
لسبع: كتاب  ءات ا لقرا ا   احلجة يف 
لويه: املؤلف  بن خا بن أمحد   احلسني 

  رب يسر

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا لقد جاءت رسل ربنا باحلق ومقال الصدق صلى اهللا 
عد فاين تدبرت قراءة األئمة عليهم أمجعني وعلى حممد خامت النبيني وعلى آله الكرام الطيبني األخيار الطاهرين وب

  السبعة من أهل األمصار اخلمسة املعروفني بصحة النقل واتقان احلفظ املأمونني على تأدية الرواية 

سورة الفاحتة واللفظ فرأيت كال منهم قد ذهب يف اعراب ما انفرد به من حرفه مذهبا من مذاهب العربية ال يدفع 
اللفظ واحلكاية طريق النقل والرواية غري مؤثر لالختيار على واجب اآلثار وقصد من القياس وجها ال مينع فوافق ب

وأنا بعون اهللا ذاكر يف كتايب هذا ما احتج به أهل صناعة النحو هلم يف معاين اختالفهم وتارك ذكر اجتماعهم 
صد االبانة يف وائتالفهم معتمد فيه على ذكر القراءة املشهورة ومنكب عن الروايات الشاذة املنكورة وقاصد ق

اقتصار من غري اطالة وال اكثار حمتذيا ملن تقدم يف مقاهلم مترمجا عن ألفاظهم واعتالهلم جامعا ذلك بلغظ بني جذل 
ومقال واضح سهل ليقرب على مريده وليسهل على مستفيده واهللا املوفق للسداد واهلادي اىل سبيل الرشاد وهو 

  حسيب واليه معاد 

  ة الكتابذكر اختالفهم يف فاحت

قوله تعاىل مالك يوم الدين يقرأ باثبات األلف وطرحها فاحلجة ملن أثبتها أن امللك داخل حتت املالك والدليل له قوله 
تعاىل قل اللهم مالك امللك واحلجة ملن طرحها أن امللك أخص من املالك وأمدح ألنه قد يكون املالك غري ملك وال 

  يكون امللك اال مالكا 
الصراط تقرأ بالصاد والسني وامشام الزاي فاحلجة ملن قرأ بالسني أنه جاء به على أصل الكلمة واحلجة ملن قرله تعاىل 

قرأبالصاد أنه أبدهلا من السني لتؤاخي السني يف اهلمس والصفري وتؤاخي الطاء يف االطباق ألن السني مهموسة 
  والطاء جمهورة 

  ي السني يف الصفري وتؤاخي الطاء يف اجلهر سورة البقرة واحلجة ملن أشم الزاي أهنا تؤاخ
قوله تعاىل عليهم يقرأ بكسر اهلاء وضمها واسكان امليم وضمها واحلاق واو بعدها فاحلجة ملن كسر اهلاء أهنا ملا 

جاورت الياء كره اخلروج من كسر اىل ضم ألن ذلك مما تستثقله العرب وتتجافاه يف أمسائها واحلجة ملن ضم اهلاء 
هبا على أصل ما كانت عليه قبل دخول حرف اخلفض عليها واحلجة ملن ضم امليم وأحلقها الواو أنه جعل  أنه أتى

الواو علما للجمع كما كانت األلف علما للتثنية واحلجة ملن أسكنها وحذف الواو أن الواو ملا وقعت طرفا وقبلها 
  ليس قولك قاموا كقولك عليهمو حركة حذفها اذ مل ميكنه قلبها ونابت امليم عنها ألهنا زائدة و

  اخللف يف سورة البقرة



قوله تعاىل فيه هدى يقرأ باالدغام واالظهار فاحلجة ملن أدغم مماثلة احلرفني ألن االدغام على وجهني مماثلة احلرفني 
م من الباء ومقاربتهما فاملماثلة كوهنما من جنس واحد واملقاربة أن يتقاربا يف املخرج كقرب القاف من الكاف واملي

والالم من النون وامنا وجب اإلدغام يف ذلك ألن النطق باملتماثلني واملتقاربني ثقيل فخففوه باالدغام اذ مل ميكن 
حذف احد احلرفني واحلجة ملن أظهر أنه أتى بالكالم على أصل ما وجب له ووفاه حق لفظه ألن االظهار األصل 

  واالدغام فرع عليه 
  اكنا لعله أو لعامل دخل عليه كان االدغام أوىل من االظهار فان كان احلرف األول س

سورة البقرة قوله تعاىل الذين يؤمنون يقرأ باهلمز وتركه فيه وفيما ضارعه فاحلجة ملن مهز أنه أتى بالكلمة على 
رج أصلها وكمال لفظها ألن اهلمزة حرف صحيح معدود يف حروف املعجم واحلجة ملن تركه أنه حنا التخفيف فأد

اللفظ وسهل ذلك عليه سكوهنا وبعد خمرجها وكان طرحها يف ذلك ال خيل بالكالم وال حييل املعىن فان كان سكوهنا 
عالمة للجزم أو كان تركها أثقل من االتيان هبا أثبتها لئال خترج من لغة اىل أخرى كقوله تعاىل أو ننسأها ان تبد 

  لكم تسؤكم وكقوله تؤوى اليك من تشاء 
فان تارك اهلمز يف يؤمنون يهمز الكأس والرأس والبأس فقل هذه أمساء واالسم خفيف وتلك أفعال والفعل  فان قيل

ثقيل فهمز ملا استخف وحذف ملا استثقل ومن القراء من يهمز اذا أدرج وال هنمز اذا وقف ويطرح حركة اهلمزة 
جزا ألن هذه األحرف يف السواد كذلك فأما  على الساكن قبلها أبدا فيقرأ اذا وقف موليا وأصحاب املشأمة ومنهن

  قرله هزوا وكفوا فبالواو ألهنا ثابتة يف السواد 
  ومنهم أيضا من حيذف اهلمزات ساكنها أو متحركها وينقل احلركة اىل الساكن 

نة فاذا سورة البقرة قبلها فيقرأ قد أفلح فلن يقبل من أحدهم واحلجة له يف ذلك أن اهلمزة املتحركة أثقل من الساك
  طرحت الساكنة طلبا للتخفيف كانت املتحركة بالطرح أوىل 

قوله تعاىل مبا أنزل اليك تقرأمبد األلف وقصرها فاحلجة ملن مد أن األلف خفيفة واهلمزة كذلك فقواها باملد ليصح 
كأن الوقف يف اللفظ وهذا مد حرف حلرف واحلجة ملن قصر أنه أتى بالكالم على أصله ألن احلرفني من كلمتني ف

  منوي عند متام احلرف 
وقياس هذا الباب قياس االدغام يف احلرفني املثلني اذا أتيا يف كلمتني كنت يف ادغام األول باخليار واظهاره واذا كانا 

يف كلمة واحدة وجب االدغام كقوله وهي متر مر السحاب وكذلك املمدود اذا كان يف كلمتني كنت خمريا واذا 
  مده كقوله من السماء ماء كان يف كلمة وجب 

واحلروف اللوايت يقع هبن املد ثالثة واو وياء وألف لكون ما قبلهن منهن قالوا وكقوله قالوا إنا معكم والياء كقوله 
  ويف آذاهنم وقرا واأللف كقوله امنا أنت منذر 

  قوله تعاىل أأنذرهتم يقرأ وما شاكله من اهلمزتني املتفقتني بتحقيق األوىل 

لبقرة وتعويض مدة من الثانية وبتحقيقهما متواليتني وهبمزتني بينهما مدة فاحلجة ملن قرأباهلمز والتعويض أنه سورة ا
كره اجلمع بني مهزتني متواليتني فخفف الثانية وعوض منها مدة كما قالوا آدم وآزر وان تفاضلوا يف املد على قدر 

ا على واجبه ألن اهلمزة األوىل ألف التسوية بلفظ األستفهام أصوهلم ومن حققهما فاحلجة له أنه أتى بالكالم حمقق
والثانية ألف القطع وكل واحدة منهما داخلة ملعىن واحلجة ملن حققهما وفصل مبدة بينهما أنه استجفى اجلمع بينهما 



  ففصل باملدة ألنه كره تليني إحدامها فصحح اللفظ بينهما وكل ذلك من فصيح كالم العرب 
على أبصارهم تقرأ باالمالة والتفخيم وكذلك ما شاكله مما كانت الراء مكسورة يف آخره فاحلجة ملن قوله تعاىل و

أماله أن للعرب يف امالة ما كانت الراء يف آخره مكسورة رغبة ليست يف غريها من احلروف للتكرير الذي فيها 
قبل األلف لتسهل له االمالة ويكون فلما كانت الكسرة للخفض يف آخر االسم واأللف قبلها مستعلية أمال ما 

اللفظ من وجه واحد واحلجة ملن فخم أنه أتى بالكالم على أصله ووجهه الذي كان له ألن األصل التفخيم واالمالة 
  فرع عليه 

  سورة البقرة 
ار يف القرآن فان قيل فيلزم من أمال النار أن مييل اجلار فقل ملا كثر دور النار يف القرآن أمالوها وملا قل دور اجل

  أبقوه على أصله 
قوله قوله تعاىل غشاوة وهلم يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه استأنف الكالم مبتدئا ونوى به التقدمي باخلري 
التأخري فكأنه قال وغشاوة على أبصارهم واحلجة ملن نصب أنه أضمر مع الواو فعال عطفه على قوله ختم اهللا على 

أبصارهم غشاوة واضمار الفعل اذا كان عليه دليل كثري مستعمل يف كالم العرب ومنه قول قلوهبم وجعل على 
  ... متقلدا سيفا ورحما ... ورأيت زوجك يف الوغى ... الشاعر 

  يريد وحامال رحما 
ون قوله تعاىل من يقول يقرأ مدغما بغنه وبغري غنة ألن النون والتنوين يدغمان عند ستة أحرف جيمعها قولك يرمل

ويظهر ان عند ستة أحرف وهن اهلمزة اهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء وخيفيان عند سائر احلروف فالنون الساكنة 
والتنوين يدغمان يف الالم والراء بغري غنة ويف الواو كذلك يف قراءة محزة ويدغمان يف امليم والنون بغنة ال غري 

لواو بغري غنة أن الالم والراء حرفان شديدان والغنة من األنف فبعدت فاحلجة ملن أدغم يف الالم والراء والياء وا
  منهما والياء والواو رخوتان فجرتا مع النون والتنوين يف غنة اخلياشيم 

  واتفقوا على ادغام النون والتنوين عند امليم بغنة ال غري ملشاركة امليم هلما يف اخلروج 

  لك بأن املتكلم بامليم والنون الساكنة لو أمسك بأنفه ألخل ذلك بلفظهما سورة البقرة من اخلياشيم واستدلوا على ذ
قوله تعاىل وما خيادعون يقرأبضم الياء واثبات األلف وبفتح الياء وطرح األلف فاحلجة ملن أثبتها أنه عطف لفظ 

ال من فاعلني يتساويان يف الثاين على لفظ األول ليشاكل بني اللفظني واحلجة ملن طرحها أن فاعل ال يأيت يف الكالم ا
الفعل كقولك قاتلت فالنا وضاربته واملعىن بينهما قريب أال ترى اىل قوله تعاىل قاتلهم اهللا أي قتلهم فكذلك 

  خيادعون مبعىن خيدعون 
قوله تعاىل فزادهم اهللا مرضا يقرأ باألمالة والتفخيم وكذلك ما شاكله كقوله شاء وخاف وجاء وضاق فاحلجة ملن 

كسر أوائل هذه األفعال اذا أخرب هبا املخرب عن نفسه فقال زدت وخفت وما أشبه ذلك واحلجة ملن فخم أنه أمال 
  أتى باللفظ على أصل ما جيب لألفعال الثالثية من فتح أوائلها اذا مسي فاعلوها 

غ اهللا قلوهبم فان زدت يف أوائل هذه األفعال حرفا من حروف املضارعة اتفقوا على التفخيم كقوله تعاىل أزا
  فأجاءها املخاض 

وقد أمال بعض القراء من هذه األفعال بعضا وفخم بعضا واحلجة له يف ذلك أنه اتى باللغتني ليعلم أن القارئ هبما 
  غري خارج عن ألفاظ العرب 



دد أن ذلك قوله تعاىل مبا كانوا يكذبون يقرأبالتشديد بالذال وبضم الياء وبفتح الياء وختفيف الذال فاحلجة ملن ش
تردد منهم اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مرة بعد أخرى فيما جاء به واحلجة ملن خفف أنه أراد مبا كانوا يكذبون 

  عليك بأنك 

سورة البقرة ساحر وأنك جمنون فأضمر حرف اجلر ألن كذب بالتشديد يتعدى بلفظه وكذب بالتخفيف ال يتعدى 
  ن من كذب مبا جاء به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد كذب اال حبرف جر ومعىن القراءتني قريب أل

قوله تعاىل واذا قيل هلم يقرأوما شاكله من االفعال بالكسر وبامشام أوله الضم فاحلجة ملن كسر أوله أنه استثقل 
ت الواو ياء الكسر على الواو اليت كانت عني الفعل يف األصل فنقلها اىل فاء الفعل بعد أن أزال حركة الفاء فانقلب

النكسار ما قبلها كما قالوا ميزان وميعاد ومن ضم فاحلجة له أنه بقى على فعل ما مل يسم فاعله دليال يف الضم لئال 
  يزول بناؤه وقد قرأبعض القراء ذلك بكسر بعض وضم بعض فاحلجة له يف ذلك ما قدمناه من اتيانه باللغتني معا 

اهلمزتني وحتقيق األوىل وختفيف الثانية تليينا فاحلجة ملن حقق اتيانا باللفظ على قوله تعاىل السفهاء أال يقرأ بتحقيق 
واجبه ووفاه حقه واحلجة ملن حقق األوىل ولني الثانية انه حنا التخفيف وأزال عن نفسه لغة الثقل فهذا معىن القراءة 

  يف اهلمزتني املختلفتني 
ل األوىل يف املكسورة ياء واملضمومة واوا ويترك األوىل يف املفتوحة فأما املتفقتان فهم فيهما خمتلفون فمنهم من حيو

وحيقق الثانية ومنهم من حيقق اهلمزتني معا فاحلجة هلم يف ذلك أن العرب تتسع يف اهلمزة ما ال تتسع يف غريه فتحقق 
  وتلني 

يون واخلاطيون واحلجة له تأيت سورة البقرة وتبدل وتطرح فهذه أربعة أوجه وورد القرآن جبميعها ومنه قراءة الصاب
  يف موضعه ان شاء اهللا تعاىل 

قوله تعاىل يف طغياهنم يقرأ باالمالة والتفخيم وبينهما فاحلجة ملن أمال أن النون مكسورة للخفض فقربت الياء منهما 
ا فلما ليكون اللفظ من وجه واحد وسهل ذلك عليه ألن الطغيان ها هنا مصدر كالطغوى يف قوله تعاىل بطغواه

اتفقا يف املعىن ساوى بينهما يف االمالة واحلجة ملن فتح أنه أتى بالكالم على أصل ما بين عليه واحلجة ملن قرأبني ذلك 
أنه عدل بني اللغتني فأخذ بأحسن اللفظني فأما امالة الكسائي رمحه اهللا قوله تعاىل يف آذاهنم من الصواعق فان كان 

عنه ويل وان كان أماله قياسا فقد وهم ألن ألف اجلمع يف أمثال هذا ال متال ويلزمه أماله مساعا من العرب فالسؤال 
  على قياسه أن مييل قوله أنبئهم بأمسائهم ويطاف عليهم بآنية وامالة هذا حمال 

  فان قيل فقد أمال غريه قد نبأنا اهللا من أخباركم فقل قد عرفناك رغبة العرب 

حىت أمالوا برى وترا وكذلك فرق أبو عمرو بني ذوات الراء وبني غريها واللفظ  سورة البقرة يف امالة ذوات الراء
  هبما واحد فقرأ من أصوافها بالتفخيم وأوبارها وأشعارها باالمالة 

قوله تعاىل باهلدى فما رحبت جتارهتم يقرأباالمالة والتفخيم وبينهما وكذلك ما ضارعه من ذوات الياء امسا كان أو 
احلجة له أنه أتى بالكالم على أصل ما وضع له واحلجة ملن أمال أنه قرب احلرف املستعلى من الياء فعال فمن فخم ف

ليعمل لسانه بالنطق موضع واحد واحلجة ملن قرأ بني بني أنه ساوى بني اللفظني فأما محزة فأمال ذوات الياء وفخم 
  ذوات الواو ليفرق بني املعنيني 
ري باشباع كسرة اهلاء ووصلها بالياء وكذلك كل هاء قبلها فان كان قبل اهلاء حرف قوله تعاىل مشوا فيه قرأابن كث



مفتوح أو ساكن ضم اهلاء ووصلها بواو حنو فقد رهو فلما كشفنا عنه ضرهو واحلجة له يف ذلك أن اهلاء حرف 
ت حرف بعد اهلاء خفي فقواه حبركته وحرف من جنس احلركة وقرأ الباقون باشارة اىل الضم والكسر من غري اثبا

  واحلجة هلم يف ذلك أهنم كرهوا أن جيمعوا بني حرفني ساكنني ليس بينهما حاجز اال اهلاء وهي حرف خفي فأسقطوه 

سورة البقرة وبقوا اهلاء على حركتها وأصل حركتها الضم وامنا يكسر اذا جاوز هبا اهلاء ورمبا تركت على ضمها 
  وقبلها الياء 

ى كل شيء قدير قرأه محزة باشباع فتح الشني ووقفة على الياء قبل اهلمزة وكذلك يفعل بكل قوله تعاىل ان اهللا عل
حرف سكن قبل اهلمزة واحلجة له يف ذلك أنه أراد صحة اللفظ باهلمزة وحتقيقها على أصلها فجعلها كاملبتدأ وسهل 

  ذلك عليه أهنا يف حرف عبد اهللا مكتوبة يف السواد شاىء بألف 
ن وما شاكله مدرجا على لفظه باهلمز من غري وقفة وال سكتة واحلجة هلم يف ذلك أنه ال يوقف على وقرأه الباقو

  بعض االسم دون االتيان على آخره ولذلك صار االعراب يف آخر االسم دون أوله وأوسطه ألنه متامه وانتهاؤه 
د املنصوب املنون يقرأعند الوقف عليه قوله تعاىل من السماء ماء وقوله اال دعاء ونداء وما أشبه ذلك من املمدو

باثبات األلف عوضا من التنوين وباملد على األصل وبالقصر وطرح األلف فاحلجة ملن مد وأثبت األلف أن األصل 
يف االسم ثالث الفات فاألصل يف ماء موه فقلبت من الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار ماه مث قلبوا من 

أجلد منها وأمحل للحركة فصار فيه ألفان والثالثة العوض من التنوين عند الوقف على املنصوب  اهلاء الفا ألهنا
والدليل على أن األصل يف ماء ما ذكرناه مجعه على أمواه ودعاء نداء فيهما ألفان جمهولتان وألفان أصليتان وألفان 

لف أن يقول الوقف يزيل احلركة يف الرفع عوض من التنوين فوىف اللفظ حقه من النطق واحلجة ملن قصر وطرح األ
واخلفض فاذا زالت احلركة يف الرفع واخلفض سقط التنوين ألنه تابع هلا فجعل النصب قياسا على الرفع واخلفض 

  ويستدل على ذلك أهنا مكتوبة يف السواد بألف واحد 

  سورة البقرة 
خيمها يف موضع النصب واجلر فاحلجة ملن أمال أنه ملا قوله تعاىل واهللا حميط بالكافرين يقرأ بامالة الكافرين وبتف

اجتمع يف الكلمة أربع كسرات كسرة الفاء والراء والياء والراء يقوم مقام كسرتني جذبن األلف لسكوهنا بقوهتن 
  فأملنها 

ام الذي فان قيل فيلزم على هذا األصل أن مييل الشاكرين و اجلبارين فقل ال يلزمه ذلك لثالث علل احداهن االدغ
فيهما وهو فرع واالمالة فرع وال جيمع بني فرعني يف اسم واألخرى أن هذين االمسني قليال الدور يف القرآن ومل 
يكثرا ككثرة الكافرين فترك امالتهما والثالثة أن الشني واجليم والياء خيرجن من وسط اللسان بينه وبني وسط 

  ة فيهما كما كرهوا يف الياء احلنك فلما كانتا جماورتني للياء كرهوا االمال
قوله تعاىل فأحياكم يقرأ باالمالة والتفخيم على ما قدمنا القول يف ذلك وامنا ذكرت هذا احلرف ألن محزة مييل 

أمثاله اذا كانت قبله الواو وال مييله مع الفاء واحلجة له يف ذلك أنه فرق بني املتصل واملنفصل خلفة أحدمها وثقل 
ك أن الثقل واقع يف اللفظ ال يف احلظ واللفظ هبذين احلرفني واحد فمن استعمل وجها مع اآلخر وعلته يف ذل

  أحدمها لزمه استعماله مع اآلخر أيضا 
قوله تعاىل وهو بكل شيء عليم يقرأ باسكان اهلاء مع الواو والفاء ومث والالم وحبركتها بالضم فاحلجة ملن اسكن أنه 



أسكنت ختفيفا كما أسكنت الم األمر يف قوله تعاىل وليعفوا وليصفحوا واحلجة  ملا اتصلت هذه اهلاء هبذه احلروف
  ملن ضم أنه أتى بلفظ االسم على أصله قبل دخوله هذه احلروف عليه 

  سورة البقرة 
وقد فرق بعض القراء بني هذه احلروف فأسكن مع ما ال يوقف عليه منها وحرك ما يوقف عليه واحلجة له يف ذلك 

ذا اتصل باالسم اتصاال ال ميكن الوقف عليه دونه ثقل فخفف باالسكان واذا قام بنفسه قياما ميكن أن احلرف ا
  الوقوف عليه كان االسم بعده كاملبتدأ فلم ميكن اسكانه 

قوله تعاىل اين أعلم ما ال تعلمون يقرأ بتحريك الياء واسكاهنا فاحلجة ملن فتحها أهنا ها هنا كاهلاء والكاف يف قولك 
ه وانك وهي اسم مكىن واملكىن مبىن على حركة ما فكان الفتح أوىل هبا ألهنا جاءت بعد الكسر واحلجة ملن إن

  أسكن أن يقول احلركة على الياء ثقيلة وأصل البناء السكون فأسكنتها ختفيفا 
تحها مع املفتوحة والقراء خيتلفون يف هذه الياء وما شاكلها من ياءات االضافة عند استقبال اهلمزة فمنهم من يف

ويسكنها مع املضمومة واملكسورة استثقاال للحركة معهما ومنهم من يسكنها مع املضمومة ويفتحها مع ما سواها 
ألن الضمة أثقل احلركات فخفف الكلمة بالسكون ألنه أخف من احلركة ومنهم من حيذفها أصال وجيتزي باحلركة 

  منها 
  ال تسقط اللتقاء الساكنني فتبقى الكلمة على حرف واحد واسكاهنا جائز فان اتصلت حبرف واحد فالوجه فتحها لئ

وللعرب يف ياءات االضافة أربعة أوجه فتحها على األصل واسكاهنا ختفيفا وإثبات األلف بعدها تليينا للحركة 
  وحذفها اختصارا 

ثبت األلف أن جيعله من الزوال قوله تعاىل فأزهلما يقرأباثبات األلف والتخفيف وبطرحها والتشديد فاحلجة ملن أ
واالنتقال عن اجلنة واحلجة ملن طرحها أن جيعله من الزلل وأصله فأزللهما فنقلت فتحة الالم اىل الزاي فسكنت 

  الالم فأدغمت للمماثلة 

  سورة البقرة 
ينىب غري مهموز فهو قوله تعاىل أنبئهم قرأه ابن عامر بطرح اهلمزة واثبات الباء وكسر اهلاء فان كان جعله من أنىب 

  حلن وان كان خفف اهلمزة وجعلها ياء وهو يريدها كان وجها 
قوله تعاىل فتلقى آدم من ربه كلمات تقرأ برفع آدم ونصب الكلمات وبنصب آدم ورفع الكلمات فاحلجة ملن رفع 

دم أن يقول ما تلقاك فقد آدم أن اهللا تعاىل ملا علم آدم الكلمات فأمره هبن تلقاهن بالقبول عنه واحلجة ملن نصب آ
  تلقيته وما نالك فقد نلته وهذا يسميه النحويون املشاركة يف الفعل 

قوله تعاىل فمن تبع هداي رواه ورش عن نافع باسكان الياء وما شاكل ذلك من الياءات فجمع بني ساكنني ألن 
سن باسكان الياء واإلختيار ما عليه األلف قبل الياء كاملتحركة للمد الذي قبلها ولذلك قرأ أبو عمرو والالي يئ

  القراء من فتحها 
  فأما قوله تعاىل علي وإيل و لدي فال جيوز يف يائهن اال الفتح اللتقاء الساكنني 

وأمال الكسائي هداي وفتحه الباقون فاحلجة ملن أمال أهنا من ذوات الياء لتثنيتهم أياها هديان كما تقول فتيان 
  كانت يف واحلجة ملن فخم أهنا وان 



سورة البقرة االصل من ذوات الياء فقد انقلبت الياء فيها باالضافة اىل لفظ األلف فاستعمال اللفظ أوىل من 
  الرجوع اىل األصل 

قوله تعاىل يا بين اسرائيل كان ابن كثري ميد اسرائيل أكثر من مد بين واحلجة له يف ذلك أن مد بين ألجل استقبال 
واملد يف اسرائيل من أصل بنية الكلمة ال ألجل غريها وسوى الباقون بني مدتيهما اهلمزة فهي مد حرف حلرف 

  ألهنما يف اللفظ هبما سيان 
  قوله تعاىل وال تقبل منهما شفاعة تقرأ بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأ بالتاء أنه دل هبا على تأنيث الشفاعة 

ل واالسم بفاصل جعله عوضا من تأنيث الفعل والثانية أن وملن قرأبالياء ثالث حجج أوالهن أنه ملا فصل بني الفع
تأنيث الشفاعة ال حقيقة له وال معىن حتته فتأنيثه وتذكريه سيان والثالثة قول ابن مسعود اذا اختلفتم يف التاء والياء 

  فاجعلوه بالياء 
  قوله تعاىل واذ وعدنا ها هنا ويف األعراف وطه يقرأن باثبات ألف 

 الواو والعني وبطرحها فاحلجة ملن أثبت االلف أن اهللا تعاىل وعد موسى عليه السالم وعدا فقبله سورة البقرة بني
فصار شريكا فيه فجاء الفعل ب فاعلت ألنه بنية فعل االثنني فاذا جاء للواحد فهو قليل واحلجة ملن طرح األلف أن 

املخلوقني فلما انفرد اهللا تعاىل بذلك كان فعلت فيه يقول اهللا هو املنفرد بالوعد والوعيد وامنا تكون املواعدة بني 
  أوىل من فاعلت 

قوله تعاىل مث اختذمت تقرأباالظهار واالدغام فاحلجة ملن أظهر أنه أتى بالكلمة على أصلها واغتنم الثواب على كل 
لعلى فوجب حرف منها واحلجة ملن أدغم أن الظاء والثاء والذال خمرجهن من طرف اللسان وأطراف الثنايا ا

  االدغام ملقاربة املخرج واجملانسة 
فان قيل فيلزم من أدغم اختذمت أن يدغم لبثتم فقل ان مدغم اختذمت ومظهر لبثتم أتى باللغتني معا ليعلم من قرأهبما 

  أنه غري خارج عن الصواب 
وينصركم ويلعنهم وجيمعكم  قوله تعاىل اىل بارئكم رواه اليزيدي عن أيب عمرو باسكان اهلمزة فيه ويف قوله يأمركم

  وأسلحتكم يسكن ذلك كله كراهية لتوايل احلركات واستشهد على ذلك بقول امرئ القيس 

  ... امثا من اهللا وال واغل ... فاليوم أشرب غري مستحقب ... سورة البقرة 
  أراد أشرب فأسكن الباء ختفيفا 

ا رواه اليزيدي عنه باالسكان ألن أبا عمرو كان وحكى سيبويه عن هارون بارئكم باختالس اهلمزة واحلركة فيم
  مييل اىل التخفيف فريى من مسعه خيتلس بسرعة أنه أسكن 

  وقرأالباقون باالشباع واحلركة واحلجة هلم أهنم أتوا بالكلمة على أصل ما وجب هلا 
ملن كسر أنه يقول األصل يف قوله تعاىل أرنا اهللا جهرة وأرنا مناسكنا وما شاكله يقرأبكسر الراء واسكاهنا فاحلجة 

  هذا الفعل أراينا على وزن أكرمنا فنقلت كسرة اهلمزة اىل الراء وحذفت اهلمزة ختفيفا للكلمة وسقطت الياء لألمر 
وملن أسكن الراء حجتان احدامها أنه أسكنها واألصل كسرها ختفيفا كما قالوا يف فخذ فخذ والثانية أنه بقى الراء 

  مزة حبركتها ومل ينقلها على سكوهنا وحذف اهل
  فأما ما روي عن أيب عمرو من امالة قوله فلما رأى القمر وما شاكله فغلط 



  سورة البقرة عليه ألن االمالة من أجل الياء فلما سقطت الياء سقطت االمالة 
أن يشم فان قيل فيلزم على هذا أن ال يقف على املخفوض باالمالة ألن الكسرة قد زالت بالوقف فقل من شرطه 

الكسرة يف الوقف فأمال االشارة ليعلم أنه كذلك يصل فان كانت هذه الرواية صحت فامنا أراد أن يعلم أنه كذلك 
  يقف ويف هذا بعض الوهن ولكنه عذر له واملشهور عنه يف ذلك الفتح 

والياء ما قدمناه يف قوله وال قوله تعاىل يغفر لكم خطاياكم تقرأبالتاء والياء وضمهما وبالنون فاحلجة ملن قرأها بالتاء 
  تقبل منها شفاعة والضم داللة على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله 

وملن قرأبالياء حجة رابعة وهي أن خطايا مجع ومجع ماال يعقل مشبه جلمع من يعقل من النساء فكما ذكر الفعل يف 
  ألنه فعل للخطايا ولفظها لفظ مجع  قوله وقال نسوة لتذكري لفظ اجلمع فكذلك جيوز التذكري يف قوله يغفر

فان قيل مل اتفقت القراء على قوله خطاياكم ها هنا واختلفوا يف األعراف وسورة نوح فقل ألن هذه كتبت باأللف 
يف املصحف فأدى اللفظ ما تضمنه السواد وتينك كتبتا بالتاء من غري ألف ومها يف احلالني مجعان ل خطية فخطايا 

مجع سالمة وكان األصل يف خطايا خطايء على وزن فعائل فاستثقل اجلمع بني مهزتني فقبلوا  مجع تكسري وخطيئات
الثانية ياء النكسار ما قبلها فصار خطائي فوجب سقوط الياء لسكوهنا وسكون التنوين فكرهوا ذهاب الياء مع 

  خفاء اهلمزة 

ثالث ألفات فكرهوا اجلمع من ثالث صور سورة البقرة فقلبوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصار خطاءا ب
  فقلبوا من األلف الوسطى ياء فصار خطايا 

وأدغم أبو عمرو وحده الراء يف الالم من يغفر لكم وما شاكله يف القرآن وهو ضعيف عند البصريني وقد روى عنه 
  ء هبذه املثابة تدغم يف الالم االظهار واحلجة له يف ذلك أنه ملا كانت تدغم يف الراء كقوله قل رب بل ران كانت الرا

قوله تعاىل وضربت عليهم الذلة يقرأ بكسر اهلاء وامليم وبضمهما وبكسر اهلاء وضم امليم يف كل موضع استقبلتهما 
فيه ألف والم فاحلجة ملن كسرمها أنه كسر اهلاء جملاورة الياء وكسر امليم اللتقاء الساكنني واحلجة ملن ضمهما أنه ملا 

لى أصل ما كانت عليه حرك امليم ايضا بالضم على األصل ألنه كان مهو قبل دخول حرف اجلر عليه ضم اهلاء ع
  واحلجة ملن كسر اهلاء جماورة الياء وضم امليم ألنه مل جيد بدا من حركتها فحركها مبا قد كان يف األصل هلا 

ملا كانت امليم ساكنة كره اخلروج من  فان قيل فلم وافق الكسائي محزة ها هنا وخالفه يف قوله أنعمت عليهم فقل
ياء اىل ضمة فكسر اهلاء جملاورة الياء هناك وبقى امليم على سكوهنا وملا مل جيد ها هنا بدا من حركة امليم اللتقاء 

الساكنني فلو ترك اهلاء على كسرها جملاورة الياء خلرج من كسر اىل ضم رد اهلاء اىل أصلها وحرك امليم بالضم 
  لساكنني اللتقاء ا

قوله تعاىل ويقتلون النبيني يقرأباهلمز وتركه وكذلك النبوة واألنبياء فاحلجة ملن مهز أنه أخذه من قوله أنبأباحلق اذا 
أخرب به ومنه أنبئوين بأمساء هؤالء واحلجة ملن ترك من ثالثة أوجه أوهلا أن اهلمز مستثقل يف كالمهم والدليل عليه 

  ست نيبء اهللا كأنه كره اهلمز ألن قريشا قوله صلى اهللا عليه و سلم ل

سورة البقرة ال هتمز والثاين أنه مأخوذ من النبوة وهي ما ارتفع من األرض وعال ألنه أخرب عن العامل العلوي وأتى به 
عن اهللا تعاىل والثالث أن العرب تدع اهلمزة من النيب وهو من أنبأت ومن اخلابية وهي من خبأت ومن الربية وهي 

  رأ اهللا اخللق ومن الذرية وهي من ذرأهم ومن الروية وهي من روأت يف األمر من ب
قوله تعاىل والصابئني يقرأوما شاكله باهلمز وتركه فاحلجة ملن مهز أنه مأخوذ من صبأ فالن اذا خرج من دين اىل دين 



مال وبه مسى الصيب صبيا ألن واحلجة ملن مل يهمز أن يكون أراد اهلمز فلني وترك أو يكون أخذه من صبا يصبو اذا 
  قلبه مييل اىل كل لعب لفراغه 

فان قيل فلم أمجع على مهز الصابئني وترك اهلمز يف النبيني فقل ألن من ترك اهلمز يف النبيني بقى خلفا وهو الياء 
  ومن ترك اهلمز يف الصابئني مل يبق خلفا ألنه كتب يف املصحف بغري واو وال ياء 

هزوا يقرأ هزؤا وكفؤا بالضم واهلمز وجزءا باسكان الزاي واهلمز واحلجة يف ذلك اتباع اخلط  قوله تعاىل أتتخذنا
  ألن هزؤا وكفؤا يف املصحف مكتوبان بالواو وجزءا بغري واو فاتبعوا يف القراءة تأدية اخلط 

  وقرأمحزة ذلك كله مسكنا خمففا ووقف على هزوا وكفوا بالواو 

غري واو ليجتمع له بذلك االشراك بني احلروف اذ كان اجلزء واهلزء سيان ويتبع سورة البقرة ووقف على جزءا ب
  اخلط يف الوقف عليها 

ويف جزءا أربع لغات جزؤ بالضم اهلمز وجزء باالسكان واهلمز وجزو باالسكان والواو وجزؤ بضم الزاي والواو 
اال الربو وهذا شاذ فان كان أراد أن من غري مهز وهو رديء ألنه ليس يف كالمهم اسم آخره واو قبلها حركة 

أصل الواو فيه اهلمز جاز وقرأ عاصم ذلك كله يف رواية أيب بكر باهلمز والتثقيل ومل يلتفت اىل اختالف صورهن يف 
اخلط ألن فيه ما قد أثبت يف موضع وحذف من نظريه لغري ما علة كقوله ألعذبنه أو الأذحبنه كتب األول بغري ألف 

  ة ألف ولفظهما واحد فحمله على هذا والثاين بزياد
  وروى عنه حفص جزءا ساكن الزاي مهموزا وهزوا وكفوا بالواو من غري مهز اتباعا للسواد 

قوله تعاىل من خشية اهللا وما اهللا بغافل عما تعملون ن وقوله اىل أشد العذاب وما اهللا بغافل عما تعملون وقوله انه 
يعملون وقوله وانه للحق من ربك وما اهللا بغافل عما يعملون يقرأن بالياء والتاء احلق من رهبم وما اهللا بغافل عما 

فالتاء يف األول أكثر لقوله تعاىل خماطبا هلم مث قست قلوبكم والياء والتاء يف الثاين معتدلتان فاحلجة ملن قرأ بالتاء أنه 
تني احدامها أن رد اللفظ على اللفظ أحسن والثانية أراد وما اهللا بغافل عما تعملون أنتم وهم واالختيار فيه التاء لعل

  أنه ملا ثبت أن اهللا ليس 

سورة البقرة بغافل عما يعمل كل أحد اعتدلت التاء والياء فيهما واحلجة ملن قرأبالياء أن العرب ترجع من املخاطبة 
  اىل الغيبة كقوله تعاىل حىت اذا كنتم يف الفلك وجرين هبم ومل يقل بكم 

التاء يف الثالث قريبتان واالختيار الياء لقوله من رهبم والياء والتاء يف الرابع متساويتان ألنه مل يتقدم يف قوله والياء و
وانه للحق من ربك ما تكون احدامها أوىل بالرد عليه اىل أن جيعل قوله من ربك إفرادا للنيب عليه السالم باخلطاب 

  الوجه التاء كما قال تعاىل يأيها النيب اذا طلقتم النساء  واملعىن له وألمته فيكون اإلختيار على هذا
قوله تعاىل وأحاطت به خطيئته يقرأبالتوحيد واجلمع فلمن أفراد حجتان احدامها أن اخلطيئة ها هنا يعين هبا الشرك 

ع أن السيئة واألخرى أنه عطف لفظ اخلطيئة على لفظ السيئة قبلها ألن اخلطيئة سيئة والسيئة خطيئة واحلجة ملن مج
واخلطيئة وان انفردتا لفظا فمعنامها اجلمع ودليله على ذلك أن االحاطة ال تكون لشيء مفرد وامنا تكون جلمع 

  أشياء 
فأما قوله أحاط هبم سرادقها فانه وان كان واحدا فهو مجع للشيء احمليط جبميع أجزاء احملاط به وميكن أن يكون 

  ات خطيئته والدليل على ذلك قول قتادة السيئة الشرك واخلطيئة الكبائر أراد باجلمع ها هنا وأحاطت به عقوب
قوله تعاىل ال تعبدون اال اهللا يقرأ بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأ بالتاء مواجهة اخلطاب فيكون أخذ امليثاق قوال هلم 



  واحلجة ملن قرأ بالياء معىن الغيبة 
  ء واسكان السني وبفتح احلاء قوله تعاىل وتولوا للناس حسنا يقرا بضم احلا

سورة البقرة والسني فاحلجة ملن ضم أنه أراد املصدر واالسم ودليله قوله ووصينا االنسان بوالديه حسنا واحلجة ملن 
فتح أنه أراد قوال حسنا فأقام الصفة مقام املوصوف واالول أصوب ألن الصفة مفتقرة اىل املوصوف كافتقار الفعل 

  اىل االسم 
اىل تظاهرون يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أراد تتظاهرون بتائني فأسكن الثانية وأدغمها يف قوله تع

  الظاء فشددها لذلك واحلجة ملن خفف انه أراد أيضا تتظاهرون فأسقط احدى التاءين ختفيفا وكراهية لالدغام وثقله 
ول وقال هشام الثاين وقال الفراء احدامها بغري تعيينها فان قيل فأي التاءين الساقط فقل قال سيبويه الساقط اال

  ولكل حجة ودليل 
قوله تعاىل أسارى تفادوهم يقرأ باثبات األلف فيهما مجيعا وباسقاطها فيهما وباثباهتا يف األول وطرحها من الثاين 

ء أن تأخذ ما عنده وتعطي ما فاحلجة ملن أثبتها فيهما أنه جعله مجع اجلمع وجعل تفادوهم فعال من اثنني ألن الفدا
عندك فتفعل به كما يفعل بك واحلجة ملن أسقطها أن مجع أسري أسرى كما تقول مريض ومرضى وجعل الفعل من 

  فدى يفدي وأصل األسر الشد وبه مسى األسري واحلجة ملن أثبت وطرح ما قدمناه من الوجهني 
أدغم مقاربة خمرج الالم من الطاء واحلجة ملن أظهر أنه أتى  قوله تعاىل بل طبع يقرأ باالدغام واالظهار فاحلجة ملن

بالكالم على األصل ليفرق بني ما يتصل فال جيوز اظهاره وال الوقوف عليه كقوله والطارق وبني ما ينفصل ويوقف 
  عليه كقوله بل طبع 

  سورة البقرة 
اربة أيضا فقل سكون الالم يف يفعل فان قيل فيلزم من أدغم هذا للمقاربة أن يدغم قوله ومن يفعل ذلك للمق

  عارض للجزم وسكون الالم يف بل سكون بناء فهذا فرقان واضح 
قوله تعاىل بروح القدس قرأه ابن كثري باسكان الدال واحلجة له أنه كره توايل ضمتني يف اسم فأسكن ختفيفا أو 

ا هنا جربيل عليه السالم والقدس يف يكون االسكان لغة واحلجة ملن ضم أنه أتى بالكلمة على أصلها والروح ه
  اللغة الطهر 

قوله تعاىل أن ينزل اهللا يقرا بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أخذه من نزل ينزل ومن خفف أخذه من أنزل 
  ينزل 

يف  والقراء فيه خمتلفون فقرأ عاصم ونافع وابن عامر ذلك حيث وقع بالتشديد وقرأه أبو عمرو بالتخفيف اال قوله
احلجر وما ننزله اال بقدر معلوم ويف األنعام على أن ينزل آية وزاد ابن كثري حرفا ثالثا قوله وننزل من القرآن ما هو 

  شفاء ورمحة واحلجة هلما يف ذلك تكرار النزول ومداومته شيئا بعد شيء 
هو الذي ينزل الغيث واحلجة وقرأ الكسائي ومحزة ذلك كله بالتشديد اال قوله يف لقمان وينزل الغيث ويف عسق و

  هلما يف ذلك قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا فمضارع أنزل ينزل بالتخفيف فاعرفه 
قوله تعاىل وجربيل وميكال فيهما أربع قراءات جربئيل بفتح اجليم والراء وباهلمز وبكسر اجليم والراء وترك اهلمز 

  وبفتح اجليم وكسر الراء وترك اهلمز 



  ة وبفتح اجليم والراء واختالس اهلمز سورة البقر
وميكال يقرأباملد واهلمز وباأللف من غري مد وال مهز وباهلمز من غري ألف وبالقصر واهلمز واحلجة يف ذلك أن 

  العرب اذا أعربت امسا من غري لغتها أو بنته اتسعت يف لفظه جلهل االشتقاق فيه 
الرفع وبتشديدها والنصب وكذلك ما شاكله واحلجة ملن خفف قوله تعاىل ولكن الشياطني يقرا بتخفيف النون و

ورفع أن لكن وأخواهتا امنا عملن لشبههن بالفعل لفظا ومعىن فاذا زال اللفظ زال العمل والدليل على ذلك أن لكن 
اذا خففت وليها االسم والفعل وكل حرف كان كذلك ابتدئ ما بعده واحلجة ملن شدد ونصب أنه أتى بلفظ 

  لى أصله واملعىن فيه شدد أو خفف االستدراك بعد النفي احلرف ع
قوله تعاىل ما ننسخ من آية يقرأبضم النون وفتحها فاحلجة ملن ضم أن املعىن ما ننسخك يا حممد من آية كقولك 
أنسخت زيدا الكتاب وجيوز أن يكون ما ننسخ من آية أي جنعلها ذات نسخ كقوله تعاىل فأقربه أي جعله ذا قرب 

  جة ملن فتح أنه جعله من األفعال الالزمة ملفعول واحد واحل
قوله تعاىل أو ننسأها يقرأ بفتح النون واهلمز وبضمها وترك اهلمز فاحلجة ملن فتح النون ومهز أنه جعله من التأخري أو 

أو نتركها فال من الزيادة ومنه قوهلم نسأاهللا أجلك وأنسأيف أجلك واحلجة ملن ضم وترك اهلمز أنه أراد الترك يريد 
ننسخها وقوله نأت خبري منها قيل بأخف منها يف العبادة وقيل نبدل آية العذاب بآية رمحة فذلك خري وقيل بل بأشد 

  منها ألنه ختويف من اهللا لعباده وترغيب فيما عنده فذلك خري 
  ظ والنسخ على وجوه نسخ اللفظ واحلكم ونسخ اللفظ وابقاء احلكم ونسخ احلكم وابقاء اللف

  سورة البقرة 
فان قيل ما معىن قوله أو مثلها فقل املماثلة موافقة الشيء من وجه من الوجوه ولو ماثله من مجيع وجوهه لكان هو 

  ومل يكن له مثال واملعىن هاهنا أهنا قرآن مثلها وهي يف املعىن غريها ألن هذه آية رمحة وهذه آية عذاب 
م فاحلجة ملن رفع أنه أخرب بذلك وجعل ال نافية مبعىن ليس ودليله قراءة قوله تعاىل وال تسأل يقرأ بالرفع واجلز

عبداهللا وأيب ولن تسأل واحلجة ملن جزم أنه جعله هنيا ودليله ما روى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يوما ليت 
  لزم دينك شعري ما فعل أبواي فأنزل اهللا تعاىل وال تسأل عن أصحاب اجلحيم فانا ال نؤاخذك هبم وا

  فأما من ضم التاء فانه جعله فعل ما مل يسم فاعله ومن فتحها جعلها فعل فاعل 
قوله تعاىل واختذوا من مقام ابراهيم مصلى يقرأ بكسر اخلاء وفتحها فاحلجة ملن كسر أهنم أمروا بذلك ودليله قول 

  اهللا تعاىل أخرب عنهم بذلك بعد أن فعلوه عمر أفال نتخذه مصلى فأنزل اهللا ذلك موافقا به قوله واحلجة ملن فتح أن 
فان قيل فان األمر ضد املاضي وكيف جاء القرآن بالشيء وضده فقل ان اهللا تعاىل أمرهم بذلك مبتدئا ففعلوا ما 

  أمروا به فأثىن بذلك عليهم وأخرب به وأنزله يف العرضة الثانية 
  جة ملن شدد قوله تعاىل فأمتعه قليال يقرأبتشديد التاء وختفيفها فاحل

سورة البقرة تكرير الفعل ومداومته ودليله قوله ومتعناهم اىل حني واحلجة ملن خفف أن تكرير الفعل ال يكون معه 
قليال فلما جاء معه ب قليل كان أمتع أوىل به من أمتع على أن أفعل وفعل يأتيان يف الكالم مبعىن واحد كقولك 

لك أفرطت تقدمت وجتاوزت احلد وفرطت قصرت وتأيت فعلت مبا ال أكرمت وكرمت ويأتيان واملعىن خمتلف كقو
  يأيت له أفعلت كقولك كلمت زيدا وال يقال أكلمت وأجلست زيدا وال يقال جلست 

  قوله تعاىل وقالوا اختذ اهللا ولدا قرأه ابن عامر بغري واو واحلجة له أنه استأنف القول خمربا به ومل يعطفه على ما قبله 



  ن بالواو واحلجة هلم أهنم عطفوا مجلة على مجلة وأتوا بالكالم متصال بعضه ببعض وكل من كالم العرب وقرأه الباقو
قوله تعاىل كن فيكون قرأه ابن عامر بالنصب واحلجة له اجلواب الفاء وليس هذا من مواضع اجلواب ألن الفاء ال 

 كذبا فيسحتكم ومعناه فان تفتروا يسحتكمم ينصب اال اذا جاءت بعد الفعل املستقبل كقوله ال تفتروا على اهللا
وهذا ال جيوز يف قوله كن فيكون ألن اهللا تعاىل أوجد هبذه اللفظة شيئا معدوما ودليله حسن املاضي يف موضعه اذا 

  قلت كن فكان 
  وقرأه الباقون بالرفع واحلجة هلم ما قدمناه من القول 

  موضع الياء ها هنا ألنه يف السواد بغري ياء  قوله تعاىل واذ قال ابراهيم قرأه ابن عامر بألف

  سورة البقرة 
  ... عذت مبا عاذ به ابراهم ... وفيه أربع لغات ابراهيم وابراهام واراهم وابراهم قال الشاعر 

  ... مل يزل ذاك على عهد ابرهم ... حنن آل اهللا يف قبلته ... وقال اآلخر 
  ة اذا عربتها وقد عرفتك اتساع العرب يف األمساء األعجمي

قوله تعاىل ووصى هبا ابراهيم يقرأ بالتشديد من غري ألف وبالتخفيف واثبات األلف وقد تقدم القول يف ذلك 
  وأوضحنا الفرق بني فعل وأفعل 

  قوله تعاىل 
عىن ملن قال قوله تعاىل أم يقولون تقرأ بالتاء والياء فاحلجة ملن قرأه بالياء أن اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم وامل

ذلك ال للنيب فأخرب عنهم مبا قالوه واحلجة ملن قرأ بالتاء أنه عطف باللفظ على معىن اخلطاب يف قوله أحتاجوننا أم 
  تقولون قل أأنتم فأتى بالكالم على سياقه 

تعاىل على قوله تعاىل لرؤف رحيم يقرأ باثبات الواو واهلمز وبطرحها واهلمز فاحلجة ملن أثبت الواو أن صفات اهللا 
هذا الوزن جاءت كقوله غفور شكور ودود وهو أفخم ألن ذلك ال يقال اال ملن دام الفعل منه وثبت له كقول 

  ... رؤف رحيم بوصل الرحم ... نيب هدى طيب صادق ... الشاعر 
  واحلجة ملن طرح الواو ومهز أنه مال اىل التخفيف الجتماع اهلمز والواو وكان 

كفعل ... يرى للمسلمني عليه حقا ... يزيل لفظا وال حييل معىن فاستجاز ذلك قال الشاعر  سورة البقرة طرحها ال
  ... الوالد الرءف الرحيم 

قوله تعاىل هو موليها قرأه ابن عامر موالها واحلجة له يف ذلك أنه جعل املوىل مفعوال به وأصله موليها فلما حتركت 
ء وكسر الالم أنه أراد مويل وجهه اليها فتكون اهلاء كناية عن حمذوف ألن الياء انقلبت ألفا واحلجة ملن قرأها باليا

  كال يقتضي مضافا واملوىل ها هنا هو الفاعل 
قوله تعاىل لئال يكون يقرأ باهلمز وتركه فاحلجة ملن مهز أنه أتى باللفظ على األصل ألهنا أن دخلت عليها الالم 

زيادة معه فلما قارن اهلمزة الم مكسورة واجتمع يف الكلمة كسر  واحلجة ملن خفف أن العرب تستثقل اهلمز وال
  الالم وزيادهتا ثقل اهلمز لينها ختفيفا وقلبها ياء للكسرة اليت قبلها 

قوله تعاىل فمن تطوع خريا يقرأبالتاء وفتح العني وبالياء واسكان العني فاحلجة ملن قرأبالتاء والفتح أنه جعله فعال 
موضع االستقبال ألن املاضي يقوم مقام املستقبل يف الشرط واجلواب الفاء يف قوله فهو خري له  ماضيا على بنائه يف



واحلجة ملن قرأ بالياء واسكان العني أنه أراد يتطوع فأسكن التاء وأدغمها يف الطاء وبقى الياء ليدل هبا على 
  االستقبال وجزمه حبرف الشرط 

  سورة البقرة 
يقرأباالفراد واجلمع اذا كانت فيه األلف والالم يف اثين عشر موضعا فاحلجة ملن أفرد  قوله تعاىل وتصريف الرياح

أنه جعلها عذابا واستدل بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم اجعلها رياحا ال رحيا واحلجة ملن مجع أنه فرق بني 
  رياح الرمحة ورياح العذاب فجعل ما أفرده للعذاب وما جعله للرمحة 

رواح أربعة أسست أمساؤها على الكعبة فما استقبلها منها فهي الصبا والقبول وما جاء عن ميينها فهي اجلنوب واأل
وما جاء عن مشاهلا فهي الشمال وما جاء من مؤخرها فهي الدبور وهي ريح العذاب نعوذ باهللا منها وباقيها ريح 

  الرمحة 
اء فاحلجة ملن قرا بالتاء أنه أراد ولو ترى يا حممد الذين ظلموا اذ قوله تعاىل ولو ترى الذين ظلموا يقرأ بالتاء والي

عاينوا العذاب لرمحتهم واحلجة ملن قرأ بالياء أنه جعل الفعل هلم ومعناه ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن 
كفروا املالئكة يضربون  القوة هللا ولو ابتدأت ان مع التاء بالكسر لكان وجها كقوله تعاىل ولو ترى اذ يتوىف الذين

أي لو عاينتهم يف هذا احلال لرمحتهم وترفع املالئكة وحتذف جواب لو كقوله ولو أن قرآنا سريت به اجلبال يريد 
  لكان هذا فحذفه 

قوله تعاىل وال تتبعوا خطوات الشيطان يقرأ بضم الطاء واسكاهنا فاحلجة ملن ضم أنه أتى بلفظ اجلمع على حقيقة ما 
  نه مجع خطوة ودليله قوله وهم وجب له أل

سورة البقرة يف الغرفات آمنون ألنه مجع غرفة واحلجة ملن أسكن أنه خفف الكلمة الجتماع ضمتني متواليتني وواو 
فلما كانوا يسكنون مثل ذلك مع غري الواو كان السكون مع الواو لثقلها أوىل ومعىن خطوات الشيطان طرقه 

  ضمها قدر ما بني قدميك واخلطوة بفتح اخلاء االسم وب
قوله تعاىل فمن اضطر يقرأ وما شاكله من النونات اخلفيفة والتنوين واحلروف املبنية على السكون بالضم والكسر 

فاحلجة ملن كسر التقاء السايني واحلجة ملن ضم أنه ملا احتاج اىل حركة هذه احلروف كره اخلروج من كسر اىل 
  ظ من موضع واحد ضم فأتبع الضم الضم ليأيت باللف

فان قيل فلم وافقهم أبو عمرو على الكسر اال يف الواو والالم وحدمها فقل ملا احتاج اىل حركة الواو حركها حبركة 
  هي منها ألن الضم فيها أسهل من الكسر ودليله قوله اشتروا الضاللة باهلدى 

حركة ال تثبت خطا وال يوقف عليه فكانت فان قيل فما حجة ابن عامر يف ضم التنوين فقل احلجة له أن التنوين 
  احلركة مبا بعده أوىل من الكسر 

قوله تعاىل ليس الرب أن تولوا يقرأالرب بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه جعله اسم ليس واخلرب أن تولوا ألن معناه 
أخواهتا اذا أتى بعدهن توليتكم واحلجة ملن قرأ بالنصب أنه جعله خرب ليس واالسم أن تولوا ودليله أن ليس و

  معرفتان كنت خمريا فيهما وان أتى بعدهن معرفة ونكرة كان االختيار أن جتعل املعرفة االسم والنكرة اخلرب 

  سورة البقرة 
قوله تعاىل من موص يقرأ بفتح الواو وتشديد الصاد وباسكان الواو وختفيف الصاد فاحلجة ملن شدد أنه أخذه من 



  وصينا به ابراهيم واحلجة ملن خفف أنه أخذه من أوصى ودليله قوله يوصيكم اهللا وصى ودليله قوله وما 
قوله تعاىل فدية طعام مسكني يقرأ بالتنوين والتوحيد وباالضافة واجلمع فاحلجة ملن رفع ووحد أن الفدية مبتدأ 

ومجع أنه جعل  وطعام بدل منها ومسكني واحد ألن عليه عن كل يوم يفطره اطعام مسكني واحلجة ملن أضاف
  الفدية عن أيام متتابعة ال عن يوم واحد 

قوله تعاىل ولتكملوا العدة يقرا بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد تكرير فعل الصيام يف الشهر اىل امتام عدته 
  واحلجة ملن خفف أنه جعل عقد شهر رمضان عقدا واحدا ودليله قوله تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم 

 وأتوا البيوت من أبواهبا يقرأ وما شاكله من اجلموع بالضم والكسر فاحلجة ملن ضم أنه أتى بالكالم على قوله تعاىل
أصل ما وجب للجمع ألن هذا الوزن ينقسم يف الكالم قسمني مجعا كقولك فلوس ومصدرا كقولك قعد قعودا 

ياء فكسروا أول االسم جملاورة الياء ومل واحلجة ملن كسر أنه ملا كان ثاين الكلمة ياء كرهوا اخلروج من ضم اىل 
  جيمعوا بني ضمتني احدامها على ياء 

فان قيل فما حجة من ضم العني من العيون واجليم من اجليوب وكسر الباء من البيوت فقل العني حرف مستعل 
به من كسر اىل  مانع من االمالة فاستثقل الكسر فيه فبقاه على أصله واجليم حرف شديد متفش فثقل عليه أن خيرج

  ضم فأجراه على 

سورة البقرة أصله واحلجة ملن كسر الباء كثرة استعمال العرب لذلك وهم خيففون ما يكثرون استعماله اما حبذف 
  واما بامالة واما بتخفيف ودليل ذلك امالتهم النار لكثرة االستعمال وتفخيم اجلار لقلة االستعمال 

لوكم فان قاتلوكم يقرأ باثبات األلف وطرحها ومعنامها قريب والوجه فيهما ال قوله تعاىل وال تقاتلوهم حىت يقات
  تبادؤوهم بقتال وال بقتل حىت يبدؤوكم هبما فان بدءوكم فابدءوهم 

قوله تعاىل فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج يقرا بالرفع والتنوين يف الفسوق والرفث فقط وبالنصب وترك 
جة ملن نصب أنه قصد التربئة ب ال يف الثالثة فبىن االسم مع احلرف فزال التنوين للبناء التنوين يف اجلميع فاحل

واحلجة ملن رفع الرفث وهو اجلماع والفسوق وهو اخلروج عن احلد أهنما قد يكونان يف حال من أحوال احلج 
الشك يف تأخريه وتقدميه على ما فجعل ال مبعىن ليس فيهما ونصب اجلدال يف احلج على التربئة ألنه يريد به املراء و

  كانت العرب تعرفه من أفعاهلا 
واختار بعض النحويني الرفع يف األولني مبعىن فال يكون ممن فرض احلج رفث وال فسوق مث يبتدئ بنفي اجلدال فيه 

  فينصبه ويبنيه واالختيار يف النفي اذا أفرد ومل يتكرر النصب واذا تكرر استوى فيه الرفع والنصب 
  له تعاىل ابتغاء مرضات اهللا أماله الكسائي واحلجة له ان ذوات الواو اذا قو

  سورة البقرة زيد فيها أحلقت بذوات الياء فأماهلا ليدل باالمالة على ذلك 
وفخمها الباقون واحلجة هلم أن ألفها منقلبة من واو وأصلها مرضوة من الرضوان فقلبت الواو ألفا لتحريكها 

فكان التفخيم أوىل هبا من االمالة ووفق محزة عليها بالتاء ومثله هيهات هيهات والت والالت وانفتاح ما قبلها 
والتورات ويا أبت واحلجة له يف ذلك أن التاء أصل عالمة التأنيث ودليله على أصل ذلك أن اهلاء تصري يف الدرج 

  تاء والتاء التصري هاء وقفا وال درجا 
ك حجتان احدامها أنه فرق بني التاء االصلية يف صوت وبيت وبني الزائدة ملعىن ووقف الباقون باهلاء وهلم يف ذل

  والثانية أنه أراد أن يفرق بني التاء املتصلة باالسم كنعمة ورمحة وبني التاء املتصلة بالفعل كقولك قامت ونامت 



 عليه و سلم بفتح السني قوله تعاىل ادخلوا يف السلم كافة يقرأ ها هنا ويف االنفال ويف سورة حممد صلى اهللا
  ... يف جاهليات مضت أو سلم ... وكسرها واحلجة ملن فتح أنه أراد الصلح ومن كسر أراد االسالم وانشد 

قوله تعاىل واىل اهللا ترجع االمور يقرأبفتح التاء وضمها فاحلجةملن فتحها أنه أراد تصري واحلجة ملن ضمها أنه أراد 
  ترد 

  رأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه أراد قوله تعاىل حىت يقول تق

سورة البقرة بقوله وزلزلوا املضي وبقوله حىت يقول احلال ومنه قول العرب قد مرض زيد حىت ال يرجونه فاملرض 
قد مضى وهو اآلن يف هذه احلال واحلجة ملن نصب أنه مل جيعل القول من سبب قوله وزلزلوا ومنه قول العرب 

  شمس فليس قعودك سببا لغيبوبة الشمس قعدت حىت تغيب ال
وتلخيص ذلك أن من رفع الفعل بعد حىت كان مبعىن املاضي ومن نصبه كان مبعىن االستقبال وأضمرت له عند 

  البصريني مع حىت أن ألهنا من عوامل األمساء فأضمروا مع الفعل ما يكون به امسا 
جة ملن قرأبالياء قوله بعد ذلك وإمثهما أكرب من نفعهما ومل يقل قوله تعاىل قل فيهما امث كبري يقرأبالباء والثاء فاحل

أكثر واحلجة ملن قرأبالثاء أنه ملا وقع اللفظ على أعداد وهي اخلمرة املشروبة وامليسر وهو القمار كانت الثاء يف 
  ذلك أوىل ودليله قوله تعاىل وال أدىن من ذلك وال أكثر ومل يقل أكرب 

قرأبالرفع والنصب فمن رفع جعل ذا منفصلة من ما فيكون مبعىن الذي فكأنه قال ما الذي قوله تعاىل قل العفو ي
ينفقون فقال الذي ينفقون العفو فترفعه خبرب االبتداء ألنه جعل اجلواب من حيث سألوا واحلجة ملن نصب أنه جعل 

فلم بنيت ما مع ذا ومل تنب من  ماذا كلمة واحدة ونصب العفو بقوله ينفقون كأنه قال قال ينفقون العفو فان قيل
معها فقل ملا كانت ما عامة ملن يعقل وملا ال يعقل وذا مثلها يف االهبام والعموم بنومها للمشاركة وملا اختصت من مبن 

  يعقل مل يبنوها مع ذا هلذه العلة 
وله فاذا تطهرن واحلجة ملن قوله تعاىل حىت يطهرن يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه طابق بني اللفظني لق

خفف أنه أراد حىت ينقطع الدم ألن ذلك ليس من فعلهن مث قال فاذا تطهرن يعىن باملاء ودليله على ذلك قول 
  العرب طهرت املرأة من احليض فهي طاهر 

  سورة البقرة 
فاعل ومن ضم الياء جعله فعل قوله تعاىل اال أن خيافا يقرأ بفتح الياء وضمها فمن فتح الياء جعل الفعل هلما ومسى ال

  ما مل يسم فاعله ومعىن خيافا ها هنا تيقنا ألن اخلوف يكون يقينا وشكا 
قوله تعاىل يبينها يقرأ بالياء والنون فاحلجة ملن قرأ بالياء تقدم اسم اهللا عز و جل ليأيت الكالم على سنن واحد ملكان 

 بذلك عن نفسه مستأنفا بالواو وجعل تلك اشارة اىل ما تقدم حرف العطف واحلجة ملن قرأبالنون أن اهللا تعاىل أخرب
  من األحكام واحلدود 

  قوله تعاىل 
ال تضار يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن جعله مرفوعا أنه أخرب ب ال فرده على قوله ال تكلف نفس اال وسعها ال 

ر فأدغم الراء يف الراء وفتح اللتقاء تضار واحلجة ملن نصب أنه عنده جمزوم حبرف النهي واألصل فيه ال تضار
  الساكنني ومثله وال يضار كاتب وال شهيد 

قوله تعاىل ما آتيتم باملعروف يقرأباملد والقصر ومها فعالن ماضيان فاحلجة ملن مد أنه من االعطاء ووزنه أفعلتم 



يء ووزنه فعلتم وفيه اضمار معناه ودليله قوله اذا سلمتم والتسليم اليكون اال باالعطاء واحلجة ملن قصر أنه من اجمل
  به فنابت عنه قوله باملعروف 

وكل ما يف كتاب اهللا من آتى باملد فمعناه االعطاء وما كان فيه من أتى بالقصر فهو من اجمليء اال قوله فأتاهم اهللا 
  هم من آية أي أريناهم من حيث مل حيتسبوا أي أخذهم وقوله يف قراءة ل جماهد أتينا هبا جازينا هبا وقوله كم آتينا

  سورة البقرة 
قوله تعاىل على املوسع قدره وعلى املقتر قدره يقرأ باسكان الدال وحركتها فاحلجة ملن أسكن أنه أراد املصدر 

  واحلجة ملن حرك أنه أراد االسم وقيل مها لغتان 
وطرح األلف فاحلجة ملن أثبت األلف ان قوله تعاىل ما مل متسوهن يقرأبضم التاء واثبات االلف بعد امليم وبفتح التاء 

ماس فعل من اثنني ودليله قوله من قبل أن يتماسا واحلجة ملن طرحها أنه جعل الفعل للرجال ودليله قوله ومل 
  ميسسين بشر 

قوله تعاىل وصية ألزواجهم يقرأبالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه أراد فلتكن وصية أو فأمرنا وصية ودليله قراءة 
د اهللا فالوصية ألزواجهم متاعا واحلجة ملن نصب أهنا مصدر واالختبار يف املصادر النصب اذا هي وقعت مواقع عب

  ... صربا مجيال فكالنا مبتلى ... شكا ايل مجلي طول السرى ... األمر كقوله فضرب الرقاب ومنه قول الراجز 
وطرحها فاحلجة ملن خفف أن ضاعف أكثر من ضعف قوله تعاىل فيضاعفه يقرأ بالتخفيف واثبات األلف وبالتشديد 

  لقوله أضعافا كثرية ودليله قوله عشر أمثاهلا واحلجة ملن شدد التكرير ومداومة الفعل 
  ويقرأ برفع الفاء ونصبها فمن رفع عطف على يقرض ومن نصب فعلى جواب االستفهام 

  سورة البقرة 
اهنا ويف األعراف يقرأ ذلك بالسني والصاد وقد ذكرت علله يف قوله تعاىل واهللا يقبض ويبسط وقوله وزاده بسطة ه

  أم القرآن 
  قوله تعاىل اال من اغترف غرفة يقرأ بالفتح والضم فالغرفة باليد مفتوح ويف االناء مضموم 

ه قوله تعاىل ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة يقرأ ذلك بالرفع والتنوين وبالنصب وترك التنوين فاحلجة ملن رفع أن
جعله جوابا لقول قائل هل عندك رجل فقال الرجل فلم يعمل ال ألن هل غري عامله واحلجة ملن نصب أنه جعله 

جوابا لقول قائل هل من رجل فقال ال رجل ألن من ملا كانت عاملة يف االسم كان اجلواب عامال فيه النصب 
  وسقط التنوين للبناء كما سقط يف رام هرمز 

  قوله تعاىل 
ع اهللا الناس ها هنا ويف احلج يقرآن دفع ودفاع فاحلجة ملن أسقط األلف أنه أراد املصدر من دفع دفعا ولوال دف

  واحلجة ملن أثبتها أنه أراد املصدر من دافع دفاعا ومعىن اآلية أنه لوال جماهدة املشركني واذالهلم لفسدت االرض 
ستقبلته اهلمزة وطرحها يف درج فاحلجة ملن أثبتها أنه أتى قوله تعاىل أنا أحيي وأميت يقرأ بإثبات األلف يف كل ما ا

بالكلمة على أصلها وما وجب يف األصل هلا ألن األلف يف أنا كالتاء يف أنت واحلجة ملن طرحها أنه اجتزأ بفتحة 
  النون ونابت اهلمزة عن إثبات األلف وهذا يف االدراج فأما يف الوقف على أنافال خلف يف إثباهتا 



  بقرة ويف أنا أربع لغات أنا فعلت وأن فعلت وأن فعلت وأنه فعلت سورة ال
قوله تعاىل كم لبثت يقرأ بادغام الثاء يف التاء وبإظهارها فاحلجة ملن أدغم قرب خمرج الثاء من التاء واحلجة ملن 

  أظهر إتيانه بالكالم على أصله 
احلجة ملن قطع أنه جعله من اخبار املتكلم عن نفسه قوله تعاىل قال أعلم يقرأبقطع األلف والرفع وبوصلها والوقف ف

  واحلجة ملن وصل أنه جعله من أمر اهللا تعاىل للمخاطب 
قوله تعاىل مل يتسنه يقرأ وما شاكله باثبات اهلاء وطرحها يف االدراج فاحلجة ملن أثبتها أنه اتبع اخلط فأدى ما تضمنه 

هبا حركة ما قبلها يف الوقف فلما اتصل الكالم صار عوضا منها فغنوا السواد واحلجة ملن طرحها أنه امنا أثبت ليتبني 
  عنها 

  وميزاهنا يف آخر الكالم كألف الوصل يف أوله 
وكان بعض القراء يتعمد الوقوف على اهلاء ليجمع بذلك موافقة اخلط وتأدية اللفظ وبعضهم يثبت بعضا ويطرح 

  بعضا لغري ما علة لكن ليعلم أن كال جائز 
ء يف يتسنه وجهان أحدمها أن تكون أصلية فتسكن للجزم والثاين أن يكون األصل مل يتسنن فأبدلوا من أحدى وللها

  النونات ألفا مث أسقطوها للجزم وأحلقت اهلاء للسكت ومها يف ذلك ملعىن مل تأت عليه السنون فتغريه 
   فأما من جعله من قوهلم أسن فقد وهم ألنه لو كان كذلك لقيل فيه يتأسن

  قوله تعاىل كيف ننشرها يقرأبالراء والزاي 

  سورة البقرة 
فمن قرأ بالزاي فاحلجة له أن العظام اذا كانت حباهلا مل تبل فالزاي أوىل هبا ألهنا ترفع مث تكسى اللحم والدليل على 

وغريه سواء عليه فإمنا  ذلك قوله تعاىل واليه النشور أي الرجوع بعد البلى واحلجة ملن قرأ بالراء أن االعادة يف البلى
  يقول له كن فيكون ودليله قوله تعاىل مث اذا شاء أنشره 

قوله تعاىل فصرهن اليك يقرأبضم الصاد وكسرها فاحلجة ملن ضم أنه اخذه من صار يصور اذا مال وعطف وأنشد 
  ... له ظأب كما صخب الغرمي ... يصور عنوقها أحوى زنيم ... شاهدا لذلك 

  أنه أخذه من صار يصري اذا مجع ومعناه فقطعهن وامجعهن إليك واحلجة ملن كسر 

سورة البقرة قوله تعاىل بربوة ها هنا ويف املؤمنني يقرآن بضم الراء وفتحها ومها لغتان فصيحتان وفيها سبع لغات 
  وهي ما ارتفع من األرض وعال 

تى بالكالم على أصل ما كان عليه ودليله قوله تعاىل فأتت أكلها يقرأ بضم الكاف واسكاهنا فاحلجة ملن ضم أنه أ
إمجاعهم على الضم يف قوله ذوايت أكل مخط واحلجة ملن أسكن أن هذه اللفظة ملا اتصلت باملكىن ثقلت وتوايل 

  الضمتني ثقيل أيضا فخفف باالسكان 
كسر النون وإسكان قوله تعاىل فنعما هي يقرأ ها هنا ويف النساء بكسر النون والعني وبفتح النون وكسر العني وب

العني فاحلجة ملن كسر النون أنه قرهبا من العني ليوافق هبا لفظ أختها بئس ألن هذه يف املدح كهذه يف الذم واحلجة 
ملن فتح النون وكسر العني أنه أتى بلفظ الكلمة على األصل ألن أصلهما نعم وبئس واحلجة ملن أسكن العني ومجع 

