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  اعراب االستعإذة

أعوذ أصله اعوذ بسكون العني وضم الوأو مثل اقتل فاستثقلت الضمة على الوأو فنقلت إىل العني وبقيت ساكنة 
ير فيه قل اعوذ والشيطان فيعال من شطن يشطن إذا بعد ويقال فيه ومصدره عوذ وعيإذ ومعإذ وهذا تعليم والتقد

شاطن وتشطني ومسي بذلك كل متمرد لبعد غوره يف الشر وقيل هو فعالن من شاط يشيط إذا هلك فالتمرد هالك 
ن بتمرده وجيوز ان يكون مسي بعالن ملبالغته يف اهالك غريه والرحيم فعيل مبعىن مفعول اي مرجوم بالطرد واللع

  وقيل هو فعيل مبعىن فاعل اي يرجم غريه باالغواء 

  اعراب التسمية

الباء يف بسم متعلقة مبحذوف فعند البصريني احملذوف مبتدأ واجلار واجملرور خربه والتقدير ابتدائي بسم اهللا اي 
و أبدأ فاجلار كائن باسم اهللا فالباء متعلقى بالكون واالستقرار وقال الكوفيون احملذوف فعل تقديره ابتدأت أ

واجملرور يف موضع نصب باحملذوف وحذفت األلف من اخلط لكثرة االستعمال فلو قلت ال سم اهللا بركى أو باسم 
ربك اثبت األلف يف اخلط وقيل حذفوا األلف ألهنم محلوه على سم وهي لغة يف اسم ولغاته مخس سم بكسر السني 

صل يف اسم مسو فاحملذوف منه المه يدل على ذلك قوهلم وضمها واسم بكسر اهلمزه وضمها ومسي مثل ضحى واأل
يف مجعه أمساء وأسامي ويف تصغريه مسي وبنوا منه فعيال فقالوا فالن مسيك اي امسه كامسك والفعل منه مسيت وأمسيت 
فقد رأيت كيف رجع احملذوف إىل آخره وقال الكوفيون أصله وسم ألنه من الوسم وهو العالمى وهذا صحيح يف 

  عىن فاسد اشتقاق امل
  فان قيل كشيف أضيف االسم إىل اهللا واهللا هو االسم 

قيل يف ذلك ثالثة أوجه أحدها ان االسم هنا مبعىن التسمىي والتسمىي غري االسم ألن االسم هو الالزم للمسمى 
اسم زيادة ومن والتسمىي هو التلفظ باالسم والثاين ان يف الكالم حذف مضاف تقديره باسم مسمى اهللا والثالث ان 

  ذلك قوله إىل احلول مث اسم السالم عليكما قول االخر داع يناديه باسم املاء أي السالم عليكما ونناديه باملاء 

واألصل يف اهللا االاله فألقيت فألقيت حركة اهلمزة على الم املعرفة مث سكنت وأدغمت يف الالم الثانىي مث فخمت 
انت قبلها كسرة ومنهم من يرققها يف كل حال والتفخيم يف هذا االسم من إذا مل يكن قبلها كسرة ورققت إذا ك

خواصه وقال أبو علي مهزة االه حذفت حذفا من غري إلقاء ومهزة االه أصل وهو من اله يأله إذا عبد فاالله مصدر 
ليه القلوب أي تتحري يف موضع املفعول أي املألوه وهو املعبود وقيل أصل اهلمزة وأو ألنه من الوله فاالله تتوله إ

وقيل أصله اله على فعل وأصل األلف ياء ألهنم قالوا يف مقلوبة هلي أبوك مث أدخلت عليه األلف والالم الرمحن 
الرحيم صفتان مشتقتان من الرمحة والرمحن من أبنية املبالغة ويف الرحيم مبالغة أيضا اال ان فعالنا ابلغ من فعيل 

الصفة هو العامل يف املوصوف وقال األخفش العامل فيها معنوي وهو كوهنا تبعا  وجرمها على الصفة والعامل يف
  وجيوز نصبهما على إضمار أعىن ورفعهما على تقدير هو 



  سورة الفاحتة

اجلمهور على رفع احلمد باالبتداء وهللا اخلرب والالم متعلقة مبحذوف أي واجب أو ثابت ويقرأ احلمد بالنصب على 
ف أي امحد احلمد والرفع أجود ألن فيه عموما يف املعىن ويقرأ بكسر الدال اتباعا لكسرة الالم انه مصدر فعل حمذو

كما قالوا املعرية ورغيف وهو ضعيف يف االية ألن فيه اتباع اإلعراب البناء ويف ذلك ابطال لإلعراب ويقرأ بضم 
ل مبا بعده منفصل عن الدال وال نظري له يف الدال والالم على اتباع الالم الدال وهو ضعيف أيضا ألن الم اجلر متص

حروف اجلر املفردة اال أن من قرأ به فر من اخلروج من الضم إىل الكسر وأجراه جمرى املتصل ألنه ال يكاد 
يستعمل احلمد منفردا عما بعده والرب مصدر رب يرب مث جعل صفة كعدل وخصم وأصله راب وجره على 

ى إضمار أعىن وقيل على النداء وقرىء بالرفع على إضمار هو العاملني مجع الصفة أو البدل وقرىء بالنصب عل
تصحيح واحدة عامل والعامل اسم موضوع للجمع وال واحد له يف اللفظ واشتقاقه من العلم عند من خص العامل مبن 

ل قرىء على ما يعقل أو من العالمة عند من جعله جلميع املخلوقات ويف الرمحن الرحيم اجلر والنصب والرفع وبك
  ذكرناه يف رب 

قوله تعاىل ملك يوم الدين يقرأ بكسر الالم من غري ألف وهو من عمر ملكه يقال ملك بني امللك بالضم وقرىء 
  بإسكان الالم وهو من ختفيف 

املكسور مثل فخذ وكتف وإضافته على هذا حمضه وهو معرفة فيكون جره على الصفة أو البدل من اهللا وال حذف 
لى هذا ويقرأ باأللف واجلر وهو على هذا نكرة ألن اسم الفاعل إذا اريد به احلال أو االستقبال ال يتعرف فيه ع

باالضافة فعلى هذا يكون جره على البدل ال على الصفة ألن املعرفة ال توصف بالنكرة ويف الكالم حذف مفعول 
يل يوم خرج عن الظرفية ألنه ال يصح فيه تقدير يف  تقديره مالك امر يوم الدين أو مالك يوم الدين االمر وباالضافة

ألهنا تفصل بني املضاف واملضاف إليه ويقرأ مالك بالنصب على أن يكون بإضمار أعين أو حاال أجاز قراءة من رفع 
الرمحن ويقرأ مليك يوم الدين رفعا ونصبا وجرا ويقرأ ملك يوم الدين على أنه فعل ويوم مفعول أو ظرف والدين 

  دان يدين  مصدر
قوله تعاىل إياك اجلمهور على كسرة اهلمزة وتشديد الياء وقرىء شإذا بفتح اهلمزة واالشبه ان يكون لغة مسموعة 
وقرىء بكسر اهلمزة وختفيف الياء والوجه فيه انه حذف احدى الياءين الستثقال التكرير يف حرف العلة وقد جاء 

  ذلك يف الشعر قال ألفرزدق 
  على مع الغيث استهلت مواطره ... ماكني أيهما تنظرت نصرا والس

وقالوا يف أما اميا فقلبوا امليم ياء كراهية التضعيف وايا عند اخلليل وسيبويه اسم مضمر فأما الكاف فحرف خطاب 
عند سيبويه ال موضع هلا وال تكون امسا ألهنا لو كانت امسا لكانت ايا مضافة إليها واملضمرات ال تضاف وعند 

هي اسم مضمر أضيفت ايا إليه ألن ايا تشبه املظهر لتقدمها على الفعل واملفاعل ولطوهلا بكثرة حروفها  اخلليل
وحكى عن العرب إذا بلغ الرجل الستني فأباه وايا الشواب وقال الكوفيون إياك بكماهلا اسم وهذا بعيد ألن هذا 

ل إياي وإياك وإياه وقال قوم الكاف اسم وايا االسم خيتلف آخره حبسب اختالف املتكلم واملخاطب والغائب فيقا
  عماد له وهو حرف وموضع إياك نصب بنعبد 

  فان قيل إياك خطاب واحلمد هللا على لفظ الغيبة فكان االشبه ان يكون إياه 



  قيل عادة العرب الرجوع من الغيبة إىل اخلطاب ومن اخلطاب إىل الغيبة وسيمر بك من ذلك مقدار صاحل يف القرآن 
  له تعاىل نستعني اجلمهور على فتح النون وقرىء بكسرها وهي لغة قو

وأصله نستعون نستفعل من العون فاستثقلت الكسرة على الوأو فنقلت إىل العني مث قلبت ياء لسكوهنا وانكسار ما 
  قبلها 

لياء عند قوله تعاىل اهدنا لفظه أمر واالمر مبين على السكون عند البصريني ومعرب عند الكوفيني فحذف ا
البصريني عالمة السكون الذي هو بناء وعند الكوفيني هو عالمة اجلزم وهدى يتعدى إىل مفعول بنفسه فأما تعديه 
إىل مفعول آخر فقد جاء متعديا إليه بنفسه ومنه هذه االية وقد جاء متعديا بإىل كقوله تعاىل هداين ريب إىل صراط 

  ىل الذي هدانا هلذا مستقيم وجاء متعديا بالالم ومنه قوله تعا
و السراط بالسني هو األصل ألنه من سرط الشيء إذا بلغه ومسي الطريق سراطا جلريان الناس فيه كجريان الشيء 
املبتلع فمن قرأه بالسني جاء به على األصل ومن قرأه بالصاد قلب السني صادا لتجانس الطاء يف االطباق والسني 

شاركت الصاد يف ذلك قربت منها فكانت مقاربتها هلا جموزة قلبها إليها  تشارك الصاد يف الصفري واهلمس فلما
لتجانس الطاء يف االطباق ومن قرأ بالزاي قلب السني زايا ألن الزاي والسني من حروف الصفري والزاي أشبه 

تقوم مث عمل فيه بالطاء ألهنما جمهورتان ومن اشم الصاد زايا قصد ان جيعلها بني اجلهر واالطباق وأصل املستقيم مس
ما ذكرنا يف نستعني ومستفعل هنا مبعىن فعيل أي السراط القومي وجيوز أن يكون مبعىن القائم اي الثابت وسراط 

الثاين بدل من االول وهو بدل الشيء ومها مبعىن واحد وكالمها معرفة والذين اسم موصول وصلته أنعمت والعائد 
وصف املعارف باجلمل ألن اجلمل تفسر بالنكرات والنكرة ال توصف هبا عليه اهلاء وامليم والغرض من وضع الذي 

املعرفة واأللف والالم يف الذي زائدتان وتعريفها بالصلة أل ترى أن من و ما معرفتان وال الم فيهما فدل أن تعرفهما 
تمع ساكنان والذين بالصلة واألصل يف الذين اللذيون ألن واحده الذي اال ان ياء اجلمع حذفت باء األصل لئال جي

بالياء يف كل حال ألنه اسم مبين ومن العرب من جيعله يف الرفع بالوأو ويف اجلر والنصب بالياء كما جعلوه تثنيته 
باأللف يف الرفع وبالياء يف اجلر والنصب ويف الذي مخس لغات إحداها الذي بالم مفتوحة من غري الم التعريف وقد 

بسكون الياء والثالثة حيذفها وإبقاء كسرة الذال والرابعة حذف الياء وإسكان الذال قرىء به شإذا والثانية الذي 
  واخلامسة بياء مشددة 

قوله تعاىل غري املغضوب يقرأ باجلر وفيه ثالثة أوجه أحدمها أنه بدل من الذين والثاين أنه بدل من اهلاء وامليم يف 
  عليهم والثالث أنه صفة للذين 

وغري ال يتعرف باالضافة فال يصح أن يكون صفة له ففيه جوابان أحدمها أن غري إذا وقت  فان قلت الذين معرفة
بني متضادين وكانا معرفتني تعرفت باالضافة كقولك عجبت من احلركة غري السكون وكذلك االمر هنا ألن املنعم 

قصد به قصد قوم بأعياهنم وغري عليه واملغضوب عليه متضادان واجلواب الثاين أن الذين قريب من النكرة ألنه مل ي
املغضوب قريبة من املعرفة بالتخصيص احلاصل هلا باالضافة فكل واحد منهما فيه اهبام من وجه واختصاص من وجه 
ويقرأ غري بالنصب وفيه ثالثة أوجه أحدمها أنه حال من اهلاء وامليم والعامل فيها أنعمت ويضعف أن يكون حاال من 

والصراط ال يصح أن يعمل بنفسه يف احلال وقد قيل انه ينتصب على احلال من الذين ويعمل الذين ألنه مضاف إليه 
فيها معىن االضافة والوجه الثاين أنه ينتصب على االستثناء من الذين أو من اهلاء وامليم والثالث أنه ينتصب بإضمار 

والتقدير غري ألفريق املغضوب وال  أعىن واملغضوب مفعول من غضب عليه وهو الزم والقائم مقام الفاعل عليهم



ضمري يف املغضوب لقيام اجلار واجملرور مقام الفاعل ولذلك مل جيمع فيقال ألفريق املغضوبني عليهم ألن اسم الفاعل 
واملفعول إذا عمل فيما بعده مل جيمع مجع السالمة وال الضالني ال زائدة عند البصريني للتوكيد وعند الكوفيني هي 

كما قالوا جئت بال شيء فأدخلوا عليها حرف اجلر فيكون هلا حكم غري وأجاب البصريون عن هذا بأن مبعىن غري 
ال دخلت للمعىن فتخطاها العامل كما يتخطى األلف والالم واجلمهور على ترك اهلمز يف الضالني وقرأ أيوب 

مشدد حنو ضال ودابة وجان السختياين هبمزة مفتوحة وهي لغة فاشية يف العرب يف كل ألف وقع بعدها حرف 
  والعلة يف ذلك أنه قلب األلف مهزة لتصح حركتها لئال جيمع بني ساكنني 

  فصل 
وأما آمني فاسم للفعل ومعناها اللهم استجب وهو مبىن لوقوعه موقع املبين وحرك بالفتح ألجل الياء قبل آخره كما 

لنون على األصل لوقعت الياء بني كسرتني وقيل فتحت أين والفتح فيها أقوى ألن قبل الياء كسرة فلو كسرت ا
آمني اسم من أمساء اهللا تعاىل وتقديره يا آمني وهذا خطأ لوجهني أحدمها أن أمساء اهللا ال تعرف اال تلقيا ومل يرد 

بذلك مسع والثاين أنه لو كان كذلك لبين على الضم ألنه منادى معرفة أو مقصود وفيه لغتان القصر وهو األصل 
  وليس من االبنية  واملد

العربية بل هو من االبنية االعجمية كهابيل وقابيل والوجه فيه أن يكون أشبع فتحة اهلمزة فنشأت األلف فعلى هذا 
  ال خترج عن االبنية العربية 

  فصل يف هاء الضمري حنو عليهم وعليه وفيه وفيهم 
ا تضم بعد الفتحة والضمة والسكون حنو انه وله وإمنا أفردناه لتكرره يف القرآن األصل يف هذه اهلاء الضم ألهن

وغالمه ويسمعه ومنه وإمنا جيوز كسرها بعد الياء حنو عليهم وأيديهم وبعد الكسر حنو به وبداره وضمها يف 
  املوضعني جائز ألنه األصل وإمنا كسرت لتجانس ما قبلها من الياء والكسرة وبكل قد قرىء 

قد قرىء به مخس مع ضم اهلاء ومخس مع كسرها فاليت مع الضم إسكان امليم  فأما عليهم ففيها عشر لغات وكلها
وضمها من غري إشباع وضمها مع وأو وكسر امليم من غري ياء وكسرها مع الياء وأما اليت مع كسر اهلاء فإسكان 

مع أن يكون امليم وكسرها من غري ياء وكسرها مع الياء وضمها من غري وأو وضمها مع الوا واألصل يف ميم اجل
بعدها وأو كما قرأ ابن كثري فامليم جملأوزة الواحد واأللف دليل التثنية حنو عليهما والوأو للجمع نظري األلف ويدل 

على ذلك أن عالمة اجلماعة يف املؤنث نون مشددة حنو عليهن فكذلك جيب أن يكون عالمة اجلمع للمذكر حرفني 
ذلك ألن الواحد ال ميم فيه والتثنية بعد ميمها ألف وإذا حذفت الوأو  اال أهنم حذفوا الوأو ختفيفا وال ليس يف

سكنت امليم لئال تتواىل احلركات يف أكثر املواضع حنو ضرهبم ويضرهبم فمن أثبت الوأو أو حذفها وسكن امليم فلما 
امليم وأتبعها ياء ذكرنا ومن ضمن امليم دل بذلك على أن أصلها الضم وجعل الضمة دليل الوأو احملذوفة ومن كسر 

فانه حرك امليم حبركة اهلاء الكسورة قبلها مث قلب الوأو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها ومن حذف الياء جعل 
الكسرة دليال عليها ومن كسر امليم بعد ضمة اهلاء فانه أراد أن جيانس هبا الياء اليت قبل اهلاء ومن ضم اهلاء قال ان 

ن ألفا كما ثبتت األلف مع املظهر وليست الياء أصل األلف فكما أن اهلاء تضم بعد الياء يف عليها حقها أن تكو
األلف فكذلك تضم بعد الياء املبدلة منها ومن كسر اهلاء اعترب اللفظ فأما كسر اهلاء واتباعها بياء ساكنة فجائز 

في قريب من الساكن والساكن على ضعف أما جوازه فلخفاء اهلاء بينت باالشباع وأما ضعفه فألن اهلاء خفية واخل
غري حصني فكأن الياء وليت الياء وإذا لقي امليم ساكن بعدها جاز ضمها حنو عليهم الذلة ألن أصلها الضم وإمنا 