  ل نعم وما كلمة واحدة فخففها باسكان وال خلف يف تشديد امليم بني ساكنني فاحتمل ذلك ألنه جع
قوله تعاىل ويكفر يقرأبالنون والياء وبالرفع واجلزم فاحلجة ملن قرأ بالنون والياء قد تقدمت واحلجة ملن جزم أنه 



جملاب هبا عطفه على قوله وان ختفوها فجعل التكفري مع قبول الصدقات واحلجة ملن رفع أن ما أتى بعد الفاء ا
  الشرط مستأنف مرفوع ودليله قوله تعاىل ومن عاد فينتقم اهللا منه 

  سورة البقرة 
  قوله تعاىل اىل ميسرة يقرأ بضم السني وفتحها ومها لغتان والفتح أفصح وأشهر 

  قوله تعاىل إال أن تكون جتارة يقرأ بالرفع والنصب 
وهنا اخلرب والثاين أن جيعل كان مبعىن حدث ووقع فال حيتاج فلمن رفع وجهان أحدمها أنه جعل جتارة اسم كان وتدير

اىل خرب كقوله وإن كان ذو عسرة واحلجة ملن نصب أنه أضمر يف كان االسم ونصب التجارة على اخلرب وفيه 
  ضعف فأما قوله يف النساء إال أن تكون جتارة بالنصب فوجه صحيح لتقدم ذكر األموال قبل ذلك 

قرأبكسر السني وفتحها فاحلجة ملن فتح أنه أتى بلفظ الفعل املضارع على ما أوجبه بناء ماضيه قوله تعاىل حيسبهم ي
ألن فعل بالكسر يأيت مضارعه على يفعل بالفتح قياس مطرد واحلجة ملن كسر أن العرب استعملت الكسر والفتح 

  يف مضارع أربعة أفعال حيسب وينعم وييئس وييبس حىت صار الكسر فيهم أفصح 
له تعاىل فأذنوا يقرأ بالقصر وفتح الذال وباملد وكسر الذال فاحلجة ملن قصر أنه أراد فاعلموا أنتم أي كونوا على قو

  علم واحلجة ملن مد أنه أراد فأعلموا غريكم أي اجعلوهم على علم 
  قوله تعاىل وأن تصدقوا يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد ذكرت علة ذلك فيما سلف 

تعاىل ال تظلمون وال تظلمون يقرا بتقدمي الفاعل وتأخري ما مل يسم فاعله على الترتيب وبتقدمي ما  سورة البقرة قوله
  مل يسم فاعله وتأخري الفاعل على السعة ومعىن الظلم يف اللغة وضع الشيء يف غري موضعه 

وجزم هبا تضل وبناه  قوله تعاىل أن تضل احدامها يقرأبكسر اهلمزة وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه جعلها حرف شرط
على الفتح اللتقاء الساكنني واحلجة ملن فتح أنه أراد ادخال الالم على أن ففتحها كقوله تعاىل يبني اهللا لكم أن 

  تضلوا يريد لئال تضلوا 
قوله تعاىل فتذكر يقرا بالتشديد والتخفيف وبالرفع والنصب فأما علة التشديد التخفيف فمذكورة آنفا واحلجة ملن 

أنه استأنف الفعل بعد اجلواب بالفاء وله أن جيزم الفعل عاطفا وينصبه جميبا واحلجة ملن نصب أنه عطفه على  رفع
  تضل وقد عملت فيه أن املفتوحة وال جيوز فيه ما أجيز يف الوجه األول 

  ومثله يف الوجوه الثالثة قوله تعاىل فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء 
يقرأ بضم الراء واهلاء وبكسر الراء واثبات الف بعد اهلاء فاحلجة ملن ضم أنه مجع رهنا قوله تعاىل فرهان مقبوضة 

رهانا ومجع رهانا رهنا وليس يف كالم العرب مجع السم على هذا الوزن غري رهن وسقف واحلجة ملن كسر وأثبت 
  األلف أنه أراد مجع رهن 

  سورة آل عمران 
  رق بني الرهن يف الدين وبني الرهان يف سباق اخليل وقيل أليب عمرو مل اخترت الضم فقال ألف

قوله تعاىل الذي أؤمتن روي عن عاصم ومحزة أهنما قرآ بإمشام اهلمزة الضمة يف الوصل وهذا وهم ألهنا ألف وصل 
  دخلت على ألف أصل ووزن اؤمتن افتعل من األمانه 

كل بني اللفظني وحقق املعىن ألن اهللا تعاىل قد أنزل قوله تعاىل وكتبه يقرأ بالتوحيد واجلمع فاحلجة ملن مجع أنه شا



كتبا وأرسل رسال واحلجة ملن وحد أنه أراد القرآن ألن اهل األديان املتقدمة قد اعترف بعضهم لبعض بكتبهم 
  وآمنوا هبا إال القرآن فإهنم أنكروه فلذلك أفرد ومجع الرسل ألهنم مل جيمعوا على االميان هبم 

أنا يقرأ بإثبات اهلمز وختفيفه وحبذفه والتعويض باأللف منه وقد ذكرت علل اهلمز يف إثباته قوله تعاىل أو أخط
  وطرحه والتعويض منه مستقاة فيما تقدم فأغىن عن إعادته 

  ومن سورة آل عمران

قطع األلف قوله تعاىل امل اهللا يقرأبإسكان امليم وقطع األلف اليت بعدها وبفتح امليم ووصل األلف فاحلجة ملن أسكن و
  أن احلروف اليت يف أوائل السور علم هلا فوجب أن تأيت ساكنة فقطعت األلف ألهنا عوض من اهلمزة يف إله 

وملن فتح امليم وجهان أحدمها أنه نقل اليها فتحة اهلمزة ولينها فعادت الف وصل كما جيب هلا أو فتح امليم لسكون 
  الياء قبلها ووصل األلف على أصلها 

   وأنزل التوراة يقرأبالتفخيم واالمالة وبني ذلك فاحلجة ملن قوله تعاىل

سورة آل عمران فخم أنه أتى بالكالم على أصله واحلجة ملن أمال أنه دل باالمالة على الياء املنقلبة وجميء الراء يف 
من ورى الزند ومن  الكلمة ألن األصل وورية وأبدلت الواو األوىل تاء والثانية ياء وقلب الياء ألفا ألهنا مأخوذة

  قرأبني ذلك أتى بأعدل اللفظني وقارب بني اللغتني 
قوله تعاىل ستغلبون وحتشرون و تروهنم يقرأن بالتاء والياء فاحلجة ملن قرأهن بالتاء أنه أراد قل هلم يا حممد مواجها 

لغيب مبا مل يكن أنه باخلطاب ستغلبون وهذا من أدل دليل على نبوته صلى اهللا عليه و سلم ألنه أخربهم عن ا
سيكون فكان كما قال واحلجة ملن قرأ بالياء أنه خاطب نبيه بذلك وهم غيب فكانت الياء أوىل ملكان الغيبة 
  واالختيار يف تروهنم التاء كقوله قد كان لكم ومل يقل هلم ألن الرؤية للكفار واهلاء وامليم كناية عن املسلمني 

كسر الراء وضمها فاحلجة ملن كسرها أنه مصدر واألصل فيه رضيت رضى مث قوله تعاىل ورضوان من اهللا يقرأ ب
  زيدت األلف والنون فردت الياء اىل أصلها كما كان األصل يف كفران كفرا 

وملن ضم حجتان أحدامها أنه فرق بني االسم واملصدر والثانية أن الضم يف املصادر مع زيادة األلف والنون أكثر 
  ن لسعيه والشمس والقمر حبسبان وأشهر كقوله فال كفرا

  فان قيل فان من قرا بالضم ها هنا قرأ بالكسر يف قوله من اتبع رضوانه فقل امنا أتى باللغتني ليعلمك جوازمها 

  سورة آل عمران 
  قوله تعاىل 

   من األوىل إن الدين عند اهللا االسالم يقرأ بفتح مهزة إن وكسرها فاحلجة فتح أنه أوقع عليها الشهادة فجعلها بدال
  ومن كسرها جعلها مبتدأة ألن الكالم قد مت دوهنا بوقوع الشهادة على األوىل 

قوله تعاىل ويقتلون النبيني قرئت بألف من املقاتلة وبغري ألف من القتل فاحلجة ملن قرأه باأللف أن املشهور من 
 تعاىل عنهم يف قوله فلم تقتلون أنبياء اهللا ألن أفعاهلم كان املقاتلة ال القتل واحلجة ملن قرأه بغري ألف ما أخرب اهللا

  ذلك أبلغ يف ذمهم وأثبت للحجة عليهم 
قوله تعاىل وخترج احلي من امليت يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أن األصل فيه عند الفراء مويت وعند 

ء وأدغمت يف الياء فالتشديد ألجل سيبويه ميوت فلما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن قلبت الواو يا



ذلك ومثله صيب وسيد وهني ولني واحلجة ملن خفف أنه كره اجلمع بني ياءين والتشديد ثقيل فخفف باختزال 
  احدى الياءين اذ كان اختزاهلا ال خيل بلفظ االسم وال حييل معناه 
مالة على أن أصل األلف الياء ألهنا تقية فانقلبت قوله تعاىل تقاة يقرأ باالمالة والتفخيم فاحلجة ملن أمال أنه دل باال

الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما قالوا سار وباع واحلجة ملن فخم أن لفظ الياء قد زال بانقالهبا فزال 
  حكمها كما قالوا قضاة ورماة 

اتبع بلفظه خط السواد فأمال  فإن قيل فلم أمال محزة هذه وفتح قوله حق تقاته فقل له يف ذلك حجتان احدامها أنه
  ما ثبت فيه بالياء وفخم ما ثبت فيه باأللف واألخرى أنه أتى باللغتني جلوازمها عنده 

  سورة آل عمران 
قوله تعاىل مبا وضعت يقرأبإسكان التاء وضمها فاحلجة مل أسكن أنه جعله من إخبار اهللا تعاىل عن أم مرمي والتاء دليل 

واحلجة ملن ضم أنه حكى عن أم مرمي ما أخربت به عن نفسها فالتاء ها هنا اسم وامنا  على التأنيث وليست باسم
  بين على احلركة لضعفه بأنه حرف واحد 

قوله تعاىل وكفلها يقرأ بتشديد الفاء وختفيفها فاحلجة ملن شدد أنه عدى بالتشديد الفعل اىل مفعولني إحدامها اهلاء 
زكريا وبه ينتصب زكريا يف قراءة من شدد الفاء ألنه عطفه على قوله فتقبلها رهبا وااللف املتصلتان بالفعل والثاين 

وكفلها واحلجة ملن خفف الفاء أنه جعل الفعل ل زكريا فرفعه باحلديث عنه وجعل ما اتصل بالفعل من الكناية 
  لعجمة مفعوال له ودليله على ذلك قوله أيهم يكفل مرمي وزكريا ميد ويقصر وال جيرى للتعريف وا

قوله تعاىل فنادته املالئكة يقرأبالتاء واأللف فاحلجة ملن قرأ بالتاء أن املالئكة مجاعة فدل بالتاء على معىن اجلماعة 
والدليل على ذلك قوله وإذا قالت املالئكة واحلجة ملن قرأ باأللف أن الفعل مقدم فأثبت باأللف كما أقول رماه 

  ئكة هاهنا جربيل فذكر الفعل للمعىن القوم وعاداه الرجال ومع ذلك فاملال
  قوله تعاىل أن اهللا يبشرك يقرأ بضم الياء مع التشديد وبفتحها مع التخفيف 

  سورة آل عمران 
  ومها لغتان فصيحتان والتشديد أكثر والتخفيف حسن مستعمل 

فرق بني البشارة  فإن قيل مل خالف أبو عمرو أصله فخفف قوله ذلك الذي يبشر اهللا عباده فقل ان أبا عمرو
والنضارة فما صحبته الباء شدد فيه ألنه من البشرى وما سقطت منه الباء خففه ألنه من احلسن والنضرة وهذا من 

أدل الدليل على معرفته بتصاريف الكالم غري أن التخفيف ال يقع إال فيما سر والتشديد يقع فيما سر وضر فإن قيل 
  فقل كل فعل جاز فيه فعل وفعل اعترض بينهما أفعل  فما وجه قوله تعاىل وأبشروا باجلنة

قوله تعاىل ونعلمه يقرا بالنون والياء فاحلجة ملن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار اهللا تعاىل عن نفسه عاطفا به على 
  قوله نوحيه إليك 

واالتباع ألن من حتويه يده ال فإن قيل فالنون اخبار عن اجلماعة فقل هذه النون ال خيرب هبا عن نفسه إال ذو املمالك 
خيرج عن أمره فكان إخباره بالنون عن نفسه وعنهم واحلجة ملن قرأ بالياء أنه من أخبار امللك عن اهللا عز و جل مبا 

  يفعله به عطفا على قوله كذلك اهللا خيلق ما يشاء 
القول يريد ورسوال يقول إين أو قوله تعاىل أين أخلق لكم يقرأ بكسر مهزة إن وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه أضمر 

  يبتدئها مستأنفا من غري إضمار واحلجة ملن فتح أنه جعلها بدال من قوله أين قد جئتكم 



  سورة آل عمران 
قوله تعاىل فيوفيهم يقرا بالياء والنون فاحلجة ملن قرأ بالنون أنه رده على قوله فأعذهبم واحلجة ملن قرأ بالياء قوله بعد 

  ب الظاملني ذلك واهللا ال حي
  قوله تعاىل كن فيكون يقرأ بالرفع والنصب وقد تقدمت احلجة للقراءتني يف البقرة 

ومجلة القول فيه أن املاضي إذا صلح لفظه بعد اجلواب بالفاء مل جيز فيه اال الرفع ألنه واجب وامنا يصح النصب 
  فيما مل جيب وليس ميتنع يف قوله تعاىل أن يقول كن فكان 

 ها أنتم هؤالء يقرا باملد والقصر واهلمز وباملد من غري مهز فاحلجةملن مد ومهز أنه جعل ها تنبيها مث اتى قوله تعاىل
بعدها بقوله أنتم على طريق اإلخبار من غري استفهام ومد حرفا حلرف أو يكون أراد االستفهام والتفرقة بني 

ك أردت وبقى الكالم على ما كان عليه واحلجة ملن قصر اهلمزتني مبدة مث قلب من اهلمزة األوىل هاء كما قالوا هيا
ومهز أنه أراد أأنتم هبمزتني فقلب األوىل هاء كراهية للجمع بينهما وبقى مهزة أنتم حباهلا واحلجة ملن مد من غري مهز 

جتماع أنه أراد آنتم هبمزة ومدة فقلب اهلمزة هاء وبقى املد وهذا والوجه ضعيف ألنه إمنا جعل اهلمزة مدة ال
  مهزتني فإدا قلب األوىل فقد زال الثقل 

قوله تعاىل أن يؤتى يقرأباملد والقصر فاحلجة ملن مد أنه أراد التقرير والتوبيخ بلفظ االستفهام فمد ملينا للهمزة 
  الثانية واحلجة ملن قصر أنه أتى بلفظ 

  وبأن يؤتى سورة آل عمران أن على جهة اإلخبار ومعناه إن اهلدى هدى اهللا ألن يؤتى 
قوله تعاىل يؤده إليك يقرأ بإشباع كسرة اهلاء ولفظ ياء بعدها وباختالس احلركة من غري ياء وبإسكان اهلاء من غري 
حركة فاحلجة ملن أشبع وأتى بالباء أنه ملا سقطت الياء للجزم أفضى الكالم إىل هاء قبلها كسرة فأشبع حركتها فرد 

ن اختلس احلركة أن األصل عنده يؤديه إليك فزالت الياء للجزم وبقيت ما كان جيب يف األصل هلا واحلجة مل
احلركة خمتلسة على أصل ما كانت عليه واحلجة ملن أسكن أنه ملا أتصلت اهلاء بالفعل اتصاال صارت معه كبعض 
م وقد حروفه ومل ينفصل منه وكان كالكلمة الواحدة خففه بإسكان اهلاء كما خفف يأمركم وينصركم وليس مبجزو
عيب بذلك يف غري موضع عيب فهذا أصل لكل فعل جمزوم اتصلت به هاء فإن كان قبل اهلاء كسرة فاكسره 

واختلس وأسكن وإن كان قبل اهلاء فتحة فاضمم اهلاء وأحلق الواو واختلس أو أسكن واحلجة يف ذلك ما قدمناه 
  فاعرفه فإنه أصل ملا يرد من إشكاله إن شاء اهللا 

 يأمركم يقرأ بالرفع والنصب واإلسكان فاحلجة ملن نصب أنه رده على قوله أن يؤتيه اهللا الكتاب قوله تعاىل وال
واحلجة ملن رفع أنه استأنف مبتدئا ودليله أنه يف قراءة عبد اهللا ولن يأمركم فلما فقد الناصب عاد إىل أعراب ما 

  ينا عليها فيما مضى وجب له باملضارعة واحلجة ملن أسكن ختفيفا يف ذوات الراء فقد أت
قوله تعاىل ملا آتيتكم يقرأ بكسر الالم وفتحها فاحلجةملن كسر أنه جعلها خافضة وجعل ما مبعىن الذي واملعىن للذي 

  أتيتكم واحلجة ملن فتح أنه جعلها الم التأكيد وجعل ما فاصلة كقوله فبما رمحة من اهللا أو تكون الم اليمني وما 

  واجلواب لتؤمنن به  سورة آل عمران بعدها شرط
قوله تعاىل آتيتكم يقرا يالنون واأللف وبالتاء من غري ألف فاحلجة ملن قرا بالنون أن اهللا تعاىل أخرب عن نفسه بنون 
امللكوت على ما قدمناه واحلجة ملن قرا بالتاء أنه أتى بالكالم على ما يوجبه اإلخبار عن املتكلم إذا أخرب بفعله عن 

  ج فكأين من قرية أهلكتها وأهلكناها واخلربان باللفظني عن اهللا عز و جل نفسه ومثله يف احل



قوله تعاىل مبا كنتم تعلمون الكتاب يقرأ بضم التاء والتشديد وبفتحها والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أبلغ وأمدح 
ظ األول ليوافق به اللفظ ألهنم ما علموا حىت علموا فعلموا غريهم ودرسوا ألنفسهم واحلجة ملن خفف أنه أتى باللف

  الثاين وهذا من شرطه أنه حيمل بعض الكالم على بعض للموافقة 
قوله تعاىل أفغري دين اهللا يبغون وإليه يرجعون يقرآن بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأهم بالتاء أنه أراد قل هلم يا حممد 

ترجعون واحلجة ملن قرا بالياء أنه إخبار من الكفار خماطبا أفغري دين اهللا تبغون أي تطلبون وأنتم عاملون أنكم إليه 
كأن اهللا عز و جل عجب نبيه عليه السالم منهم فقال له أفغري دين اهللا يبغون مع علمهم أهنم إليه يرجعون واحلجة 

هم وهذا ملن قرا األول بالياء والثاين بالتاء أنه فرق بني املعنيني فجعل األول للكفار وأشرك املؤمنني يف الرجوع مع
  حذق بالقراءة ومعرفة مبعانيها 

قوله تعاىل وهللا على الناس حج البيت يقرأ بكسر احلاء وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه أراد االسم واحلجة ملن فتح أنه 
  أراد املصدر ومعنامها يف اللغة القصد 

  سورة آل عمران 
  واألمر فيهما قريب قوله تعاىل وما يفعلوا من خري فلن يكفروه يقرأ بالياء والتاء 

  فمن قرأمها بالتاء جعل اخلطاب للحاضرين وأدخل الغيب يف اجلملة 
  ومن قرأ بالياء وجه اخلطاب إىل الغيب وأدخل احلاضرين يف اجلملة وهلذا املعىن كان أبو عمرو خيري بينهما 

والتشديد فاحلجة ملن كسر  قوله تعاىل وال يضركم يقرأ بكسر الضاد وإسكان الراء والتخفيف وبضم الضاد والراء
وخفف أنه أخذه من الضري ودليله قوله تعاىل ال ضري إنا إىل ربنا منقلبون وسكون الراء عالمة للجزم ألنه جواب 

للشرط واحلجة ملن شدد أنه أخذه من الضر الذي هو ضد النفع وأصله يضرركم فنقل حركة الراء إىل الضاد 
كن الثانية فصارتا راء مشددة وحركت اللتقاء الساكنني فال عالمة للجزم وأسكن الراء األوىل ودخل اجلازم فأس

  ... على حجر يرفض أو يتدحرج ... مىت ما تقع أرساغه مطمئنة ... فيها وشاهد ذلك قول الشماخ 
جة قوله تعاىل منزلني يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أخذه من نزل فهو منزل واملالئكة منزلون واحل

  ملن خفف أنه أخذه من أنزل فهو منزل واملالئكة منزلون إال أن التشديد لتكرير الفعل ومداومته كما ذكرت لك 
قوله تعاىل مسومني يقرأ بكسر الواو وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه جعل التسومي للخيل واملالئكة مسومة هلا واحلجة 

فاعل هبا والتسومي اإلعالم فهو يف اخليل صوف أمحر وقيل أبيض ملن فتح أنه جعل التسومي للمالئكة واهللا عز و جل 
  يف أذناهبا وآذاهنا ويف املالئكة بعمائم صفر ولذلك أعلم محزة يف ذلك اليوم بريشة 

  سورة آل عمران نعام ومنه قوله عز و جل سيماهم يف وجوههم 
ه أراد اجلرح بأعياهنا واحلجة ملن ضم أنه قوله تعاىل إن ميسسكم قرح يقرأ بفتح القاف وضمها فاحلجة ملن فتح أن

  أراد أمل اجلراح وقيل مها لغتان فصيحتان كاجلهد واجلهد 
قوله تعاىل وكأين من نيب يقرا وكأين على وزن كعني ويقرأ وكائن على وزن كاعن ومها لغتان معنامها معىن كم اليت 

  فألزمت من لضعفها عن العمل يسأل هبا عن العدد إال أهنا مل تقو على نصب التمييز قوة كم 
قوله تعاىل قاتل معه يقرا بفتح القاف وإثبات األلف وبضمها وحذف األلف فاحلجة ملن أثبت األلف أنه جعل الفعل 
للربيني فرفعهم به ألنه حديث عنهم واحلجة ملن ضم القاف أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله وأخرب به عن النيب صلى 

  لربيون باالبتداء واخلرب معه ودليله قوله أفإن مات أو قتل اهللا عليه و سلم ورفع ا



قوله تعاىل الرعب يقرأبإسكان العني وضمها فاحلجة ملن أسكن أن األصل الضم فثقل عليه اجلمع بني ضمتني 
متواليتني فأسكن واحلجة ملن ضم أن األصل عنده اإلسكان فأتبع الضم الضم ليكون اللفظ يف موضع واحد كما 

  سى بن عمر تبارك الذي بيده امللك بضمتني وكيف كان االصل فهما لغتان قرأ عي
  قوله تعاىل يغشى طائفة منكم يقرأ بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء 

  سورة آل عمران أنه رده على النعاس واحلجة ملن قرأه بالتاء أنه رده على األمنة 
جيري على وجوه أوهلا أنه يرد على أقرب اللفظني كقوله والذين وكل ما يف كتاب اهللا مما قد رد آخره على أوله 

يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا والثاين أن يرد إىل األهم عندهم كقوله وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها 
أحدمها ويضمر  والثالث أن يرد إىل األجل عندهم كقوله واهللا ورسوله أحق أن يرضوه والرابع أن جيتزا باالخبار عن

  لآلخر مثل ما أظهر كقوله أن اهللا بريء من املشركني ورسوله 
قوله تعاىل قل إن األمر كله هللا يقرأبالنصب والرفع فاحلجة ملن نصب أنه جعله تأكيدا لألمر وهللا اخلرب واحلجة ملن 

  رفع أنه جعله مبتدأ وهللا اخلرب واجلملة خرب إن 
رأبضم امليم وكسرها فاحلجة ملن ضم أنه أجراه على أصله من ذوات الواو كقولك قوله تعاىل ولئن متم أو قتلتم يق

  قلت تقول وجلت جتول واحلجة ملن كسر أنه بناه على خفت ختاف ومنت تنام والضم أفصح وأشهر 
  قوله تعاىل واهللا مبا تعملون بصري يقرأ بالياء والتاء وقد تقدم من احلجة يف أمثاله ما يغين عن إعادته 

وله تعاىل وما كان لنبيي أن يغل يقرأ بفتح الياء وضم الغني وبضم الياء وفتح الغني فاحلجة ملن فتح الياء أنه جعله ق
  من الغلول ومعناه أن خيون أصحابه بأخذ شيء من الغنيمة خفية 

املنافقني قال  سورة آل عمران واحلجة ملن ضم الياء أنه أراد أحد وجهني إما من الغلول ومعناه أن خيون ألن بعض
يوم بدر وقد فقدت قطيفة محراء من الغنيمة خاننا حممد وغلنا فأكذبه اهللا عز و جل وإما من الغل وهو قبض اليد إىل 

العنق ودليله قول ابن عباس قد كان هلم أن يغلو النيب صلى اهللا عليه و سلم وأن يقتلوه والغل معروف والغل 
  اصول الشجر والغليل حرارة العطش  املصدر والغل احلقد والغلل املاء يف

قوله تعاىل وأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني يقرأ بكسر اهلمزة وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه جعلها مبتدأة ودليله قراءة 
عبد اهللا واهللا ال يضيع بغري إن واحلجة ملن فتح أنه عطف على قوله يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا يريد 

   وبأن اهللا
قوله تعاىل وال حيزنك يقرأ بفتح الياء وضم الزاي وبضم الياء وكسر الزاي فاحلجةملن فتح الياء أنه أخذه من حزن 

  حيزن حزنا واحلجة ملن ضم الياء أنه أخذه من أحزن حيزن حزنا ومل يسمع إحزانا وإن كان القياس يوجبه 
وله وابيصت عيناه من احلزن وجاء عنهم الفتح يف وقال اخلليل جاء عنهم ضم احلاء يف موضع الرفع واخلفض كق

موضع النصب كقوله أذهب عنا احلزن قوله تعاىل وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم وما بعده يف األربعة مواضع 
  يقرأن بالياء والتاء 

  سورة آل عمران 
موضع نصب باحلسبان وهو املفعول فمن قرأبالتاء جعل اخلطاب للنيب حممد صلى اهللا عليه و سلم وكان الذين يف 

  األول وما بعده موضع املفعول الثاين 



  ومن قرا بالياء جعل الذين يف موضع رفع بفعلهم وما بعدهم مفعول هلم 
فأما قوله حيسبنهم بالياء فمعناه فال حيسنب أنفسهم وإمنا جيوز اإلخبار بالكناية عن النفس يف أفعال الشك ألهنا ليست 

فأما قولك ضرب زيد نفسه فال جيوز فيه ضرهبا ألن الفاعل بالكلية ال يكون مفعوال بالكلية وإمنا جاء بأفعال حقيقية 
  ذلك عن العرب يف حسبتين وخلتين ورأيتين ومنه قوله أن رآه استغىن واملفازة ها هنا البعد والفوز والظفر 

وله أمنا منلي هلم على قراءة من قرأ بالياء فقل ملا فإن قيل فإذا كانت أفعال الظن ال بد هلا من مغعولني فأين مها يف ق
  كانت حسب ال بد هلا من امسني أو ما قام مقامهما وكان الظن كذلك ناب شيئان عن شيئني 

قوله تعاىل لقد مسع اهللا يقرأ بإدغام الدال يف السني وإظهارها وكان الكسائي يقول إدغامها أكثر وافصح وأشهر 
  ذكرت العلة يف اإلدغام واإلظهار آنفا  وإظهارها لكنة وحلن وقد

  قوله تعاىل سنكتب ما قالوا يقرأ بالنون مفتوحة وبالياء مضمومة 
فمن قرأ بالنون جعله إخبارا من اهللا تعاىل عن نفسه وهو الفاعل لذلك وما يف موضع نصب يتعدى الفعل إليها وهي 

  وصلتها مبعىن املصدر وقتلهم عطف عليه 
  له فعل ما مل يسم فاعله فيكون حينئذ ما وما عطف عليها يف موضع رفع ومن قرأ بالياء جع

  سورة النساء 
قوله تعاىل حىت مييز يقرأبضم الياء والتشديد وبفتحها والتخفيف فاحلجة ملن خفف أنه أخذه من ماز مييز واحلجة ملن 

  شدد أنه أخذه من ميز مييز ومعناه التفرقة بني الشيئني 
  ت والزبر يقرا بإثبات الباء يف الزبر وطرحها وهي يف مصاحف أهل الشام بالباء قوله تعاىل بالبينا

  واختلف النحويون يف ذلك فقالت طائفة إثباهتا وطرحها مبعىن واحد 
وفرق اخلليل بينهما فقال إذا قلت مررت بزيد وعمرو فكأنك مررت هبما يف مرور واحد وإذا قلت مررت بزيد 

  ا يف مرورين حىت تقع الفائدة بإثبات احلرف ألنه جاء ملعىن وبعمرو فكأنك قد مررت هبم

  ومن سورة النساء

قوله تعاىل الذي تساءلون به واألرحام يقرا بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن خفف أنه أراد تتساءلون فأسقط إحدى 
  لزمه التشديد لذلك التاءين ختفيفا واحلجة ملن شدد أنه أسكن التاء الثانية وأدغمها يف السني للمقاربة ف

قوله تعاىل واألرحام يقرأ بالنصب واخلفض فاحلجة ملن نصب أنه عطفه على اهللا تعاىل وأراد واتقوا األرحام ال 
تقطعوها فهذا وجه القراءة عند البصريني ألهنم أنكروا اخلفض وحلنوا القارئ به وأبطلوه من وجوه أحدها أنه ال 

 بإعادة اخلافض ألنه معه كشيء واحد ال ينفرد منه وال حيال بينه وبينه وال يعطف بالظاهر على مضمر املخفوض إال
يعطف عليه غال بإعادة اخلافض والعلة يف ذلك أنه ملا كان العطف على املضمر املرفوع قبيحا حىت يؤكد مل يكن بعد 

فكيف ننهى عن شيء ويؤتى به القبح إال االمتناع وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنانا أن حنلف بغري اهللا 
  وإمنا جيوز مثل ذلك يف نظام الشعر ووزنه اضطرارا كما قال الشاعر 

  ... فاذهب فما بك وااليام من عجب ... فاليوم قد بت هتجونا وتشتمنا ... سورة النساء 
  وليس يف القرآن حبمد اهللا موضع اضطرار هذا احتجاج البصريني 

واحتجوا للقارئ بأنه أضمر اخلافض واستدلوا بأن العجاج كان إذا قيل له كيف فأما الكوفيون فأجازوا اخلفض 



  جتدك يقول خري عافاك اهللا يريد خبري 
  وقال بعضهم معناه واتقوه يف األرحام أن تقطعوها 

رسم دار ... وإذا كان البصريون مل يسمعوا اخلفض يف مثل هذا وال عرفوا إضمار اخلافض فقد عرفه غريهم وأنشد 
  ... كدت أقضي احلياة من خلله ... قفت يف طلله و

  أراد ورب رسم دار إال أهنم مع إجازهتم ذلك واحتجاجهم للقارئ به خيتارون النصب يف القراءة 
قوله تعاىل اليت جعل اهللا لكم قياما يقرأ بإثبات األلف وطرحها ومها لغتان وأصل الياء فيهما واو وقلبت ياء لكسرة 

وا ميعاد وميزان فاحلجة ملن أثبت األلف أن اهللا تعاىل جعل األموال قياما إلمور عباده واحلجة ملن ما قبلها كما قال
  طرحها أنه أراد مجع قيمة ألن األموال قيم جلميع املتلفات 

فإن قيل فإن اليت اسم واحد واألموال مجع فقل إن كل مجع خالف االدميني كان كواحده املؤنث ألن لفظه وإن 
كلفظ الواحد ومنه قوله حدائق ذات هبجة فإن قيل فهال كان يف التثنية كذلك فقل ملا صح لفظ التثنية كان مجعا 

  ومعناها اقتصروا فيها على لفظ واحد وملا وقع اجلمع بألفاظ يف القلة والكثرة اتسعوا فيه التساع معانيه 

  سورة النساء 
لغتان فاحلجة ملن ضم أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله واحلجة قوله تعاىل وسيصلون سعريا يقرأبضم الياء وفتحها ومها 

ملن فتح أنه جعله فعال هلم ودليله قوله إال من هو صال اجلحيم وقال بعض اللغويني صليته النار شويته هبا واصليته 
  النار أحرقته فيها 

حدث ووقع وقد ذكر ذلك  قوله تعاىل وإن كانت واحدة يقرأ بالنصب والرفع والنصب أصوب إال أن جيعل مبعىن
  يف البقرة 

قوله تعاىل فألمه السدس يقرأ بضم اهلمزة وكسرها فمن كسرها فلكسرة الالم قبلها لئال خيرج من كسر اىل ضم 
  ومن ضم أتى بالكلمة على أصلها ألنه ال خلف بني العرب يف ضمها عند إفرادها 

ن كسر أنه جعل الفعل للموصي ألنه قد تقدم ذكره يف قوله تعاىل يوصي هبا يقرأ بكسر الصاد وفتحها فاحلجة مل
  قوله فألمه واحلجة ملن فتح أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله 

قوله تعاىل يدخله جنات يقرأ بالنون والياء وكذلك يدخله نارا فاحلجة ملن قرأها بالياء قوله تعاىل يف أول الكالم ومن 
عنا واحلجة ملن قرامها بالنون أن العرب ترجع من اخلطاب إىل الغيبة يطع اهللا يدخله ولو كان بالنون لقال ومن يط

  ومن الغيبة إىل اخلطاب كقوله تعاىل حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم ومل يقل بكم ومن ذلك قول عنترة 

  ... عسرا على طالبك ابنة خمرم ... حلت بأرض الزائرين فأصبحت ... سورة النساء 
أتياهنا منكم يقرأ بتشديد النون وختفيفها وكذلك ما كان يف القرآن من نون التثنية يف مثل هذا قوله تعاىل واللذان ي

فاحلجة ملن شدد أنه جعل التشديد عوضا من الياء احملذوفة يف الذي كما جعلها عوضا من األلف يف إن هذان 
جة ملن خفف أن العرب قد ختذف لساحران ليفرق بني ما قد سقط منه حرف وبني ما قد بىن على لفظه ومتامه واحل

طلبا للتخفيف من غري تعويض وتعوض طلبا لإلمتام وكل من ألفاظها ومستعمل يف كالمها فأما قوله فذانك فإن من 
  شدد النون جعله تثنية ذلك وتقديره ذان لك فقلب من الالم نونا وأدغم 

الكاف فيها فلمعىن اخلطاب وال موضع هلا من  ومن خفف جعله تثنية ذاك فأتى بالنون اخلفيفة لالثنني فأما دخول
اإلعراب والدليل على ذلك أن النون ال تثبت مع اإلضافة وإمنا كسرت الالم يف ذلك لسكوهنا وسكون األلف 



قبلها واختري هلا لئال يلتبس بقوهلم يف اإلشارة ذالك إذا أردت هذا لك مث خزلت اهلاء فأما مجع ذلك ف أولئك وأما 
  والك والالم يف ذلك زائدة لتراخي املشار إليه مجع ذاك ف أ

قوله تعاىل بفاحشة مبينة يقرأ بكسر الياء وفتحها ها هنا ويف األحزاب والطالق فاحلجة ملن كسر أنه جعل الفاحشة 
مبينات هي الفاعلة واملبينة على فاعلها واحلجة ملن فتح أنه جعل الفاحشة مفعوال هبا واهللا تعاىل بينها فأما قوله آيات 

  فالفتح فيها مبعىن مفسرات والكسر مبعىن مفصالت 

  سورة النساء 
قوله تعاىل أن ترثوا النساء كرها يقرأ بفتح الكاف وضمها فقيل مها لغتان مبعىن وقيل الفتح للمصدر والضم لالسم 

  وقيل الفتح ملا كرهته والضم ملا استكرهت عليه أو شق عليك 
الصاد وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه جعلهن مفعوال هبن ألن أزواجهن أحصنوهن  قوله تعاىل احملصنات يقرأ بفتح

واحلجة ملن كسر أنه جعل الفعل هلن أي أحصن أنفسهن فهن حمصنات هلا أي عفيفات أو تكون أحصنت نفسها 
  باإلسالم من الفجور فصارت حمصنة 

حرف فإهنا جاءت بفتح العني أحصن فهو حمصن وكل ما يف كالم العرب من أفعل فاسم الفاعل فيه مفعل إال ثالثة أ
  وأسهب يف القول فهو مسهب وألفح إذا أفلس فهو ملفح 

قوله تعاىل وأحل لكم يقرأبفتح اهلمزة وضمها فاحلجة ملن فتح قوله كتاب اهللا عليكم ألن معناه كتب اهللا كتابا 
عطفه على قوله حرمت عليكم وجاز له  عليكم وأحل لكم ألن ذلك أقرب إىل ذكر اهللا تعاىل واحلجة ملن ضم أنه

  ذلك ألنه إمنا يأيت حمظور بعد مباح أو مباح بعد حمظور وأحل بعد حرم أحسن وأليق مبعىن الكالم 
قوله تعاىل مدخال كرميا يقرأ بضم امليم وفتحها وكذلك مما شاكله فاحلجة ملن ضم أنه جعله مصدرا من أدخل يدخل 

ين مدخل مصدق وأخرجين خمرج صدق واحلجة ملن فتح أنه جعله مصدرا من دخل ودليله قوله تعاىل وقل رب أدخل
  يدخل 

سورة النساء مدخال ودخوال ودليله قوله تعاىل حىت مطلع الفجر وجيوز أن يكون الفتح امسا للمكان ورمبا جاء 
  بالضم 

تقدمت الواو والفاء قبل الفعل قوله تعاىل واسألوا اهللا من فضله يقرأ هو وما شاكله من األمر باهلمز وتركه إذا 
فاحلجة ملن مهز أن اهلمزة إمنا تسقط فيما كثر استعماله من األفعال يف األمر فإذا تقدمت الواو عادت اهلمزة إىل 

أصلها ودليله قوله تعاىل وأمر أهلك بالصالة فاتفاقهم على مهز ذلك يدل على ثبات اهلمز يف هذا وما ماثله واحلجة 
نه ملا اتفقت القراء واخلط على حذف األلف من قوله سل بين إسرائيل وكان أصله أسأل يف األمر ملن ترك اهلمز أ

فنقلوا فتحة اهلمزة إىل السني فغنوا عن ألف الوصل حلركتها وسقطت اهلمزة املنقولة احلركة لسكوهنا بالتليني 
  هلا وسكون الم الفعل فلما تقدمت الواو بقي الكالم على ما كان عليه قبل دخو

قوله تعاىل والذين عقدت يقرأ بإثبات األلف والتخفيف وبترك األلف وختفيف القاف فاحلجة ملن أثبت األلف أنه 
جعله من املعاقدة وهي احملالفة يف اجلاهلية أنه يواليه ويرثه ويقوم بثأره فأمروا بالوفاء هلم مث نسخ ذلك بآية املواريث 

اء فعل االثنني واحلجة ملن حذف األلف أنه يقول ها هنا صفة حمذوفة واملعىن فحسنت األلف ها هنا ألهنا جتيء يف بن
  والذين عقدت أميانكم هلم احللف 

قوله تعاىل ويأمرون الناس بالبخل يقرأ بضم الياء واسكان اخلاء وبفتحهما ومها لغتان كالعدم والعدم واحلزن واحلزن 



  وقيل التحريك املصدر واإلسكان االسم 
وإن تك حسنة يضاعفها يقرأ بنصب حسنة ورفعها وبإثبات األلف وطرحها وقد ذكرت احلجة فيهما  قوله تعاىل

  آنفا فأغىن عن اإلعادة ها هنا 

  سورة النساء 
قوله تعاىل لو تسوى هبم األرض يقرا بضم التاء والتخفيف وبفتحها والتشديد وقد ذكرت من علة ذلك فيما سلف 

  ما يدل على معناه 
هبم األرض يقرأ بكسر اهلاء وامليم وبضمهما وبكسر اهلاء وضم امليم فاحلجة ملن كسرمها أنه كسر اهلاء قوله تعاىل 

  جملاورة الباء وامليم اللتقاء الساكنني واحلجة ملن صمهما أنه ردمها إىل األصل الذي كانا عليه قبل دخول الباء 
عليه وأسقط الواو بعدها ختفيفا وحرك امليم حبركة  ومن كسر اهلاء فلمجاورة الباء وبقي امليم على أصل ما كانت

  قد كانت هلا يف األصل 
قوله تعاىل أو المستم النساء يقرأبإثبات األلف وطرحها فاحلجة ملن أثبتها أنه جعل الفعل للرجل واملرأة ودليله أن 

قوهلم جامعت املرأة ومل  فعل االثنني مل يأت عن فصحاء العرب إال ب فاعلت وب املفاعلة وأوضح األدلة على ذلك
يسمع منهم مجعت واحلجة ملن طرحها أنه جعلها فعال للرجل دون املرأة ودليله قوله تعاىل إذا نكحتم املؤمنات ومل 

  يقل ناكحتم 
  وكل قد ذهب من العربية مذهبا أبان به عن فضله وفصاحته 

  أو اخرجوا قد تقدم القول يف احلجة له  ٠٠٠قوله تعاىل أن اقتلوا 
قوله تعاىل ما فعلوه إال قليل منهم تفرد ابن عامر بنصبه والرفع وجه القراءة ألن من شرط املستثىن إذا أتى بعد 
موجب نصب وإذا أتى بعد منفي رفع فقال الفراء حمتتجا له إمنا نصب ألنه أراد ما فعلوه إال قليالألن إالعنده 

  مركبة من إن 

  ن لو وال سورة النساء وال كما كانت لوالمركبة م
وقال غريه هو منصوب بفعل مضمر معناه استثىن قليال منهم وهذا احتجاج فيه بعض الوهن ألنه يدخل عليه ما 

  يفسده 
واالختيار يف هذا أنه رد لفظ النفي على ما كان يف اإلجياب كأن قائال قال قد فعلوه إال قليال منهم فرد عليه لفظه 

  م كما يقول قد قام زيد فريد عليك ما قام زيد فهذا وجه قريب جمحودا فقال ما فعلوه إال قليال منه
ووجه ثان أنك إذا قلت ما قام أحد إال زيد أبدلت زيدا من أحد فرفعته فكأنك قلت ما قام إال زيد ومل تأت بأحد 

يت على فإن مل تقدر البدل يف كالمك وجعلت قولك ما قام أحد كالما تاما ال تنوي فيه اإلبدال من أحد مث استثن
هذا نصبت فقلت ما قام أحد إال زيدا فعلى هذا تصح قراءة ابن عامر بالنصب كأنه قال ما فعلوه على متام الكالم 

  وترك تقدير البدل فيه مث قال بعد ذلك إال قليال منهم فهذا وجه صحيح وما قبله ليس خبارج عنه 
يمن قرأه وما أشبهه بالياء أنه أقام الفصل مقام عالمة قوله تعاىل كأن مل تكن بينكم يقرأ بالياء والتاء وقد قلنا ف

التأنيث أو أن تأنيثه ليس حبقيقي أو أن املودة والود مبعىن وأن من قرأه بالتاء أتى بالكالم على ما أوجبه له من لفظ 
  التأنيث 

أنتم وهم والياء ملعىن الغيبة  قوله تعاىل وال تظلمون فتيال يقرأ بالتاء والياء فالتاء جامعة للخطاب والغيبة يريد بذلك



فقط وقيل يف الفتيل هو ما كان يف شق النواة وقيل ما فتلته بني أصابعك من الوسخ والنقري نقطة يف ظهرها 
  والقطمري غشاوهتا وقيل قمعها 

ء قوله تعاىل حصرت صدورهم يقرأباإلدغام واإلظهار فاحلجة ملن أدغم مقاربة التاء من الصاد ألن السكون يف تا
التأنيث بنية فلما كان السكون هلا الزما كان إدغامها واجبا واحلجة ملن أظهر أنه أتى بالكالم على ما جيب يف 

  األصل من البيان 

سورة النساء قوله تعاىل فتبينوا يقرأبالياء من التبيني وبالتاء من التثبت ها هنا ويف احلجرات واألمر بينهما قريب ألن 
  تثبت فقد تبني من تبني فقد تثبت ومن 

قوله تعاىل وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم يقرأ بإثبات األلف وطرحها فاحلجة ملن أثبتها أنه أراد التحية ودليله أن 
رجال سلم عليهم فقتلوه ألهنم قدروا أنه فعل ذلك خوفا فقرعهم اهللا به واحلجة ملن طرحها أنه جعله من االستسالم 

  متناع وإعطاء املقادة من غري ا
قوله تعاىل غري أويل الضرر يقرا بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه جعله من وصف القاعدين والوصف تابع 

للموصوف واحلجة ملن نصب أنه جعل غري استثناء مبعىن إال فأعرهبا بإعراب االسم بعد إال وخفض هبا ما بعدها 
  ودليله على ذلك أهنا نزلت يف ابن أم مكتوم الضرير 

ه تعاىل فسوف يؤتيه يقرأ بالياء والنون فاحلجة ملن قرأ بالياء أنه من إخبار الرسول عليه السالم عن اهللا عز و جل قول
  واحلجة ملن قرأ بالنون أنه من إخبار اهللا عز و جل عن نفسه بالنون 

أراد يتصاحلا فأسكن  قوله تعاىل إال أن يصاحلا يقرأ بفتح الياء والتشديد وبضمها والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه
  التاء وأدغم فلذلك شدد واحلجة ملن خفف أنه أخذه من أصلح 

فإن قيل فلو كان كذلك جلاء املصدر على إصالح فقل العرب تقيم االسم مقام املصدر كقوله من ذا يقرض اهللا 
  قرضا ومل يقل إقراضا 

  سورة النساء 
ها فاحلجة ملن ضم أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله طابق بذلك قوله تعاىل فأولئل يدخلون اجلنة يقرأبضم الياء وفتح

بني لفظي الفعلني واحلجة ملن فتح أنه جعل الفعل للداخلني ألن من أذن له اهللا يف دخول اجلنة كان هو الداخل 
  وخالف بني الفعلني ألن الدخول إليهم وترك الظلم ليس إليهم 

أ بفتح النون وضمها والتشديد فاحلجة ملن فتح أنه جعل الفعل هللا قوله تعاىل والكتاب الذي نزل على رسوله يقر
  تعاىل وعطف الثاين بفتح اهلمزة عليه واحلجة ملن ضم أنه جعله فعال ملا مل يسم فاعله وعطف الثاين بضم اهلمزة عليه 

قرأ بواوين جعله فعال قوله تعاىل وإن تلووا يقرأ بإسكان الالم وواوين بعده وبضمها وواو واحدة ساكنة فاحلجة ملن 
من لويت حقه وأصله تلويوا فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت وخزلت الواو اللتقاء الساكنني مث ضمت الواو 
األوىل جملاورة الثانية وسقطت النون عالمة للجزم واحلجةملن قرأه بواو واحدة أنه جعله من الوالية يريد وإن تلوا 

عنه تاركني له وأصله توليوا فخزلت الواو األوىل لوقوعها بني ياء وكسرة ذلك أو تتركوه معناه أو تعرضوا 
  وخزلت الياء لوقوع احلركة عليها وضمت الالم جملاورة الواو 

قوله تعاىل يف الدرك األسفل يقرأ بإسكان الراء وفتحها فاحلجة ملن حرك أنه أتى بالكالم على أصله ألن التحريك 



سكن أنه أتى به على طريق التخفيف والدرجات للنار كالدرجات للجنة والدرجات فيه أيسر وأشهر واحلجة ملن أ
  يف العلو كالدرجات يف السفل 

  سورة املائدة 
  قوله تعاىل فسوف يؤتيه و أولئك سنؤتيهم يقرآن بالنون والياء وقد تقدم القول يف أمثاله مبا يغين عن إعادته 

العني والتخفيف وبفتحها والتشديد فاحلجة ملن فتح وشدد أنه أراد قوله تعاىل التعدوا يف السبت يقرا بإسكان 
تعتدوا فنقل حركة التاء إىل العني وادغم التاء يف الدال فالتشديد لذلك وأصله تفتعلوا من االعتداء ومثله ختطف 

لدال وهو وهتدي واحلجة ملن أسكن وخفف أنه أراد ال تفعلوا من العدوان وروى عن نافع إسكان العني وتشديد ا
قبيح جلمعه بني ساكنني ليس أحدمها حبرف مد ولني يف كلمة واحدة فاحلجةله أنه أسكن وهو يريد احلركة وذلك 

من لغة عبد القيس ألهنم يقولون اسل زيدا فيدخلون ألف الوصل على متحرك ألهنم يريدون فيه اإلسكان فعلى 
  ذلك أسكن نافع وهو ينوي احلركة 

ود زبورا يقرأ بفتح الزاي وضمها فاحلجة ملن فتح أنه أراد واحدا مفردا واحلجة ملن ضم أنه أراد قوله تعاىل وآتينا دا
اجلمع فاألول كقولك عمود والثاين كقولك عمد والزبر الكتب تقول العرب زبرت الكتاب بالزاي كتبته وذبرته 

  بالذال قرأته فأما زبر احلديد فواحدهتا زبرة كقولك سدفة وسدف 

  املائدة ومن سورة

قوله تعاىل شنآن قوم يقرأ بإسكان النون وفتحها فاحلجة ملن أسكن أنه بىن املصدر على أصله قبل دخول األلف 
  والنون عليه واحلجة ملن فتح أنه أتى به على 

  سورة املائدة ما تأيت أمثاله من املصادر املزيد فيها كقولك الضربان واهلمالن 
   يكسبنكم من قوهلم فالن جرمية أهله أي كاسبهم ومعىن قوله وال جيرمنكم يريد ال

قوله تعاىل أن صدوكم يقرأ بفتح اهلمزة وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه أراد ال يكسبنكم بعض قوم ألن صدوكم أي 
  لصدهم إياكم واحلجة ملن كسر أنه جعلها حرف شرط وجعل املاضي بعدها مبعىن املضارع 

اخلفض فاحلجةملن نصب أنه رده بالواو على أول الكالم ألنه عطف حمدودا على قوله تعاىل وأرجلكم يقرأ بالنصب و
حمدود ألن ما أوجب اهللا غسله فقد حصره حبد وما أوجب مسحه أمهله بغري حد واحلجة ملن خفض أن اهللا تعاىل 

ة باجلوار ألن أنزل القرآن باملسح على الرأس والرجل مث عادت السنة للغسل وال وجه ملن أدعى أن األرجل خمفوض
  ذلك مستعمل يف نظم الشعر لالضطرار ويف األمثال والقرآن ال حيمل على الضرورة وألفاظ األمثال 

قوله تعاىل قلوهبم قاسية يقرأ بإثبات األلف والتخفيف وبطرحها والتشديد فاحلجة ملن خفف أنه قال أصله قاسوة 
دد أنه قال أصلها قسيوة فلما اجتمعت الياء والواو ألنه من القسوة فانقلبت ياء لكسرة السني واحلجة ملن ش

  والسابق ساكن قلبوا الواو ياء وأدغموها فالتشديد لذلك 
وقال بعض اللغويني معىن قاسية شديدة ومعىن قسية رديئة من قوهلم درهم قسى أي هبرج وقيل معنامها ال يرق 

  بالرمحة 



  سورة املائدة 
بإثبات الياء وحذفها فاحلجة ملن أثبت أنه أتى به على األصل واحلجة ملن قوله تعاىل واخشون وال تشتروا يقرا 

حذف أنه اتبع اخلط وهذا يف كتاب اهللا عز و جل يف ثالثة مواضع يف البقرة واخشوين وصله ووقفه بالياء ويف 
  غري ياء املائدة واخشون اليوم وصله ووقفه بغري ياء وفيها واخشوين وال تشتروا قرئ وصال بالياء ووقفا ب

قوله تعاىل من أجل ذلك أمجع القراء على إسكان النون وحتقيق اهلمزة إال ما رواه ورش عن نافع من فتح النون 
وحذف اهلمزة وطرح حركتها على النون واحلجة له أنه استثقل اهلمزة حمققة فلما وقع قبلها ساكن استروح إىل نقل 

من حركة الساكن ومثله يف قراءته قد أفلح ومعىن من أجل ذلك من  حركتها إليه وإلقائها ألنه قد صار عليها دليل
  أجل قتل ابن آدم أخاه 

  قوله تعاىل السحت يقرأ بضم احلاء وإسكاهنا وقد ذكرنا احلجة للقارئ هبا فيما سلف 
م قوله تعاىل أن النفس بالنفس يقرأ بنصب النفس فقط ورفع ما بعدها وبنصب النفس وما بعدها إىل آخر الكال

وبنصب النفس وما بعدها إىل قوله واجلروح قصاص فإنه رفع فاحلجة ملن نصب النفس ورفع ما بعدها أن النفس 
منصوبة بأن وبالنفس خربها وإذا متت أن بامسها وخربها كان االختيار فيما أتى بعد ذلك الرفع ألنه حرف دخل 

من املشركني ورسوله واحلجة ملن نصب إىل آخر الكالم على املبتدأ وخربه ودليله على ذلك قوله تعاىل أن اهللا بريء 
  أن أن وإن كانت حرفا فهي شبيهة 

سورة املائدة بالفعل املاضي لبنائها على فتح آخرها كبنائه وصحة كناية االسم املنصوب فيها كصحة كنايته يف 
ا كان حق املعطوف بالواو أن يتبع الفعل إذا قلت ضربين وأنين فلما كانت هبذه املنزلة وكان االسم األول منصوبا هب

لفظ ما عطف عليه إىل انتهائه واحلجة ملن نصب الكالم ورفع اجلروح أن اهللا تعاىل كتب يف التوراة على بين 
إسرائيل أن النفس بالنفس إىل قوله والسن بالسن مث كأنه قال واهللا أعلم ومن بعد ذلك اجلروح قصاص والدليل 

نه مل يقل فيه واجلروح باجلروح قصاص فكان الرفع باالبتداء أوىل ألنه ملا فقد لفظ أن على انقطاع ذلك من األول أ
  استأنف لطول الكالم 

قوله تعاىل واألذن باألذن يقرأ بضم الذال وإسكاهنا فاحلجة ملن ضم أنه أتى ذلك ليتبع الضم الضم واألصل عنده 
  اإلسكان 

  ني واألصل عنده الضم وميكن أن يكون الضم واإلسكان لغتني ومن أسكن فاحلجة له أنه خفف لثقل توايل الضمت
قوله تعاىل وليحكم أهل اإلجنيل يقرا بإسكان الالم وكسرها فاحلجة ملن أسكن أنه جعلها الم األمر فجزم هبا الفعل 

لكالم وأسكنها ختفيفا وإن كان األصل فيها الكسر واحلجة ملن كسر أنه جعلها الم كي فنصب هبا الفعل وتقدير ا
  وآتيناه اإلجنيل ليحكم أهله مبا أنزل اهللا فيه 

  والوجه أن يكون الم األمر ألهنا يف حرف عبد اهللا وأيب وأن ليحكم 
قوله تعاىل أفحكم اجلاهلية يبغون يقرأ بالتاء والياء فاحلجة ملن قرأ بالتاء أن معناه واهللا أعلم قل يا حممد للكفرة إذا 

اهللا عز و جل أفتبغون حكم اجلاهلية واحلجة ملن قرأه بالياء أنه إخبار من اهللا تعاىل كنتم ال حتكمون مبا يف كتب 
  عنهم يف حال الغيبة فدل بالياء على ذلك قوله تعاىل ويقول الذين آمنوا يقرا بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع 

نصب أنه رده على قوله أن يأيت وأن سورة املائدة أنه ابتدأ بالفعل فأعربه مبا وجب له بلفظ املضارعة واحلجة ملن 
  يقول 



قوله تعاىل من يرتد منكم تقرأ باإلدغام والفتح وباإلظهار واجلزم فاحلجة ملن أدغم أنه لغة أهل احلجاز ألهنم يدغمون 
األفعال لثقلها كقوله تعاىل إمنا نعد هلم عدا ويظهرون األمساء خلفتها كقوله عدد سنني ليفرقوا بذلك بني االسم 

لفعل واحلجة ملن أظهر أنه أتى بالكالم على األصل ورغب مع موافقة اللغة يف الثواب إذ كان له بكل حرف وا
  عشر حسنات 

قوله تعاىل والكفار أولياء يقرأ بالنصب واخلفض فاحلجة ملن نصب أنه رده على قوله ال تتخذوا الذين أختذوا دينكم 
  ىن الذي والكفار ألن معىن األلف والالم يف الكفار مبع

معاوي إننا ... وجيوز أن يكون معطوفا على موضع من يف قوله من الذين ألن موضعه نصب فيكون كقول الشاعر 
  ... فلسنا باجلبال وال احلديدا ... بشر فأسجح 

فعطف احلديد على موضع الباء واجلبال ألن موضعهما نصب خبرب ليس واحلجة ملن خفض أنه عطفه على قوله من 
ا يريد ومن الكفار ألنه كذلك يف حرف عبد اهللا وأيب واحلجة ملن أماله كسر الراء يف آخره واحلجة ملن الذين لفظ

  فخمه أنه مجع واجلمع يستثقل فيه ما يستخف يف الواحد 
  قوله تعاىل وعبد الطاغوت يقرا بفتح الباء ونصب التاء وبضم الباء وخفض 

ه جعله فعال ماضيا مردودا على قوله من لعنه اهللا ومن عبد الطاغوت سورة املائدة التاء فاحلجة ملن فتح الباء أن
  واحلجة ملن ضم الباء أنه جعله مجع عبد واضافه إىل الطاغوت 

وعبد جيمع على مثانية أوجه هذا أقلها وقال الفراء وجيوز أن يكون عبد ها هنا واحدا ضمت الباء منه داللة على 
ه وخدم الطاغوت والطاغوت يكون واحدا ومجعا ومذكرا ومؤنثا وشاهد ذلك يف املبالغة كما قالوا حذر ويقظ ومعنا

  القرآن موجود 
قوله تعاىل فما بلفت رسالته و حيث جيعل رسالته وعلى الناس برساليت يقرأن بالتوحيد واجلمع فاحلجة ملن وحد أنه 

ختيار يف قوله حيث جيعل رسالته جعل اخلطاب للرسول عليه السالم واحلجة ملن مجع أنه جعل كل وحي رسالة فاال
  اجلمع لقوله مثل ما أويت رسل اهللا 

قوله تعاىل وحسبوا أن ال تكون يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه جعل ال مبعىن ليس ألهنا جيحد هبا كما 
  عت جيحد ب ال فحالت بني أن وبني النصب وقال البصريون أن هذه خمففة من املشددة وليست أن اليت وض

سورة املائدة لنصب الفعل فال تدخل عليه إال بفاصلة إما ب ال أو بالسني ليكون لك عوضا من التشديد وفاصلة 
بينها وبني غريها ومنه قوله تعاىل علم أن سيكون منكم مرضى أفال يرون أال يرجع مل خيتلف القراء يف رفعه وال 

ال يرجع وأنه سيكون واحلجة ملن نصب أنه جعل أن الناصبة النحويون أهنا خمففة من الشديدة وأن األصل فيه أنه 
  للفعل ومل حيل ب ال بينها وبني الفعل كما قال تعاىل ما منعك أن تسجد و أال تسجد 

قوله تعاىل مبا عاقدمت يقرأ بإثبات األلف وبالتخفيف وبطرحها والتشديد فاحلجة ملن أثبتها أنه فعل من اثنني فما زاد 
أنه أراد فعلتم ذلك من العقد واحلجة ملن شدد أنه اراد أكدمت وقد ذكر يف النساء بأبني من هذا واحلجة ملن خفف 

  وكذلك قيما وقياما أيضا 
قوله تعاىل فجزاء مثل ما قتل يقرأ بالتنوين ورفع مثل وبطرح التنوين وإضافة مثل فاحلجة ملن نون أنه جعل قوله 

ه بإضمار يريد فعليه جزاء ويكون مثل بدال من جزاء واحلجة ملن أضاف فجزاء مبتدأ وجعل قوله مثل اخلرب أو برفع
أنه رفعه باالبتداء واخلرب قوله من النعم وما ها هنا على وجهني أحدمها أن يكون مبعىن مثل الذي قبل والثاين أن 



  يكون مبعىن مثل املقتول 
  قوله تعاىل 

رح التنوين واإلضافة فاحلجة ملن رفع الطعام أنه جعله بدال من قوله تعاىل أو كفارة طعام يقرأ بالتنوين ورفعهما وبط
الكفارة ألنه هي يف املعىن وهذا بدل الشيء من الشيء وهو هو وفيه أنه بدل معرفة من نكرة واحلجة ملن أضاف أنه 

  أقام 

  سورة املائدة االسم مقام املصدر فجعل الطعام مكان اإلطعام 
بالياء والرفع وبالتاء والنصب فاحلجة ملن قر أ بالرفع أنه جعل الفعل هللا تعاىل فرفعه قوله تعاىل هل يستطيع ربك يقرأ 

به وهم يف هذا السؤال عاملون أنه يستطيع ذلك فلفظه لفظ االستفهام ومعناه معىن الطلب والسؤال واحلجة ملن قرأ 
ال واسأل القرية يريد أهل بالنصب أنه أراد هل تستطيع سؤال ربك مث حذف السؤال وأقام ربك مقامه كما ق

  القرية 
  ومعناه سل ربك أن يفعل بنا ذلك فإنه عليه قادر 

قوله تعاىل إن هذا إال سحر مبني بإثبات األلف وطرحها يف أربعة مواضع ها هنا ويف أول يونس ويف هود ويف 
  صدر الصف فاحلجة ملن أثبت األلف أنه أراد به اسم الفاعل واحلجة ملن حذفها أنه أراد امل

قوله تعاىل من الذين استحق يقرأ بضم التاء وكسر احلاء وبفتحها فاحلجة ملن ضم أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله 
  واحلجة ملن فتح أنه جعله فعال لفاعل 

هما قوله تعاىل األوليان يقرأ بالتثنية واجلمع فاحلجة ملن قرأه بالتثنية أنه رده على قوله وآخران فأبدله منهما داللة علي
  واحلجة ملن قرأه باجلمع أنه رده على قوله يأيها الذين آمنوا 

  قوله تعاىل إين منزهلا يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه 

  سورة األنعام أخذه من نزل فهو منزل واحلجة ملن خفف أنه أخذه من أنزل فهو منزل 
ة ملن أثبت أنه اراد الواحد من هذا اجلنس واحلجة ملن قوله تعاىل فتكون طريا يقرأ بإثبات األلف وطرحها فاحلج

  طرح أنه أراد اجلمع 
قوله تعاىل هذا يوم ينفع يقرا بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه جعل هذا مبتدأ ويوم ينفع اخلرب واحلجة ملن نصب 

لغفران والعذاب يف يوم ينفع أنه جعله ظرفا للفعل وجعل هذا إشارة إىل ما تقدم من الكالم يريد واهللا أعلم هذا ا
الصادقني صدقهم أو يكون اليوم ها هنا مبنيا على الفتح إلضافته إىل أمساء الزمان ألنه مفعول فيه فإن قيل فاألفعال 

  ال تضاف وال يضاف إليها فقل إن الفعل وإن أضيف ها هنا إىل أمساء الزمان فاملراد به املصدر دون الفعل 

  ومن سورة األنعام

تعاىل من يصرف عنه يقرأ بفتح الياء وضمها فاحلجة ملن ضم أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله والضمري الذي يف قوله 
الفعل من ذكر العذاب مرفوع ألنه قام مقام الفاعل واحلجة ملن فتح أنه جعل الفعل هللا عز و جل والفاعل مستتر يف 

  اية عن العذاب النية واملفعول به هاء حمذوفة كانت متصلة بالفعل هي كن
قوله تعاىل مث مل تكن فتنتهم يقرأ بالياء والنصب وبالتاء والرفع فاحلجة ملن قرأ بالتاء أنه أراد تأنيث لفظ الفتنة ورفع 



الفتنة باسم كان واخلرب إال أن قالوا ألن معناه إال قوهلم واحلجة ملن قرأ بالياء ما قدمناه آنفا ونصب الفتنة باخلرب 
  وجعل 

نعام إال أن قالوا االسم وهو الوجه ألن الفتنة قد تكون نكرة فهي باخلرب أوىل وقوله إال أن قالوا ال يكون سورة األ
إال معرفة ومن شرط كان وأخواهتا إذا اجتمع فيهن معرفة ونكرة كانت املعرفة أوىل باالسم والنكرة أوىل باخلرب إال 

جواب قومه إال أن قالوا وكانت الياء أوىل ألن الفعل  يف ضرورة شاعر ولذلك أمجع القراء على قوله فما كان
  للقول ال للفتنة 

فأما من قرأ بالتاء والنصب فاحلجة له أن القول فتنة والفتنة قول فجاز أن حيل أحدمها حمل اآلخر وأيضا فإن هذا 
  املصدر قد ميكن أن يؤنث على معىن املقالة ويذكر على معىن القول 

م يقرأ بالنون والياء فاحلجة ملن قرأ بالنون أنه جعله من إخبار اهللا تعاىل عن نفسه تعظيما قوله تعاىل ويوم حنشره
  وختصيصا واحلجة ملن قرأه بالياء أنه أراد يا حممد ويوم حيشرهم اهللا 

يذهب  قوله تعاىل واهللا ربنا يقرا خبفض الباء ونصبها فاحلجة ملن قرأه باخلفض أنه جعله تابعا السم اهللا تعاىل لئال
الوهم إىل أنه غريه إذ قد غري عن إعرابه واحلجة ملن نصب أنه جعله منادى مضافا يريد يا ربنا ما كنا مشركني ألن 

  اهللا تعاىل قد تقدم ذكره فنادوه بعد ذلك مستغيثني به 
ا للتمين قوله تعاىل وال نكذب بآيات ربنا ونكون يقرآن بالرفع والنصب فاحلجة ملن قرأ بالنصب أنه جعله جواب

  بالواو ألن الواو يف اجلواب كالفاء كقول الشاعر 

  ... عار عليك إذا فعلت عظيم ... ال تنه عن خلق وتأيت مثله ... سورة األنعام 
ودليله أنه يف حرف عبد اهللا بالفاء يف األول وبالواو يف الثاين والنصب فيهما واحلجة ملن رفع أنه جعل الكالم خربا 

الرد ومل يتمنوا الكذب والتقدير يا ليتنا نرد وحنن ال نكذب بآيات ربنا ونكون وحيتمل أن يكونوا  ودليله أهنم متنوا
  متنوا الرد والتوفيق ومن التوفيق مع الرد ترك الكذب 

وللذين يتقون أفال تعقلون يقرأبالتاء والياء يف مخسة مواضع ها هنا ويف األعراف ويوسف والقصص ... قوله تعاىل 
ة ملن قرأهن بالتاء أنه جعلهم خماطبني على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم واحلجة ملن قرأهن بالياء أنه ويس فاحلج

  جعلهم غيبا مبلغني عن اهللا عز و جل 
قوله تعاىل فإهنم ال يكذبونك يقرأ بتشديد الذال وختفيفها فاحلجة ملن شدد أنه أراد ال جيدونك كاذبا ألهنم ما كانوا 

  ه ولذلك كان يدعي فيهم باألمني ولكنهم يكذبون مبا جئت به يشكون يف صدق
وقيل معناه فأهنم ال يأتون بدليل يدل على كذبك واحلجة ملن خفف أنه أراد فإهنم ال يكذبونك يف نفسك ولكنهم 

  يكذبونك فيما حتكيه عن اهللا عز و جل 
  وقد ذكر وجه علله فيما سلف  قوله تعاىل إنه ليحزنك يقرأبضم الياء وكسر الزاي وفتحها وضم الزاي

  سورة األنعام 
قوله تعاىل أرأيتكم وما كان مثله من االستفهام يف القرآن يقرأ بإثبات اهلمزة الثانية وطرحها وتليينها فاحلجة لن 

أثبتها أهنا عني الفعل وهي ثابتة يف رأيت واحلجة ملن طرحها أن هذه اهلمزة ملا كانت تسقط من الفعل املضارع يف 
  ... كالنا عامل بالترهات ... أري عيين ما مل ترأياه ... الم فصحاء العرب وال تستعمل إال يف ضرورة شاعر كقوله ك



كان املاضي يف القياس كاملضارع إذا قاربه مهزة االستفهام واحلجة ملن لينها أنه كره اجتماع مهزتني يف كلمة واحدة 
  ف جاء ملعىن فخخف الثانية بالتليني وحقق األوىل ألهنا حر

قوله تعاىل إنه من عمل منكم سوءا جبهالة فإنه يقرآن بكسر اهلمزتني وفتحهما وبفتح األوىل وكسر الثانية فاحلجة 
ملن كسرمها أنه جعل متام الكالم يف قوله كتب ربكم على نفسه الرمحة مث ابتدأبقوله إنه وعطف الثانية عليها وجيوز 

... وجدنا يف كتاب بين متيم ... وال يعمل كتب يف ذلك كما قال الشاعر أن حيكي ما كتب كما حيكي ما قال 
  ... أحق اخليل بالركض املعار 

فحكى ما وجد ومل يعمل الفعل يف ذلك واحلجة ملن فتحهما أنه أعمل الكتابة يف األوىل وجعل الثانية معطوفة عليها 
ا سقط اخلافض وصل الفعل إىل أن فعمل واهلاء يف واملعىن كتب ربكم على نفسه الرمحة بأنه أو ألنه من عمل فلم

  قوله إنه من عمل كناية عن اسم جمهول وما بعدها من الشرط واجلواب اخلرب ألنه مجلة واجلمل 

سورة األنعام تكون أخبارا واحلجة ملن فتح األوىل أنه أعمل الكتابة فيها وفتحها بفقد اخلافض عند الكوفيني وبتعدي 
   الفعل عند البصريني

وملن كسر الثانية أهنا جاءت بعد الفاء وما جاء بعدها مستأنف كقوله تعاىل ومن يعص اهللا ورسولة فإن له قوله تعاىل 
بالغداة والعشي يقرأ باأللف وبالواو يف موضع األلف مع إسكان الدال ها هنا ويف الكهف فاحلجة ملن قرأه بااللف 

إذا قالوا جئتك بالغداة والعشي وإمنا كان ذلك االختيار ألن قوهلم  أنه حذا ألفاظ العرب وما تستعمله يف خطاهبا
غداة نكرة فإذا عرفت باأللف والالم جاءت مطابقة للعشي فاتفقا يف التعريف باأللف والالم واحلجة ملن قرأه بالواو 

تبت الصالة والزكاة أنه أتبع اخلط ألهنا يف السواد بالواو وليس هذا حبجة قاطعة ألهنا إمنا كتبت بالواو كما ك
واحلياة ودل على ضعف هذه القراءة أن غدوة إذا أردت هبا غدوة يومك فال تستعمل إال معرفة بغري ألف والم كما 

استعملوا ذلك يف سحر وما كان تعريفه من هذا الوجه فدخول األلف والالم عليه حمال ألنه ال يعرف االسم من 
صد هبا قصد غداة بعينها فتعرفت باأللف والالم كما تعرف العشي ألهنما وجهني وإمنا جاز يف الغداة ألنه مل يق

جموالن غري مقصود هبما وقت بعينه واحلجة له أنه اراد أن العرب قد جتعلها نكرة يف قوهلم لدن غدوة كما يقولون 
  عشرون درمها فعرفها على هذا اللفظ باأللف والالم 

فاحلجة ملن قرا بالضاد أنه استدل بقوله تعاىل عند متام الكالم وهو خري  قوله تعاىل يقص احلق يقرا بالضاد والصاد
  الفاصلني والفصل ال يكون إال يف 

سورة األنعام القضاء ومنه قوله تعاىل وفصل اخلطاب واحلجة ملن قرأه بالصاد أنه قال لو كان ذلك من القضاء لبثت 
بقوله تعاىل حنن نقص عليك أحسن القصص وبقوله فاقصص يف الفعل الياء عالمة للرفع واستدل على أهنا بالصاد 

القصص يريد به القرآن فكذلك احلق يريد به القرآن فأما احتجاجه حبذف الياء فال وجه له ألنه قد حذف من 
  السواد ياءات وواوات هن عالمات الرفع اللتقاء الساكنني ألهنن ملا ذهنب لفظا سقطن خطا 

رمني يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه جعل الفعل للسبيل فرفعها باحلديث عنها قوله تعاىل ولتستبني سبيل اجمل
ومن نصب جعل اخلطاب بالفعل للنيب صلى اهللا عليه و سلم وكان امسه مستترا يف الفعل ونصب السبيل بتعدي 

  الفعل إليها 
  قوله تعاىل تضرعا وخفية يقرا بضم اخلاء وكسرها ومها لغتان فصيحتان 

قوله تعاىل قل من ينجيكم قل اهللا ينجيكم يقرآن بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أخذه من جنى ينجي وهو 



عالمة لتكرير الفعل ومداومته واحلجة ملن خفف أنه أخذه من أجنى ينجي فأما من شدد الثانية وخفف األوىل فإنه 
  أتى باللغتني ليعلم أن القراءة بكلتيهما صواب 

  عاىل لئن أجنيتنا يقرأ بالياء والتاء وباأللف مكان الياء فاحلجة ملن قوله ت

سورة األنعام قرأ بالتاء أنه أتى بدليل اخلطاب سائال هللا عز و جل ضارعا إليه واحلجة ملن قرأ باأللف أنه أخرب عن 
  سرار اهللا عز و جل على طريق الغيبة ألنه عز و جل غائب عن األبصار وإن كان شاهدا للجهر واأل

قوله تعاىل وإما ينسينك الشيطان يقرا بتشديد السني وختفيفها فاحلجة ملن شدد أنه فرق بني نسي الرجل ونساه غريه 
واستدل بقوله عليه السالم إمنا أنسى ألسن لكم فشدد ألن غريه نساه واحلجة ملن خفف أنه قال مها لغتان تستعمل 

سوا اهللا فنسيهم يريد واهللا أعلم تركوا اهللا من الطاعة فتركهم من إحدامها مكان األخرى واستدل بقوله تعاىل ن
  الثواب ألن أصل النسيان الترك وقيل يف قوله تعاىل واذكر ربك إذا نسيت يريد إذا عصيت 

قوله تعاىل كالذي استهوته يقرأبالتاء واأللف وقد ذكرت علة ذلك يف قوله تعاىل فنادته املالئكة ومعىن استهوته 
هواه بالوسوسة والغلبة قوله تعاىل رأى كوكبا يقرا باإلمالة والتفخيم وبني ذلك وبكسر الراء واهلمزة  زينت له

وفتحهما فاحلجة ملن فخم أنه أتى باللفظة على أصل ما وجب هلا ألن الياء قد انقلبت باحلركة ألفا وإمنا كتبت يف 
أنه أعمل اللسان من وجه واحد طلبا للتخفيف فأمال السواد ياء للفرق بني ذوات الواو والياء واحلجة ملن أمال 

الياء يف اللفظ مث حنا بالكسرة إىل اهلمزة فأماهلا للمجاورة ال ألن اإلمالة واجبة هلا يف األصل كما كسرت امليم يف 
بني قوله تعاىل ولكن اهللا رمى والضاد من قوله وقضى ربك لقرهبما من الياء واحلجة ملن قرأها بني بني أنه عدل 

  اللفظني وأخذ بأوسط اللغتني 

سورة االنعام واحلجة ملن أمال اهلمزة والراء قبلها فإنه أتبع بعض احلروف بعضا باإلمالة وكسر الياء بواجب اإلمالة 
وكسر اهلمزة جملاورة الياء وكسر الراء جملاورة اهلمزة كما يف قوله أم من ال يهدي لكسر اهلاء والياء معا فأما قوله 

لقمر وما شاكله مما تستقبله ألف والم فالوجه فيه التفخيم واإلمالة مطروحة ألهنا إمنا استعملت من أجل الياء رأى ا
فلما سقطت الياء لفظا اللتقاء الساكنني سقط ما استعمل من أجل لفظها إال ما روي عن بعضهم أنه كسر الراء 

  جه ما بدأنا به وفتح اهلمزة ليدل على أن أصل الكلمة ممال وهذا ضعيف والو
قوله تعاىل أحتاجوين يف اهللا يقرا بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أن األصل فيه أحتاجونين بنونني األوىل عالمة 

الرفع والثانية مع الياء اسم املفعول به فأسكن األوىل وأدغمها يف الثانية فالتشديد لذلك كما قرأت القراء قوله تعاىل 
ين بتشديد النون واحلجة ملن خفف أنه ملا اجتمعت نونان تنوب إحدامها عن لفظ األخرى خفف قل أفغري اهللا تأمرو

يسوء الفاليات إذا ... رأته كالثغام يعل مسكا ... الكلمة بإسقاط إحدامها كراهية الجتماعهما كما قال الشاعر 
  ... فليين 

  ذكر يف موضعه أراد فلينين فحذف إحدى النونني ومثله فبم تبشرون بنون واحدة ي

  سورة األنعام 
قوله تعاىل وقد هدان يقرأ باإلمالة والتفخيم فاحلجة ملن أمال أنه يف األصل من ذوات الياء وذوات الياء معرضة 

لإلمالة فلما اتصلت به الكناية بقاه على أصله الذي كان له واحلجة ملن فخم أنه اتى بالكلمة على األصل ومل يلتفت 
  إىل الفرع 



عاىل نرفع درجات من نشاء يقرأ بالتنوين واإلضافة فاحلجة ملن نون أنه نوى التقدمي والتأخري فكأنه قال نرفع قوله ت
من نشاء درجات فيكون من يف موضع نصب ودرجات منصوبة على أحد أربعة أوجه إما مفعوال ثانيا وإما بدال 

جات فنصبها وأضافها إىل من فخفضه باإلضافة وإما حاال وإما متييزا واحلجة ملن أضاف أنه أوقع الفعل على در
  وخزل التنوين لإلضافة ونشاء صلة ل من 

قوله تعاىل واليسع يقرأبإسكان الالم وختفيفها وبفتحها وتشديدها فاحلجة ملن أسكن أن االسم كان قبل دخول الالم 
قبيلة والريمع اسم حجارة عليه يسع مث دخلت عليه األلف والالم فشاكل من األمساء قول العرب اليحمد اسم 

شديدا ... وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا ... براقه فدخوهلا على ذلك عند الكوفيني للمدح والتعظيم وأنشدوا 
  ... بأحناء اخلالفة كاهله 

ودخوهلا عند البصريني على ما كان يف األصل صفة مث نقل إىل التسمية كقوهلم احلرث والعباس فعلى هذا إن كان 
عربيا فأصله يوسع سقطت منه الواو لوقوعها بني ياء وكسرة مث دخلت عليه األلف والالم وإن كان أعجميا  يسع

ال يعرف اشتقاقه فوزنه فعل الياء فيه أصل دخلت عليه األلف والالم واحلجة ملن شدد أن وزنه عنده فيعل مثل 
م التعريف وهي ساكنة أدغمت يف املتحركة صريف وأصله ليسع فالالم فيه أصل والياء زائدة فإذا دخل عليها ال

  فصارتا الما مشددة 

  سورة األنعام 
قوله تعاىل فبهداهم أقتده يقرأ بإثبات اهلاء وحذفها وقد ذكرت علله يف البقرة فأما من كسر هذه اهلاء يف الوصل 

  فقد وهم ألهنا إمنا جيء هبا يف الوقف ليبني هبا حركة ما قبلها وليست هباء كناية 
وله تعاىل جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا يقرأبالياء والتاء فاحلجة ملن قراه بالياء أنه رده إىل قوله للناس ق

  جيعلونه واحلجة ملن قرأه بالتاء أنه جعل اخلطاب للحاضرين ودليله قوله تعاىل وعلمتم ومل يقل وعلموا 
جة ملن قرأه بالتاء أنه أراد به النيب صلى اهللا عليه و سلم ودليله إمنا قوله تعاىل ولتنذر أم القرى يقرا بالياء والتاء فاحل

  أنت منذر وأم القرى مكة واحلجة ملن قرأه بالياء أنه أراد الكتاب املقدم ذكره وهو القرآن 
ألنه قوله تعاىل لقد تقطع بينكم يقرا بضم النون وفتحها فاحلجة ملن قرأ بالضم أنه جعله امسا معناه وصلكم فرفعه 

  ... بعيد بني جالبها شطون ... كأن رماحهم أشطان بئر ... اسم ها هنا ال ظرف قال الشاعر 
ويروى جرور واحلجة ملن قرأ بالفتح أنه جعله ظرفا ومعناه الفضاء بني الغايتني ودليله قراءة عبد اهللا لقد تقطع ما 

  ن من الرجال وزيد وسط الدار وهذا وسطها بينكم ومن األمساء ما يكون ظرفا وامسا كقولك زيد دونك وزيد دو

  سورة األنعام 
قوله تعاىل وجاعل الليل يقرأ بإثبات األلف وخفض الليل وبطرحها ونصب الليل فاحلجة ملن أثبت األلف وخفض 
أنه رد لفظ فاعل على مثله وأضاف مبعىن ما قد مضى وثبت وهو األحسن واألشهر واحلجة ملن حذفها ونصب أنه 

 ماضيا وعطفه على فاعل معىن ال لفظا كما عطفت العرب اسم الفاعل على املاضي ألنه مبعناه قال الراجز جعله فعال
  ... أم صيب قد حبا أو دارج ... يا ليتين علقت غري خارج ... 