  أسكنت ختفيفا فإذا احتيج إىل حركتها كان الضم الذي هو حقها يف األصل أوىل وجيوز كسرها اتباعا ملا قبلها 



من غري الشباع وباالشباع وفيه الضم من غري إشباع وباالشباع وأما إذا سكن ما قبل  وأما فيه ويليه ففيه الكسر
  اهلاء حنو منه وعنه وجتدوه فمن ضم من غري إشباع فعلى األصل ومن أشبع أراد تبيني اهلاء خلفائها 

  سورة البقرة

احلرف الذي يف قال والم يعرب هبا  قوله تعاىل امل هذه احلروف املقطعة كل واحد منها اسم فألف اسم يعرب به عن مثل
عن احلرف االخري من قال وكذلك ما أشبهها والدليل على أهنا أمساء أن كال منها يدل على معىن يف نفسه وهي 

مبنية ألنك ال تريد أن خترب عنها بشيء وإمنا حيكى هبا ألفاظ احلروف اليت جعلت أمساء هلا فهي كاالصوات حنو غاق 
  ب يف حكاية صوت الغرا

ويف موضع امل ثالثة أوجه أحدها اجلر على القسم وحرف القسم حمذوف وبقي عمله بعد احلذف ألنه مراد فهو 
كامللفوظ به كما قالوا اهللا ليفعلن يف لغة من جر والثاين موضعها نصب وفيه وجهان أحدمها هو على تقدير حذف 

مت اهللا أي املني به والثاين هي مفعول هبا تقديره اتل القسم كما تقول اهللا ألفعلن والناصب فعل حمذوف تقديره التز
  امل والوجه الثالث موضعها رفع بأهنا متبدأ وما بعدها اخلرب 

قوله عز و جل ذلك ذا اسم اشارة واأللف من مجلة االسم وقال الكوفيون الذال وحدها هي االسم واأللف زيدت 
 وليس ذلك بشيء ألن هذا االسم اسم ظاهر وليس يف الكالم لتكثري الكلمة واستدلوا على ذلك بقوهلم ذه امة اهللا

اسم ظاهر على حرف واحد حىت حيمل هذا عليه ويدل على ذلك قوهلم يف التصفري ذيا فردوه إىل الثالثي واهلاء يف 
ذا ذه بدل من الياء يف ذي وأما الالم فحرف زيد ليدل على بعد املشار إليه وقيل هي بدل من ها اال تراك تقول ه
وهذاك وال جيوز هذلك وحركت الالم لئال جيتمع ساكنان وكسرت على أصل التقاء الساكنني وقيل كسرت 

للفرق بني هذه الالم والم اجلر إذ لو فتحتها فقلت ذلك اللتبس مبعىن امللك وقيل ذلك ها هنا مبعىن هذا وموضعه 
ب على احلال أي هذا الكتاب حقا أو غري ذي رفع اما على أنه خرب امل والكتاب عطف بيان وال ريب يف موضع نص

شك واما أن يكون ذلك مبتدأ والكتاب خربه وال ريب حال وجيوز أن يكون الكتاب عطف بيان وال ريب فيه 
  اخلرب وريب مبىن عند االكثرين ألنه ركب مع ال وصري 

تقدير من لتدل ال على نفي اجلنس مبنزلة مخسة عشر وعلة بنائه تضمنه معىن من إذ التقدير ال من ريب واحتيج إىل 
اال ترى أنك تقول ال رجل يف الدار فتنفي الواحد وما زاد عليه فإذا قلت ال رجل يف الدار فرفعت ونونت نفيت 

  الواحد ومل تنف ما زاد عليه إذ جيوز أن يكون فيها اثنان أو أكثر 
ديره ال ريب كائن فيه فيقف حينئذ على فيه وقوله فيه فيه وجهان أخدمها هو يف موضع خرب ال ويتعلق مبحذوف تق

والوجه الثاين أن يكون ال ريب آخر الكالم وخربه حمذوف للعلم به مث تستأنف فتقول فيه هدى فيكون هدى مبتدأ 
وفيه اخلرب وان شئت كان هدى فاعال مرفوعا بفيه ويتعلق يف على الوجهني بفعل وجهان أحدمها رفع اما مبتدأ أو 

كرنا واما أن يكون خرب متبدأ حمذوف أي هو هدى واما أن يكون خربا لذلك بعد خرب والوجه الثاين فاعل على ما ذ
أن يكون يف موضع نصب على احلال من اهلاء يف فيه أي ال ريب فيه هاديا فاملصدر يف معىن اسم الفاعل والعامل يف 

  عىن التنبيه واالشارة احلاصل من قوله ذلك احلال معىن اجلملة تقديره أحققه هاديا وجيوز أن يكون العامل فيه م
قوله تعاىل للمتقني الالم متعلقة مبحذوف تقديره كائن أو كائنا على ما ذكرناه من الوجهني يف اهلدى وجيوز أن 

يتعلق الالم بنفس اهلدى ألنه مصدر واملصدر يعمل عمل الفعل وواحد املتقني متقى وأصل الكلمة من وقى فعل 



مها ياء فإذا بنيت من ذلك افتعل قلبت الوأو تاء وأدغمتها يف التار االخرى فقلت اتقى وكذلك يف ففاؤها وأو وال
اسم الفاعل وما تصرف منه حنو متقى ومتقى ومتقى اسم ناقص وياؤه اليت هي الم حمذوفة يف اجلمع لسكوهنا 

ل مفتعلون ألن أصله وسكون حرف اجلمع وسكون حرف اجلمع بعدها كقولك متقون ومتقني ووزنه يف األص
موتقيون فحذفت الالم ملا ذكرنا فوزنه االن مفتعون ومفتعني وإمنا حذفت الالم دون عالمة اجلمع ألن عالمة اجلمع 

  دالة على معىن إذا حذفت ال يبقى على ذلك املعىن دليل فكان ابقاؤها أوىل 
ن يف موضع نصب اما على موضع للمتقني أو قوله تعاىل الذين يؤمنون هو يف موضع جر صفة للمتقني وجيوز أن يكو

بإضمار أعىن وجيوز أن يكون يف موضع رفع على إضمارهم أو مبتدأ وخربه أولئك على هدى وأصل يؤمنون 
يؤمنون آلنه من االمن واملاضي منه آمن فاأللف بدل من مهزة ساكنة قلبت ألفا كراهية اجتماع مهزتني ومل حيققوا 

  هنا وانفتاح ما قبلها ونظريه يف االمساء الثانية يف موضع ما لسكو

آدم آخر فأما يف املستقبل فال جتمع بني اهلمزتني اللتني مها األصل ألن ذلك يفضي بك يف املتكلم إىل ثالث مهزات 
األوىل مهزة املضارعة والثانية مهزة أفعل اليت يف آمن والثالثة اهلمزة اليت هي فاء الكلمة فحذفوا الوسطى كما 

ا يف أكرم لئال جتتمع اهلمزات وكان حذف الوسطى أوىل من حذف األوىل ألهنا حرف معىن ومن حذف حذفوه
الثالثة ألن الثالثة فاء الكلمة والوسطى زائدة وإذا أردت تبيني ذلك فقل ان آمن أربعة أحرف فهو مثل دحرج فلو 

ثله جيب أن يكون يف أومن فالباقي من قلت أدرحرج ألتيت جبميع ما كان يف املاضي وزدت عليه مهزة املتكلم فم
اهلمزات األوىل والوأو اليت بعدها مبدلة من اهلمزة الساكنة اليت هي فاء الكلمة واهلمزة الوسطى هي احملذوفة وإمنا 
قلبت اهلمزة الساكنة وأوا لسكوهنا وانضمام ما قبلها فإذا قلت نؤمن وتؤمن ويؤمن جاز لك فيه وجهان أحدمها 

صل والثاين قلب اهلمزة وأوا ختفيفا وحذفت اهلمزة الوسطى محال على أومن واألصل يؤمن فأما أؤمن اهلمز على األ
من فال جيوز مهزة الثانية حبال ملا ذكرنا والغيب هنا مصدر مبعىن الفاعل أي يؤمنون بالغائب عنهم وجيوز أن يكون 

  ضرب االمري أي مضروبه مبعىن املفعول أي املغيب كقوله هذا خلق اهللا أي خملقوه ودرهم 
قوله عز و جل ويقيمون أصله يؤمقومون وما ضيه أقام وعينه وأو لقولك فيه يقوم فحذفت اهلمزة كما حذفت يف 

أقيم الجتماع اهلمزتني وكذلك مجيع ما فيه حرف مضارعة لئال خيتلف باب أفعال املضارعة وأما الوأو فعمل فيها ما 
لصالة منقلبة عن وأو لقولك صلوات والصالة مصدر صلى ويراد هبا هاهنا عمل يف نستعني وقد ذركناه وألف ا

  االفعال واالقوال املخصوصة فلذلك جرت جمرى االمساء غري املصادر 
قوله تعاىل ومما رزقناهم من متعلقة بينفقون والتقدير وينفقون مما رزقناهم فيكون الفعل قبل املفعول كما كان قوله 

إمنا أخر الفعل عن املفعول لتتوافق رءوس االي وما مبعىن الذي ورزقنا يتعدى إىل مفعولني يؤمنون ويقيمون كذلك و
وقد حذف الثاين منهما هنا وهو العائد على ما تقديره رزقنامهوه أو رزقناهم إياه وجيوز أن تكون ما نكرة موصولة 

لقول االول ال يكون له موضع ألن مبعىن شيء أي ومن مال رزقناهم فيكون رزقناهم يف موضع جرصفة ملا وعلى ا
  الصلة ال موضع هلا وال جيوز أن تكون ما مصدرية ألن الفعل ال ينفق ومن 

  ملتبعيض وجيوز أن تكون البتداء غاية االنفاق وأصل ينفقون يؤنفقون ألن ماضيه أنفق وقد تقدم نظريه 
نكرة موصوفة أي بشيء أنزل إليك ألنه ال عموم  قوله تعاىل مبا أنزل إليك وما ها هنا مبعىن الذي وال جيوز أن تكون

فيه على هذا وال يكمل االميان اال أن يكون جبميع ما أنزل إىل النيب وما للعموم وبذلك يتحقق االميان والقراءة 
اجليدة بأنزل إليك بتحقيق اهلمزة وقد قرىء يف الشإذ أنزل إليك بتشديد الالم والوجه فيه أنه سكن الم أنزل وألقى 



عليها حركة اهلمزة فانكسرت الالم وحذفت اهلمزة فلقيتها الم إىل فصار اللفظ مبا أنزل إليك فسكنت الالم األوىل 
وأدغمت يف الالم الثانية والكاف هنا ضمري املخاطب وهو النيب وجيوز أن يكون ضمري اجلنس املخاطب ويكون يف 

  يكم كتابا فيه ذكركم معىن اجلمع وقد صرح به يف آي أخر كقوله لقد أنزلنا إل
قوله تعاىل وباالخرة الباء متعلقة بيوقنون وال ميتنع أن يعمل اخلرب فيما قبل املبتدأ وهذا يدل على أن تقدمي اخلرب على 
املبتدأ جائز إذ املعمول ال يقع يف موضع ال يقع فيه العامل واالخر صفة واملوصوف حمذوف تقديره وبالساعة االخرة 

  ة كما قال وللدار االخرة خري وقال واليوم االخر أو بالدار االخر
قوله تعاىل هم يوقنون هم مبتدأ ذكر على جهة التوكيد ولو قال وباالخرة يوقنون لصح املعىن واإلعراب ووجه 

التوكيد يف هم حتقيق عود الضمري إىل املذكورين ال إىل غريهم ويوقنون اخلرب وأصله يؤيقنون ألن ماضيه أيقن 
يؤتى يف املضارع حبروف املاضي اال أن اهلمزة حذفت ملا ذكرنا يف يؤمنون وأبدلت الياء وأوا لسكوهنا  واألصل أن

  وانضمام ما قبلها 
قوله تعاىل أولئك هذه صيغة مجع على غري لفظ واحدة وواحدة ذا ويكون أولئك للمؤنث واملذكر والكاف فيه 

مرفوعة أو منصوبة وال يصح شيء منهما إذ ال رافع هنا  حرف للخطاب وليست امسا إذ لو كانت امسا لكانت اما
وال ناصب واما أن تكون جمرورة باالضافة وأوالء ال تصح اضافته ألنه مبهم واملبهمات ال تضاف فبقي أن تكون 

حرفا جمردا للخطاب وجيوز مد أوالء وقصره يف غري القرآن وموضعه هنا رفع باالبتداء و على هدى اخلرب وحرف 
  تعلق مبحذوف أي أولئك ثابتون على هدى وجيوز أن يكون أولئك خرب الذين يؤمنون بالغيب وقد ذكر اجلر م

  فان قيل أصل على االستعالء واهلدى ال يستعلى عليه فكيف يصح معناها ها هنا 
تضى قيل معىن االستعالء حاصل ألن منزلتهم علت باتباع اهلدى وجيوز أن يكون ملا كانت أفعاهلم كلها على مق

  اهلدى كان تصرفهم باهلدى كتصرف الراكب مبا يركبه 
قوله تعاىل من رهبم يف موضع جر صفة هلدى ويتعلق اجلار مبحذوف تقديره هدى كأئن ويف اجلار واجملرور ضمري 

  يعود على اهلدى وجيوز كسر اهلاء وضمها على ما ذكرنا يف عليهم يف الفاحتة 
ثان و املفلحون خرب املبتدأ الثاين والثاين وخربه خرب االول وجيوز هم فصال ال  قوله تعاىل وأولئك مبتدأ و هم مبتدأ

  موضع له من اإلعراب واملفلحون خرب أولئك واألصل يف مفلح مؤفلح مث عمل فيه ما ذكرناه يف يؤمنون 
اجلملة مسد اخلرب قوله تعاىل سواء عليهم رفع باالبتداء وأأنذرهتم أم مل تنذرهم مجلة يف موضع الفاعل وسدت هذه 

والتقدير يستوي عندهم االنذار وتركه وهو كالم حممول على املعىن وجيوز أن تكون هذه اجلملة يف موضع مبتدأ 
وساء خرب مقدم واجلملة على القولني خرب أن وال يؤمنون ال موضع له على هذا وجيوز أن يكون سواء خرب أن وما 

خرب أن وسواء عليهم وما بعده معترض بينهما وجيوز أن يكون خربا بعد بعده معمول له وجيوز أن يكون ال يؤمنون 
خرب وسواء مصدر واقع موقع اسم الفاعل وهو مستو ومستو يعمل عمل يستوي ومن أجل أنه مصدر ال يثىن وال 

  جيمع واهلمزة يف سواء مبدلة من ياء ألن باب طويت وشويت أكثر من باب قوة وحوة فحمل على االكثر 
عاىل أأنذرهتم قرأ ابن حميصن هبمزة واحدة على لفظ اخلرب ومهزة االستفهام مرادة ولكن حذفوها ختفيفا ويف قوله ت

الكالم ما يدل عليها وهو قوله أم مل ألن أم تعادل اهلمزة وقرأ االكثرون على لفظ االستفهام مث اختلفوا يف كيفية 
هو األصل اال أن اجلمع بني اهلمزتني مستثقل ألن اهلمزة نربة النطق به فحقق قوم اهلمزتني ومل يفصلوا بينهما وهذا 

خترج من الصدر بكلفة فالنطق هبا يشبه التهوع فإذا اجتمعت مهزتان كان أثقل على املتكلم فمن هنا ال حيققهما 
  أكثر العرب ومنهم من حيقق األوىل وجيعل الثانية بني بني أي بني اهلمزة واأللف وهذه يف احلقيقة مهزة 



مليئة وليست ألفا ومنهم من جيعل الثانىي ألفا صحيحا كما فعل ذلك يف آدم وآمن ومنهم من يلني الثانىي ويفصل 
بينها وبني األوىل باأللف ومنهم من حيقق اهلمزتني ويفصل بينهما بألف ومن العرب من يبدل األوىل هاء وحيقق 

ق األوىل وجيعل الثانية ألفا صحيحا ويفصل بينهما بألف ألن الثانىي ومنهم من يلني الثانىي مع ذلك وال جيوز أن حيق
ذلك مجع بني ألفني ودخلت مهزة االستفهام هنا للتسوية وذلك شبيه باالستفهام ألن املستفهم يستوي عنده الوجود 
والعدم فكذلك يفعل من يريد التسوية ويقع ذلك بعد سواء كهذه االية وبعد ليت شعرى كقولك ليت شعري أقام 
أم قعد وبعد ال أبايل وال أدري وأم هذه هي املعادلة هلمزة االستفهام ومل ترد املستقبل إىل معىن املضي حىت حيسن معه 

  أمس فان دخلت عليها ان الشرطية عاد الفعل إىل أصله من االستقبال 
مل مصدرا على أصله قوله تعاىل وعلى مسعهم السمع يف األصل مصدر مسع ويف تقديره هنا وجهان أحدمها أنه استع

ويف الكالم حذف تقديره على مواضع مسعهم ألن نفس السمع ال خيتم عليه والثاين أن السمع هنا استعمل مبعىن 
السامعة وهي االذن كما قالوا الغيب مبعىن الغائب والنجم الغائب والنجم مبعىن الناجم واكتفى بالواحد هنا عن 

  اجلمع كما قال الشاعر 
  فبيض وأما جلدها فصليب يريد جلودها ... فأما عظامها  هبا جيف احلسرى

قوله تعاىل وعلى أبصارهم غشأوة يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ وعلى أبصارهم خربه ويف اجلار على هذا ضمري وعلى 
قول األخفش غشأوة مرفوع باجلار كارتفاع الفاعل بالفعل وال ضمري يف اجلار على هذا الرتفاع الظاهرية والوقف 

على هذه القراءة على وعلى مسعهم ويقرأ بالنصب بفعل مضمر تقديره وجعل على أبصارهم غشأوة وال جيوز أن 
ينتصب خبتم ألنه ال يتعدى بنفسه وجيوز كسر الغني وفتحها وفيها ثالث لغات أخر غشوة بغري ألف بفتح الغني 