 قوله تعاىل فمستقر يقرأبكسر القاف وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه جعله اسم الفاعل من قوهلم قر الشيء فهو مستقر
ومعناه مستقر يف األصالب ومستودع يف االرحام وقيل يف األحياء ويف األموات واحلجة ملن فتح أنه أراد املوضع من 

  قوهلم هذا مستقري وقيل معناه مستقر يف الدنيا أو القرب ومستودع يف اجلنة أو النار 



ى قوله قنوان دانية وجنات واحلجة قوله تعاىل وجنات من أعناب يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه رده عل
  ملن نصب أنه رده على قوله خنرج منه حبا متراكبا وجنات 

قوله تعاىل انظروا إىل مثره يقرا بضم الثاء وامليم وفتحهما فاحلجة ملن ضم أنه أراد به مجع مثار ومثر كما قالوا إزار 
  وأزر واحلجة ملن فتح أنه أراد مجع 

  ما اليت يف الكهف فالضم إال ما روى من الفتح عن عاصم ومن اإلسكان عن أيب عمرو سورة األنعام مثرة ومثر فأ
فإن قيل فما الفرق بينهما فقل الفرق أن اليت يف األنعام من أمثار الشجر واليت يف الكهف من تثمري املال لقوله بعد 

  ال انقضاء وصف اجلنتني وكان له مثر أي ذهب وأثاث ودليله قوله أنا أكثر منك ما
قوله تعاىل وخرقوا له يقرأ بتشديد الراء وختفيفها وقد ذكر الفرق بني التشديد والتخفيف فأما معناه فكمعىن 

  اختلقوا وتلخيصه كذبوا ودليله قوله إن هذا إال اختالق معناه إال كذب ألهنم قالوا ما مل يعلموا 
أللف أنه أراد قارأت وذاكرت غريك فاستفدت قوله تعاىل دارست يقرأ بإثبات األلف وحذفها فاحلجة ملن أثبت ا

واحلجة ملن حذفها أنه أراد قرأت لنفسك وعلمت فأما من قرأه بضم الدال وإسكان التاء فله وجهان أحدمها أنه 
  أراد قرئت وعلمت وهو الوجه والثاين أنه أراد حميت وذهبت من قوهلم درس املنزل إذا ذهبت آثاره ومعامله 

ا جاءت يقرا بفتح اهلمزة وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه جعلها مبعىن لعل وكذلك لفظها يف قراءة قوله تعاىل أهنا إذ
  عبد اهللا وأيب واحلجة ملن كسر أنه جعل الكالم تاما عند قوله وما يشعركم وابتدأ بإن فكسرها 

ه قوله وما يشعركم واحلجة ملن قرأ قوله تعاىل ال يؤمنون يقرأ بالتاء والياء فاحلجة ملن قرأ بالتاء معىن املخاطبة ودليل
  بالياء أنه أرادا معىن الغيبة ودليله قوله نقلب أفئدهتم 

  سورة األنعام 
قوله تعاىل كل شيء قبال يقرا بضم القاف والباء وبكسر القاف وفتح الباء فاحلجة ملن ضم أنه أراد مجع قبيل يعين 

   قبيال قبيال واحلجة ملن كسر أنه أراد مقابلة وعيانا
قوله تعاىل ومتت كلمات ربك يقرا بالتوحيد واجلمع يف أربعة مواضع ها هنا ويف يونس يف موضعني ويف املؤمن وإمنا 

عملوا يف ذلك على السواد ألهنن مكتوبات فيه بالتاء فاحلجة ملن مجع قوله بعد ذلك ال مبدل لكلماته واحلجة ملن 
  قوله ومتت كلمة ربك احلسىن وكل قريب  وحد أنه ينوب الواحد يف اللفظ عن اجلميع ودليله

قوله تعاىل وقد فصل لكم ما حرم عليكم يقرا بضم الفاء واحلاء وكسر الصاد والراء وفتحهن وبفتح الفاء وضم 
احلاء فاحلجة ملن ضم أنه دل بالضم على بناء ما مل يسم فاعله وكانت ما يف موضع رفع واحلجة ملن فتح أنه جعلهما 

لتقدم امسه يف أول الكالم وكانت ما يف موضع نصب واحلجة ملن فتح وضم أنه أتى بالوجهني معا فعال هللا تعاىل 
  وكانت ما يف موضع نصب 

قوله تعاىل ليضلون بأهوائهم يقرأ بضم الياء وفتحها واحلجة ملن ضم أنه جعل الفعل متعديا منهم إىل غريهم فدل 
  بالضم على أن ماضي الفعل على أربعة أحرف 

ة ملن فتح أنه جعل الفعل الزما هلم غري متعد إىل غريهم فدل بالفتح على أن ماضيه على ثالثة أحرف وعلى واحلج
  ذلك يقرأ ما كان مثله يف يونس وإبراهيم واحلجر 



  سورة األنعام ولقمان والزمر 
فمن كان ميتا بالكفر قوله تعاىل أومن كان ميتا فأحييناه يقرا بالتشديد والتخفيف وقد ذكرت علته آنفا واملعىن أ

  فأحييناه باإلميان 
قوله تعاىل ضيقا حرجا يقرأ بتشديد الياء وختفيفها وفتح الراء وكسرها فاحلجة لن شدد أنه أكد الضيق ودليله قوله 
تعاىل مكانا ضيقا فكأنه ضيق بعد ضيق واحلجة ملن خفف أنه استثقل الكسرة على الياء مع التشديد فخفف وأسكن 

  ني وهني واحلجة ملن فتح الراء أنه أراد املصدر وملن كسرها أنه أراد االسم ومعنامها الضيق كما قالوا ه
فإن قيل فما وجه إعادته فقل يف ذلك وجوه أوهلا أنه أعاده الختالف اللفظني والثاين أنه أعاده تأكيدا والثالث أن 

  احلرج الشك فكأنه قال ضيقا شاكا 
ء يقرأ بالتشديد والتخفيف وإثبات األلف فاحلجة ملن شدد أنه أراد يتصعد فأسكن قوله تعاىل كأمنا يصعد يف السما

التاء وأدغمها يف الصاد ختفيفا فشدد لذلك وكذلك احلجة يف إثبات األلف مع التشديد واحلجة ملن خفف أنه أخذه 
قوهلم عقبة صعود إذا من قوهلم صعد يصعد وذلك كله إن كان لفظه من االرتقاء فاملراد به املشقة والتكلف من 

  كانت ال ترتقي إال مبشقة واملعىن أن الكافر لو قدر لضيق صدره أن يرتقي يف السماء لفعل 
  قوله تعاىل اعملوا على مكانتكم يقرأ باإلفراد واجلمع فاحلجة ملن أفرد 

متكن حمبة وقيل  سورة األنعام أنه أراد على متكينكم وأمركم وحالكم ومنه قوهلم لفالن عندي مكان ومكانة أي
وزهنا مفعلة من الكون فامليم فيها زائدة واأللف منقلبة من واو وقيل وزنه فعال مثل ذهاب من املكنة ودليل ذلك 

مجعه أمكنة على وزن أفعلة فامليم ها هنا أصل واأللف زائدة واحلجة ملن قراه باجلمع أنه جعل لكل واحد منهم 
 وحيتمل أن يكون اراد باجلمع الواحد كقوله تعاىل يأيها الرسل كلوا من مكانة يعمل عليها فجمع على هذا املعىن

  الطيبات واملخاطب بذلك حممد عليه السالم 
فإن قيل فكيف أمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يثبتوا على عمل الكفر وقد دعاهم إىل اإلميان فقل إن هذا أمر 

  توعدا هلم بذلك  معناه التهديد والوعيد كقوله اعملوا ما شئتم
  قوله تعاىل من تكون له عاقبة الدار يقرا بالياء والتاء وقد تقدم القول يف علله قبل 

  قوله تعاىل بزعمهم يقرا بضم الزاي وفتحها فقيل مها لغتان وقيل الفتح للمصدر والضم لالسم 
اي ونصب قتل ورفع شركائهم قوله تعاىل وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم يقرا بفتح الز

وبضم الزاي وفتح قتل ونصب أوالدهم وخفض شركائهم فاحلجة ملن قرا بفتح الزاي أنه جعل الفعل للشركاء 
فرفعهم به ونصب القتل بتعدي الفعل إليه وخفض أوالدهم بإضافة القتل إليهم واحلجة ملن قرأه بضم الزاي أنه دل 

  له ورفع به القتل وأضافه إىل بذلك على بناء الفعل ملا مل يسم فاع

سورة األنعام شركائهم فخفضهم ونصب أوالدهم بوقوع القتل عليهم وحال هبم بني املضاف واملضاف إليه وهو 
أواخر امليس أنقاض ... كأن أصوات من إيغاهلن بنا ... قبيح يف القرآن وإمنا جيوز يف الشعر كقول ذي الرمة 

  ... الفراريج 
  هبذا عليه أنه وجده يف مصاحف أهل الشام بالياء فاتبع اخلط وإمنا محل القارئ 

قوله تعاىل وإن تكن ميتة يقرا بالياء والتاء وقد تقدم القول يف علل ذلك ويقرأ بنصب ميتة ورفعها فاحلجة ملن رفع 
اخلرب أنه جعل كان مبعىن حدث ووقع فلم يأت هلا خبرب واحلجة ملن نصب أنه أضمر يف يكون االسم وجعل ميتة 



  لتقدم قوله ما يف بطون هذه األنعام 
قوله تعاىل خالصة لذكورنا يقرأ هباء التأنيث والتنوين وهباء الكناية والضم فاحلجة ملن قرأ هباء التأنيث أنه رده على 

  معىن ما ألنه للجمع واحلجة ملن جعلها هاء كناية أنه ردها على لفظ ما 
  وكسرها فرقا بني االسم واملصدر  قوله تعاىل يوم حصاده يقرأ بفتح احلاء

  سورة األنعام على ما قدمنا القول فيه أو على أهنما لغتان 
  قوله تعاىل ومن املعز يقرا بفتح العني وإسكاهنا ومها لغتان واألصل اإلسكان وإمنا جاز الفتح فيه ملكان احلرف احللقي 

فهي مستثقلة خلروجها من أقصى خمارج احلروف  فإن قيل فكذلك يلزم يف الضأن فقل إن اهلمزة وإن كانت حلقية
  فتركها على سكوهنا أخف من حركتها 

قوله تعاىل وأن هذا صراطي يقرأ بفتح اهلمزة وكسرها فاحلجة ملن كسرها أنه ابتدأها مستأنفا واحلجة ملن فتح أنه 
ده على قوله أال تشركوا به أراد وجهني أحدمها أنه رده على قوله ذلكم وصاكم به وبأن هذا صراطي واآلخر أنه ر

  شيئا وأن هذا صراطي 
قوله تعاىل فرقوا دينهم يقرأ بإثبات األلف والتخفيف وبطرحها والتشديد فاحلجة ملن أثبتها أنه أراد تركوه وانصرفوا 

  عنه واحلجة ملن طرحها أنه أراد جعلوه فرقا ودليله قوله وكانوا شيعا أي أحزابا 
بفتح القاف وكسر الياء والتشديد وبكسر القاف وفتح الياء والتخفيف فاحلجة ملن شدد  قوله تعاىل دينا قيما يقرأ

أنه أراد دينا مستقيما خالصا ودليله قوله وذلك دين القيمة واحلجة ملن خفف أنه أراد مجع قيمة وقيم كقوهلم حيلة 
  وحيل 

  فض قوله تعاىل فله عشر أمثاهلا يقرا بالتنوين ونصب األمثال وبطرحه واخل

سورة األعراف فاحلجة ملن نصب أن التنوين مينع من اإلضافة فنصبت على خالف املضاف واحلجة ملن أضاف أنه 
  أراد فله عشر حسنات فأقام األمثال مقام احلسنات وهلذا املعىن خزلت اهلاء من العدد ألنه ملؤنث فاعرفه 

  ومن سورة األعراف

  كذلك امل قوله تعاىل املص هي آية يف عدد الكوفيني و
فإن قيل فهال عدوا املر فقل ألن الراء حرفان وأعدل األمساء واألفعال ما كان ثالثيا ألن الوقف يصلح عليه فما 

  كان ثالثيا عد أية وما كان حرفني مل يعد 
 فإن قيل فهال عدوا صاد وفاف ومها ثالثيان فقل كل ما كان من هذه احلروف قد ضم إىل غريه فيعد مث إذا انفرد مل

  يعد آية كقوله املص و عسق و طس ألهنم قد ضموه إىل امليم يف طسم 
  قوله تعاىل قليال ما تذكرون يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد مضى ذكر علله فيما سلف 

  سورة األعراف 
اثية قوله تعاىل ومنها خترجون يقرا بضم التاء وفتح الراء وبفتح التاء وضم الراء ها هنا ويف الروم والزخرف واجل

فاحلجة ملن ضم التاء أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله واحلجة ملن فتح التاء أنه أراد أن اهللا عز و جل إذا أخرجهم يوم 
  القيامة فهم اخلارجون والتاء يف الوجهني دليل املخاطبة 



أعربه مبثل إعرابه قوله تعاىل ولباس التقوى يقرا بالنصب والرفع واحلجة ملن نصب أنه عطفه على ما تقدم بالواو ف
واحلجة ملن رفع أنه ابتدأه بالواو واخلرب خري وذلك نعت ل لباس ودليله أنه يف قراءة عبد اهللا وايب ولباس التقوى 

  خري ليس فيه ذلك ومعناه أنه احلياء 
ا يف احلياة قوله تعاىل خالصة يوم القيامة يقرا بالرفع والنصب فاحلجة ملن قرأه بالرفع أنه أراد قل هي للذين آمنو

  يوم القيامة واحلجة ملن نصب أنه ملا مت الكالم دوهنا نصبها على احلال  الدنيا وهي هلم خالصة
قوله تعاىل ال تفتح هلم يقرأ بالتاء والتشديد وبالياء والتخفيف وقد تقدمت العلة يف ذلك آنفا مبا يغىن عن إعادته 

  ومعناه ال يرفع عملهم وال جياب دعاؤهم 
  تاء على ما ذكرنا من احلجة يف نظائره قوله تعاىل ولكن ال تعلمون يقرا بالياء وال

  قوله تعاىل قالوا نعم يقرا بكسر العني وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه 

سورة األعراف فرق بني هذه اللفظة اليت يوجب هبا وبني النعم من اإلبل إذا نكر ووقف عليه واحلجة ملن فتح أنه 
  ة اللفظ قال مها لغتان فاخترت الفتح خلفته ومل ألتفت إىل موافق

فإن قيل فما الفرق بني نعم وبلى فقل الفرق بينهما أن نعم يلفظ هبا يف جواب االستفهام وبلى يلفظ هبا يف جواب 
  اجلحد 

  قوله تعاىل أن لعنة اهللا يقرأ بتشديد أن والنصب وبتخفيفها والرفع وقد ذكرت علتيهما يف البقرة 
ء على رمحة وما شاكلها مثل اآلخرة والقيامة ومرية ومعصية باإلمالة ما قوله تعاىل ال يناهلم اهللا برمحة يقف بعض القرا

مل يكن فيه حرف مانع منها واحلجة له يف ذلك أنه شبه اهلاء يف أواخر هذه احلروف باأللف يف قضى ورمى فأمال 
  لذلك 

رفتك ما ال جيوز فيه فإن قيل أفتميل مجيع ما كان يف القرآن من أمثال ذلك فقل قد دللتك على موضع اإلمالة وع
  للحرف املانع من ذلك 

فإن قيل ما تقول يف شرر وبررة فقل ال ميال هذا وما ضارعه ألن األصل يف اإلمالة لذوات الياء فإذا كان قبلها 
حرف من احلروف املوانع وهن الصاد والضاد والطاء والظاء واخلاء والقاف امتنعت اإلمالة الستعالئهن يف الفم 

  مالة واستثقال اإل
  واحلقوا هبن الراء للتكرير الذي فيها ففتحتها قبل األلف مبنزلة فتحتني كما كانت 

سورة األعراف كسرهتا بعد األلف مبنزلة كسرتني فلما امتنعت األلف اليت هي األصل من األمالة للمانع كانت اهلاء 
  اليت هي مشبهة هبا من اإلمالة أبعد وأمنع 

  صاخة كما أملت دابة فقل ال ألن قبل األلف حرف من احلروف املوانع فإن قيل أفتميل الطامة وال
فإن قيل فلم أملت املعصية فقل لكسرة الصاد وكذلك اآلخرة لكسرة اخلاء فاعرف ما أصلت لك فإنه يشفى بك 

  على جواز اإلمالة وامتناعها 
  الباقون بالتفخيم على األصل سواء كان احلرف مانعا أو مبيحا 

وما كنا لنهتدي يقرأ بإثبات الواو وحذفها فاحلجة ملن أثبتها أنه رد هبا بعض الكالم على بعض واحلجة ملن قوله تعاىل 
  طرحها أنه ابتدأالكالم فلم حتتج إليها وكذلك هي يف مصاحف أهل الشام بغري واو 
املخرج واحلجة ملن أظهر أن قوله تعاىل أورثتموها وقرأ باإلدغام واإلظهار فاحلجة ملن أدغم مقاربة الثاء للتاء يف 



  احلرفني مهموسان فإذا أدغما خفيا فضعفا فلذلك حسن اإلظهار فيهما 
قوله تعاىل يغشى الليل النهار يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد تكرير الفعل ومداومته ودليله قوله تعاىل 

ه فأغشيناهم فهم ال يبصرون ومعنامها فغشاها ما غشى واحلجة ملن خفف أنه أخذه من أغشى يغشي ودليله قول
  واحد مثل أنزل ونزل غري أن التشديد أبلغ 

  قوله تعاىل والشمس والقمر والنجوم مسخرات يقرأ بالنصب والرفع 

  سورة األعراف 
فاحلجة ملن نصب أنه عطفه على قوله يغشى فأضمر فعال يف معىن يغشى ليشاكل بالعطف بني الفعلني واحلجة ملن 

  جعل الواو حاال ال عاطفة فأستأنف هبا فرفع كما تقول لقيت زيدا وأبوه قائم تريد وهذه حال أبيه رفع أنه 
  قوله تعاىل خفية يقرأ بضم اخلاء وكسرها وقد ذكر يف األنعام 

قوله تعاىل بشرا يقرأ بالنون والباء وبضم الشني وإسكاهنا فاحلجة ملن قرأه بالنون وضم الشني أنه جعله مجعا لريح 
نشور كما تقول امرأة صبور ونساء صرب واحلجة ملن فتح النون وأسكن الشني أنه جعله مصدرا ودليله قوله 

والناشرات نشرا وهي الرياح اليت هتب من كل وجه جلمع السحاب املمطرة واحلجة ملن قرأه بالباء وضم الشني أنه 
رياح مبشرات واحلجة ملن أسكن الشني يف الوجهني جعله مجع ريح بشور وهي اليت تبشر باملطر ودليله قوله تعاىل ال

  أنه كره اجلمع بني ضمتني متواليتني فأسكن ختفيفا 
قوله تعاىل ما لكم من إله غريه يقرأ بالرفع واخلفض فاحلجة ملن قرأه بالرفع أنه جعله حرف استثناء فأعربه مبا كان 

اهللا وجيوز الرفع يف غري على الوصف ل إله قبل دخول  االسم يعرب به بعد إال كقوله تعاىل لو كان فيهما آهلة إال
من عليه كقوله تعاىل هل من خالق غري اهللا واحلجة ملن خفض أنه جعله وصفا إلله ومل جيعله استثناء فهو قولك معي 

  درهم غري زائف وسيف غري كهام 
راد تكرير الفعل ومداومته ودليله قوله تعاىل أبلغكم رساالت ريب يقرا بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أ

  قوله تعاىل يأيها الرسول بلغ ما أنزل 

  سورة األعراف إليك واحلجة ملن خفف أنه أخذه من أبلغ ودليله قوله تعاىل لقد أبلغتكم رسالة ريب 
وابا واستدل قوله تعاىل أئنكم لتأتون الرجال يقراها هنا باالستفهام واإلخبار فاحلجة ملن استفهم ثانيا أنه جعله ج

بقوله آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون فأعاد االستفهام ثانيا والعرب تترك ألف االستفهام إذا كان عليها دليل من 
  ... وماذا يضريك لو تنتظر ... تروح من احلي أم تبتكر ... أم كقول أمرئ القيس 

  له أفإن مت فهم اخلالدون واحلجة ملن قرأه باإلخبار أنه اجترأ باألول من الثاين ودليله قو
  قوله تعاىل يف قصة صاحل قال املأل يقرا بإثبات الواو وحذفها فحذفها على االبتداء وإثباهتا للعطف 

قوله تعاىل أو أمن أهل القرى يقرا بإسكان الواو وحتريكها فاحلجة ملن أسكن أنه جعل العطف بأو اليت تكون للشك 
عطف بالواو وأدخل عليها ألف االستفهام ليكون األول من لفظ الثاين يف قوله واإلباحة واحلجة لن حرك أنه جعل ال

  أفأمن 

  سورة االعراف 
قوله تعاىل لفتحنا عليهم يقرا بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أراد مرة بعد مرة واحلجة ملن خفف أنه أخذه 



  من فتح يفتح إذا فعل ذلك مرة واحدة 
را بإرسال الياء وبتشديدها فاحلجة ملن أرسلها أنه جعل على حرفا وأوقعها على أال أقول قوله تعاىل حقيق على يق

فكان هبا يف موضع خفض واحلجة ملن شدد أنه أضاف احلرف إىل نفسه فاجتمع فيه ياءان األوىل من أصل الكلمة 
وا لدي وإىل ويكون أال أقول يف والثانية ياء اإلضافة فأدعمت األوىل يف الثانية وفتحت اللتقاء الساكنني كما قال

  موضع رفع خبرب االبتداء 
قوله تعاىل أرجه وأخاه يقرا باهلمز وتركه وبإشباع الضمة واهلمز وباختالس احلركة وبكسر اهلاء وإسكاهنا مع ترك 

  اهلمز 
  فأما حتقيق اهلمز وتركه فلغتان فاشيتان قرئ هبما ترجئ من تشاء وترجى من تشاء 

ة واختالس حركتها فاحلجة فيه أن هاء الكناية غذا أسكن ما قبلها مل جيز فيها إال الضم ألن ما بعد وأما إشباع الضم
  الساكن كاملبتدأ يدلك على ذلك قولك منه وعنه باالختالس ومنهمو وعنهمو باإلشباع فمن أشبع فعلى األصل 

  سورة األعراف ومن أختلس أراد التخفيف فاجتزأبالضمة من الواو 
ترك اهلمز وكسر اهلاء فإنه أسقط الياء عالمة للجزم وكسر اهلاء النكسار ما قبلها ووصلها بياء لبيان  وأما من

احلركة وأما من أسكن اهلاء فله وجهان أحدمها أنه توهم أن اهلاء آخر الكلمة فأسكنها داللة على األمر أو ختفيفا ملا 
  طالت الكلمة باهلاء 

أرجئه باهلمز وكسر اهلاء وهو عند النحويني غلط ألن الكسر ال جيوز يف اهلاء وروى هشام بن عمار عن ابن عامر 
إذا سكن ما قبلها كقوله وأشركه يف امري وله وجه يف العربية وذلك أن اهلمزة ملا سكنت لألمر واهلاء بعدها ساكنة 

  على لغة من يسكن اهلاء كسرها اللتقاء الساكنني 
ثبات األلف والتخفيف وبطرحها والتشديد يف كل القرآن إال يف الشعراء فإنه قوله تعاىل بكل ساحر عليم يقرأ بإ

بالتشديد إمجاع فاحلجة ملن شدد أنه أراد تكرير الفعل واإلبالغ يف العمل والداللة على أن ذلك ثابت هلم فيما 
ف أنه جعله مضى من الزمان كقوهلم هو دخال خراج إذا كثر ذلك منه وعرف به واحلجة ملن أثبت األلف وخف

  امسا للفاعل مأخوذا من الفعل 

  سورة األعراف 
وكل ما أتى بعده عليم فهو ساحر إال اليت يف الشعراء فإهنا يف السواد قبل األلف فلم خيتلف فيها أهنا سحار وما 

  كان بعده مبني فهو سحر 
  ة وبطرح األوىل وحتقيق الثانية قوله تعاىل أئن لنا ألجرا يقرأ بتحقيق اهلمزتني وبتحقيق األوىل وتليني الثاني

فاحلجة ملن أثبت اهلمزتني أنه اتى به على األصل ألن األوىل لألستفهام والثانية مهزة إن واحلجة ملن لني الثانية أنه 
جتاىف أن خيرج من فتح اهلمزة إىل كسرة ثانية فقلبها إىل لفظ الياء تليينا واحلجة ملن طرح األوىل أنه أخرب بإن ومل 

  هم فأثبت مهزة إن وأزال مهزة االستفهام يستف
قوله تعاىل تلقف يقرأ بفتح الالم وتشديد القاف وبإسكان الالم وختفيف القاف فاحلجة ملن شدد أنه أراد تتلقف 

فخزل إحدى التاءين وبقى القاف على تشديدها واحلجة ملن أسكن وخفف أنه أخذه من لقف يلقف ومعنامها تلتقم 
  وتلتهم أي تبتلع 

قوله تعاىل أآمنتم به يقرأ بتحقيق اهلمزتني ومدة بعدمها وهبمزة ومدة بعدها وبواو ومهزة بعدها ساكنة وبواو وال 



مهزة بعدها فاحلجة ملن حقق اهلمزتني ومد أنه مجع بني ثالث مهزات األوىل مهزة التوبيخ بلفظ االستفهام والثانية 
فالفاء هي موضع املدة واحلجة ملن مهز ومد أنه لني ألف القطع ألف القطع والثالثة مهزة األصل ووزنه أأفعلتم 

فوصل مدها مبد ألف األصل واحلجة ملن أتى بلفظ الواو ومهزة ساكنة بعدها أنه لني ألف القطع فصارت واوا 
  النضمام النون قبلها فرجعت اهلمزة اليت هي فاء الفعل إىل أصلها قبل التليني 

  ساكنة ألهنا ملينة من مهزة فقل إن الواو الساكنة فإن قيل فيجب أن تكون الواو 

  سورة األعراف 
إذا لقيها ساكن حركت اللتقاء الساكنني كقوله فال ختشوا الناس وقد نسب القارىء بذلك إىل الوهم واحلجة ملن 

ا مبدة ودل قرأ بلفظه كالواو وال مهزة معها فإنه أشبع ضمة النون فصارت كلفظ الواو وخزل اهلمزة الثانية وخلفه
  بالفتح على سقوط اهلمزة املفتوحة 

قوله تعاىل سنقتل أبناءهم ومثله يقتلون أبناءكم يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أراد تكرير القتل 
بأبناء بعد أبناء ودليله قوله وقتلوا تقتيال واحلجة ملن خفف أنه أراد فعل القتل مرة واحدة ودليله قوله تعاىل 

  قتلوهم حيث ثقفتموهم وا
قوله تعاىل يورثها من يشاء يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أراد تكرير املرياث لقرن بعد قرن ودليله 

قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من عمل مبا علم ورثه اهللا عئم ما مل يعلم واحلجة ملن خفف أنه أخذه من أورث 
  رثناها قوما آخرين ودليله قوله تعاىل كذلك وأو

قوله تعاىل وما كانوا يعرشون و يعكفون يقرآن بضم عني الفعل وكسرها ومها لغتان واحلجة لذلك أن كل فعل 
انفتحت عني ما ضيه جاز كسرها وضمها يف املضارع قياسا إال أن مينع السماع من ذلك وما كانت عني ماضيه 

من الباب فال حكم للشاذ فاألصل ما ذكرته لك فاعرفه إن مضمومة لزمت الضمة عني مضارعه إال أن يشذ شيء 
  شاء اهللا 

  قوله تعاىل وإذ أجنيناكم يقرا بإثبات الياء والنون وحبذفهما فاحلجة ملن 

سورة األعراف أثبتهما أنه من إخبار اهللا تعاىل عن نفسه بنون امللكوت وعليها جاء قوله رب ارجعون واحلجة لن 
يب عليه السالم عن اهللا والفاعل مستتر يف الفعل وإذ يف أول الكالم متعلقة بفعل دليله قوله حذفها أنه من إخبار الن

تعاىل واذكروا إذ أنتم قليل وإمنا وعظهم اهللا تعاىل مبا أمتحن به من كان قبلهم وذكرهم نعمه عليهم وحذرهم من 
  حلول النقم عند خمالفته 

وباملد وترك التنوين ها هنا ويف الكهف فاحلجة ملن قصر ونون أنه جعله قوله تعاىل جعله دكا يقرا بالقصر والتنوين 
مصدرا كقوله إذا دكت األرض دكا دكا وهذا اللفظ ال يثىن وال جيمع ألنه مصدر واملصدر اسم للفعل فلما كان 

صوف وأصله أرضا الفعل ال يثىن وال جيمع كان األصل بتلك املثابة واحلجة ملن مد ومل ينون أنه صفة قامت مقام املو
ملساء من قول العرب ناقة دكاء أي ال سنام هلا فهذا يثين وجيمع ومل ينون ألنه وزن ال ينصرف يف معرفة وال نكرة 

  الجتماع عالمة التأنيث والوصف فيه 
فإن قيل فقوله دكت األرض خرج لفظ املصدر فيه على فعله وليس ها هنا لفظ لفعل خيرج املصدر عليه فقل إن 

ر ها هنا خيرج على املعىن ال على اللفظ ألنه يريد بقوله تعاىل جعله دكه وذلك معروف عند العرب قال ذو املصد
  ... جول اجلمان جرى يف سلكه الثقب ... والودق يسنت عن أعلى طريقته ... الرمة 



  فنصب جول اجلمان ألنه أراد بقوله يسنت جيول 
فاحلجة ملن وحد أن اهللا تعاىل إمنا أرسله مرة واحدة بكالم كثري واحلجة قوله تعاىل برسااليت يقرأ بالتوحيد واجلمع 

  ملن مجع أنه طابق بني اللفظني لتكون 

سورة األعراف رسااليت مطابقة لكالمي وإن أراد باجلمع معىن الواحد كما قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
  يريد نبينا عليه السالم 

رشد يقرا بضم الراء وإسكان الشني وبفتحهما فاحلجة ملن ضم أنه أراد به اهلدى اليت قوله تعاىل وإن يروا سبيل ال
هي ضد الضالل ودليله قوله تعاىل قد تبني الرشد من الغي والغي ها هنا الضالل واحلجة ملن فتح أنه أراد به 

  ان كقوهلم السقم والسقم الصالح يف الدين ودليله قوله تعاىل وهيء لنا من أمرنا رشدا أي صالحا وقيل مها لغت
قوله تعاىل من حليهم يقرا بضم احلاء وكسرها ومها مجع حلي فاحلجة ملن ضم أنه أتى به على أصل ما جيب جلمع 

فعل وأصله حلوي كما قالوا فلوس فلما تقدمت الواو بالسكون قلبوها إىل الياء وأدغموها للمماثلة فتشديد الياء 
ل اخلروج من ضم إىل كسر فكسر احلاء ليقرب هبا بعض اللفظ من بعض طلبا لذلك واحلجة ملن كسر أنه استثق

  للتخفيف 
قوله تعاىل لئن مل يرمحنا ربنا يقرأ بالياء والرفع وبالتاء والنصب فاحلجة ملن قرأ بالتاء أنه جعلها دليال خلطاب اهللا تعاىل 

 ذرية من محلنا يريد نداء املضاف واحلجة ملن ألنه حاضر وإن كان عن العيون غائبا ونصب مريدا للنداء كقوله تعاىل
قرا بالياء أنه أخرب عن اهللا تعاىل يف حال الغيبة ورفعه بفعله الذي صيغ له وجعل ما اتصل بالفعل من الكناية مفعوال 

  به 
على  قوله تعاىل ابن أم يقرا بفتح امليم وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه جعل االمسني امسا واحدا كخمسة عشر فبناه

  الفتح 

  سورة األعراف 
وقال الزجاج إمنا جاز الفتح يف هذا ويف ابن عم لكثرة االستعمال أال ترى أن الرجل يقول ذلك ملن ال يعرفه فكأنه 
لكثرة االستعمال عندهم خيرج عمن هو له فخفف الكلمتان بأن جعلتا واحدة وبنيتا على الفتح وال جيوز ذلك يف 

يا بن أمي فقلب من الياء ألفا فقال يا بن أما مث حذف األلف استخفافا كما حذف الياء من غريمها وقال املربد أراد 
قوله يا بن أمي فقال يا بن أم وجاز له قلب الياء ألفا ألن النداء قريب من الندبة ومها قياس واحد إذا قلت يا أماه 

  ... يا بنت عما ال تلومي واهجعي ... وأنشد 
نه أراد يا بن أمي فحذف الياء واجتزأ منها بالكسرة ألن النداء باب بين على احلذف واحلجة ملن كسر امليم أ

واختص به فاتسعوا فيه باحلذف والقلب واإلبدال والوجه يف العربية إثبات الياء ها هنا ألن االسم الذي فيه مضاف 
  ... يما وأنت غري جماب تدعو مت... يا بن أمي ولو شهدتك إذ ... إىل املنادى وليس مبنادى قال الشاعر 

قوله تعاىل ويضع عنهم إصرهم يقرأ بالتوحيد واجلمع فاحلجة ملن وحد أنه أراد ثقل ما اجترموه يف اجلاهلية ودليله 
  قوله عليه السالم حما اإلسالم ما قبله 

  عليهم  سورة األعراف واحلجة ملن قراه باجلمع أنه طابق بذلك بينه وبني قوله تعاىل واألغالل اليت كانت
قوله تعاىل يغفر لكم خطاياكم يقرأ بضم التاء ومجع خطيئة وتوحيدها والرفع وبالنون واجلمع فاحلجة ملن قرأه بضم 



التاء أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله ودل بالتاء على تأنيث ما يأيت بعدها ورفع ذلك باسم ما مل يسم فاعله سواء أفرد 
ة ملن قرأه بالنون أنه جعل الفعل إخبارا عن اهللا تعاىل ونصب قوله خطاياكم أو مجع ألنه قام مقام الفاعل واحلج

بتعدي الفعل إليها ومل ينب للنصب فيها دليل ألن آخرها ألف واأللف ال تقبل شيئا من احلركات واحلجة ملن قرأه 
لتذكري فكما نابت يف اجلمع بالنون ومجع السالمة أنه كسر التاء يف موضع النصب ألهنا يف التأنيث مبنزلة الياء يف ا

  عن النصب واخلفض كذلك نابت الكسرة يف التأنيث عن النصب واخلفض 
قوله تعاىل قالوا معذرة يقرا بالرفع والنصب فاحلجة ملن قرأه بالرفع أنه أراد أحد وجهني من العربية إما أن يكون 

قبل ذلك ما يرفعه كقوله سورة أنزلناها يريد أراد قالوا موعظتنا إياهم معذرة فتكون خرب إبتداء حمذوف أو يضمر 
هذه سورة واحلجة ملن نصب أن الكالم جواب كأنه قيل هلم مل تعظون قوما هذه سبيلهم قالوا نعظهم اعتذارا 

  ومعذرة 
قوله تعاىل بعذاب بئس يقرا بئيس باهلمزة على وزن فعيل وبئس بإثبات اهلمز وحذف الياء على وزن فعل وبيس 

وفتحها من غري مهز وبيأس بفتح الباء وإسكان الياء ومهزة مفتوحة على وزن فيعل فهذه مخس لغات بكسر الياء 
  مشهورات مستعمالت يف القراءة 

قوله تعاىل والذين ميسكون بالكتاب ها هنا ويف املمتحنة يقرآن بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أخذه من 
   مسك ميسك إذا عاود فعل التمسك بالشيء

سورة األعراف ودليله أنه يف حرف أيب والذين مسكوا بالكتاب واحلجة ملن خفف أنه أخذه من أمسك ميسك 
  ودليله قوله تعاىل أمسك عليك زوجك ومل يقل مسك 

قوله تعاىل من ظهورهم ذرياهتم يقرأ بالتوحيد واجلمع فاحلجة ملن وحد أنه جعله موحدا يف اللفظ جمموعا يف املعىن 
له تعاىل أو الطفل واحلجة ملن مجع أنه طابق بذلك بني اللفظني لقوله من ظهورهم ومعىن اآلية أن اهللا مسح ودليله قو

ظهر آدم فأخرج اخللق منه كأمثال الذر فأخذ عليهم العهد بعقل ركبه فيهم وناداهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 
  واستدل بذلك عليه فكل أحد إذا بلغ احللم علم بعقله أن اهللا عز و جل خالقه 

  فإن قيل فما وجه بعث الرسل فقل إيضاح للرباهني وتأكيد للحجة عليهم 
  قوله تعاىل أن تقولوا يقرا بالياء والتاء وقد ذكر من احلجة يف نظائره ما يدل عليه ويغين عن إعادته 

لنحل والسجدة فاحلجة ملن ضم قوله تعاىل وذروا الذين يلحدون يقرأ بضم الياء وكسر احلاء وبفتحهما ها هنا ويف ا
الياء وكسر احلاء أنه أخذه من أحلد يلحد واحلجة ملن فتحهما أنه أخذه من حلد يلحد ومها لغتان معنامها امليل 

  والعدول ومنه أخذ حلد القرب 
ليس قبله ما قوله تعاىل ونذرهم بالنون والرفع وبالياء واجلزم فاحلجة ملن قرأبالنون والرفع أنه استأنف الكالم ألنه 

  يرده بالواو عليه واحلجة ملن قرأه بالياء واجلزم أنه عطفه على موضع الفاء يف اجلواب من قوله فال هادي له 

  سورة األعراف 
قوله تعاىل جعال له شركاء يقرا بضم الشني واملد وطرح التنوين وبكسر الشني وإسكان الراء والتنوين فاحلجة ملن 

مجع شريك فمنعه من الصرف ألن اهلمزة اليت يف آخره مشاكلة هلمزة محراء وما أشبهها قرأه بضم الشني أنه جعله 
واحلجة ملن قرأه بكسر الشني أنه أراد املصدر ومعىن اآلية أن ابليس لعنه اهللا أتى حواء وهي عند أول محل محلت 

 تعاىل أن جيعله بشرا سويا تسمينه فقال هلا ما هذا الذي يف بطنك أهبيمة أم حية قالت ال أدري قال هلا إن دعوت اهللا



  بامسي قالت نعم فلما أتامها اهللا ولدا صاحلا جعال له شركاء فيه فسمياه عبد احلرث باسم إبليس لعنه اهللا 
قوله تعاىل ان وليي اهللا إمجاع القراء على قراءته بثالث ياءات األوىل ياء فعيل زائدة والثانية الم الفعل أصلية والثالثة 

  إلضافة فأدغمت الزائدة يف األصلية واتصلت هبا ياء اإلضافة ففتحت اللتقاء الساكنني ياء ا
هذا لفظ القراء إال ما رواه ابن اليزيدي عن أبيه عن أيب عمرو إن ويل اهللا بياء مشددة مفتوحة فإن صح ذلك عنه 

  اء فإنه حذف الوسطى وأدغم يف اإلضافة وفتحها كما قالوا إىل وعلي ولدي بفتح الي
قوله تعاىل إذا مسهم طيف يقرأ بإثبات األلف وحذفها فاحلجة ملن أثبتها أنه جعله اسم الفاعل من طاف اخليال إذا 

... طرق النائم ومها لغتان طاف طوفا وأطاف مطافا ومعىن طائف الشيطان وساوسه وملمه وختله قال الشاعر 
  ... أولق  أطاف هبا من طائف احلن... وتضحى على غب السرى وكأمنا 

  واحلجة ملن حذفها أنه أراد به رده إىل األصل وأصله طويف فلما تقدمت الواو 

سورة األنفال بالسكون قلبت ياء وأدغمت يف الياء فثقل عليهم تشديد الياء مع كسرها فخففوه بأن طرحوا إحدى 
  ... يذهب صبحا وترى يف املنام .. .جنية أرقين طيفها ... الياءين وأسكنوا كما قالوا هني لني قال حسان بن ثابت 

قوله تعاىل ال يتبعوكم يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أراد به ال يسريون على أثركم وال يركبون 
طريقتكم يف دينكم واحلجة ملن خفف أنه أراد به ال يلحقوكم ومنه قول العرب اتبعه إذا سار يف أثره وتبعه إذا حلقه 

  ن فصيحتان وقيل مها لغتا
قوله تعاىل مث كيدوين يقرا بإثبات الياء وحذفها فاحلجة ملن أثبتها أهنا غري فاصلة وال آخر آية واحلجة ملن حذفها أنه 

  أدى ما وجده يف السواد فأما قوله يف سورة املرسالت فكيدون فأكثر القراء على حذفها ألهنا فاصلة يف آخر آية 

  ومن سورة األنفال

دفني يقرا بكسر الدال وفتحها فاحلجة ملن كسر الدال أنه جعل الفعل للمالئكة فأتى باسم الفاعل من قوله تعاىل مر
أردف واحلجة ملن فتح الدال أنه جعل الفعل هللا عز و جل فأتى باسم املفعول به من أردف والعرب تقول أردفت 

  الرجل أركبته على قطاة دابيت خلفي وردفته إذا ركبت خلفه 
  إذ يغشاكم النعاس يقرا بفتح الياء واأللف والرفع وبضم الياء األوىل  قوله تعاىل

سورة األنفال وبياء يف موضع األلف خمففا ومشددا والنصب فاحلجة ملن قرأه باأللف والرفع أنه جعل الفعل للنعاس 
عاس وخفف فرفعه وأخذه من غشي يغشى والكاف وامليم يف موضع نصب واحلجة ملن ضم الياء األوىل ونصب الن

أنه جعل الفعل هللا عز و جل وعداه إىل املفعولني وأخذه من أغشى يغشي ومن شدد أخذه من غشى يغشي ومعىن 
املسلمني أصبحوا يوم بدر جنبا على غري ماء وعدوهم على املاء فوسوس هلم الشيطان فأرسل اهللا عليهم مطرا 

  فطهرهم به 
هلاء وفتح الواو وبإسكان الواو وختفيف اهلاء واحلجة ملن شدد أنه قوله تعاىل موهن كيد الكافرين يقرأ بتشديد ا

  أخذه من وهن فهو موهن واحلجة ملن خفف أنه أخذه من أوهن فهو موهن ومها لغتان والتشديد أبلغ وأمدح 
قبال قوله تعاىل موهن يقرأ بالتنوين ونصب كيد وبترك التنوين وخفض كيد فاحلجة ملن نون أنه أراد احلال أو األست

  واحلجة ملن اضاف أنه اراد ما ثبت ومضى من الزمان 
قوله تعاىل وأن اهللا مع املؤمنني يقرأ بكسر اهلمزة وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه أبتدأ الكالم ودليله انه يف قراءة عبد 



  د الواو اهللا واهللا مع املؤمنني واحلجة ملن فتح أنه رد بالواو على قوله وأن اهللا موهن أو أضمر الالم بع
قوله تعاىل إذ أنتم بالعدوة وهم بالعدوة يقرآن بكسر العني وضمها فاحلجة ملن ضم أو كسر أهنما لغتان معنامها 

  جانب الوادي والدنيا القريبة والقصوى البعيدة ومها من ذوات الواو 

  سورة األنفال 
بنيت على فعلها فلما جاوزت ثالثة أحرف  فإن قيل فلم جاءتا بلفظني خمتلفني فقل يف ذلك وجهان أحدمها أن الدنيا

بنيت على الياء وهو القياس والقصوى اسم خمتلف ليس مببين على فعله واآلخر أن االسم إذا ورد على وزن فعلى 
بفتح الفاء صحت فيه الواو كقوهلم الفتوى والتقوى وإن كان صفة انقلبت واوه ياء حنو الصديا واحلبلى فأما 

  صل القصوى فجاءت على األ
قوله تعاىل وحييا من حي يقرأ بياءين األوىل مكسورة والثانية مفتوحة وبياء واحدة شديدة مفتوحة فاحلجة ملن قرأه 
بياءين أنه أتى به على األصل وما أوجبه بناء الفعل واحلجة ملن أدغم أنه استثقل اجتماع ياءين متحركتني فأسكن 

  األوىل وأدغمها يف الثانية 
كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية يقرأ برفع صالهتم ونصب قوله مكاء وتصدية وبنصب  قوله تعاىل وما

  صالهتم ورفع قوله مكاء وتصدية 
فالوجه يف العربية إذا اجتمع يف اسم كان وخربها معرفة ونكرة أن ترفع املعرفة وتنصب النكرة ألن املعرفة أوىل 

كأن ... جيوز يف العربية اتساعا على بعد أو لضرورة شاعر قال حسان  باالسم والنكرة أوىل بالفعل والوجه اآلخر
  ... يكون مزاجها عسل وماء ... سبيئة من بيت رأس 

قوله تعاىل ليميز اهللا يقرأ بفتح الياء والتخفيف وبضمها والتشديد واملعىن بني ذلك قريب وقد ذكرت عله ذلك 
  ومعناه التفرقة والتخليص 

  سورة األنفال 
  تعاىل وال حتسنب يقرأبالياء والتاء وبكسر السني وفتحها وقد ذكرت علله يف آل عمران قوله 

قوله تعاىل أهنم ال يعجزون يقرأبفتح اهلمزة وكسرها فاحلجة ملن فتحها أنه جعل حيسنب فعال للذين كفروا وأضمر 
ول الثاين فكأنه قال وال حتسنب الذين مع سبقوا أن اخلفيفة ليكون امسا منصوبا مفعوال لتحسنب وأهنم ال يعجزون املفع

كفروا سبقهم إعجازهم واحلجة ملن كسر أنه جعل قوله وال حتسنب خطابا للنيب عليه السالم وجعل الذين كفروا 
  مفعول حتسنب األول وسبقوا الثاين واستأنف إن فكسرها مبتدئا 

  يف البقرة  قوله تعاىل وإن جنحوا للسلم يقرا بفتح السني وكسرها وقد ذكرت علته
  قوله تعاىل إذ يتوىف يقرا بالياء والتاء وقد ذكرت علله فيما مضى 

قوله تعاىل وإن يكن منكم مائة و فإن يكن منكم مائة صابرة يقرآن بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأمها بالتاء أنه جاء به 
ن قرأمها بالياء والتاء أنه أتى باملعنيني معا على لفظ مائة ومن قرأه بالياء أتى به على لفظ املعدود ألنه مذكر واحلجة مل

  ومجع بني اللغتني 
  قوله تعاىل وعلم أن فيكم ضعفا يقرأ بضم الضاد وفتحها ومها لغتان 



  سورة التوبة وقد ذكرت احلجة يف امثال ذلك مبا يغين عن اإلعادة 
أنه رده إىل املعىن واحلجة ملن قرأه بالتاء أنه رده  قوله تعاىل أن يكون له أسرى يقرأ بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء

  على اللفظ 
قوله تعاىل من األسارى يقرا بضم اهلمزة وإثبات األلف وبفتحها وطرح األلف فاحلجة ملن أثبتها أنه أراد مجع اجلمع 

واألسارى من جاء واحلجة ملن طرحها أنه أراد مجع أسري وقال أبو عمرو األسرى من كانوا يف أيديهم أو يف احلبس 
  مستأسرا 

قوله تعاىل من وال يتهم يقرأ بفتح الواو وكسرها ها هنا ويف الكهف فاحلجة ملن فتح أنه أراد والية الدين واحلجة 
  ملن كسر أنه أراد والية اإلمرة وقيل مها لغتان والفتح أقرب 

  ومن سورة التوبة

مكسورة وهبمزة وياء فاحلجة ملن حقق اهلمزتني أنه جعل األوىل قوله تعاىل فقاتلوا أئمة الكفر يقرا هبمزتني مفتوحة و
مهزة اجلمع والثانية مهزة األصل اليت كانت يف إمام أأممة على وزن أفعلة فنقلوا كسرة امليم إىل اهلمزة وأدغموا امليم 

لكسرها بعد أن لينها  يف امليم للمجانسة واحلجة ملن جعل الثانية ياء أنه كره اجلمع بني مهزتني فقلب الثانية ياء
  وحركها اللتقاء الساكنني 

  وروى املسييب عن نافع أنه قرأ أآمية مبدة بني اهلمزة والياء واحلجة له يف 

  سورة التوبة ذلك أنه فرق بني اهلمزتني مبدة مث لني الثانية فبقيت املدة على أصلها 
ة ملن فتح أنه أراد مجع ميني واحلجة ملن كسر أنه أراد قوله تعاىل إهنم ال أميان هلم يقرا بفتح اهلمزة وكسرها فاحلج

مصدر آمن يؤمن إميانا وإمنا فتحت مهزة اجلمع لثقله وكسرت مهزة املصدر خلفته والفتح ها هنا أوىل ألهنا مبعىن 
  اليمني والعهد أليق منها مبعىن اإلميان 

ن وحد أنه أراد به املسجد احلرام ودليله قوله تعاىل قوله تعاىل أن يعمروا مسجد اهللا يقرا بالتوحيد واجلمع فاحلجة مل
فال يقربوا املسجد احلرام واحلجة ملن مجع أنه أراد مجيع املساجد ودليله قوله تعاىل إمنا يعمر مساجد اهللا وهذا ال 

  خلف فيه واحتجوا أن اخلاص يدخل يف العام والعام ال يدخل يف اخلاص 
هللا يقرا بالتنوين وتركه فلمن نون حجتان إحدامها أنه وإن كان أعجميا فهو قوله تعاىل وقالت اليهود عزير بن ا

خفيف ومتامه يف االبن واألخرى أن جيعل عربيا مصغرا مشتقا وهو مرفوع باالبتداء وابن خربه وإمنا حيذف التنوين 
  من االسم لكثرة استعماله إذا كان االسم نعتا كقولك جاءين زيد بن عمرو 

د بن عمرو فال بد من التنوين ألنه خرب وهذا إمنا يكون يف االسم الذي قد عرف بأبيه وشهر بنسبه فإن قلت كان زي
إليه واحلجة ملن برك التنوين أنه جعله امسا أعجميا وإن كان لفظه مصغرا ألن من العرب من يدع صرف الثالثي من 

  األعجمية مثل لوط ونوح وعاد 
وإثباهتا فاحلجة ملن مهز أنه أتى به على األصل واحلجة ملن ترك اهلمز أنه أراد قوله تعاىل يضاهون يقرأ بطرح اهلمزة 

  التخفيف فأسقط الياء حلركتها 

  سورة التوبة بالضم والضم ال يدخلها ومثله لترون اجلحيم ومها لغتان ضاهأت وضاهيت 
لى األصل ألنه من قوهلم نسأاهللا يف قوله تعاىل إمنا النسيء يقرا باهلمز وختفيف الياء وبتركه وتشديدها فمن مهز فع



  أجلك ومعناه التأخري واحلجة ملن شدد أنه ابدل اهلمزة ياء وأدغمها يف الياء الساكنة قبلها 
  وروى عن ابن كثري أنه قرا إمنا النسؤ هبمزة ساكنة السني والواو بعد اهلمزة جعله مصدرا 

  رم فإذا احتاجت إليه أخرت احملرم إىل صفر معناه أن العرب يف اجلاهلية كانت حترم القتال يف احمل
قوله تعاىل يضل به الذين كفروا يقرأ بضم الياء وفتح الضاد وكسرها وبفتح الياء وكسر الضاد فاحلجة ملن ضم 

الياء وفتح الضاد أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله والذين يف موضع رفع وكفروا صلة الذين واحلجة ملن كسر الضاد 
أنه جعله فعال لفاعل مستتر يف الفعل وهو مأخوذ من أضل يضل واحلجة ملن فتح الياء أنه جعل الفعل مع ضم الياء 

للذين فرفعهم به وإن كان اهللا تعاىل الفاعل ذلك هبم ألنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء فمعناه أنه أضلهم عقوبة 
  مساهم ضالني لضالهلم فاستوجبوا العقوبة بالعمل وقيل صادفهم كذلك وقيل أضلهم 

  سورة التوبة 
  قوله تعاىل وما منعهم أن يقبل منهم يقرا بالياء والتاء وقد ذكرت احلجة فيه آنفا 

  قوله تعاىل من يلمزك يقرأ بضم امليم وكسرها وحجته مذكورة يف قوله يعكفون ويعرشون 
أنه أتى به على األصل واحلجة ملن قوله تعاىل قل أذن خري لكم يقرا بضم الذال يف مجيعه وإسكاهنا فاحلجة ملن ضم 

  أسكن أنه ثقل عليه تواىل الضم فخفف ومها لغتان فصيحتان 
والقراء يف هذا احلرف جممعون على اإلضافة إال ما روي عن نافع من التنوين ورفع خري فاحلجة له يف ذلك أنه ابدل 

  قوله خري من قوله أذن 
ملن رفع أنه رده بالواو على قوله أذن واحلجة ملن خفض أنه رده على قوله تعاىل ورمحة يقرا بالرفع واخلفض فاحلجة 

قوله خري ورمحة ومعىن اآلية أن املنافقني قالوا إنا نذكر حممدا من ورائه فإذا بلغه اعتذرنا إليه فقبل ألنه إذن فقال اهللا 
  تعاىل أذن خري ال أذن شر 

األول وبالتاء يف الثاين وضمهما معا وبنون مفتوحة يف  قوله تعاىل إن يعف عن طائفة منكم تعذب يقرا بالياء يف
األول ونون مضمومة يف الثاين فاحلجة ملن قرأه بالياء والتاء والضم أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله فرفع الطائفة 

الفعل عز  لذلك واحلجة ملن قرأه بالنون فيهما أنه جعله من إخبار اهللا تعاىل عن نفسه بنون امللكوت فكان الفاعل يف
  و جل وطائفة منصوبة بوقوع الفعل عليها 

  فأما فتح النون األوىل فألن ماضيها ثالثي وأما ضم الثانية فألهنا من فعل ماضيه 

سورة التوبة رباعي ألن التشديد يف الذال يقوم مقام حرفني والطائفة يف اللغة اجلماعة وقيل أربعة وقيل أربعة وقيل 
  واحد 

دائرة السوء يقرا بضم السني وفتحها ها هنا ويف سورة الفتح فاحلجة ملن ضم أنه أراد دائرة الشر قوله تعاىل عليهم 
  واحلجة ملن فتح أنه أراد املصدر من قولك ساءين األمر سوءا ومساءة ومساية 

احد عن قوله تعاىل أن صالتك يقرأ بالتوحيد واجلمع ها هنا ويف هود واملؤمنني فاحلجة ملن وحد أنه اجتزأ بالو
اجلميع ألن معناها ها هنا الدعاء عند أخذ الصدقة بالربكة فالصالة من اهللا عز و جل املغفرة والرمحة ومن عباده 

الدعاء واالستغفار واحلجة ملن مجع أنه أراد الدعاء للجماعة وترداده ومعاودته فأما اليت يف سأل سائل فبالتوحيد ال 
  غري ألهنا مكتوبة به يف السواد 

  تعاىل أال إهنا قربة هلم يقرا بإسكان الراء وضمها فاحلجة يف ذلك كاحلجة يف أذن  قوله



قوله تعاىل هار فاهنار به يقرا بالتفخيم واإلمالة فاحلجة ملن فخم أنه أتى به على األصل واحلجة ملن أمال فلكسرة 
  ملقارنة التنوين  الراء واألصل يف هار هاير قلبت ياؤه من موضع العني إىل موضع الالم مث سقطت

قوله تعاىل إال أن تقطع قلوهبم يقرأ بضم التاء وفتحها فاحلجة ملن ضم أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله ورفع به 
  القلوب واحلجة ملن فتح أنه أراد تتقطع فألقى 

  سورة التوبة

  على ما فرطوا وقيل إال أن ميوتوا إحدى التاءين ختفيفا ورفع القلوب بفعلها ومعناه إال أن يتوبوا فتتقطع قلوهبم ندما 
قوله تعاىل أفمن أسس بنيانه يقرا بضم اهلمزة وكسر السني ورفع البنيان وبفتحهما ونصب البنيان فاحلجة ملن ضم 
أنه مل يسم الفاعل يف الفعل فرفع لذلك واحلجة ملن فتح أنه مسى الفاعل فنصب به املفعول ومعناه أفمن أسس بنيانه 

ن أسس بنيانه على الكفر ألن املنافقني بنوا هلم مسجدا لينفض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم على اإلميان كم
  من مصالهم إىل مسجدهم 

قوله تعاىل فيقتلون و يقتلون يقرأ بتقدمي الفاعل وتأخري املفعول وبتأخري الفاعل وتقدمي املفعول وقد ذكرت علته يف 
  آل عمران 

بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه أراد أن جيعل الفعل هلم ودل بالياء على الغيبة  قوله تعاىل أوال يرون يقرأ
واحلجة ملن قرأه بالتاء أنه جعل اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه و سلم فدل بالتاء على ذلك وأدخل أمته معه يف الرؤية 

  ومعىن االفتتان ها هنا االختبار وقيل املرض 
ما كاد يزيغ يقرا بالتاء والياء وبإدغام الدال يف التاء وإظهارها فاحلجة ملن قرأه بالتاء أنه أراد قوله تعاىل من بعد 

تقدمي القلوب قبل الفعل فدل بالتاء على التأنيث ألنه مجع واحلجة ملن قرأه بالياء أنه محله على تذكري كاد أو ألنه 
  وملن أظهر اإلتيان به على األصل  مجع ليس لتأنيثه حقيقة واحلجة ملن أدغم مقاربة احلرفني

قوله تعاىل والذين اختذوا مسجدا ضرارا يقرأ بإثبات الواو وحذفها فاحلجة ملن أثبتها أنه رد هبا الكالم على قوله 
  وآخرون مرجون أو على قوله 

  سورة يونس

لكم وهي يف مصاحف وممن حولكم واحلجة ملن حذفها أنه جعل الذين بدال من قوله وآخرون أو من قوله وممن حو
  أهل الشام بغري واو 

قوله تعاىل ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا ينتصب على أنه مفعول له معناه اختذوه هلذا أو ينتصب على أنه مصدرا 
  أضمر فعله 

  قوله تعاىل غلظة يقرأ بكسر الغني وفتحها ومها لغتان والكسر أكثر وأشهر 

  ومن سورة يونس

سر الراء وفتحها فاحلجة ملن أمال أنه أراد التخفيف واحلجة ملن فتح أنه أتى باللفظ على قوله تعاىل الر يقرأ بك
األصل وكلهم قصروا الراء وأهل العربية يقولون يف حروف املعجم إنه جيوز إمالتها وتفخيمها وقصرها ومدها 



  وتذكريها وتأنيثها 
أثبتها أنه أراد النيب صلى اهللا عليه و سلم واحلجة ملن  قوله تعاىل لسحر مبني يقرأ بإثبات األلف وحذفها فاحلجة ملن

  حذفها أنه أراد القرآن 
قوله تعاىل يفصل اآليات يقرا بالياء والنون فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه أخرب به عن اهللا عز و جل لتقدم امسه قبل ذلك 

  لكوت ألنه ملك األمالك واحلجة ملن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار اهللا تعاىل عن نفسه بنون امل
قوله تعاىل لقضي إليهم اجلهم يقرأ بضم القاف والرفع وبفتحها والنصب فاحلجة ملن ضم القاف أنه بىن الفعل ملا مل 
يسم فاعله فرفع به املفعول واحلجة ملن فتح القاف أنه أتى بالفعل على بناء ما مسي فاعله وأضمر الفاعل فيه ونصب 

  إليه املفعول بتعدي الفعل 

  سورة يونس

قوله تعاىل الشمس ضياء يقرا هبمزتني وبياء ومهزة فاحلجة ملن قرأه هبمزتني أنه أخذه من قوهلم ضاء القمر ضوءا أو 
  أضاء 

  ومن قرأه بياء ومهزة جعله مجعا ل ضوء وضياء كقولك حبر وحبار ومها لغتان أضاء القمر وضاء 
مقدر فقل ملا كان انقضاء الشهور والسنة وحساهبما بالقمر معلوما  فإن قيل فما معىن قوله وقدره منازل وكالمها

  كان لذلك مقدرا وجيوز أن يكون أرادمها فاجتزأ بأحدمها من اآلخر 
قوله تعاىل وال أدراكم به يقرأ بالتفخيم واإلمالة فاحلجة ملن قرأه بالتفخيم أنه أراد أن يأيت به على أصل الكالم 

  لى الياء املنقلبة إىل لفظ األلف واحلجة ملن أمال أنه دل ع
فأما ما روى عن ابن كثري أنه قرأ وألدراكم به بالقصر فاحلجة له أنه ال ميد حرفا حلرف وقد ذكر ذلك يف أول 

  البقرة 
قوله تعاىل وتعاىل عما يشركون يقرأ بالياء والتاء ها هنا ويف النحل يف موضعني ويف النمل ويف الروم فاحلجة ملن 

لياء أنه أخرب هبا عن املشركني يف حال الغيبة واحلجة ملن قرأه بالتاء أنه أراد قل هلم يا حممد تعاىل اهللا عما قرأهن با
  تشركون يا كفرة 

  سورة يونس 
  قوله تعاىل متاع احلياة الدنيا يقرأبالرفع والنصب 

ام الكالم عند قوله على أنفسكم مث فلمن رفع وجهان أحدمها باخلرب لقوله إمنا بغيكم متاع احلياة واآلخر أن جيعل مت
يرفع ما بعده بإضمار هو كما قال بشر من ذلكم النار أي هي النار واحلجة ملن نصب أنه أراد احلال ونوى 

  باإلضافة االنفصال أو القطع من متام الكالم 
ع قطعة على التكسري واحلجة قوله تعاىل قطعا من الليل مظلما يقرأ بفتح الطاء وإسكاهنا فاحلجة ملن فتحها أنه أراد مج

  ملن أسكنها أنه أراد ساعة من الليل ودليله قوله فأسر بأهلك بقطع من الليل أو أراد الفتح فأسكن ختفيفا 
قوله تعاىل هنالك تبلو يقرأ بالباء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالباء أنه أراد ختترب ودليله قوله يوم تبلى السرائر واحلجة ملن 

  أنه أراد به التالوة من القراءة ومعناه تقرؤه يف صحيفتها ودليله وما كنت تتئو من قبله من كتاب  قرأه بالتاء
قوله تعاىل حقت كلمة ربك يقرأ بالتوحيد واجلمع وإمنا محل من قرأه باجلمع على ذلك كتابته يف السواد بالتاء وقد 



  ذكرت علله آنفا 
سكان اهلاء وكسر الدال والتخفيف وبفتح اهلاء وكسر الدال والتشديد قوله تعاىل أمن ال يهدي يقرأ بفتح الياء وإ

وبكسر الياء واهلاء والدال وبفتح الياء وإسكان اهلاء وتشديد الدال فيهما فاحلجة ملن أسكن اهلاء وخفف أنه أخذه 
  من هدى يف املاضي بتخفيف الدال واحلجة ملن فتح اهلاء وشدد أنه أخذه من اهتدى يف املاضي 

رة يونس فأراد يهتدى مث نقل فتحة التاء إىل اهلاء فبقيت التاء ساكنة فأدغمها يف الدال للمقاربة فشدد لذلك سو
واحلجة ملن كسر اهلاء والياء قبلها وشدد أنه أراد ما ذكرناه يف التاء إال أنه مل ينقل احلركة بل حذفها وأسكن التاء 

ياء جملاورة اهلاء واحلجة ملن أسكن اهلاء وشدد الدال فجمع بني فالتقى ساكنان فكسر اهلاء اللتقائهما وكسر ال
ساكنني أنه أراد نية احلركة يف اهلاء ومثل هذا إمنا حيسن فيما كان أحد الساكنني حرف مد أولني ألن املد الذي فيه 

  يقوم مقام احلركة 
تح فإنه وهم يف الترمجة ألن السكون فأما ما رواه اليزيدي عن أيب عمرو أنه كان يسكن اهلاء ويشمها شيئا من الف

  ضد احلركة وال جيتمع الشيء وضده ولكنه من إخفاء الفتحة واختالسها ال من اإلسكان 
قوله تعاىل هو خري مما جيمعون يقرا بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه رده على قوله فبذلك فليفرحوا فجاء بالياء 

  بالتاء أنه أراد هبا مواجهة اخلطاب للصحابة على وجه واحد واحلجة ملن قرأه 
واحتج بأنه قد قرئ فلتفرحوا بالتاء وهو ضعيف يف العربية ألن العرب مل تستعمل األمر بالالم للحاضر إال فيما مل 
يسم فاعله كقوهلم لتعن حباجيت ومعىن فبذلك إشارة إىل القرآن لقوله قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف 

  يعىن به القرآن لقوله هو خري مما جيمع الكفرة  الصدور
قوله تعاىل وما يعزب يقرا بضم الزاي وكسرها ومعىن يعزب يبعد ويغيب ومنه قوهلم املال عازب يف املرعى وقد 

  تقدم القول يف الضم والكسر فأغىن عن األعادة 
نصبهما أهنما يف موضع خفض بالرد على قوله تعاىل وال أصغرمن ذلك وال أكرب يقرآن بالنصب والرفع فاحلجة ملن 

قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ومل خيفضا ألهنما على وزن أفعل منك وما كان على هذا الوزن مل ينصرف يف 
  معرفة 

سورة يونس وال نكرة واحلجة ملن قرأه بالرفع أنه رده على قوله مثقال ذرة قبل دخول من عليها فرد اللفظ على 
  ا هنا زائدة املعىن ألن من ه

قوله تعاىل فأمجعوا أمركم يقرا بقطع األلف ووصلها فاحلجة ملن قطع أنه أخذه من قوهلم أمجعت على األمر إذا 
  ... هل أغدون يوما وأمري جممع ... يا ليت شعري واملىن ال تنفع ... أحكمته وعزمت عليه وأنشد 

  ىل ربنا إنك جامع الناس فهنا من مجعت ال من أمجعت واحلجة ملن وصل أنه أخذه من قوهلم مجعت ودليله قوله تعا
قوله تعاىل ما جئتم به السحر يقرا باالستفهام وبتركه فاحلجة ملن استفهم أنه جعل ما فيه مبعىن أي شيء جئتم به 
ك السحر هو دليله قوله تعاىل أسحر هذا وهي ألف التوبيخ بلفظ االستفهام ألهنم قد علموا أنه سحر واحلجة ملن تر

االستفهام أنه جعل ما مبعىن الذي يريد الذي جئتم به السحر ف ما مبتدأة وجئتم صلة ما وبه عائدها والسحر خرب 
  االبتداء ف ما والذي ها هنا مبعىن 

قوله تعاىل وال تتبعان يقرا بإسكان التاء وختفيفها وبفتحها وتشديدها فاحلجة ملن خفف أنه اخذه من تبع يتبع واحلجة 
  أنه أخذه من أتبع يتبع ومها لغتان معنامها واحد والنون مشددة لتأكيد النهي ودخوهلا على الفعل خمففة ملن شدد 



  سورة يونس ومشددة يف أربعة مواضع للتأكيد يف األمر والنهي واالستفهام واجلزاء وخترج منه وهلا أحكام 
ه جعل متام الكالم عند قوله تعاىل آمنت مث ابتدأ قوله تعاىل آمنت أنه يقرأ بكسرة اهلمزة وفتحها فاحلجة ملن كسر أن

إن فكسرها واحلجة ملن فتح أنه وصل آخر الكالم بأوله وهو يريد آمنت بأنه فلما أسقط الباء وصل الفعل إىل أن 
  فعمل فيها 

ن حقق أنه أتى قوله تعاىل اآلن يقرا بإسكان الالم وحتقيق اهلمزة بعدها وبفتح الالم وختفيف اهلمزة الثانية فاحلجة مل
بالكالم على اصل ما وجب له ووفاه حقه واحلجة ملن خفف أنه نقل حركة اهلمزة إىل الالم الساكنة فحركها 

  حبركتها وأسقطها كما قرأ قد أفلح املؤمنون قد أفلح بفتح الدال وختفيف اهلمزة 
وا الواو ألفا فصار آان مث دخلت الالم فإن قيل مل بين اآلن وفيه األلف والالم فقل قال الفراء أصله أوان أن فقلب

ببابك حىت ... فإين حبست اليوم واألمس قبله ... على مبين فلم تغريه عن بنائه واستشهد على ذلك بقول الشاعر 
  ... كادت الشمس تغرب 

  فأدخل األلف والالم على مبين ومل يغريه عن بنائه 
ا واأللف والالم تدخل لعهد قد تقدم فلما دخلت ها هنا لغري وقال سيبويه اآلن إشارة إىل وقت أنت فيه مبنزلة هذ

  عهد ترك مبنيا 
وقال املربد إمنا بين اآلن مع اآللف والالم ألن معرفته وقعت قبل نكرته وليس يشركه غريه يف التسمية فتكون 

  األلف والالم معرفة له وإمنا تعين به الوقت الذي أنت فيه 

   وخالف نظائره من األمساء سورة يونس من الزمان فلذلك بين
  قوله تعاىل ويوم حنشرهم يقرا بالياء والنون وعلته قد أتى عليها فيما تقدم 

قوله تعاىل ننجي املؤمنني يقرا بالتخفيف والتشديد واحلجة ملن خفف أنه أخذه من أجنينا ننجي ودليله قوله تعاىل 
من جنينا ننجي ودليله قوله تعاىل وجنيناهم من عذاب غليظ أجنينا الذين ينهون عن السوء واحلجة ملن شدد أنه أخذه 

  والتشديد أوىل إلمجاعهم عليه يف األوىل 
قوله تعاىل وجيعل الرجس على يقرا بالياء والنون فاحلجة ملن قرأ بالياء أنه رده على قوله إال بإذن اهللا وجيعل واحلجة 

  وجنعل  ملن قرأه بالنون أنه رده على قوله فاليوم ننجيك ببدنك
قوله تعاىل أن تبوءا وزنه تفعال يوقف عليه باهلمزة وألف بعدها وبترك اهلمز وبياء مكان اهلمزة وألف بعدها فاحلجة 
ملن مهز أنه أتى به على أصله فوقف عليه كما وصله واحلجة ملن أسقطها أنه قنع باإلشارة منها لوقوعها طرفا فجرى 

ينها فصارت ألفا واأللف ال تقبل احلركة فقلبها ياء ألن الياء أخت األلف يف على أصله واحلجة ملن قلبها ياء أنه ل
  املد واللني إال أهنا تفضلها بقبول احلركة 

ومن سورة هود قوله تعاىل إين لكم نذير مبني يقرا بفتح اهلمزة وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه أراد ولقد أرسلنا نوحا 
ل الفعل فعمل واحلجة ملن كسر انه جعل الكالم تاما عند قوله إىل قومه مث إىل قومه بأين لكم فلما حذف الباء وص

  ابتدا مستأنفا فكسر 
قوله تعاىل بادي الرأي يقرا بياء مفتوحة وباهلمز فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه أخذه من بدأ يبدأ إذا أخذ يف فعل الشيء 

نة ألن اهلمزة تسكن يف الوقف وقبلها كسرة فتقلب فإن وقف عليه واقف استوى املهموز فيه وغريه فكان بياء ساك
  ياء واهلمزة عند الوقف جائزة ال متتنع ألهنا حرف صحيح وإمنا تسقط يف الوقف إذا كان قبلها ساكن 



قوله تعاىل فعميت عليكم يقرأ بضم العني والتشديد وبفتحها والتخفيف فاحلجة ملن ضم وشدد أنه دل بذلك على 
سم فاعله ودليله أهنا يف حرف عبد اهللا وأيب فعماها عليكم واحلجة ملن فتح وخفف انه جعل الفعل بناء الفعل ملا مل ي

  للرمحة ومعنامها قريب يريد فخفيت 
قوله تعاىل من كل زوجني اثنني يقرأ بالتنوين واإلضافة ها هنا ويف سورة املؤمنني فاحلجة ملن نون أنه أراد من كل 

لتنوين دليال على املراد واحلجة ملن أضاف أنه أراد أن جيعل الزوجني حممولني جنس ومن كل نوع زوجني فجعل ا
ومجع بني سائر األصناف وعىن بقوله زوجني ذكر وأنثى ألن كل اثنني ال ينتفع بأحدمها إال أن يكون صاحبه معه 

   لبس فكل واحد منهما زوج لآلخر وأكد بقوله اثنني كما قال ال تتخذوا إهلني اثنني فأكد من غري

  سورة هود 
قوله تعاىل باسم اهللا جمراها يقرأبضم امليم وفتحها وباإلمالة والتفخيم فاحلجة ملن ضم أنه أراد املصدر من قولك 

أجرى جيري جمرى واحلجة ملن فتح أنه أراد املصدر من قولك جرت جمرى فأما ضم امليم يف مرساها فإمجاع وفيه من 
  ة يف ذلك مذكورة فيما سلف اإلمالة ما يف قوله جمراها واحلج

قوله تعاىل يا بين اركب معنا يقرأبكسر الياء وفتحها وبإدغام الباء يف امليم وإظهارها فاحلجة ملن كسر الياء أنه 
أضاف إىل نفسه فاجتمع يف االسم ثالث ياءات ياء التصغري وياء األصل وياء اإلضافة فحذفت ياء اإلضافة اجتزاء 

ن النداء خمتص باحلذف لكثرة استعماله واحلجة ملن فتح أنه أراد يا بنياه فأسقط األلف واهلاء بالكسرة اليت قبلها أل
وبقى الياء على فتحها ليدل بذلك على ما أسقط واحلجة ملن أدغم مقاربة خمرج احلرفني وبناء الباء على السكون 

نه أتى بالكالم على األصل ألن األصل لألمر فحسن اإلدغام حلسنه يف قوله تعاىل ودت طائفة واحلجة ملن أظهر أ
  اإلظهار واإلدغام فرع عليه 

قوله تعاىل إنه عمل غري صاحل يقرأ بالتنوين ورفع غري وبالفتح ونصب غري فاحلجة ملن نون ورفع غري أنه جعله امسا 
ك عمل غري صاحل أخرب به عن إن ورفع غري إتباعا له على البدل ومعناه إن سؤالك إياي أن أجني كافرا ليس من أهل

واحلجة ملن فتح أنه جعله فعال ماضيا وفاعله مستتر فيه وغري منصوب ألنه وصف قام مقام املوصوف ومعناه أنه 
  عمل عمال غري صاحل 

قوله تعاىل فال تسألين يقرأ بإسكان الالم ونون وياء بعدها وبفتح الالم ونون شديدة وياء بعدها فاحلجة لن أسكن 
كون عالمة للجزم بالنهي والنون والياء كناية عن اسم اهللا تعاىل يف حمل نصب واحلجة ملن فتح الالم أنه جعل الس

  الالم وشدد النون أنه أراد تأكيد النهي فالتقى ساكنان سكون الالم للجزم وسكون النون املدغمة 

سر النون واحلجة له أنه سورة هود فحركت الالم اللتقاء الساكنني وبقيت النون على فتحها وقرأه بعض القراء بك
  خزل ياء اإلضافة واجتزأ بالكسرة منها 

قوله تعاىل ومن خزي يومئذ يقرأ وما شاكله يف قوله من فزع يومئذ و من عذاب يومئذ بالتنوين وفتح يوم وبترك 
التنوين التنوين وخفض يوم وببناء يوم مع ترك التنوين فاحلجة ملن نون ونصب أنه اراد بالنصب خالف املضاف ألن 

دليل واإلضافة دليل وال جيتمع دليالن يف اسم واحد واحلجة ملن ترك التنوين وأضاف أنه أتى به على قياس ما جيب 
لألمساء وملن بناه مع ترك التنوين وجهان أحدمها أنه جعل يوم مع إذ مبنزلة امسني جعال امسا واحدا فبناه على الفتح 

  كما بين مخسة عشر 
انت إذ امسا للوقت املاضي واليوم من أمساء األوقات أضفتهما إضافة األوقات إىل اجلمل كقولك والثاين أنه ملا ك



جئتك يوم قام زيد فيكون كقولك جئتك إذ قام زيد فلما كانت إذ هبذه املثابة بين اليوم معها على الفتح ألنه غري 
  ناه يوم إذ قدم احلاج وما شاكل ذلك متمكن من الظروف وجعل تنوين إذ عوضا من الفعل احملذوف بعدها ألن مع

  قوله تعاىل أال إن مثودا كفروا رهبم يقرأ وما شاكله من األمساء األعجمية مصروفا وغري مصروف 
فلمن صرفه وجهان أحدمها أنه جعله اسم حي أو رئيس فصرفه واآلخر أنه جعله فعوال من الثمد وهو املاء القليل 

عله امسا للقبيلة فاجتمع فيه علتان فرعيتان منعتاه من الصرف إحدامها للتأنيث فصرفه واحلجة ملن مل يصرفه أنه ج
  وهو فرع للتذكري واألخرى التعريف وهو فرع للتنكري 

  والقراء خمتلفون يف هذه األمساء وأكثرهم يتبع السواد فما كان فيه بألف أجراه وما كان بغري ألف منعه اإلجراء 

  سورة هود 
ود الناقة فإمنا ترك إجراؤه الستقبال األلف والالم فطرح تنوينه كما قرءوا قل هو اهللا أحد اهللا فأما قوله وآتينا مث

  الصمد 
قوله تعاىل قالوا سالما قال سالم يقرأ بإثبات األلف وفتح السني وبكسرها وحذف األلف فاحلجة ملن أثبت وفتح أنه 

يد تركناكم تركا فكأنه قال قالوا تركا فرد عليهم ترك جعله من التحية والسالم ومعناه تسلما منكم تسئما أو ير
ومنه قوهلم ال تكن من فالن إال سالما تسلم معناه إال مباينا له متاركا فاألول منصوب على املصدر والثاين مرفوع 

  باالبتداء واحلجة ملن حذف األلف وكسر السني أنه جعله من الصلح واملساملة يريد قالوا حنن سلم 
 ومن وراء إسحق يعقوب يقرأ برفع الباء ونصبها فاحلجة ملن رفع أنه أراد االبتداء وجعل الظرف خربا قوله تعاىل

مقدما كما تقول من ورائك زيد واحلجة ملن نصب أنه رده بالواو على قوله وبشرناها وجعل البشارة مبعىن اهلبة 
هو يف موضع خفض إال أنه ال ينصرف وهذا فكأنه قال ووهبنا هلا من وراء إسحق يعقوب وكان بعض النحاة يقول 

  بعيد ألنه عطفه على عاملني الباء ومن 
قوله تعاىل فأسر بأهلك يقرأ بقطع األلف ووصلها فاحلجة ملن قطع أنه أخذه من أسرى ودليله قوله تعاىل سبحان 

  ما الذي أسرى واحلجة ملن وصل أنه أخذه من سرى ومها لغتان أسرى وسرى وبيت النابغة شاهد هل

  ... تزجى الشمال عليه جامد الربد ... سرت عليه من اجلوزاء سارية ... سورة هود 
  ويروي أسرت عليه وقيل معىن اسرى سار من أول الليل وسرى سار من آخره 

قوله تعاىل إال امرأتك يقرا بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه استثناها من قوله وال يلتفت منكم أحد واحلجة ملن 
  ب أنه استثناها من قوله فأسر بأهلك نص

قوله تعاىل وأما الذين سعدوا يقرأ بفتح السني وضمها فاحلجة ملن فتحها أنه بىن الفعل هلم فرفعهم به واحلجة ملن 
ضمها أنه بىن الفعل ملا مل يسم فاعله وسعد يصلح أن يتعدى إىل مفعول وأن ال يتعدى كقولك سعد زيد وسعده اهللا 

  ... وعور الرمحن من وىل العور ... قد جرب الدين اإلله فجرب ... ه اهللا قال العجاج فأتى باللغتني وجرب زيد وجرب
قوله تعاىل وإن كال ملا ليوفينهم يقرأ بتشديد إن وختفيفها فاحلجة ملن شدد أنه أتى باحلرف على أصل ما بين عليه 

فأعملها عمل املثقلة ألهنا مشبهة بالفعل فلما كان  فنصب به األسم واحلجة ملن خفف أنه جعلها خمففة من املثقلة
  الفعل حيذف منه 



  سورة يوسف فيعمل عمله تاما كقولك سل زيدا أو قل احلق كانت إن هبذه املثابة 
ولو رفع ما بعدها يف التخفيف لكان وجها واحتج أنه ملا كانت إن مشبهة بالفعل لفظا ومعىن عملت عمله واملشبه 

  لشيء فلما خففت عاد االسم بعدها إىل االبتداء واخلرب ألهنا عليه دخلت بالشيء أضعف من ا
قوله تعاىل ملا ليوفينهم يقرا بتشديد امليم وختفيفها فاحلجة ملن خفف أنه جعل الالم داخلة على خرب إن وليوفينهم الم 

ملن شدد إنه أراد ملن ما حتتها قسم مقدر وما صفة عن ذات اآلدميني كقولك إن عندي ملا غريه خري منه واحلجة 
  فقلب لفظ النون ميما مث أدغمها يف امليم بعد أن أسقط إحدى امليمات ختفيفا واختصارا ألهنن ثالث يف األصل 

قوله تعاىل وإليه يرجع األمر كله يقرأ بفتح الياء وكسر اجليم وبضم الياء وفتح اجليم فاحلجة ملن ضم أنه أراد يرد 
  ه أراد يصري األمر ومعنامها قريب األمر واحلجة ملن فتح أن

  قوله تعاىل وما ربك بغافل عما يعملون يقرأ بالياء والتاء وقدمنا من ذكره يف نظائره ما يغين عن إعادته إن شاء اهللا 

  ومن سورة يوسف

أب مث أعاد إىل  قوله تعاىل يا أبت يقرأ بفتح التاء وكسرها فاحلجة لن فتح أنه أراد يا أبة باهلاء مث رخم اهلاء فبقي يا
  االسم هاء السكت وأدرج فبقيت 

كليين ... سورة يوسف اهلاء على فتحها كقولك يا طلح يف الترخيم مث تأيت باهلاء فتقول يا طلحة أقبل قال النابغة 
  ... وليل أقاسيه بطيء الكواكب ... هلم يا أميمة ناصب 

د احلذف والدليل على ذلك فتحها واحلجة ملن كسرها أنه فهذه اهلاء ليست اليت كانت يف االسم ولكنها املردودة بع
أراد اإلضافة إىل النفس فاجتزأ بالكسرة من الياء لكثرة احلذف يف النداء فأما الوقف على يا ابت فباهلاء والتاء 

ء ها هنا واحلجة ملن وقف باهلاء أنه شبهها باهلاء اليت يف عمة وخالة فإذا وقف على هذه أخلص لفظها هاء وإمنا اهلا
عوض عن ياء اإلضافة ألهنم كانوا حيذفوهنا كما حيذفون التنوين فجاءوا هبذه اهلاء يف األم توكيدا للتأنيث ويف األب 
إذ مل يكن له تأنيث من لفظه ألنك تقول أبوان ألم وأب وال تقول هلما أمان فصار أب وأبه امسني لألب معا وال يقع 

عليها بالتاء أن أصل كل هاء وقعت للتأنيث فرقا أن ترد إىل التاء يف الوقف  هذا يف غري النداء واحلجة ملن وقف
والدرج ألن التاء األصل والدليل على ذلك قولك قامت جاريتك فالتاء األصل ألنه قد تدخل اهلاء يف أمساء املذكر 

  وصفاته فلذلك ردت اهلاء إىل التاء 
فاحلجة ملن وحد أنه جعل أمر يوسف عليه السالم كله عربة وآية قوله تعاىل آيات للسائلني يقرأ بالتوحيد واجلمع 

  ودليله قوله لقد كان يف قصصهم عربة 

سورة يوسف يقل عربا ويكون قد ناب بالواحد عن اجلميع كقوله أو الطفل واحلجة ملن مجع أنه جعل كل فعل من 
  أفعاله آية فجمع لذلك وسهله عليه كتبها يف السواد بالتاء 

  عند الفراء فعلة أية وعند الكسائي فاعلة آيية وعند سيبويه فعلة أيية ووزن آية 
  قوله تعاىل مبني اقتلوا يقرا بضم التنوين وكسره وقد ذكرت علته يف النساء 

قوله تعاىل إن كنتم للرؤيا تعربون يقرا بالتفخيم واإلمالة فاحلجة ملن فخم أنه أتى به على األصل واحلجة ملن أمال أنه 
  مالة على أن ألفها ألف تأنيث ألهنا راجعة إىل التاء لفظا دل باإل

وروي عن الكسائي أنه أمال هذه وفتح قوله ال تقصص رؤياك فإن كان فعل ذلك ليفرق بني النصب واخلفض فقد 



وهم وإن كان أراد الداللة على جواز اللغتني فقد أصاب ألن اللفظ هبما للقصر الذي فيهما واحد يف مجيع وجوه 
  عراب اإل

قوله تعاىل يف غيابة اجلب يقرا بالتوحيد واجلمع فاحلجة ملن وحد أنه أراد موضع وقوعه فيه وما غيبه منه ألنه جسم 
  واحد شغل مكانا واحدا واحلجة ملن مجع أنه أراد ظلم البئر ونواحيه فجعل كل مكان يف غيابة 

سكاهنا فاحلجة ملن قرأمها بالنون أنه أخرب بذلك عن قوله تعاىل نرتع ونلعب يقرآن بالنون والياء وبكسر العني وإ
مجاعتهم واحلجة ملن قرأه بالياء أنه أخرب بذلك عن يوسف دون إخوته واحلجة ملن أسكن العني أنه أخذه من رتع 

  يرتع 

سورة يوسف إذا اتسع يف األرض مرحا وهلوا ونلعب نلهو ونسر واحلجة ملن كسرها أنه أخذه من الرعى واصله 
ت الياء فيه فحذفها داللة على اجلزم ألنه جواب للطلب يف قوهلم أرسله معنا فبقيت العني على الكسر الذي إثبا

  كانت عليه 
  فإن قيل كيف يلعبون وهم أنبياء فقل مل يكونوا إذ ذاك أنبياء 

أصله ألنه مأخوذ من قوله تعاىل لئن أكله الذئب يقرأ الذئب بإثبات اهلمزة وتركها فاحلجة ملن مهز أنه اتى به على 
تذؤب الريح وهو هبوهبا من كل وجه فشبه بذلك ألنه إذا حذر من وجه أتى من آخر واحلجة ملن ترك اهلمزة أهنا 

  ساكنة فأراد بذلك التخفيف 
قوله تعاىل يا بشراي يقرأبإثبات األلف وفتح الياء وبطرحها وإسكان الياء فاحلجة ملن أثبتها أنه أراد اإلضافة إىل 

  ه كقوله يا حسريت ويا ويليت واحلجة ملن طرح أنه جعله اسم غالم مأخوذ من البشارة مبين على وزن فعلى نفس
  فأما اإلمالة فيه فلمكان الراء وحقيقتها على الياء فأشار بالكسر إىل الراء ليقرب من لفظ الياء 

فتح اهلاء وضم التاء أنه شبهه ب حيث  قوله تعاىل هيت لك يقرأبفتح اهلاء وكسرها وبضم التاء وفتحها فاحلجة ملن
ومن كسر اهلاء وفتح التاء فإمنا كسرها ملكان الياء واحلجة ملن فتح اهلاء والتاء أنه جعله مثل اهلاء يف هلم وفتح التاء 

  ألهنا جاءت بعد الياء الساكنة كما قالوا أين وليت وكيف 
رها فاحلجة ملن فتح أنه أراد أسم املفعول به من قولك قوله تعاىل إنه من عبادنا املخلصني يقرأبفتح الالم وكس

أخلصهم اهللا فهم خملصون واحلجة ملن كسر أنه أراد اسم الفاعل من أخلص فهو خملص ومنه قوله تعاىل يف سورة 
  مرمي إنه كان خملصا 

  سورة يوسف 
معا فاحلجة ملن أثبتها أنه اخذه من  قوله تعاىل حاشى هللا يقرأ بإثبات األلف يف آخره وصال ووقفا وحبذفها يف الوجهني

  قولك حاشى حياشي واحلجة ملن حذف أنه اكتفى بالفتحة من األلف فحذفها واتبع فيها خط السواد 
وما أحاشي من األقوام من ... ومعناها ها هنا معاذ اهللا وهي عند النحويني مبعىن أستثين واستشهدوا بقول النابغة 

  ... أحد 
أبإسكان اهلمزة وفتحها فاحلجة ملن أسكن أنه أراد املصدر واحلجة ملن فتح أنه أراد االسم وجيوز قوله تعاىل دأبا يقر

أن يكون أصله الفتح فأسكن ختفيفا والعرب تستعمل ذلك فيما كان ثانيه حرفا من حروف احللق مثل النهر واملعز 
وجناء والسري ... ل تبلغنيكم املذكرة ال ه... والدأب معناه املداومة على الشيء ومالزمته والعادة قال الكميت 

  مين الدأب 



  سورة يوسف واالختيار السكون إلمجاعها عليه يف قوله كدأب آل فرعون 
  قوله تعاىل وفيه يعصرون يقرأ بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأ بالياء أنه رده على قوله فيه يغاث الناس 

   ومن قرأه بالتاء فحجته أنه خصهم بذلك دون الناس
قوله تعاىل حيث يشاء يقرأ بالياء والنون فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه جعل الفعل ليوسف واحلجة ملن قرأه بالنون أنه 

  جعل اإلخبار بالفعل هللا تعاىل ألن املشيئة له ال ليوسف إال بعد مشيئته عز و جل 
رأه بالياء أنه أراد اجلمع القليل مثل غلمة وصبية قوله تعاىل وقال لفتيته يقرأبالياء والتاء وباأللف والنون فاحلجة ملن ق

  واحلجة ملن قرأه باأللف والنون أنه أراد اجلمع الكثري مثل غلمان وصبيان 
فإن قيل وزن فىت فعل وفعل ال جيمع على فعلة فقل ملا وافق غلمانا يف اجلمع الكثري مجعوا بينهما يف القليل ليوافقوا 

  بينهما 
بالنون والباء فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه أراد انفراد كل واحد منهم بكيله واحلجة ملن قرأه  قوله تعاىل نكتل يقرأ

  بالنون أنه أخرب بذلك عن مجاعتهم وأدخل أخاهم يف الكيل معهم 
وأصله نفتعل فاستثقلوا الكسرة على الياء فحذفت فانقلبت الياء ألفا النفتاح ما قبلها فالتقى ساكنان فحذفت 

  الساكنني  اللتقاء

  سورة يوسف 
قوله تعاىل فلما استيأسوا منه يقرأبتقدمي الياء قبل اهلمزة فيكون الياء فاء الفعل وبتقدمي اهلمزة قبل الياء فيكون الياء 

عني الفعل ومثله حىت إذا استيأس الرسل فاحلجة ملن جعل الياء فاء الفعل أنه أخذه من قوهلم يئس ييأس يأسا 
  مزة فاء الفعل أنه أخذه من قوهلم أيس يأيس إياسا واحلجة ملن جعل اهل

وقد قرئ بتخفيف اهلمزة فاحلجة ملن خففها وجعل الياء فاء الفعل أنه جيعلها ياء مشددة ألنه أدغم فاء الفعل 
  لسكوهنا يف العني وحركها حبركتها واحلجة ملن خففها واهلمزة فاء الفعل أنه جيعلها ألفا خفيفة للفتحة قبلها 

تعاىل خري حافظا يقرأ بإثبات األلف بعد احلاء وحبذفها واألصل فيهما واهللا خريكم حفظا وحافظا فنصب قوله  قوله
حفظا على التمييز ونصب قوله حافظا على احلال وحيتمل التمييز وإمنا كان أصله اإلضافة فلما حذفها خلفها 

  بالتنوين 
وزيد أفره عبدا بالنصب فقل إذا خفضوا فالفاره هو العبد وإمنا فإن قيل فما الفرق بني قوهلم زيد أفره عبد باخلفض 

  مدحته يف ذاته وإذا نصبوا فالعبد غري زيد ومعناه زيد أفرهكم عبدا أو أفره عبدا من غريه فهذا فرقان بني 

  سورة يوسف 
فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه  قوله تعاىل إال رجاال يوحى إليهم يقرا بالياء والنون وفتح احلاء مع الياء وكسرها مع النون

  جعله فعل ما مل يسم فاعله واحلجة ملن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار اهللا تعاىل عن نفسه بالنون 
قوله تعاىل أئنك يقرأ هبمزتني حمققتني وهبمزة ومدة وياء بعدها وباإلخبار من غري استفهام فاحلجحة مل حقق أن األوىل 

ن فأتى هبما على أصلهما واحلجة ملن مهزه ومد وأتى بالياء أنه فرق بني اهلمزتني مبدة مث لني لالستفهام والثانية مهزة إ
الثانية فصارت ياء النكسارها واحلجة ملن أخرب ومل يستفهم أجابته هلم بقوله أنا يوسف ولو كانوا مستفهمني ألجاهبم 

  بنعم أوال ولكنهم أنكروه فأجاهبم حمققا 
ويصرب القراءة بكسر القاف وحذف الياء عالمة للجزم بالشرط إال ما رواه قنبل عن ابن كثري  قوله تعاىل إنه من يتق



بإثبات الياء وله يف إثباهتا وجهان أحدمها أن من العرب من جيرى الفعل املعتل جمرى الصحيح فيقول مل يأيت زيد 
  ... مبا القت لبون بين زياد ... أمل يأتيك واألنباء تنمى ... وأنشد 

االختيار يف مثل هذا حذف الياء للجازم ألن دخول اجلازم على األفعال حيذف احلركات الدالة على الرفع إذا و
  وجدها فإن عدمها لعلة حذفت احلروف اليت تولدت منها 

سورة الرعد احلركات ألهنا قامت مقامها ودلت على ما كانت احلركات تدل عليه وإمنا جيوز إثباهتا مع اجلازم يف 
  ة الشاعر ضرور

والوجه الثاين أنه أسقط الياء لدخول اجلازم مث بقى القاف على كسرهتا وأشبعها لفظا فحدثت الياء لإلشباع كما 
  ... يا ناقيت ما جلت من جمال ... أقول إذ خرت على الكلكال ... قال الشاعر 

جعل الظن لألنبياء مبعىن العلم يريد وملا قوله تعاىل أهنم قد كذبوا يقرأ بتشديد الذال وختفيفها فاحلجة ملن شدد أنه 
علموا أن قومهم قد كذبوهم جاء الرسل نصرنا واحلجة ملن خفف أنه جعل الظن للكفرة مبعىن الشك وتقديره وظن 

  الكفرة أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر 
جة ملن قرأه بنون واحدة أنه جعله فعال قوله تعاىل فننجي يقرأ جبيم مشددة وفتح الياء وبنونني وسكون الياء فاحل

ماضيا بين ملا مل يسم فاعله وسهل ذلك عليه كتابته يف السواد بنون واحدة ألهنا خفيت للغنة لفظا فحذفت خطا 
  واحلجة ملن قرأه بنونني أنه دل باألوىل على االستقبال وبالثانية على األصل وأسكن الياء علما للرفع 

  ومن سورة الرعد

  اىل يغشى الليل النهار يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد ذكرت علته يف األعراف قوله تع
  قوله تعاىل وزرع وخنيل صنوان وغري صنوان يقرأ ذلك كله بالرفع 

سورة الرعد واخلفض فاحلجة ملن رفع أنه رده على قوله ويف األرض قطع متجاورات وجنات واحلجة ملن خفض أنه 
  رده على قوله من أعناب وزرع 

فإن قيل مل ظهرت الواو يف صنوان وحقها اإلدغام فقل عن ذلك جوابان أحدمها أهنا لو أدغمت ألشبه فعالن فعاال 
واآلخر أن سكون النون ها هنا ويف قوله بنيان وقنوان عارض الهنا قد تتحرك يف اجلمع والتصغري فلما كان 

  السكون فيها غري الزم كان اإلدغام كذلك 
اء واحد يقرأ بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه أراد يسقى املذكور واحلجة ملن قرأه بالتاء أنه قوله تعاىل تسقى مب

  رده على لفظ جنات ولفظها مؤنث 
قوله تعاىل ونفضل يقرأ بالياء والنون فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه جعله إخبارا عن اهللا تعاىل من الرسول واحلجة ملن 

  جعله من إخبار اهللا تعاىل عن نفسه قرأه بالنون أنه 
وقوله تعاىل أئذا كنا ترابا أئنا يقرآن باالستفهام فيهما وباستفهام األول واإلخبار يف الثاين وقد تقدم ذكر علله 

  واالحتجاج ملن قرأ به 
فاحلجة ملن أثبتها  قوله تعاىل املتعال يقرأبإثبات الياء وصال ووقفا وبإثباهتا وصال وحذفها وقفا وحبذفها وصال ووقفا

وصال ووقفا أنه أتى بالكلمة على ما أوجبه القياس هلا ألن الياء إمنا كانت تسقط ملقارنة التنوين يف النكرة فلما 



دخلت األلف والالم زال التنوين فعاد لزواله ما سقط ملقارنته واحلجة ملن أثبتها وصال وحذفها وقفا أنه اتبع خط 
  صل يف الوصل فأتى بالوجهني معا واحلجة ملن السواد يف الوقف وأخذ باأل

سورة الرعد حذفها فيهما أن النكرة قبل املعرفة فلما سقطت فيها الياء مث دخلت األلف والالم دخلتا على شيء 
حمذوف فلم يكن هلما سبيل إىل رده وله أن يقول إن العرب جتتزئ بالكسرة من الياء فلذلك سقطت الياء يف 

  السواد 
  ل متفاعل من العلو الم الفعل منن واو انقلبت ياء لوقوعها طرفا وكسر ما قبلها ووزن متعا

  والدليل على أن اللغة ال تقاس وإمنا تؤخذ مساعا قوهلم اهللا متعال من تعاىل وال يقال متبارك من تبارك 
  ر تعال إىل اسفل فأما قوهلم تعال يا رجل فكان أصله ارتفع مث كثر استعماله حىت قيل ملن كان يف أعلى الدا

فإن قيل كيف تنهي من قولك تعال ألن نقيض األمر النهي فقل إن العرب إذا غريت كلمة عن جهتها أو مجعت بني 
حرفني أو أقامت لفظا مقام لفظ الزمته طريقة واحدة كاألمثال اليت ال تنقل عن لفظ من قيلت فيه أبدا كقوهلم يف 

بذلك ومل تنه منه الهنا حروف أفعال وضعت معانيها لألمر فقط األمر هلم وهات يا رجل وصه ومه فأمرت 
  فأجريت جمرى األمثال الالزمة طريقة واحدة بلفطها 

  قوله تعاىل أم هل يستوى يقرأ بالتاء والياء وقد مضى اجلواب يف علته آنفا ومثله ومما توقدون عليه بالتاء والياء 
وضمها فاحلجة ملن قرأها بالفتح أنه دل بذلك على بناء الفعل قوله تعاىل وصدوا عن السبيل يقرأ يفتح الصاد 

  لفاعله واحلجة ملن قرأها بالضم أنه دل بذلك على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله 
  قوله تعاىل ويثبت يقرأبالتخفيف والتشديد فاحلجة ملن خفف أنه أخذه 

  ت سورة ابراهيم من أثبت يثبت واحلجة ملن شدد أنه أخذه من ثبت يثب
  ومعناه يبقيه ثابتا فال ميحوه ومنه يثبت اهللا الذين آمنوا 

  والنحويون خيتارون التخفيف ملوافقته للتفسري ألن اهللا تعاىل إذا عرضت أعمال عبده عليه أثبت ما شاء وحما ما شاء 
ال يوجب ثوابا وال  فإن قيل كيف ميحو ما قد أخرب نبيه عليه السالم بأنه قد فرغ منه فقل إمنا فرغ منه علما وعلمه

عقابا إال بالعمل فإذا كتب امللك مث تاب العبد فمحاه اهللا تعاىل قبل ظهور العمل كان ذلك له ألن علمه به قبل 
  الظهور كعلمه به بعده 

قوله تعاىل وسيعلم الكافر يقرأ بالتوحيد واجلمع فاحلجة ملن وحد أنه أراد به أبا جهل فقط واحلجة ملن مجع أنه أراد 
الكفار ودليله أنه يف حرف أيب وسيعلم الذين كفروا ويف حرف عبد اهللا وسيعلم الذين كفروا وإمنا وقع اخللف  كل

  يف هذا احلرف ألنه يف خط اإلمام بغري ألف وإمنا هو الكفر 

  ومن سورة إبراهيم

كالم تاما عند قوله احلميد مث قوله تعاىل إىل صراط العزيز احلميد اهللا يقرأبالرفع واخلفض فاحلجة ملن رفع أنه جعل ال
ابتدأ قوله اهللا الذي فرفعه باالبتداء وإمنا حسن ذلك ألن الذي قبله رأس آية واحلجة ملن خفض أنه جعله بدال من 

  قوله احلميد أو نعتا له 
له  والبصريون يفرقون بني البدل والنعت فما كان حلية لإلنسان جاءت بعد امسه ليفرق بذلك بينه وبني غريه ممن

  هذا االسم فهو النعت كقولك مررت بزيد الظريف 



سورة ابراهيم وما بدأت فيه باحللية مث أتيت بعدها باالسم فهو البدل كقولك مررت بالظريف زيد فاعرف الفرق 
  يف ذلك 

رب إن قوله تعاىل أمل تر أن اهللا خلق يقرأبإثبات األلف وطرحها فاحلجة ملن أثبتها أنه جعله امسا للفاعل ورفعه خب
وأضافه إىل السموات فكان باإلضافة يف معىن ما قد مضى وثبت واحلجة ملن طرحها أنه جعله فعال ماضيا وعداه إىل 

  السموات فنصبها وإن كان النصب فيها كاخلفض ألن الكسرة يف مجع املؤنث السامل كالياء يف مجع املذكر السامل 
كسرها فاحلجة ملن فتح أنه يقول األصل مبصرخيين فذهبت النون قوله تعاىل وما أنتم مبصرخي تقرأ بفتح الياء و

لإلضافة وأدغمت الياء يف الياء فالتقى ساكنان ففتح الياء اللتقائهما كما تقول على ومسلمي وعشري واحلجة ملن 
ليهم كسر أنه جعل الكسرة بناء ال إعرابا واحتج بأن العرب تكسر اللتقاء الساكنني كما تفتح وإن كان الفتح ع

  ... قالت له ما أنت باملرضي ... قال هلا هل لك يا تا يف ... أخف وأنشد شاهدا لذلك 
يقرأ بفتح الالم األوىل ورفع الفعل وبكسرها ونصب الفعل فاحلجة ملن فتح أنه ... قوله تعاىل لتزول منه اجلبال 

راءة توجب زوال اجلبال لشدة مكرهم جعلها الم التأكيد فلم تؤثر يف الفعل ومل تزله عن أصل إعرابه وهذه الق
  وعظمه وقد جاء به التفسري واحلجة ملن كسر أنه جعلها الم كي وهي يف احلقيقة الم اجلحد وإن 

سورة احلجر ها هنا مبعىن ما ومثله قوله وما كان اهللا ليضيع إميانكم ومعىن ذلك أن مكرهم ألضعف من أن تزول 
  منه اجلبال 

ويقرأ بإثبات الياء وصال ووقفا وبطرحها وقفا وإثباهتا وصال وبطرحها من الوجهني معا وقد قوله تعاىل وتقبل دعائي 
  ذكرت علة ذلك فيما سلف 

  ومن سورة احلجر

قوله تعاىل رمبا يود يقرأبتخفيف الباء وتشديدها فاحلجة ملن خفف أن األصل عنده يف التشديد باءان أدغمت 
واحلجة ملن شدد أنه أتى بلفظها على األصل وهو االختيار قال الشاعر  إحدامها يف األخرى فأسقط واحدة ختفيفا

  ... حتت ذراع العنس أو كف اليدا ... يا رب سار بات لن يوسدا ... 
اختلف النحويون يف نصب اليد ها هنا فقال قوم موضعها خفض ولكن الشاعر أتى هبا على األصل واصلها يدي مث 

ما قالوا الرحا والعصا والعرب تقلب األلف عند الضرورة ياء ذكر ذلك سيبويه قلب من الياء ألفا فقال اليدا ك
  وأنشد 

  ... قواطنا مكة من ورق احلمى ... سورة احلجر 
  أراد احلمام فأسقط امليم األخرية مث قلب األلف ياء فلما قلبوا ها هنا من األلف ياء قلبوا هناك الياء ألفا 

  وهو فعل ماض واليد منصوبة بتعدي الفعل إليها  وقال األصمعي معىن كف ها هنا قبض
فإن قيل رب موضوعة للتقليل كما وضعت كم للتكثري فما وجه اإلتيان هبا ها هنا فقل إن العرب استعملت 

  إحدامها يف موضع اآلخرى ومنه قوهلم إذا أنكروا على أحدهم حاال فنهوه فلم ينته رمبا هنيت فالنا فأىب 
بعد رب فقل يف ذلك أجوبة منها أن تكون نائبة عن اسم منكور فهي يف موضع خفض أو فإن قيل فما موضع ما 

تكون كافة لعمل رب ليقع بعدها الفعل ألهنا من عوامل األمساء أو تكون ما وما وصلت به مبعىن املصدر يريد رب 
  وداد الذين كفروا 



نة أهوال يوم القيامة عند إخراج أمة حممد عليه فأما قوله لو كانوا مسلمني فقيل عند معاينة املوت وقيل عند معاي
  السالم من النار بشفاعته هلم 

قوله تعاىل ما تنزل املالئكة يقرأ بفتح التاء وضمها وبالتشديد والرفع وبالنون وكسر الزاي والتشديد والنصب 
  فاحلجة ملن فتح التاء أنه أراد تتنزل فأسقط 

بفعلهم واحلجة ملن ضم التاء أنه دل بذلك على نقل الفعل عن بنائه  سورة احلجر إحدى التائني ورفع املالئكة
للفاعل إىل ما مل يسم فاعله ورفع به املالئكة ألن الفعل صار حديثا عنهم ملا اختزل الفاعل وكل من حدثت عنه 

ب املالئكة حبديث رفعته بذلك احلديث واحلجة ملن قرأبالنون أنه أخرب بذلك عن إخبار اهللا بالفعل عن نفسه ونص
  بتعدي الفعل إليهم 

قوله تعاىل سكرت أبصارنا يقرأ بتشديد الكاف وختفيفها فاحلجة ملن شدد أنه أراد سدت وغطيت واحلجة ملن خفف 
  أنه أراد سحرت ووقفت كما تقول سكرت املاء يف النهر إذا وقفته 

  وقال الكسائي مها لغتان وإن اختلف تفسريمها 
قرأبتشديد النون وختفيفها مع الكسر وبتخفيفها مع الفتح فاحلجة ملن شدد أنه أراد قوله تعاىل فبم تبشرون ي

تبشرونين بنونني األوىل عالمة الرفع والثانية مع الياء اسم املفعول به فأسكن األوىل وأدغمها يف الثانية ختفيفا ودل 
النونني ختفيفا من غري إدغام  بالكسرة على الياء فكفت منها واحلجة ملن خفف النون وكسرها أنه حذف إحدى

  ... يسوء الفاليات إذا فليين ... رأته كالثغام يعل مسكا ... واجتزأ بالكسرة من الياء ويستشهد له بقول الشاعر 
قال البصريون أراد فلينين فحذف إحدى النونني وقال الكوفيون أدغم النون مث حذفها واحتجوا بقوله تعاىل وكادوا 

  ين قالوا ملا ظهرت يقتلونين و أتعدان

سورة احلجر النونات مل حيذفها وإمنا احلذف يف املدغمات كقوله تعاىل تأمروين و أحتاجوين واحلجة ملن فتح النون 
  وخففها أنه أراد نون اإلعراب الدالة على الرفع ومل نضفها إىل نفسه 

بنية املاضي عنده بكسرها كقولك علم قوله تعاىل ومن يقنط يقرأ بفتح النون وكسرها فاحلجة ملن فتح النون أن 
  يعلم واحلجة ملن كسر النون أن بنية املاضي عنده بفتحها كقولك ضرب يضرب وهذا قياس مطرد يف األفعال 

  واالختيار فيه ها هنا كسر النون إلمجاعهم على الفتح يف ماضيه عند قوله تعاىل من بعدما قنطوا 
  تشديد والتخفيف وقد تقدم القول يف علته آنفا قوله تعاىل إنا ملنجوهم أمجعني يقرأبال

وأصله ملنجوهم بكسر اجليم وواين بعدها األوىل الم الفعل والثانية واو اجلمع فانقلبت األوىل ياء النكسار ما قبلها 
كما انقلبت يف جنا ألفا النفتاح ما قبلها فصار ملنجيوهم فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت عنها فبقيت ساكنة 

  الواو ساكنة فحذفت الياء اللتقاء الساكنني وضمت اجليم جملاورة الواو و
قوله تعاىل إال امرأته قدرنا يقرأ بالتشديد والتخفيف على ما تقدم القول يف أمثاله فأما قدر بالتخفيف فيكون من 

  يه رزقه التقدير والتقتري كقوله يف التقدير فقدرنا فنعم القادرون وكقوله يف التقتري ومن قدر عل

  سورة النحل 
قوله تعاىل أصحاب األيكة يقرأبإسكان الالم وحتقيق اهلمزة وبفتح الالم وتشديدها وطرح اهلمزة ها هنا ويف الشعراء 

وصاد وقاف فاحلجة ملن أثبت اهلمزة أن األصل عنده يف النكرة أيكة مث أدخل عليها األلف والالم للتعريف فبقى 



ه واحلجة ملن ترك اهلمز أن أصلها عنده ليكة على وزن فعلة مث أدخل األلف والالم اهلمزة على أصل ما كانت علي
فالتقى المان األوىل ساكنة فأدغم الساكنة يف املتحركة فصارت الما مشددة وقد قرأها بعضهم على أصلها ليكة 

  ف والالم املرسلني وترك صرفها للتعريف والتأنيث أو ألهنا معدولة عن وجه التعريف اجلاري باألل
  وقد فرق بعض القراء بني اهلمز وتركه فقال األيكة اسم البلد وليكة اسم القرية وقيل هي الغيضة 

  ومن سورة النحل

قوله تعاىل أتى أمر اهللا يقرأ باإلمالة والتفخيم فاحلجة ملن أمال أنه دل على الياء واحلجة لن فخم أنه أجرى الكالم 
   مستقبل ودليله قوله فال تستعجلوه يريد به الساعة على أصله وأتى ها هنا ماض يف معىن

قوله تعاىل فال تستعجلوه سبحانه وتعاىل عما يشركون يقرأبالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه جعله مما أمر اهللا 
ىل من عنده فأنزله اهللا نبيه عليه السالم أن خيرب به واحلجة ملن قرأه بالتاء أنه أراد معىن اخلطاب وأتى به تنزيها هللا تعا

  تصديقا لقوله 
والتسبيح ينقسم يف اللغة أربعة أقسام تنزيها صالة واستثناء ونورا فالتنزيه كقوله سبحانه وتعاىل والصالة كقوله 

  فلوال أنه كان من املسبحني 

حات وجهه أي نور سورة النحل واالستثناء كقوله لوال تسبحون والنور كقول النيب صلى اهللا عليه و سلم فلوال سب
  وجهه 

قوله تعاىل ينزل املالئكة يقرا بالياء والتاء وضمهما وبالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن قرأه بالتاء والتشديد أنه جعل 
الفعل ملا مل يسم فاعله ورفعهم بذلك واحلجة ملن قرأه بالياء مشددا أو خمففا أنه جعل الفعل هللا عز و جل فأضمره 

  ب املالئكة بتعدي الفعل إليهم وأخذ املشدد من نزل واملخفف من أنزل فيه لتقدم امسه ونص
قوله تعاىل ينبت لكم به يقرأبالياء والنون فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه أخرب به عن اهللا عز و جل لتقدم امسه يف أول 

وقد تقدم لذلك من الكالم واحلجة لن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار اهللا عز و جل عن نفسه بنون امللكوت 
  االحتجاج ما فيه بالغ 

قوله تعاىل والشمس والقمر والنجوم مسخرات يقرأ كله بالنصب وبالرفع وبالنصب إال قوله والنجوم مسخرات 
فإنه رفع فاحلجة ملن نصبه أنه عطفه بالواو على أول الكالم فأتى به على وجه واحد واحلجة ملن رفعه أنه جعل الواو 

كقولك كلمت زيدا وعمرو قائم فترفع عمرا باالبتداء وقائم خربه وكذلك قوله والشمس والقمر حاال ال عاطفة 
والنجوم مبتدآت ومسخرات خرب عنهن واحلجة ملن رفع قوله والنجوم مسخرات أنه ملا عطف والشمس والقمر 

  ها على قوله وسخر لكم مل يستحسن أن يقول وسخر النجوم مسخرات فرفعها قاطعا هلا مما قبل
فإن قيل فما حجة من نصبها فقل بفعل مقدر معناه وجعل النجوم مسخرات فإن قيل فما معىن قوله وبالنجم هم 

يهتدون فوحدها هنا وقد مجع يف أول الكالم فقل إن اهللا عز و جل جعل النجوم ثالثة أصناف منها رجوم الشياطني 
  ة فأما النجم الثاقب فقيل الثريا ومنها ما هتتدى هبا كاجلدي والفرقدين ومنها مصابيح وزين

سورة النحل وقيل املتوقد نورا لقوهلم أثقب نارك والنجم القرآن لقوله تعاىل والنجم إذا هوى قيل هو نزول جربيل 
  به والنجم من النبات ما ال يقوم على ساق 

تقدم من القول يف مثاله ما يغين  قوله تعاىل واهللا يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون يقرآن بالتاء والياء وقد



  عن إعادته 
  قوله تعاىل تشاقون فيهم يقرأ بفتح النون وكسرها والقول فيه كالقول يف قوله فبم تبشرون 

  قوله تعاىل الذين تتوفاهم املالئكة يقرا بالياء والتاء وقد أتينا على علته يف قوله فنادته املالئكة 
والتفخيم فاحلجة ملن أمال أنه دل على أصل الياء واحلجة ملن فخم أنه ملا زالت الياء  قوله تعاىل تتوفاهم يقرأ باإلمالة

  عن لفظها النفتاح ما قبلها زالت اإلمالة بزوال اللفظ 
  قوله تعاىل إال أن تأتيهم يقرأ بالتاء والياء على ما قدمنا من القول يف أمثاله 

ياء وفتح الدال وبفتح الياء وكسر الدال فاحلجة ملن قرأ بضم الياء قوله تعاىل فإن اهللا ال يهدي من يضل يقرأ بضم ال
أنه أراد ال يهدى من يضله اهللا فاسم اهللا منصوب بإن ويهدى اخلرب وهو فعل ما مل يسم فاعله ومن يف حمل رفع 

  ويضل صلة من وقد حذفت اهلاء منه ألن اهلاء عائدة على من وال بد ل من 

ليت وأي من صلة وعائد ومعرب ألهنن أمساء نواقص واحلجة ملن فتح الياء أنه أراد فإن سورة النحل و ما و الذي وا
  اهللا ال يهدي من يضله أحد إال هو فيهدي فعل هللا عز و جل و من يف موضع نصب بتعدي الفعل إليه 

أنه عطفه على قوله تعاىل كن فيكون يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه أراد فإنه يكون واحلجة ملن نصب 
  قوله أن نقول له ومثلها اليت يف آخر يس 

قوله تعاىل أو مل يروا إىل ما خلق اهللا أو مل يروا إىل الطري أو مل يروا كيف يبدئ اهللا اخللق يقرأن بالتاء والياء فاحلجة 
ن بالياء أنه جعل األلف ملن قرأهن بالتاء أنه أراد معىن خماطبتهم وتقريرهم بآيات اهللا وبدائع خلقه واحلجة ملن قرأه

للتوبيخ فكانه قال موخبا هلم وحيهم كيف يكفرون باهللا وينكرون البعث ويعرضون عن آياته وهم يرون الطري 
مسخرات وما خلق اهللا من شجر ونباتا وما بدأه من اخللق أفليس من خلق شيئا من غري شيء فأنشأه وكونه مث أماته 

  له عد إىل حالتك األوىل  فأفناه قادرا على إعادته بأن يقوله
قوله تعاىل تتفيؤ ظالله يقرأ بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأ بالتاء أنه مجع ظل وكل مجع خالف اآلدميني فهو مؤنث وإن 
كان واحده مذكرا ودليله قوله عز و جل يف األصنام رب إهنن أضللن فأنث ملكان اجلمع واحلجة ملن قرأه بالياء أنه 

ظه لفظ الواحد كقولك جدار وعذار ولذلك ناسب مجع التكسري الواحد ألنه معرب باحلركات وإن كان مجعا فلف
  مثله 

  سورة النحل 
فإن قيل أجاز مثل ذلك يف قوله أم هل تستوي الظلمات فقل هذا ال يلزم وإن كانا مجعني ألن عالمة التأنيث يف 

  قوله الظلمات موجودة ويف قوله ظالل معدومة 
  رجاال نوحي إليهم يقرأ بالياء وفتح احلاء وبالنون وكسر احلاء وقد ذكر ذلك مع أمثاله قوله تعاىل إال 

قوله تعاىل وأهنم مفرطون يقرأ بفتح الراء وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه جعلهم مفعوال هبم ملا مل يسم فاعله ومعناه 
هلم وأراد أهنم فرطوا يف الكفر والعدوان  منسيون من الرمحة وقيل مقدمون إىل النار واحلجة ملن كسر أنه جعل الفعل
  فهم مفرطون والعرب تقول أفرط فالن يف األمر إذا قصر وإذا جاوز احلد 

سقى قومي ... قوله تعاىل نسقيكم يقرأبضم النون وفتحها ها هنا ويف املؤمنني ومها لغتان مبعىن سقى وأسقى وأنشد 
  ... منريا والقبائل من هالل ... بين جمد وأسقى 

وقال قوم سقيته ماء بغري ألف ودليله قوله وسقاهم رهبم شرابا طهورا وأسقيته باأللف سألت اهللا أن يسقيه وقال 



  آخرون ما كان مرة واحدة فهو بغري ألف وما كان دائما فهو باأللف 
  قوله تعاىل يوم ظعنكم يقرأ بتحريك العني وإسكاهنا فاحلجة ملن حرك العني 

  حروف احللق واحلجة ملن أسكن أنه أراد املصدر ومثله طعنته بالرمح طعنا  سورة النحل فألهنا من
قوله تعاىل ولنجزين الذين صربوا يقرأبالياء والنون فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه رده على قوله ما عندكم ينفد وما عند 

على آخره فوافق بني قوله تعاىل اهللا باق ولنجزين واحلجة ملن قرأه بالنون أنه أراد أن يأيت بأول الكالم حمموال 
  ولنجزين وقوله فلنحيينه ولنجزينهم 

  قوله تعاىل يلحدون إليه أعجمي يقرأ بضم الياء وفتحها وقد ذكرت علته فيما سلف 
قوله تعاىل من بعدما فتنوا يقرأبفتح التاء وبضم الفاء وكسر التاء فاحلجة ملن فتح أنه جعل الفعل هلم واحلجة ملن ضم 

نه دل بذلك على بناء ما مل يسم فاعله ومعناه أن عمار بن ياسر ومجاعة من أهل مكة أرادهم كفار قريش الفاء أ
على الكفر وأكرهوهم فقالوا بألسنتهم وقلوهبم مطمئنة باإلميان مث هاجروا إىل املدينة فأخرب اهللا عن وجل عنهم مبا 

  ذلك كان منهم قبل اإلسالم فمحا اإلسالم ما قبله  كان من إضمارهم ومن إظهارهم واحلجة ملن جعل الفعل هلم أن
  قوله تعاىل وال تك يف ضيق يقرأبفتح الضاد وكسرها وقد ذكرت حجته آنفا وقلنا فيه ما قاله أهل اللغة 

واالختيار ها هنا الفتح ألن الضيق بالكسر يف املوضع والضيق بالفتح يف املعيشة والذي يراد به ها هنا ضيق املعيشة 
  ق املنزل ال ضي

  سورة اإلسراء 

  ومن سورة بين إسرائيل اإلسراء

قوله تعاىل أال يتخذوا يقرأبالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه رده على بين إسرائيل واحلجة ملن قرأه بالتاء أنه 
  جعل النيب عليه السالم مواجها هلم باخلطاب 

للنصب وبضمها وواو بعدها وبالياء والنون فاحلجة ملن قرأ  قوله تعاىل ليسوءوا وجوهكم يقرأبفتح اهلمزة عالمة
بفتح اهلمزة أنه جعله فعال للوعد وللعذاب واحلجة ملن قرأه بالضم أنه جعله فعال للعباد يف قوله عبادا لنا ليسوءوا 

ر عن اهللا عز و وجوهكم ودليله قوله وليدخلوا املسجد وليتربوا والقراءة بالياء يف هذين الوجهني فأما النون فإخبا
  جل أخرب به عن نفسه 

وخص الوجوه وهو يريد الوجوه واألبدان ودليله قوله تعاىل كل شيء هالك إال وجهه يريد إال هو والفعل يف 
  اإلفراد واجلمع منصوب بالم كي 

عل الفعل قوله تعاىل كتابا يلقاه يقرأ بتخفيف القاف وسكون الالم وبتشديدها وفتح الالم فاحلجة ملن خفف أنه ج
  للكتاب واهلاء لإلنسان واحلجة ملن شدد أنه جعل الفعل ملا مل يسم فاعله وامسه مستتر فيه واهلاء للكتاب 

قوله تعاىل أمرنا مترفيها يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أراد به اإلمارة والوالية منها واحلجة ملن 
العصيان وأما قول العرب أمر بنو فالن فمعناه كثروا واهللا آمرهم أي  خفف أنه أراد أمرناهم بالطاعة فخالفوا إىل

  كثرهم وبارك فيهمم 



  سورة اإلسراء 
قوله تعاىل فال تقل هلما أف يقرا بالكسر منونا وغري منون وبالفتح من غري تنوين فاحلجة ملن نون أنه أراد بذلك 

سر ومل ينون أنه أراد إسكان الفاء فكسر اللتقاء الساكنني اإلخبار عن نكر معناه فال تقل هلما القبيح واحلجة ملن ك
وفيها سبع لغات الفتح والتنوين والكسر والتنوين والضم والتنوين وأىف على وزن فعلى وزاد ابن األنباري أف 

  بتخفيف الفاء وبإسكاهنا 
  معناها كناية عن كل قبيح وهي كلمة تقال عند الضجر ولو علم اهللا تعاىل أوجز منها يف ترك العقوق ألتى هبا و

فإن قيل فلم جاز إجراء الفاء يف أف جلميع احلركات فقل ألن حركتها ليست حبركة إعراب إمنا هي اللتقاء 
فغض الطرف إنك من ... الساكنني فأجروها جمرى ما انضم أوله من األفعال عند األمر هبا وإدغام آخرها كما قال 

  ... فال كعبا بلغت وال كالبا ... منري 
  فالضاد حترك بالضم اتباعا للضم وبالفتح اللتقاء الساكنني وبالكسر على أصل ما جيب يف حتريك الساكنني إذا التقيا 

فإن قيل إفيجوز مثل ذلك يف رب ومث فقل ال ألن هذين حرفان وحق احلروف البناء على السكون فلما التقى يف 
ألهنا ملنهى عنه كما وقعت إيه ملأمور به كما اتسعوا يف أواخرها ساكنان حركت بأخف احلركات واتسع يف أف 

  حركات أواخر األفعال عند األمر والنهي 

  سورة اإلسراء 
قوله تعاىل إما يبلغن عندك الكرب يقرأبإثبات األلف بعد الغني وبطرحها وبتشديد النون يف الوجهني فاحلجة ملن أثبت 

لتقدمهما وأسقط النون اليت هي عالمة اإلعراب لدخول حرف  األلف أنه جعلها ضمريا للوالدين وكناية عنهما
الشرط وأتى بنون التأكيد الشديدة وبين الفعل معها ألهنا مانعة من اإلعراب وكسرت تشبيها بنون األثنني واحلجة 

على  ملن طرح األلف أنه صاغ الفعل لقوله أحدمها ونصب الكرب بتعدى الفعل إليه وأتى بالنون الشديدة لدخول إما
  الفعل ألهنا قلما تدخل على فعل إال أتى فيه بالنون الشديدة للتأكيد 

فإن قيل فإذا رفعت أحدمها ها هنا بفعله فبم ترفعه مع األلف فقل يف ذلك غري وجه أحدمها أنه يرتفع بدال من 
تفع على إعادة سؤال األلف اليت يف الفعل والثاين أنه يرتفع بتجديد فعل مضمر ينوب عنه الظاهر والثالث أنه ير

وإجابة كانه قيل من يبلغ الكرب فقل أحدمها أو كالمها وعلى هذا الوجه حيمل قوله تعاىل وأسروا النجوى الذين 
  ظلموا 

فإن قيل فلم خصا بالرب عند الكرب فقل إمنا خصا بذلك وإن كان هلما واجبا يف سائر األوقات ألهنما عند الكرب يثقل 
مة فخصا بالرب فيه لذلك وتقول العرب فالن أبر بوالديه من النسر ألن أباه إذا كرب ومل عليهما االضطراب واخلد

  ينهض للطريان لزم وكره وعاد الفرخ عليه فزقه كما كان أبوه يفعل به 
قوله تعاىل كان خطأ يقرأ بكسر اخلاء وإسكان اخلاء وإسكان الطاء والقصر وبفتحهما والقصر وبكسر اخلاء وفتح 

ملد فاحلجة ملن كسر وأسكن وقصر أنه جعله مصدرا لقوهلم خطئت خطأومعناه أمثت إمثا واحلجة ملن فتحهما الطاء وا
وقصر أنه أراد اخلطأ الذي هو ضد العمد ودليله قوله تعاىل وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ وقال بعض أهل 

  اللغة مها لغتان مبعىن كما قالوا قتب وقتب وبدل وبدل 

اإلسراء واحلجة ملن كسر اخلاء وفتح الطاء ومد فوزنه فعال من اخلطيئة وهو مصدر كالصيام والقيام والعرب سورة 
تقول هذا مكان خمطوء فيه من خطئت وخمطا فيه من أخطأت هذان باهلمز ومكان خمطو فيه من املشي بتشديد الواو 



  من غري مهز 
ء فمن قرأه بالياء رده على الويل ألنه غري مقصود مبواجهة اخلطاب قوله تعاىل فال يسرف يف القتل يقرأ بالياء والتا

واحلجة ملن قرأه بالتاء فاملعىن للويل واخلطاب له وللحاضرين أي فال تسرف يا ويل وال أنتم يا من حضر ودليله 
  قراءة أيب فال تسرفوا يف القتل 

  قومه ومخول القاتل فيهم  ومعىن اإلسراف أن تقتل عشرة بواحد أو يقتل غري القاتل لشرفه يف
قوله تعاىل وزنوا بالقسطاس يقرأبكسر القاف وضمها ومها لغتان فصيحتان والضم أكثر ألنه لغة أهل احلجاز ومعناه 

  امليزان وأصله رومي والعرب إذا عربت امسا من غري لغتها اتسعت فيه كما قلنا يف إبراهيم وما شاكله 
زة وإعراب اهلاء وتنوينها وبرفع اهلمزة وضم اهلاء ألهنا هاء كناية فاحلجة ملن فتح قوله تعاىل كان سيئه يقرأبفتح اهلم

اهلمزة وأعرب اهلاء أنه جعلها واحدة من السيئات ودليله أن كل ما هنى اهللا عز و جل عنه سيئ مكروه ليس فيه 
ضافة قوله مكروها ولو مستحسن لقوله خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا فالسيئ ضد الصاحل واحلجة ملن قرأه باإل

  أراد السيئة لقال مكروهة ألهنا أقرب من ذلك دليله أنه يف قراءة أيب كل ذلك كان سيئاته عند ربك 

  سورة اإلسراء 
فإن قيل لفظ كل يقتضي اجلمع فلم مل يؤت بعده جبمع فقل ما بعده مبعىن اجلمع وإن أتى بلفظ الواحد فمن أتى 

  تى بعده بالواحد فعلى لفظه بعده باجلمع فعلى معناه ومن أ
  قوله تعاىل ليذكروا وما يزيدهم يقرأبالتشديد والتخفيف وقد ذكر القول فيه آنفا 

قوله تعاىل عما يقولون وعما تقولون يسبح له يقرأن بالتاء والياء فاحلجة ملن قرأه يقولون يف املوضعني بالياء والتاء 
قراءة أيب سبحت له السموات واحلجة ملن قرأه بالياء أنه مجع قليل  مذكورة فيما مضى واحلجة ملن قرأ تسبح بالتاء

والعرب تذكره ودليله قوله تعاىل فإذا انسلخ األشهر احلرم وقال نسوة والعلة يف ذلك أن اجلمع القليل قبل الكثري 
  منا ه من العلة يف اجلمع والتذكري قبل التأنيث حيمل األول على األول واحلجة ملن قرأ بعضا بالتاء وبعضا بالياء ما قد

  قوله تعاىل أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا مذكور يف األعراف والعلل فيه 
قوله تعاىل لئن أخرتن يقرأبإثبات الياء وحذفها فاحلجة ملن أثبتها أنه أتى به على األصل واحلجة ملن حذفها أنه أجتزأ 

  بالكسرة منها 
  ا إال مستقبل أو ماض يف فإن قيل لئن حرف شرط وحروف الشرط ال يليه

سورة اإلسراء معىن املستقبل فقل إن الالم حرف تأكيد يرفع بعده الفعل وإن حرف شرط ينجزم بعده الفعل فلما 
مجعوا بينهما مل جيز اجتماع الرفع واجلزم يف فعل واحد فعدلوا عن املستقبل إىل فعل ال يتبني فيه رفع وال جزم 

  مجيع املواضع فاعرفه فوجدوه املاضي فأولوه لئن يف 
قوله تعاىل خبيلك ورجلك يقرأ بإسكان اجليم وكسرها فاحلجة ملن أسكن أنه أتى باجلمع على حقه ألنه مجع راجل 
واحلجة ملن كسر فلمجاورة الالم ألن الالم كسرت للخفض وكسرت اجليم للقرب منها كما قالوا حجل وأنشد 

  ... لذلك احلجل فهش الفؤاد ... أرتين حجال على ساقها ... 
قوله تعاىل أفأمنتم أن خنسف أو فريسل فيغرقكم يقرأكله بالنون والياء فاحلجة ملن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار اهللا 

  عن نفسه واحلجة ملن قرأه بالياء أنه جعله من إخبار النيب صلى اهللا عليه عن ربه 
قرآن باإلمالة والتفخيم معا وبإمالة األول وتفخيم الثاين قوله تعاىل ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى ي



فاحلجة ملن أماهلما أنه دل باإلمالة على أهنما من ذوات الياء ألهنم مييلون الرباعي وإن كان من ذوات الواو فذوات 
بلها فاستعمال الياء بذلك أوىل واحلجة ملن فخمها أنه أتى بالكالم على أصله ألنه قد انقلبت الياء ألفا لفتح ما ق

  اللفظ أوىل من استعمال املعىن 
ومعىن ذلك ومن كان فيما وصفنا من نعيم الدنيا أعمى فهو يف نعيم اآلخرة أعمى وأضل واحلجة ملن أمال األول 

وفخم الثاين أنه جعل األول صفة والثاين مبنزلة أفعل منك ومعناه ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى منه 
  ا يف الدني

  سورة اإلسراء 
قوله تعاىل وإذا ال يلبثون خلفك يقرأ بفتح اخلاء وإسكان الالم وبكسر اخلاء وألف بعد الالم ومعنامها بعدك ومها 

  ... نؤي أقام خالف احلي أو وتد ... لغتان وليس من املخالفة قال الشاعر 
ون وكسر اهلمزة وإثبات اهلمزة يف ذلك كله قوله تعاىل ونأى جبانبه يقرأ بفتح النون واهلمزة وبكسرها وبفتح الن

وبفتح النون وتأخري اهلمزة وفتحة قبلها كاملدة فاحلجة ملن قرأه بفتحهما أنه أتى بالكلمة على أصلها ألهنا يف حقيقة 
اللفظ نأي على وزن فعل واحلجة ملن قرأه بكسرمها أنه أمال الياء للداللة عليها فكسر هلا اهلمزة ليقر هبا منها 

اجملاورة وكسر النون جملاورة اهلمزة كما قالوا شعري وبعري واحلجة ملن فتح النون أنه بقاها على أصلها وكسر اهلمزة ب
جملاورة الياء ومعىن ذلك كله بعد واالسم منه النأي واحلجة ملن قرأه بتأخري اهلمزة أنه أراد معىن ناء ينوء إذا هنض 

نوء بالعصبة وأصله نوأ فانقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ومدها بثقل مطيقا حلمله ودليله قوله تعاىل لت
  متكينا للهمزة بعدها 

قوله تعاىل حىت تفجر لنا يقرأبالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أخذه من فجر يفجر ودليله قوله تفجريا كما 
  فجر إذا شق األهنار وأجرى فيها املاء قال وكلم اهللا موسى تكليما واحلجة ملن خفف أنه أخذه من فجر ي

قوله تعاىل كسفا يقرأبفتح السني وإسكاهنا فاحلجة ملن فتح أنه أراد به مجع كسفة كقولك قطعة وقطع واحلجة ملن 
  أسكن أنه شبهه باملصدر يف قوهلم علم وحلم 