  وضمها وكسرها 
اجلار على ما ذكرنا قبل ويف عظيم ضمري يرجع على العذاب  قوله تعاىل وهلم عذاب مبتدأ وخرب أو فاعل عمل فيه

  ألنه صفته 
  قوله تعاىل ومن الناس الوأو دخلت هنا للعطف على قوله الذين يؤمنون 

بالغيب وذلك أن هذه االيات استوعبت أقسام الناس فااليات االول تضمنت كر املخلصني يف االميان وقوله ان 
الكفر وأبطنه وهذه االية تضمنت ذكر من أظهر االميان وأبطن الكفر فمن هنا  الذين كفروا تضمن ذكر من أظهر

دخلت الوأو لتبني أن املذكورين من تتمة الكالم االول ومن هنا للتبعيض وفتحت نوهنا ومل تكسر لئال تتواىل 
وض منها فال الكسرتان وأصل الناس عند سيبويه أناس حذفت مهزته وهي فاء الكلمة وجعلت األلف والالم كالع

يكاد يستعمل الناس اال باأللف والالم وال يكاد يستعمل أناس باأللف والالم فاأللف يف الناس على هذا زائدة 
واشتقاقه من االنس وقال غريه ليس يف الكلمة حذف واأللف منقلبة عن وأو وهي عني الكلمة واشتقاقه من ناس 

  ينوس نوسا إذا حترك وقالوا يف تصغريه نويس 
ه من يقول من يف موضع رفع باالبتداء وما قبله اخلرب أو هو مرتفع باجلار قبله على ما تقدم ومن هنا نكرة قول

موصوفة ويقول صفة هلا ويضعف أن تكون مبعىن الذي ألن الذي يتنأول قوما بأعياهنم واملعىن ها هنا على االيهام 
التثنية واجلمع والتأنيث بلفظ واحد والضمري  والتقدير ومن الناس فريق يقول ومن موحدة للفظ وتستعمل يف

الراجع إليها جيوز أن يفرد محال على لفظها وأن يثين وجيمع ويؤنث محال على معناها وقد جاء يف هذه االية على 
الوجهني فالضمري يف يقول مفرد ويف آمنا وما هم مجع واألصل يف يقول يقول بسكون القاف وضم الوأو ألنه نظري 

يأت اال على ذلك فنقلت ضمة الوأو إىل القاف ليخف اللفظ بالوأو ومن ها هنا إذا أمرت مل حتتج إىل  ويقتل ومل



  اهلمزة بل تقول قل ألن فاء الكلمة قد حتركت فلم حتتج إىل مهزة الوصل 
بلها ووزن قوله تعاىل آمنا أصل األلف مهزة ساكنة فقلبت ألفا لئال جتتمع مهزتان وكان قلبها ألف من أجل الفتحة ق

  آمن افعل من االمن و االخر فاعل فاأللف فيه غري مبدلة من شيء 
قوله وما هم هم ضمري منفصل مرفوع مبا عند أهل احلجاز ومبتدأ عند متيم والباء يف اخلرب زائدة للتوكيد غري متعلقة 

  قد تستعمل لنفي املستقبل بشيء وهكذا كل حرف جر زيد يف املبتدأ أو اخلرب أو الفاعل وما تتنفي ما يف احلال و
قوله تعاىل خيادعون اهللا يف اجلملة وجهان أحدمها ال موضع هلا والثاين موضعها نصب على احلال ويف صاحب احلال 

  والعامل فيها وجهان أحدمها هي من 

له مبؤمنني الضمري يف يقول فيكون العامل فيها يقول والتقدير يقول آمنا خمادعني والثاين هي حال من الضمري يف قو
والعامل فيها اسم الفاعل والتقدير وما هم مبؤمنني يف حال خداعهم وال جيوز أن يكون يف موضع جر على الصفة 

ملؤمنني ألن ذلك يوجب نفي خداعهم واملعىن على إثبات اخلداع وال جيوز أن تكون اجلملة حاال من الضمري يف آمنا 
حاال من الضمري يف آمنا لكانت حمكية ايضا وهذا حمال لوجهني ألن آمنا حمكى عنهم بيقول فلو كان خيادعون 

أحدمها اهنم ما قالوا آمنا وخادعنا والثاين أنه اخرب عنهم بقوله خيادعون ولو كان منهم لكان خنادع بالنون ويف 
  الكالم حذف تقديره خيادعون نيب اهللا وقيل هو على ظاهره من غري حذف 

ر القراءة باأللف وأصل املفاعلة أن تكون من اثنني وهي على ذلك هنا ألهنم يف قوله عز و جل وما خيادعون وأكث
خداعهم ينزلون أنفسهم منزلة أجنيب يدور اخلداع بينهما فهم خيدعون أنفسهم وأنفسهم ختدعهم وقيل املفاعلى هنا 

مها على أن يكون من واحد كقولك سافر الرجل وعاقبت اللص ويقرأ خيدعون بغري ألف مع فتح الياء ويقرأ بض
الفاعل للخدع الشيطان فكأنه قال وما خيدعهم الشيطان اال أنفسهم أي عن أنفسهم وأنفسهم نصب بأنه مفعول 

  وليس نصبه على االستثناء ألن الفعل مل يتسوف مفعول له قبل اال 
كقولك زدته درمها وعلى  قوله تعاىل فزادهم اهللا زاد يستعمل الزما كقولك زاد املاء ويستعمل متعديا إىل مفعولني

هذا جاء يف االية وجيوز امالة الزاي ألهنا تكسر يف قولك زدته وهذا جيوز فيما عينه وأو مثل خاف اال أنه احسن 
  فيما عينه ياء 

  قوله تعاىل أليم هو فعيل مبعىن مفعل ألنه من قولك آمل فهو مؤمل ومجعه املاء وأمل مثل شريف وشرفاء وشراف 
ا كانوا يكذبون هو يف موضع رفع صفة ألليم وتتعلق الباء مبحذوف تقديره أليم كائن بتكذيبهم أو قوله تعاىل مب

مستحق وما هنا مصدرية وصلتها يكذبون وليست كان صلتها ألهنا الناقصة وال تستعمل منها مصدر ويكذبون يف 
القولني ال يعود عليها من موضع نصب خرب كان وما املصدرية حرف عند سيبويه واسم عند األخفش وعلى كال 

  صلتها شيء 

قوله عز و جل وإذا قيل هلم إذا يف موضع نصب على الظرف والعامل فيها جواهبا وهو قوله قالوا وقال قوم العامل 
فيها قيل وهو خطأ ألنه يف موضع جر بإضافة إذا إليه واملضاف إليه ال يعمل يف املضاف وأصل قيل قول فاستثقلت 

و فحذفت وكسرت القاف لتنقلب الوأو ياء كما فعلوا يف أدل وأحق ومنهم من يقول نقلوا الكسرة على الوأ
كسرة الوأو إىل القاف وهذا ضعيف ألنك ال تنقل إليها احلركة اال بعد تقدير سكوهنا فيحتاج يف هذا إىل حذف 

لى األصل ومن العرب من ضمة القاف وهذا عمل كثري وجيوز امشام القاف بالضمة مع بقاء الياء ساكنة تنبيها ع
يقول يف مثل قيل وبيع قول وبوع ويسوى بني ذوات الوأو والياء قالوا وخترج على أصلها وما هو من الياء ستقلب 



الياء فيه وأوا لسكوهنا وانضمام ما قبلها وال يقرأ بذلك ما مل تثبت به رواية واملفعول القائم مقام الفاعل مصدر وهو 
ة بعده تفسره والتقدير وإذا قيل هلم قول هو ال تفسدوا ونظريه مث بدا هلم من بعد ما أرادوا القول وأضمر ألن اجلمل

االيات ليسجننه أي بدا هلم بداء ورأى وقيل هلم هو القائم مقام الفاعل وهو بعيد ألن الكالم ال يتم به وما هو مما 
الفاعل ألن اجلملة ال تكون فاعال فال تقوم مقام تفسره اجلملة بعده وال جيوز أن يكون قوله ال تفسدوا قائما مقام 

  الفاعل وهلم يف موضع نصب مفعول قيل 
قوله يف االرض اهلمزة يف االرض أصل وأصل الكلمة من االتساع ومنه قوهلم أرضت القرحة إذا اتسعت وقول من 

وال جيوز أن يكون يف  قال مسيت أرضا ألن االقدام ترضها ليس بشيء ألن اهلمزة فيها أصل والرض ليس من هذا
  االرض حاال من الضمري يف تفسدوا ألن ذلك ال يفيد شيئا وإمنا هو ظرف متعلق بتفسدوا 

قوله امنا حنن ما ههنا كافة الن عن العمل ألهنا هيأهتا للدخول على االسم تارة وعلى الفعل أخرى وهي امنا عملت 
يه اخلرب كقوله امنا اهللا اله واحد وتفيد يف بعض املواضع الختصاصها باالسم وتفيد امنا حصر اخلرب فيما أسند إل

اختصاص املذكور بالوصف املذكور دون غريه كقولك امنا زيد كرمي أي ليس فيه من االوصاف اليت تنسب إليه 
سوى الكرم ومنه قوله تعاىل امنا أنا بشكر مثلكم ألهنم طلبوا منه ماال يقدر عليه البشر فأثبت لنفسه صفة البشر 

ونفى عنه ما عداها قوله حنن هو اسم مضمر منفصل مبين على الضم وإمنا بنيت الضمائر الفتقارها إىل الظواهر اليت 
ترجع إليها فهي كاحلروف يف افتقارها إىل االمساء وحرك آخرها لئال جيتمع ساكنان وضمت النون ألن الكلمة 

  ضمري مرفوع للمتكلم فأشبهت التاء 

موضعها رفع وقيل النون تشبه الوأو فحركت مبا جيانس الوأو وحنن ضمري املتكلم ومن يف قمت وقيل ضمت ألن 
  معه وتكون لالثنتني واجلماعة ويستعمله املتكلم الواحد العظيم وهو يف موضع رفع باالبتداء و مصلحون خربه 

قائل أن تفتح أن بعدها كما قوله تعاىل أل هي حرف يفتتح به الكالم لتنبيه املخاطب وقيل معناها حقا وجوز هذا ال
  تفتح بعد حقا وهذا يف غاية البعد 

قوله هم املفسدون هم مبتدأ واملفسدون خربه واجلملة خرب ان وجيوز أن تكون هم يف موضع نصب توكيدا السم 
بعده  ان وجيوز ان يكون فصال ال موضع هلا ألن اخلرب هنا معرفة ومثل هذا الضمري يفصل بني اخلرب والصفة فيعني ما

  للخرب 
  قوله تعاىل وإذا قيل هلم آمنو القائم مقام املفعول هو القول ويفسره آمنوا ألن االمر والنهي قول 

  قوله كما آمن الناس الكاف يف موضع نصب صفة ملصدر حمذوف أي اميانا مثل اميان الناس ومثله كما آمن السفهاء 
جه أحدمها حتقيقهما وهو األصل والثاين حتقيق األوىل وقلب الثانىي قوله السفهاء اال اهنم يف هاتني اهلمزتني أربعة أو

وأوا خالصة فرارا من توايل اهلمزتني وجعلت الثانية وأوا النضمام األوىل والثالث تليني األوىل وهو جعلها بني اهلمزة 
اهلمزة والوأو ألن ذلك تقريب  وبني الوأو وحتقيق الثانىي والرابع كذلك اال أن الثانىي وأو وال جيوز جعل الثانية بني

  هلا من األلف واأللف ال يقع بعد الضمة والكسرة وأجازه قوم 
قوله تعاىل لقوا الذين آمنوا أصله لقيوا فأسكنت الياء لثقل الضمة عليها مث حذفت لسكوهنا وسكون الوأو بعدها 

نها مث حذفت وقرأ ابن السميقع القوا وحركت القاف بالضم تبعا للوأو وقيل نقلت ضمة الياء إىل القاف بعد تسكي
  بألف وفتح القاف وضم الوأو وإمنا فتحت القاف وضمت الوأو ملا نذكره يف قوله اشتروا الضاللة 

قوله خلوا إىل يقرأ بتحقيق اهلمزة وهو األصل ويقرأ بإلقاء حركة اهلمزة على الوأو وحذف اهلمزة فتصري الوأو 
  لووا فقلبت الوأو األوىل ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها مث حذفت لئال يلتقي مكسروة بكسرة اهلمزة وأصل خلوا خ



  ساكنان وبقيت الفتحى تدل على األلف احملذوفة 
قوله انا معكم األصل اننا فحذفت النون الوسطى على القول الصحيح كما حذفت يف ان إذا خففت كقوله تعاىل 

  أي كائنون معكم  وان كل ملا مجيع ومعكم ظرف قائم مقام اخلرب
قوله تعاىل مستهزءون يقرأ بتحقيق اهلمزة وهو األصل وبقلبها ياء مضمومة النكسار ما قبلها ومنهم من حيذف الياء 

  لشبهها بالياء األصلية يف مثل قولك يرمون ويضم الزاي وكذلك اخلالف يف تليني مهزة يستهزىء هبم 
ميدهم ويف طغياهنم متعلق بيمدهم أيضا وان شئت بيعمهون وال جيوز  قوله تعاىل يعمهون هو حال من اهلاء وامليم يف

  أن جتعلهما حالني من ميدهم ألن العامل الواحد ال يعمل يف حالني 
  قوله تعاىل اشتروا الضاللة األصل اشتريوا فقلبت الياء ألفا مث حذفت األلف لئال يلتقي ساكنان األلف والوأو 

حركتها عارضة فلم يعتد هبا وفتحة الراء دليل على األلف احملذوفة وقيل سكنت  فان قلت فالوأو هنا متحركة قيل
الياء لثقل الضمة عليها مث حذفت لئال يلتقي ساكنان وإمنا حركت الوأو بالضم دون غريه ليفرق بني وأو اجلمع 

ن جنس الوأو وقيل والوأو األصلية يف حنو قوله لو استطعنا وقيل ضمت ألن الضمة هنا أخف من الكسرة ألهنا م
حركت حبركة الياء احملذوفة وقيل ضمت ألهنا ضمري فاعل فهي مثل التاء يف قمت وقيل هي للجمع فهي مثل حنن 

وقد مهزها قوم شبهوها بالوأو املضمزمة ضما الزما حنو أثؤب ومنهم من يفتحها ايثارا للتخفيف ومنهم من يكسرها 
خيتلسها فيحذفها اللتقاء الساكنني وهو ضعيف ألن قبلها فتحة والفتحة على األصل يف التقاء الساكنني ومنهم من 

  ال تدل عليها 
قوله تعاىل مثلهم كمثل ابتداء وخرب والكاف جيوز أن يكون حرف جر فيتعلق مبحذوف وجيوز أن يكون امسا مبعىن 

  مثل فال يتعلق بشيء 
مع بدليل قوله ذهب اهللا بنورهم وما بعده ويف وقوع قوله الذي استوقد الذي هاهنا مفرد يف اللفظ واملعىن على اجل

املفرد هنا موقع اجلمع وجهان أحدمها هو جنس مثل من وما فيعود الضمري إليه تارة بلفظ املفرد وتارة بلفظ اجلمع 
  والثاين أنه أراد الذين فحذفت النون لطول الكالم بالصلة ومثله 

ملتقون واستوقد مبعىن أوقد مثل استقر مبعىن قر وقيل استوقد والذي جاء بالصدق وصدق به مث قال أولئك هم ا
  استدعى االيقاد 

قوله تعاىل فلما أضاءت ملا هنا اسم وهي ظرف زمان وكذا يف كل موضع وقع بعدها املاضي وكان هلا جواب 
ءت النار والعامل فيها جواهبا مثل إذا وأضاءت متعد فيكون ما على هذا مفعوال به وقيل أضاء الزم يقال ضا

وأضاءت مبعىن فعلى هذا يكون ما ظرفا ويف ما ثالثة أوجه أحدها هي مبعىن الذي والثاين هي نكرة موصوفة أي 
  مكانا حوله والثالث هي زائدة 

قوله ذهب اهللا بنورهم الباء هنا معدية للفعل كتعدية اهلمزة له والتقدير إذهب اهللا نورهم ومثله يف القرآن كثري وقد 
  ء يف مثل هذا للحال كقولك ذهبت بزيد أي ذهبت ومعي زيد تأيت البا

قوله تعاىل وتركهم يف ظلمات تركهم هاهنا يتعدى إىل مفعلوين ألن املعىن صريهم وليس املراد به الترك الذي هو 
وز االمهال فعلى هذا جيوز أن يكون املفعول الثاين يف ظلمات فال يتعلق اجلار مبحذوف ويكون ال يبصرون حاال وجي
أن يكون ال يبصرون هو املفعول الثاين ويف ظلمات ظرف يتعلق بتركهم أو بيبصرون وجيوز أن يكون حاال من 

  الضمري يف يبصرون أو من املفعول االول 
قوله تعاىل صم بكم اجلمهور على الرفع على أنه خرب ابتداء حمذوف أي هم صم وقرىء شإذا بالنصب على احلال 



  من الضمري يف يبصرون 
قوله تعاىل فهم ال يرجعون مجلة مستأنفة وقيل موضعها حال وهو خطأ ألن ما بعد الفاء ال يكون حاال ألن الفاء 

ترتب واالحوال ال ترتيب فيها ويرجعون فعل الزم أي ال ينتهون عن باطلهم أو ال يرجعون إىل احلق وقيل هو متعد 
  نه على رجعه لقادر ومفعوله حمذوف تقديره فهم ال يردون جوابا مثل قوله ا

قوله تعاىل أو كصيب يف أو أربعة أوجه أحدها أهنا للشك وهو راجع إىل الناظر يف حال املنافقني فال يدري أيشبههم 
باملستوقد أو بأصحاب الصيب كقوله إىل مائة ألف أو يزيدون أي يشك الرائي هلم يف مقدار عددهم والثاين أهنا 