  سورة الكهف 
األمر فاحلجة ملن أتى به على اإلخبار أنه اتى قوله تعاىل قل سبحان ريب يقرأبإثبات ألف على اإلخبار وبطرحها على 

به على احلكاية عن الرسول عليه السالم وهي باأللف يف مصاحف أهل مكة والشام واحلجة ملن قرأه على األمر أنه 
  أراد ما لفظ به جربيل عليه السالم فكأنه قال قل يا حممد تنزيها هللا ريب من قولكم 

تاء وضمها فاحلجة ملن فتح أنه جعل التاء لفرعون داللة على املخاطبة واحلجة ملن قوله تعاىل لقد علمت يقرأبفتح ال
  ضم أنه جعل التاء ملوسى داللة على إخبار املتكلم عن نفسه 

فإن قيل فما وجه اخللف يف هذه اآلية فقل اخللف يف القرآن على ضربني خلف املغايرة وهو فيه معدوم وخلف 
  األلفاظ وهو فيه موجود 

اخللف يف هذه اآلية أن موسى قال لفرعون ملا كذبه ونسب آياته إىل السحر لقد علمت أهنا ليست بسحر  ووجه
  وأهنا منزلة فقال له فرعون أنت أعلم فأعاد عليه موسى لقد علمت أنا أيضا أهنا من عند اهللا 

  قوله تعاىل قل ادعوا يقرأبالضم والكسر وقد ذكر يف البقرة 
  دي يقرأبإثبات الياء وحذفها وقد ذكر يف األعراف قوله تعاىل فهو املهت



  ومن سورة الكهف

قوله تعاىل من لدنه يقرأبضم الدال وإسكان النون وضم اهلاء وإحلاق الضمة واوا وباختالس الصمة مع غري واو 
اهلاء واوا  وباإلشارة إىل ضمة الدال وكسر النون واهلاء وإحلاق ياء بعد اهلاء فاحلجة ملن أسكن النون وأحلق ضمة

  أنه أتى بالكلمة على أصلها ووفاها ما وجب هلا وهلاء الكناية إذا جاءت بعد حرف ساكن كقوله منهو وعنهو 

سورة الكهف واحلجة ملن أختلس حركة اهلاء أنه اكتفى بالضمة من الواو لثقلها يف أواخر األمساء إذا انضم ما قبلها 
كسر النون واهلاء وأحلقها ياء أنه استثقل الضمة على الدال فأسكنها واحلجة ملن أشار إىل حركة الدال بالضمة و

وأشار بالضمة إليها داللة عليها فالتقى ساكنان فكسر النون وأتبعها اهلاء وبني كسرهتا بإحلاق الياء كما تقول 
  مررت هبي يا فىت 

فإذا كانت مبعىن عند فيجب أن  ولدن يف مجيع أحواهلا مبعىن عند ال يقع عليها إعراب وهي ظرف مكاين فإن قيل
ختفضها ب من كما تقول من عنده فقل وقع االتساع يف عند ما مل يقع يف لدن ألنك تقول املال عندي وهو 

  حبضرتك أو بعيد عنك وتقول القول عندي أي يف متييزي وهذا ال يكون يف لدن 
  فأما عملهما فاخلفض إال يف قوهلم لدن غدوة فإهنم خصوه بالنصب 

ه تعاىل تزاور يقرأبالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أراد تتزاور فأسكن التاء وادغمها يف الزاي ألهنا قول
تفضلها بالصفري واحلجة ملن خفف أنه أراد تتزاور أيضا ب تاءين فثقل عليه إجتماعهما فحذف إحدامها واكتفى مبا 

  أبقى مما ألقى 
وختفيفها وباهلمز وتركه فاحلجة ملن شدد أنه اراد تكرير الفعل والدوام عليه قوله تعاىل ومللئت يقرأ بتشديد الالم 

واحلجة ملن خفف أنه أراد مرة واحدة فأما إثبات اهلمز فيه فعلى األصل وأما تركه فتخفيف فأما متليت العيش فبغري 
  مهز 

صله واحلجة ملن أسكن أنه أستثقل قوله تعاىل بورقكم هذه بكسر الراء وإسكاهنا فاحلجة ملن كسر أنه أتى به على أ
  تواىل الكسرات يف الراء والقاف للتكرير الذي فيهما 

  سورة الكهف 
قوله تعاىل ثلثمائة سنني يقرأبإثبات التنوين وبطرحه واإلضافة فاحلجة ملن اثبت التنوين أنه نصب سنني بقوله ولبثوا 

تقول صمت أياما مخسة ووجه ثان أنه ينصب ثلثمائة بلبثوا  مث أبدل ثلثمائة منها فكأنه قال ولبثوا سنني ثلثمائة كما
وجيعل سنني بدال منها أو مفسرة عنها واحلجة ملن أضاف أنه أتى بالعدد على وجهه وأضافه على خفة باملفسر 

جمموعا على أصله ألن إمجاع النحويني على أن الواحد املفسر عن العدد معناه اجلمع فأما سنون ها هنا فمجموعة 
  ع سالمة فلذلك فتحت نوهنا مج

  ومن العرب من يقرها على لفظ الياء وجيري النون بوجوه اإلعراب تشبيها بقوهلم قنسرين وبريين 
  قوله تعاىل بالغداة والعشي مذكور بعلله يف األنعام 

رفع أنه أخرب بذلك قوله تعاىل وال يشرك يف حكمه أحدا يقرأبالياء والرفع وبالتاء واجلزم فاحلجة ملن قرأه بالياء وال
عن اهللا تعاىل وجعل ال فيه مبعىن ليس واحلجة ملن قرأه بالتاء واجلزم أنه قصد الرسول عليه السالم ووجهه إىل غريه 

  وجعل ال للنهي فجزم هبا 



 قوله تعاىل وأحيط بثمره يقرأبضم التاء وامليم وبفتحهما وبضم التاء وإسكان امليم فاحلجة ملن ضمهما أنه جعله مجع
اجلمع واحلجة ملن فتحهما أنه جعله من اجلمع الذي يفرق بينه وبني واحده باهلاء واحلجة ملن أسكن أنه جعله من 

  تثمري املال 

  سورة الكهف لقوله بعد ذلك أنا أكثر منك ماال وقد ذكر هذا مستقصى يف األنعام 
وصال وإثباهتا وقفا فاحلجة ملن أثبتها أن األصل قوله تعاىل لكنا هو اهللا ريب يقرا بإثبات األلف وصال ووقفا وحبذفها 

فيه لكن أنا فحذفت اهلمزة ختفيفا فبقي لكننا فأدغمت النون يف النون فصارتا نونا مشددة واحلجة ملن حذفها وصال 
  أنه اجتزأ بفتحة النون من األلف التصاهلا بالكالم ودرج بعضه يف بعض واتبع خط السواد يف إثباهتا وقفا 

اىل مرفقا بكسر امليم وفتح الفاء وبفتح امليم وكسر الفاء فاحلجة ملن كسر امليم أنه جعله من االرتفاق قوله تع
  واحلجة ملن فتح أنه جعله من اليد وقيل مها لغتان فصيحتان 

السم وأن قوله تعاىل ومل يكن له فئة يقرأبالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء ما ذكرناه آنفا من الفصل بني الفعل وا
التأنيث فيها ليس حبقيقي ودليله قوله ينصرونه واحلجة ملن قرأه بالتاء ظهور علم التأنيث يف االسم وأنه مجع والتاء 

  ثابتة يف فعل اجلمع كقوله قالت األعراب 
يدت والطائفة والفئة يكونان واحدا ومجعا فإن قيل لفظ مائة وفئة سيان فلم زيدت األلف يف مائة خطا فقل إمنا ز

  األلف يف قولك أخذ مائة درهم لئال يلتبس يف اخلط بأخذ منه درهم وكتب فئة على أصلها ألنه ال لبس فيها 
قوله تعاىل الوالية يقرأ بفتح الواو وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه جعله مصدرا من قولك وىل بني الوالية واحلجة ملن 

ن قولك واليته مواالة ووالية وقيل مها لغتان كقولك الوكالة كسر أنه جعله مصدرا من قولك وآل بني الوالية أو م
  والوكالة 

  قوله تعاىل هللا احلق يقرأبالرفع واخلفض فاحلجة ملن رفع أنه جعله وصفا 

سورة الكهف للوالية ودليله أنه يف قراءة أيب هنالك الوالية احلق هللا وهنالك إشارة إىل يوم القيامة واحلجة ملن 
فا هللا عز و جل ودليله قوله تعاىل مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق وقرأه عبد اهللا هنالك الوالية هللا خفض أنه جعله وص

  وهو احلق 
  فاحلق اهللا عز و جل واحلق صدق احلديث واحلق امللك باستحقاق واحلق اليقني بعد الشك 

  وجيوز يف النحو والنصب بإضمار فعل على املصدر معناه أحق احلق 
ويوم نسري اجلبال يقرأبالتاء والرفع وبالنون والنصب فاحلجة ملن قرأه بالتاء أنه جعل الفعل ملا مل يسم قوله تعاىل 

فاعله فرفع اجلبال به وأتى بالتاء لتأنيث اجلبال ألهنا مجع لغري اآلدميني ودليل ذلك قوله تعاىل وسريت اجلبال فكانت 
نه جعله من إخبار اهللا تعاىل عن نفسه ونصب اجلبال بتعدي الفعل سرابا فمستقبل هذا تسري واحلجة ملن قرأه بالنون أ

إليها ودليله قوله تعاىل وحشرناهم فلم نغادر ومل يقل وحشروا فلم يغادر فرد اللفظ على مثله جملاورته له أوىل 
ه تعاىل وأحسن ويوم منصوب بإضمار فعل معناه واذكر يا حممد يوم نسري اجلبال أو يكون منصوبا ألنه ظرف لقول

خري عند ربك ثوابا يف يوم تسري اجلبال ومعىن قوله بارزة أي ظاهرة ال يستتر منها شيء الستوائها وحيتمل أن يريد 
  تربز ما فيها من الكنوز واألموات 

  قوله تعاىل ويوم يقول نادوا يقرأبالياء والنون فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه 



هللا عليه و سلم عن اهللا عز و جل بأمره واحلجة ملن قرأه بالنون أنه جعله سورة الكهف جعله من إخبار النيب صلى ا
  من أخبار اهللا تعاىل عن نفسه 

قوله تعاىل قبال يقرأ بضم القاف والباء وبكسرها وفتح الباء فاحلجة ملن ضم أنه أراد مجع قبيل كقولك يف مجع 
كسرها وفتح الباء أنه أراد عيانا ومقابلة وقال بعض قميض قمص ودليله قوله كل شيء يريد قبيال قبيال واحلجة ملن 

جوانح قد ... أهل اللغة القبيلة بنوأب والقبيل اجلماعة واستدل بقوله أو تأيت باهللا واملالئكة قبيال وبقول الشاعر 
  ... إذا ما التقى اجلمعان أول غالب ... أيقن أن قبيلهم 

خمتلستني فاحلجة ملن ضم أنه أتى بلفظ اهلاء على اصل ما وجب هلا قوله تعاىل وما أنسانيه يقرأبضم اهلاء وكسرها 
واحلجة ملن قرأه بالكسر فلمجاورة الياء ومثله ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا وأمال الكسائي األلف يف أنسانيه ليدل 

  بذلك على أهنا مبدلة من الياء 
إسكان الشني فاحلجة ملن قرأه بضمتني أنه اتبع الضم قوله تعاىل مما علمت رشدا يقرأ بضمتني وفتحتني وبضم الراء و

كما ترى الرعب السحت واحلجة ملن قرأه بفتحتني أنه أراد به الصالح يف الدين واحلجة ملن قرأه بضم الراء 
  وإسكان الشني أنه أراد الصالح يف املال وحد البلوغ ودليله قوله تعاىل فإن آنستم منهم رشدا أي صالحا 

  سورة الكهف 
قوله تعاىل وجعلنا ملهلكهم موعدا يقرأبفتح امليم وضمها وبفتح الالم وكسرها فاحلجة ملن فتحها أنه جعله مصدرا 
من قوهلم هلكوا مهلكا كما قالوا طلعوا مطلعا واحلجة ملن قرأه بكسر الالم وفتح امليم أنه جعله وقتا هلالكهم أو 

الشمس أي املوضع الذي تغرب فيه واحلجة ملن قرأه بضم امليم موضعا لذلك ودليله قوله تعاىل حىت إذا بلغ مفرب 
وفتح الالم أنه جعله مصدرا من قوهلم أهلكهم اهللا مهلكا يريد إهالكا فجعل مهلكا يف موضعه ودليله قوله تعاىل 

  أدخلين مدخل صدق 
احلجة ملن قرأه بالتاء قوله تعاىل ليغرق أهلها يقرأ بالتاء مضمومة ونصب األهل وبالياء مفتوحة ورفع األهل ف

مضمومة أنه جعله من خطاب موسى للخضر عليهما السالم ونسب الفعل إليه ودل بالتاء على حد املواجهة 
  واحلضور ونصب األهل بتعدي الفعل إليهم واحلجة ملن قرأه بالياء أنه جعل الفعل لألهل فرفعهم باحلديث عنهم 

الم هل أتبعك على أن تعلمن فقل عن ذلك أجوبة أحدها أن فإن قيل فما وجه قول موسى للخضر عليهما الس
يكون موسى أعلم من اخلضر مبا يؤدي عن اهللا تعاىل إىل خلقه مما هو حجة هلم وعليهم بينهم وبني خالقهم إال يف 

  هذه احلال 
  والثاين أنه استعلم من اخلضر علما مل يكن عنده علم منه وإن كان عنده علوم سوى ذلك 

  ه قد ميكن أن يكون اهللا تعاىل أعطى نبيا من العلم أكثر مما أعطى غريه هذا جواب من جعل اخلضر نبيا والثالث أن
قوله تعاىل أقتلت نفسا زاكية يقرأ زاكية باأللف وزكية بغري ألف فاحلجة ملن قرأزاكية أنه اراد أهنا مل تذنب قط 

  مها لغتان مبعىن كقوله قاسية وقسية واحلجة ملن قرأها زكية أنه أراد أهنا أذنبت مث تابت وقيل 

  سورة الكهف 
قوله تعاىل لقد جئت شيئا نكرا يقرأوما كان مثله يف كتاب اهللا تعاىل بضم النون والكاف وبضم النون وإسكان 

  الكاف 
فمن قرأه بالضم أتى به على األصل واحلجة ملن أسكن أنه خفف الكلمة استثقاال بضمتني متواليتني وأوىل ما 



مل اإلسكان مع النصب والضم مع الرفع واخلفض كقوله إىل شيء نكر أكثر وأشهر وكقوله وعذبناها عذابا استع
  نكرا اإلسكان ها هنا أكثر ملوافقة رءوس اآلي 

قوله تعاىل من لدين يقرأبضم الدال وتشديد النون وبضمها وختفيف النون فاحلجة ملن شدد أن األصل عنده لدن 
ياء اإلضافة أن يكسر ما قبلها فزادوا على النون نونا ليسلم هلم السكون فالتقى نونان بسكون النون ومن شان 

فأدغمت إحدامها يف األخرى مث جاءوا بياء اإلضافة واحلجة ملن خفف أنه حذف إحدى النونني ختفيفا كما قرأ 
لست من قيس وال ... نه وعين أيها السائل ع... أحتاجوين يف اهللا و تأمروين أعبد بنون واحدة وأنشد شاهدا لذلك 

  ... قيس مين 
وجرى عاصم على أصله يف إسكان الدال واإلشارة إىل الضم وختفيف النون وقد ذكرت حجته يف ذلك فإذا 

  أفردت لدن ففيها ثالث لغات لدن ولدن ولدن 
صل وتشديد التاء بعدها قوله تعاىل لتخذت عليه أجرا يقرأبفتح التاء وكسر اخلاء وإظهار الذال وإدغامها وبألف الو

وإدغام الذال يف التاء فاحلجة ملن قرأه بفتح التاء وكسر اخلاء واإلظهار أنه أخذه من ختذ يتخذ كما تقول شرب 
  يشرب فأتى 

سورة الكهف بالكالم على أصله مبينا غري مدغم واحلجة ملن قرأ بذلك وأدغم مقاربة الذال للتاء وقد ذكر يف 
بألف الوصل أن وزنه افتعلت من األخذ وأصله ايتخذت ألن مهزة الوصل تصري ياء النكسار البقرة واحلجة ملن قرأ

  ما قبلها مث تقلب تاء وتدغم يف تاء افتعلت فتصريان تاء شديدة 
قوله تعاىل فأردنا أن يبدهلما يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه اخذه من قولك بدل ودليله قوله وإذا 

احلجة ملن خفف أنه أخذه من أبدل ودليله قول العرب أبدلت الشيء من الشيء إذا أزلت األول بدلنا آية و
  ... عذل األمري لألمري املبدل ... وجعلت الثاين مكانه ومنه قول أيب النجم 

ء من فكذلك الولد الذي أراد اهللا تعاىل إبدال أبويه به غري األول فهذا مذهب العرب ولفظها إذا قالوا بدلت الشي
الشيء فمعناه غريت حاله وعينه واألصل باق كقولك بدلت قميصي جبة وخامتي حلقة ودليل ذلك قوله تعاىل 

  بدلناهم جلودا غريها فاجللد الثاين هو األول ولو كان غريه مل جيب عذابه ألنه مل يباشر معصية وهذا أوضح 
  باأللف فاعرف فرق ما بني اللفظني فإنه لطيف  فأما إذا قالوا أبدلت غالمي جارية وقرسي ناقة مل يقولوه إال

فأما قوله تعاىل وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فالتشديد لتكرير الفعل من األمن بعد اخلوف مرة بعد مرة وأمنا بعد 
  أمن 

  قوله تعاىل وأقرب رمحا يقرأ بضم احلاء وإسكاهنا ومها لغتان كالعمر 

  وقرىب سورة الكهف والعمر ومعناه رمحة وعطف 
قوله تعاىل فاتبع مث أتبع سببا يقرآن بألف الوصل وتشديد التاء وبألف القطع وإسكان التاء فاحلجة ملن قرأها بألف 
الوصل أن وزنه افتعل وأصله اتتبع فأدغمت التاء يف التاء واحلجة ملن قرأها بألف القطع أنه جعله من أفعل يفعل 

بألف الوصل سرت يف أثره ومعىن أتبعته بألف القطع حلقته ودليل ذلك  أتبع يتبع وقال بعض اللغويني معىن اتبعه
  قوله تعاىل فأتبعه شهاب ثاقب أي حلقه والسبب ها هنا الطريق ويف غري هذا احلبل والقرابة 

يف  قوله تعاىل يف عني محئة يقرأ بغري ألف وباهلمزة وباأللف من غري مهز فاحلجة ملن قرأها بغري ألف وباهلمز أنه اراد
عني سوداء وهي احلمأة اليت خترج من البئر وقيل معناه يف ماء وطني واحلجة ملن قرأها باأللف من غري مهز أنه أراد 



  يف عني حارة من قوله تعاىل وما أدراك ماهيه نار حامية 
ع اجلزاء قوله تعاىل فله جزاء احلسىن يقرأ بالرفع واإلضافة وبالنصب والتنوين فاحلجة ملن رفع وأضاف أنه رف

باالبتداء واضافه إىل احلسىن فتم باإلضافة امسا وقوله له اخلرب يريد به فجزاء احلسىن له ودليله قوله هلم البشرى 
واحلسىن ها هنا مبعىن اإلحسان واحلسنات واحلجة ملن قرأه بالنصب أنه أراد به وضع املصدر يف موضع احلال كأنه 

آخر أنه ينصبه على التمييز وفيه ضعف ألن التمييز يقبح تقدميه سيما إذا مل  قال فله اجلنة جمزيا هبا جزاء وله وجه
أهتجر ليلى للفراق حبيبها ... يأت معه فعل متصرف وقد أجازه بعض النحويني على ضعفه واحتج له بقول الشاعر 

  وما كان نفسا بالفراق تطيب ... 

  سورة الكهف 
ها فاحلجة ملن ضم أنه جعله من السد يف املعني واحلجة ملن فتح أنه قوله تعاىل بني السدين يقرأ بضم السني وفتح

جعله من احلاجز بينك وبني الشيء وقال بعضهم ما كان من صنع اهللا فهو الضم وما كان من صنع اآلدميني فهو 
  بالفتح والذي يف يس مثله 

حلجة ملن ضم الياء أنه أخذه من أفقه قوله تعاىل ال يكادون يفقهون قوال يقرأ بضم الياء وكسر القاف وبفتحهما فا
يفقه يريد به ال يكادون ينسون قوال لغريهم وال يفهمونه وها هنا مفعول حمذوف واحلجة ملن فتح أنه أراد ال 

يفهمون ما خياطبون به وأخذه من قوله فقه يفقه إذا علم ما يقول ومنه أخذ الفقه يف الدين قوله تعاىل إن يأجوج 
مز وتركه فاحلجة مهز أنه أخذه من أجيج النار أو من قوهلم ملح أجاج فيكون وزنه يفعول ومأجوج يقرآن باهل

  ومفعول من أحد هذين فيمن جعله عربيا مشتقا ومنعه الصرف للتعريف والتأنيث ألنه اسم للقبيلة 
ن األمساء األعجمية فأما من جعله أعجميا فليس له اشتقاق واحلجة ملن مل يهمز أنه جعله عجميا وقاسه على ما جاء م

  على هذا الوزن حنو طالوت وجالوت وهاروت وماروت 
قوله تعاىل هل جنعل لك خرجا يقرأ بإثبات األلف وطرحها ها هنا ويف املؤمنني فاحلجة ملن أثبتها أنه أراد بذلك ما 

  وله يأخذه السلطان كل سنة من اإلتاوة والضريبة واحلجة ملن طرحها أنه أراد بذلك اجلعل فأما ق

  سورة الكهف فخراج ربك فباأللف إمجاع ألنه مكتوب يف السواد باأللف 
قوله تعاىل ما مكين يقرأ بنون شديدة وبنونني ظاهرتني فاحلجة ملن أدغم أنه أراد التخفيف واإلجياز وجعل ما مبعىن 

والثانية زائدة لتسلم بنية الذي وخري خربها واحلجة ملن أظهر أنه أتى به على األصل ألن النون األوىل الم الفعل 
  الفعل على الفتح والياء اسم املفعول به 

قوله تعاىل بني الصدفني يقرأ بضم الصاد والدال وفتحهما وبفتح الصاد وإسكان الدال فاحلجة ملن قرأه بالضم أنه 
ه أن النيب أتى باللفظ على األصل واتبع الضم الضم واحلجة ملن فتحهما خفة الفتح والواحد عنده صدف ودليل

صلى اهللا عليه و سلم مر بصدف مائل فأسرع الرواية بالفتح واحلجة ملن أسكن الدال أنه جعله امسا للجبل بذاته 
  ... ناصيتيها وأعاىل الركنني ... قد أخذت ما بني أرض الصدفني ... غري مثىن وانشد الراجز 

مد أنه جعله من اإلعطاء واحلجة ملن قصر أنه جعله من قوله تعاىل آتوين زبر احلديد يقرأ باملد والقصر فاحلجة ملن 
  اجمليء والوجه أن يكون ها هنا من اإلعطاء ألنه لو أراد اجمليء ألتى معه بالباء كما قال تعاىل وأتوين بأهلكم أمجعني 

لساكنني قوله تعاىل فما اسطاعوا يقرأبالتخفيف إال ما روي عن محزة من تشديد الطاء وقد عيب بذلك جلمعه بني ا
  ليس فيهما حرف مد ولني وليس يف 



سورة الكهف ذلك عليه عيب ألن القراء قد قرأوا بالتشديد قوله ال تعدوا يف السبت أمن ال يهدي ونعما يعظكم 
  به 

فإن قيل فإن األصل يف احلرف األول الذي ذكرته احلركة وإمنا السكون عارض فقل إن العرب تشبه الساكن 
 اللفظ والدليل على ذلك أن األمر للمواجهة مبين على الوقف والنهي جمزوم بال واللفظ هبما بالساكن التفاقهما يف

سيان فالسني يف استطاعوا ساكنة كالم التعريف ومن العرب الفصحاء من حيركها فيقول اللبكة واالمحر فجاوز 
ملتحرك كقول عبد القيس اسل تشبيه السني هبذه الالم وايضا فإهنم يتومهون احلركة يف الساكن والسكون يف ا

  فيدخلون ألف الوصل على متحرك تومها لسكونه 
واالختيار ما عليه اإلمجاع ألنه يراد به استطاعوا فتحذف التاء كراهية الجتماع حرفني متقاريب املخرج فيلزمهم فيه 

  اإلدغام 
  قوله تعاىل دكاء مذكور العلل يف سورة األعراف 

  أ بالياء والتاء وقد ذكرت حجته آنفا يف غري موضع قوله تعاىل قبل أن ينفد يقر

  سورة مرمي 

  ومن سورة مرمي

قوله تعاىل كهيعص يقرأبفتح مجيع حروفه وبإمالتها وبني اإلمالة والفتح وبإمالة الياء وفتح اهلاء وبكسر اهلاء وفتح 
روف إذا قطعت كانت أوىل الياء فاحلجة ملن فتحهن أنه أتى بالكالم على أصله ووفاه حق ما وجب له ألن احل

بالفتح فرقا بينها وبني ما ميال من األمساء واحلروف واألفعال واحلجة ملن أماهلن أنه فرق بني هاء التنبيه وهاء اهلجاء 
وبني ما إذا كانت نداء وإذا كانت هجاء واحلجة ملن قرأهن بني بني أنه عدل بني اللفظني وأخذ بأقرب اللغتني 

ا وفخم بعضا أنه كره توايل الكسرات أو الفتحات فأمال بعضا وفخم بعضا وقد قلنا فيما واحلجة ملن أمال بعض
تقدم إن العرب تذكر حروف اهلجاء وتؤنثها ومتيلها وتفخمها ومتدها وتقصرها وهلا مراتب فما كان منها على 

  حرفني مد مدا وسطا وما كان على ثالثة أحرف مد فوق ذلك 
اىل أقسم حبروف املعجم ألهنا أصل لتأليف أمسائه فاجتزا مبا يف أوائل السور منها وقيل هي وقيل يف معناهن إن اهللا تع

شعار للسورة وقيل هي سر اهللا تعاىل عند نبيه وقيل كل حرف مها نائب عن اسم من أمساء اهللا عز و جل فالكاف 
  من كاف واهلاء من هاد والعني من عليم والصاد من صادق 

  يقرأباظهار على األصل وباإلدغام للمقاربة بني احلرفني قوله تعاىل صاد ذكر 
قوله تعاىل ذكر رمحة ربك يقرأباإلدغام وطرح احلركة من الراء جملانسة احلرفني وطلب التخفيف وباإلظهار ألن 

  احلرفني من كلمتني واحلركة متنع من اإلدغام وإمنا جيوز اإلدغام مع السكون ال مع احلركة 
ئي يقرأبإسكان الياء لطول االسم وثقله باهلمز إال ما روي عن ابن كثري أنه فتح الياء مع املد لئال قوله تعاىل من ورا

  جيمع بني ياء إضافة ساكنة ومهزة مكسورة ففتحها طلبا للتخفيف 
  قوله تعاىل وليا يرثين يقرأباجلزم والرفع فاحلجة ملن جزم أنه جعله 

وجود فيه يريد فإن هتب يل وليا يرثين واحلجة ملن رفع أنه جعل قوله سورة مرمي جوابا لألمر ألن معىن الشرط م
يرثين صلة لويل ألنه نكرة عاد اجلواب عليها بالذكر ودليله قوله تعاىل أنزل علينا مائدة من السماء تكون ولو قيل 



ودليله قوله تعاىل مث ذرهم إنه إمنا جاز الرفع يف قوله يرثين وما أشبهه ألنه حال حل حمل اسم الفاعل لكان وجها بينا 
يف خوضهم يلعبون يريد العبني وفيه بعض الضعف ألن األول حال من ويل وهو نكرة وهذا حال من اهلاء وامليم 

  ومها معرفة 
  قوله تعاىل ويرث من آل يعقوب يقرأ بالرفع واجلزم عطفا على ما تقدم من الوجهني يف أول الكالم 

تيا يقرأ بالكسر والضم وما شاكله من قوله صليا وجثيا وبكيا فاحلجة ملن قوله تعاىل وقد بلغت من الكرب ع
قرأبالكسر أنه حنا ذلك جملاورة الياء وجذهبا ما قبلها إىل الكسر ليكون اللفظ به من وجه واحد ألنه يثقل عليهم 

على وزن فعول  اخلروج من ضم إىل كسر واحلجة ملن ضم أن األصل عنده يف هذه األمساء الضم ألهنا يف األصل
  فانقلبت الواو فيهن ياء لسكوهنا وكون الياء بعدها فصارتا ياء مشددة 

فإن قيل فهال كانت هذه األمساء بالواو كما كان قوله وعتوا عتوا كبريا بالواو فقل األصل يف الواحد من هذا اجلمع 
كما قالوا غاز واألصل غازو ألنه من يغزو  عاتو وجاثو ألنه من يعتو و جيثو فانقلبت فيه الواو ياء النكسار ما قبلها

  فجاء اجلمع يف ذلك تاليا للواحد يف بنائه ألن اجلمع أثقل من الواحد 

  سورة مرمي والواو أثقل من الياء فإذا كان القلب يف الواحد واجبا كان يف اجلمع الزما 
احد حكما وإن شارك اجلمع لفظا فأما قوله عتوا فإمنا صح بالواو ألنه مصدر واملصدر جيري جمرى االسم الو

  فصحت الواو فيه خلفته واعتلت يف اجلمع لثقله واعتالهلا يف واحده 
فإن قيل فيلزم على هذا أن جييز يف قوله فما استطاعوا مضيا كسر امليم فقل هذا ال يلزم ألنه مصدر والفعل منه 

م ذلك لو أنه مجع ملاض فأما وهو مصدر مضى ميضي مضاء ومضيا وقد بينا وجه صحة لفظ املصدر وإمنا كان يلز
  فال 

قوله تعاىل وقد خلقتك يقرا بالتاء وبالنون واأللف فاحلجة ملن قرأه بالتاء أنه رده على قوله هو على هني وقد 
خلقتك واحلجة ملن قرأه بالنون وااللف أنه محله على قوله وحنانا من لدنا وقد خلقناك وكالمها من إخبار اهللا تعاىل 

  فسه عن ن
فإن قيل فما معىن قوله ومل تك شيئا فقل معناه ومل تك شيئا مرئيا خملوقا موجودا عند املخلوقني فأما يف علم اهللا فقد 

  كان شيئا وإمنا مسي حيىي ألنه حيي من عقمني قد نيفا على التسعني ويئسا من الولد 
د ألبويه ولد قبله وقوله هل تعلم له مسيا حيتمل وقوله مل جنعل له من قبل مسيا قيل مل يسم بامسه غريه وقيل مل يول

  الوجهني 
قوله تعاىل ليهب لك يقرأبالياء واهلمزة فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه جعله من إخبار جربيل عليه السالم عن اهللا عز و 

تعاىل إين أنا جل ومعناه ليهب لك ربك واحلجة ملن قرأه باهلمز أنه أراد بذلك حكاية جربيل عليه السالم عن اهللا 
  رسول ربك وهو يقول ألهب لك فأراد أن جربيل عليه السالم أخرب بذلك عن نفسه 

  سورة مرمي ألنه هو كان املخاطب هلا والنافخ بأمر اهللا يف حيها 
قوله تعاىل وكنت نسيا يقرأ بفتح النون وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه أراد املصدر من قولك نسيت واحلجة ملن كسر 

اد كنت شيئا ألقي فنسي والعرب تقول هذا الشيء لقى ونسي ومنه قول الشاعر يصف امرأة باحلياء واخلفر أنه أر
  ... إذا ما غدت وإن حتدثك تبلت ... كأن هلا يف األرض نسيا تقصه ... وغض الطرف 

  يريد كأهنا تطلب شيئا ألقته لتعرف خربه ومعىن تبلت تقص وتصدق 



ا يقرأ بفتح امليم والتاء وبكسرمها فاحلجة ملن فتح أنه جعله اسم عيسى وفتح التاء ألنه قوله تعاىل فناداها من حتته
ظرف مكاين متضمن جلثة من ومن مستقر فيه واألستقرار كون له والكون مشتمل على الفعل فانتصب الظرف ألنه 

حرفا خافضا للظرف ألنه اسم  مفعول فيه مبا قدمناه من القول يف معناه واحلجة ملن كسر امليم والتاء أنه جعلها
للموضوع والظرف يف احلقيقة الوعاء فلذلك جعل املكان ظرفا ألن الفعل يقع فيه فيحويه واملراد بالنداء جربيل فأما 

  مواقع من يف الكالم فتقع ابتداء غاية وتقع تبعيضا وتقع زائدة مؤكدة 
نه أراد تتساقط فأسكن التاء الثانية وادغمها يف السني قوله تعاىل تساقط يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أ

  فشدد لذلك واحلجة ملن خفف أنه 

سورة مرمي حذف التاء ختفيفا ألنه يثقل عليهم اجتماع حرفني متجانسني متحركني فمنهم من خيفف باإلدغام ومنهم 
  من خيفف باحلذف 

  اله من االحتجاج ما يغين عن إعادته ها هنا قوله تعاىل وأوصاين يقرأ بالتفخيم واإلمالة وقد ذكر يف أمث
قوله تعاىل قول احلق يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن نصب أنه وجهه إىل نصب املصدر كما يقول هذا قوال حقا 

وقول احلق واحلجة ملن رفع أنه جعله بدال من عيسى أو أضمر له ذلك ثانية فعيسى كلمة اهللا النه بكلمته كان 
  له كن تكون وروحه ألنه كان رمحة على من بعث إليه إذ آمنوا به فنجوا وقوله ألنه بقو

قوله تعاىل وأن اهللا ريب وربكم يقرأبفتح اهلمزة وكسرها فاحلجة ملن فتحها أنه رد الكالم بالواو على قوله وأوصاين 
  ءة أيب وإن اهللا بغري واو بالصالة وبأن اهللا ريب واحلجة ملن كسرها أنه استأنف الكالم بالواو ودليله أهنا يف قرا

قوله تعاىل أوال يذكر اإلنسان يقرأ بتشديد الكاف وفتح الذال وبضم الكاف وإسكان الذال وقد تقدم من القول يف 
  نظائره ما يغين عن إعادته 

  قوله تعاىل إنه كان خملصا يقرأ بفتح الالم وكسرها واحلجة فيه كاحلجة يف املخلصني وقد ذكرت آنفا 
  ىل هل تعلم يقرأ باإلدغام للمقاربة وباإلظهار على األصل وانفصال احلرفني قوله تعا

  سورة مرمي 
  قوله تعاىل مث ننجي يقرأ بالتشديد من جنى وبالتخفيف من أجنى 

  قوله تعاىل خري مقاما يقرأ بفتح امليم وضمها فاحلجة ملن ضم أنه جعله من اإلقامة وملن فتح أنه جعله امسا للمكان 
اىل أثاثا ورئيا يقرا باهلمز وختفيف الياء وبترك اهلمز وتشديد الياء فاحلجة ملن مهز أنه أخذه من رؤية املنظر قوله تع

واحلسن واحلجة ملن شدد انه أخذه من الري وهو امتالء الشباب وحتري مائه يف الوجه أو يكون أراد اهلمز فتركه 
  وعوض التشديد منه 

الواو والالم وبضم الواو وإسكان الالم ها هنا يف أربعة مواضع ويف الزخرف ويف  قوله تعاىل ماال وولدا يقرأ بفتح
نوح فاحلجة ملن فتح أنه أراد الواحد من األوالد واحلجة ملن ضم أنه أراد مجع ولد وقيل مها لغتان يف الواحد كقوهلم 

  عدم وعدم وسقم وسقم 
قدم ذكره فأما ينفطرن فيقرأ بالنون والتخفيف وبالتاء قوله تعاىل تكاد السموات يتفطرن يقرأتكاد بالتاء وقد ت

والتشديد ها هنا ويف عسق فاحلجة ملن قرأه بالتخفيف أنه مأخوذ من قوله إذا السماء انفطرت ودليله قوله السماء 
نه منفطر به واحلجة ملن قرأه بالتشديد أنه اخذه من تفطرت السماء تتفطر ومها لغتان فصيحتان معنامها التشقق وم

  قوهلم تفطر الشجر إذا تشقق ليورق ومنه قوله تعاىل هل ترى من فطور 



  سورة طه 

  ومن سورة طه

قوله تعاىل طه يقرأبفتح احلرفني وكسرمها وبني ذلك وهو إىل الفتح اقرب وبفتح الطاء وكسر اهلاء وقد تقدم يف 
  كهيعص من االحتجاج ما فيه بالغ 
مزة وكسرها فاحلجة ملن فتحها أنه أوقع عليها نودي فموضعها على هذه القراءة قوله تعاىل إين أنا ربك يقرأ بفتح اهل

نصب واحلجة ملن كسر أنه استأنفها مبتدئا فكسرها وليس هلا على هذه القراءة موضع من اإلعراب ألهنا حرف 
  ناصب 

  قوله تعاىل ألهله امكثوا يقرأبضم اهلاء وكسرها وقد ذكرت علته يف البقرة 
طوى يقرأ بإسكان الياء من غري صرف وبالتنوين والصرف فاحلجة ملن أسكن ومل يصرف أنه جعله اسم  قوله تعاىل

بقعة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث ومها فرعان ألن التنكري أصل والتعريف فرع عليه والتذكري أصل والتأنيث فرع 
  الفعل عليه فلما اجتمع فيه علتان شبه بالفعل فمنع ما ال يكون إعرابا يف 

وقال بعض النحويني هو معدول عن طاو كما عدل عمر عن عامر فإن صح ذلك فليس يف ذوات الواو اسم عدل 
عن لفظه سواه واالختيار ترك صرفه ليوافق اآلي اليت قبله واحلجة ملن أجراه ونونه أنه اسم واد مذكرا فصرفه ألنه 

  مل جتتمع فيه علتان متنعانه الصرف 
خترتك يقرأبتخفيف أنا وفتح اهلمزة وبالتاء يف اخترتك وبكسر اهلمزة وفتحها وتشديد النون وبنون قوله تعاىل وأنا ا

مكان التاء والف بعدها يف اخترتك فاحلجة ملن فتح اهلمزة وخفف وأتى بالتاء أنه جعل أنا امسا هللا تعاىل مقدما على 
  الفعل 

فاعل والكاف اسم املفعول به واحلجة ملن كسر اهلمزة سورة طه مرفوعا باإلبتداء واخترت اخلرب والتاء اسم لل
وشدد النون أنه جعلها حرفا ناصبا مبتدأ وشدد النون ألهنا يف األصل نونان أدغمت إحدامها يف األخرى ختفيفا 
  واحلجة ملن فتحها أنه رد الكالم على قوله أين أنا ربك وأنا اخترناك كما خترب امللوك عن أنفسها بنون امللكوت 

وله تعاىل أخي أشدد به أزري وأشركه يقرآن بوصل األلف األوىل وقطع الثانية وفتحها وبقطع األوىل وفتحها ق
وبقطع الثانية وضمها والفعل يف القراءتني جمزوم ألنه جواب الطلب فاحلجة ملن وصل األوىل وفتح الثانية أنه أتى 

من فعل ثالثي وقطع الثانية ألهنا من فعل رباعي واحلجة بالكالم على طريق الدعاء بلفظ األمر فوصل األوىل ألهنا 
ملن قطعهما أنه أخرب بذلك عن نفسه وقياس ألف املخرب عن نفسه قياس النون والتاء والياء الزوائد مع األلف يف 

أول الفعل املضارع فمىت انضممن حكم على األلف بالضم ومىت انفتحن حكم على األلف بالفتح ألن األلف 
  ند األمر بالفعل والطلب والدعاء واملسألة إحداهن ع

قوله تعاىل األرض مهادا يقرأبإثبات األلف وحذفها فاحلجة ملن أثبت األلف ها هنا ويف الزخرف أنه جعله امسا 
لألرض أي جعلها هلم فراشا واحلجة ملن حذف األلف أنه جعله مصدرا من قولك مهدهتا مهدا كما تقول فرشتها 

  عم يتساءلون فباأللف إمجاع ملوافقة رؤوس اآلي  فرشا فأما اليت يف
قوله تعاىل مكانا سوى يقرأ بضم السني وكسرها فاحلجة ملن ضم أنه أراد مكانا مساويا بيننا وبينك واحلجة ملن 



كسر أنه أراد مكانا مستويا أي ال مانع فيه من النظر وقيل مها لغتان فصيحتان إال أنه اسم مقصور ال يبني فيه 
  ألنه قصر  إعراب

  سورة طه عنه أو ألنه مأخوذ من قوله مقصورات يف اخليام أي حمبوسات فكأنه حبس عن اإلعراب 
قوله تعاىل فيسحتكم يقرأبفتح الياء واحلاء وبضم الياء وكسر احلاء ومها لغتان فالفتح من سحت والضم من أسحت 

  ومعنامها استأصل 
ى تشديد نون إن إال ابن كثري وحفصا عن عاصم فإهنما خففاها قوله تعاىل إن هذان لساحران أمجع القراء عل

وأمجعوا على لفظ األلف يف قوله هذان إال أبا عمرو فإنه قرأها بالياء وأمجعوا على ختفيف النون يف التثنية إال ابن 
اس أن اهللا كثري فإنه شددها فاحلجة ملن شدد النون يف إن واتى بألف يف هذان أنه احتج خبرب الضحاك عن ابن عب

تعاىل أنزل هذا القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب وهذه اللفظة بلغة بلحارث بن كعب خاصة ألهنم جيعلون 
قد بلغا يف اجملد ... إن أباها وأبا أباها ... التثنية باأللف يف كل وجه ال يقلبوهنا لنصب وال خفض قال شاعرهم 

  ... غايتاها 
  د باأللف وافقت هذه اللغة فقرؤوا هبا ومل يغريوا فلما ثبتت هذه اللفظة يف السوا

سورة طه ما ثبت يف املصحف واحلجة ملن خفف النون أنه جعلها خفيفة من الشديدة فأزال عملها ورد ما كان 
  بعدها منصوبا إىل أصله وهو املبتدأ وخربه فلم يغري اللفظ وال حلن يف موافقة اخلط 

املبتدأ ال يقال زيد لقائم فقل من العرب من يفعل ذلك تأكيدا للخرب وأنشد فإن قيل إن الالم ال تدخل على خرب 
  ... ينل العالء ويكرم األخواال ... خاىل ألنت ومن جرير خاله ... شاهدا لذلك 

والوجه اآلخر أن يكون إن ها هنا مبعىن ما والالم مبعىن إال كقوله تعاىل إن كل نفس ملا عليها حافظ معناه واهللا أعلم 
  ا كل نفس إال عليها حافظ م

وقال أبو العباس املربد أوىل األمور بإن املشددة أن تكون ها هنا مبعىن نعم كما قال ابن الزبري لألعرايب ملا قال له 
يلحينين ... بكر العواذل بالضحى ... لعن اهللا ناقة محلتين إليك فقال له إن وراكها أراد نعم وراكبها وأنشد 

  ... ك وقد كربت فقلت إنه ... شيب قد عال  ويقلن... وألومهنه 
أراد فقلت نعم فوصلها هباء السكت فقيل له إن الالم ال تدخل على خربها إذا كانت مبعىن نعم فقال إمنا دخلت 
  الالم على اللفظ ال على املعىن واحلجة ملن قرأها بالياء ما روي عن عائشة وحيىي بن يعمر أنه ملا رفع املصحف إىل 

  ه عثمان قال أرى فيه حلنا وستقيمه العرب بألسنها سورة ط
فإن قيل فعثمان كان أوىل بتغيري اللحن فقل ليس اللحن ها هنا أخطاء الصواب وإمنا هو خروج من لغة قريش إىل 

  لغة غريهم واحلجة ملن شدد النون يف التثنية مذكورة يف النساء 
فاحلجة ملن وصل أنه جعله مبعىن اعزموا واحلجة ملن قطع أنه  قوله تعاىل فامجعوا كيدكم يقرأ بوصل األلف وقطعها

  أراد فأمجعوا الكيد والسحر ودليل الوصل قوله تعاىل فجمع كيده ومل يقل فأمجع 
قوله تعاىل خييل إليه يقرأ بالتاء والياء واحلجة ملن قرأ بالتاء أنه رده على احلبال والعصي ألنه مجع ما ال يعقل واحلجة 

  الياء أنه رده على السحر ملن قرأه ب
قوله تعاىل تلقف يقرأ بفتح الالم وتشديد القاف والرفع واجلزم وبإسكان الالم وختفيف القاف واجلزم فاحلجة ملن 



شدد ورفع أنه أراد تتلقف فأسقط إحدى التاءين ختفيفا وجزم جبواب األمر فقد روى عن ابن كثري بتشديد هذه 
ني موضعا واحلجة ملن خفف وجزم أنه أخذه من لقف يلقف وجزمه باجلواب أيضا التاء وما شاكلها يف نيف وثالث

واحلجة ملن شدد ورفع أنه أضمر الفاء فكأنه قال الق ما يف ميينك فإهنا بلقف أو جيعله حاال من ما كما قال وال متنن 
  تستكثر 

  قوله تعاىل إمنا صنعوا كيد ساحر يقرأبإثبات األلف وحذفها فاحلجة ملن 

  ة طه أثبتها أنه جعله امسا لفاعل مشتقا من فعله واحلجة ملن حذفها أنه أراد اسم الفعل وهو املصدر سور
قوله تعاىل ال ختاف دركا أمجع القراء على الرفع إال محزة فإنه قرأه باجلزم على طريق النهي فاحلجة ملن رفع أنه جعله 

  خربا وجعل ال فيه مبعىن ليس 
إثبات الياء يف ختشى وحذفها علم اجلزم فقل له يف ذلك وجهان أحدمها أنه استأنف وال  فإن قيل فما حجة محزة يف

ختشى ومل يعطفه على أول الكالم فكانت ال فيه مبعىن ليس كما قال تعاىل فال تنسى والوجه اآلخر أنه ملا طرح الياء 
  أشبع فتحة السني فصارت ألفا ليوافق رؤوس اآلي اليت قبلها باأللف 

عاىل فأتبعهم فرعون يقرأبقطع األلف وإسكان التاء وبوصلها وتشديد التاء فاحلجة ملن قطع أنه أراد فأحلقهم قوله ت
  ومها لغتان حلق واحلق واحلجة ملن وصل أنه أراد سار يف أثرهم 

األلف  قوله تعاىل قد أجنيناكم من عدوكم وواعدناكم يقرآن بالتاء وباأللف والنون إال ما قرأه أبو عمرو من طرح
يف ووعدناكم فمن قرأه بالتاء فاحلجة له أنه جعله من إخبار اهللا تعاىل عن نفسه ألن التاء اسم الفاعل املنفرد بفعله 

واحلجة ملن قرأه بالنون واأللف أنه جعله من إخبار اهللا عز و جل عن نفسه بنون امللكوت ألنه ملك األمالك وعلى 
ألنه خاطبه بلفظ ما أخرب به عن نفسه فأما قوله وعدناكم وأوعدناكم هذه اللغة يتوجه قوله قال رب ارجعون 

  فالفرق بينهما مذكور يف البقرة 
  قوله تعاىل آمنتم له يقرأ باالستفهام واإلخبار وقد ذكرت علله يف األعراف 

ع واحلجة قوله تعاىل فيحل عليكم غضيب ومن حيلل يقرآن بالكسر معا وبالضم فاحلجة ملن كسر أنه أراد نزل ووق
  ملن ضم أنه أراد وجب والوجه الكسر إلمجاعهم على قوله تعاىل وحيل عليه عذاب مقيم 
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لسبع: كتاب  ءات ا لقرا ا   احلجة يف 
لويه: املؤلف  بن خا بن أمحد   احلسني 

سورة طه فإن قيل ما وجه اإلدغام يف قوله فيحل واإلظهار يف قوله ومن حيلل فقل إمنا يكون اإلدغام يف متحركني 
غم فيمن ضم فسكن األول الجتماعهما مث يدغم فإن كان األول متحركا والثاين ساكنا بطل اإلدغام فاألصل املد

فيحلل وفيمن كسر فيحلل فنقلت احلركة من الالم إىل احلاء وأسكنت الالم مث أدغمت فهذا فرقان ما بني املدغم 
  واملظهر 

قوله تعاىل مبلكنا يقرأ بكسر امليم وضمها وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه أراد اسم الشيء اململوك كقولك هذا الغالم 
احلجة ملن ضم أنه أراد بسلطاننا ودليله قوله تعاىل ملن امللك اليوم يريد السلطان ملكي وهذه اجلارية ملك مييىن و

  واحلجة ملن فتح أنه أراد املصدر من قوهلم ملك ميلك ملكا 
قوله تعاىل ولكنا محلنا يقرأبالتخفيف والتشديد فاحلجة ملن خفف أنه أرادهم بالفعل وجعل النون واأللف املتصلني به 

جة ملن شدد أنه جعل الفعل ملا مل يسم فاعله ودل عليه بضم أوله وكان أصله ولكنا محلنا يف موضع رفع واحل
السامري فلما خذل الفاعل أقيم املفعول مقامه فرفع ألن الفعل الذي كان حديثا عن الفاعل صار عن املفعول 

  فارتفع به 
ثباهتا وصال وحذفها درجا اتباعا للخط يف الوصل قوله تعاىل أال تتبعين يقرا بإثبات الياء وصال ووقفا على األصل وبإ

  واألصل يف الدرج وحبذفها وصال ووقفا اجتزاء بالكسرة منها 
قوله تعاىل يا بن أم يقرأ بكسر امليم وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه أراد يا بن أمي فحذف الياء اجتزاء بالكسرة منها 

ء املضاف إليك إذا قلت يا غالمي ألهنا وقعت موقع التنوين والتنوين والوجه إثباهتا ألن هذه الياء إمنا حتذف يف الندا
  ال يثبت يف النداء 

سورة طه فأما الياء ها هنا فالتنوين ثبت يف موضعها إذا قلت يا بن أم زيد وإمنا حذفت الياء ملا كثر به الكالم فصار 
تح أنه أراد يا بن أماه فرخم فبقيت امليم املضاف واملضاف اليه كالشيء الواحد فحذفت الياء كذلك واحلجة ملن ف

على فتحها أو بىن ابنا مع األم بناء مخسة عشر أو قلب من الياء ألفا وقد ذكرت وجوهه يف األعراف مستقصاة مبا 
  يغين عن إعادته ها هنا 

  ة قوله تعاىل بصرت مبا مل يبصروا به يقرا بالياء والتاء فالياء ملعىن الغيبة والتاء ملعىن احلضر
قوله تعاىل لن ختلفه يقرأ بكسر الالم وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه جعل الفعل للسامري واهلاء كناية عن املوعد 

واحلجة ملن فتح أنه أراد الداللة على أنه مستقبل ما مل يسم فاعله واهلاء على أصلها يف الكناية وهي يف موضع نصب 
  يف الوجهني 

اع القراء فيه على الياء وضمها على ما مل يسم فاعله إال ما اختاره أبو عمرو من قوله تعاىل يوم ينفخ يف الصور إمج
النون وفتحها وله يف ذلك وجهان أحدمها أنه أتى بالنون يف ننفخ ليوافق به لفظ حنشر فيكون الكالم من وجه واحد 

ك واملقدر واخلالق له فنسب الفعل والثاين أن النافخ يف الصور وإن كان إسرافيل فإن اهللا عز و جل هو اآلمر له بذل
  إليه هلذه املعاين ودليله قوله تعاىل اهللا يتوىف األنفس حني موهتا واملتويف هلا ملك املوت عليه السالم 

قوله تعاىل وأنك ال تظمأ فيها يقرأ بفتح أن وكسرها فاحلجة ملن فتحها أنه رده على قوله أال جتوع يريد وأنك ال 



 ال على اللفظ واحلجة ملن كسر أنه استأنف ومل يعطف ومعىن ال تظمأ أي ال تعطش وال تظمأ فرده على املعىن
  تضحي أي ال تربز للشمس 

  قوله تعاىل فال خياف ظلما يقرأبالياء وإثبات األلف والرفع وبالتاء وحذف 

بالتاء واجلزم أنه جعله هنيا سورة األنبياء األلف واجلزم فاحلجة ملن قرأ بالياء والرفع أنه جعله خربا واحلجة لن قرأ 
  ومعىن الظلم يف اللغة وضع الشيء يف غري موضعه واهلضم النقصان 

قوله تعاىل أعمى يف املوضعني يقرآن بالتفخيم واإلمالة فاحلجة ملن فخم أنه أتى به على األصل واحلجة ملن أمال أنه 
  نة دل بذلك على الياء وقيل يف معناه أعمى عن حجته وقيل عن طريق اجل

قوله تعاىل لعلك ترضى يقرأ بفتح التاء وضمها فاحلجة ملن فتحها أنه قصده بكون الفعل له ففتح ألنه من فعل ثالثي 
واحلجة ملن ضم أنه دل بذلك على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله واألمر فيهما قريب ألن من أرضي فقد رضي ودليله 

  قوله تعاىل راضية مرضية 
هتم يقرأ بالياء والتاء واحلجة فيه ما قدمناه يف أمثاله واالختيار التاء إلمجاعهم على قوله حىت تأتيهم قوله تعاىل أومل تأ

  البينة 

  ومن سورة األنبياء

قوله تعاىل قل ريب يعلم يقرأ بإثبات األلف وحذفها فاحلجة ملن أثبت أنه جعله فعال ماضيا أخرب به واحلجة ملن حذف 
  ى اهللا عليه و سلم أنه جعله من أمر النيب صل

قوله تعاىل يوحي إليهم يقرا بالنون وكسر احلاء وبالياء وفتحها فاحلجة ملن قرا بالياء أنه اراد بذلك من شك يف نبوة 
حممد صلى اهللا عليه و سلم وكفر به وقال هال كان ملكا فأمرهم اهللا أن يسألوا أهل الكتب هل كانت الرسل إال 

ن قرأه بالنون أنه اراد أن اهللا تعاىل أخرب به عن نفسه ورده على قوله أرسلنا ليكون رجاال يوحى إليهم واحلجة مل
  الكالم من وجه واحد فيوافق بعضه بعضا 

  قوله تعاىل وال يسمع الصم الدعاء يقرأ بياء مفتوحة ورفع الضم وبتاء 

فعهم باحلديث عنهم واحلجة ملن قرأ سورة األنبياء مضمومة ونصب الصم فاحلجة ملن قرأ بالياء أنه أفردهم بالفعل فر
بالتاء أنه قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم بالفعل ونصب الصم بتعدي الفعل إليهم ودليله قوله تعاىل وما أنت 

مبسمع من يف القبور ألن من مل يلتفت إىل وعظ الرسول عليه السالم ومل يسمع عن اهللا ما خياطبه به كان كامليت 
  يب الذي ال يسمع وال جي

قوله تعاىل أو مل ير الذين كفروا يقرا بإثبات الواو وحذفها فاحلجة ملن ثبتها أنه جعلها واو العطف دخلت على ألف 
التوبيخ كما تدخل الفاء واحلجة ملن حذفها أنه اتبع خط مصاحف أهل الشام ومكة واجتزأ منها باأللف ألن دخوهلا 

  قة ومعىن الفتق تشقق السماء باملطر واألرض بالنبات مع األلف وخروجها سيان ومعىن قوله رتقا مغل
قوله تعاىل وإن كان مثقال حبة يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه جعل كان مبعىن حدث ووقع فلم حيتج إىل 

  خرب واحلجة ملن نصب أنه أضمر يف كان امسا معناه وإن كان الشيء مثقال حبة 
  ل به فقل ألن مثقال احلبة هو احلبة ووزهنا فإن قيل فلم قال أتينا هبا ومل يق

قوله تعاىل وضياء وذكرا يقرأ بياء ومهزة وهبمزتني وقد ذكرت علته يف يونس وقال الكوفيون الواو يف قوله وضياء 



  زائدة ألن الضياء هو الفرقان فال وجه للواو 
ونور والنور هو اهلدى ومسيت التوراة  وقال البصريون هي واو عطف معناها واتينامها ضياء ودليلهم قوله فيه هدى

  فرقانا ألهنا فرقت بني احلق والباطل 
  قوله تعاىل وإلينا ترجعون يقرأ بضم التاء وفتحها فاحلجة ملن ضم أنه أراد تردون واحلجة ملن فتح أنه أراد تصريون 

  سورة األنبياء 
ام ورفات وال يثىن يف هذا وال جيمع واحلجة قوله تعاىل جذاذا يقرأ بضم اجليم وكسرها فمن ضم أراد به معىن حط

  ملن كسر أنه أراد مجع جذيذ مبعىن جمذوذ كقوهلم خفيف وخفاف 
  قوله تعاىل أف لكم مذكور يف بين إسرائيل 

قوله تعاىل ليحصنكم يقرأ بالتاء والياء والنون فاحلجة ملن قرأه بالتاء أنه رده على الصنعة واللبوس ألن اللبوس 
نثة واحلجة ملن قرأه بالياء أنه رده على لفظ اللبوس ال على معناه واحلجة ملن قرأه بالنون أنه أخرب به الدرع وهي مؤ

  عن اهللا عز و جل ألنه هو احملصن ال الدرع 
قوله تعاىل وكذلك ننجي املؤمنني إمجاع القراء على إثبات النونني األوىل عالمة االستقبال والثانية فاء الفعل إال ما 

اصم بنون واحدة مضمومة وتشديد اجليم فاحلجة ملن قرأه بنونني وإن كان يف اخلط بنون واحدة أن النون قرأه ع
  ختفى عند اجليم فلما خفيت لفظا سقطت خطا ودل نصب املؤمنني على أن يف الفعل فاعال هو اهللا عز و جل 

ل الياء بغري حركة ألن احلركة ال تدخل ولعاصم يف قراءته وجه يف النحو ألنه جعل جني فعل ما مل يسم فاعله وأرس
عليها يف الرفع وهي ساقطة يف اجلزم إذا دخلت يف املضارع وأضمر مكان املفعول األول املصدر لداللة الفعل عليه 
ومنه قوهلم من كذب كان شرا له يريدون كان الكذب فلما دل كذب عليه حذف فكأنه قال وكذلك جني النجاء 

  لسب بذلك اجلرو الكالبا ... ولو ولدت قفرية جرو كلب ... لذلك املؤمنني وأنشد شاهدا 

  سورة األنبياء 
قوله تعاىل حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج يقرآن بالتشديد والتخفيف وباهلمز وتركه وقد ذكرت علل ذلك فيما 

  سلف 
ن الراء وحذف األلف فاحلجة قوله تعاىل وحرام على قرية يقرأ بفتح احلاء والراء وإثبات األلف وبكسر احلاء وإسكا

ملن فتح وأثبت األلف أنه أراد ضد احلالل واحلجة ملن كسر احلاء وحذف األلف أنه أراد وواجب على قرية وال يف 
  قوله ال يرجعون صلة ومعناه واجب عليهم الرجوع للجزاء وقيل مها لغتان حرم وحرام وحل وحالل 

  د ذكرت علل ذلك آنفا وقال بعضهم السجل الكاتب قوله تعاىل للكتاب يقرأ بالتوحيد واجلمع وق
  قوله تعاىل يف الزبور من بعد الذكر يقرأ بضم الزاي وفتحها وقد ذكر فيما مضى 

  قوله تعاىل من بعد الذكر يريد به من قبل الذكر والذكر القرآن واألرض أرض اجلنة لقوله الصاحلون 

  سورة احلج 
  إثبات األلف على اخلرب وبطرحها على األمر قوله تعاىل قل رب احكم باحلق يقرأ ب

  فإن قيل ما وجه قوله باحلق فقل يريد احكم حبكمك احلق مث مسى احلكم حقا 
  قوله تعاىل عما يصفون يقرأبالياء والتاء وقد تقدمت العلة يف ذلك من الغيبة واخلطاب فاعرفه إن شاء اهللا 



  ومن سورة احلج

هم بسكارى يقرآن بضم السني وإثبات األلف وبفتحها وطرح األلف ومها قوله تعاىل وترى الناس سكارى وما 
مجعان لسكران وسكرانة فاحلجة ملن ضم السني وأثبت األلف أنه ملا كان السكر يضعف حركة اإلنسان شبه 

  بكسالن وكساىل واحلجة ملن فتح وحذف األلف أنه ملا كان السكر آفة داخلة على اإلنسان شبه مبرضى وهلكى 
قيل فما وجه النفي بعد اإلجياب فقل وجهه أهنم سكارى خوفا من العذاب وهول املطلع وما هم بسكارى كما  فإن

  كانوا يعهدون من الشراب يف دار الدنيا 
قوله تعاىل ولؤلؤ يقرأ باخلفض والنصب وهبمزتني وهبمزة واحدة فاحلجة ملن خفض أنه رده بالواو على أول الكالم 

االسم واحلجة ملن نصب أنه أضمر فعال كاألول معناه وحيلون لؤلؤا وسهل ذلك عليه كتاهبا ألن االسم يعطف على 
يف السواد ها هنا ويف املالئكة بألف واحلجة ملن مهز مهزتني أنه أتى بالكلمة على أصلها وملن قرأه هبمزة واحدة أنه 

حلذف فقيل األوىل وهي أثبت وقيل ثقل عليه اجلمع بينهما فخفف الكلمة حبذف إحدامها وقد اختلف عنه يف ا
  الثانية وهي أضعف 

  قوله تعاىل مث ليقضوا يقرأ بكسر الالم وإسكاهنا مع مث والواو والفاء 

سورة احلج والكسر مع مث أكثر فاحلجة ملن كسر أنه أتى بالالم على أصل ما وجب هلا قبل دخول احلرف عليها 
ر وإمنا كان االختيار مع مث الكسر ومع الواو والفاء اإلسكان أن مث واحلجة ملن أسكن أنه أراد التخفيف لثقل الكس

  حرف منفصل يوقف عليه والواو والفاء ال ينفصالن وال يوقف عليهما وكل من كالم العرب 
قوله تعاىل سواء العاكف فيه والبادي يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه أراد االبتداء والعاكف اخلرب واحلجة 

  نصب أنه أراد مفعوال ثانيا لقوله جعلناه ورفع العاكف بفعل يريد به استوى العاكف فيه والبادي ملن 
  قوله تعاىل هذان يقرأ بتشديد النون وختفيفها وقد ذكرت علله آنفا 
  قوله تعاىل والبادي يقرأ بإثبات الياء وحذفها وقد ذكرت احلجة فيه 

فيفها فاحلجة ملن شدد أنه استدل بقوله وإبراهيم الذي وىف واحلجة ملن قوله تعاىل وليوفوا يقرأ بتشديد الفاء وخت
  خفف أنه استدل بقوله أوفوا بالعقود وقد ذكرت علته آنفا 

قوله تعاىل فتخطفه يقرأ بفتح اخلاء وتشديد الطاء وبإسكان اخلاء وختفيف الطاء فاحلجة ملن شدد أنه أراد فتختطفه 
غم التاء يف الطاء فشدد لذلك واحلجة ملن خفف أنه أخذه من قوله تعاىل إال من خطف فنقل فتحة التاء إىل اخلاء وأد
  اخلطفة ومها لغتان فصيحتان 

قوله تعاىل منسكا يقرأ بفتح السني وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه أتى بالكلمة على أصلها وما أوجبه القياس هلا ألن 
وضع مفعال بالفتح كقولك مدخال وخمرجا ومنسكا وما كان وجه فعل يفعل بضم العني أن يأيت املصدر منه وامل

  مفتوح العني اتى املصدر منه بالفتح واالسم بالكسر كقولك ضربت مضربا وهذا مضريب 

  سورة احلج واحلجة ملن كسر السني أنه أخذه من املوضع الذي تذبح فيه النسيكة وهي الشاة املوجبة هللا 
ل وختفيفها فاحلجة ملن شدد أنه أراد تكرير الفعل واحلجة ملن خفف أنه أراد املرة قوله تعاىل هلدمت يقرأ بتشديد الدا

  الواحدة من الفعل ومها لغتان فاشيتان 
قوله تعاىل ولوال دفع اهللا و إن اهللا يدفع يقرآن بفتح الدال من غري ألف وبكسرها وإثبات األلف وقد ذكرت علته 



  يف البقرة 
ن يقرأبضم اهلمزة وفتحها فاحلجة ملن ضم أنه دل بذلك على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله قوله تعاىل أذن للذين يقاتلو

  واحلجة ملن فتح أنه جعل الفعل هللا عز و جل 
قوله تعاىل يقاتلون بأهنم يقرا بفتح التاء وكسرها على ملا قدمناه من بناء الفعل لفاعله بالكسر وملا مل يسم فاعله 

  بالفتح 
تها يقرأ بالتاء وبالنون واأللف فالدليل ملن قرأ بالتاء قوله فكيف كان نكري ومل يقل نكرينا واحلجة ملن قوله تعاىل أهلك

  قرأ بالنون واأللف أنه اعترب ذلك بقوله تعاىل قسمنا بينهم وهو املتويل لذلك 
  قوله تعاىل وبئر معطلة يقرأ باهلمز على األصل وبتركه ختفيفا 

  أ بالياء والتاء على ما قدمنا القول يف أمثاله قوله تعاىل مما تعدون يقر
قوله تعاىل معجزين يقرأبتشديد اجليم من غري ألف وبتخفيفها وإثبات األلف فاحلجة ملن قرأه بالتشديد أنه أراد 

مبطئني مثبطني واحلجة ملن قرأه بالتخفيف أنه أراد معاندين فالتثبيط والتعجيز خاص ألنه يف نوع واحد وهو اإلبطاء 
عن الرسول عليه السالم والعناد عام ألنه يدخل فيه الكفر واملشاقة على أن معنامها قريب عند النظر ألن من أبطا 

  عن الرسول فقد عانده وشاقه 

  سورة املؤمنني 
فأما قوله تعاىل أولئك مل يكونوا معجزين ألنه يصري مبعىن مل يكونوا معاندين وهذا خطأ ومعىن معجزين سابقني فائتني 

  ومنه أعجزين الشيء 
قوله تعاىل مث قتلوا يقرأبتشديد التاء وختفيفها وقد ذكر وقوله مدخال يرضونه يقرأ بضم امليم وفتحها وقد تقدم 

  ذكره 
قوله تعاىل وأن ما تدعون يقرأ بالتاء والياء ها هنا ويف لقمان ويف العنكبوت واملؤمن وقد ذكرت األدلة فيه مقدمة 

  فيما سلف 

  ملؤمنونومن سورة ا

قوله تعاىل ألمانتهم يقرا بالتوحيد واجلمع فمن وحد استدل بقوله وعهدهم ومل يقل وعهودهم ومن مجع استدل 
  بقوله أن تؤدوا األمانات إىل أهلها 

قوله تعاىل على صلواهتم فاحلجة ملن وحد أنه أجتزأ بالواحد عن اجلميع كما قال تعاىل أو الطفل واحلجة ملن مجع أنه 
  مس املفروضات والنوافل املؤكدات وقد ذكر معىن الصالة يف براءة أراد اخل

  سورة املؤمنني 
  قوله تعاىل فكسونا العظام حلما يقرأبالتوحيد واجلمع على ما ذكرنا يف قوله صلواهتم 

 قوله تعاىل سيناء يقرا بكسر السني وفتحها ومها لغتان واصله سرياين فاحلجة ملن كسر قوله تعاىل وطور سينني
واحلجةل من فتح أنه يقول مل يأت عن العرب صفة يف هذا الوزن إال بفتح أوهلا كقوهلم محراء وصفراء فحملته على 

  األشهر من الفاظهم ومعناه ينبت الثمار 
قوله تعاىل تنبت بالدهن يقرأ بضم التاء وكسر الباء وبفتح التاء وبضم الباء فاحلجة ملن ضم التاء أنه أراد خترج 



مل يتعد بالباء ألن أصل النبات اإلخراج واحلجة ملن فتح التاء أنه اراد أن نباهتا بالدهن وهو كالم العرب إذا الدهن و
أثبتوا األلف يف املاضي خزلوا الباء وإذا خزلوا األلف أثبتوا الباء وعلة ذلك أن نبت فعل ال يتعدى إال بواسطة 

  فغنوا عن الباء فيه  فوصلوه بالباء ليتعدى وأنبت فعل يتعدى بغري واسطة
  قوله تعاىل نسقيكم بضم النون وفتحها وقد ذكرت علته يف النحل 

  قوله تعاىل منزال مباركا يقرأبضم امليم وفتحها على ما تقدم من ذكر العلة فيه 

  سورة املؤمنني 
  قوله تعاىل من كل زوجني اثنني يقرأ باإلضافة والتنوين وعلته مستقصاة يف هود 

ترى يقرأ بالتنوين وتركه فاحلجة ملن نون أنه جعله مصدرا من قولك وترا يتر وترا مث أبدل من الواو تاء قوله تعاىل ت
كما أبدلوها يف تراث ودليل ذلك كتابتها يف السواد بألف وكذلك الوقوف عليه بألف وال جتوز اإلمالة فيه إذا نون 

يف أرطى ومعزى واحلجة ملن مل ينون أنه جعلها ألف وصال وال وقفا ألنه جعل األلف فيه ألف إحلاق كما جعلوها 
  التأنيث كمثل سكرى ففي هذه القراءة جتوز فيها اإلمالة والتفخيم وصال ووقفا 

  قوله تعاىل زبرا يقرأ بضم الباء وفتحها وقد ذكرت علته 
  قوله تعاىل نسارع هلم أماله الكسائي ملكان كسرة الراء وفخمه الباقون 

  بوة يقرأ بضم الراء وفتحها وقد ذكرت علته يف البقرة قوله تعاىل إىل ر
قوله تعاىل وأن هذه أمتكم يقرأ بفتح اهلمزة وكسرها وبتخفيف النون وبشديدها مع الفتح فاحلجة ملن فتح أنه رده 

  على قوله أين مبا تعلمون عليم وبأن هذه أو ألن هذه واحلجة ملن كسر أنه جعل الكالم تاما عند قوله عليم مث 

  سورة املؤمنني استأنف إن فكسرها وقد ذكرت العلة يف تشديد النون وختفيفها يف هود 
قوله تعاىل هتجرون يقرا بفتح التاء وضم اجليم وبضم التاء وكسر اجليم فاحلجة ملن فتح التاء أنه أراد به هجران 

أهجر املريض إذا أتى مبا ال يفهم عنه املصادمة لتركهم مساع القرآن واإلميان به واحلجة ملن ضم أنه جعله من قوهلم 
وال حتته معىن حيصل ألهنم كانوا إذا مسعوا القرآن لغوا فيه وتكلموا بالفحش وهذوا وسبوا فقال اهللا عز و جل 

  مستكربين به قيل بالقرآن وقيل بالبيت العتيق 
ن بالم اإلضافة واخلفض وبطرحها قوله تعاىل سيقولون هللا يف الثالثة مواضع فاألوىل ال خلف فيها واألخريان تقرآ

والرفع فاحلجة ملن قرأمها بالم اإلضافة أنه رد آخر الكالم على أوله فكأنه قال هي هللا ودليلهم أهنما يف اإلمام بغري 
ألف واحلجة ملن قرأمها باأللف أنه أراد هبن اهللا قل هو اهللا وترك األوىل مردودة على قوله ملن األرض قل هللا واألمر 

ا قريب أال ترى لو سأل سائل من رب هذه الضيعة فإن قلت فالن أردت رهبا وإن قلت لفالن أردت هي بينهم
  لفالن وكل صواب ومن كالم العرب 

  قوله تعاىل خرجا فخراج ربك مذكور بعلله يف الكهف وال خلف يف الثانية أهنا باأللف ألهنا به مكتوبة يف السواد 
  فع واخلفض قوله تعاىل عامل الغيب يقرا بالر

  فالرفع باالبتداء واخلفض بالرد على قوله سبحان اهللا عامل الغيب 
قوله تعاىل غلبت علينا شقوتنا يقرأ بكسر الشني من غري ألف وبفتح الشني وإثبات األلف وكالمها مصدران أو 

   امسان مشتقان من الشقاء فأما الشقاوة فكقوهلم سلم سالمة وأما الشقوة فكقوهلم فديته فدية
  قوله تعاىل سخريا يقرأ بكسر السني وضمها فاحلجة ملن كسر أنه أخذه 



سورة النور من السخريا واحلجة ملن ضم أنه أخذه من السخرة وكذلك اليت يف صاد فأما اليت يف الزخرف فبالضم 
  ال غري 

ل بقوله إين جزيتهم اليوم مبا قوله تعاىل أهنم هم الفائزون يقرأ بفتح اهلمزة وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه اراد االتصا
  صربوا ألهنم واحلجة ملن كسر أنه جعل الكالم تاما عند قوله مبا صربوا مث ابتدأ إن فكسرها 

قوله تعاىل قال كم لبثتم قال إن لبثتم يقرآن بإثبات األلف وحذفها وباحلذف يف األول واإلثبات يف الثاين فاحلجة ملن 
ة ملن حذف أنه أتى به على األمر ويقرآن أيضا باإلدغام للمقاربة وباإلظهار على أثبت أنه أتى به على اخلرب واحلج

  األصل 
  قوله تعاىل وأنكم إلينا ال ترجعون يقرأ بضم التاء على معىن تردون وبفتحها على معىن تصريون 

  ومن سورة النور

بيناها وفصلناها وأحكمناها فرائض خمتلفة قوله تعاىل وفرضناها يقرأ بتشديد الراء وختفيفها فاحلجة ملن شدد أنه أراد 
  وآدابا مستحسنة 

قال الفراء وجه التشديد أن اهللا تعاىل فرضه عليه وعلى من جييء بعده فلذلك شدده واحلجة ملن خفف أنه جعل 
  العمل مبا أنزل يف هذه السورة الزما جلميع املسلمني 

  فرض القوس وهو احلز ملكان الوتر سورة النور ال يفارقهم أبدا ما عاشوا فكأنه مأخوذ من 
قوله تعاىل وال تأخذكم هبما رأفة يقرأ بإسكان اهلمزة وفتحها وهي مصدر يف الوجهني فاحلجة ملن أسكن أنه حذا هبا 
طرف يطرف طرفا واحلجة ملن فتح أنه حذا هبا كرم يكرم كرما وأدخل اهلاء داللة على املرة الواحدة ومعىن الرأفة 

  الرمحة  رقة القلب وشدة
قوله تعاىل أربع شهادات يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه جعله خربا لقوهلم فشهادة أحدهم واحلجة ملن 

  نصب أنه أضمر فعال له معناه فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات 
حد كما تقول صاليت فإن قيل فالشهادة األوىل واحدة والثانية أربع فقل معناها معىن اجلمع وإن كانت بلفظ الوا

  مخس وصيامي عشر 
قوله تعاىل واخلامسة أن لعنة اهللا عليه وأن غضب اهللا عليها يقرآن بتشديد أن ونصب اللعنة والغضب إال ما قرأ به 

نافع من التخفيف والرفع للعنة وجعله غضب فعال ماضيا واهللا تعاىل رفع به فاحلجة ملن شدد ونصب أنه أتى بالكالم 
  بين عليه واحلجة ملن خفف أن ورفع هبا ما قدمناه آنفا وهو الوجه ولو نصب جلاز على أصل ما 

قوله تعاىل إذ تلقونه يقرأ باإلدغام واإلظهار فاحلجة ملن أدغم مقاربة احلرفني يف املخرج واحلجة ملن أظهر أنه أتى به 
  مبختار يف النحو جلمعه بني ساكنني  على األصل إال ما روي عن ابن كثري من تشديد التاء وإظهار الذال وليس ذلك

  قوله تعاىل يوم تشهد عليهم يقرأبالتاء والياء فاحلجة ملن قرأ بالياء قال 

سورة النور اللسان مذكر فذكرت الفعل كما أقول يقوم الرجال واحلجة ملن قرأ بالتاء أنه أتى به على لفظ اجلماعة 
من علو ال عجب ... إين أتتين لسان ال أسر هبا ... ا قوله واللسان يذكر فيجمع ألسنة ويؤنث فيجمع ألسن فأم

  ... فيها وال سخر 
  فإنه أراد باللسان ها هنا الرسالة 



قوله تعاىل غري أوىل اإلربة يقرأ بالنصب واخلفض فاحلجة ملن قرأه بالنصب أنه استثناه أو جعله حاال واحلجة ملن 
ن احلاجة إىل النساء ومنه وكان أملككم الربه أي لعضوه القاضي خفض أنه جعله وصفا للتابعني واإلربة الكناية ع

  للحاجة 
قوله تعاىل أيها املؤمنني يقرأ وما أشبهه من النداء هباء التنبيه بإثبات األلف وطرحها وإسكان اهلاء فاحلجة ملن أثبت 

أللف فيها واجب والدليل على أهنا عنده هذا اليت لإلشارة طرح منها ذا فبقيت اهلاء اليت كانت للتنبيه فإثبات ا
  ... أال أيهذا املنزل الدارس أسلم ... ذلك قوله 

فأتى به تاما على األصل واحلجة ملن حذف وأسكن اهلاء أنه اتبع خط السواد واحتج بأن النداء مبين على احلذف 
  وإمنا فتحت اهلاء جمليء ألف بعدها فلما ذهبت األلف 

  ن وإمنا يوقف على مثل هذا اضطرارا ال اختيارا سورة النور عادت اهلاء إىل السكو
  قوله تعاىل كمشكاة يقرأبالتفخيم إال ما روي عن الكسائي من أمالته وقد ذكر االحتجاج يف مثله آنفا 

قوله تعاىل دري يقرأبكسر الدال واهلمز واملد وبضمها واهلمز واملد وبضمها وتشديد الياء فاحلجة ملن كسر ومهز أنه 
در وهو الدفع يف األنقضاض وشد الضوء وكسر أوله تشبيها بقوهلم سكيت أي كثري السكوت واحلجة أخذه من ال

  ملن ضم أوله أنه شبهه ب مريق وإن كان عجميا واحلجة ملن ضم وشدد أنه نسبه إىل الدر لشدة ضوئه 
رأه بالتشديد أنه جعله فعال ماضيا قوله تعاىل توقد يقرأ بالتاء والتشديد وبالياء والتاء والتخفيف والرفع فاحلجة ملن ق

أخرب به عن الكوكب وأخذه من التوقد واحلجة ملن قرأه بالتاء والرفع أنه جعله فعال للزجاجة واحلجة ملن قرأه بالياء 
  أنه جعله فعال للكوكب وكالمها فعل ملا مل يسم فاعله مأخوذان من اإليقاد 

ها فاحلجة ملن فتح أنه جعله فعال ملا مل يسم فاعله ورفع الرجال قوله تعاىل يسبح له فيها يقرأ بفتح الباء وكسر
  باالبتداء واخلرب ال تلهيهم واحلجة ملن كسر أنه جعله فعال للرجال فرفعهم به وجعل ما بعدهم وصفا حلاهلم 
ار عن اهللا قوله تعاىل واهللا خلق يقرأ بإثبات األلف وخفض كل وحبذفها ونصب كل فاحلجة ملن أثبتها أنه أراد اإلخب

تعاىل باسم الفاعل فخفض ما بعده باإلضافة ألنه مبعىن ما قد مضى وثبت واحلجة ملن حذف أنه أخرب عن اهللا تعاىل 
  بالفعل املاضي ونصب ما بعده بتعديه إليه 

  سورة النور 
  قوله تعاىل وليبدلنهم يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد ذكرت علته فيما مضى 

بكسر القاف وإسكان اهلاء وبإسكان القاف وكسر اهلاء بياء وباختالس حركة اهلاء فاحلجة ملن  قوله تعاىل ويتقه يقرأ
كسر القاف وأسكن أن اهلاء ملا اختلطت بالفعل اختالطا ال تنفصل منه يف حال ثقلت الكلمة جلمعها فعال وفاعال 

جملاورة كسرة القاف وقواها بالياء  ومفعوال فخفف باإلسكان واحلجة ملن كسر اهلاء وأتبعها ياء أنه كسر اهلاء
إشباعا لكسرهتا واحلجة ملن حذف الياء واختلس احلركة أن األصل كان قبل اجلزم يتقيه فلما سقطت الياء للجزم 
بقيت اهلاء على ما كانت عليه واحلجة ملن أسكن القاف وكسر اهلاء أنه كره الكسر يف القاف لشدهتا وتكريرها 

ن القاف واهلاء معا فكسر اهلاء اللتقاء الساكنني أو توهم أن اجلزم وقع على القاف ألهنا فأسكنها ختفيفا أو أسك
... آخر حروف الفعل مث أتى باهلاء ساكنة بعدها فكسر اللتقاء الساكنني والدليل على تومهه ذلك قول الشاعر 

  ... ورزق اهللا مؤتاب وغاد ... ومن يتق فإن اهللا معه 
ت يقرآن معا بالتنوين والرفع وبرفع األول وإضافة الثاين إليه وبرفع األول وتنوينه قوله سبحانه سحاب ظلما



وخفض الثاين واحلجة ملن نوهنما ورفعه أنه رفع السحاب باالبتداء واخلرب من فوقه وظلمات تبيني لقوله موج من 
ف أنه جعل الظلمات غري فوقه موج من فوقه سحاب فهذه ثالث ظلمات وحقيقة رفعها على البدل واحلجة ملن أضا

السحاب فأضافه كما تقول ماء مطر واحلجة ملن نون وخفض أنه رفع قوله سحاب باالبتداء وخفض الظلمات بدال 
  من قوله أو كظلمات 

  سورة الفرقان 
  قوله تعاىل وال حيسنب يقرأ بالياء والتاء وكسر السني وفتحها وقد ذكرت علله يف آل عمران 

  قول املؤمنني يقرأ بالنصب والرفع على ما ذكرناه آنفا  قوله تعاىل إمنا كان
قوله تعاىل استخلف يقرأ بضم التاء وكسر الالم وبفتحهما فاحلجة ملن ضم أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله والذين يف 

  موضع رفع واحلجة ملن فتح أنه جعله فعال هللا عز و جل لتقدمه يف أول الكالم والذين يف موضق نصب 
عاىل ثالث عورات يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه ابتدأ فرفعه باالبتداء واخلرب لكم أو رفعه ألنه خرب قوله ت

  ابتداء حمذوف معناه هذه األوقات ثالث عورات لكم واحلجة ملن نصب أنه جعله بدال من قوله ثالث مرات 

  ومن سورة الفرقان

احلجة ملن قرأه بالياء أنه أفرد الرسول بذلك واحلجة ملن قرأه بالنون أنه قوله تعاىل يأكل منها يقرأ بالياء والنون ف
  أخرب عنهم بالفعل على حسب ما أخربوا به عن أنفسهم 

قوله تعاىل وجيعل لك يقرأ باجلزم والرفع فاحلجة ملن جزم أنه رده على معىن قوله جعل لك ألنه جواب الشرط وإن 
  ملن استأنفه أنه قطعه من األول فاستأنفه كان ماضيا فمعناه االستقبال واحلجة 

  سورة الفرقان 
  قوله تعاىل ويوم حيشرهم فيقول يقرآن بالياء والنون على ما تقدم من الغيبة واإلخبار عن النفس 

قوله تعاىل مكانا ضيقا يقرأ بالتشديد والتخفيف فقيل مها لغتان وقيل أراد التشديد فخفف وقيل الضيق فيما يرى 
  بيت ضيق وفيه ضيق والضيق فيما ال حيد وال يرى يقال صدر ضيق وفيه ضيق  وحيد يقال

  قوله تعاىل تشقق السماء يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد تقدم القول فيه آنفا 
قوله تعاىل ونزل املالئكة يقرأبنون واحدة وتشديد الزاي ورفع املالئكة وبنونني وختفيف الزاي ونصب املالئكة 

ورفع أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله ماضيا فرفع به ودليله قوله تنزيال ألنه من نزل كما كان قوله فاحلجة ملن شدد 
تعاىل تقتيال من قتل واحلجة ملن قرأه بنونني أنه أخذه من أنزلنا فاألوىل نون األستقبال والثانية نون األصل وهو من 

  ق ذلك املصدر إخبار اهللا تعاىل عن نفسه ولو شدد الزاي مع التنوين لواف
قوله تعاىل يا ويليت يقرأ باإلمالة والتفخيم فاحلجة ملن أمال أنه أوقع اإلمالة على األلف فأمال مليل األلف واحلجة ملن 

  فخم أنه أتى به على األصل وأراد فيه الندبة فأسقط اهلاء وبقي األلف على فتحها 
  ذكر يف البقرة  قوله تعاىل أرسل الرياح نشرا يقرأ بالتوحيد واجلمع وقد

  سورة الفرقان ويقرأ بالياء والنون وبالضم واإلسكان وقد ذكر يف األعراف 
قوله تعاىل ليذكروا يقرأ بتشديد الذال وفتحها وبتخفيفها وإسكاهنا واحلجة ملن شدد أنه أراد ليتعظوا ودليله فذكر 



  إمنا أنت مذكر واحلجة ملن خفف أنه أراد بذلك الذكر بعد النسيان 
  له تعاىل ملا تأمرنا يقرأبالتاء والياء على ما ذكرناه يف معىن املواجهة والغيبة قو

قوله تعاىل سراجا يقرأبالتوحيد واجلمع فاحلجة ملن وحد أنه أراد الشمس لقوله بعدها وقمرا واحلجة ملن مجع أنه أراد 
  ما أسرج وأضاء من النجوم ألهنا مع القمر تظهر وتضيء 

روا يقرأبفتح الياء وكسر التاء وضمها وبضم الياء وكسر التاء فاحلجة ملن فتح الياء وكسر التاء قوله تعاىل ومل يقت
أنه أخذه من قتر يقتر مثل ضرب يضرب ومن ضم التاء أخذه من قتر يقتر مثل خرج خيرج واحلجة ملن ضم الياء 

  وكسر التاء أنه أخذه من أقتر يقتر ومها لغتان معنامها قلة اإلنفاق 
  تعاىل يضاعف يقرأ بإثبات األلف والتخفيف وحبذفها والتشديد وقد ذكرت علته فيما سلف  قوله

ويقرأ بالرفع واجلزم فاحلجة ملن رفع أنه ملا اكتفى الشرط جبوابه كان ما أتى بعده مستأنفا فرفعه واحلجة ملن جزم أنه 
  ت عليه وخيلد باجلزم عطفا بالواو ملا اتصل بعض الكالم ببعض جعلت يضاعف بدال من قوله يلق فجزمته وردد

قوله تعاىل فيه مهانا يقرأبكسر اهلاء وإحلاق ياء بعدها وباختالس احلركة من غري ياء وقد تقدم القول فيه مبا يغين عن 
  إعادته 

  قوله تعاىل وذرياتنا يقرأ باجلمع والتوحيد فاحلجة ملن مجع أنه رد أول 

ني قوله أزواجنا وذرياتنا واحلجة ملن وحد أنه أراد به الذرية وإن كان سورة الشعراء الكالم على آخره وزاوج ب
  لفظها لفظ التوحيد فمعناها معىن اجلمع ودليله قوله بعد ذكر األنبياء ذرية بعضها من بعض 

رة بعد قوله تعاىل ويلقون فيها حتية يقرأ بتشديد القاف وختفيفها فاحلجة ملن شدد أنه أراد تكرير حتية السالم عليهم م
أخرى ودليله قوله ولقاهم نضرة وسرورا واحلجة ملن خفف أنه جعله من اللقاء ال من التلقي كقوله لقيته ألقاه 

  ويلقاه مين ما يسره 

  من سورة الشعراء

  قوله تعاىل طسم يقرأبالتفخيم واإلمالة وبينهما وقد ذكرت علته يف مرمي 
ن أدغم أنه أجراه على أصل ما جيب يف اإلدغام عند االتصال واحلجة قوله سني ميم يقرأباإلظهار واإلدغام فاحلجة مل

  ملن أظهر أن حروف التهجي مبنية على قطع بعضها من بعض فكأن الناطق هبا واقف عند متام كل حرف منها 
ى قوله تعاىل إن معي ريب يقرأ بفتح الياء وإسكاهنا فاحلجة ملن فتحها أهنا اسم على حرف واحد اتصلت بكلمة عل

  حرفني فقويت باحلركة واحلجة ملن أسكن أنه خفف ألن حركة الياء ثقيلة 
قوله تعاىل جلميع حاذرون يقرأ بإثبات األلف وحذفها فاحلجة ملن أثبت أنه أتى به على أصل ما أوجبه القياس يف 

ك حذر وحنر اسم الفاعل كقولك علم فهو عامل واحلجة ملن حذف األلف أنه قد جاء اسم الفاعل على فعل كقول
وعجل وقد فرق بينهما بعض أهل العربية فقيل رجل حاذر فيما يستقبل ال يف وقته ورجل حذر إذا كان احلذر 

  الزما له كاخللقة 
  قوله تعاىل فلما تراءى اجلمعان اخللف يف الوقف عليه فوقف محزة 

  ان املد إشارة إليها وداللة عليها سورة الشعراء تري بكسر الراء ومد قليل ألن من شرطه حذف اهلمز يف الوقف فك
  ووقف الكسائي باإلمالة والتمام 



ووقف الباقون بالتفخيم والتمام على األصل فإن كانت اهلمزة للتأنيث أشري إليها يف موضع الرفع وحذفت يف 
  موضع النصب 

ن قوهلم خلق واختلق مبعىن قوله تعاىل إال خلق األولني يقرأ بفتح اخلاء وضمها فاحلجة ملن فتح أنه أراد املصدر م
  كذب واحلجة ملن ضم أنه أراد عادة األولني ممن تقدم 

قوله تعاىل فرهني يقرأبإثبات األلف وحذفها فاحلجة ملن أثبتها أنه أراد حاذقني مبا يعملونه واحلجة ملن حذفها أنه أراد 
  أشرين بطرين 

وبالتخفيف والرفع فاحلجة ملن شدد أنه جعل الفعل هللا  قوله تعاىل نزل به الروح األمني يقرأ بالتشديد ونصب الروح
عز و جل ودليله قوله وإنه لتنزيل رب العاملني واحلجة ملن خفف أنه جعل الفعل جلربيل عليه السالم فرفعه بفعله 

  فأما قوله فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا فالتشديد ال غري التصال اهلاء بالالم وحذف الباء 
 يكن هلم آية يقرأ بالياء والنصب وبالتاء والرفع فاحلجة ملن رفع اآلية أنه جعلها اسم كان واخلرب أن قوله تعاىل أومل

يعلمه واحلجة ملن نصب أنه جعل اآلية اخلرب واالسم أن يعلمه ألنه مبعىن علم علماء بين إسرائيل فهو أوىل باالسم 
  معرفة ونكرة كانت املعرفة باالسم أوىل من النكرة  ألنه معرفة واآلية نكرة وهذا من شرط كان إذا اجتمع فيها

سورة النمل ومعىن اآلية أومل يكن علم علماء بين إسرائيل حملمد عليه السالم يف الكتب املنزلة إىل األنبياء قبله أنه 
  نيب آية بينة وداللة ظاهرة ولكن ملا جاءهم ما كانوا يعرفون كفروا به على عمد لتأكد احلجة عليهم 

ه تعاىل وتوكل على العزيز يقرأ بالفاء والواو على حسب ما ثبت يف السواد فاحلجة ملن قرأ بالفاء أنه جعله جوابا قول
لقوله تعاىل فإن عصوك فتوكل واحلجة ملن قرأه بالواو أنه جعل اجلواب يف قوله فقل مث ابتدأ قوله وتوكل بالواو 

  إزالة الرغبة عن كل إال عنه مستأنفا ومعىن التوكل قطع مجيع اآلمال إال منه و
قوله تعاىل يتبعهم الغاوون يقرأ بتشديد التاء وفتحها وبالتخفيف وإسكاهنا وقد تقدم من القول يف علل ذلك ما يغين 

  عن إعادته 

  ومن سورة النمل

يكون قوله تعاىل بشهاب قبس يقرأ بالتنوين واإلضافة فاحلجة ملن أضاف أنه جعل الشهاب غري القبس فأضافه أو 
أراد بشهاب من قبس فأسقط من وأضاف أو يكون أضاف والشهاب هو القبس الختالف اللفظني كما قال تعاىل 

  ولدار اآلخرة خري واحلجة ملن نون أنه جعل القبس نعتا لشهاب فأعربه بإعرابه وأصل الشهاب كل أبيض نوري 
اء ومثله فلما رآها هتتز يقرأ بالتفخيم واإلمالة فأما قوله تعاىل وبشرى يقرا بالتفخيم على األصل وباإلمالة ملكان الي

  كسر الراء واهلمزة فتسمى إمالة اإلمالة 
قوله تعاىل مايل ال أرى اهلدهد ومايل ال أعبد يف يس يقرآن بالتحريك واإلسكان فاحلجة ملن فتح أن كل اسم مكىن 

  كذلك الياء واحلجة ملن أسكن أن كان على حرف واحد مبين على حركة كالتاء يف قمت والكاف يف ضربك ف

سورة النمل احلركة على الياء ثقيلة فأسكنها ختفيفا وهذا ال سؤال فيه وإمنا السؤال على أيب عمرو ألنه أسكن يف 
  النمل وحرك يف يس 

اتى وله يف ذلك ثالث حجج إحداهن ما حكى عنه أنه فرق بني االستفهام يف النمل وبني االنتفاء يف يس والثانية أنه 
باللغتني ليعلم جوازمها والثالثة أن االستفهام يصلح الوقف عليه فأسكن له الياء كقولك ما يل وما لك واالنتفاء يبىن 



  على الوصل من غري نية وقوف فحركت الياء هلذا املعىن 
ظ على األصل ألن قوله تعاىل اوليأتيين بسلطان مبني يقرأبإظهار النونني وباإلدغام فاحلجة ملن أظهر أنه أتى باللف

األوىل نون التأكيد مشددة والثانية مع الياء اسم املفعول به واحلجة ملن أدغم أنه استثقل اجلمع بني ثالث نونات 
  متواليات فخفف باإلدغام وحذف إحداهن ألن ذلك ال خيل بلفظ وال حييل معىن والسلطان ها هنا احلجة 

 ما روي عن عاصم من فتحها ومها لغتان واالختيار عند النحويني قوله تعاىل فمكث غري بعيد يقرأ بضم الكاف إال
  الفتح ألنه ال جييء اسم الفاعل من فعل يفعل بالضم إال على وزن فعيل إال األقل كقوهلم حامض وفاضل 
جة ملن قوله تعاىل من سبأبنبأ يقني يقرا باإلجراء والتنوين وبترك اإلجراء والفتح من غري تنوين وبإسكان اهلمزة فاحل

أجراه أنه جعله اسم جبل أو اسم أب للقبيلة واحلجة ملن مل جيره أنه جعله اسم ارض أو امرأة فثقل بالتعريف 
والتأنيث واحلجة ملن أسكن اهلمزة أنه يقول اسم اهلمزة أنه يقول هذا اسم مؤنث وهو أثقل من املذكر ومعرفة وهو 

  ا اجتمع يف االسم ما ذكرناه من الثقل خفف باألسكان أثقل من النكرة ومهموز وهو أثقل من املرسل فلم
  وسئل أبو عمرو عن تركه صرفه فقال هو اسم ال أعرفه وما مل تعرفه العرب مل تصرفه 

  قوله تعاىل اال يسجدوا يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه 

صب ومعناه وزين هلم الشيطان أال يسجدوا سورة النمل جعله حرفا ناصبا للفعل وال للنفي وأسقط النون عالمة للن
هللا واحلجة ملن خفف أنه جعله تنبيها واستفتاحا للكالم مث نادى بعده فاجتزأ حبرف النداء من املنادى إلقباله عليه 

  وحضوره فأمرهم حينئذ بالسجود 
 يا اسلمي يا دار مي أال... وتلخيصه أال يا هؤالء اسجدوا هللا والعرب تفعل ذلك كثريا يف كالمها قال الشاعر 

أراد يا هذه اسلمي ودليله أنه يف قراءة عبد اهللا هال يسجدون ... وال زال منهال جبرعائك القطر ... على البلى 
  وإمنا تقع هال يف الكالم حتضيضا على السجود 

  قوله تعاىل ويعلم ما خيفون وما يعلنون يقرآن بالياء والتاء وقد تقدم ذكر علله فيما مضى 
ه تعاىل أمتدونين مبال يقرأبإدغام النون يف النون والتشديد وإثبات الياء وصال ووقفا وبإظهار النونني وإثبات الياء قول

  وصال وحبذفها مع اإلظهار وصال ووقفا وقد ذكرت علله يف نظائره مقدمة 
وباألمالة والتفخيم فاحلجة ملن مد قوله تعاىل فما أتاين اهللا يقرأ باملد والقصر وإثبات الياء وفتحها وإسكاهنا وحذفها 

أنه جعله من اإلعطاء وبه قرأت األئمة واحلجة ملن قصر أنه جعله من اجمليء ومن أثبت الياء وفتحها كره إسكاهنا 
  فتذهب اللتقاء الساكنني واحلجة ملن حذفها أنه اجتزأ بالكسرة منها وقد تقدم القول يف االحتجاج ملن فخم وأمال 

  سورة النمل 
له تعاىل وكشفت عن ساقيها قرأه األئمة بإرسال األلف إال ما قرأه ابن كثري باهلمز مكان األلف وله يف ذلك قو

وجهان أحدمها أن العرب تشبه ماال يهمز مبا يهمز فتهمزه تشبيها به كقوهلم حالت السويق وإمنا أصله يف قوهلم 
ب تبدل من اهلمز حروف املد واللني فأبدل ابن حالت اإلبل عن احلوض إذا منعتها من الشرب واآلخر أن العر

كثري من حروف املد واللني مهزة تشبيها بذلك فأما مهزه يف صاد لقوله بالسوق فقيل كان أصله سؤوق على ما 
  جيب يف مجع فعل فلما اجتمع واوان األوىل مضمومة مهزها واجتزأ هبا من الثانية فحذفها 

ن يقرآن بالتاء والنون فاحلجة ملن قرأه بالتاء أنه أراد به كأن خماطبا خاطبهم فقال قوله تعاىل لنبيتنه وأهله مث لنقول
حتالفوا من القسم لتبيتنه مث لتقولن فأتى بالتاء داللة على خطاب احلضرة واسقطت نون التأكيد واو اجلمع اللتقاء 



  الساكنني 
  ا وقد أتينا على علله يف الكهف قوله تعاىل مهلك أهله يقرا بضم امليم وفتحها وبكسر الالم وفتحه

قوله تعاىل أنا دمرناهم يقرا بكسر اهلمزة وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه استأنفها بعد متام الكالم واحلجة ملن فتحها أنه 
جعلها متصلة باألول من وجهني أحدمها أنه جعلها وما اتصل هبا خرب كان واآلخر أنه وصلها بالباء مث أسقطها 

  يها فوصل الفعل إل

  سورة النمل 
  قوله تعاىل أئنكم لتأتون الرجال يقرأ هبمزة وياء وباملد وغري املد وهبمزتني وقد ذكرت علله حمكمة فيما سلف 

  قوله تعاىل إال امرأته قدرناها يقرأ بتشديد الدال وختفيفها وقد تقدم القول فيه 
  تخفيف وقد ذكر آنفا قوله تعاىل قليال ما تذكرون يقرأ بالتاء والياء وبالتشديد وال

قوله تعاىل بل ادارك يقرأ بقطع األلف وإسكان الدال وبوصل األلف وتشديد الدال وزيادة ألف بني الدال والراء 
فاحلجة ملن قطع األلف أنه جعله ماضيا من األفعال الرباعية ومنه قوله إنا ملدركون واحلجة ملن وصل وشدد وزاد 

ن التاء وأدغمها يف الدال فصارتا داال شديدة ساكنة فأتى بألف الوصل ليقع هبا ألفا أن األصل عنده تدارك مث أسك
االبتداء وكسر الم بل لذهاب ألف الوصل يف درج الكالم والتقائها مع سكون الدال ومثله فادارأمت فيها قالوا 

  اطرينا بك وازينت وظن أهلها 
  قوله تعاىل أئذا كنا ترابا وآباؤنا مذكور فيما تقدم 

  ما قوله أئنا يقرا باالستفهام واإلخبار فاحلجة ملن استفهم أنه أراد أإنا فأ

سورة النمل هبمزتني فقلب الثانية ياء النكسارها ختفيفا هلا واحلجة ملن أخرب أنه أراد إننا فاستثقل اجلمع بني ثالث 
ونات يف اإلخبار أنه أتى بالكالم نونات فحذف إحداهن ختفيفا مث أدغم النون يف النون للماثلة واحلجة ملن أظهر الن

  على أصله ووفاه ما أوجبه املعىن له فأما االسم املكىن ففي موضع نصب بإن يف كل الوجوه 
قوله تعاىل وال تسمع الصم يقرأبالياء مفتوحة ورفع الصم وبالتاء مضمومة ونصب الصم وقد بني الوجه يف ذلك 

بت عليهم إذا كانوا صما فقل هذا مثل وإمنا نسبوا إىل الصمم ألن مشروحا يف سورة األنبياء فإن قيل فأي حجة تث
الرسول عليه السالم ملا وعظهم فتكربوا عن الوعظ وجمته آذاهنم ومل ينجح فيهم كانوا مبنزلة من مل يسمع أال ترى 

  ... أصم عما ساءه مسيع ... إىل قول الشاعر 
  وقد ذكر فيما سلف  قوله تعاىل وال تكن يف ضيق يقرا بفتح الضاد وكسرها

قوله تعاىل هبادي العمي يقرأبالياء واسم الفاعل مضافا وخفض العمي وبالتاء مكان الباء عالمة للمضارعة ونصب 
العمي فاحلجة ملن أدخل الباء أنه شبه ما بليس فأكد هبا اخلرب فإن أسقط الباء كان له يف االسم الرفع والنصب 

فعال مضارعا السم الفاعل ألنه ضارعه يف اإلعراب وقام مقامه يف احلال فأعطي واحلجة ملن قرأه بالتاء أنه جعله 
  الفعل بشبهه اإلعراب وأعطي اسم الفاعل بشبهه اإلعمال 

  سورةالنمل 
والفعل ها هنا مرفوع باللفظ يف موضع نصب باملعىن والعمي منصوبون بتعديه إليهم وعلى هذا تأيت احلجة يف سورة 

  فإن الوقف ها هنا بالياء ويف الروم بغري ياء اتباعا خلط السواد  الروم إال يف الوقف



قوله تعاىل تكلمهم أن الناس يقرأ بكسر اهلمزة وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه جعل الكالم تاما عند قوله تكلمهم مث 
ا فموضعها على ابتدأإن مستأنفا فكسر واحلجة ملن فتح أنه أعمل تكلمهم يف أن بعد طرح اخلافض فوصل الفعل إليه

هذا نصب بتعدي الفعل إليها يف قول البصريني ونصب بفقدان اخلافض يف قوله الفراء وخفض يف قول الكسائي 
  وإن فقد اخلافض 

قوله تعاىل وكل أتوه يقرأ باملد وضم التاء وبالقصر وفتح التاء فاحلجة ملن مد أنه جعله مجعا ساملا ل آت وأصله 
اإلضافة فاهلاء يف موضع خفض واحلجة ملن قصر أنه جعله فعال ماضيا مبعىن جاء والواو  آتونه فسقطت النون ملعاقبة

  دالة على اجلمع والرفع والتذكري واهلاء يف موضع نصب بتعدي الفعل إليها 
فإن قيل مل اختص ما يعقل جبمع السالمة دون ما ال يعقل فقل لفضيلة ما يعقل على ما ال يعقل فضل يف اللفظ هبذا 

مع كما فضل باألمساء األعالم يف املعىن ومحل ما ال يعقل يف اجلمع على مؤنث ما يعقل ألن املؤنث العاقل فرع اجل
  على املذكر واملؤنث مما ال يعقل فرع على املؤنث العاقل فتجانسا بالفرعية فاجتمعا يف لفظ اجلمع باأللف والتاء 

  قدمناه من مشاهدة احلضرة والغيبة قوله تعاىل مبا يفعلون يقرأ بالتاء والياء على ما 
  قوله تعاىل من فزع يومئذ يقرأ بالتنوين والنصب وباألضافة وكسر امليم 

  سورة القصص وفتحها معا وقد ذكر علله يف آخر املائدة مبا يغين عن إعادة القول فيه 
  واضع قوله تعاىل وما ربك بغافل عما يعملون يقرأ بالياء والتاء وقد ذكرت علله يف عدة م

  ومن سورة القصص

قوله تعاىل ونرى فرعون وهامان وجنودمها يقرأ بالنون والنصب وبالياء والرفع فاحلجة ملن قرأه بالنون والنصب أنه 
رده على قوله تعاىل ونريد أن منن و أن نرى فأتى بالكالم على سنن واحد ونصب فرعون ومن بعده بتعدي الفعل 

جل ألنه بذلك أخرب عن نفسه واحلجة ملن قرأه بالياء أنه استأنف الفعل بالواو ودل  إليهم واهللا هو الفاعل هبم عز و
  اإلخبار عن فرعون ونسب الفعل إليه فرفعه به وعطف من بعده بالواو عليه 

  قوله تعاىل وحزنا يقرأ بضم احلاء وإسكان الزاي وبفتحهما معا وقد تقدمت احلجة فيه فيما سلف مستقصاة 
يصدر الرعاء يقرأبفتح الياء وضم الدال وبضم الياء وكسر الدال وبإمشام الصاد الزاي وخلوصها  قوله تعاىل حىت

صادا فاحلجة ملن ضم الياء أنه جعله فعال هم فاعلوه يتعدى إىل مفعول معناه حىت يصدر الرعاء مواشيهم واحلجة ملن 
الصاد الزاي أنه قرهبا بذلك من الدال لسكون فتح الياء أنه جعله فعال هلم غري متعد إىل غريهم واحلجة ملن أشم 

  الصاد وجميء الدال بعدها 
والرعاء بكسر الراء واملد مجع راع وفيه وجهان آخران راعون على السالمة ورعاة على التكسري وهو مجع خمتص 

  به االسم املعتل فأصله عند البصريني رعية 

لها وأصله عند الكوفيني رعى فحذفوا حرفا كراهية للتشديد سورة القصص انقلبت ياؤه ألفا لتحركها وانفتاح ما قب
  وأحلقوا اهلاء عوضا مما حذفوا فانقلبت الياء ألفا ألن ما قبل اهلاء ال يكون إال مفتوحا 

قوله تعاىل أو جذوة من النار يقرأ بكسر اجليم وفتحها وضمها وهن لغات كما قالوا يف اللنب رغوة ورغوة ورغوة 
  ىن اجلذوة عود يف رأسه نار والكسر أفصح ومع

قوله تعاىل من الرهب يقرأ بضم الراء وفتحها وبفتح اهلاء وإسكاهنا فقيل هن لغات ومعناهن الفزع واجلناح من 



  اإلنسان اليد 
  واملعىن إنه ملا ألقى العصا فصارت جانا فزع منها فأمر بضم يده إىل أضالعه ليسكن من روعه 

العرب أعطين ما يف رهبتك فإن صح ذلك فإسكانه غري واجب ألن العرب تسكن وقيل الرهب ها هنا الكم تقول 
املضموم واملكسور وال تسكن املفتوح أال ترى إىل حكاية االصمعي عن أيب عمرو وقال قلت له أنت متيل يف 

  قراءتك إىل التخفيف فلم مل تقرأيدعوننا رغبا ورهبا باإلسكان فقال يل ويلك أمجل أخف أم مجل 
  تعاىل فذانك برهانان يقرأ بتشديد النون وختفيفها قد ذكرت علله يف سورة النساء قوله 

  فأما الربهانان فاليد البيضاء من غري سوء أي من غري برص والعصا املنقلبة جانا 

  سورة القصص 
راد والقمل وأما قوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فقيل مخس يف األعراف قوله فأرسلنا عليهم الطوفان واجل

  والضفادع والدم واليد والعصا وحل عقد لسانه وفلق البحر له وألمته 
  قوله تعاىل 

ردءا يصدقين يقرأ بإسكان الدال وحتقيق اهلمزة وبفتح الدال وختفيف اهلمزة فاحلجة ملن حقق أنه أتى بالكالم على 
  حركها ولني اهلمزة ختفيفا أصله ومعناه العون واحلجة ملن خفف أنه نقل حركة اهلمزة إىل الدال ف

فأما يصدقين فأمجع على جزمه مخسة من األئمة جوابا للطلب ورفعه محزة وعاصم وهلما فيه وجهان أحدمها أهنما 
  جعاله صلة للنكرة والثاين أهنما جعاله حاال من اهلاء وقد ذكر ذلك مشروحا يف اول سورة مرمي 

الواو وحذفها فاحلجة ملن أثبتها أنه رد هبا القول على ما تقدم من قوهلم قوله تعاىل وقال موسى ريب أعلم يقرأ بإثبات 
  واحلجة ملن حذفها أنه جعل قول موسى منقطعا من قوهلم 

  قوله تعاىل ومن تكون له عاقبة الدار يقرأ بالياء والتاء واحلجة فيه ما قدمناه يف امثاله 
  وبفتحها على معىن يصريون قوله تعاىل ال يرجعون يقرأبضم الياء على معىن يردون 

قوله تعاىل ساحران تظاهرا يقرأ بإثبات األلف وطرحها فاحلجة ملن أثبتها أهنم كنوا بذلك عن موسى وحممد عليهما 
  السالم واحلجة ملن طرحها أنه أراد كنايتهم بذلك عن التوراة والفرقان 

  قوله تعاىل جتى إليه يقرأبالياء والتاء على ما بيناه آنفا 

ة العنكبوت قوله تعاىل خلسف يقرأ بضم اخلاء اداللة على بناء ما مل يسم فاعله وبفتحها داللة على اإلخبار سور
بذلك عن اهللا عز و جل ومعىن قوله ويك أنه أمل تر أنه وفيها وجهان فأهل البصرة خيتارون الوقف على وي ألهنا 

ها ألهنا عندهم كلمة واحدة أصلها ويلك أنه عندهم كلمة حزن مث يبتدئون كأنه وأهل الكوفة خيتارون وصل
  فحذفت الالم ووصلت بقوله أنه 

  ومن سورة العنكبوت

قوله تعاىل أومل يروا كيف يبدئ اهللا اخللق يقرأ بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالتاء أنه أراد معىن املواجهة باخلطاب ملا 
لق أوىل بذلك فإما أن تنكرومها مجيعا أو تقروا هبما مجيعا أنكروا البعث والنشور فقيل هلم فإنكاركم البتداء اخل
  واحلجة ملن قرأه بالياء فعلى طريق الغيبة والبالغ هلم 

فأما قوله يبدئ فيقرأ بضم الياء وكسر الدال وبفتح الياء والدال معا فاحلجة ملن ضم أنه أخذه من أبدأ ومن فتح 



  أخذه من بدأ ومها لغتان 
قرأ باملد والقصر واهلمز فيهما والقول يف ذلك كالقول يف رأفة فإسكاهنا كقصرها وحركتها قوله تعاىل النشأة ي

  كمدها وهي يف الوجهني مصدر 
قوله تعاىل مودة بينكم يقرأ باإلضافة والرفع معا والنصب وبالتنوين والرفع معه والنصب فاحلجة ملن رفع مع 

ة وما مبعىن الذي واختذمت صلة ما ويف اختذمت ها حمذوفة تعود على اإلضافة أنه جعل إمنا كلمتني منفصلتني إن الناصب
  الذي واوثانا مفعول به ومودة خرب إن وتلخيصه إن الذي اختذمتوه أوثانا موده بينكم ومثله قول الشاعر 

  ... علي وإمنا أهلكت مال ... دريين إمنا خطئي وصويب ... سورة العنكبوت 
قوله مودة باالبتداء ألن الكالم قد مت عند قوله أوثانا وقوله يف احلياة الدنيا اخلرب وله يف الرفع وجه آخر أن يرفع 

واحلجة ملن نصب أنه جعل املودة مفعول اختذمت سواء أضاف أو نون وجعل إمنا كلمة واحدة أو جعل املودة بدال من 
ا مبعىن وصلكم وقد ذكر ذلك االوثان ومن نصب بينكم مع التنوين جعله ظرفا ومن خفضه مع اإلضافة جعله امس

  يف األنعام 
قوله تعاىل ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال يقرآن معا باالستفهام ويقرأ األول 

 باالخبار والثاين باالستفهام وبتحقيق اهلمزتني معا وبتحقيق األوىل وتليني الثانية وقد تقدم من القول يف تعليله ما يغين
  عن إعادته 

قوله تعاىل لننجينه وأهله وإنا منجوك وأهلك يقرآن بالتشديد والتخفيف وبتشديد األول وختفيف الثاين فاحلجة يف 
  ذلك كله ما قدمناه من أخذ املشدد من جنى وأخذ املخفف من أجنى ومثله قوله إنا منزلون يقرأ بالتشديد والتخفيف 

  رأ بالياء والتاء على ما قدمناه من القول يف أمثاله قوله تعاىل إن اهللا يعلم ما يدعون يق
قوله تعاىل لوال أنزل عليه آية يقرأ بالتوحيد واجلمع فاحلجة لن وحد أنه اجتزأ بالواحد من اجلمع ألنه ناب عنه وقام 

  مقامه واحلجة ملن مجع أنه أتى باللفظ 

  ند اهللا سورة العنكبوت على حقيقته ودليله قوله بعد ذلك إمنا اآليات ع
قوله تعاىل ويقول ذوقوا يقرأ بالنون والياء ومها إخبار عن اهللا عز و جل فالنون إخباره تعاىل عن نفسه والياء إخبار 

  نبيه عليه السالم عنه 
قوله تعاىل يا عباد الذين آمنوا ها هنا يا عباد الذين أسرفوا يف الزمر يقرآن بإثبات الياء وحذفها فاحلجة ملن أثبت أنه 

تى بالكالم على أصله ألن أصل كل ياء اإلثبات والفتح اللتقاء الساكنني واحلجة ملن أسكنها وحذفها لفظا أنه أ
اجتزأ بالكسرة منها وحذفها ألن بناء النداء على احلذف واالختيار ملن حرك الياء بالفتح أن يقف بالياء ألهنا ثابتة يف 

   يف موضعه إن شاء اهللا السواد فأما قوله يا عبادي ال خوف عليكم فيأيت
  قوله تعاىل إن أرضي واسعة أمجع القراء على إسكاهنا إال ابن عامر فإنه فتحها على األصل 

  قوله تعاىل مث إلينا يرجعون يقرأ بالتاء والياء على ما قدمناه من القول يف أمثاله 
احلجة ملن قرأ بالنون والباء أنه أراد لننزلنهم من قوله تعاىل لنبوئنهم يقرأبالنون والباء وبالنون والثاء ومعنامها قريب ف

اجلنة غرفا ودليله قوله والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم واحلجة ملن قرأ بالنون والثاء أنه أراد النزول واإلقامة 
  ومنه قوله وما كنت ثاويا يف أهل مدين 



  سورة مرمي 
ا فاحلجة ملن أسكن أنه جعلها الم وعيد يف لفظ األمر كقوله اعملوا قوله تعاىل وليتمتعوا يقرأ بإسكان الالم وكسره

  ما شئتم 
وملن كسر وجهان أحدمها أن تكون الم الوعيد أجراها على أصلها فكسرها مع الواو واآلخر أن تكون الم كي 

  مردودة بالواو على قوله ليكفروا مبا آتيناهم فيكون الفعل هبا منصوبا وباألوىل جمزوما 

  ورة الرومومن س

قوله تعاىل مث كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا يقرا بنصب عاقبة ورفع السوءى وبرفع عاقبة ونصب 
  السوءى وبالتفخيم يف السوءى واإلمالة على ما قدمناه من االحتجاج يف أمثاله 

  مفعول له معناه لكذهبم  ووزن السوءى فعلى من السوء وهي ها هنا العذاب وقوله أن كذبوا يف موضع نصب ألنه
  قوله تعاىل مث إليه ترجعون يقرأ بالياء والتاء والفتح والضم وقد تقدم ذكر معناه 

قوله تعاىل آليات للعاملني يقرأ بفتح الالم وكسرها فاحلجة لن فتح أنه جعله مجع عامل والعامل حيتوي على كل 
ه جعله مجع عامل ألن العامل أقرب إىل االعتبار من املخلوقات من إنس وجان ومجاد وحيوان واحلجة ملن كسر أن

  اجلاهل ودليله قوله وما يعقلها إال العاملون 
فإن قيل فما وجه دخول احليوان واجلماد يف مجلة من يعتربومها ال يعقالن ذلك فقل إن اللفظ وإن كان عاما فاملراد 

جاء التفسري أنه اراد عامل أهل زمانكم من الرجال  به اخلاص ممن يعقل ودليله قوله تعاىل وهو فضلكم على العاملني
  والنساء 

  سورة الروم 
قوله تعاىل وكذلك خترجون يقرأ بفتح التاء وضم الراء وبضم التاء وفتح الراء فاحلجة ملن فتح التاء أنه جعله الفعل 

  هلم واحلجة ملن ضم أنه جعله ملا مل يسم فاعله 
املد من اإلعطاء ودليله إمجاعهم على مد قوله بعده وما آتيتم من زكاة إال ما روي قوله تعاىل وما آتيتم من ربا يقرأ ب

  عن ابن كثري من القصر يريد به معىن اجمليء 
قوله تعاىل لريبوا يف أموال الناس أمجع القراء على قراءته بالياء وفتح الواو ألنه فعل مضارع دخلت عليه الم كي 

فع من التاء يف موضع الياء مضمومة وإسكان الواو ألنه جعل التاء دليال للخطاب والربا فاعله إال ما انفرد به نا
وضمها ألهنا من أرىب وأسكن الواو ألهنا للجمع وجعل عالمة النصب سقوط النون ومحله على ذلك كتابتها يف 

  السواد بألف بعد الواو 
  بين إسرائيل  قوله تعاىل كسفا يقرا بإسكان السني وفتحها وقد ذكرت علته يف سورة

قوله تعاىل إىل آثار رمحة اهللا يقرأ بالتوحيد واجلمع فاحلجة ملن وحد أنه أكتفى بالواحد من اجلمع لنيابته عنه ودليله 
قوله هم أوالء على أثري ومل يقل آثاري واحلجة ملن مجع أنه أراد به أثار املطر يف األرض مرة بعد مرة واملراد هبذا 

من ال يقر بالبعث وال يوقن حبياة بعد موت فأراهم اهللا تعاىل إحياء بعد موت ليعرفوا ما  من اهللا عز و جل تعريف
  غاب عنهم مبا قد شاهدوه عيانا فتكون أبلغ يف الوعظ هلم وأثبت للحجة عليهم 

  قوله تعاىل وال تسمع الصم الدعاء يقرأ بفتح التاء والرفع وبضمها والنصب وقد ذكرت علله آنفا 



  سورة لقمان 
  قوله تعاىل من ضعف يقرأ بضم الضاد وفتحها وقد ذكر وجهه يف األنفال 

  قوله تعاىل ال ينفع الذين ظلموا معذرهتم يقرأبالياء والتاء على ما ذكر يف أمثاله 
قوله تعاىل ليذيقهم بعض الذي عملوا أمجع القراء فيه على الياء إال ما رواه قنبل عن ابن كثري بالنون خيرب بذلك اهللا 

  عز و جل عن نفسه بنون امللكوت 

  ومن سورة لقمان

قوله تعاىل هدى ورمحة أمجع القراء على نصبهما على احلال أو القطع من اآليات ألهنا معرفة واهلدى والرمحة نكرتان 
وقد مت الكالم دوهنما إال ما قرأه محزة بالرفع وله يف ذلك وجوه أحدها أن يكون هدي مرفوعة باالبتداء ورمحة 

طوفة عليها للمحسنني اخلرب والثاين أن يكون بدال من قوله آيات الكتاب هدى ورمحة ألن آيات الكتاب كذلك مع
  هي أو يكون أضمر هلا مثل ما أظهر لآليات فرفعها بذلك ألن اآليات جامعة للهدى والرمحة 

   قوله تعاىل ويتخذها يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه رده على قوله يشتري
والوجه أن يضمر هلا هو ألن اهلاء واأللف كناية عن السبيل واحلجة ملن نصب أنه رده على قوله ليضل عن سبيل 

  اهللا وليتخذها هزوا 
قوله تعاىل يا بين ال تشرك باهللا يا بين إهنا يا بين أقم الصالة يقرأن بالتشديد وكسر الياء وفتحها وبالتخفيف 

أنه أراد يا بنيي بثالث ياءات األوىل ياء التصغري والثانية أصلية وهي الم الفعل واإلسكان فاحلجة ملن شدد وكسر 
  والثالثة ياء اإلضافة إىل النفس فحذف األخري اجتزاء بالكسر منها وختفيفا لالسم ملا اجتمع فيه ثالث ياءات 

  سورة لقمان 
ت األلف واهلاء للترخيم ألهنما زائدتان وملن فتح الياء مع التشديد وجهان أحدمها أنه أراد يابنياه فرخم فسقط

  فاأللف زيدت لبعد الصوت واهلاء للسكت فبقي االسم على الفتح الذي كان عليه قبل الترخيم 
والثاين أنه شبه هذه الياء ملا رآها مشددة ومعها ياء اإلضافة بياء االثنني إذا أضيفت إليها ففتحها كما فتحوا قوله 

  إحدى ابنيت هاتني 
ل فما الفرق بني قولك ابنيت وبني قولك يا بين وكالمها مضاف إىل النفس بالياء الشديدة فقل الفرق بينهما فإن قي

لطيف فاعرفه وذلك أن الياء يف قولك ابنيت ساكنة طبعا ألهنا بدل من األلف اليت ال ميكن احلركة فيها بوجه مث 
 ياء اإلضافة احلركة فكان الفتح أوىل هبا ففتحت لذلك يدخل ياء اإلضافة ألن النون تذهب ملعاقبتها هلا واألصل يف

  وأدغمت فيها ياء التثنية لسكوهنا فهذا وجه الفتح يف الياء املضاف إليها التثنية 
وأما وجه كسر الياء يف قولك يا بين فإن وزن ابن كوزن حصن فإذا قلت يف التصغري حصني كان كقولك بين 

ل اليت هي الم الفعل وكان اإلعراب عليها جاريا كما جرى على النون من فاجتمع فيه ياء التصغري وياء األص
حصني مث دخلت عليها ياء اإلضافة فاجتذبت الياء الشديدة لقوهتا إىل الكسر ألن من شرطها أن تزيل االعراب عما 

ني بكسر وليته وترده إىل الكسر كقولك حصيين فتسقط ياء اإلضافة يف بين لكثرة الياءات فتبقى كقولك حص
النون وسقوط الياء فأنت اآلن تعلم ضرورة أن الياء من حصني ساكنة وهي ياء التصغري ومثلها يف قولك بين والنون 

املكسورة يف قولك حصني مثلها ياء األصل يف بين وهي مكسورة كالنون لتدل بالكسر على ياء اإلضافة الساقطة 



التثنية والداللة على فتح الياء يف التثنية وكسرها يف التصغري وأما فهذا تلخيص الفرق بني ياء اإلضافة يف التصغري و
احلجة ملن خفف الياء وأسكن فإنه صغر ومل يضف فلما اجتمع يف آخر االسم ياءان حذف إحدامها وبقي األوىل 

  ء مفرد وهي ياء التصغري على سكوهنا فأجحف باالسم ولو أتى به منادى على أصل املواجهة لقال يا بين ألنه ندا

  سورة لقمان 
قوله تعاىل وال تصاعر خدك يقرأ بإثبات األلف والتخفيف وحبذفها والتشديد وقد ذكر يف أمثاله ما يغين عن إعادته 

ومعىن قوله ال تصاعر خدك أي ال متل بوجهك وال تعرض تكربا وأصله من الصعر وهو داء يصيب البعري فيلتوي له 
  عنقه 

ة أمجع القراء على نصب مثقال إال نافعا فإنه رفعه واحلجة ملن له أنه جعل كان مما حدث قوله تعاىل إن تك مثقال حب
  ووقع وال خرب هلا إذا كانت كذلك 

قوله تعاىل وأسبغ عليكم نعمة يقرأ باجلمع واإلضافة وبالتوحيد فاحلجة ملن مجع أنه أراد بذلك مجيع النعم اليت ينعم 
كرا ألنعمه فاهلاء ها هنا كناية عن اسم اهللا عز و جل واحلجة ملن وحد أنه أراد اهللا هبا على عباده ودليله قوله شا

نعمة اإلسالم ألهنا جامعة لكل النعم وما سواها يصغر يف جنبها فاهلاء ها هنا عالمة للتأنيث فأما قوله ظاهرة وباطنة 
  فالظاهرة نعمة اإلسالم والباطنة ستر الذنوب 

بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه رده على ما قبل دخول إن عليها أو استأنفه بالواو قوله تعاىل والبحر ميده يقرأ 
  كما قال يغشى طائفة منكم وطائفة واحلجة ملن نصب أنه رده على اسم إن 

فإن قيل فإن من شرط أيب عمرو أن يرفع املعطوف على إن بعد متام اخلرب كقوله والساعة ال ريب فيها فقل حجته 
لو حتتاج إىل جواب يأيت بعد االبتداء واخلرب فكان املعطوف عليها كاملعطوف على إن قبل متام خربها  يف ذلك أن

  والدليل على ذلك أن متام اخلرب هاهنا يف قوله ما نفدت كلمات اهللا وهذا أدل 

  سورة السجدة دليل على دقة متييز أيب عمرو ولطافة حذقه بالعربية 
  إمجاع القراء على التاء إال ما رواه عياش عن أيب عمرو بالياء ومل يروه اليزيدي قوله تعاىل مبا يعملون خبري 

  ومن سورة السجدة

قوله تعاىل الذي أحسن كل شيء خلقه يقرأبإسكان الالم وفتحها فاحلجة ملن أسكن أنه أراد الذي جعل عباده 
ل شيء خلقا وابتداء واحلجة ملن حيسنون خلق كل شيء وحيتمل أن يكون أراد املصدر فكأنه قال الذي أحسن ك

فتح أنه أراد الفعل املاضي واهلاء املتصلة به يف موضع نصب ألهنا كناية عن مفعول به ومعناه أنه أحسن خلق كال 
شيء خلقه فكونه على إرادته ومشيئته فله يف كال شيء صنعة حسنة تدل بأثارها على وحدانيته وحكمته ودليل 

  ما على األرض زينة هلا وعليها احلسن والقبيح ذلك قوله تعاىل إنا جعلنا 
  قوله تعاىل أئذا ضللنا يف األرض أئنا يقرا باالستفهام واإلخبار وقد تقدم ذكره 

قوله تعاىل ما أخفى هلم أمجع القراء على فتح الياء إال محزة فإنه أسكنها فاحلجة ملن فتح أنه جعلها فعال ماضيا ملا مل 
  واحلجة حلمزة أنه جعله إخبارا عن املتكلم فأسكن الياء عالمة للرفع  يسم فاعله وألفه ألف قطع



  سورة األحزاب 
قوله تعاىل ملا صربوا يقرأبفتح الالم والتشديد وبكسرها والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أراد حني صربوا ووقت 

جعل ما مع صلتها مبعىن  صربوا ودليله قولك والك السلطان ملا صربت واحلجة ملن خفف أنه أراد لصربهم ألنه
  املصدر وما يف قراءة من شدد يف موضع نصب على الظرف 

  ومن سورة األحزاب

قوله تعاىل مبا يعملون خبريا يقرأبالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه أتبع آخر الكالم أوله ودليله قوله وال تطع 
جة ملن قرأه بالتاء أنه جعله خطابا من الرسول عليه السالم هلم الكافرين واملنافقني إن اهللا كان مبا يعملون خبريا واحل

  يف حال احلضور 
قوله تعاىل الالئي يقرأهبمزة مكسورة من غري ياء وبكسرة الياء من غري مهز وال إمتام ياء وهبمزة مكسورة ممدودة 

من الياء واحلجة ملن كسر من غري وهذه كلها لغات يف مجع اليت فاحلجة لن مهز وكسر من غري ياء أنه أجتزا باهلمزة 
مهز وال ياء أنه خفف االسم ومجع بني ساكنني وسهل ذلك عليه أن األول حرف مد ولني فاملد الذي فيه يقوم مقام 

  احلركة واحلجة ملن مهز ومد أنه أتى بالكلمة على أصل ما وجب هلا 
فتح التاء وضمها وحبذف األلف وتشديد الظاء  قوله تعاىل تظاهرون يقرأبإثبات األلف وتشديد الظاء وبالتخفيف مع

فاحلجة ملن شدد أنه أراد تتظاهرون فأسكن التاء الثانية وإدغمها يف الظاء فشدد لذلك واحلجة ملن خفف وضم التاء 
أنه أخذه من ظاهر مث تظاهرون وملن فتح أنه أراد تتظاهرون فأسقط إحدى التاءين وقد ذكر اخللف يف أيهما 

ة ملن حذف األلف وشدد الظاء أنه أخذه من تظهر مث تتظهرون فأسكن التاء وادغمها يف الظاء الساقط واحلج
  فشددها وبقيت 

سورة األحزاب اهلاء على ما كانت عليه من التشديد ومعناه أن الرجل كان يف اجلاهلية إذا قال المرأته أنت علي 
  كظهر أمي حرمت عليه فجعل اهللا فيها على املسلم الكفارة 

وله تعاىل الظنونا و الرسوال و السبيال يقرأن بإثبات األلف وصال ووقفا وحبذفها وصال ووقفا وبإثباهتا وقفا ق
وطرحها وصال فاحلجة ملن أثبتها وصال ووقفا أنه اتبع خط املصحف ألهنا ثابتة يف السواد وهي مع ذلك مشاكلة ملا 

الشعر قوايف وترمنا وخروجا واحلجة ملن طرحها أن  قبلها من رؤوس اآلي وهذه األلفات تسمى يف رؤوس أبيات
هذه األلف إمنا تثبت عوضا من التنوين يف الوقف وال تنوين مع األلف والالم يف وصل وال وقف واحلجة ملن أثبتها 

وقفا وحذفها وصال أنه اتبع اخلط يف الوقف وأخذ مبحض القياس يف الوصل على ما أوجبته العربية فكان بذلك غري 
  ج من الوجهني خار

  قوله تعاىل وكان اهللا مبا يعملون بصريا يقرأبالياء والتاء على ما ذكرنا يف أول السورة 
  قوله تعاىل ال مقام لكم يقرا بضم امليم وفتحها وقد تقدم ذكر األحتجاج عليه آنفا 

  قوله تعاىل ألتوها يقرأ باملد من اإلعطاء وبالقصر من اجمليء وقد ذكر فيما مضى 
  تعاىل أسوة يقرأ بكسر اهلمز وضمها ومها لغتان كما قالوا رشوة ورشوة  قوله

قوله تعاىل يضعف هلا العذاب يقرأبتشديد العني وفتحها وكسرها ويضاعف بالياء والنون وإثبات األلف والتخفيف 
  فاحلجة ملن قرأه بالياء والتشديد مع الفتح 



األلف لقوله ضعفني ودليله قول العرب ضعفت لك الدرهم  سورة األحزاب أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله وحذف
مثليه واحلجة ملن قرأه بالنون والتشديد وكسر العني أنه جعله فعال أخرب به عن اهللا تعاىل كإخباره عن نفسه ونصب 

أخذه العذاب بوقوع الفعل عليه كما رفعه يف األول مبا مل يسم فاعله واحلجة ملن خفف وأثبت األلف مع الياء أنه 
من ضوعف يضاعف وهو فعل ما مل يسم فاعله واحلجة ملن قرأه بالنون وإثبات األلف مع التخفيف أنه جعله من 

  إخبار اهللا تعاىل عن نفسه 
قوله تعاىل وتعمل صاحلا يقرأبالتاء والياء فالتاء على املعىن ألنه اسم ملؤنث والياء للفظ من ألنه مذكر لفظا ومن 

  وملذكر ومؤنث  تكون امسا لواحد ومجع
قوله تعاىل نؤهتا أجرها يقرأ بالنون والياء فاحلجة ملن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار اهللا تعاىل عن نفسه واحلجة ملن 

  قرأه بالياء أنه جعله من إخبار رسوله عنه 
جة ملن فتح أنه قوله تعاىل وقرن يف بيوتكن يقرأ بكسر القاف وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه جعله من الوقار واحل

  جعله من االستقرار 
  قوله تعاىل أن تكون هلم اخلرية يقرأ بالياء والتاء وقد ذكر الوجه يف ذلك آنفا 

قوله تعاىل وخامت النبيني يقرأ بكسر التاء وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه أراد اسم الفاعل من قولك ختم النبيني فهو 
ني واحلجة ملن فتح أنه أخذه من اخلامت امللبوس ألنه مجال وفيه أربع لغات خامتهم ودليله قراءة عبد اهللا وختم النبي

  خامت وخامت وخاتام وخيتام 
قوله تعاىل من قبل أن متسوهن يقرأ بالتاء مضمومة وإثبات األلف وبفتح التاء وطرح األلف وقد ذكرت علله يف 

  البقرة مستقصاة 

  سورة نبأ 
  ق اهلمزة وإعراب الياء وحبذفه وإرسال الياء وقد ذكر قوله تعاىل ترجى من تشاء يقرأ بتحقي

قوله تعاىل ال حتل لك النساء إمجاع القراء على الياء إال ما روي عن أيب عمرو من التاء فيه يريد ال حيل لك شيء 
  من النساء 

مضى القول فيه مع قوله تعاىل غري ناظرين إناه يقرأ بإشباع الضمة وإحلاقها واوا وباختالس حركة الصنم فيها وقد 
  أمثاله 

قوله تعاىل إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا يقرأ باجلمع وجيمع اجلمع فاحلجة ملن قرأه باجلمع أنه ملا جاء بعده كرباء وهو 
مجع كبري وجب أن يكون الذي قبله سادة وهو مجع سيد ليوافق اجلمع يف املعىن واحلجة ملن قرأه جبمع اجلمع أن 

  كرب من الكرباء فأبانوهم منهم جبمع يتميزون به عنهم السادة كانوا فيهم أ
  قوله تعاىل وألعنهم لعنا كثريا بالثاء والباء وقد ذكرت علله يف البقرة 

  ومن سورة سبأ

قوله تعاىل عامل الغيب يقرأ عالم الغيب وعامل الغيب باخلفض وعامل بالرفع فاحلجة ملن خفض أنه جعله وصفا لقوله 
  ض بواو القسم فأما عالم فهو أبلغ يف املدح من عامل وعليم ودليله قوله يف آخرها قل إن ريب بلى وريب ألنه خمفو



سورة سبأ يقذف باحلق عالم الغيوب وقيل بل شدد داللة على التكثري ألنه مضاف إىل مجع واحلجة ملن قرأه بالرفع 
  أنه جعله خرب ابتداء حمذوف معناه هو عامل الغيب 

  يقرأ بضم الزاي وكسرها وقد ذكر قوله تعاىل ال يعزب 
قوله تعاىل من رجز أليم يقرأ باخلفض والرفع فاحلجة ملن خفض أنه جعله وصفا للرجز واحلجة ملن رفع أنه جعله 

  وصفا لقوله هلم عذاب ومعىن أليم مؤمل موجع 
من إخبار اهللا تعاىل عن ذاته قوله تعاىل إن نشأ خنسف أو نسقط يقرآن بالنون والياء فاحلجة ملن قرأ بالنون أنه جعله 

واحلجة ملن قرأ بالياء أنه جعله من إخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ربه عز و جل واتفق القراء على إظهار 
الفاء عند الباء إال ما قرأه الكسائي مدغما وحجته أن خمرج الباء من الشفتني وخمرج الفاء من باطن الشفة السفلى 

  لى فاتفقا يف املخرج للمقاربة إال أن يف الفاء تفشيا يبطل اإلدغام فأما إدغام الباء يف الفاء فصواب وأطراف الثنايا الع
قوله تعاىل ولسليمان الريح اتفاق القراء على نصب الريح إال ما رواه أبوبكر عن عاصم بالرفع فاحلجة ملن نصب 

  ه رفعه باالبتداء ولسليمان اخلرب إضمار فعل معناه وسخرنا لسليمان الريح فأما احلجة لعاصم فإن

  سورة سبأ 
  قوله تعاىل كاجلوايب اتفق القراء على حذف الياء يف الوقف إال ابن كثري فإنه أثبتها على األصل 

قوله تعاىل تأكل منسأته يقرأ باهلمز وتركه فاحلجة ملن مهز أنه اتى باللفظ على أصل االشتقاق ألن العصا مسيت 
  ئ هبا اإلبل عن احلوض أي يؤخرها واحلجة ملن ترك اهلمز أنه أراد التخفيف بذلك ألن الراعي ينس

قوله تعاىل لقد كان لسبأ يف مساكنهم يقرأ سبأ باإلجراء وتركه وقد ذكرت علله يف سورة النمل ويف مساكنهم يقرأ 
  كل موضع منهما مسكنا بالتوحيد واجلمع فاحلجة ملن وحد أنه اجتزأ بالتوحيد من اجلمع واحلجة ملن مجع أنه جعل 

قوله تعاىل ذوايت أكل مخط أمجع القراء فيه على التنوين إال أبا عمرو فإنه أضاف فاحلجة ملن نون أنه جعل اخلمط 
واألثل بدال من األكل وهو هو يف املعىن ولذلك كرهوا إضافته ألن الشيء ال يضاف إىل نفسه واحلجة أليب عمرو 

مط جنسا من املأكوالت فأضاف كما يضيف األنواع إىل األجناس واخلمط مثر أنه جعل األكل أشياء كثرية واخل
  األراك فأما أكل فيقرأ بضم الكاف على األصل وإسكاهنا ختفيفا 

قوله تعاىل حىت إذا فزع عن قلوهبم أمجع القراء على ضم الفاء داللة على بناء ما مل يسم فاعله إال ابن عامر فإنه 
لفعل للفاعل وهو اهللا عز و جل ومعىن ذلك أن املالئكة ملا مسعت صليل الوحي إىل حممد فتحها داللة على بناء ا

صلى اهللا عليه و سلم بعد الفترة اليت كانت بينه وبني عيسى عليه السالم فزعت له خوفا من قيام الساعة فقالوا 
  ماذا قال ربكم فأجيبوا قالوا احلق أي قال ربكم احلق 

  سورة سبأ 
هل جيازى إال الكفور يقرأبالياء وفتح الزاي وبالنون وكسر الزاي فاحلجة ملن قرأه بالياء والفتح أنه قوله تعاىل و

جعله فعل ما مل يسم فاعله فرفع لذلك الكفور واحلجة ملن قرأه بالنون أنه جعل الفعل هللا عز و جل وعداه إىل 
  الكفور فنصبه به 

كقوله وهل جيازى إال الكفور ودليل ذلك جميء التحقيق بعدها  وهل جييء يف الكالم على أربعة أوجه يكون جحدا
وتكون استفهاما كقوله هل يسمعونكم إذ تدعون ويكون أمرا كقوله فهل أنتم منتهون ويكون مبعىن قد كقوله تعاىل 

  هل أتى على اإلنسان حني من الدهر 



ألف وبالتخفيف وإثبات األلف بني الباء والعني قوله تعاىل ربنا بعد بني أسفارنا يقرأ بتشديد العني وكسرها من غري 
فاحلجة ملن شدد أنه أراد التكرير يعين بعد بعد وهو ضد القرب واحلجة ملن أدخل األلف وخفف أنه استجفى أن 

يأيت بالعني مشددة فأدخل األلف وخفف كقوله تعاىل عقدمت و عاقدمت وقد ذكرت علله هناك بأبني من هذا ومها يف 
والتخفيف عند الكوفيني جمزومان بالم مقدرة حذفت مع حرف املضارعة وعند البصريني مبنيا على  حال التشديد

  معىن الطلب بلفظ األمر على ما وجب للفعل يف األصل 
قوله تعاىل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يقرأ بتشديد الدال وختفيها ومعنامها قريب وذلك أن إبليس لعنه اهللا قال 

  آذان اآلنعام ظانا لذلك  وآلمرهنم فليبتكن

  سورة سبأ ال متيقنا فلما تابعه عليه من سبقت له الشقوة عند اهللا عز و جل صدق ظنه عليهم 
  قوله تعاىل إال ملن أذن له يقرأ بضم اهلمزة داللة على ما مل يسم فاعله ونصبها إخبارا بالفعل عن اهللا عز و جل 

اجلمع فاحلجة ملن وحد أنه أجتزأ بالواحد عن اجلمع كقوله تعاىل وامللك قوله تعاىل وهم يف الغرفات يقرأبالتوحيد و
  على ارجائها يريد به املالئكة واحلجة ملن مجع قوله تعاىل هلم غرف من فوقها غرف وكل صواب اللفظ قريب املعىن 

  اللغتني قوله تعاىل وأىن هلم يقرأبالتفخيم على األصل وباإلمالة ملكان الياء وبني بني تعديال بني 
قوله تعاىل التناوش يقرأبتحقيق اهلمز وإبداله فاحلجة ملن مهز أنه أراد التباعد واحلجة ملن ترك اهلمز أنه اراد التناول 

إليك نأش القدر النؤوش ... كم ساق من دار امرئ جحيش ... وأنشد لرؤبة يف اهلمز الذي هو مبعىن البعد قوله 
 ...  