 شئتم والثالث أهنا لالباحة والرابع أهنا لالهبام أي بعض الناس يشبههم باملستوقد للتخيري أي شبهوهم بأي القبيلتني
  بأصحاب الصيب ومثله قوله تعاىل كونوا هودا 

أو نصارى أي قالت إليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى وال جيوز عند أكثر البصريني أن حتمل أو 
وحة والكاف يف موضع رفع عطفا على الكاف يف قوله كمثل الذي على الوأو وال على بل ما وجدن ذلك مند

وجيوز أن يكون خرب ابتداء حمذوف تقديره أو مثلهم كمثل صيب ويف الكالم حذف تقديره أو كأصحاب صيب 
وإىل هذا احملذوف يرجع الضمري من قوله جيعلون واملعىن على ذلك ألن تشبيه املنافقني بقوم أصاهبم مطر فيه ظلمة 

د وبرق ال بنفس املطر وأصل صيب صيوب على فيعل فأبدلت الوأو ياء وأدغمت األوىل فيها ومثله مني وهني ورع
وقال الكوفيون أصله صويب على فعيل وهو خطأ ألنه لو كان كذلك لصحت الوأو كما صحت يف طويل وعويل 

هذا الوصف يعمل عمل من السماء يف موضع نصب ومن متعلقة بصيب ألن التقدير كمطر صيب من السماء و
الفعل ومن البتداء الغاية وجيوز أن يكون يف موضع جر على الصفة لصيب فيتعلق من مبحذوف أي كصيب كأئن 

من السماء واهلمزة يف السماء بدل من وأو قلبت مهزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة ونظائرة تقاس عليه فيه 
اجملرور ألنه قد قوي بكونه صفة لصيب وجيوز أن يكون ظلمات اهلاء تعود على صيب وظلمات رفع باجلار و

ظلمات مبتدأ وفيه خرب مقدم وفيه على هذا ضمري واجلملة يف موضع جر صفة لصيب واجلمهور على ضم الالم 
وقد قرىء بإسكاهنا ختفيفا وفيه لغة أخرى بفتح الالم والرعد مصدر رعد يرعد والربق مصدر أيضا ومها على ذلك 

وجيوز أن يكون الرعد والربق مبعىن الراعد والبارق كقوهلم رجل عدل وصوم جيعلون جيوز أن يكون موحدتان هنا 
يف موضع جر صفة ألصحاب صيب وأن يكون مستأنفا وقيل جيوز أ يكون حاال من اهلاء يف فيه والراجع على اهلاء 

خرب املبتدأ وسيبويه يعده من  حمذوف تقديره من صواعقه وهو بعيد ألن حذف الراجع على ذي احلال كحذفها من
الشذوذ من الصواعق أي من صوت الصواعق حذر املوت مفعول له وقيل مصدر أي حيذرون حذرا مثل حذر 

املوت واملصدر هنا مضاف إىل املفعول به حميط أصله حموط ألنه من حاط حيوط فنقلت كسرة الوأو إىل احلاء 
  فانقلبت ياء 

قاربة وقوع الفعل بعدها ولذلك مل تدخل عليه أن ألن أن ختلص الفعل لالستقبال قوله تعاىل يكاد فعل يدل على م
وعينها وأو واألصل يكود مثل خاف خياف وقد مسع فيه كدت بضم الكاف وإذا دخل عليها حرف نفي دل على 

  أن الفعل الذي بعدها وقع وإذا مل يكن حرف نفي مل يكن الفعل بعدها واقعا ولكنه 

ضع خيطف نصب ألنه خرب كاد واملعىن قارب الربق خطف االبصار واجلمهور على فتح الياء قارب الوقوع ومو
والطاء وسكون اخلاء وماضيه خطف كقوله تعاىل اال من خطف اخلطفة وفيه قراءات شإذة إحداها كسر الطاء على 

تطف فأبدل من التاء طاء أن ماضيه خطف بفتح الطاء والثانية بفتح الياء واخلاء والطاء وتشديد الطاء واألصل خي



وحركت حبركة التاء والثالثة كذلك اال اهنا بكسر الطاء على ما يستحقه يف األصل والرابعة كذلك اال أهنا بكسر 
اخلاء أيضا على االتباع واخلامسة بكسر الياء أيضا اتباعا أيضا والسادسة بفتح الياء وسكون اخلاء وتشديد الطاء 

ع بني الساكنني كلما هي هنا ظرف وكذلك كل موضع كان هلا جواب و ما مصدرية وهو ضعيف ملا فيه من اجلم
والزمان حمذوف أي كل وقت اضاءة وقيل ما هنا نكرة موصوفة ومعناها الوقت والعائد حمذوف أي كل وقت 

واملعىن اهنم أضاء هلم فيه والعامل يف كل جواهبا و فيه أي يف ضوئه واملعىن بضوئه وجيوز أن يكون ظرفا على أصلها 
حييط هبم الضوء شاء ألفا منقلبة عن ياء لقوهلم يف مصدره شئت شيئا وقالوا أشأته أي محلته على أن يشاء لذهب 

  بسمعهم أي أعدم املعىن الذي يسمعون به وعلى كل متعلق ب قدير يف موضع نصب 
ء توصال إىل نداء ما فيه األلف والالم قوله تعاىل يا أيها الناس أي اسم مبهم لوقوعه على كل شيء أتى به يف الندا

إذا كانت يا ال تباشر األلف والالم وبنيت ألهنا اسم مفرد مقصود وها مقحمة للتنبيه ألن األصل أن تباشر يا الناس 
فلما حيل بينهما بأي عوض من ذلك ها والناس وصف ألي ال بد منه ألنه املنادى يف املعىن ومن ها هنا رفع ورفعه 

دال من ضمة البناء وأجاز املازين نصبه كما جييز يا زيد الظريف وهو ضعيف ملا قدمنا من لزوم ذكره أن جيعل ب
والصفة ال يلزم ذكرها من قبلكم من هنا البتداء الغاية يف الزمان والتقدير والذين خلقهم من قبل خلقكم فحذف 

وه ليصح منكم رجاء التقوى واألصل توتقيون اخللق وأقام الضمري مقامه لعلكم متعلق يف املعىن باعبدوا أي اعبد
  فأبدل من الوأو تاء وأدغمت يف التاء االخرى وسكنت الياء مث حذفت وقد تقدمت نظائره فوزنه االن تفتعون 
قوله تعاىل الذي جعل هو يف موضع نصب بتتقون أو بدل من ربكم أو صفة مكررة أو بإضمار أعىن وجيوز أن 

  ار هو يكون يف موضع رفع على إضم

الذي وجعل هنا متعد إىل مفعول واحد وهو االرض وفراشا حال ومثله والسماء بناء وجيوز أن يكون جعل مبعىن 
صري فيتعدى إىل مفعولني ومها االرض وفراشا ومثله والسماء بناء ولكم متعلق جبعل أي ألجلكم من السماء متعلق 

والتقدير ماء كائنا من السماء فلما قدم اجلار صار حاال وتعلق بأنزل وهي البتداء غاية املكان وجيوز أن يكون حاال 
مبحذوف واألصل يف ماء موه لقوهلم ماهت الركية متوه ويف اجلمع أمواه فلما حتركت الوأو وانفتح ما قبلها قلبت 

ن يكون يف ألفا مث أبلدوا من اهلاء مهزة وليس بقياس من الثمرات متعلق بأخرج فيكون من البتداء الغاية وجيوز أ
موضع احلال تقديره رزقا كائنا من الثمرات و لكم أي من أجلكم والرزق هنا مبعىن املرزوق وليس مبصدر فال 

جتعلوا أي ال تصريا أو ال تسمعوا فيكون متعديا إىل مفعولني وياالنداد مجع ند ونديد وأنتم تعلمون مبتدأ وخرب يف 
بطالن ذلك واالسم من أنتم أن والتاء للخطاب وامليم للجمع موضع احلال ومفعول تعلمون حمذوف أي تعلمون 

  ومها حرفا معىن 
قوله تعاىل وان كنتم جواب الشرط فأتوا بسورة و ان كنتم صادقني شرط أيضا جوابه حمذوف أغىن عنه جواب 

ى كان الشرط االول أي ان كنتم صادقني فافعلوا ذلك وال تدخل ان الشرطية على فعل ماض يف املعىن اال عل
لكثرة استعماهلا وأهنا ال تدل على حدث مما نزلنا يف موضع جر صفة لريب أي ريب كائن مما نزلنا والعائد على ما 
حمذوف أي نزلناه و ما مبعىن الذي أو نكرة موصوفة وجيوز أن يتعلق من بريب أي ان ارتبتم من أجل ما نزلنا فأتوا 

إذا أمرت زدت عليها مهزة الوصل مكسورة فاجتمعت مهزتان والثانية أصله ائتيوا وماضيه أتى ففاء الكلمة مهزة ف
ساكنة فأبدلت الثانية ياء لئال جيمع بني مهزتني وكانت الياء األوىل للكسرة قبلها فإذا اتصل هبا شيء حذفت مهزة 

اهلمزة ألفا إذا الوصل استغناء عنها مث مهزة الياء ألنك أعدهتا إىل أصلها لزوال املوجب لقلبها وجيوز قلب هذه 
انفتح ما قبلها مثل هذه االية وياء إذا انكسر ما قبلها كقوله الذي ايتمن فتصريها ياء يف اللفظ ووأوا إذا انضم ما 



قبلها كقوله يا صالح أوتنا ومنهم من يقول ذن يل من مثله اهلاء تعود على النيب فيكون من لالبتداء وجيوز أن تعود 
ة وجيوز أن تعود على االنداد بلفظ املفرد كقوله تعاىل وان لكم يف االنعام لعربة على القرآن فتكون من زائد

  نسقيكم مما يف بطونه وادعوا الم الكلمة حمذوف ألنه حذف يف الواحد دليال 

على السكون الذي هو جزم يف املعرب وهذه الوأو ضمري اجلماعة من دون اهللا يف موضع احلال من الشهداء 
  وف تقديره شهداءكم منفردين عن اهللا أو عن أنصار اهللا والعامل فيه حمذ

قوله تعاىل فان مل تفعلوا اجلزم بلم ال بان ألن مل عامل شديد االتصال مبعموله ومل يقع اال مع الفعل املستقبل يف اللفظ 
اس اجلمهور وان قد دخلت على املاضي يف اللفظ وقد وليها االسم كقوله تعاىل وان أحد من املشكرين وقودها الن

على فتح الوأو وهو احلطب وقرىء بالضم وهو لغة يف احلطب واجليد أن يكون مصدرا مبعىن التوقد ويكون يف 
الكالم حذف مضاف تقديره توقدها واحتراق للناس أو تلهب الناس أو ذو وقودها الناس أعدت مجلة يف موضع 

ال من الضمري يف وقودها لثالثة أشياء أحدها أهنا مضاف احلال من النار والعامل فيها فاتقوا وال جيوز أن يكون حا
إليها والثاين أن احلطب ال يعمل يف احلال والثالث أنك تفصل بني املصدر أو ما عمل عمله وبني ما يعمل فيه باخلرب 

  وهو الناس 
ألن حرف اجلر إذا قوله تعاىل أن هلم جنات فتحتا أن ها هنا ألن التقدير هلم وموضع أن وما عملت فيه نصب ببشر 

حذف وصل الفعل بنفسه هذا مذهب سيبويه وأجاز اخلليل يكون يف موضع جر بالباء احملذوفة ألنه موضع تزاد فيه 
فكأهنا ملفوظ هبا وال جيوز ذلك مع غري أن لو قلت بشره بأنه خملد يف اجلنة جاز حذف الباء لطول الكالم ولو قلت 

يف القرآن كثريا فتأمله واطلبه ها هنا جتري من حتتها االهنار اجلملة يف موضع بشره اخللود مل جيز وهذا أصل يتكرر 
نصب صفة للجنات واالهنار مرفوعة بتجري ال باالبتداء وأن من حتتها اخلرب وال بتحتها ألن جتري ال ضمري فيه إذا 

فحذف املضاف ولو قيل ان كانت اجلنات ال جتري وإمنا جتري أهنارها والتقدير من حتت شجرها ال من حتت أرضها 
اجلنة هي الشجر فال يكون يف الكالم حذف لكان وجها كلما رزقوا منها إىل قوله من قبل يف موضع نصب على 
احلال من الذين آمنوا تقديره مرزوقني على الدوام وجيوز أن يكون حاال من اجلنات ألهنا قد وصفت ويف اجلملة 

من قبل وأتوا به جيوز أن يكون حاال وقد معه مرادة تقديره قالوا ذلك وقد ضمري يعود إليها وهو قوله منها رزقنا 
أتوا به وجيوز أن يكون مستأنفا و متشاهبا حال من اهلاء يف به وهلم فيها أزواج أزواج مبتدأ وهلم اخلرب وفيها ظرف 

  لالستقرار وال يكون فيها اخلرب ألن الفائدة تقل إذ الفائدة يف جعل االزواج هلم 

فيها الثانىي تتعلق ب خالدون وهاتان اجلملتان مستأنفتان وجيوز أن تكون الثانية حاال من اهلاء وامليم يف هلم و 
  والعامل فيها معىن االستقرار 

، قوله تعاىل ال يستحيي وزنه يستفعل ومل يستعمل منه فعل بغري السني وليس معناه االستدعاء وعينه والمه ياءان 
حلياء بدل من الياء وقرىء يف الشإذ يتحي بياء واحدة واحملذوفة هي الالم كما حتذف يف اجلزم اصله احلياء ومهزة ا

ووزنه على هذا يستفع اال أن الياء نقلت حركتها إىل العني وسكنت وقيل احملذوف هي العني وهو بعيد أن يضرب 
د و بعوضة بدل من مثال وقيل أي من أن يضرب فموضعه نصب عند سيبويه وجر عند اخلليل ما حرف زائد للتوكي

ما نكرة موصوفة وبعوضة بدل من ما ويقرأ شإذا بعوضة بالرفع على أن جتعل ما مبعىن الذي وحيذف املبتدأ أي 
الذي هو بعوضة وجيوز أن يكون ما حرفا ويضمر املبتدأ تقديره مثال هو بعوضة فما فوقها الفاء للعطف وما نكرة 

ل يف فوق على الوجهني االستقرار واملعطوف عليه بعوضة أما حرف ناب عن حرف موصوفة أو مبنزلة الذي والعام



الشرط وفعل الشرط ويذكر لتفصيل ما أمجل ويقع االسم بعده مبتدأ وتلزم الفاء خربه واألصل مهما يكن من شيء 
رب وصار ذكر فالذين آمنوا يعلمون لكن ملا نابت أما عن حرف الشرط كرهوا أن يولوها الفاء فأخروها إىل اخل

املبتدأ بعدها عوضا من اللفظ بفعل الشرط من رهبم يف موضع نصب على احلال والتقدير أنه ثابت أو مستقر من 
رهبم والعامل معىن احلق وصاحب احلال الضمري املستتر فيه مإذا فيه قوالن أحدمها أن ما اسم لالستفهام موضعها 

ه والعائد حمذوف والذي وصلته خرب املبتدأ والثاين أن ما وذا اسم واحد رفع باالبتداء وذا مبعىن الذي و أراد صلة ل
لالستفهام وموضعه نصب بأراد وال ضمري يف الفعل والتقدير أي شيء أراد اهللا مثال متييز أي من مثل وجيوز أن 

نصب صفة يكون حاال من هذا أي متمثال أو متمثال به فيكون حاال من اسم اهللا يضل جيوز أن يكون يف موضع 
للمثل وجيوز أن يكون حاال من اسم اهللا وجيوز أن يكون مستأنفا اال ألفاسقني مفعول يضل وليس مبنصوب على 

  االستثناء ألن يضل مل يستوف مفعوله قبل اال 
ان يكون رفعا على ، قوله تعاىل الذين ينقضون يف موضع نصب صفة للفاسقني وجيوز أن يكون نصبا بإضمار أعىن 

  هم الذين وجيوز أن  اخلرب أي

يكون مبتدأ واخلرب قوله أولئك هم اخلاسرن من بعد من ال بتداء غاية الزمان على رأي من أجاز ذلك وزائدة على 
رأي من مل جيزه وهو مشكل على أصله ألنه ال جييز زيادة من يف الواجب ميثاقه مصدر مبعىن االيقاق واهلاء تعود 

عدهتا إىل اسم اهللا كان املصدر مضافا إىل الفاعل وان أعدهتا إىل العهد كان مضافا على اسم اهللا أو على العهد فان أ
إىل املفعول ما أمر ما مبعىن الذي وجيوز أن يكون نكرة موصوفة و أن يوصل يف موضع جر بدال من اهلاء أي يوصله 

وز أن يكون يف موضع رفع أي وجيوز أن يكون بدال من ما بدل االشتمال تقديره ويقطعون وصل ما أمر اهللا به وجي
  هو أن يوصل أولئك مبتدأ و هم مبتدأ ثان أو فصل و اخلاسرون اخلرب 

قوله تعاىل كيف تكفرون باهللا كيف يف موضع نصب على احلال والعامل يف كتفرون وصاحب احلال الضمري يف 
بنفسه يف قوله اال ان عادا تكفرون والتقدير أمعاندين تكفرون وحنو ذلك وتكفرون يتعدى حبرف اجلر وقد عدى 

كفروا رهبم يوذلك محل على املعىن إذ املعىن جحدوا وكنتم قد معه مضمرة واجلملة حال مث إليه اهلاء ضمري اسم اهللا 
  وجيوز أن يكون ضمري االحياء املدلول عليه بقوله فأحياكم 

ء مجع مسأوة أبدلت الوأو فيها مهزة لوقوعها قوله تعاىل مجيعا حال يف معىن جمتمعا فسواهن امنا مجع الضمري ألن السما
طرفا بعد ألف زائدة سبع مسوات سبع منصوب على البدل من الضمري وقيل التقدير فسوى منهن سبع مسوات 
كقوله واختار موسى قومه فيكون مفعوال به وقيل سوى مبعىن صري فيكون مفعوال ثانيا وهو يقرأ بإسكان اهلاء 