نوشا به تقطع ... فهي تنوش احلوض نوشا من عال ... ي هو مبعىن التناول قوله وأنشد لغريه يف ترك اهلمز الذ
  أجواز الفال 

  سورة فاطر 

  من سورة فاطر

قوله تعاىل هل من خالق غري اهللا يقرأبالرفع واخلفض فاحلجة ملن رفع أنه أراد هل غري اهللا من خالق أو جيعله نعتا 
ريا مبعىن إال كقوله ما لكم من إله غريه واحلجة ملن خفض أنه جعله خلالق قبل دخول من أو جيعل هل مبعىن ما وغ
  نعتا خلالق أراد هل من خالق غري اهللا يرزقكم 

قوله تعاىل كذلك جيزي كل كفور يقرا بضم الياء وفتح الزاي والرفع وبالنون مفتوحة وكسر الزاي والنصب 
فرفع ما أتى بعده به واحلجة ملن قرأه بالنون والفتح أنه  فاحلجة ملن ضم أنه دل بالفعل على بنائه ملا مل يسم فاعله

  أراد حكاية ما أخرب اهللا عز و جل عن نفسه ونصب قوله كل كفور بتعدي الفعل إليه 
قوله تعاىل يدخلوهنا يقرا بفتح الياء وضم اخلاء وبضم الياء وفتح اخلاء فاحلجة ملن قرأه بفتح الياء أنه جعل الدخول 

ية إىل غريهم ففرق بني الفعلني هلذا املعىن واحلجة ملن قرأه بضم الياء أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله فعال هلم والتحل
  وزاوج بذلك بني هذا الفعل وبني قوله يدخلوهنا وحيلون ليشاكل بذلك بني اللفظني 

   قوله تعاىل ولؤلؤا يقرأ باهلمز وتركه وبالنصب واخلفض وقد ذكر جبميع وجوهه يف سورة احلج
  قوله تعاىل فهم على بينة منه يقرأبالتوحيد واجلمع فاحلجة ملن وحد قوله 



سورة يس فقد جاءكم بينة من ربكم واحلجة ملن قرأه باجلمع أنه وجده مكتوبا يف السواد بالتاء فأخذ مبا وجده يف 
  اخلط 

ودليله قوله تعاىل حىت  وفرق بينهما بعض أهل النظر بفرقان مستحسن فقال من وحد أراد الرسول عليه السالم
  تأتيهم البينة رسول من اهللا ومن مجع أراد القرآن ودليله قوله تعاىل وبينات من اهلدى والفرقان 

قوله تعاىل ومكر السيئ أمجع القراء فيه على كسر الياء وخفض اهلمزة إال ما قرأه محزة بوقف اهلمزة كاجلزم يف 
  ع الكسرات وتواليها مع اهلمزة كما خفف أبو عمرو يف قوله بارئكم الفعل وإمنا فعل ذلك ختفيفا للحرف الجتما

فإن قيل فهال فعل يف الثاين كما فعل يف األول فقل مل تتوال الكسرات يف الثاين كما توالت يف األول ألنه ملا انضمت 
ذلك فقد نسب إىل  اهلمزة للرفع زال االستثقال فأتى به على أصل ما أوجبه اإلعراب له من الرفع فاعرف حجته يف

  الوهم 

  ومن سورة يس

قوله تعاىل يس والقرآن يقرأبإدغام النون يف الواو وإظهارها فاحلجة ملن أدغم أنه أتى به على األصل واحلجة ملن 
  أظهر أن حروف التهجي ليست كغريها ألهنا ينوى هبا الوقف على كل حرف منها فكأنه بذلك منفرد مما بعده 

غم النون ها هنا يف الواو أن يدغم يف قوله ن والقلم فقل هذا ال يلزم ألن الياء أخف من الواو فإن قيل فيلزم من أد
  وأسهل يف اللفظ وقد ذكرت اإلمالة والتفخيم فيما تقدم 

  قوله تعاىل تنزيل العزيز الرحيم يقرأ برفع الالم ونصبها فاحلجة ملن رفع 

نزيل العزيز واحلجة ملن نصب أنه أراد املصدر كما قال تعاىل سورة يس أنه جعله خرب ابتداء حمذوف معناه هذا ت
  صنع اهللا الذي أتقن كل شيئ 

  قوله تعاىل من بني أيديهم سدا ومن خلفهم سدا يقرآن بضم السني وفتحها وقد ذكرت علله يف الكهف 
من التخفيف فمعىن  قوله تعاىل فعززنا بثالث أمجع القراء على تشديد الزاي فيه إال ما رواه أبوبكر عن عاصم

  التشديد قوينا ومنه أعزك اهللا ومعىن التخفيف غلبنا ومنه من عز بز أي من غلب أخذ السلب 
  قوله تعاىل أئن ذكرمت يقرأ هبمزتني حمققتني وهبمزة وياء وقد ذكر فيما مضى 

كالم على أصل ما وجب ألن قوله تعاىل وما عملته أيديهم يقرا بإثبات اهلاء وطرحها فاحلجة ملن أثبتها أنه اتى بال
اهلاء عائدة على ما يف صلتها ألهنا من أمساء النواقص اليت حتتاج إىل صلة وعائد واحلجة ملن حذفها أنه ملا اجتمع يف 

  الصلة فعل وفاعل ومفعول خفف الكلمة حبذف املفعول ألنه فضلة يف الكالم 
رفع أنه ابتدأه وجعل ما بعده خربا عنه واهلاء عائدة عليه  قوله تعاىل والقمر قدرناه يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن

  وهبا صلح الكالم واحلجة ملن نصب أنه اضمر فعال فسره ما بعده فكأنه يف التقدير وقدرنا القمر قدرناه 
فإن تقدم قبل االسم حرف هو بالفعل أوىل وتأخر بعده ما له صدر الكالم كاالمر والنهي واالستفهام كان وجه 

م النصب ألنك بالفعل تأمر وعنه تنهي وتستفهم ودليل ذلك إمجاع القراء على نصب قوله أبشرا منا واحدا الكال
  نتبعه والرفع عند النحويني جائز وإن كان ضعيفا 

  قوله تعاىل وهم خيصمون يقرا بإسكان اخلاء والتخفيف وبتشديد الصاد 



اد والتشديد وبفتح الياء وكسر اخلاء والصاد وبكسر سورة يس أيضا مع اإلسكان وبفتح الياء واخلاء وكسر الص
  الياء واخلاء والصاد وقد ذكرت علله مستقصاة يف نظائره 

قوله تعاىل يف شغل يقرا بضمتني متواليتني وبضم الشني وإسكان الغني فقيل مها لغتان فصيحتان وقيل األصل الضم 
  ستماع النغم واألحلان واإلسكان ختفيف وقيل معىن شغلهم افتضاض األبكار وقيل ا

قوله تعاىل يف ظالل يقرأبضم الظاء وفتح الالم من غري ألف بني الالمني وبكسر الظاء والف بني الالمني فاحلجة ملن 
ضم الظاء أنه جعله مجع ظلة ودليله قوله تعاىل يف ظلل من الغمام واحلجة ملن كسر الظاء أنه جعله مجع ظل وهو ما 

نهار إىل وقت الزوال وما ستر بعد ذلك فهو يفء ألنه ظل فاء من مكان إىل مكان أي ستر من الشمس يف أول ال
  رجع ودليله قوله تعاىل وظل ممدود 

قوله تعاىل وأن اعبدوين يقرأ بضم النون وكسرها وقد تقدم القول فيه آنفا فأما الياء فثابتة وصال ووقفا الهنا مكتوبة 
  يف السواد 

أبضم اجليم والباء وبإسكاهنا مع التخفيف وبكسر اجليم والباء وتشديد الالم وكلها لغات قوله تعاىل جبال كثريا يقر
  معناها اخللقة والطبع وما جبل اإلنسان عليه 

قوله تعاىل ننكسه يف اخللق يقرأبضم النون والتشديد وبفتحها والتخفيف فقيل مها لغتان مبعىن واحد وقيل معىن 
 التخفيف املرة الواحدة وفرق أبو عمرو بينهما فقال نكست الرجل عن دابته التشديد التكثري والترداد ومعىن

  بالتشديد 

  سورة الصافات ونكس يف مرضه رد فيه ومعناه نعيده إىل أرذل العمر يريد به اهلرم 
  قوله تعاىل أفال يعقلون يقرا بالياء والتاء على ما قدمناه 

اجلمع وقد تقدم االحتجاج يف نظائره مبا يغين عن إعادته ومثله ملسخناهم قوله تعاىل أنا محلنا ذريتهم يقرأ بالتوحيد و
  على مكانتهم ومكاناهتم 

قوله تعاىل لينذر من كان حيا يقرأبالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء قوله وما علمناه الشعر واحلجة ملن قرأه بالتاء 
  آن لقوله تعاىل ألنذركم به أنه جعله عليه السالم خماطبا ووجه الياء أن يكون للقر

  قوله تعاىل كن فيكون يقرأ بالرفع والنصب وقد ذكر وجه ذلك ومن سورة الصافات 
قوله تعاىل والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا يقرأن بإدغام التاء يف الصاد والزاي والذال وإظهارها 

أن التاء متحركة واأللف ساكنة قبلها فاإلظهار أحسن من  فاحلجة ملن أدغم قرب خمرج التاء منهن واحلجة ملن أظهر
  اجلمع بني ساكنني 

فإن قيل ما وجه قوله فالتاليات ذكرا ومل يقل تلوا كما قال صفا وزجرا فقل إن تلوت له يف الكالم معنيان تلوت 
لما التبس لفظهما أبان اهللا الرجل معناه اتبعته وجئت بعده ودليله قوله والقمر إذا تالها وتلوت القرآن إذا قرأته ف

  عز و جل بقوله ذكرا أن املراد هاهنا التالوة ال االتباع 
فإن قيل ما وجه التأنيث يف هذه األلفاظ فقل ليدل بذلك على معىن اجلمع وقيل التاليات ها هنا جربيل وحده كما 

  قال يف قوله فنادته املالئكة 
  نصب واخلفض معا وبترك قوله تعاىل بزينة الكواكب يقرأ بالتنوين وال



سورة الصافات التنوين واإلضافة فاحلجة ملن نون ونصب أنه عند أهل البصرة شبيه باملصدر ألن املصدر عندهم إذا 
  نون عمل عمل الفعل وكذلك إذا أضيف إىل الفاعل أو املفعول وهو عند أهل الكوفة منصوب مبشتق من املصدر 

كب من الزينة ألهنا هي الزينة وهذا يدل الشيء من الشيء وهو هو يف املعىن واحلجة ملن نون وخفض أنه أبدل الكوا
واحلجة ملن حذف التنوين وأضاف أنه اتى بالكالم على أصل ما وجب له ألن االسم إذا ألفى االسم بنفسه ومل يكن 

ن معاقب لإلضافة فلذلك الثاين وصفا لألول وال بدال منه وال مبتدأ بعده أزال التنوين وعمل فيه اخلفض ألن التنوي
  ال جيتمعان يف االسم 

قوله تعاىل ال يسمعون يقرأ بتشديد السني وامليم وبإسكان السني والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه اراد يتسمعون 
فأسكن التاء وأدغمها يف السني فصارتا سينا مشددة واحلجة ملن خفف أنه أخذه من مسع يسمع ومعناه أن الشياطني 

السمع من السماء فتلقيه إىل أوليائها من اإلنس قبل مولد حممد عليه السالم فتبديه فلما ولد صلى اهللا كانت تسرق 
  عليه و سلم رمجوا بالنجوم فامتنعوا من االستماع وهذا من أدل دليل على صحة نبوته صلى اهللا عليه و سلم 

إخبار اهللا تعاىل عن نفسه ودليله قوله النيب قوله تعاىل بل عجبت يقرأ بضم التاء وفتحها فاحلجة ملن ضم أنه من 
صلى اهللا عليه و سلم عجب ربكم من ألكم وقنوطكم فالعجب من اهللا عز و جل إنكار ألفعاهلم من إنكارهم البعث 

وسخرياهتم من القرآن وازدرائهم بالرسول جرأة على اهللا ومتردا وعدوانا وتكربا فهذا العجب من اهللا عز و جل 
وبني عجب املخلوقني أن املخلوق ال يعجب إال عند نظره إىل ما مل يكن يف علمه وال جرت العادة مبثله والفرق بينه 

فبهره ما رأى من ذلك فيتعجب من ذلك وقد جاء يف القرآن ما يقارب معىن ذلك كقوله تعاىل ومكروا ومكر اهللا 
  وكقوله 

هللا فاملكر من اهللا واالستهزاء واحملبة على غري ما هي من سورة الصافات اهللا يستهزئ هبم وكقوله فاتبعوين حيببكم ا ٠
اخللق وخبالفها فكذلك العجب منه خبالف ما هو من املخلوقني ألهنا منه على طريق اجملازاة بأفعاهلم وإتيان اللفظ 

  مردودا على اللفظ واحلجة ملن فتح أنه جعل التاء للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  من وحي اهللا إليك وهم يسخرون  ومعناه بل عجبت يا حممد

قوله تعاىل وال هم عنها ينزفون يقرأ ها هنا ويف الواقعة بكسر الزاي وفتحها فاحلجة ملن قرأه بالكسر أنه اراد ال 
ينفد شراهبم واحلجة ملن فتح أنه أراد ال تزول عقوهلم إذا شربوها بالسكر وفرق عاصم بينهما فقرأها هنا بالفتح 

كسر فقيل إنه مجع بني اللغتني ليعلم جبوازمها وفرق بعضهم بني ذلك فقال إمنا فتح هاهنا لقوله ال فيها ويف الواقعة بال
غول وهو كل ما اغتال اإلنسان فأهلكه وذهب بعقله وكسر يف الواقعة ألن اهللا تعاىل وصف اجلنة وفاكهتها وجعل 

  أشبه ونفاد الشراب يف الواقعة أشكل شراهبا من معني واملعني ال ينفد فكان ذهاب العقل يف الصافات 
قوله تعاىل فأقبلوا إليه يزفون إمجاع القراء على فتح الياء إال ما قرأه محزة من ضمها فمن فتح أخذه من زف يزف 

  ومن ضم أخذه من أزف يزف ومها لغتان معنامها اإلسراع يف املشي 
ا وبضم التاء وكسر الراء بياء األمالة فاحلجة ملن فتح التاء قوله تعاىل ماذا ترى يقرأ بفتح التاء وإمالة الراء وتفخيمه

أنه أراد به معىن الروية والرأي وقد ذكر وجه اإلمالة والتفخيم فيما سلف واحلجة ملن ضم وكسر الراء أنه أراد به 
  املشورة واألصل فيه ترائي فنقل كسرة اهلمزة إىل الراء وحذف اهلمزة لسكوهنا 

الياء واشتقاق املشورة من قوهلم شرت العسل إذا أخرجته من اخللية ومعناه استخراج سورة الصافات وسكون 
  الرأي 



قوله تعاىل وإن إلياس أمجع القراء على فتح النون وقطع األلف بعدها إال ابن عامر فإنه وصلها فاحلجة ملن قطع أنه 
ا أهنا الداخلة مع الالم للتعريف فكان االسم شاكل هبذه األلف أخواهتا يف أوائل األمساء األعجمية واحلجة ملن وصله

  عنده قبل دخوهلا عليه ياس 
قوله تعاىل سالم على إلياسني يقرأبكسر اهلمزة وقصرها وإسكان الالم بعدها وبفتح اهلمزة ومدها وكسر الالم 

من رؤوس اآلي ودليله بعدها فاحلجة ملن كسر اهلمزة أنه اراد إلياس فزاد يف آخره الياء والنون ليساوي به ما قبله 
ما قرأه ابن مسعود سالم على إدراسني يريد إدريس واحلجة ملن فتح اهلمزة أنه جعله امسني أحدمها مضاف إىل اآلخر 

معناه سالم على آل حممد صلى اهللا عليه و سلم وعليهم ألنه قيل يف تفسري قوله يس يريد يا حممد واختلف الناس 
  ن آل إليه بنسب أو قرابة يف قوهلم آل حممد فقيل معناه م

  وقيل من كان على دينه ودليله قوله تعاىل وأغرقنا آل فرعون وقيل آله أصحابه واهله وذريته 
فأما أهل صناعة النحو فأمجعوا أن األصل يف آل أهل فقلبت اهلاء مهزة ومدت ودليلهم على صحة ذلك أنك لو 

  ى أصله ال على لفظه صغرت آال لقلت أهيال ومل تقل أويال ألهنم صغروه عل
وقال حذاق النحويني احلجة ملن قرأإدراسني وإلياسني فإمنا مجع ألنه أراد بذلك اسم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وضم إليه من تابعه على دينه كما قالوا املسامعة واملهالبة 

  سورة ص 
ن نصب أنه جعله بدال من قوله وتذرون قوله تعاىل اهللا ربكم ورب آبائكم األولني يقرأبالنصب والرفع فاحلجة مل

أحسن اخلالقني اهللا ربكم ورب آبائكم األولني حيتمل أن يكون أضمر فعال كالذي أظهر فنصب به أو أضمر أعين 
فإن العرب تنصب بإضماره مدحا وتعظيما واحلجة ملن رفع أنه أضمر امسا ابتدأ به وجعل اسم اهللا تعاىل خربا له ألن 

قد مت فكأنه قال هو اهللا ربكم ودليله قوله سورة أنزلناها و براءة من اهللا يريد هبما هذه سورة  الكالم الذي قبله
  وهذه براءة من اهللا أو يبتدئ باسم اهللا عز و جل مستأنفا له فريفعه وجيعل قوله ربكم اخلرب ويعطف عليه ما بعده 

  ومن سورة ص

  قوله تعاىل ماهلا من فواق يقرأبضم الفاء وفتحها 
  قيل مها لغتان مبعىن واحد وقيل من ضم أراد قدر ما بني احللبتني للناقة ومن فتح أراد من راحة ف

  قوله تعاىل بالسوق إسكان الواو إمجاع إال ما روي عن ابن كثري من اهلمز وقد ذكر آنفا 
عنامها ما يصيب قوله تعاىل بنصب أمجع القراء على ضم النون إال ما رواه حفص عن عاصم بالفتح ومها لغتان م

  البدن من تعب الضر وأمل الوجع ومعىن العذاب ها هنا ذهاب املال والولد 

  سورة ص 
فإن قيل ما وجه مدحه بالصرب وقد شكا هبذا القول فقل إن شكواه ها هنا على طريق االستغاثة باهللا والسؤال له 

ليل ذلك قول يعقوب عليه السالم إمنا أشكو وإمنا وجه الذم أن يشكوإىل خملوق مثله ال ميلك له ضرا وال نفعا ود
بثي وحزين إىل اهللا ألن كل غين فقري إليه وكل قوي ضعيف لديه ومل يعط أحد االسترجاع عند املصائب إال نبينا 

  صلى اهللا عليه و سلم وأمته ودليل ذلك قول يعقوب ملا توىل عن أوالده يا أسفي على يوسف 
الياء إمجاع إال ما رواه حفص عن عاصم بالفتح لقلة االسم وكذلك قوله وعزين  قوله تعاىل ويل نعجة واحدة إسكان



  بالتشديد إمجاع إال ما رواه أيضا عنه بالتشديد وإثبات األلف ومها لغتان معنامها غالبتين وغلبتين 
وواو بعدها ومثله  قوله تعاىل أأنزل عليه الذكر يقرأ هبمزتني األوىل مفتوحة والثانية مضمومة وهبمزة واحدة وهبمزة

أالقي الذكر عليه من بيننا فاحلجة ملن أثبت اهلمزتني أنه أتى بالكالم على أصله ووفاه ما أوجبه القياس له األوىل 
مهزة االستفهام والثانية ألف القطع واحلجة ملن قرأه هبمزة واحدة أنه أخرب ومل يستفهم واحلجة ملن قرأه هبمزة وواو 

  لثانية وكانت مضمومة فصارت يف اللفظ واوا أنه حقق االوىل وخفف ا
قوله تعاىل واذكر عبادنا إبراهيم إمجاع القراء على لفظ اجلمع إال ما قرأه ابن كثري من التوحيد فاحلجة ملن مجع أنه 
أتى بالكالم على ما أوجب له من تفصيل اجلمع بعده واحلجة ملن وحد أنه اجتزأ بلفظ الواحد من اجلمع لداللة ما 

  يت عليه يأ

  سورة ص 
قوله تعاىل خبالصة ذكرى الدار يقرأبالتنوين واإلضافة فمن نون أبدل ذكرى من خالصة وموضعها على هذا خفض 

ومن حذف التنوين أضاف الختالف اللفظ كقوله ولدار اآلخرة وال يبني فيها إعراب حللول ألف التأنيث فيها طرفا 
  ومل يأت على بنائها إال شعري اسم جنم 

له تعاىل هذا ما يوعدون يقرأ ها هنا بالياء والتاء فالتاء ملعىن خماطبة احلاضر والياء لإلخبار عن الغائبني وقد قو
  شرحت علله يف مواضعه 

قوله تعاىل وغساق يقرأبتشديد السني وختفيفها ها هنا ويف عم يتساءلون ومها لغتان وقيل معناه شراب قاتل بربده 
  يد أهل النار ونتنه وقيل ما يسيل من صد

  قوله تعاىل وآخر من شكله أزواج 
إمجاع القراء على فتح اهلمزة والتوحيد إال ما قرأه أبو عمرو من ضمها داللة على اجلمع فاحلجة ملن قرأه بالتوحيد 
 قوله تعاىل من شكله ومل يقل من شكلهم واحلجة ملن مجع أنه شاكل باجلمع بينه وبني قوله أزواج ومل يقل زوج ومها

يف الوجهني ال ينصرفان ألن آخر وزنه أفعل ففيه علتان الصفة ومثال الفعل وأخر وزنه فعل ففيه علتان اجلمع 
  والعدل ووجه عدله أن أصله أن يعرف باأللف والالم فلما عرف بغريمها تركوا صرفه ومثله سحر 

  سورة ص إذا أردت به سحر يومك بعينه مل تصرفه ألنه معدول عن مثل ذلك 
ه تعاىل من األشرار اختذناهم يقرأبقطع األلف ووصلها فاحلجة ملن قطع أنه جعلها ألف االستفهام دخلت على قول

  ألف الوصل فسقطت لدخوهلا 
وملن وصل وجهان أحدمها أنه أخرب بالفعل ومل يدخل عليه استفهاما والثاين أنه طرح ألف االستفهام لداللة قوله أم 

وماذا يضريك ... تروح من احلي أم تبتكر ... ا من كالم العرب قال امرؤ القيس زاغت عنهم األبصار عليها وهذ
  ... لو تنتظر 

  أراد أتروح فحذف األلف وحيتمل أن يكون حذف األلف لتقدم االستفهام يف قوله ما لنا ال نرى رجاال 
  قوله تعاىل سخريا يقرأبضم السني وكسرها وقد ذكر فيما سلف 

واحلق أقول يقرآن بالنصب معا وبرفع احلق األول ونصب الثاين فاحلجة ملن نصبهما أنه اراد قوله تعاىل قال فاحلق 
يف األول اإلغراء معناه فاتبعوا احلق وأعمل الفعل املؤخر يف الثاين واحلجة ملن رفع األول أنه اضمر له ما يرفعه يريد 

  أقول احلق فأقام الفاء يف األول مقام أنا وهذا بعيد فهذا احلق ونصب الثاين بالفعل املؤخر أو يكون أراد فأنا احلق و



  ومن سورة الزمر قوله تعاىل

يرضه لكم يقرأ بضم اهلاء وإثبات واو بعدها وباختالس الضمة من غري واو واهلاء باإلسكان فاحلجة ملن أشبع اهلاء 
د حركتها إىل ما كان هلا يف ولفظ الواو أنه ملا ذهبت األلف من يرضى عالمة للجزم أتت اهلاء وقبلها فتحة فر

مسوم يف سواد ... كأنه كوكب يف إثر عفرية ... األصل وأتبعها الواو تبيينا للحركة وشاهد ذلك قول ذي الرمة 
  ... الليل منقضب 

واحلجة ملن اختلس أن األصل عنده يرضاه لكم فلما حذفت األلف للجزم بقيت اهلاء على احلركة اليت كانت عليها 
  ... إذا طلب الوسيقة أو زمري ... له زجل كأنه صوت حاد ... لف وأنشد قبل حذف األ

واحلجة ملن أسكن أنه ملا اتصلت اهلاء بالفعل اتصاال ال ميكن انفصاهلا منه توهم أهنا آخر الفعل فأسكنها ختفيفا ليدل 
وا فالشكر من العبد رضاه مبا بذلك على اجلزم فأما اهلاء يف قوله يرضه لكم فكناية عن الشكر لقوله أوال وإن تشكر
  قسم اهللا له والثناء عليه مبا أواله والشكر من اهللا تعاىل الزيادة يف النعم وجزيل الثواب 

قوله تعاىل أم من هو قانت يقرأبتشديد امليم وختفيفها فاحلجة ملن شدد أنه رده على قوله متتع بكفرك قليال فكأنه قال 
  أهذا خري أمن هو قانت أي 

لزمر مصل والقانت يف اللغة الداعي والساكت واملصلي وهو ها هنا املصلي لقوله ساجدا وقائما واحلجة ملن سورة ا
خفف أنه أقام االلف مقام حرف النداء فكأنه قال يا من هو قانت وهو مشهور يف كالم العرب ألهنا تنبه املنادى 

  خبمس أدوات وهن يا زيد وأيا زيد وهيا زيد وأي زيد وأزيد 
له تعاىل فبشر عبادي الذين يقرأ حبذف الياء وإثباهتا وفتحها فاحلجة ملن حذف أهنا ملا سقطت اللتقاء الساكنني قو

خطأ سقطت لفظا واحلجة ملن أثبتها أنه إمنا تسقط ياء اإلضافة يف النداء لكثرة احلذف فيه واالستعمال فأما يف غريه 
  فال وفتحها اللتقاء الساكنني 

 قوله فيتبعون أحسنه وليس فيه إال حسن فقل إن اهللا ذكر الطاعة يف كتابه وأمر هبا ووصف اجلنة فإن قيل فما معىن
ية وهنى عنها والنار وحذر منها فإذا تال القارئ كتاب ربه تبع الطاعة فعمل هبا وارتاح إىل ورغب فيها وذكر املعص

  اجلنة فتقرب منها فهذا معىن أحسنه 
قوله تعاىل ورجال ساملا لرجل يقرأ بإثبات األلف وكسر الالم وحبذفها وفتح الالم فاحلجة ملن أثبتها أنه أراد به 

ذفها أنه أراد املصدر من قولك سلم سلما كما تقول حذر حذرا وليس مبعىن خالصا ال شركة فيه واحلجة ملن ح
الصلح الذي هو ضد احلرب ألنه ال وجه لذلك ها هنا ألن هذا مثل ضربه اهللا للكافر املعاند ومعىن شركاء 

  متشاكسني أي متنازعني خمتلفني وللمؤمن الذي عبد إهلا واحدا 
  واجلمع فاحلجة ملن وحد أنه قوله تعاىل بكاف عبده يقرأ بالتوحيد 

سورة الزمر قصد بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم ودليله قوله تعاىل خماطبا له وخيوفونك بالذين من دونه يعين 
األصنام واحلجة ملن مجع أنه أراد بذلك كفاية اهللا جلميع أنبيائه ألن كل أمة قد كادت نبيها كما كيد حممد عليه 

  معهم ودليله قوله تعاىل حكاية عن قوم هود إن نقول إال اعتراك بعض آهلتنا بسوء  السالم فدخل يف اجلملة
قوله تعاىل هل هن كاشفات ضره و ممسكات رمحته يقرآن بالتنوين والنصب وحبذف التنوين واخلفض فاحلجة ملن 

  بأبني من هذا الشرح نون أنه أراد احلال واالستقبال وملن أضاف أنه أراد ما ثبت ومضى وقد ذكر هذا فيما مضى 



قوله تعاىل اليت قضى عليها املوت يقرأ بضم القاف وفتح الياء ورفع املوت وبفتح القاف وإسكان الياء ونصب 
املوت فاحلجة ملن ضم القاف أنه دل بذلك على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله وفتح الياء لكسرة الضاد قبلها ورفع 

ملن فتح أنه أخرب بالفعل عن اهللا تعاىل لتقدم امسه يف قوله اهللا يتوىف األنفس  املوت ألنه قام مقام الفاعل واحلجة
  وأسكن الياء للفتحة قبلها ونصب املوت بتعدي الفعل إليه 

  قوله تعاىل مبفازهتم يقرأ بالتوحيد واجلمع وقد ذكر يف نظائره من العلل ما يغين عن إعادته 
ذف الياء وإثباهتا فاحلجة ملن حذف أنه استعمل احلذف يف النداء لكثرة قوله تعاىل يا عبادي الذين أسرفوا يقرأحب

دوره يف الكالم واحلجة ملن أثبت أنه اتى به على األصل وقيل هذه أرجى آية يف كتاب اهللا ملن يئس من التوبة وقيل 
  بل قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وقيل بل قول إبراهيم ولكن 

  ن قليب فقيل بتحقيق اإلجابة وقيل بل بالعيان ألن املخرب ليس كاملعاين سورة الزمر ليطمئ
قوله تعاىل تأمروين أعبد يقرأ بإدغام النون وتشديدها وبالتخفيف وإظهارها وبتحريك الياء وإسكاهنا وقد تقدم من 

  األحتجاج يف ذلك ما فيه كفاية 
والتخفيف فاحلجة ملن شدد أنه أراد تكرير الفعل ألن كل قوله تعاىل فتحت أبواهبا وفتحت أبواهبا يقرآن بالتشديد 

باب منها فتح ودليله إمجاعهم على التشديد يف قوله وغلقت األبواب ومفتحة هلم األبواب واحلجة ملن خفف أنه دل 
بذلك على فتحها مرة واحدة فكان التخفيف أوىل ألن الفعل مل يتردد ومل يكثر فإن قيل فما وجه دخول الواو يف 
  إحدامها دون اآلخر فقل فيه غري وجه قال قوم هي زائدة فدخوهلا وخروجها واحد كما يزاد غريها من احلروف 
وقال آخرون العرب تعد من واحد إىل سبعة وتسميه عشرا مث يأتون هبذه الواو فيسموهنا واو العشر ليدلوا على 

ي سبعة أتى بعد ذلك بالواو ومثله قوله ويقولون انقضاء عدد وذلك يف مثل قوله تعاىل التائبون العابدون فلما مس
  سبعة وثامنهم كلبهم ومثله قوله تعاىل يف صفة اجلنة وفتحت أبواهبا ألن للجنة مثانية أبواب وللنار سبعة 

  سورة املؤمن 
ىت إذا وقال أبو العباس املربد إذا وجدت حرفا يف كتاب اهللا عز و جل له معىن حسن مل أجعله ملغى ولكن التقدير ح

  جاءوها وصلوا وفتحت هلم أبواهبا ومثله فلما أسلما وتله للجبني معناه واهللا أعلم أذعن ألمر اهللا 

  ومن سورة املؤمن

  قوله تعاىل حم يقرأ بتفخيم احلاء وإمالتها وبني ذلك وقد تقدم القول فيه عند ذكر حروف املعجم فيما سلف 
م موضع حم نصب بإضمار فعل معناه اتل أو اقرا حم وقيل فإن قيل فما موضع حم من اإلعراب فقل قال قو

موضعها خفض بالقسم إال أهنا ال تنصرف وما ال ينصرف فالنصب أوىل به من اخلفض ألنه مشبه بالفعل فمنع ما ال 
   ٤... تأوهلا منا تقي ومعرب ... وجدنا لكم يف آل حاميم آية ... يكون إعرابا يف الفعل وهو اخلفض قال الكميت 

  وقيل هي اسم للسورة ودليل عليها 
  قوله تعاىل والذين تدعون من دونه بالتاء والياء وقد تقدم القول فيه آنفا 

قوله تعاىل يوم التالق ويوم التناد يقرآن بإثبات الياء وصال وحبذفها وقفا وبإثباهتا وصال ووقفا وحبذفها وصال ووقفا 
  وقد تقدمت احلجة يف أمثاله 



يدل عليه ومعىن التالق التقاء السماء واالرض ومعىن التناد قيل تناديهم من قبورهم وقيل ينادي  سورة املؤمن مبا
  اصحاب اجلنة أصحاب النار وأصحاب االعراف 

قوله تعاىل اشد منهم قوة يقرا باهلاء يف منهم ونصب اشد بعده االما قراه ابن عامر با لكاف يف موضع اهلاء ورفع 
الف بني الناس ورفع ذلك حلن فاحلجة ملن قراه باهلاء انه اتى بالكالم على سياقه ودليل اشد وليس يف نصب اشد خ

قوله او مل يسريوا يف االرض ونصب اشد النه جعله اخلرب لكان السابقة وجعل هم فاصلة عند البصريني وعمادا عند 
قائما يف الوصف وكان زيد هو الكوفيني ليفرق بذلك بني الوصف السم كان وبني اخلرب كقولك كان زيد الظريف 

  الظريف يف اخلرب ودليل ذلك قوله تعاىل ان كنا حنن الغالبني 
فان قيل فان الفاصلة التدخل على خرب كان اال اذا كان معرفة فقل ان افعل مىت وصل ب من كان معرفة واحلجة 

مجلة يف موضع نصب خبرب كان فاما  ملن قرأه بالرفع والكاف انه جعل هم امسا مبتدا و اشد اخلرب فرفعهما وجعلهما
الكاف فحجته فيها ان العرب ترجع منا الغيبة يف اخلطاب اىل احلضرة ودليله قوله تعاىل حىت اذا كنتم يف الفلك 

  وجرين هبم وقد تقدم من هذا ما يستدل به على معناه 
وبنصب الفساد ورفعه فاحلجة ملن قرأ  قوله تعاىل أو أن يظهر يف االرض الفساد يقرأ بأو وبالواو وبضم الياء وفتحها

بأو أنه جعل احلرف ألحد احلالني على طريق الشك او اإلباحة الن ألو يف الكالم اربعة اوجه الشك واالباحة 
والتخيري واجياد احد الشيئني منها كقوله وأرسلناه اىل مائة الف او يزيدون واحلجة ملن قرأ بالواو انه جعل احلرف 

  تار الواو الهنا جامعةبني الشيئني للحالني معا فاخ

سورة املؤمن النه مجع هبا ها هنا بني التبديل وبني ظهور الفساد واحلجة ملن ضم الياء انه رد الكالم على اوله واتى 
به على سياقه فاضمر الفاعل فيه كما أضمره يف قوله ان يبدل دينكم فنصب الفساد بتعدي الفعل اليه واحلجة ملن 

  نه قطع الفساد وظهوره من التبديل فافرده ورفعه به فتح الياء ا
ومعناه فان يبدل دينكم ظهر يف االرض الفساد قوله تعاىل اين عذت يقرا بادغام الذال يف التاء لقرب املخرج 

  وباظهار الذال على االصل الن احلرفني غري متجانسني 
االضافةاال اباعمرو فانه نون القلب فاحلجة ملن قوله تعاىل على كل قلب متكرب جبار امجاع القراء ها هنا على 

اضاف انه جعل القلب خلفا من اسم حمذوف فاقامه مقامه عند الكوفيني وهوعند البصريني صفة قامت مقام 
املوصوف ومعناه عندهم على كل قلب رجل متكرب او يريد به التقدمي والتأخري كما حكى عن بعض فصحاء العرب 

ه كل يوم مجعه اراد كل يوم مجعه فقدم واخر واحلجه أليب عمرو انه جعل الفعل للقلب النه ان فالنا ملن يرجل شعر
ملك البدن ومستقر الكرب الن الكرب اذا سكنه تكرب له صاحبه ودليل ذلك قوله فظلت اعناقهم هلا خاضعني الن 

  االعناق اذا ذلت وخضعت ذل لذلك وخضع ارباهبا 
الغضب ودليله قوله بطشتم ومعىن تكرب القلب قسوته ألنه إذ ا قسا ترك الطاعة واجلبار يف اللغة الذي يقتل على

  جبارين 
فان قيل فقد مدح اهللا نفسه هبذا االسم الذي ذم به خلقه فقل موضع املدح هللا تعاىل انه اجرب عباده على ما اراد 

ى ذلك من ال جيب له كان مذموما منهم واحياهم واماهتم فهي صفة ال تليق إال به ومدح ال جيب إال له فاذا اكتس
  به 



  سورةاملؤمن ومل يات فعال من افعل اال يف ثالثه افعال قالوا اجرب فهو جبار وادرك فهو دراك وأسأر فهو سآر 
قوله تعاىل فاطلع اىل اله موسى امجع القراء على رفعه عطفا على قوله ابلغ إال ما روى حفص عن عاصم بالنصب 

ابا للفعل فنصب هبا تشبيها ل لعل بليت ألن ليت يف التمين أخت لعل يف الترجي ومثله ما ألنه جعل الفاء فيه جو
  رواه عنه أيضا يف عبس فتنفعه الذكرى 

قوله تعاىل وصد عن السبيل يقرأبضم الصاد وفتحها فاحلجة ملن ضم أنه دل بالضم على بناء ما مل يسم فاعله وعطفه 
واحلجة ملن فتح أنه جعل الفعل لفرعون فاستتر امسه فيه لتقدمه قبل ذلك  على قوله وكذلك زين لفرعون سوء عمله

  وفيه حجة ألهل السنة 
قوله تعاىل أدخلوا آل فرعون يقرا بقطع األلف ووصلها فاحلجة ملن قطع أنه جعله أمرا من اهللا عز و جل للزبانية 

وال ذلك إليهم وإمنا يكرهون عليه واحلجة  فنصب آل فرعون بتعدي الفعل إليهم ألن دخول النار ليس مما خيتارونه
ملن وصل أنه جعل الفعل حكاية عما يقال هلم وأضمر القول ها هنا كما أضمر يف قوله تعاىل وأما الذين كفروا أفلم 

يريد واهللا أعلم فيقال هلم أفلم ونصب آل فرعون على هذه القراءة بالنداء املضاف كما قال تعاىل ذرية من محلنا 
  هللا أعلم يا ذرية من محلنا مع نوح يريد وا

  قوله تعاىل يدخلون اجلنة يقرأ بضم الياء وفتح اخلاء وبفتح الياء وضم اخلاء 

سورة فصلت فاحلجة ملن ضم أنه أتى بالفعل على بناء ما مل يسم فاعله ليقربه من قوله يرزقون فيتفقا بلفظ واحد يف 
إذا أدخلوا دخلوا فنسب الدخول إليهم ودليله قوله تعاىل وماتوا وهم بنائهما واحلجة ملن فتح الياء أنه أراد أهنم 

كفار وإمنا اهللا أماهتم لقوله تعاىل وأنه هو أمات وأحيا فنسب الفعل إليهم على هذا الوجه سعة وجمازا ومثله 
  سيدخلون جهنم يقرأبضم الياء وفتحها ومعىن داخرين صاغرين 

يقرأبالتاء داللة على تأنيث املعذرة وبالياء حلائل بني الفعل واالسم أو ألن تأنيث  قوله تعاىل ال ينفع الظاملني معذرهتم
  االسم ليس حبقيقي 

قوله تعاىل ما يتذكرون يقرأبالياء والتاء ويقرأ بتاءين فاحلجة ملن قرأه بالياء والتاء أنه جعل الياء داللة على االستقبال 
لى استفادة الذكر شيئا بعد شيء كما تقول حتفظت القرآن وتنجزت وعالمة للغيبة والتاء داخلة على فعل لتدل ع

حوائجي واحلجة ملن قرأه بالتاءين أنه دل باألوىل على االستقبال واحلضور وبالثانية على ما قدمناه وقليال ينتصب 
  بقوله يتذكرون والوقف تام على قوله عز و جل وال املسيء مث يبتدئ مبا بعده 

  فصلتومن سورة حم السجدة 

قوله تعاىل يف أيام حنسات يقرأ بإسكان احلاء وكسرها فاحلجة ملن أسكن أنه اراد مجع حنس ودليله قوله تعاىل يف يوم 
حنس مستمر وحيتمل أن يكون أراد كسر احلاء فأسكنها ختفيفا واحلجة ملن كسر انه جعله مجعا للصفة من قول 

  العرب هذا يوم حنس وزن هذا رجل هرم 

  ... طيا وهبراء قوم نصرهم حنس ... أبلغ جذاما وخلما أن إخوهتم ... ال الشاعر سورة فصلت ق
قوله تعاىل ويوم حيشر أعداء اهللا يقرأ بالياء والرفع وبالنون والنصب فاحلجة ملن قرأ بالياء أنه اراد اإلخبار بفعل ما مل 

هللا تعاىل عن نفسه فنصب االسم بتعدي الفعل يسم فاعله فرفع اإلسم به واحلجة ملن قرأ بالنون أنه جعله من إخبار ا
  إليه 



  قوله تعاىل من مثرة من أكمامها يقرأ بالتوحيد واجلمع وقد ذكر من احلجة يف أمثاله ما يغين عن إعادة قول فيه 
ن قوله تعاىل أأعجمي وعريب يقرأهبمزتني حمققتني وهبمزة ومدة بعدها فاحلجة ملن حقق أنه أتى بالكالم على واجبه أل

اهلمزة األوىل لإلنكار لقوهلم والتوبيخ هلم والثانية ألف قطع واحلجة ملن أبدل من ألف القطع مدة أنه استثقل اجلمع 
  بني مهزتني فخفف إحدامها باملد ومعناه لو فعلنا هذا لقالوا أقرآن أعجمي ونيب عريب هذا حمال 

ربية وإن كان عريب األصل والعجمي منسوب إىل والفرق بني األعجمي والعجمي أن األعجمي الذي ال يتكلم بالع
  العجم وإن كان فصيحا 

  قوله تعاىل أرنا الذين يقرأ بكسر الراء باختالس حركتها وبإسكاهنا وقد ذكر فيما مضى 
  قوله تعاىل ونأى جبانبه مذكور يف بين إسرائيل بوجوه القراءة فيه وشرح علله 

  سورة الشورى 

  ومن سورة حم عسق الشورى

ه تعاىل عسق أمجع القراء على إدغام النون يف القاف وبينهما متباعد يف املخرج وأظهر محزة النون عند امليم يف قول
طسم فاحلجة يف اإلظهار أن امليم قد أفردت من السني يف أول سورة النمل وأحلقت هبا يف اول الشعراء والقصص 

نفرد السني من القاف فيحتاج يف ذلك إىل فصل فبىن فيه فبني فيهما ليعلم أن امليم زائدة على هجاء السني ومل ت
الكالم على األصل والنون تدغم عند امليم وختفى عند القاف واملخفي مبنزلة املظهر فلما ثقل عليه التشديد وكرهه 

  يف طسم أظهر وملا كان املخفي مبنزلة املظهر مل حيتج إىل إظهار ثان 
ن من قبلك اهللا يقرأبكسر احلاء وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه جعله فعال هللا قوله تعاىل كذلك يوحي إليك وإىل الذي

عز و جل فرفع لفظ االسم بفعله واحلجة ملن فتحها أنه جعل الفعل مبنيا ملا مل يسم فاعله ورفع اسم اهللا تعاىل بدال 
  عاىل خربا له من الضمري الذي يف الفعل أو بإعادة فعل مضمر أو بإضمار اسم مبتدأ يكون اسم اهللا ت

قوله تعاىل يتفطرن من فوقهن يقرأ بالياء والتاء فيه ويف تكاد والنون مع التاء والياء والتخفيف وبالتاء يف مكان النون 
  بعد التاء والياء والتشديد وتقدم شرح مجيع علل ذلك يف سورة مرمي مبا يغين عن إعادة قول فيه 

  الياء على ما قدمناه يف أمثاله قوله تعاىل ويعلم ما يفعلون يقرأ بالتاء و
  قوله تعاىل ومن آياته اجلواري اتفقت املصاحف على حذفها خطا واختلف القراء يف اللفظ هبا 

سورة الشورى فمنهم من أثبتها وصال ووقفا واحتج أنه إمنا كان حذفها ملقارنة التنوين فلما زال التنوين بدخول 
  األلف والالم عادت إىل أصلها 

  حذفها وقفا وأثبتها وصال ليكون متبعا للخط وقفا ولألصل وصال  ومنهم من
ومنهم من حذفها وقفا ووصال واحتج بأن النكرة األصل واملعرفة فرع عليها فلما حذفت الياء يف النكرة ملقارنة 

  التنوين مث ملا دخلت األلف والالم دخلتا على شيء قد حذف أصال فلم يعيداه ألن األصل أقوى من الفرع 
قوله تعاىل ويعلم الذين جيادلون يقرأ بالنصب والرفع فاحلجة ملن نصب أنه صرفه عن اجملزوم والنصب بالواو عند 

الكوفيني وبإضمار أن عند البصريني ودليل ذلك قوله تعاىل وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
  ط واجلزاء بابتدائه وجوابه بالنصب واحلجة ملن رفع أنه استأنف بالواو لتمام الشر

قوله تعاىل كبائر اإلمث يقرأ بالتوحيد واجلمع فاحلجة ملن وحد أنه أراد به الشرك باهللا فقط ألن اهللا تعاىل أوجب على 



نفسه غفران ما سواه من الذنوب ولذلك مساه ظلما عظيما واحلجة ملن مجع أنه أراد بذلك الشرك والقتل والزنا 
  والفرار من الزحف وعقوق الوالدين فذلك سبع والقذف وشرب اخلمر 

وقال ابن عباس هي إىل سبعني أقرب منها إىل سبع وقيل هي من أول النساء إىل قوله إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
وإذا ثبت أن أكرب املعاصي الشرك باهللا فأكرب الطاعات اإلميان باهللا وهو اإلقرار باللسان والتصديق بالقلب وقيل 

  رب من الشرك ما أدعاه فرعون لنفسه من الربوبية وقيل إذا اجتمعت صغائر الذنوب صارت كبرية أك
قوله تعاىل أو يرسل رسوال فيوحى يقرآن بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع أنه استأنف ب أو فخرج من النصب إىل 

  ي إليه أو يرسل رسوال فيوحى فيعطف الرفع واحلجة ملن نصب أنه عطفه على معىن قوله إال وحيا ألنه مبعىن أن يوح

سورة الزخرف بعضا على بعض ب أو وبالفاء ومعىن قوله إال وحيا يريد إهلاما أو من وراء حجاب كما كلم موسى 
  أو يرسل رسوال يريد به جربيل صلى اهللا عليه و سلم وعلى مجيع النبيني واملالئكة واملقربني 

  ومن سورة الزخرف

وما مسرفني يقرأبفتح اهلمزة وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه قدر أن تقدير إذ ودليله قوله أن جاءه قوله تعاىل أن كنتم ق
األعمى يريد إذ جاءه األعمى وقدر كنتم بعده تقدير الفعل املاضي لفظا ومعىن وموضع أن على هذا نصب وخفض 

  ل وحذف اجلواب علما باملراد وقد ذكر واحلجة ملن كسر أنه جعل أن إن حرف شرط وجعل الفعل مبعىن املستقب
قوله تعاىل أو من ينشأ يف احللية يقرأ بفتح الياء وإسكان النون والتخفيف وبضم الياء وفتح النون والتشديد فاحلجة 

ملن خفف أنه جعل الفعل من قوهلم نشأ الغالم فهو ناشئ واحلجة ملن شدد أنه جعل الفعل ملفعول به مل يسم فاعله 
  إنا أنشأناهن إنشاء فأنشأت ونشأت مبعىن واحد  ودليله قوله تعاىل

قوله تعاىل الذين هم عباد الرمحن يقرأبالباء واأللف مجع عبد وبالنون من غري ألف على أنه ظرف فاحلجة ملن قرأه 
ملن  باجلمع أن املالئكة عباد اهللا ودليل ذلك قوله لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا وال املالئكة املقربون واحلجة

قرأه بالنون على معىن الظرف قوله تعاىل إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته واجلمع ها هنا أوىل ألن اهللا 
  عز و جل إمنا أكذهبم يف قوهلم إن املالئكة بناته بأن عرفهم أهنم عباده ال بناته 

  سورة الزخرف 
إسكان الشني فاحلجة ملن فتح أنه جعل االلف للتوبيخ قوله تعاىل أشهدوا خلقهم يقرأبفتح اهلمزة والشني وبضمها و

وأخذ الفعل من شهد يشهد فجعله فعال لفاعل واحلجة مل ضم أن جعله فعل ما مل يسم فاعله ودليله قوله تعاىل ما 
أشهدهتم خلق السموات اليت ينظرون وال خلق األرض اليت ميشون عليها وال خلق انفسهم وهذا من أوكد احلجج 

  ن من مل يشهد خلق ما يعاينه ويقرب منه فكيف يعرف خلق ما بعد منه وغاب عنه عليهم أل
قوله تعاىل قل او لو جئتكم يقرأبألف بني القاف والالم على اإلخبار وطرح األلف على طريق األمر وقد تقدمت 

  احلجة يف نظائره مبا فيه كفاية 
القاف على التوحيد وبضمهما على اجلمع فاحلجة ملن قوله تعاىل لبيوهتم سقفا من فضة يقرأبفتح السني وإسكان 

وحد أنه أراد اعالهم وأظلهم ودليله قوله تعاىل فخر عليهم السقف من فوقهم واحلجة ملن مجع أنه وافق بذلك بني 
  اللفظني يف قوله معارج عليها يظهرون 

  لله فيما مضى قوله تعاىل ملا متاع احلياة الدنيا يقرأبتشديد امليم وختفيفها وقد ذكرت ع



قوله تعاىل حىت إذا جاءنا يقرأ بالتوحيد وبالتثنية فاحلجة ملن وحد أنه أفرد العاشي عن ذكر الرمحن بالفعل ودليله 
توحيد الفعل بعده يف قوله قال يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني واحلجة ملن قرأه بالتثنية أنه أراد والشيطان املقيض 

عا جاءا فكان اخلطاب من أحدمها بعد اجمليء وأراد باملشرقني ها هنا بعد ما بني املشرق له الذي قارنه ألهنما مجي
  واملغرب فأتى باألشهر من االمسني 

قوله تعاىل أساور من ذهب إمجاع القراء على إثبات األلف بني السني والواو إال ما رواه حفص عن عاصم من 
  حذفها وإسكان السني فاحلجة ملن أثبت األلف 

رة الزخرف أنه أراد مجع اجلمع واحلجة ملن حذفها أنه اراد اجلمع فقط فأما الفرق بني السوار واألسوار فالسوار سو
  لليد واألسوار من أساورة الفرس 

قوله تعاىل فجعلناهم سلفا يقرأبفتح السني والالم وبضمهما فاحلجة ملن فتح أنه اراد مجع سالف واحلجة ملن ضم أنه 
  أراد مجع سليف 

قوله تعاىل يصدون يقرأبكسر الصاد وضمها فاحلجة ملن ضم أنه أراد يعدلون ويعرضون ودليله قوله وإن كان كرب 
عليك إعراضهم واحلجة ملن كسر أنه أراد يصيحون ودليله على ذلك جميء منه قبلها ولو كانت مبعىن اإلعراض 

ل األلف يف أول الفعل وإخراجها مبعىن جلاءت معها عن كقوله أو أعرض عنهم وقيل كسر الصاد وضمها وإدخا
  واحد 

قوله تعاىل يأيها الساحر يقرأ بطرح األلف والوقوف على اهلاء ساكنة وبإثبات األلف والوقوف عليها وقد تقدم 
  القول يف علله آنفا 

ة العلم فإن قيل مل حنلوه اسم السحر وقد سألوه الدعاء هلم فقل يف ذلك جوابان أحدمها أن السحر يف اللغة دق
بالشيء ولطافة النظر وحسن العبارة بأطرف األلفاظ ومنه قوهلم فالن يسحر بكالمه ويسمون هذا الضرب السحر 
  احلالل والثاين أهنم خاطبوه مبا كان قد تقدم له عندهم من تشبيه بالساحر ألن األغلب عليهم كان السحر يف زمانه 

اهلمزة وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه جعل الكالم تاما عند قوله إذ قوله تعاىل أنكم يف العذاب مشتركون يقرأ بكسر 
  ظلمتم مث استأنف إنكم فكسرها واحلجة ملن فتح أنه جعل آخر الكالم متصال بأوله فكأنه قال ولن ينفعكم اليوم 

امليم سورة الزخرف اشتراككم يف العذاب إذ ظلمتم أنفسكم يف الدنيا فيكون موضع أنكم ها هنا رفعا والكاف و
  يف موضع نصب 

  قوله تعاىل يا عبادي ال خوف عليكم اليوم يقرأ بإثبات الياء وحذفها وقد تقدم ذكره 
  قوله تعاىل وقالوا أآهلتنا خري أم هو يقرأ باالستفهام على طريق التوبيخ وباإلخبار وقد ذكرت علل ذلك فيما سلف 

وحبذفها فاحلجة ملن أثبتها أنه أظهر مفعول تشتهي ألنه عائد  قوله تعاىل ما تشتهي األنفس يقرأ بإثبات هاء بعد الباء
على ما واحلجة ملن حذفها أنه ملا أجتمع يف كلمة واحدة فعل وفاعل ومفعول خففها بطرح املفعول ألنه فضلة يف 

  الكالم 
  قوله تعاىل وإليه يرجعون يقرأ بالياء والتاء على ما قدمناه يف أمثاله فأما ضم أوله فإمجاع 

وله تعاىل وقيله يا رب يقرأ بالنصب واخلفض فاحلجة ملن نصب أنه عطفه على قوله أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم ق
  وجنواهم وقيله واحلجة ملن خفض أنه رده على قوله وعنده علم الساعة وعلم قيله 



  سورة الدخان 
  اله قوله تعاىل فسوف يعلمون يقرأبالياء والتاء على ما تقدم من القول يف أمث

  ومن سورة الدخان

قوله تعاىل رب السموات واألرض يقرا بالرفع واخلفض ها هنا ويف املزمل وعم يتساءلون فاحلجة ملن خفض أنه 
جعله بدال من االسم الذي قبله واحلجة ملن رفع أنه جعله مبتدأ أو خربا ملبتدأ أو أبدله من قوله هو السميع العليم 

  رب 
  سر التاء وضمها ومها لغتان كقوله يعرشون يعكفون وقد ذكرت علله فيما مضى قوله تعاىل فاعتلوه يقرأبك

قوله تعاىل ذق إنك يقرأ بكسر اهلمزة وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه جعل متام الكالم عند قوله ذق وابتدأ إن بالكسر 
  واحلجة ملن فتحها أنه أراد حرف اخلفض فحذفه ففتح لذلك 

يز الكرمي يريد عند نفسك فأما عندنا فال وقيل هو كناية من اهللا عز و جل بأحسن وقيل معىن قوله إنك أنت العز
  األلفاظ واملراد به السفيه األمحق أو الذليل كقول قوم شعيب له إنك ألنت احلليم الرشيد 

  قوله تعاىل يغلى يف البطون يقرأبالياء ردا على املهل وبالتاء ردا على الشجرة واألثيم ها هنا أبو جهل 
  قوله تعاىل يف مقام أمني يقرأ بضم امليم وفتحها وقد ذكر معىن ذلك مبا فيه كفاية 

  ومن سورة اجلاثية

قوله تعاىل وما يبث من دابة آيات وتصريف الرياح آيات يقرآن بالرفع والنصب ودليل النصب فيه كسرة التاء 
  قت به خربا عنها فاحلجة ملن رفع أنه جعل اآليات مبتدأة وما تقدم من الصفة وما تعل

وملن نصب وجهان أحدمها العطف على األول وفيه ضعف عند النحويني ألنه عطف على معمويل عاملني خمتلفني 
على إن وهي تنصب وعلى يف وهي ختفض والثاين أن تبدل اآليات الثانية من األوىل ويعطف بالثالثة على الثانية وإن 

  ألخرى يف األرض فقد اتفقا يف أهنما خلق هللا عز و جل اختلفت اآليات فكانت إحداهن يف السماء وا
  قوله تعاىل وآياته يؤمنون يقرأ بالياء والتاء على ما قدمناه يف أمثاله 

قوله تعاىل ليجزي قوما يقرأبالياء إخبارا من الرسول صلى اهللا عليه و سلم عن ربه وبالنون إخبارا من اهللا عز و جل 
  عن نفسه 

  من رجز أليم يقرأ برفع امليم وخفضها وقد تقدم ذكر العلة فيه  قوله تعاىل هلم عذاب
قوله تعاىل سواء حمياهم ومماهتم يقرأبالنصب والرفع فاحلجة ملن نصب انه عدى إليه قوله أن جيعلهم سواء واحلجة ملن 

  رفع أنه جعل قوله كالذين 

م اخلرب وقد جيوز ملن جعل كالذين آمنوا املفعول سورة األحقاف آمنوا هو املفعول الثاين ورفع سواء باالبتداء وحمياه
  الثاين أن ينصب سواء على احلال ويقف عليه 

قوله تعاىل وجعل على بصره غشاوة يقرأبكسر الغني وإثبات األلف وبفتحها وحذف األلف فاحلجة ملن كسر الغني 
جعله كاخلطفة والرجعة وقال بعض أهل أنه جعله مصدرا جمهوال كقولك الوالية والكفاية واحلجة ملن فتح الغني أنه 

  النظر إمنا قال غشاوة الشتماهلا على البصر بظلمتها فهي يف الوزن مثل اهلداية 



قوله تعاىل والساعة ال ريب فيها إمجاع القراء على الرفع إال محزة فإنه قرأه بالنصب فاحلجة ملن رفع أن من شرط إن 
  الرفع ودليله قوله تعاىل أن اهللا بريء من املشركني ورسوله إذا مت خربها قبل العطف عليها كان الوجه 

فأما حجة محزة فإنه عطف بالواو لفظ الساعة ألهنا من متام حكاية قوهلم وعلى ذلك كان اجلواب هلم يف قوله قلتم 
  ما ندري ما الساعة 

  قوله تعاىل فاليوم ال خيرجون يقرأبفتح الياء وضمها وقد ذكر 

  ومن سورة األحقاف

وله تعاىل بوالديه حسنا يقرا بضم احلاء من غري ألف وبألف قبل احلاء وإسكاهنا وألف بعد السني ومها مصدران ق
  فاألول من حسن حيسن حسنا والثاين من أحسن حيسن إحسانا 

  ء للنيب خاصة قوله تعاىل لينذر الذين ظلموا يقرأبالياء والتاء فالياء هللا عز و جل أو للنيب عليه السالم أو للقرآن والتا
  قوله تعاىل محلته أمه كرها ووضعته كرها يقرآن بضم الكاف وفتحها وقد تقدم ذكره 

  سورة األحقاف 
قوله تعاىل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز يقرآن بالياء مضمومة ورفع أحسن مبا مل يسم فاعله 

  لفاعل عن نفسه وبالنون مفتوحة فيهما ونصب أحسن على أنه إخبار من ا
  قوله تعاىل أف لكما مذكور بعلله يف بين إسرائيل 

  قوله تعاىل وليوفيهم أعماهلم يقرأ بالياء والنون على ما تقدم 
قوله تعاىل ال ترى إال مساكنهم يقرأ بفتح التاء ونصب مساكنهم وبضم التاء ورفع مساكنهم فاحلجة ملن فتح التاء 

ه السالم ونصب مساكنهم بتعدي الفعل إليه واحلجة ملن ضم أنه دل بذلك ونصب أنه جعل اخلطاب للرسول علي
  على بناء ما مل يسم فاعله ورفع االسم بعده ألن الفعل صار حديثا عنه 

قوله تعاىل أذهبتم طيباتكم يقرأ هبمزة واحدة مقصورة كلفظ األخبار معناه ويوم يعرض الذين كفروا على النار 
  التوبيخ مث حيذف األلف ويقتصر منها على اهلمزة الباقية فيقال أذهبتم أو يريد به 

وانفرد ابن كثري بقراءة هذا احلرف هبمزة ومدة فاألوىل ألف التوبيخ واملدة عوض من ألف القطع واللفظ باأللف 
  كلفظ االستفهام 

أو تقريرا أو تعجبا  وكل لفظ استفهام ورد يف كتاب اهللا عز و جل فال خيلو من أحد ستة أوجه إما أن يكون توبيخا
أو تسوية أو إجيابا أو أمرا فأما استفهام صريح فال يقع من اهللا تعاىل يف القرآن ألن املستفهم مستعلم ما ليس عنده 

  طالب للخرب من غريه واهللا عامل باألشياء قبل كوهنا فالتوبيخ أذهبتم طيباتكم والتقرير 

باهللا والتسوية سواء عليهم أأنذرهتم واإلجياب كقوله أجتعل سورة حممد أأنت قلت للناس والتعجب كيف تكفرون 
  فيها من يفسد فيها واألمر أأسلمتم فعلى هذا جيري ما يف كتاب اهللا فاعرف مواضعه 

  ومن سورة حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  هذه السورة أول املفصل وإمنا مسي مفصال لكثرة تفصيل بسم اهللا الرمحن الرحيم بني سوره 

تعاىل والذين قتلوا يف سبيل اهللا يقرأ بالتشديد والتخفيف وضم القاف وبإثبات ألف بني القاف والتاء مع فتح قوله 
القاف فاحلجة ملن خفف او شدد أنه دل بضم القاف على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله واحلجة ملن أثبت األلف وفتح 



  موضع رفع القاف أنه دل بذلك على بناء الفعل هلم والكنايتان يف 
قوله تعاىل غري آسن يقرأ باملد على وزن فاعل وبالقصر على وزن فعل فاحلجة ملن قرأه باملد أنه أخذه من قوهلم أسن 
املاء يأسن فهو آسن كما تقول خرج خيرج فهو خارج واحلجة ملن قصر أنه أخذه من قوهلم أسن املاء يأسن فهو أسن 

  هو هرم واهلمزة فيهما معا مهزة أصل كما تقول حذر حيذر فهو حذر وهرم يهرم ف
قوله تعاىل وأملي هلم يقرا بضم اهلمزة وكسر الالم وفتح الياء وبفتح اهلمزة والالم وإسكان الياء فاحلجة ملن ضم 

  اهلمزة أنه دل على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله ألنه جعل التسويل للشيطان واإلمالء لغريه واحلجة ملن فتح اهلمزة أنه 

  رة الفتح جعل الفعل مبنيا للفاعل فكأنه قال الشيطان سول هلم واهللا أملى هلم سو
قوله تعاىل واهللا يعلم أسرارهم يقرأبفتح اهلمزة وكسرها فاحلجة ملن فتح أنه اراد مجع سر واحلجة ملن كسر انه أراد 

  دته املصدر وقد ذكرنا العلة يف فتح مهزة اجلمع وكسر مهزة املصدر ذكرا يغين عن إعا
قوله تعاىل ولنبلونكم حىت نعلم ونبلو أخباركم يقرآن بالياء والنون فاحلجة ملن قرأ بالياء أنه جعله من إخبار النيب 

  عن اهللا عز و جل واحلجة ملن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار اهللا عز و جل عن نفسه 
بار عنه واملراد بذلك غريه ممن ال يعلم وهذا فإن قيل فما وجه قوله حىت نعلم وعلمه سابق لكون األشياء فقل اإلخ

  من حتسني اللفظ ولطافة الرد 
  قوله تعاىل وتدعو إىل السلم يقرأبفتح السني وكسرها وقد تقدم القول فيه 

  ومن سورة الفتح

على  قوله تعاىل لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه يقرأ ذلك بالياء على طريق الغيبة وبالتاء داللة
  املخاطبة 

قوله تعاىل عليهم دائرة السوء يقرأ بضم السني وفتحها فاحلجة ملن ضم أنه أراد اإلمث أو الشر أو الفساد واحلجة ملن 
  فتح أنه أراد املصدر 

  قوله تعاىل فسيؤتيه يقرأبالياء والنون وقد تقدم القول يف امثاله 
  سر اهلاء جملاورة الياء إال قوله تعاىل مبا عاهد عليه اهللا إمجاع القراء على ك

  سورة احلجرات ما رواه حفص عن عاصم من ضمها على اصل ما جيب من حركتها بعد الساكن 
  قوله تعاىل إن أراد بكم ضرا يقرأ بضم الضاد وفتحها وقد تقدم ذكر علتها 

  عمرو من التاء مبعىن احلضرة  قوله تعاىل مبا يعملون بصريا إمجاع القراء على الياء مبعىن الغيبة إال ما اختاره أبو
قوله تعاىل أخرج شطأه يقرأ بإسكان الطاء وفتحها واحلجة فيه كاحلجة يف قوله رأفة يف إسكاهنا وحتريكها ومعناه 

  فراخ الزرع 
  قوله تعاىل فآزره يقرأ باملد والقصر فاملد مبعىن أفعله والقصر مبعىن فعله فااللف يف املمدود قطع ويف املقصور أصل 

  وله تعاىل على سوقه يقرأ باهلمز وتركه وقد تقدم ذكر علته فيما مضى واهللا أعلم ق

  ومن سورة احلجرات



قوله تعاىل فأصلحوابني أخويكم يقرأ بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه رده على اللفظ ال على املعىن واحلجة ملن 
  قرأه بالتاء أنه رده على املعىن ال على اللفظ 

  تعاىل ال يلتكم يقرأ باهلمز وتركه فاحلجة ملن مهز أنه أخذه  قوله

  سورة ق من ألت يألت واحلجة ملن ترك اهلمز انه اخذه من الت يليت ومعنامها

  ال ينقصكم 
قوله تعاىل حلم اخيه ميتا يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد تقدم القول فيه ومعناه ان ذاكر اخيه بالسوء يف غيبته وهو 

  كآكل حلمه ميتا  ال حيس به
قوله تعاىل واهللا بصري مبا تعملون امجاع القراء على التاء خطابا للحاضرين إال ابن كثري فانه قرأه بالياء على معىن 

  الغيبة 

  ومن سورة ق

قوله تعاىل يوم نقول جلهنم يقرأ بالياء اخبار من الرسول عن اهللا عز و جل وبالنون اخبار من اهللا تعاىل عن نفسه عز 
  جل  و

ونصب يوم يتوجه على وجهني احدمها بقوله ما يبدل القول لدي يوم نقول أي يف يوم قولنا والثاين بإضمار فعل 
  معناه وأذكر يوم نقول 

فأما قول جهنم فعند اهل السنة بآلة وعقل يركبه اهللا فيها على احلقيقة وعند غريهم على طريق اجملاز واهنا لو نطقت 
  لقالت ذلك 
  وأدبار السجود يقرأ بفتح اهلمزة على اجلمع وبكسرها على املصدر  قوله تعاىل

قوله تعاىل املنادى يقرأ بالياء وحذفها على ما تقدم من القوم يف نظائره واملنادى ها هنا إسرافيل واملكان القريب 
  بيت املقدس 

  قوله تعاىل يوم تشقق االرض يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد 

  ريات أنه أراد تشقق فأسكن التاء الثانية وادغمها يف الشني فشددسورة الذا

  لذلك واحلجة ملن خفف انه اراد ايضا تشقق فحذف احدى التائني ختفيفا 
قوله تعاىل فنقبوا يف البالد يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد انه دل بذلك على مداومة الفعل وتكراره 

  رة الواحدة واصله التطواف يف البالد واحلجة ملن خفف انه اراد امل

  ومن سورة الذاريات

قوله تعاىل حلق مثل ما يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع انه جعله صفة للحق واحلجة ملن نصب انه بناه مع ما 
  بناء ال رجل عندك 

  كما انك ها هنا فإن قيل كيف جعل نطقهم حقا وهم كفرة فقل معناه انه حلق مثل نطقكم كما تقول انه حلق 



قوله تعاىل الصاعقة يقرأ بإثبات االلف بني الصاد والعني وحذفها فاحلجة ملن اثبت انه اراد االسم من الفعل واحلجة 
  ملن حذف انه اراد املصدر او املرة من الفعل 

وده فنبذناهم قوله تعاىل وقوم نوح من قبل يقرأ بالنصب واخلفض فاحلجة ملن نصب انه رده على قوله فأخذناه وجن
  يف اليم أي واغرقنا قوم نوح او اهلكنا قوم نوح واحلجة ملن حفض انه رده على قوله ويف مثود 

  ومن سورة والطور

قوله تعاىل وأتبعناهم يقرأ بالنون وااللف وبالتاء يف موضع النون وحذف االلف ذرياهتم يقرأ بالتوحيد واجلمع فيهما 
ملن قرأه بالتاء انه جعله فعال للذرية سواء افرد او مجع فرفعها بفعلها واحلجة ملن وبالرفع يف االوىل والنصب فاحلجة 

  قرأ بالنون انه جعل الفعل هللا تعاىل فنصب الذرية يف االفراد واجلمع لتعدي الفعل اليها 
عالمة النصب فيه فأما الذرية الثانية فال خلف يف نصبها بقوله أحلقنا فاحلجة ملن وحد أنه اجتزأ بالواحد من اجلمع و

فتحة التاء واحلجة ملن مجع انه اتى باللفظ على ما اوجبه املعىن وعالمة النصب يف اجلمع كسرة التاء الهنا نابت يف 
مجع املؤنث مناب الياء يف مجع املذكر فاعتدل النصب واخلفض يف مجع املؤنث بالكسر كما اعتدل يف مجع املذكر 

  بالياء 
  لة من الذر فقلبوا من الواو ياء وادغموها يف الياء فصارت يف وزن فعلية واصل ذرية يف الوزن فعلو

ومعىن اآلية ان اهللا تعاىل يبلغ الولد يف اجلنة مرتبة والده وان مل يستحقها بعمله ويبلغ الوالد يف اجلنة مرتبة ولده وان 
وفضله ودليله قوله تعاىل آباؤكم وأبناؤكم مل يستوجبها بعمله اذا تساويا يف الدخول اليها نسأل اهللا فوزا هبا برمحته 

  ال تدرون أيهم اقرب لكم نفعا 
  قوله تعاىل وما ألتناهم امجع القراء على فتح الالم اال ما قرأ به ابن كثري 

  سورة الطور من كسرها وقد علل ذلك يف احلجرات

ين فاحلجة ملن نصب انه بىن االسم مع ال قوله تعاىل ال لغو فيها وال تأثيم يقرأ بالنصب وطرح التنوين والرفع والتنو
كبناء مخسة عشر فحذف التنوين وبناه على الفتح واحلجة ملن رفع انه مل يعمل ال واعمل معىن االبتداء وجعل 

  الظرف اخلرب 
صاح ... نازعته طيب الراح الشمول وقد ... ومعىن يتنازعون ها هنا يتعاطون ويتداولون ومنه قول االخطل 

  ... نت وقعة الساري الدجاج وحا
قوله تعاىل انه هو الرب الرحيم يقرأ بفتح اهلمزة وكسرها فاحلجة ملن فتح انه اراد حرف اجلر فلما حذفه تعدى الفعل 

  فعمل واحلجة ملن كسر انه جعل متام الكالم عند قوله ندعوه مث ابتدأ ان بالكسر على ما اوجبه االبتداء هلا 
الياء وضمها فاحلجة ملن فتح انه جعل الفعل هلم ومل يعده اىل غريهم فالواو ضمري  قوله تعاىل يصعقون يقرأ بفتح

  الفاعلني والنون عالمة رفع الفعل واحلجة ملن ضم انه جعل الفعل ملا مل يسم فاعله فرفع املفعول بذلك 
املعىن الن الفعل الذي فان قيل ما وجه رفع املفعول ها هنا بعد ما كان النصب اوىل به فقل النه اشبه الفاعل يف 

  كان حديثا عن الفاعل صار حديثا عن املفعول فقام مقامه فأعرب بإعرابه 
فإن قيل فعالمة االعراب امنا تقع يف آخر الفعل بغري حائل كوقوعها على آخر حروف االسم فلم جعلت النون يف 

  الفعل املضارع اعرابا وقد حالت االلف والواو بينهما 



الفعل فقل النه ملا كىن عن الفاعل يف الفعل مثىن وجمموعا اختلط بالفعل اختالطا ال ميكن فصله سورة الطور وبني 
  فصار كبعض حروفه فكأنك مل حتل بني الفعل وعالمة الرفع بشيء 

  قوله تعاىل ام هم املصيطرون يقرأ بالصاد والسني وامشام الزاي ها هنا ويف الغاشية وقد ذكرت علل ذلك فيما سلف 
 املصيطر املسلط فأما لفظ مسيطر ومبيقر ومبيطر ومهيمن وكميت وثريا فمصغرات جاءت عن العرب ال ومعىن

  مكرب هلم فاعرفهن 

  ومن سورة النجم

قوله تعاىل اذا هوى وغوى وما أشبه ذلك من اواخر آي هذه السورة يقرأ باالمالة والتفخيم وبني ذلك وقد ذكرت 
  ين ذلك عن االعادة وجوه علله وعلل رأى فيما تقدم فأغ

قوله تعاىل أفتمارونه يقرأ بضم التاء واثبات ألف بني امليم والراء وبفتح التاء وحذف االلف فاحلجة ملن اثبت انه 
اراد أفتجادلونه ووزنه تفاعلونه من املماراة واجملادلة بالباطل ومنه قوله عليه السالم ال متاروا بالقرآن فإن مراء فيه 

  ذفها انه أراد افتجحدونه كفر واحلجة ملن ح

  سورة النجم

قوله تعاىل ومناة الثالثة االخرى يقرأ بالقصر من غري مهز وباملد واهلمز فاحلجة ملن قصر ان االصل فيها منوة فلما 
حتركت الواز وقبلها فتحة انقلبت ألفا وذلك حقها وقياسها واحلجة ملن مد انه جعل االلف زائدة ال منقلبة واتى 