ألهنا صارت كعضد فخففت وكذلك حاهلا مع الفاء والالم حنو فهو هلو يقرأ بالضم  وأصلها الضم وإمنا أسكنت
  على األصل 

قوله تعاىل وإذ قال هو مفعول به تقديره وإذكر إذ قال وقيل هو خرب مبتدأ حمذوف تقديره وابتداء خلقي إذ قال 
األصل مألك على مفعل ألنه مشتق  ربك وقيل إذ زائدة و للمالئكة خمتلف يف واحدها وأصلها فقال قوم أحدهم يف

  من االلوكة وهي الرسالة ومنه قول الشاعر 
  بألوك فبذلنا ما سأل ... وغالم أرسلته أمه 

  فاهلمزة فاء الكلمة مث أخرت فجعلت بعد الالم فقالوا مألك قال الشاعر 



كة على معافلة وقال تنزل من جو السماء يصوب فوزنه االن معفل واجلمع مالئ... فلسا النسي ولكن ملألك 
آخرون أصل الكلمة ألك فعني الكلمة مهزة وأصل ملك مألك من غري نقل وعلى كال القولني ألقيت حركة اهلمزة 
على الالم وحذفت فلما مجعت ردت فوزنه االن مفاعلة وقال آخرون عني الكلمة وأو وهو من الك يلوك إذا أدار 

فيه فيكون أصل ملك مالك مثل معإذ مث حذفت عينه ختفيفا فيكون  الشيء يف فيه فكأن صاحب الرسالة يديرها يف
أصل مالئكة مألوكة مثل مقأولة فأبدلت الوأو مهزة كما أبدلت وأو مصائب وقال آخرون ملك فعل من امللك 
وهي القوة فامليم أصل وال حذف فيه لكنه مجع على فعائلة شإذا جاعل يراد به االستقبال فلذلك عمل وجيوز أن 

ون مبعىن خالق فيتعدى إىل مفعول واحد وأن يكون مبعىن مصري فيتعدى إىل مفعولني ويكون يف االرض هو الثاين يك
خليفة فعلية مبعىن فاعل أي خيلف غريه وزيدت اهلاء للمبالغة أجتعل اهلمزة لالسترشاد أي أجتعل فيها من يفسد كما 

اجتعل فيها مفسدا وحنن على طاعتك أو نتغري يسفك كان فيها من قبل وقيل استفهموا عن أحوةال أنفسهم أي 
اجلمهور على التخفيف وكسر الفاء وقد قرىء بضمها ومها لغتان ويقرأ بالتشديد للتكثري ومهزة الدماء منقلبة عن 

ياء ألن األصل دمى ألهنم قالوا دميان حبمدك يف موضع احلال تقديره تسبح مشتملني حبمدك أو متبعدين حبمدك 
أي ألجلك وجيوز أن تكون الالم زائدة أي تقدسك وجيوز أن تكون معدية للفعل كتعدية الباء مثل  وتقدس لك

سجدت هللا اين أعلم األصل انين فحذفت النون الوسطى ال نون الوقاية هذا هو الصحيح وأعلم جيوز أن يكون فعال 
يكون امسا مثل أفضل فيكون ما يف  ويكن ما مفعوال اما مبعىن الذي أو نكرة موصوفة والعائد حمذوف وجيوز أن

موضع جر باالضافة وجيوز أن يكون يف موضع نصب بأعلم كقوهلم هؤالء حواج بيت اهللا بالنصب واجلر وسقط 
التنوين ألن هذا االسم ال ينصرف فان قلت أفعل ال ينصب مفعوال قيل ان كانت من معه مرادة مل ينصب وأعلم 

م أعلم منكم فيكون ما يف موضع نصب بفعل حمذوف دل عليه االسم ومثله قوله هنا مبعىن عامل وجيوز أن يرد بأعل
  هو أعلم من يضل عن سبيله 

قوله تعاىل وعلم جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون معطوفا على قال ربك وموضعه جر كموضع قال وقوى ذلك 
  إضمار الفاعل وقرىء وعلم آدم على 

ه مبدلة من مهزة هي فاء الفعل ألنه مشتق من دمي االرض أو من االدمة وال ما مل يسم فاعله وآدم أفعل واأللف في
جيوز أن يكون وزنه فاعال إذ لو كان كذلك ال نصرف مثل عامل وخامت التعريف وحده ال مينع وليس بأعجمي مث 

قرأ هبمزة عرضهم يعين أصحاب االمساء فلذلك ذكر الضمري هؤالء ان كنتم يقرأ بتحقيق اهلمزتني على األصل وي
واحدة قيل احملذوفة هي األوىل ألهنا الم الكلمة واالخرى أول الكلمة االخرى وحذف االخر أوىل وقيل احملذوفة 
الثانية ألن الثقل هبا حصل ويقرأ بتليني اهلمزة األوىل وحتقيق الثانية وبالعكس ومنهم من يبدل الثانية ياس ساكنة 

  يف كأنه قدرمها يف كلمة واحدة طلبا للتخف
قوله تعاىل سبحانك سبحان اسم واقع موقع املصدر وقد اشتق منه سبحت والتسبيح وال يكاد يستعمل اال مضافا 
ألن االضافة تبني من املعظم فإذا أفرد عن االضافة كان امسا علما للتسبيح ال ينصرف للتعريف واأللف والنون يف 

العلم إذا نكر وما يضاف إليه مفعول به ألنه املسبح  آخره مث علمان وقد جاء يف الشعر منونا على حنو تنوين
وجيوز أن يكون فاعال ألن املعىن تنزهت وانتصابه على املصدر بفعل حمذوف تقديره سبحت اهللا تسبيحا اال ما 

علمتنا ما مصدرية أي اال علما علمتناه وموضعه رفع على البدل من موضع ال علم كقولك ال اله اال اهللا وجيوز أن 
ن ما مبعىن الذي ويكون علم مبعىن معلوم أي ال معلوم لنا اال الذي علمتناه وال جيوز أن تكون ما يف موضع تكو

نصب بالعلم ألن اسم ال إذا عمل فيما بعده ال يبين انك انت العليم أنت مبتدأ والعلمي خربه واجلملة خرب ان 



و الكاف يف املعىن وال يقع ها هنا اياك للتوكيد وجيوز أن يكون أنت توكيد للمنصوب ووقع بلفظ املرفوع ألنه ه
ألهنا لو وقعت لكانت بدال وإياك مل يؤكد هبا وجيوز أن يكون فصال ال موضع هلا من اإلعراب و احلكيم خرب ثان أو 
صفة للعليم على قول من أجاز صفة الصفة وهو صحيح ألن هذه الصفة هي املوصوف يف املعىن والعليم مبعىن العامل 

  ا احلكيم فيجوز أن يكون مبعىن احلاكم وأن يكون مبعىن احملكم وأم
قوله تعاىل أنبئهم يقرأ بتحقيق اهلمزة على األصل وبالياء على تليني اهلمزة ومل نقلبها قلبا قياسا ألنه لو كان كذلك 

ء على أن يكون حلذفت الياء كما حتذف من قولك أبقهم من بقيت وقد قرىء آنبهم بكسر الباء من غري مهزة واليا
  ابدال اهلمزة ياء إبداال قياسيا وأنبأ يتعدى بنفسه إىل مفعول واحد وإىل الثاين 

حبرف اجلر وهو قوله بأمسائهم وقد يتعدى بعن كقولك أنبأته عن حال زيد وأما قوله تعاىل قد نبأنا اهللا من أخباركم 
أقل لكم وجيوز أن يكون حمكيا أيضا فيكون يف فيذكر يف موضعه وأعلم ما تبدون مستأنف وليس مبحكى بقوله أمل 

موضع نصب وتبدون وزنه تفعون واحملذوف منه المه وهي وأو ألنه من بدا يبدوا واألصل يف الياء اليت يف اىن أن 
حترك بالفتح ألهنا اسم مضمر على حرف واحد فتحرك مثل الكاف يف انك فمن حركها أخرجها على األصل ومن 

  الياء بعد الكسرة سكنها استثقل حركة 
قوله تعاىل للمالئكة استدوا اجلمهور على كسر التاء وقرىء بضمها وهي قراءة ضعيفة جدا وأحسن ما حتمل عليه 

أن يكون الرأوي مل يضبط على القارىء وذلك أن يكون القارىء أشار إىل الضم تنبيها على أن اهلمزة احملذوفة 
االشارة وقيل انه نوى الوقف على التاء ساكنة مث حركها بالضم اتباعا  مضمومة يف االبتداء ومل يدرك الرأوي هذه

لضمة اجليم وهذا من اجراء الوصل جمرى الوقف ومثله ما حكى عن امرأة رأت نساء معهن رجل فقال أيف سوأة 
ستثناء منقطع أنتنه بفتح التاء وكأهنا نوت الوقف على التاء مث ألقت عليها حركة اهلمزة فصارت مفتوحة اال إبليس ا

ألنه مل يكن من املالئكة وقيل هو متصل ألنه كان يف االبتداء ملكا وهو اسم أعجمي ال ينصرف للعجمة والتعريف 
وقيل هو عريب واشتقاقه من االبالس ومل ينصرف للتعريف وأنه ال نظري له يف االمساء وهذا بعيد على أن يف االمساء 

وأىب يف موضع نصب على احلال من إبليس تقديره ترك السجود كارها له  مثله حنو اخريط واجيفيل واصليت وحنوه
  ومستكربا وكان من الكافرين مستأنف وجيوز أن يكون يف موضع حال أيضا 

قوله اسكن أنت وزوجك أنت توكيد للضمري يف الفعل أتى به ليصح العطف عليه واألصل يف كل أأكل مثل أقتل 
ة ختفيفا ومثله خذ وال يقاس عليه فال تقول يف االمر من أجر يأجر جر وحكى اال أن العرب حذفت اهلمزة الثاني

سيبويه أو كل شإذا منها أي من مثرهتا فحذف املضاف وموضعه نصب بالفعل قبله ومن البتداء الغاية و رغدا صفة 
تطيبني متهنئني مصدر حمذوف أي أكال رغدا أي طيبا هنيئا وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال تقديره كال مس

حيث ظرف مكان والعامل فيه كال وجيوز أن يكون بدال من اجلنة فيكون حيث مفعوال به ألن به ألن اجلنة مفعول 
  وليس بظرف ألنك تقول سكنت 

البصرة وسكنت الدار مبعىن نزلت فهو كقولك أنزل من الدار حيث شئت هذه الشجرة اهلاء بدل من الياء يف هذى 
ؤنث هذى وهاتا وهايت والياء للمؤنث مع الذال ال غري واهلاء بدل منها ألهنا تشبهها يف اخلفاء ألنك تقول يف امل

والشجرة نعت هلذه وقرىء يف الشإذ هذه الشرية وهي لغة أبدلت اجليم فيها ياء لقرهبا منها يف املخرج فتكونا 
جواب النهي إذا كان بالفاء فهو  جواب النهي ألن التقدير ان تقربا تكونا وحذف النون هنا عالمة النصب ن

  منصوب وجيوز أن يكون جمزوما بالعطف 



قوله تعاىل فأزهلما يقرأ بتشديد الالم من غري ألف أي محلها على الزلة ويقرأ فأزاهلما أي حنامها وهو من قولك زال 
لذي وجيوز أن تكون نكرة الشيء يزول إذا فارق موضعه وأزلته حنيته وألفه منقلبة عن وأو مما كانا فيه ما مبعىن ا

موصوفة أي من نعيم أو عيش اهبطوا اجلمهور على كسر الباء وهي اللغة الفصيحة وقرىء بضمها وهي لغة 
بعضكم لبعض عدو مجلة يف موضع احلال من الوأو يف اهبطوا أي اهبطوا متعادين والالم متعلقة بعدو ألن التقدير 

حبذف اجلر وجيوز أن يكون صفة لعدو فلما تقدم عليه صار حاال بعضكم عدو لبعض ويعمل عدو عمل الفعل لكن 
وجيوز أن تكون اجلملة مستأنفة وأما افراد عدو فيحتمل أن يكون ملا كان بعضكم مفردا يف اللفظ أفرد عدو 

وحيتمل أن يكون وضع الواحد موضع اجلمع كما قال فاهنم عدو يل ولكم يف االرض مستقر جيوز أن يكون مستأنفا 
وز أن يكون حاال أيضا وتقديره اهبطوا متعادين مستحقني االستقرار ومستقر جيوز أن يكون مصدرا مبعىن وجي

االستقرار وجيوز أن يكون مكان االستقرار و إىل حني جيوز أن يكون يف موضع رفع صفة ملتاع فيتعلق مبحذوف 
  متتعوا إىل حني وجيوز أن يكون يف موضع نصب مبتاع ألنه يف حكم املصدر والتقدير وأن 

قوله تعاىل فتلقى آدم يقرأ برفع آدم ونصب كلمات وبالعكس ألن كل ما تلقاك فقد تلقيته و من ربه جيوز أن 
يكون يف موضع نصب بتلقى ويكون البتداء الغاية وجيوز أن يكون يف األصل صفة لكمات تقديره كلمات كائنة 

اب هو ها هنا مث أنت يف انك أنت العليم احلكيم وقد ذكر من ربه فلما قدمها انتصبت على احلال انه هو التو
  قوله منها مجيعا حال أي جمتمعني اما يف زمن واحد أو يف أزمنة حبيث يشتركون يف اهلبوط فاما ان حرف شرط 

وما حرف مؤكد له و يأتينكم فعل الشرط مؤكد بالنون الثقلية والفعل يصري هبا مبنيا أبدا وما جاء يف القرآن من 
أفعال الشرط عقيب اما كله مؤكد بالنون وهو القياس ألن زيادة ما تؤذن بارادة شدة التوكيد وقد جاء يف الشعر 

غري مؤكد بالنون وجواب الشرط فمن تبع وجوابه ومن يف موضع رفع باالبتداء واخلرب تبع وفيه ضمري فاعل يرجع 
ل اسم شرطت به وكان مبتدأ فخربه فعل على من وموضع تبع جزم مبن واجلواب فال خوف عليهم وكذلك ك

الشرط ال جواب الشرط وهلذا جيب أن يكون فيه ضمري يعود على املبتدأ وال يلزم ذلك الضمري يف اجلواب حىت لو 
قلت من يقم أكرم زيدا جاز ولو قلت من يقم زيدا أكرمه وانت تعيد اهلاء إىل من مل جيز وذهب قوم إىل أن اخلرب 

واب وقيل اخلرب منهما ما كان فيه ضمري يعود على من وخوف مبتدأ وعليهم اخلرب وجاء هو فعل الشرط واجل
االبتداء بالنكرة ملا فيه من معىن العموم بالنفي الذي فيه والرفع والتنوين هنا أوجه من البناء على الفتح لوجهني 

ة وال ال تعمل يف املعارف فاألوىل أن أحدمها أنه عطف عليه ما ال جيوز فيه اال الرفع وهو قوله وال هم ألنه معرف
جيعل املعطوف عليه كذلك ليتشاكل اجلملتان كما قالوا يف الفعل املشغول بضمري الفاعل حنو قام زيد وعمرا كلمته 
فان النصب يف عمرو أوىل ليكون منصوبا بفعل كما أن املعطوف عليه عمل فيه الفعل والوجه الثاين من جهة املعىن 

  اء يدل على نفي اخلوف عنهم بالكلية وليس املراد ذلك بل املراد نفيه عنهم يف االخرة وذلك بأن البن
فإذا قيل مل ال يكون وجه الرفع أن هذا الكالم مذكور يف جزاء من اتبع اهلدى وال يليق أن ينفي عنهم اخلوف 

  اليسري ويتوهم ثبتوت اخلوف الكثري 
يره ال خوف كثري عليهم فيتوهم ثبوت الياء القليل وهو عكس ما قدر قيل الرفع جيوز أن يضمر معه نفي الكثري تقد

يف السؤال فبان أن الوجه يف الرفع ما ذكرنا هداي املشهور إثبات األلف قبل على لفظ املفرد قبل االضافة ويقرأ 
لبت ياء من هدى بياء مشددة ووجهها أن ياء املتكلم يكسر ما قبلها يف االسم الصحيح واأللف ال ميكن كسرها فق

  جنس الكسرة مث أدغمت 
قوله بآياتنا األصل يف آية أية ألن فاءها مهزة وعينها والمها ياء أن ألهنا من تأيا القوم إذا اجتمعوا وقالوا يف اجلمع 



آياء فظهرت الياء االولة واهلمزة االخرية بدل من ياء ووزنه أفعال واأللف الثانية مبدلة من مهزة هي فاء الكلمة 
  كانت ولو 

عينها وأوا لقالوا أواء مث اهنم أبدلوا الياء الساكنة يف أية ألفا على خالف القايس ومثله غاية وثاية وقيل أصلها أييه 
مث قلبت الياء األوىل ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وقبل أصلها أييه بفتح األوىل لوالثانية مث فعل يف الياء ما ذكرنا 

ن حكم الياءين إذا اجتمعتا يف مثل هذا أن تقلب الثانية لقرهبا من الطرف وقيل أصلها أيية وكال الوجهني فيه نظر أل
على فاعلة وكان القياس أن تدغم فيقال آية مثل دابة اال أهنا خففت كتخفيف كينونة يف كينونة وهذا ضعيف ألن 

هم فيها خالدون مبتدأ وخرب يف  التخفيف يف ذلك البناء كان لطول الكلمة أولئك مبتدأ و أصحاب النار خربه و
موضع احلال من أصحاب وقيل جيوز أن يكون حاال من النار ألن يف اجلملة ضمريا يعود عليها ويكون العامل يف 

  احلال معىن االضافة أو لالم املقدرة 
نهم من يقول قوله تعاىل يابين إسرائيل إسرائيل ال ينصرف ألنه علم اعجمى وقد تكلمت به العرب بلغات خمتلفة فم

إسرائيل هبمزة بعدها ياء بعدها ألم ومنهم من يقول كذلك أل انه يقلب اهلمزة ياء ومنهم من يبقي اهلمزة وحيذف 
الياء ومنهم من حيذفها فيقول اسرال ومنهم من يقول اسرائني بالنون وبين مجع ابن مجع مجع السالمة وليس بسامل يف 

عه وأصل الواحد بنو على فعل بتحريك العني لقوهلم يف اجلمع أبناء كجبل احلقيقة ألنه مل يسلم لفظ واحدة يف مج
وأجبال والمه وأو وقال قوم المه ياء وال حجة يف البنوة ألهنم قد قالوا ألفتوة وهي من الياء أنعمت عليكم األصل 

كما حذف يف  أنعمت هبا ليكون الضمري عائدا على املوصول فحذفت حرف اجلر فصار أنعمتها مث حذف الضمري
قوله أهذا الذي بعث اهللا رسوال وأوفوا يقال يف املاضي ويف وويف وأويف ومن هنا قرىء أوف بعهدكم وأوف 

بالتخفيف والتشديد وإياي منصوب بفعل حمذوف دل عليه فارهبون تقديره وارهبوا إياي فارهبون وال جيوز أن 
  يكون منصوبا بارهبون ألنه قد تعدى إىل مفعوله 

صدقا حال مؤكدة من اهلاء احملذوفة يف أنزلت و معكم منصوب على الظرف والعامل فيه االستقرار أول هي قوله م
أفعل وفاؤها وعينها وأوان عند سيبويه ومل ينصرف منها فعل العتالل الفاء والعني وتأنيثها أوىل وأصلها وول 

خرج وقتت ووجوه كراهية اجتماع الوأوين فأبدلت الوأو مهزة النضمامها ضما الزما ومل خترج على األصل كما 
  وقال بعض الكوفيني أصل الكلمة من وأل يأل 

إذا جنا فأصلها أوأل مث خففت اهلمزة بأن أبدلت وأوا مث أدغمت األوىل فيها وهذا ليس بقياس بل القياس يف ختفيف 
ل فأصل الكلمة أول مث مثل هذه اهلمزة أن تلقى حركتها على الساكن قبلها وحتذف وقال بعضهم من آل يئو

أخرت اهلمزة الثانية فجعلت بعد الوأو مث عمل فيها ما عمل يف الوجه الذي قبله فوزنه االن أعفل كافر لفظه واحد 
  وهو يف معىن اجلمع أي أول الكفار كما يقال هو أحسن رجل وقيل التقدير أول فريق كافر 

لبسوا وجيوز أن يكون نصبا على اجلواب بالوأو أي ال جتمعوا قوله تعاىل وتكتموا احلق هو جمزوم بالعطف على وال ت
بينهما كقولك ال تأكل السمك وتشرب اللنب وأنتم تعلمون يف موضع نصب على احلال والعامل ال تلبسوا 

  وتكمتوا 
وآتوا  قوله تعاىل وأقيموا الصالة أصل أقيموا أقوموا فعمل فيه ما ذكرناه يف قوله ويقيمون الصالة يف أول السورة

الزكاة أصله آتيوا فاستثقلت الضمة على الياء فسكنت وحذفت اللتقاء الساكنني مث حركت التاء حبركة الياء 
احملذوفة وقيل ضمت تبعا للوأو كما ضمت يف اضربوا وحنوه وألف الزكاة منقلبة عن وأو لقلوهم زكا الشيء يزكو 



  وقالوا يف اجلمع زكوات مع الراكعني ظرف 
وتنسون أصله تنسيون مث عمل فيه ما ذكرناه يف قوله تعاىل اشتروا الضاللة أفال تعقلون استفهام يف معىن قوله تعاىل 

التوبيخ وال موضع له قوله تعاىل واستعينوا أصله استعونوا وقد ذكر يف الفاحتة وأهنا الضمري للصالة وقيل لالستعانة 
ة عليها وكان التحول إىل الكعبة شديدا على إليهود اال على ألن استعينوا يدل عليها وقيل على القبلة لداللة الصال

اخلاشعني يف موضع نصب بكبرية واال دخلت للمعىن ومل تعمل ألنه ليس قبلها ما يتعلق بكبرية ليستثىن منه فهو 
  كقولك هو كبري على زيد 

رفع بإضمارهم أهنم أن قوله تعاىل الذين يظنون صفة للخاشعني وجيوز أن يكون يف موضع نصب بإضمار أعىن و
وامسها وخربها ساد مسد املفعولني لتضمنه ما يتعلق به الظن وهو اللقاء وذكر من أسند إليه اللقاء وقال األخفش 

  أن وما عملت فيه مفعول واحد وهو مصدر واملفعول الثاين حمذوف 

غري موضع وحذفت النون ختفيفا ألنه تقديره يظنون لقاء اهللا واقعا مالقوا أصله مالقيوا مث عمل فيه ما ذكرنا يف 
  نكرة إذا كان مستقبال وملا حذفها أضاف إليه اهلاء ترجع إىل اهللا وقيل إىل اللقاء الذي دل عليه مالقوا 

  قوله تعاىل وأىن فضلتكم يف موضع نصب تقديره وإذكروا تفضيلي اياكم 
 يقع يف يوم القيامة والتقدير واتقوا عذاب يوم أو حنو قوله تعاىل واتقوا يوما يوما هنا مفعول به ألن االمر بالتقوى ال

ذلك الجتزى نفس اجلملة يف موضع نصب صفة اليوم والعائد حمذوف تقديره جتزى فيه مث حذف اجلار واجملرور عند 
سيبويه ألن الظروف يتسع فيها وجيوز فيها ماال جيوز يف غريها وقال غريه حتذف يف فتصري جتزيه فإذا وصل الفعل 
بنفسه حذف املفعول به بعد ذلك عن نفس يف موضع نصب بتجزى وجيوز أن يكون يف موضع نصب على احلال 
على أن يكون التقدير شيئا عن نفس و شيئا هنا يف حكم املصدر ألنه وقع موقع جزاء وهو كثري يف القرآن ألن 

عدل أي فيه وكذلك وال هم ينصرون اجلزاء شيء فوضع العام موضع اخلاص وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها 
ومنها يف املوضعني جيوز أن يكون متعلقا بيقبل ويؤخذ وجيوز أن يكون صفة لشفاعة وعدل فلما قد انتصب على 

  احلال ويقبل يقرأ بالتاء لتأنيث الشفاعة وبالياء ألنه غري حقيقي وحسن ذلك للفصل 
إذكروا نعميت وكذلك وإذ فرقنا وإذ واعدنا وإذ قلتم يا قوله تعاىل وإذ جنيناكم إذ يف موضع نصب معطوفا على 

موسى وما كان مثله من العطوف من آل فرعون أصل آل أهل فأبدلت اهلاء مهزة لقرهبا منها يف املخرج مث أبدلت 
اهلمزة ألفا لسكوهنا وانفتاح اهلمزة قبلها مثل آدم وآمن وتصغريه أهيل ألن التصغري يرد إىل األصل وقال بعضهم 

أويل فأبدل األلف وأوا ومل يرده إىل األصل كما مل يردوا عيدا يف التصغري إىل أصله وقيل أصل آل أول من آل 
يئول ألن االنسان يئول إىل أهله وفرعون أعجمي معرفة يسومونكم يف موضع نصب على احلال من آل سوء 

ألزمته الذل يذحبون يف موضع حال ان  العذاب مفعول به ألن يسومونكم متعد إىل مفعولني يقال مسته اخلسف أي
شئت من آل على أن يكون بدال من احلال األوىل ألن حالني فصاعدا ال تكون عن شيء واحد إذ كانت احلال 
مشبهة باملفعول والعامل ال يعمل يف مفعولني على هذا الوصف وان شئت جعلته حاال من الفاعل يف يسومونكم 

  واجلمهور 

ثري وقرىء بالتخفيف بالء اهلمزة بدل من وأو ألن الفعل منه بلوته ومنه قوله ولنبلونكم من على تشديد الباء للتك
  ربكم يف موضع رفع صفة لبالء فيتعلق مبحذوف 

قوله تعاىل فرقنا بكم البحر بكم يف موضع نصب مفعول ثاين والبحر مفعول أول والباء هنا يف معىن الالم وجيوز أن 



ز أن تكون املعدية كقولك ذهبت بزيد فيكون التقدير أفرقناكم البحر ويكون يف املعىن يكون التقدير بسببكم وجيو
كقوله تعاىل وجأوزنا ببين إسرائيل البحر وجيوز أن تكون الباء للحال أي فرقنا البحر وأنتم به فيكون اما حاال 

نا موسى وعد يتعدى إىل مفعولني مقدرة أو مقارنة وأنتم تنظرون يف موضع احلال والعامل أغرقنا قوله تعاىل وآعد
تقول وعدت زيدا مكان كذا ويوم كذا فاملفعول االول موسى و أربعني املفعول الثاين ويف الكالم حذف تقديره متام 
أربعني وليس أربعني ظرفا إذ ليس املعىن وعده يف أربعني ويقرأ واعدنا بألف وليس من باب املفاعلة الواقعة من اثنني 

افاه اهللا وعاقبت اللص وقيل هو من ذلك ألن الوعد من اهللا والقبول من موسى فصار كالوعد منه بل مثل قولك ع
وقيل ان اهللا أمر موسى أن يعد بالوفاء ففعل وموسى مفعل من أوسيت رأسه إذا حلقته فهو مثل أعطى فهو معطى 

لكثرة اضطراهبا وحتركها وقت احللق وقيل هو فعلى من ماس مييس إذا تبختر يف مشيه فموسى احلديد من هذا املعىن 
فالوأو يف موسى على هذا بدل من الياء لسكوهنا وانضمام ما قبلها وموسى اسم النيب ال يقضى عليه باالشتقاق ألنه 

أعجمي وإمنا يشتق موسى احلديد مث اختذمت العجل أي اهلا فحذف املفعول الثاين ومثله باختإذكم العجل وقد تأتى 
 مفعول واحد إذا كانت مبعىن جعل وعمل كقوله تعاىل وقالوا اختذ اهللا ولدا وكقولك اختذت دارا اختذت متعدية إىل

وثوبا وما أشبه ذلك وجيوز ادغام الذال يف التاء لقرب خمرجيهما وجيوز االظهار على األصل من بعده أي من بعد 
  انطالقه فحذف املضاف 

وإمنا حتذف ختفيفا يف قولك علك وقيل هي زائدة واألصل علك قوله تعاىل لعلكم الالم األوىل أصل عند مجاعة 
  ولعل حرف واحلذف تصرف واحلرف بعيد منه 

  قوله تعاىل وألفرقان هو يف األصل مصدر مثل الرجحان والغفران وقد جعل امسا للقرآن 
لفظ ألهنا خفية ال تبني كل قوله تعاىل لقومه اللغة اجليدة أن تكسر اهلاء إذا انكسر ما قبلها وتزاد عليها ياء يف ال

البيان بالكسر وحده فان كان قبلها ياء مثل عليه فاجليد أن تكسر اهلاء من غري ياء ألن اهلاء خفية ضعيفة فإذا كان 
قبلها ياء وبعدها ياء مل يقو احلاجز بني الساكنني فان كان قبل اهلاء فتحة أو ضمة ضمت وحلقتها وأو يف اللفظ حنو 

ذكرنا يا قوم حذف ياء املتكلم اكتفاء بالكسرة وهذا جيوز وهذا يف النداء خاصة ألنه ال يلبس ومنهم انه وغالمه ملا 
من يثبت الياء ساكنه ومنهم من يفتحها ومنهم من يقلبها ألفا بعد فتح ما قبلها ومنهم من يقول يا قوم بضم امليم إىل 

عمرو تسكينها فرارا من توايل احلركات وسيبويه ال  بارئكم القراءة بكسر اهلمزة ألن كسرها اعراب وروي عن أيب
يثبت هذه الرواية وكان يقول ان الرأوي مل يضبط عن أيب عمرو ألن أبا عمرو اختلس احلركة فظن السامع أنه 

سكن ذلكم قال بعضهم األصل ذانكم ألن املقدم ذكره التوبة والقتل فأوقع املفرد موقع التثنية ألن ذا حيتمل اجلميع 
ا ليس بشيء ألن قوله فاقتلوا تفسري التوبة فهو واحد فتاب عليكم يف الكالم حذف تقديره ففعلتم فتاب وهذ

  عليكم 
قوله تعاىل لن نؤمن لك امنا قال نؤمن لك ال بك ألن املعىن لن نؤمن ألجل قولك أو يكون حمموال على لن نقر لك 

اه ظاهرا غري مستور وقيل حال من التاء وامليم يف قلتم مبا ادعيته جهرة مصدر يف موضع احلال من اسم اهللا أي نر
أي قلتم ذلك جماهرين وقيل هو مصدر منصوب بفعل حمذوف أي جهرمت جهرة و الصاعقة فاعلة مبعىن مفعلة يقال 
أصعقتهم الصاعقة فهو كقوهلم أورس النبت فهو وارس وأعشب فهو عاشب قوله تعاىل وظللنا عليكم الغمام أي 

وليس كقولك ظللت زيدا بظل ألن ذلك يؤدى إىل أن يكون الغمام مستورا بظل آخر وجيوز أن يكون جعلناه ظال 
  التقدير بالغمام والغمام مجع غمامة والصحيح أن يقال هو جنس فإذا أردت الواحد زدت عليه التاء 



ول حمذوف والتقدير كلوا قوله تعاىل املن والسلوى جنسان كلوا من طيبات من هنا للتبعيض أو لبيان اجلنس واملفع
  شيئا من طيبات 

  أنفسهم مفعول يظلمون وقد أوقع أفعال وهو من مجوع القلة موضع مجع الكثرة 
قوله تعاىل هذه القرية القرية نعت هلذه سجدا حال وهو مجع ساجد وهو أبلغ من السجود حطة خرب مبتدأ حمذوف 

النصب على املصدر أي حط عنا حطة نغفر لكم أي سؤالنا حطة وموضع اجلملة نصب بالقول وقرىء حطة ب
جواب االمر وهو جمزوم يف احلقيقة بشرط حمذوف تقديره ان تقولوا ذلك نغفر لكم واجلمهور واجلمهور على 
اظهار الراء عند الالم وقد أدغمها قوم وهو ضعيف ألن الراء مكررة فهي يف تقدير حرفني فإذا أدغمت ذهب 

تكرير فيها فعند ذلك يذهب التكري القائم مقام حرف ويقرأ تغفر لكم بالتاء على مامل أحدمها والالم املشددة ال 
يسم فاعله وبالياء كذلك ألنه فصل بني الفعل والفاعل وألن تأنيث اخلطايا غري حقيقي خطاياكم هو مجع خطيئة 

ائدة يف خطيئة فهو مثل صحيفة وأصله عند اخلليل خطائيء هبمزتني األوىل منهما مكسورة وهي املنقلبة عن الياء الز
وصحائف فاستثقل اجلمع بني اهلمزتني فنقلوا اهلمزة األوىل إىل موضع الثانية فصار وزنه فعإىلء وإمنا فعلوا ذلك 

لتصري املكسورة طرفا فتنقلب ياء فتصري فعإىل مث أبدلوا من كسرة اهلمزة األوىل فتحة فانقلبت الياء بعدها ألفا كما 
في ويا أسفي فصارت اهلمزة بني ألفني فأبدل منها ياء ألن اهلمزة قريبة من األلف فاستكرهوا اجتماع قالوا يف يا هل

ثالث ألفات فخطايا فعإىل ففيها على هذا مخس تغيريات تقدمي الالم عن موضعها وابدال الكسرة فتحة وابدال 
ء وقال سيبويه أصلها خطائيء كقول اخلليل اال أنه اهلمزة االخرية ياء مث ابداهلا ألفا مث ابدال اهلمزة اليت هي الم يا

أبدل اهلمزة الثانية ياء النكسار ما قبلها مث أبدل من الكسرة فتحة فانقلبت الياء ألفا مث أبدل اهلمزة ياء فال حتويل 
  على مذهبه وقال ألفراء الواحدة خطية بتخفيف اهلمزة واالدغام فهو مثل مطية ومطايا 

ذين ظلموا يف الكالم حذف تقديره فبدل الذين ظلموا بالذي قيل هلم قوال غري الذي قيل هلم قوله تعاىل فبدل ال
فبدل يتعدى إىل مفعول واحد بنفسه وإىل آخر بالباء والذي مع الباء هو املتروك والذي بغري باء هو املوجود كقول 

  ايب النجم 
  هيفا دبورا بالصبا والشمأل ... وبدلت والدهر ذو تبدل 

  ي انقطع عنها الصبا والذي صار هلا اهليف فكذلك ها هنا وجيوز أن يكون فالذ

بدل حممول على املعىن تقديره فقال الذين ظلموا قوال غري الذي ألن تبديل القول كان بقول من السماء يف 
ا موضوع نصب متعلق بأنزلنا وجيوز أن يكون صفة لرجز فيتعلق مبحذوف والرجز بكسر الراء وضمها لغتان مب

  كانوا الباء مبعىن السبب أي عاقبناهم بسبب فسقهم 
قوله استسقى األلف منقلبة عن ياء ألنه من السقي وألف العصا من وأو ألن تثنيتها عصوان وتقول عصوت بالعصا 
أي ضربت هبا والتقدير فضرب فانفجرت اثنتا عشرة من العرب من يسكن الشني ومنهم من يكسرها وقد قرىء 

  ن يفتحها مفسدين حال مؤكدة ألن قوله ال تعثو ال تفسدوا هبما ومنهم م
قوله تعاىل خيرج لنا مما تنبت االرض مفعول خيرج حمذوف تقديره شيئا مما تنبت االرض و ما مبعىن الذي أو نكرة 