عدها لئال جيمع بني الفني فالالت اسم صنم كان ل ثقيف والعزى اسم مسرة كانت ل غطفان ومناة اسم باهلمزة ب
  صخرة كانت خلزاعة 

فأما الوقف على الالت فبالتاء امجاع اال ما تفرد به الكسائي من الوقوف عليها باهلاء واالختيار التاء الن اهللا تعاىل ملا 
  ت وملا منعهم ان حيلفوا بالعزيز قالوا العزى منعهم ان حيلفوا باهللا قالوا الال

قوله تعاىل قسمة ضيزى يقرأ باهلمز وتركه ومها لغتان ضأز وضاز ومعنامها جار واالصل ضم الضاد فلو بقوها على 
  الضم النقلبت الياء واوا فكسروا الضاد لتصبح الياء كما قالوا يف مجع ابيض بيض لتصح الياء 

فإن كان اراد ان جيعلها امسا ك ذكرى وشعرى فقد اصاب وان كان جعلها وصفا فال وجه فأما من كسر اوهلا ومهز 
  لذلك النه مل يأت عن العرب وصف ملؤنث على وزن فعلى بكسر الفاء 

  قوله تعاىل كبائر االمث يقرأ بالتوحيد واجلمع وقد ذكرت وجوهه يف عسق 

  سورة القمر

لتنوين مكسورا واسكان الالم ومهزة بعدها وبطرح التنوين واهلمزة قوله تعاىل وانه اهلك عادا االوىل يقرأ با
وتشديد الالم فاحلجة ملن نون واسكن الالم وحقق اهلمزة انه اتى بالكالم على اصله ووىف اللفظ حقيقة ما وجب له 

اىل الالم  وكسر التنوين اللتقاء الساكنني واحلجة ملن حذف التنوين واهلمزة وشدد الالم انه نقل حركة اهلمزة
الساكنة قبلهامث حذفها فالتقى سكون التنوين وسكون الالم فأدغم التنوين يف الالم فالتشديد من اجل ذلك ومثله 
من كالمهم زياد العجم وروي عن نافع االدغام ومهزة الواو فإن صح ذلك عنه فإمنا مهز ليدل بذلك على اهلمزة 



  اليت كانت يف الكلمة قبل االدغام 
   ومثودا فما أبقى يقرأ باالجراء وتركه وقد تقدم القول يف علة ذلك وغريه من االمساء االعجمية قوله تعاىل

  ومن سورة القمر

قوله تعاىل يوم يدع الداع و مهطعني اىل الداع يقرآن بإثبات الياء وحذفها وقد ذكرت علله ومعىن مهطعني 
  مسرعني 

ا واالختيار الضم ملوافقة رؤوس اآلي والنه االصل وان كان قوله تعاىل اىل شيء نكر يقرأ بضم الكاف واسكاهن
  االسكان ختفيفا 

قوله تعاىل خشعا أبصارهم يقرأ بضم اخلاء وتشديد الشني من غري ألف وبفتح اخلاء والف بعدها وختفيف الشني 
عاىل يف مجع وكسرها فاحلجة ملن ضم اخلاء وحذف االلف انه اراد مجع التكسري على خاشع فقال خشع كما قال ت

  راكع والركع 

سورة الرمحن السجود واحلجة ملن فتح اخلاء واثبت االلف انه اراد باللفظ التوحيد وباملعىن الفعل للمضارعة اليت 
  ... من اياد بن نزار بن معد ... وشباب حسن اوجههم ... بينهما الن ما بعده مرتفع به كما قال الشاعر 

  فعلى احلال  فأما النصب يف قوله خاشعا وخشعا
قوله تعاىل ففتحنا ابواب السماء يقرأ بالتخفيف امجاع اال ما اختاره ابن عامر من التشديد فوجه التخفيف ان الفتح 
  امنا كان يف وقت واحد ووجه التشديد ان التفتح من السماء كان كالتفجري من االرض شيئا بعد شيء ودام وكثر 

  الياء وقد تقدم القول فيه قوله تعاىل سيعلمون غدا يقرأ بالتاء و
و غد ها هنا يوم القيامة وامنا كىن عنه ب غد لقوله عز و جل وما أمر الساعة اال كلمح البصر أو هو اقرب عند 

  اهللا تعاىل من ذلك 

  ومن سورة الرمحن

ن قرأه بالواو قوله تعاىل واحلب ذو العصف امجاع القراء على الواو اال ابن عامر فانه قرأه بالف والنصب فاحلجة مل
انه رده على قوله فيها فاكهة والنخل ذات االكمام واحلب ذو العصف واحلجة ملن قرأه بااللف والنصب انه رده 

  على قوله والسماء رفعها ووضع امليزان وانبت احلب ذا العصف 
اخلفض بالرد على قوله قوله تعاىل والرحيان يقرأ بالرفع واخلفض فوجه الرفع بالرد على قوله واحلب والرحيان ووجه 

  ذو العصف والرحيان الن العصف التنب والرحيان ما فيه من الرزق وهو احلب 

  سورة الرمحن قوله تعاىل

خيرج منهما يقرأ بفتح الياء وضم الراء وبضم الياء وفتح الراء فاحلجة ملن فتح الياء انه جعل الفعل للؤلؤ واملرجان 
  فتح الراء على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله واحلجة ملن ضم الياء انه دل بذلك وب

قوله تعاىل سنفرغ لكم يقرأ بالنون مفتوحة وضم الراء وبالياء مضمومة وفتح الراء وقد تقدم القول يف امثاله ما 



  يدل عليه 
فرغ فأما ضم الراء وفتحها مع النون فلغتان فصيحتان فأما الضم فعلى االصل واما الفتح فالجل احلرف احللقي وال

  ... فهذا حني كنت هلا عذابا ... االن وقد فرغت اىل منري ... ها هنا القصد قال جرير 
  اما الفراغ من الشغل فوجهه غري هذا الذي ذكرناه 

قوله تعاىل املنشآت يقرأ بفتح الشني وكسرها فاحلجة ملن فتح انه اراد اسم املفعول الذي مل يسم فاعله واحلجة ملن 
  اسم الفاعل كما تقول اكرمن فهن مكرمات وهن السفن واالعالم ها هنا اجلبال واحدها علم  كسر انه اراد بذلك

  قوله تعاىل شواظ يقرأ بضم الشني وكسرها ومها لغتان واملراد هبما اللهب الذي ال دخان فيه 
  قوله تعاىل وحناس يقرأ بالرفع واخلفض فاحلجة ملن رفع انه رده على 

  سورة الواقعة قوله

  وحناس واحلجة ملن خفض انه رده على قوله من نار وحناس والنحاس ها هنا الدخان شواظ 
  قوله تعاىل مل يطمثهن يقرأ بضم امليم وكسرها ومها لغتان معنامها االفتضاض لإلبكار وهذا دليل على أن اجلن تنكح 

د به ابن عامر فيه من الواو النه قوله تعاىل تبارك اسم ربك ذي اجلالل امجاع القراء ها هنا على الياء اال ما تفر
  جعله وصفا لالسم وجعله الباقون وصفا لقوله ربك والوصف تابع للموصوف كالبدل والتوكيد وعطف البيان 

  ومن سورة الواقعة

قوله تعاىل وحور عني يقرأ بالرفع واخلفض فاحلجة ملن رفع انه قال احلور ال يطاف هبن فقطعهن من اول الكالم 
فعا معناه ومع ذلك حور عني واحلجة ملن حفض انه اشركهن يف الباء الداخلة يف قوله يطوف عليهم واضمر هلن را

  بكأس من معني وحبور عني فقطعهن بالواو ومل يفرق بني ان يطاف به وبني ان يطوف بنفسه 
هنا فاحلجة ملن ضم قوله تعاىل عربا امجاع القراء على ضم الراء اال ما تفرد به محزة و ابو بكر عن عاصم من اسكا

انه اتى بالكلمة على اصلها ووفاها ما أوجبه القياس هلا الهنا مجع عروب وهي الغنجة احملبة لزوجها واحلجة ملن 
  اسكن انه استثقل اجلمع بني ضمتني متواليتني فخفف بإسكان احدامها 

  سورة احلديد

  واالخبار وقد تقدم ذكره  قوله تعاىل أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا يقرأ باالستفهام
  قوله تعاىل مبواقع النجوم يقرأ باجلمع والتوحيد وقد ذكرت علله فيما سلف 

  واالختيار ها هنا اجلمع النه يراد به مواقع جنوم القرآن ونزوله جنوما من السماء الدنيا على حممد عليه السالم 
تح انه اراد به املصدر واحلجة ملن ضم انه اراد االسم قوله تعاىل شرب اهليم يقرأ بفتح الشني وضمها فاحلجة ملن ف

  وقيل مها لغتان معنامها واحد واهليم مجع اهيم وهيماء وهن العطاش 
  قوله تعاىل حنن قدرنا بينكم املوت امجع القراء على التشديد للدال اال ابن كثري فانه خفف وقد ذكر الفرق بينهما 

  ومن سورة احلديد



ميثاقكم يقرأ بفتح اهلمزة ونصب ميثاقكم وبضم اهلمزة ورفع ميثاقكم فاحلجة ملن فتح انه جعله قوله تعاىل وقد اخذ 
فعال لفاعل فنصب ميثاقكم بتعدي الفعل اليه واحلجة ملن ضم انه بىن الفعل ملا مل يسم فاعله فدل بالضمة عليه ورفع 

  ميثاقكم باسم ما مل يسم فاعله وااللف يف الوجهني الف اصل 
  عاىل وكال وعد اهللا احلسىن يقرأ بالنصب والرفع فاحلجة ملن نصب قوله ت

سورة احلديد كال انه اعمل فيه وعد مؤخرا كما يعملها مقدما واحلجة ملن رفع انه ابتدأ كال وجعل الفعل بعده خربا 
عول وهو فضلة يف عنه وعداه اىل الضمري بعده يريد وكل وعده اهللا احلسىن مث خزل اهلاء ختفيفا الهنا كناية عن مف

  ... فأخزى اهللا رابعة تعود ... ثالث كلهن قتلت عمدا ... الكالم قال الشاعر 
  اراد قتلتهن 

  قوله تعاىل فيضاعفه يقرأ بإثبات االلف والتخفيف وحبذفها والتشديد فاحلجة هلما مذكورة فيما تقدم 
اء احلجة ملن وصل انه جعله من االنتظار قوله تعاىل انظرونا يقرأ بوصل االلف وضم الظاء وبقطعها وكسر الظ

  واحلجة ملن قطع انه جعله مبعىن التأخري 
  قوله تعاىل وما نزل من احلق يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد ذكر فيما مضى 

قوله تعاىل ان املصدقني واملصدقات يقرآن بتشديد الصاد وختفيفها فاحلجة ملن شدد انه اراد املتصدقني فأسكن التاء 
  مها يف الصاد فالتشديد لذلك واحلجة ملن خفف انه حذف التاء ختفيفا واختصارا وادغ

قوله تعاىل فإن اهللا هو الغين احلميد يقرأ بإثبات هو بني االسم واخلرب وبطرحه فاحلجة ملن اثبته انه جعله فاصلة عند 
ية وهو ان جيعل هو امسا مبتدأ البصريني وعمادا عند الكوفيني ليفصل بني النعت واخلرب وله وجه آخر يف العرب

  والغين خرب فيكونا مجلة يف موضع رفع خرب ان ومثله ان شانئك هو االبتر 

  سورة اجملادلة

وما ورد عليك من امثال هذا فأجره على احد هذيه الوجهني واحلجة ملن طرحه انه جعل الغين خرب ان بغري فاصلة 
  واحلميد نعتا له 

  ة امجع القراء فيه على الياء اال ابن عامر فإنه قرأه بالتاء وقد ذكرت علله فيما تقدم قوله تعاىل ال يؤخذ منكم فدي
قوله تعاىل مبا آتاكم باملد والقصر فاحلجة ملن مد وهو االكثر انه جعهله من االعطاء واحلجة ملن قصر وهو اختيار ايب 

  نه مبعناه اليق عمرو انه ملا تقدم قبله ما فاتكم رد عليه وال تفرحوا مبا جاءكم ال

  ومن سورة اجملادلة

  قوله تعاىل الذين يظهرون مذكوران بوجوه قراءاهتا وعللهما يف سورة االحزاب 
قوله تعاىل يتناجون باالمث يقرأ بالنون قبل التاء وطرح االلف وبالتاء قبل النون واثبات االلف فاالول وزنه يفتعلون 

  ة ومعناها احلديث والكالم والثاين وزنه يتفاعلون وكالمها من املناجا
قوله تعاىل يف اجمللس امجع القراء فيه على التوحيد اال عاصما فإنه قرأه باجلمع فاحلجة يف التوحيد انه اريد به يف 

جملس النيب صلى اهللا عليه و سلم فيكون اخلطاب خاصا للصحابة واحلجة يف اجلمع انه اريد به جملس العلم والذكر 
  لكافة املؤمنني فيكون اخلطاب عاما 



  سورة احلشر واملمتحنة

قوله تعاىل واذا قيل انشزوا فانشزوا يقرأ بضم الشني وكسرها ومها لغتان مثل يلمزون ويلمزون وقد ذكر واصل 
  النشوز التحرك واالرتفاع والتحول 

  ومن سورة احلشر

حلجة ملن خفف انه اراد يرحلون قوله تعاىل خيربون بيوهتم يقرأ بإسكان اخلاء والتخفيف وبفتحها والتشديد فا
وخيلوهنا تقول العرب اخربنا املنزل اذا هم ارحتلوا عنه وان كان صحيحا واحلجة ملن شدد انه اراد يهدموهنا 

  وينقضوهنا تقول العرب خربنا املنزل اذا هم هدموه وان كانوا فيه مقيمني 
 الدال والراء على التوحيد وبضم اجليم والدال قوله تعاىل او من وراء جدار يقرأ بكسر اجليم واثبات االلف بني

  وحذف االلف على اجلمع ومعناه من وراء حائط وقد ذكرت علل التوحيد واجلمع 

  ومن سورة املمتحنة

قوله تعاىل يفصل بينكم يقرأ بضم الياء وفتح الصاد وبفتح الياء وكسر الصاد وبالتشديد فيهما والتخفيف فاحلجة 
لصاد وخفف انه اراد يفصل اهللا بينكم ودليه قوله وهو خري الفاصلني واحلجة ملن قرأه بضم ملن فتح الياء وكسر ا

  الياء وفتح الصاد والتخفيف انه جعله فعل ما مل يسم فاعله وكذلك القول يف التشديد فابنه عليه 
وقد ذكر االحتجاج يف قوله تعاىل وال متسكوا امجاع القراء على التخفيف اال ما انفرد به ابو عمرو من التشديد 

  ذلك مبا يغين عن اعادته 

  سورة الصف

  قوله تعاىل قد كانت لكم اسوة حسنة يقرأ بضم اهلمزة وكسرها وقد تقدم ذكر علل ذلك يف سورة االحزاب 

  ومن سورة الصف

كون السني قوله تعاىل من بعدي امسه امحد يقرأ بفتح الياء واسكاهنا فاحلجة ملن فتح التقاء الساكنني سكوهنا وس
  واحلجة ملن اسكنها استثقال احلركة فيها 

وامحد ها هنا نبينا صلى اهللا عليه و سلم ومن االنبياء من له امسان اتى هبما القرآن مخسة حممد وامحد واسرائيل 
  ويعقوب وذو النون ويونس وعيسى واملسيح والياس وذو الكفل 

  التنوين واخلفض وقد ذكرت علته يف غري موضع قوله تعاىل متم نوره يقرأ بالتنوين والنصب وحبذف 
قوله تعاىل ننجيكم من عذاب أليم امجاع القراء على التخفيف اال ابن عامر فإنه شدد ومعنامها قريب ومها لغتان 

فالدليل على التخفيف قوله اجنينا الذين ينهون عن السوء والدليل على التشديد قوله تعاىل وجنيناه واهله من الكرب 
  يم العظ

  قوله تعاىل كونوا انصار اهللا يقرأ بالتنوين على انه نكرة وبطرح التنوين وإضافته اىل اسم اهللا تعاىل على انه معرفة 



  سورة اجلمعة واملنافقون

  ومن سورة اجلمعة ال خلف فيها إال التفخيم واإلمالة يف قوله تعاىل كمثل احلمار حيمل اسفارا وقد ذكر 
  ومن سورة املنافقون 

له تعاىل كأهنم خشب مسندة يقرأ بإسكان الشني وضمها فاحلجة ملن أسكن أنه شبهه يف اجلمع ببدنه وبدن ودليله قو
قوله والبدن جعلناها لكم أو يكون أراد الضم فأسكن ختفيفا واحلجة ملن ضم الشني أنه أراد مجع اجلمع كقوهلم مثار 

  ومثر 
  يف وقد ذكرت علله ومعناه حركوها كاملستهزئني بالقرآن قوله تعاىل لووا رؤوسهم يقرأ بالتشديد والتخف

قوله تعاىل وأكن من الصاحلني يقرأ بإثبات الواو والنصب وحبذفها واجلزم واإلمجاع على اجلزم إال ما تفرد به أبو 
ن عمرو من النصب فاحلجة ملن جزم أنه رده على موضع الفاء وما اتصل هبا قبل دخوهلا على الفعل ألن األصل كا

  لوال أخرتين أتصدق وأكن كما قال الشاعر 
  أصاحلكم وأستدرج نويا ... فأبلوين بليتكم لعلي ... 

  سورة التغابن والطالق

فجزم واستدرج عطفا على موضع أصاحلكم قبل دخول لعل عليه ومعناه فأبلوين بليتكم أصاحلكم واحلجة ملن 
عىن هال وهي لإلستفهام والتحضيض واجلواب يف ذلك نصب أنه رده على قوله أصدق ألن املعىن لوال ها هنا م

بالفاء منصوب وفيما شاكله من األمر والنهي والتمين واجلحد والعرض فعطف لفظا على لفظ ليكون الكالم فيه من 
  وجهه واحد فأعرف ذلك أن شاء اهللا 

  ومن سورة التغابن

ة ملن قرأه بالياء تقدمي اسم اهللا عز و جل يف أول قوله تعاىل يكفر عنه سيئاته ويدخله يقرآن بالياء والنون فاحلج
  الكالم عند قوله ومن يؤمن باهللا واحلجة ملن قرأه بالنون أن اهللا تعاىل أخرب بذلك عن نفسه 

  قوله تعاىل يضاعفه يقرأ بإثبات األلف والتخفيف وحبذفها والتشديد وقد ذكر تقدم ذكر العلة فيه فأغىن عن إعادته 

  ومن سورة الطالق

  قوهله تعاىل إال أن يأتني بفاحشة مبينة يقرأ بكسر الياء وفتحها وقد ذكر يف النساء 
  قوله تعاىل إن اهللا بالغ أمره يقرأ بالتنوين والنصب وحبذفه واإلضافة وقد ذكر 

  سورة التحرمي

لقمر واإلختيار ها قوله تعاىل وعذبناها عذابا نكرا يقرأ بضم الكاف وإسكاهنا على ما قدمناه من القول يف سورة ا
  هنا اإلسكان وهناك التحريك ليوفق بذلك ما قبله من رؤوس االي 

قوله تعاىل وكأي من قرية يقرأ باهلمز والتشديد للياء بعد اهلمز وبألف ممدودة قبل اهلمزة ونون ساكنة بعدها ومعناها 



  معىن كم وقد ذكرنا احلجة فيها فيما مضى 
  ياء والنون وقد تقدم القول يف أمثاله مبا يدل عليه قوله تعاىل يدخله جنات يقرأ بال

  ومن سورة التحرمي

قوله تعاىل عرف بعضه يقرأ بتشديد الراء وختفيفها فاحلجة ملن خفف انه أراد عرف بعضه من نفسه وغضب بسببه 
أما واهللا وجازى عليه بأن طلق حفصة تطليقة إلذاعتها ما إئتمنها عليه من سره والعرب تقول ملن يسيء إليها 

ألعرفن لك ذلك واحلجة ملن شدد أنه أراد ترداد الكالم يف حماورة التعريف فشدد لذلك ومعناه عرف بعض 
  احلديث وأعرض عن بعضه واحتج بأنه لو كان خمففا ألتى بعده باإلنكار ألنه ضده باإلعراض 

  لك يف عدة مواضع فأغىن عن اإلعادة قوله تعاىل وإن تظاهرا عليه يقرأ بتشديد الظاء وختفيفها وقد ذكرت علل ذل

  سورة امللك

قوله تعاىل توبة نصوحا يقرأ بضم النون فاحلجة ملن ضم أنه أراد املصدر من قوهلم نصح نصوحا كما قالوا صلح 
صلوحا واحلجة ملن فتح أنه حعله صفة للتوبة وحذف اهلاء ألهنا معدولة عن أصلها ألن األصل فيها ناصحة فلما 

  ل إىل فعول حذفت اهلاء منها داللة على العدل عدلت من فاع
  والتوبة النصوح اليت بعتقد فاعلها أنه ال يعاود فيما تاب منه أبدا 

  قوله تعاىل أن يبدله أزواجا يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد ذكرت وجوه علله يف سورة الكهف 
تقدم فإن قيل ما وجه قوله تعاىل من القانتني  قوله تعاىل وكتبه و كانت يقرأ بالتوحيد واجلمع وقد ذكرت علله فيما

ومل يقل من القانتات فقل أراد من القوم القانتني ومعىن القانت ها هنا املطيع ويف غري هذا الساكن والداعي واملصلي 
  ومعىن التذكري يف قوله فنفخنا فيه اراد يف جيب درعها فذكر للمعىن 

  ومن سورة امللك

بإثبات األلف والتخفيف وحبذفها والتشديد فاحلجة ملن أثبت األلف وخفف أنه جعله  قوله تعاىل من تفاوت يقرأ
مصدرا لقوهلم تفاوت الشيء تفاوتا واحلجة ملن حذفها وشدد أنه أخذه من تفوت الشيء تفوتا مثل تكرم تكرما 

  وقيل مها لغتان مبعىن واحد كقوهلم تعاهد وتعهد ومعنامها اإلختالف 
  من فطور و فهل ترى هلم من باقية يقرآن باإلدغام قوله تعاىل هل ترى 

  سورة القلم واإلظاهر وقد ذكرت علله فيما تقدم

  فإن قيل فإن أبا عمرو مل يدغم من أمثال هذين سواههما فقل أحب أن يعرف جواز اللغتني ليعلمك أهنما مستعملتان 
  ذلك آنفا  قوله تعالة أأمنتم يقرأ هبمزتني وهبمزة ومدة وقد تقدمت العلة يف

قوله تعاىل فسحقا يقرأ بضم احلاء وأسكاهنا وقد تقدم ذكره فأما نصبه ففيه وجهان أحدمها بالدعاء يريد به ألزمهم 
اهللا ذلك واآلخر على املصدر وإن مل يتصرف من فعل كقولك سقيا ورعيا ووحيا وويال ولو رفع جلاز رفعه يريد ثبت 

  هلم ذلك ولزمهم ومنه قول الشاعر 



  ... فترب ألفواه الوشاة وجندل ... 
قوله تعاىل إن أهلكين اهللا ومن معي يقرآن بالفتح معا واإلسكان وبإسكان األوىل وفتح الثانية على ما قدمناه من 

  القول يف أمثاله 
  قوله تعاىل فستعلمون من هو يف ضالل مبني يقرأ بالتاء على معىن املخاطبة وبالياء على معىن الغيبة 

  القلم ومن سورة ن

  قوله تعاىل ن والقلم وما يسطرون يقرأ باإلدغام واإلظهار وقد تقدم ذكر علله يف يس 

  سورة احلاقة

  قوله تعاىل أن كان ذا مال يقرا هبمزتني وهبمزة ومدة وهبمزة واحدة على لفظ اإلخبار وقد ذكرت علله فيما سلف 
أنه ماخوذ من فعل رباعي واحلجة ملن فتح أنه ماخوذ  قوله تعاىل ليزلقونك يقرا بضم الياء وفتحها فاحلجة ملن ضم

من فعل ثالثي ومعنامها ليصيبونك بأبصارهم ال بأعينهم وكان أحدهم إذا أراد ذلك من شيء جتوع له ثالثا مث مر 
  عليه متعجبا منه فبلغ ما يريده ففعلوا ذلك بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فوقاه اهللا شرهم 

  رأ بألف إمجاع إال ما روى من اهلمز عن ابن كثري قوله تعاىل عن ساق يق

  ومن سورة احلاقة

قوله تعاىل ومن قبله يقرأ بكسر القاف وفتح الباء وبفتح القاف وسكون الباء فاحلجة ملن كسر القاف أنه جعلها 
  مبعىن عنده ومعه واحلجة ملن فتحها انه أراد ومن تقدمه من أهل الكفر والضالل 

  ى منكم خافية يقرأ بالياء والتاء فأما قوله خافية فقيل أراد نفس خافية وقيل أراد فعلة خافية قوله تعاىل ال خيف
  قوله تعاىل قليال ما يؤمنون و قليال ما يذكرون يقرآن بالياء والتاء و قليال منصوب مبا بعده 

هذا إميان وكفرهم بنبوة حممد عليه فإن قيل ما هذا اإلميان القليل وهم يف النار قيل إقرارهم بأن اهللا تعاىل خلقهم ف
  السالم أبطل إمياهنم باهللا عز و جل وأوجب النار هلم 

  ومن سورة السائل املعارج

قوله تعاىل سأل سائل يقرآن بإثبات اهلمز وطرحه فاحلجة ملن مهز أنه أتى به على األصل واحلجة ملن ترك اهلمز أنه 
اضي من السيل فلم يهمزه ومهز اإلسم ألنه جعله إسم الفاعل أو إسم أراد التخفيف وحيتمل أن يكون أراد الفعل امل

واد يف جهنم كما قال تعاىل فسوف يلقون غيا فيكون الباء يف القراءة األوىل مبعىن عن ويف الثانية مبعىن الباء أليصال 
  الفعل فأما مهز سائل فواجب من الوجهني 

ججة ملن رفع أنه جعله بدال من لظى أو أضمر هلا ما يرفعها به قوله تعاىل نزاعة للشوى يقرأ بالرفع والنصب فاحل
واحلجة ملن نصب انه نصب على احلال أو القطع ومعناه أن لظى معرفة و نزاعة نكرة ومها جنسان فلما مل تتبع 
عل النكرة املعرفة يف النعت قطعت منها فنصبت ومعىن احلال أهنا وصف هيئة الفاعل واملفعول يف حال اتصال الف

طال أو قصر ودليلها إدخال كيف على الفعل والفاعل فيكون يف احلال اجلواب كقولك كيف أقبل زيد فتقول 



  ماشيا أو راكبا وما اشبه ذلك فأما الشوى فاألطراف وجلدة الرأس 
  قوله تعاىل ألماناهتم و بشهاداهتم يقرآن بالتوحيد واجلمع وقد ذكرت علله يف املؤمنني 

  رجون يقرأ بضم الياء وفتحها وقد ذكرت علله يف غري موضع قوله تعاىل يوم خي
  قوله تعاىل إىل نصب يقرا بضم النون وفتحها وإسكان الصاد وضمها 

سورة نوح فاحلجة ملن قرأه بضمتني أنه أراد مجع نصب ونصب كرهن ورهن واحلجة ملن فتح وأسكن أنه جعله ما 
  ضون يسرعون نصب هلم كالعلم أو الغاية املطلوبة ومعىن يوف

  ومن سورة نوح عليه السالم 
قوله تعاىل أن اعبدوا اهللا يقرأ بضم النون وكسرها وقد ذكر فيما تقدم قوله تعاىل ماله وولده يقرأ بضم الواو 

وإسكان الالم وبفتحهما معا فاملفتوح واحد والضم مجع كما قالوا أسد وأسد وقيل مها لغتان يف الواحد كما قالوا 
  نه املثل ولدك من دمي عقبيك أي من ولدته عدم وعدم وم

  قوله تعاىل ودا يقرأ بفتح الواو والضم ومها لغتان يف إسم الصنم وقيل الضم يف احملبة والفتح يف إسم الصنم 
قوله تعاىل مما خطياهتم إمجاع القراء على مجع السالمة إال أبا عمرو فإنه قرأه خطاياهم على مجع التكسري وقال إن 

روا ألف سنة مل يكن هلم إال خطيات بل خطايا واحتج أصحاب القراءة األوىل بأن األلف والتاء قد تأيت على قوما كف
  اجلمع القليل والكثري ودليله قوله تعاىل ما نفذت كلمات اهللا وال يقال هذا مجع قليل 

  كر قوله تعاىل دعائي إال يقرا باملد وفتح الياء وإسكاهنا ومثله الياء يف بييت وقد ذ

  سورة اجلن واملزمل

  ومن سورة اجلن 
قوله تعاىل أنه استمع و ان لو استقاموا و أن املساجد و أنه ملا قام هذه األربعة تقرأ بالفتح وباقي ما قبلها بالكسر 

فالفتح بالعطف على قوله قل أوحي إيل أنه والكسر بالعطف على قوله فقالوا إنا مسعنا فأما إذا جاءت أن بعد الفاء 
  يت يف جواب الشرط كانت بالكسر ال غري ال

قوله تعاىل نسلكه يقرأ بالياء والنون فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه رده على قوله ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه ربه 
  واحلجة ملن قرأه بالنون انه أراد به إخبار اهللا تعاىل عن نفسه عز و جل 

ف على وجه اإلخبار وبطرحها على األمر فاحلجة ملن أثبت أنه أراد قوله تعاىل قل إمنا أدعو ريب يقرأ بإثبات األل
  األمر أوال فلما فعل أخرب بذلك عنه واحلجة ملن طرحها أنه أتى بلفظ ما خاطبه اهللا به من األمر له 

ة ملن قوله تعاىل لبدا يقرأ بكسر الالم وضمها فاحلجة ملن كسر أنه جعله مجع لبدة ولبد كما قالوا قربه وقرب واحلج
ضمن انه جعله لبده ولبد كما قالوا غرفة وغرف ومعنامها اجتماع اجلن على اكتاف النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  الستماع القرآن وهو مأخوذ من الشعر املتكاثف بني كتفي األسد 

  ومن سورة املزمل



لطاء والقصر فاحلجة ملن مد أنه قوله تعاىل هي أشد وطأ يقرأ بكسر الواو وفتح الطاء واملد وبفتح الواو وإسكان ا
جعله مصدر واطأ يواطىء مواطأة وطاء ومعناه يواطىء السمع القلب ألن صالة الليل أثقل من صالة النهار ملا 

  يغشي اإلنسان من النعاس ومعناه أشد مكابدة ومنه قوله عليه السالم اللهم أشدد وطأتك على مضر 

  سورة املدثر

بالرفع واخلفض وقد ذكر يف الدخان قوله تعاىل ونصفه وثلثه يقرآن بالنصب واخلفض قوله تعاىل رب املشرق يقرأ 
فاحلجة ملن نصب أنه أبدله من قوله تقوم أدىن أو أضمر له فعال مثله واحلجة ملن خفض أنه رده على قوله من ثلثي 

  الليل 

  ومن سورة املدثر

أراد الشرك ومن ضم أراد إسم الصنمني إساف قوله تعاىل والرجز فاهجر يقرا بكسر الراء وضمها فمن كسر 
ونائلة وقيل الرجز بالكسر العذاب ألنه عن الشرك يكون وقيل أصل الزاي يف الرجز السني كما تقول العرب 

  األزد واألسد فأما الرجس فما يعاف من املطعم واملشرب واملعبودات من دون اهللا عز و جل 
الذال وقطع األلف بعدها وبفتح الذال والوقوف على األلف بعدها وحذف  قوله تعاىل والليل إذ أدبر يقرأ بإسكان

اهلمزة من أدبر فاحلجة ملن قرأه بقطع األلف أنه زاوج بذلك بني لفظ ادبر وأسفر واحلجة ملن حذف اهلمزة أنه أراد 
أدبر ودبر وأقبل به معىن وىل وذهب والعرب تقول أدبر عين أي وىل ودبر جاء خلفي وقيل مها لغتان مبعىن واحد 

  وقبل 
  قوله تعاىل كأهنم محر مستنفرة يقرأ بكسر الفاء وفتحها فاحلجة ملن كسر أنه جعل الفعل هلا وأنشد 

  يف إثر أمحرة عمدن لغرب ... اربط محارك إنه مستنفر ... 

  سورة القيامة

  نه جعلهن مفعوال هبن مل يسم فاعلهن فال جيوز فتح الفاء ها هنا ألن الفعل له ومل يفعل ذلك أحد به واحلجة ملن فتح أ
ومسع أعرايب قارئا يقرأ كأهنن محر مستنفرة بفتح الفاء فقال طلبها قسورة فلما مسع فرت من قسورة قال مستنفرة 

  إذا فالقسمورة الرماة والقسورة األسد فأما قول أمرىء القيس 
  ...  بذي شطب عضب كمشية قسورا... وعمرو بن درماء اهلمام إذ مشى ... 

  فإنه أراد قسورة مث رخم اهلاء وأتى بألف القافية 
قوله تعاىل كال بل ال خيافون يقرأ بالياء والتاء فاحلجة ملن قرأه بالياء أنه رده على قوله بل يريد كل امرىء منهم 

  واحلجة ملن قرأه بالتاء أنه جعلهم خماطبني فدل عليهم بالتاء 
  إمجاعا إال ما تفرد به نافع من التاء على معىن اخلطاب فأما ختفيفه فإمجاع قوله تعاىل وما يذكرون يقرأ بالياء 

  ومن سورة القيامة



  قوله تعاىل ال أقسم يقرأ باملد والقصر فاحلجة ملن مد أنه أراد دخول ال على أقسم ويف دخوهلا غري وجه 
  قال قوم هي زائدة صلة للكالم والتقدير أقسم بيوم القيامة 

  سورة القيامة

قال من يرد ذلك العرب ال تزيد ال يف أول الكالم ولكنها هاهنا رد لقول من أنكر البعث وكفر بالتنزيل فقيل له و
ال ليس كما تقول اقسم بيوم القيامة واحلجة ملن قصر انه جعلها الم التأكيد دخلت على أقسم واالختيار جلاعلها 

بنه عذابا شديدا واحتج ان اهللا عز و جل اقسم بيوم القيامة الم التأكيد ان يدخل عليها النون الشديدة كقوله ألعذ
  ومل يقسم بالنفس اللوامة 

قوله تعاىل اذا برق البصر امجاع القراء كسر الراء اال نافعا فإنه فتحها فاحلجة ملن كسر ان الكسر ال يكون اال يف 
  ... ق أعطيته عيساء منها فرب... ملا أتاين ابن صبيح طالبا ... التحري وانشد 

أي حتري فأما الفتح فال يكون اال الضياء وظهوره كقوهلم برق الصبح والربق اذا ملعا وأضاءا وقال أهل اللغة برق 
  وبرق فهما مبعىن واحد وهو حتري الناظر عند املوت والعرب تقول لكل داخل برقة أي دهشة وحرية 

احلجة ملن قرأمها بالياء انه ردمها على معىن قوله ينبأ قوله تعاىل بل حتبون العاجلة ويذرون يقرآن بالياء والتاء ف
  االنسان النه مبعىن الناس واحلجة ملن قرأمها بالتاء انه اراد قل هلم يا حممد بل حتبون العاجلة وتذرون اآلخرة 
يها مث قوله تعاىل من راق امجع القراء على قراءهتا بالوصل واالدغام اال ما رواه حفص عن عاصم بقطعها وسكتة عل

يبتديء راق ومعىن راق فاعل من الرقية وقيل من الرقي بالروح اىل السماء وكان ابو بكر بن جماهد رضي اهللا عنه 
  يقرأ هبذه السورة يف صالة الصبح فيعتمد الوقف على الياء من قوله التراقي ويبني الياء 

اال ما رواه حفص عن عاصم بالياء ردا على النطفة  قوله تعاىل من مين ميىن امجع القراء فيه على التاء ردا على املعىن
  ومثله يغشى طائفة وتغلى بالياء والتاء 

  ومن سورة االنسان

قوله تعاىل سالسل يقرأ بالتنوين وتركه فاحلجة ملن نون انه شاكل به ما قبله من رؤوس اآلي الهنا بااللف وان مل 
نوين قال هي على وزن فعالل وهذا الوزن الن ينصرف اال تكن رأس آية ووقف عليهما بااللف واحلجة ملن ترك الت

يف ضرورة شاعر وليس يف القرآن ضرورة وكان ابو عمرو يتبع السواد يف الوقف فيقف بااللف وحيذف عند 
  االدراج 

قوله تعاىل كانت قوارير قواريرا يقرآن معا بالتنوين وبااللف يف الوقف وبطرح التنوين فيهما والوقف على االول 
وعلى الثاين بغري ألف اال ما روي عن محزة انه كان يقف عليهما بغري الف فاحلجة ملن قرأمها بالتنوين انه نون االوىل 
الهنا رأس آية وكتابتها يف السواد بألف وأتبعها الثانية لفظا لقرهبا منها وكراهية للمخالفة بينهما ومها سيان كما قال 

ال بعدا لثمود فصرف الثاين لقربه من االول واحلجة ملن ترك التنوين انه اتى الكسائي أال إن مثودا كفروا رهبم ا
  مبحض قياس العربية النه 



سورة اإلنسان على وزن فواعيل وهذا الوزن هناية اجلمع املخالف لبناء الواحد فهذا ثقل وهو مع ذلك مجع واجلمع 
  فيه ثقل ثان فلما اجتمع فيه ثقالن منعاه من الصرف 

قف عليه يف هذه القراءة بااللف فاتباع للخط والن من العرب من يقول رأيت عمرا فيقف على ما ال فأما الو
  ينصرف بااللف ولزم محزة القياس وصال ووقفا 

  وأراد بقوله من فضة صفاء لوهنا واهنا تؤدي ما داخلها كما يؤدي الزجاج 
انه جعله ظرفا من املكان الن الثاين فيه غري االول كما قوله تعاىل عاليهم يقرأ بفتح الياء وسكوهنا فاحلجة ملن فتح 

تقول فوقك السقف وامامك اخلري واحلجة ملن اسكن انه جعله امسا واراد به ان االول هو الثاين كما تقول فوقك 
رأسك وامامك طهرك فهذا فرق ما بني الظرف واالسم يف هذا القبيل وما اشبهه فمن فتح الياء ضم اهلاء ومن 

  ا كسر اهلاء اسكنه
قوله تعاىل خضر واستربق يقرآن بالرفع واخلفض فاحلجة ملن رفع انه جعل اخلضر نعتا للثياب وعطف االستربق 

عليها ودليله قوله يلبسون ثيابا خضرا على النعت واحلجة ملن خفض انه جعل اخلضر نعتا للسندس وجعل االستربق 
  لعرب فقالت استربق وهو الديباج الغليظ عطفا على سندس واصله بالعجمية استربه فعربته ا

  قوله تعاىل وما يشاؤون يقرأ بالياء والتاء وقد تقدم ذكره فيما سلف 

  ومن سورة املرسالت

قوله تعاىل عذرا او نذرا يقرآن بضم الذالني واسكاهنما وبإسكان الذال االوىل وضم الثانية فاحلجة ملن ضم انه اراد 
تغن النذر واحلجة ملن اسكن االوىل وحرك الثانية انه اتى باللغتني ليعلم جوازمها مجع عذير و نذير ودليله فما 

  وامجاعهم على ختفيف االوىل يوجب ختفيف الثانية 
قوله تعاىل أقتت يقرأ باهلمزة وبالواو فاحلجة ملن مهز انه استثقل الضمة على الواو فقلبها مهزة كما يستثقلون 

وشاح واشاح والقلب شائع يف كالمهم واحلجة ملن قرأ بالواو انه اتى بالكالم على  كسرها فيقلبوهنا مهزة يف قوهلم
  اصله الن وزن وقتت فعلت من الوقت ودليله قوله تعاىل ووفيت بالواو امجاع 

قوله تعاىل فقدرنا بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن خفف انه اتى بالفعل على ما اتى به اسم الفاعل بعده يف قوله 
ون الن وزن اسم الفاعل من فعل فاعل ومن افعل مفعل ومن فعل مفعل ومن فعل فعيل ومن فعل فعل القادر

واحلجة ملن شدد انه اتى باللغتني معا ودليله قوله تعاىل فمهل الكافرين أمهلهم ومل يقل مهلهم والعرب تقول قدرت 
  الشيء خمففا مبعىن قدرته مشددا 
بلفظ الواحد ومجاالت بلفظ اجلمع فاحلجة ملن قرأه بلفظ الواحد انه عنده مبعىن  قوله تعاىل كأنه مجاالت يقرأ مجالة

  اجلمع النه منعوت باجلمع يف قوله صفر واحلجة ملن قرأه مجاالت انه اراد به مجع اجلمع كما قالوا رجال ورجاالت 
  واهلاء يف قوله كأنه كناية عن الشرر والقصر ها هنا قيل شبه 

صر املبىن وقيل كأصول الشجر العظام والصفر ها هنا السود فأما يف البقرة فصفر لقوله فاقع الشرر يف عظمه بالق
  لوهنا 

  سورة النبأ



  ومن سورة عم يتساءلون 
قوله تعاىل كال سيعلمون يف املوضعني يقرآن بالياء اال ما رواه ابن جماهد عن ابن عامر من التاء واالختيار الياء لقوله 

  خمتلفون ومل يقل أنتم تعاىل الذي هم فيه 
  قوله تعاىل وفتحت السماء يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد ذكر وجه ذلك يف الزمر 

  وقوله تعاىل وغساقا يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد ذكرت علته يف صاد 
اس كقوهلم عامل قوله تعاىل ال بثني فيها يقرأ بإثبات االلف اال محزة فإنه حذفها فاحلجة ملن اثبت انه اتى به على القي

  وقادر واحلجة ملن حذف انه اتى به على وزن فرح وحذر ومعىن اللبث طول االقامة 
قوله تعاىل ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد انه اراد املصدر من قوله 

وسى تكليما ودليل الثاين وكذبوا بآياتنا وكذبوا وهو على وجهني تكذيبا وكذابا فدليل االوىل قوله وكلم اهللا م
  كذابا واحلجة ملن خفف انه اراد املصدر من قوهلم كاذبته مكاذبة وكذابا كما قالوا قاتلته مقاتلة وقتاال 

  سورة النازعات

قوله تعاىل رب السموات واالرض وما بينهما الرمحن يقرأ رب والرمحن بالرفع واخلفض فيهما وخبفض رب ورفع 
فاحلجة ملن رفعهما انه استأنفهما مبتدئا وخمربا فرفعهما واحلجة ملن خفضهما انه ابدهلما من قوله تعاىل جزاء الرمحن 

من ربك رب السموات واالرض الرمحن واحلجة ملن خفض االول انه جعله بدال ورفع الثاين مستأنفا واخلرب قوله ال 
  ميلكون منه الن اهلاء اليت يف منه عائدة عليه 

  رة النازعاتومن سو

  قوله تعاىل أئذا كنا عظاما مذكور يف نظائره 
قوله تعاىل ناخرة يقرأ بإثبات االلف وحذفها فاحلجة ملن اثبت انه اراد عظاما عارية من اللحم جموفة واحلجة ملن 
ا قبلها حذف انه اراد بالية قد صارت ترابا وقيل مها لغتان مثل طمع وطامع واالجود اثبات االلف ليوافق اللفظ م

  وبعدها من رؤوس اآلي 
قوله تعاىل طوى اذهب يقرأ بالتنوين وكسره اللتقاء الساكنني وحبذف التنوين واسكان الياء وقد ذكرت علله يف 

  سورة طه مستقصاة 
قوله تعاىل اىل ان تزكي يقرأ بالتشديد والتخفيف على ما ذكرناه يف نظائره ومعىن التخفيف ها هنا ان يكون زاكيا 

 التشديد ان يتفعل من الزكاة أي يتصدق وموسى ال يدعو فرعون مع علمه بكفره اىل ان يتصدق ودليله ومعىن
  قوله أقتلت نفسا زاكية وزكية ومل يقل متزكية 

قوله تعاىل أئنا يقرأ هبمزتني حمققتني وتشديد النون وهبمزة وياء ونون مشددة وهبمزة ونونني االوىل مشددة وقد 
  لف مبا يغين عن اعادة قول فيه يف هذا املوضع ذكرت علله فيما س

  ومن سورة عبس 
  قوله تعاىل فتنفعه الذكرى الرفع فيه امجاع اال ما روى من نصبه عن عاصم وقد ذكر يف سورة املؤمن 

  قوله تعاىل فأنت له تصدى يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد تقدم ذكر علته ومعناه فتتعرض له ومعىن تلهى تعرض عنه 



ه تعاىل إنا صببنا يقرأ بكسر اهلمزة وفتحها فاحلجة ملن كسر انه جعل الكالم تاما عند قوله اىل طعامه مث استأنف قول
فكسرها لالبتداء هبا واحلجة ملن فتح انه اراد اعادة الفعل وادخال حرف اخلفض واحلدائق مجع حديقة وهي 

  البساتني والغلب امللتفة بالشجر والنبات واالب املرعى 

  من سورة التكويرو

قوله تعاىل واذا البحار سجرت يقرأ بالتخفيف والتشديد فاحلجة ملن حفف انه اراد به ملئت مرة واحدة ودليله قوله 
  والبحر املسجور واحلجة ملن شدد انه اراد اهنا تفتح فيفضي بعضها اىل بعض فتصري حبرا واحدا 

الوحوش حشرت ان حشر الوحوش امنا هو موهتا وفناؤها او والفرق بني اخللف يف هذا واالتفاق على ختفيف واذا 
حشرها لتقتص لبعضها من بعض مث يقال هلا كوين ترابا والتشديد امنا هو للمداومة وتكرير الفعل وال وجه لذلك يف 

  حشر الوحوش 
الفعل وتكرر قوله تعاىل نشرت يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد انه اراد نشر كل صحيفة منها فقد دام 

  ودليله قوله ان يؤتى صحفا منشرة 

  سورة اإلنفطار واحلجة ملن حفف انه اراد نشرها مرة واحدة ودليله قوله يف

  رق منشور واحلجة يف قوله واذا اجلحيم سعرت كاحلجة فيما تقدم 
وجه الظاء يراد به ما هو قوله تعاىل وما هو على الغيب بظنني يقرأ بالضاد والظاء فوجه الضاد يراد به ما هو خبيل و

مبتهم والغيب ها هنا ما غاب عن املخلوقني واستتر مما أوحى اهللا عز و جل اليه واعلمه به واما قوله يؤمنون بالغيب 
قيل باهللا عز و جل وقيل مبا غاب عنهم مما أنبأهم به الرسول عليه السالم من أمر اآلخرة والبعث والنشور وقيل 

  ند العرب الليل لظلمته وستره كل شيء هبا بيوم القيامة والغيب ع

  ومن سورة االنفطار

قوله تعاىل اذا السماء انفطرت وما اشبهها مما اخرب فيه عن مستقبل بلفظ املاضي فمعناه انه كائن عنده ال حمالة 
  وواقع ال شك فيه 

جل به ويف الشرط ويف الدعاء فما  والفعل املاضي يأيت بلفظه ومعناه االستقبال يف ثالثة مواضع فيما اخرب اهللا عز و
  اتاك يف هذه الثالثة بلفظ املاضي فمعناه االستقبال ودليله واضح بني 

قوله تعاىل فعد لك يقرأ بالتشديد والتخفيف فوجه التشديد فيه قومك وساوى بني ما ازدوج من اعضائك ووجه 
  التخفيف انه صرفك اىل أي صورة شاء من طويل وقصري وحسن وقبيح 

ما قوله هو الذي يصوركم يف االرحام كيف يشاء فمعناه ان النطفة اذا قامت اربعني يوما صارت علقة اربعني يوما فأ
ومضغة اربعني يوما مث يرسل اهللا تعاىل اليها ملكا معه تراب من تربة العبد فيعجنه هبا مث يقول يا رب طويل ام قصري 

  غين 

  معىن قولهسورة املطففني أم فقري شقي ام سعيد فهذا 



  كيف يشاء 
  قوله تعاىل وما أدراك يقرأ باإلمالة والتفخيم وبني ذلك وقد ذكرت احلجة فيه 

  وما كان يف كتاب اهللا تعاىل من قوله وما أدراك فقد ادراه وما كان فيه من قوله وما يدريك فلم يدره بعد 
ه بدال من اليوم االول واضمر له هو اشارة اىل قوله تعاىل يوم ال ميلك يقرأ بالرفع والنصب فاحلجة ملن رفع انه جعل

  ما تقدم وكناية عنه فرفعه به واحلجة ملن نصب انه جعله ظرفا للدين والدين اجلزاء 
فإن قيل فما معىن قوله واالمر يومئذ هللا وكل االمور له تعاىل يف ذلك اليوم وغريه فقل ملا كان اهللا تعاىل قد استخلف 

  ب امللك اليهم جمازا عرفهم انه ال ميلك يوم الدين احد وال يستخلف فيه من عباده سواه قوما فيما هو ملك له ونس

  ومن سورة املطففني

قوله تعاىل بل ران على قلوهبم اتفق القراء على ادغام الالم يف الراء لقر هبا منها يف املخرج اال ما رواه حفص عن 
على قلوهبم ليعلم بانفصال الالم من الراء وأن كل واحدة  عاصم من وقوفه على الالم وقفه خفيفة مث يبتديء ران

  منهما كلمة بذاهتا فرقا بني ما ينفصل من ذلك فيوقف عليه وبني ما يتصل فال يوقف عليه كقولك الرمحن الرحيم 
  فاما االمالة فيه والتفخيم فقد ذكرت علل ذلك يف عدة مواضع 

  سر اخلاء وكون التاء قبل قوله تعاىل ختامه مسك امجاع القراء فيه على ك

سورة اإلنشقاق االلف يراد به آخر شراهبم مسك أي خمتوم مبسك واخلتام اسم ما يطبع عليه اخلامت من كل خمتوم 
عليه اال ما اختاره الكسائي من فتح اخلاء وتأخري التاء مفتوحة بعد االلف يريد به آخر الكأس اليت يشربوهنا مسك 

  التاء ايضا جائز وقد ذكر يف االحزاب  كما تقول خامتته مسك وكسر
  قوله تعاىل ان كتاب االبرار يقرأ باالمالة والتفخيم وقد ذكر مع نظائره 

قوله تعاىل فاكهني يقرأ بإثبات االلف وحذفها واحلجة فيه كاحلجة يف قوله فارهني و البثني واملعىن فيه معجبني ومنه 
  الفكاهة وهي املزاح والدعابة 

  نشقاقومن سورة اال

قوله تعاىل ويصلى سعريا يقرأ بضم الياء وفتح الصاد وتشديد الالم وبفتح الياء واسكان الصاد وختفيف الالم 
فاحلجة ملن شدد انه اراد بذلك دوام العذاب عليهم ودليله قوله وتصلية جحيم الن وزهنا تفعلة وتفعلة ال تأيت اال 

واحلجة ملن خفف انه اخذه من صلى يصلي فهو صال ودليله  مصدرا ل فعلته بتشديد العني كقولك عزيته تعزية
  قوله تعاىل اال من هو صال اجلحيم والسعري يف اللغة شدة حر النار وسرعة توقدها 

  فأما قوله زدناهم سعريا فقيل وقودا وتلهبا وقيل قلقا كاجلنون 

  سورة الربوج

جة ملن قرأه بالضم انه خاطب بالفعل مجعا واصله قوله تعاىل لتركنب طبقا عن طبق يقرأ بضم الباء وفتحها فاحل
لتركبون فذهبت الواو لسكوهنا وسكون النون املدغمه فبقيت الباء على اصلها الذي كانت عليه واحلجة ملن قرأه 



بالفتح انه افرد النيب عليه السالم باخلطاب واراد به لتركنب يا حممد طبقا من اطباق السماء بعد طبق ولترتقني حاال 
  عد حال ب

وهذه الالم دخلت للتأكد او جلواب قسم مقدر والنون للتأكيد ايضا وهي تدخل يف الفعل ثقيلة وخفيفة يف مواضع 
  قد ذكرت يف يونس 

وكان احملمدان ابن جماهد وابن االنباري يتعمدان الوقف اذا قرآ هبذه السورة يف صالة الصبح على قوله فبشرهم 
اال الذين آمنوا فسئال عن ذلك فقاال االستثناء ها هنا منقطع مما قبله غري متصل به بعذاب أليم مث يبتدئان بقولك 

  وامنا هو مبعىن لكن الذين آمنوا واذا كان االستثناء منقطعا مما قبله كان االبتداء مما يأيت بعده وجه الكالم 

  ومن سورة الربوج

ملن قرأه باخلفض انه جعله وصفا للعرش ومعىن اجمليد قوله تعاىل ذو العرش اجمليد يقرأ بكسر الدال وضمها فاحلجة 
الرفيع ودليه قوله تعاىل رفيع الدرجات ذو العرش واحلجة ملن قرأه بالرفع انه جعله نعتا هللا عز و جل مردودا على 

  قوله وهو الغفور الودود اجمليد ذو العرش فأخره ليوافق رؤوس اآلي ودليله 

  سورة الطارق واألعلى قوله

  يد جميد واما قوله بل هو قرأن جميد فال خالف يف رفعه انه مح
قوله تعاىل يف لوح حمفوظ امجاع القراء على قراءته باخلفض اال ما اختاره نافع من الرفع فيه والعلة يف الوجهني 

  كالعلة يف اجمليد 

  ومن سورة الطارق

دد انه جعل ان مبعىن ما اجلاحدة وجعل ملا مبعىن قوله تعاىل ملا عليها حافظ يقرأ بتشديد امليم وختفيفها فاحلجة ملن ش
اال للتحقيق والتقدير ما كل نفس اال عليها حافظ من اهللا تعاىل واحلجة ملن خفف انه جعل ان خفيفة من الثقيلة 

  وجعل ما صلة مؤكدة والتقدير ان كل نفس لعليها حافظ 
ما وحرف شرط وزائدة ومبعىن اذ ومبعىن قد ومبعىن والن املكسورة اخلفيفة اقسام تكون خفيفة من الشديدة ومبعىن 

  مل 
والن املخففة املفتوحة اقسام ايضا تكون خفيفة من الشديدة وحرفا ناصبا للفعل املضارع وتكون زائدة وتكون 

  مبعىن أي 

  ومن سورة االعلى

  له فيما سلف كل ما كان من اواخر آي هذه السورة فانه يقرأ باالمالة والتفخيم وبني ذلك وقد ذكرت عل
قوله تعاىل والذي قدر فهدى يقرأ بالتشديد والتخفيف فاحلجة ملن شدد قوله تعاىل وخلق كل شيء فقدره تقديرا 

واحلجة ملن خفف انه طابق بني اللفظني فجعل قدرك هدى وقيل معناه فهدى وأضل فحذف اضل للداللة وملوافقة 
  يد رؤوس اآلي كما قال عن اليمني وعن الشمال قعيد ير



  سورة الغاشية والفجر قعيدا وقيل قدر الذكر لالنثى وهداه التياهنا

قوله تعاىل بل يؤثرون يقرأ بالياء والتاء وباالظهار واالدغام وقد ذكر ذلك فيما مضى واوضحت احلجة فيه مبا يغىن 
  عن اعادته ها هنا 

  ومن سورة الغاشية

فاحلجة ملن قرأه بالضم انه طابق بذلك بني لفظه ولفظ قوله  قوله تعاىل تصلى نارا حامية يقرأ بضم التاء وفتحها
  يسقى واحلجة ملن فتح انه اتى بالفعل على اصله وبناه لفاعله 

قوله تعاىل ال تسمع فيها الغية يقرأ بالتاء والياء وضمها والرفع ويقرأ بالتاء مفتوحة والنصب واحلجة ملن قرأه بضم 
 يسم فاعله ورفع االسم بعده واحلجة ملن قرأه بفتح التاء انه قصد النيب صلى اهللا عليه الياء والتاء انه جعله مبنيا ملا مل

  و سلم باخلطاب ونصب الغية بتعدي الفعل اليها 
  قوله تعاىل لست عليهم مبصيطر يقرأ بالصاد والسني وامشام الزاي وقد ذكرت علل ذلك يف الطور 

  ومن سورة الفجر

رأ بفتح الواو وكسرها فاحلجة ملن كسر أنه جعل الشفع الزوج ومها آدم وحواء والوتر قوله تعاىل والشفع والوتر يق
الفرد وهو اهللا عز و جل وقيل بل الشفع ما ازدوج من الصلوات كالغداة والظهر والعصر والوتر ما انفرد منها 

الفتح والكسر فيه اذا كان  كصالة املغرب وركعة الوتر واحلجة ملن فتح انه طابق بني لفظ الشفع ولفظ الوتر وقيل
  مبعىن الفرد لغتان فصيحتان فالفتح الهل احلجاز 

  سورة الفجر والكسر لتميم فأما من الترة والذحل فبالكسر ال غري وهو

  املطالبة بالدم وال يستعمل يف غريه 
قفا وقد تقدم قوله تعاىل اذا يسري يقرأ بإثبات الياء وصال ووقفا وحبذفها كذلك وبإثباهتا وصال وحذفها و

  االحتجاج لذلك مبا يغين عن اعادته ها هنا ومثله قوله بالوادي 
  قوله تعاىل فقدر عليه رزقه يقرا بتشديد الدال وختفيفها وقد تقدمت احلجة يف ذلك مستقصاة يف غري موضع 

كسر واحتج قاريء قوله تعاىل اكرمن و أهانن يقرأ بإثبات الياء فيهما وصال وحذفها وقفا واسكان النون من غري 
  ... اذا ما انتسبت له أنكرن ... ومن شأينء ظاهر غمره ... ذلك بقول االعشي 

قوله تعاىل كال بل ال تكرمون اليتيم وال حتضون و يأكلون وحتبون يقرأن كلهن بالياء والتاء اال ما قرأه اهل الكوفة 
  اء انه رده على ما قبله واحلجة ملن قرأه بالتاء وال حتاضون بزيادة الف بني احلاء والضاد فاحلجة ملن قرأه بالي

سورة البلد انه دل بذلك على ان النيب صلى اهللا عليه و سلم خاطبهم به واحلجة للكوفيني يف زيادة االلف قرب 
  معىن فاعلته من فعلته 

فاحلجة ملن كسرمها قوله تعال فيومئذ ال يعذب عذابه احد وال يوثق وثاقه احد يقرآن بكسر الذال والثاء وفتحهما 
انه جعلهما فعلني لفاعل هو اهللا عز و جل ومعناه ال يعذب عذاب اهللا احد وال يوثق وثاق اهللا احد كما كانوا 



يعهدون يف الدنيا فاهلاء كناية عن اهللا عز و جل يف موضع خفض واحلجة ملن فتح انه جعلهما فعلني مل يسم فاعلهما 
  واهلاء يف موضع خفض الهنا للمعذب  ورفع احدا النه اقامه مقام الفاعل

  ومن سورة البلد

قوله تعاىل فك رقبة أو اطعام يقرآن بالرفع الهنما مصدران فاالول مضاف فحذف التنوين منه ملكان االضافة والثاين 
عنده مفرد فثبت التنوين فيه ملكان االفراد ويقرآن بالفتح الهنما فعالن ماضيان فاحلجة ملن جعلهما مصدرين معناه 

  فاقتحام العقبة وهي الصراط فك رقبة او اطعام يف يوم ذي مسغبة وهي اجملاعة يتيما مث علق ذلك بشرط االميان 
ويف نصب اليتيم ها هنا خلف بني النحويني قال البصريون املصدر اذا دخله التنوين او االلف والالم عمل عمل 

  لالزمنه الثالثة فهو يعمل باملعىن عمل الفعل باللفظ الفعل مبعناه النه اصل للفعل والفعل مشتق منه مبين 
وقال الكوفيون املصدر اذا نون او دخلت عليه االلف والالم مل يعمل يف االمساء النه قد دخل يف مجلة االمساء 

وحصل يف حيزها واالسم ال يعمل يف االسم نصبا فقيل هلم فبم تنصبون يتيما ها هنا فقالوا مبشتق من املصدر وهو 
الفعل ويكون قوله مسكينا معطوفا على قوله يتيما واحلجة ملن فتحهما انه بنامها بناء الفعل املاضي وجعل فاعلهما 

  االنسان املقدم ذكره والرقبة واليتيم منصوبان بتعدي 

  سورة الشمس الفعل اليهما واملقربة ها هنا القرابة اتى هبا هبذا اللفظ

  ملكان مسغبة و متربة 
عليهم نار مؤصدة ها هنا ويف اهلمزة يقرآن بتحقيق اهلمز وحذفه فاحلجة ملن حقق اهلمز انه اخذه من قوله تعاىل 

آصدت النار فهي مؤصدة واحلجة ملن حذف اهلمز انه اخذه من اوصدت النار فهي موصدة اال ان محزة اذا وصل 
ة واملشأمة الشمال ها هنا ويف الواقعة مهز واذا وقف مل يهمز ومها لغتان فصيحتان معنامها اغلقت عليهم فهي مغلق

  بلغة بين غطيف 

  ومن سوة الشمس

ما كان يف اواخر آيات هذه السورة يقرأ باالمالة والتفخيم وبينهما اال ما تفرد به محزة من امالة ذوات الياء وتفخيم 
كله من امثاله وقذ ذكرت ذوات الواو ومل يفرق الباقون بينهما جملاورة ذوات الواو ذوات الياء ها هنا وفيما شا

  احلجة فيه 
  قوله تعاىل كذبت مثود يقرأ باالدغام واالظهار وقد ذكرت علل ذلك فيما مضى 

قوله تعاىل وال خياف عقباها يقرأ بالواو والفاء فاحلجة ملن قرأه بالواو انه انتهى بالكالم عند قوله فسواها اىل التمام 
 متصال مبا تقدم هلم واحلجة ملن قرأه بالفاء انه اتبغ الكالم بعضه بعضا مث استأنف بالواو النه ليس من فعلهم وال

وعطف آخره على اوله شيئا فشيئا فكانت الفاء بذلك اوىل الهنا تأيت بالكالم مرتبا وجيعل اآلخر بعد االول ومعىن 
د باهلاء وااللف خياف قوله فدمدم أي فهدم ومعىن فسواها أي سوى بيوهتم قبورهم وعقباها يريد عاقبة امرها يري

  عقىب من اهلك فيها 



  سورة الضحى والعلق

  ومن سورة والضحى الن 

  سورة والليل ال خالف فيها اال االمالة والتفخيم

قوله تعاىل والضحى قسم وكان ابن كثري يكرب من اول هذه السورة اىل ان خيتم فيقول اذا انقضت السورة اهللا اكرب 
  آخر القرآن خيتم وحجته يف ذلك ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك بسم اهللا الرمحن الرحيم اىل 

ووجهه ان الوحي ابطأ عنه اربعني صباحا فقال كفار قريش ومنافقوها قاله ربه وودعه الناموس فأهبط اهللا عز و 
 عليه و سلم سرورا جل عليه جربيل عليه السالم فقال له يا حممد السالم عليك فقال وعليك السالم فقال صلى اهللا

مبوافاة جربيل وابطال قول املشركني اهللا اكرب فقال جربيل اقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم والضحى والليل اذا سجى 
  ما ودعك ربك وما قلى مث عدد عليه انعامه وذكره احسانه وادبه بأحسن اآلداب 

  ومن سورة العلق

ر اهلمزة وبكسرمها معا وبفتحهما معا وقد ذكرت علل ذلك قبل قوله تعاىل ان رآه استغىن يقرأ بفتح الراء وكس
وروى قنبل هذا احلرف عن ابن كثري رأه بفتح الراء واهلمزة والقصر على وزن رعه قال ابن جماهد ال وجه له النه 
رف حذف الم الفعل اليت كانت مبدله من الياء وقال بعض اهل النظر احسن احوال ابن كثري ان يكون قرأ هذا احل

  بتقدمي االلف اليت بعد اهلمزة وتأخري اهلمزة اىل 

سورة القدر والقيمة موضع االلف مث خفف اهلمزة فحذف االلف اللتقاء الساكنني فبقي راه بألف ساكنة غري 
مهموزة اال ان الناقل لذلك عنه مل يضبط لفظه به هذه لغة مشهورة للعرب يقولون يف رءاين راءين يف سأاين ساءين 

  ... فهو يهذي مبا رأى يف املنام ... أو وليد معلل راء رؤيا ... اعر هذه اللغة قال ش

  ومن سورة القدر

قوله تعاىل حىت مطلع الفجر امجع القراء على فتح الالم اال الكسائي فإنه قرأها بالكسر فاحلجة ملن فتح انه اراد 
السم او املوضع وقد شرح فيما تقدم بأبني من بذلك املصدر ومعناه حىت طلوع الفجر واحلجة ملن كسر انه اراد ا

  هذا وحىت ها هنا مبعىن اىل 

  ومن سورة القيمة

قوله تعاىل خري الربية و شر الربية يقرآن بتحقيق اهلمز والتعويض منه مع التليني فاحلجة ملن حقق اهلمز انه اخذه من 
ترك اهلمز وشدد انه اراد اهلمز فحذفه وعوض التشديد برأ اهللا اخللق ودليله قوله هو اهللا اخلالق الباريء واحلجة ملن 

  بفيك من سار اىل القوم الربى ... منه او يكون اخذ ذلك من الربى وهو التراب كما قيل 

  سورة الزلزلة القارعة والتكاثر واهلمزة



  ومن سورة الزلزلة 
  ان وقوله تعاىل خريا يره وشرا يره بإشباع الضمة واختالسها وقد ذكر يف آل عمر

  ومن سورة القارعة

  قوله تعاىل وما أدراك ما هيه يقرأ بإثبات اهلاء وحذفها وعلله مذكورة يف االنعام 

  ومن سورة التكاثر

قوله تعاىل لترون اجلحيم يقرأ بفتح التاء وضمها فاحلجة ملن فتح انه دل بذلك على بناء الفعل هلم فجعلهم به فاعلني 
ناء الفعل ملا مل يسم فاعله واالصل يف الفعل لترأيون على وزن لتفعلون فنقلوا واحلجة ملن ضم انه دل بذلك على ب

فتحة اهلمزة اىل الراء وهي ساكنة ففتحوها وحذفوا اهلمزة ختفيفا فبقيت الياء مضمومة والضم فيها مستثقل فحذفوا 
حينئذ ساكنان واو اجلمع الضمة عنها فبقيت ساكنة وواو اجلمع ساكنة فحذفوا الياء اللتقاء الساكنني فالتقى 

  والنون املدغمة فحذفوا الواو اللتقائهما فأما قوله مث لتروهناعني اليقني بفتح التاء ال خالف بينهم فيه 

  ومن سورة اهلمزة

قوله تعاىل الذي مجع ماال يقرأ بتشديد امليم وختفيفها فاحلجة ملن شدد انه اراد تكرار الفعل ومداومة اجلمع واحلجة 
  انه اراد مجعا واحدا ملال واحد ملن خفف 

  قوله تعاىل مؤصدة يقرأ باهلمز وتركه وقد ذكرت علته يف سورة البلد 
قوله تعاىل يف عمد يقرأ بضم العني وامليم وفتحهما فاحلجة ملن ضم انه جعله مجع عماد فقال عمد ودليله جدار جدر 

وادم وافيق وافق فإن قيل قإن ذلك بالواو وهذان  واحلجة ملن فتح انه جعله مجع عمود فقال عمد كما قالوا ادمي
بالياء فكيف اتفقا فقل التفاق حروف املد واللني يف موضع واحد اال ترى انك تقول فراش وفرش وعمود وعمد 

  وسرير وسرر فيتفق لفظ اجلمع وان كانت ابنية الواحد خمتلفة التفاق حروف املد واللني يف موضع واحد 

  ومن سورة قريش

تعاىل إليالف قريش اتفق القراء على كسر الالم ومهزة مكسورة بعدها وياء بعد اهلمزة اال ابن عامر فإنه قرأ قوله 
بالم مكسروة ومهزة بعدها مقصورة من غري ياء وال مد فاالصل عند من مهز ومد الئالف قريش لعفالف قريش 

لذلك كما قالوا اميان يف مصدر آمن واحلجة ملن قصر  فجعل اهلمزة الساكنة ياء النكسار ما قبلها مث لينها فاملد فيها
انه اراد ايضا إليالف قريش فحذف املدة ختفيفا ملكان ثقل اهلمزة فبقي على وزن لعالف قريش فأما ايالفهم فال 

خلف يف مهزة ومده واما الالم فقيل هي الم التعجب ومعناها اعجب يا حممد اليالف اهللا عز و جل لقريش رحلتهم 
  لشتاء ورحلتهم يف الصيف الن اهللا كفاهم ذلك وجىب اليهم مثرات كل شيء يف ا

  وقيل الم اضافة وصلت آخر أمل تر بأول إليالف فكأنه قال فجعلهم كعصف مأكول اليالف قريش 



  سورة املاعون الكافرون واملسد

  التأخري وكل حسن حمتمل وقيل هي متصلة بقوله فليعبدوا رب هذا البيت اليالفه هلم ذلك على معىن التقدمي و

  ومن سورة أرأيت املاعون

قوله تعاىل أرأيت يقرأ بتحقيق اهلمزتني وبتحقيق االوىل وتليني الثانية وبتحقيق االوىل وحذف الثانية فاحلجة ملن 
حققهما انه اتى باللفظ على االصل واحلجة ملن لني الثانية انه كره حذفها فأبقى دليال عليها واحلجة ملن حذف 

  لثانية أنه اجتزأ هبمزة االستفهام من مهزة االصل الهنا يف الفعل املضارع ساقطة بإمجاع ا

  ومن سورة الكافرون

قوله تعاىل ويل دين يقرأ حبركة الياء اىل الفتح وسكوهنا فاحلجة ملن حركها اهنا حرف واحد اتصلت حبرف مكسور 
  فة اتصلت بالم مكسورة وحركتها تثقل فخففت باالسكان فقويت باحلركة الهنا اسم واحلجة ملن اسكن اهنا ياء اضا

  ومن سورة تبت

قوله تعاىل تبت يدا أيب هلب يقرأ بإسكان اهلاء وفتحها ومها لغتان كما قالوا وهب ووهب وهنر وهنر واالختيار الفتح 
  ملوافقة رؤوس اآلي فأما ذات هلب فال خلف يف حتريكه 

والنصب فاحلجة ملن رفع انه جعله خرب االبتداء واحلجة ملن نصب انه اراد الذم قوله تعاىل محالة احلطب يقرأ بالرفع 
  والعرب تنصب بالذم واملدح والترحم بإضمار اعين ومعناه اهنا كانت متشي بالنميمة فذمت بذلك 

  سورة اإلخالص والفلق والناس

  ومن سورة االخالص 
عاىل انزل القرآن الكرمي على نبيه بلسان جربيل عليهما معىن قوله يف اول هذه السورة قل وما شاكلها ان اهللا ت

  السالم فحكى لفظه فقال ان جربيل قال يل قل هو اهللا احد 
قوله تعاىل كفوا احد يقرأ بضم الكاف والفاء واهلمز وطرحه وبضم الكاف واسكان الفاء واهلمز وقد ذكرت علله 

  يف البقرة ذكرا يغين عن اعادته ها هنا 

  لقومن سورة الف

  ال خالف فيها اال ما رواه امحد بن موسى عن ايب عمرو حاسد باالمالة واملشهور عنه التفخيم 

  ومن سورة الناس

  ال خلف فيها اال ما رواه احللواين عن ايب عمر عن الكسائي انه امال الناس يف اخلفض دون غريه 
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