موصوفة وال تكون مصدرية ألن املفعول املقدر ال يوصف باالنبات ألن االنبات مصدر واحملذوف جوهر من بقلها 
من هنا لبيان اجلنس ووضعها نصب على احلال من الضمري احملذوف تقديره مما تنبته االرض كائنا من بقلها وجيوز 
أن يكون بدال من ما األوىل باعادة حرف اجلر والقثاء بكسر القاف وضمها لغتان وقد قرىء هبما واهلمزة أصل 



ألنه من دنا يدنو إذا قرب وله معنيان أحدمها أن يكون  لقوهلم أقثأت االرض واحدته قثاءة أدىن ألفه منقلبة عن وأو
املعىن ما تقرب قيمته خبساسته ويسهل حتصيله والثاين أن يكون مبعىن القريب منكم لكونه يف الدنيا و الذي هو خري 

ؤ فهو دىنء ما كان من امتثال أمر اهللا ألن نفعه متأخر إىل االخرة وقيل األلف مبدلة من مهزة ألنه مأخوذ من دنؤ يدن
واملصدر الدناءة وهو من الشيء اخلسيس فأبدل اهلمزة ألفا كما قال ألهناك املرتع وقيل أصله أدون من الشيء 
الدون فأخر الوأو فانقلبت ألفا فوزنه االن أفلع اهبطوا اجليد كسر الباء والضم لغة وقد قرىء به مصرا نكرة 

قيل هو معرفة وانصرف لسكون أوسطه وترك الصرف جائزة وقد فلذلك انصرف واملعىن اهبطوا بلدا من البلدان و
قرىء به وهو مثل هند ودعد واملصر يف األصل هو احلد بني الشيئني ما سألتم ما يف موضع نصب اسم ان وهي 

مبعىن الذي ويضعف أن تكون نكرة موصوفة وباءوا األلف يف باءوا منقلبة عن وأو لقولك يف املستقبل يبوء بغضب 
  ع احلال أي رجعوا مغضوبا عليهم من اهللا يف موضع جر يف موض

صفة لغضب ذلك بأهنم ذلك مبتدأ وبأهنم كانوا يكفرون اخلرب والتقدير ذلك الغضب مستحق بكفرهم النبيني أصل 
فيها النيب اهلمزة ألنه من النبأ وهو اخلرب ألنه خيرب عن اهللا لكنه خفف بأن قلبت اهلمزة ياء مث أدغمت الياء الزائدة 

يهمزة أخذه من النبة وهو االرتفاع ألن رتبة النيب ارتفعت عن رتب سائر اخللق وقيل النيب الطريق / وقيل من ل 
فاملبلغ عن اهللا طريق اخللق إىل اهللا وطريقه إىل اخللق وقد قرىء باهلمز على األصل بغري احلق يف موضع نصب على 

مبطلني وجيوز أن يكون صفة ملصدر حمذوف تقديره قتال بغري احلق  احلال من الضمري يف يقتلون والتقدير يقتلوهنم
وعلى كال الوجهني هو توكيد عصو أصله عصيوا فلما حتركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا مث حذفت األلف 

لم يكن فيها اللتقاء الساكنني وبقيت الفتحة تدل عليها والوأو هنا تدغم يف الوأو اليت بعدها ألهنا مفتوح ما قبلها ف
مد مينع من االدغام وله يف القرآن نظائر كقوله فقد اهتموا وان تولوا فان انضم ما قبل هذه الوأو حنو آمنوا وعملوا 

  مل جيز ادغامها ألن الوأو املضموم ما قبلها يطول مدها فيجرى جمرى احلاجز بني احلرفني 
أ يصبأ إذا مال ويقرأ بغري مهز وذلك على قلب اهلمزة ألفا قوله تعاىل والصابئني يقرأ باهلمز على األصل وهو من صب

يف صبا وعلى قلبها ياء يف صاىب وملا قلبها ياء حذفها من أجل ياء اجلمع واأللف يف هادوا منقلبة عن وأو ألنه من 
ن هاد يهيد هاد يهود إذا تاب ومنه قوله تعاىل انا هدنا إليك ويقال هو من اهلوادة وهو اخلضوع ويقال أصلها ياء م

إذا حترك من آمن من هنا شرطية يف موضع مبتدأ واخلرب آمن واجلواب فلهم أجرهم واجلملة خرب ان الذين والعائد 
حمذوف تقديره من آمن منهم وجيوز أن يكون من مبعىن الذي غري جازمة ويكون بدال من اسم ان والعائد حمذوف 

ن وعمل فوجد الضمري ومحل على معناها فلهم أجرهم فجمع ايضا وخرب ان فلهم أجرهم وقد محل على لفظ من آم
وأجرهم مبتدأ وهلم خربه وعند األخفش أن أجرهم مرفوع باجلار و عند ظرف والعامل فيه معىن االستقرار وجيوز 

أن يكون عند يف موضع احلال من االجر تقديره فلهم أجرهم ثابتا عند رهبم واالجر يف األصل مصدر يقال أجره اهللا 
  أجره أجرا ويكون مبعىن املفعول به ألن االجر هو الشيء الذي جيازى به املطيع فهو مأجور به ي

قوله تعاىل فوقكم ظرف لرفعنا ويضعف أن يكون حاال من الطور ألن التقدير يصري رفعنا الطور عاليا وقد استفيد 
رفع خذوا ما آتيناكم التقدير وقلنا خذوا هذا من رفعنا وألن اجلبل مل يكن فوقعهم وقت الرفع وإمنا صار فوقهم بال

وجيوز أن يكون القول احملذوف حاال والتقدير رفعنا فوقكم الطور قائلني خذوا بقوة يف موضع نصب على احلال 
املقدرة والتقدير خذوا الذي آتيناكموه عازمني على اجلد يف العمل به وصاحب احلال الوأو يف خذوا وجيوز أن 

   احملذوف والتقدير خذوا ما آتيناكموه وفيه الشدة والتشدد يف الوصية بالعمل به يكون حاال من الضمري



قوله تعاىل فلو ال هي مركبة من لو وال ولو قبل التركيب ميتنع هبا الشيء المتناع غريه وال للنفي واالمتناع نفي يف 
لنفي إذا دخل على النفي صار اجيابا فمن املعىن فقد دخل النفي بال على أحد امتناعي لو واالمتناع نفي يف املعىن وا

هنا صار معىن لوال هذه ميتنع هبا الشيء لوجود غريه و فضل اهللا مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره لوال فضل اهللا حاضر 
ولزم حذف اخلرب لقيام العلم به وطول الكالم جبواب لوال فان وقعت أن بعد لوال ظهر اخلرب كقوله تعاىل فلوال أنه 

  املسبحني فاخلرب يف اللفظ ألن وذهب الكوفيون إىل أن االسم الواقع بعد لوال هذه فاعل لوال كان من 
قوله علمتم الذين اعتدوا علمتم ها هنا مبعىن عرفتم فيتعدى إىل مفعول واحد و منكم يف موضع نصب حاال من 

ت مصدر يقال سبت يسبت سبتا إذا الذين اعتدوا اي املعتدين كائنني منكم و يف السبت متعلق باعتدوا وأصل السب
قطع مث مسى اليوم سبتا وقد يقال يوم السبت فيخرج مصدرا على أصله وقد قالوا اليوم السبت فجعلوا اليوم خربا 
عن السبت كما يقال اليوم القتال فعلى ما ذكرنا يكون يف الكالم حذف تقديره يف يوم السبت خاسئني الفعل منه 

وع خسأته فالالزم منه واملتعدى بلفظ واحد مثل زاد الشيء وزدته وغاض املاء وغضته خسأ إذا ذل فهو الزم مطأ
  وهو صفة لقردة وجيوز أن يكون خربا ثانيا وأن يكون حاال من فاعل كان والعامل فيها كان 

  قوله تعاىل فجعلناها الضمري للعقوبة أو املسخة أو االمة و نكاال مفعول ثان 

ور على ضم الراء وقرىء بإسكاهنا ألن الكاف متحركة وقبل الراء حركة فسكنوا االوسط قوله تعاىل يأمركم اجلمه
تشبيها له بعضد وأجروا املنفصل جمرى املتصل ومنهم من خيتلس وال يسكن واجليد مهزه وقرىء باأللف على ابدال 

على تقدير اسقاط حرف اجلر  اهلمزة ألفا لسكوهنا وانفتاح ما قبلها ومثله الراس والباس أن تذحبوا يف موضع نصب
وتقديره بأن تذحبوا وعلى قول اخلليل هو يف موضع جر بالباء وجيوز أن يقول اخلليل هو هنا يف موضع نصب 

فتعدى أمرت بنفسه كما قال أمرتك اخلري فافعل هزوا مصدر وفيه ثالث لغات اهلمز وضم الزاي واهلمز وسكون 
مبا سكنت الزاي أيضا وهو مفعول ثان الختذ وفيه مضاف حمذوف الزاي وقلب اهلمزة وأوا مع ضم الزاي ور

تقديره أتتخذنا ذوي هزؤ وجيوز أن يكون مصدرا مبعىن املفعول تقديره مهزوءا هبم وجواب االستفهام معىن أعوذ 
  باهللا أن اكون ألن املعىن أن اهلازىء جاهل كأنه قال ال أهزا 

والوأو حمذوفة عالمة للبناء عند البصريني وللجزم عند الكوفيني ومن  قوله تعاىل ادع لنا اللغة اجليدة ضم العني
العرب من يكسر العني ووجهها أنه قدر العني ساكنة كأهنا آخر الفعل مث كسرها لسكوهنا وسكون الدال قبلها 

ء لوهنا مالوهنا ما اسم لالستفهام يف موضع رفع باالبتداء ولوهنا اخلرب واجلملة يف موضع نصب بيبني ولو قرى
بالنصب لكان له وجه وهو أن جتعل ما زائدة كهي يف قوله أميا االجلني قضيت ويكون التقدير يبني لنا لوهنا وأما ما 
هي فابتداء وخرب ال غري إذ ال ميكن جعل ما زائدة ألن هي ال يصلح أن يكون مفعول يبني ال فارض صفة لبقرة وال 

كقولك مررت برجل ال طويل وال قصري وان شئت جعلته خرب مبتدأ أي  ال متنع ذلك ألهنا دخلت ملعىن النفي فهو
ال هي فارض وال بكر مثله وكذلك عوان بني ذلك أي بينهما وذلك ملا صلح للتثنىي واجلمع جاز دخول بني عليه 

موم واكتفى به ما تؤمرون أي به أو تؤمرونه وما مبعىن الذي ويضعف أن يكون نكرة موصوفة ألن املعىن على الع
  وهو بالذي اشبه 

قوله تعاىل فاقع لوهنا ان شئت جعلت فاقع صفة ولوهنا مرفوعا به وان شئت كان خربا مقدما واجلملة صفة تسر 
صفة أيضا وقيل فاع صفة للبقرة ولوهنا مبتدأ وتسر خربه وأنث اللون لوجهني أحدمها أن اللون صفرة ها هنا 

  ىل املؤنث فأنث كما قال ذهبت بعض أصابعه و يلتقطه بعض السيارة فحمل على املعىن والثاين أن اللون مضاف إ



قوله تعاىل ان البقر اجلمهور على قراءة البقر بغري ألف هو جنس للبقرة وقرىء شإذا ان الباقر وهو اسم بقرة ومثله 
ء مع التخفيف اجلامل تشابه اجلمهور على ختفيف الشني وفتح اهلاء ألن البقر تذكر والفعل ماض ويقرأ بضم اهلا

على تأنيث البقر إذ كانت كاجلمع ويقرأ بضم اهلاء وتشديد الشني وأصله تتشابه فأبدلت التاء الثانية شيئا مث 
أدغمت ويقرأ كذلك اال أنه بالياء على التذكري ان شاء اهللا جواب الشرط ان وما عملت فيه عند سيبويه وجاز 

لشرط يف املعىن وقد وقع بعده فصار التقدير ان شاء اهللا هدايتنا ذلك ملا كان الشرط متوسطا وخرب ان هو جواب ا
اهتدينا واملفعول حمذوف وهو هدايتنا وقال املربد اجلواب حمذوف دلت عليه اجلملة ألن الشرط معترض فالنية به 

  التأخري فيصري كقولك أنت ظامل ان فعلت 
نيث تقول امرأة صبور وكشور وهو بناء للمبالغة وذلول قوله تعاىل ال ذلول إذا وقع فعول صفة مل يدخله اهلاء للتأ

رفع صفة للبقرة أو خرب ابتداء حمذوف وتكون اجلملة صفة تثري يف موضع نصب حاال من الضمري يف ذلول تقديره 
ال تذل يف حال اثارهتا وجيوز أن يكون رفعا اتباعا لذلول وقيل هو مستأنف أي هي تثري وهذا قول من قال ان 

انت تثري االرض ومل تكن تسقى الزرع وهو قول بعيد من الصحة لوجهني أحدمها أنه عطف عليه وال تسقى البقرة ك
احلرث فنفي املعطوف فيجب أن يكون املعطوف عليه كذلك ألنه يف املعىن واحد اال ترى أنك ال تقول مررت 

اين أهنا لو أثارت االرض لكانت ذلوال برجل قائم وال قاعد بل تقول ال قاعد بغري وأو كذلك جيب أن يكون هنا والث
وقد نفى ذلك وجيوز على قول من أثبت هذا الوجه أن تكون تثري يف موضع رفع صفة للبقرة وال تسقى احلرث 
جيوز أن يكون صفة أيضا وأن يكون خرب ابتداء حمذوف وكذلك مسلمة و الشية فيها واالحسن أن يكون صفة 

شي فلما حذفت الوأو يف الفعل حذفت يف املصدر وعوضت التاء من احملذوف واألصل يف شية وشية ألنه من وشا ي
ووزهنا االن علة وفيها خرب ال يف موضع رفع قالوا االن األلف والالم يف االن زائدة وهو مبين قال الزجاج بىن 

األلف والالم  لتضمنه معىن حرف االشارة كأنك قلت هذا الوقت وقال أبو علي بين لتضمنه معىن الم التعريف ألن
امللفوظ هبما مل تعرفه وال هو علم وال مضمر وال شيء من أقسام املعارف فيلزم أن يكون تعريفه بالالم املقدرة 

  والالم هنا زائدة زيادة الزمة كما لزمت يف الذي ويف اسم اهللا ويف االن أربعة أوجه 

الالم وحذفها وحذف ألف الالم يف هذين الوجهني  أحدمها حتقيق اهلمزة وهو األصل والثاين إلقاء حركة اهلمزة على
لسكوهنا وسكون الالم يف األصل ألن حركة الالم ها هنا عارضة والثالث كذلك اال أهنم حذفوا ألف الالم ملا 

حتركت الالم فظرهت الوأو يف قالوا والرابع إثبات الوأو يف اللفظ وقطع ألف الالم وهو بعيد باحلق جيوز أن يكون 
به والتقدير أجأت احلق أو ذكرت احلق وجيوز أن يكون حاال من التاء تقديره جئت ومعك احلق وإذ قتلتم مفعوال 

تقديره إذكروا إذ فادارأمت أصل الكلمة تدارأمت ووزنه تفاعلتم مث أرادوا التخفيف فقلبوا التاء داال لتصري من جنس 
إذ شرط االدغام أن يكون االول ساكنا فلم ميكن الدال اليت هي فاء الكلمة لتمكن االدغام مث سكنوا الدال 

االبتداء بالساكن فاجتلبت له مهزة الوصل فوزنه االن افاعلتم بتشديد الفاء مقلوب من اتفاعلتم والفاء األوىل زائدة 
ولكنها صارت من جنس األصل فينطق هبا مشددة ال ألهنما أصالن بل ألن الزائد من جنس األصلي فهو نظري 

بالتشديد فان احدى الراءين زائدة ووزنه فعل بتشديد العني كما كانت الراء كذلك ومل نقل يف الوزن قولك ضرب 
فعول وال فوعل فيؤتى بالراء الزائدة يف املثال بل زيدت العني يف املثال كما زيدت يف األصل وكانت من جنسه 

  فكذلك التاء يف تدارأمت صارت باالبدال داال من جنس فاء الكلمة 
ن سئل عن الوزن ليبني األصل من الزائد بلفظه االول أو الثاين كان اجلواب أن يقال وزن أصله االول تفاعلتم فا

  والثاين اتفاعلتم والثالث افاعلتم ومثل هذه املسألة اثاقلتم إىل االرض و حىت إذا اداركوا فيها 



لذي والعائد حمذوف وجيوز أن تكون قوله تعاىل خمرج ما كنتم تكتمون ما يف موضع نصب مبخرج وهي مبعىن ا
  مصدرية ويكون املصدر مبعىن املفعول أي خيرج كتمكم أي مكتومكم 

قوله تعاىل كذلك حيىي اهللا الكاف يف موضع نصب نعتا ملصدر حمذوف تقديره حييي اهللا املوتى احياء مثل ذلك ويف 
  الكالم حذف تقديره فضربوها فحييت 

ف حرف جر متعلقة مبحذوف تقديره فهي مستقرة كاحلجارة وجيوز أن يكون امسا قوله تعاىل فهي كاحلجارة الكا
  مبعىن مثل يف موضع رفع وال تتعلق بشيء أو أشد أو ها هنا كأو يف قوله أو كصيب وأشد معطوف على الكاف 

و قسوة تقديره أو هي أشد وقرىء بفتح الدال على أنه جمرور عطفا على احلجارة تقديره أو كأشد من احلجارة 
متييز وهي مصدر ملا يتفجر ما مبعىن الذي يف موضع نصب اسم ان والالم للتوكيد ولو قرىء بالتاء جاز ولو كان يف 
غري القرآن جلاز منها على املعىن يشقق أصله يتشقق فقلبت التاء شيءا وأدغمت وفاعله ضمري ما وجيوز أن يكون 

على املعىن فيكون معك فعالن فيعمل الثاين منهما يف املاء وفاعل  فاعله ضمري املاء ألن يشقق جيوز أن جيعل للماء
االول مضمر على شريطة التفسري وعند الكوفيني يعمل االول فيكون يف الثاين ضمريه من خشية اهللا من يف موضع 

  نصب بيهبط كما تقول يهبط خبشية اهللا عما يعملون مبا مبعىن الذي وجيوز أن تكون مصدرية 
أن يؤمنوا لكم حرف اجلر حمذوف أي يف أن يؤمنوا وقد تقدم ذكر موضع مثل هذا من اإلعراب وقد قوله تعاىل 

كان الوأو وأو احلال والتقدير أفتطعمون يف إمياهنم وشأهنم الكذب والتحريف منهم يف موضع رفع صفة لفريق و 
ما عقلوه ما مصدرية وهم  يسمعون خرب كان وأجاز قوم أن يكون يسمعون صفة لفريق ومنهم اخلرب وهو ضعيف
  يعلمون حال والعامل فيها حيرفونه وجيوز أن يكون العامل عقلوه ويكون حاال مؤكدة 

قوله تعاىل مبا فتح اهللا جيوز أن تكون ما مبعىن الذي وأن تكون مصدرية وأن تكون نكرة موصوفة ليحاجوكم الالم 
حرف جر وال تدخل اال على االسم وأكثر العرب  مبعىن كي والناصب للفعل أن مضمرة ألن الالم يف احلقيقة

  يكسر هذه الالم ومنهم من يفتحها 
قوله تعاىل أميون مبتدأ وما قبله اخلرب وجيوز على مذهب األخفش أن يرتفع بالظرف ال يعلمون يف موضع رفع صفة 

هذا بلكن أي لكن يتمنونه ألميني اال أماين استثناء منقطع ألن األماين ليست من جنس العلم وتقدير اال يف مثل 
أماين وواحد األماين أمنية والياء مشددة يف الواحد واجلمع وجيوز ختفيفها فيهما وان هم ان مبعىن ما ولكن ال تعمل 
عملها وأكثر ما تأيت مبعناها إذا انتقض النفي باال وقد جاءت وليس معها اال وسيذكر يف موضعه والتقدير وان هم 

  اال قوم يظنون 
  تعاىل فويل للذين يكتبون ابتداء وخرب ولو نصب لكان له وجه قوله 

على أن يكون التقدير ألزمهم اهللا ويال والالم للتبيني ألن االسم مل يذكر قبل املصدر والويل مصدر مل يستعمل منه 
  فعل ألن فاءه وعينه معتلتان 

اليدي توكيد وواحدا يد وأصلها يدي قوله تعاىل الكتاب مفعول به أي املكتوب ويعضف أن يكون مصدرا وذكر ا
كفلس وهذا اجلمع مجع قلة وأصله أيدي بضم الدال والضمة قبل الياء متثقلة ال سيما مع الياء املتحركة فلذلك 

صريت الضمة كسرة وحلق باملنقوص ليشتروا الالم متعلقة بيقولون مما كتبت أيديهم ما مبعىن الذي أو نكرة 
  ا يكسبون موصوفة أو مصدرية وكذلك مم

قوله تعاىل اال أياما منصوب على الظرف وليس لال فيه عمل ألن الفعل مل يتعد إىل ظرف قبل هذا الظرف وأصل 



أيام أيوام فلما اجتمعت الياء والوأو وسبقت األوىل بالسكون قلبت الوأو ياء وأدغمت الياء يف الياء ختفيفا أختذمت 
غناء عنها هبمزة االستفهام وهو مبعىن جعلتم املتعدية إىل مفعول واحد فلن اهلمزة لالستفهام ومهزة الوصل حمذوفة است

  خيلف التقدير فيقولوا لن خيلف ماال تعلمون ما مبعىن الذي أو نكرة وال تكون مصدرية هنا 
تأيت قوله تعاىل بلى حرف يثبت به اجمليب املنفي قبله تقول ما جاء زيد فيقول اجمليب بلى أي قد جاء وهلذا يصح أن 
باخلرب املثبت بعد بلى فتقول بلى قد جاء فان قلت يف جواب النفي نعم كان اعترافا بالنفي وصح أن تأيت بالنفي 

بعده كقوله ما جاء زيد فنقول نعم ما جاء والياء من نفس احلرف وقال الكوفيون هي بل زيدت عليها الياء وهو 
ثاين شرطية وعلى كال الوجهني هي مبتدأة اال أن ضعيف من كسب يف من وجهان أحدمها هي مبعىن الذي وال

كسب ال موضع هلا ان كانت من موصولة وهلا موضع ان كانت شرطية واجلواب فأولئك وهو متبدأ و أصحاب 
النار خربه واجلملة جواب الشرط أو خرب من والسيئة على فيعلة مثل سيد وهني وقد ذكرناه يف قوله أو كصيب 

ن ساءه يسوءه به يرجع إىل لفظ من وما بعده من اجلمع يرجع إىل معناها ويدل على أن من وعني الكلمة وأو ألنه م
  مبعىن الذي املعطوف وهو قوله والذين آمنوا 

قوله تعاىل ال تعبدون اال اهللا يقرأ بالتاء على تقدير قلنا هلم ال تعبدون وبالياء ألن بين إسرائيل اسم ظاهر فيكون 
  فظ الغيبة الضمري وحرف املضارعة بل

ألن االمساء الظاهرة كلها غيب وفيها من اإلعراب أربعة أوجه أحدها أنه جواب قسم دل عليه املعىن وهو قوله 
أخذنا ميثاق ألن معناه أحلفناهم أو قلنا هلم باهللا ال تعبدون والثاين أن أن مرادة والتقدير أخذنا ميثاق بين إسرائيل 

  ف اجلر مث حذف أن فارتفع الفعل ونظريه على أن ال تعبدوا اال اهللا فحذف حر
بالرفع والتقدير عن أن أحضر والثالث أنه يف موضع نصب على احلال تقديره ... اال أيهذا الزاجري أحضر الوغى 

أخذنا ميثاقهم موحدين وهي حال مصاحبة ومقدرة ألهنم كانوا وقت أخذ العهد موحدين والتزموا الدوام على 
ال مصاحبة فقط على أن يكون التقدير أخذنا ميثاقهم ملتزمني االقامة على التوحيد جاز ولو التوحيد ولو جعلتها حا

جعلتها حاال مقدرة فقط جاز ويكون التقدير أخذنا ميثاقهم مقدرين التوحيد أبدا ما عاشوا والوجه النرابع أن يكون 
امس وهو أن يكون احلال حمذوفة والتقدير لفظه لفظ اخلرب ومعناه النهي والتقدير قلنا هلم ال تعبدوا وفيه وجه خ

أخذنا ميثاقهم قائلني كذا وكذا وحذف القول كثري ومثل ذلك قوله تعاىل وإذ أخذنا مثاقكم ال تسفكون اال اهللا 
مفعول تعبدون وال عمل لال يف نصبه اال أن الفعل قبله مل يستوف مفعوله وبالوالدين إحسانا إحسانا مصدر أي 

والدين إحسانا وجيوز أن يكون مفعوال به والتقدير وقلنا استوصوا بالوالدين إحسانا وجيوز أن وقلنا أحسنوا بال
يكون مفعوال له أي ووصيناهم بالوالدين ألجل اإلحسان إليهم وذي القرىب امنا أفرد ذي ها هنا ألنه أراد اجلنس أو 

ع فعيل على فعايل قليل وامليم يف واملساكني يكون وضع الواحد موضع اجلمع وقد تقدم نظريه واليتامى مجع يتيم ومج
زائدة ألنه من السكون وقولوا أي وقلنا هلم قولوا حسنا يقرأ بضم احلاء وسكون السني وبفتحهما ومها لغتان مثل 

العرب والعرب واحلزن واحلزن وفرق قوم بينهما فقالوا الفتح صفة ملصدر حمذوف أي قوال حسنا والضم على 
ي قوال ذا حسن وقرىء بضم احلاء من غري تنوين على أن األلف للتأنيث اال قليال منكم تقدير حذف مضاف أ

النصب على االستثناء املتصل وهو الوجه وقرىء بالرفع شإذا ووجهه أن يكون بفعل حمذوف كأنه قال امتنع قليل 
حمذوف أي اال قليل منكم مل  وال جيوز أن يكون بدال ألن املعىن يصري مث توىل قليل وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب

  يتول كما قالوا ما مررت بأحد اال ورجل من بين متيم خري منه وجيوز 



أن يكون توكيدا للضمري املر فوع املستثىن منه وسيبو ية واصحابه يسمونه نعتا ووصفا وأنشد أبو علي يف مثل رفع 
  هذه االية 

وتد وأنتم معرضون مجلة يف موضع احلال املؤكدة ألن توليتم عاف تغري اال النؤى وال... وبالصرمية منهم منزل خلق 
يغين عنه وقيل املعىن توليتم بأبدانكم وأنتم معرضون بقلوبكم فعلى هذا هي حال منتقلة وقيل توليتم يعين آباءهم 

  وأنتم معرضون يعين أنفسهم كما قال وإذ جنيناكم من آل فرعون يعين آباءهم 
منقلبة عن وأو ألنه مجع دار واأللف يف دار وأو يف األصل ألهنا من دار يدور وإمنا قلبت  قوله تعاىل من دياركم الياء

  ياء يف اجلمع النكسار ما قبلها واعتالهلا يف الواحد 
  فان قلت فكيف صحت يف لوإذا قيل ملا صحت يف الفعل صحت يف املصدر والفعل ألوذت 

الوأو وأدغمت مث أقررمت فيه وجهان أحدمها أن مث على باهبا  فان قلت فكيف يف ديار قيل األصل فيه ديوار فقبلت
يف افادة العطف والتراخي واملعطوف عليه حمذوف تقديره فقبلتم مث أقررمت والثاين أن تكون مث جاءت لترتيب اخلرب 

  ال لترتيب املخرب عنه كقوله تعاىل مث اهللا شهيد 
ثة أوجه أحدها تقلتون فعلى هذا يف هؤالء وجهان أحدمها يف موضع قوله تعاىل مث أنتم هؤالء أنتم مبتدأ ويف خربه ثال

نصب بإضمار أعىن والثاين هو منادى أي يا هؤالء اال أن هذا ال جيوز عند سيبويه ألن أوالء مبهم وال حيذف حرف 
أيضا ألن  النداء مع املبهم والوجه الثاين أن اخلرب هؤالء على أن يكون مبعىن الذين وتقتلون صلته وهذا ضعيف

مذهب البصريني أن أوالء هذا ال يكون مبنزلة الذين وأجازه الكوفيون والوجه الثالث أن اخلرب هؤالء على تقدير 
حذف مضاف تقديره مث أنتم مثل هؤالء كقولك أبو يوسف أبو حنيفة فعلى هذا تقتلون حال يعمل فيها معىن 

  التشبيه 
ل والعامل فيها خترجون وصاحب احلال الوأو ويقرأ بتشديد الظاء قوله تظاهرون عليهم يف ميوضع نصب على احلا

واألصل تتظاهرون فقلبت التاء الثانية ظاء وأدغمت ويقرأ بالتخفيف على حذف التاء الثانية ألن الثقل والتكرر 
ف حصل هبا وألن األوىل حرف يدل على معىن وقيل احملذوفة هي األوىل ويقرأ بضم التاء وكسر اهلاء والتخفي

  وماضيه ظاهر والعدوان مصدر مثل 

الكفران والكسر لغة ضعيفة أسارى حال وهو مجع أسري ويقرأ بضم اهلمزة وبفتحها مثل سكارة وسكارى ويقرأ 
أسرى مثل جريح وجرحى وجيوز يف الكالم أسراء مثل شهيد وشهداء تفدوهم بغري ألف وتفادوهم باأللف وهو من 

ىن القراءة األوىل وجيوز أن يكون من املفاعلة اليت تقع من اثنني ألن املفاداة كذلك باب املفاعلة فيجوز أن يكون مبع
تقع وهو حمرم عليكم هو مبتدأ وهو ضمري الشان وحمرم خربه و إخراجهم مرفوع مبحرم وجيوز أن يكون إخراجهم 

بقوله وخترجون فريقا  مبتدأ وحمرم خرب مقدم واجلملة خرب هو وجيوز أن يكون هو ضمري اإلخراج املدلول عليه
منكم ويكون حمرم اخلرب وإخراجهم بدل من الضمري يف حمرم أومن هو فما جزاء ما نفى واخلرب خزي وجيوز أن 
تكون استفهاما مبتدأ وجزاء خربه واال خزي بدل من جزاء يفعل ذلك منكم يف موضع نصب على احلال من 

أن يكون ظرفا تقديره اال أن خيزي يف احلياة الدنيا يردون بالياء  الضمري يف يفعل يف احلياة الدنيا صفة للخزي وجيوز
  على الغيبة ألن قبله مثله ويقرأ بالتاء على اخلطاب ردا على قوله تقتلون ومثله منعما تعملون بالتاء والياء 

ت ياء الرسل قوله عز و جل وقفينا الياء بدل من الوأو لقولك قفوته وهو يقفوه إذا اتبعه فلما وقعت رابعة قلب
بالضم وهو األصل والتسكني جائز ختفيفا ومنهم من يسكن إذا أضاف إىل الضمري هربا من توايل احلركات ويضم 
يف غري ذلك عيسى فعلى من العيس وهو بياض خيالطه شقرة وقيل هو أعجمي ال اشتقاق له و مرمي علم أعجمي 



د جاء يف اإلعالم بفتح الياء حنو مزيد وهو على خالف ولو كان مشتقا من رام يرمي لكان مرميا بسكون الياء وق
  القياس وأيدناه وزنه فعلناه وهو من االيد وهو القوة ويقرأ آيدناه مبد األلف وختفيف الياء ووزنه أفعلناه 

فان قلت فلم مل حتذف الياء اليت هي عني كما حذفت يف مثل أسلناه من سال يسيل قيل لو فعلوا ذلك لتوايل 
أحدمها قلب اهلمزة الثانية ألفا مث حذف األلف املبدلة من الياء لسكوهنا وسكون األلف قبلها فكان يصري اعالالن 

اللفظ أدناه فكانت حتذف الفاء والعني وليس كذلك أسلناه ألن هناك حذفت العني وحدها القدس بضم الدال 
بعدها مبا قبلها واهلمزة لالستفهام الذي  وسكوهنا لغتان مثل املعسر والعسر أفكلما دخلت الفاء ها هنا لربط ما

  مبعىن التوبيخ و جاءكم يتعدى 

بنفسه وحبرف اجلر تقول جئته وجئت إليه هتوى ألفه منقلبه عن ياء ألن عينه وأو وباب طويت وشويت أكثر من 
يائي أيضا باب جوة وقوة وال دليل يف هوى النكسار العني وهو مثل شقى فان أصله وأو ويدل على أن هوى من ال

قوهلم يف التثنية هويان استكربمت جواب كلما ففريقا كذبتم أي فكذبتم فريقا فالفاء عطفت كذبتم على استكربمت 
  ولكن قد املفعول ليتفق رءوس االي ويف الكالم حذف أي ففريقا منهم كذبتم 

و تسكني املضموم مثل كتب قوله تعاىل غلف يقرأ بضم الالم وهو مجع غالف يقرأ بسكوهنا وفيه وجهان أحدمها ه
وكتب والثاين هو مجع أغلف مثل أمحر ومحر وعلى هذا ال جيوز ضمه و بل ههنا اضراب عن دعواهم وإثبات أن 

  سبب جحودهم لعن اهللا إياهم عقوبة هلم 
م اهللا قوله بكفرهم الباء متعلقة بلعن وقال أبو علي النية به التقدمي أي وقالوا قلوبنا غلف بسبب كفرهم بل لعنه

معترض وجيوز أن يكون يف موضع احلال من املفعول يف لعنهم أي كافرين كما قال وقد دخلوا بالكفر فقليال 
منصوب صفة ملصدر حمذوف و ما زائدة أي فاميانا قليال يؤمنون وقيل صفة لظرف أي فزمانا قليال يؤمنون وال جيوز 

ا نافية أي فما يؤمنون قليال وال كثريا ومثله قليال ما أن تكون ما مصدرية ألن قليال ال يبقى له ناصب وقيل م
  تشكرون و قليال ما تذكرون وهذا أقوى يف املعىن وإمنا يضعف شيئا من جهة تقدم معمول ما يف حيز ما عليها 
قوله تعاىل من عند اهللا جيوز أن يكون يف موضع نصب البتداء غاية اجمليء وجيوز أن يكون يف موضع رفع صفة 

مصدق بالرفع صفة لكتاب وقرىء شإذا بالنصب على احلال ويف صاحب احلال وجهان أحدمها الكتاب ألنه لكتاب 
قد وصف فقرب من املعرفة واملثاين أن يكون حاال من الضمري يف الظرف ويكون العامل الظرف أو ما يتعلق به 

  الظرف ومثله رسول من عند اهللا مصدق 
الضافة والتقدير من قبل ذلك فلما جاءهم أتى بلما بعد ملا من قبل جواب قوله من قبل بنيت ههنا لقطعها عن ا

األوىل ويف جواب األوىل وجهان أحدمها جواهبا ملا الثانية وجواهبا وهذا ضعيف ألن الفاء مع ملا الثانية وملا ال جتاب 
  ىل بالفاء اال أن يعتقد زيادة الفاء على ما جييزه األخفش والثاين أن كفروا جواب األو

والثانية ألن مقتضامها واحد وقيل الثانية تكرير فلم حتتج إىل جواب وقيل جواب األوىل حمذوف تقديره أنكروه أو 
  حنو ذلك فلعنة اهللا هو مصدر مضاف إىل الفاعل 

قوله تعاىل بئس ما اشتروا فيه أوجه أحدها أن تكون ما نكرة غري موصوفة منصوبة على التمييز قاله األخفش 
  ا على هذا صفة حمذوف تقديره شيء أو كفر وهذا احملذوف هو املخصوص وفاعل بئس مضمر فيها ونظريه واشترو

  أي فىت أضحى ... لنعم ألفىت اضحى بأكناف حايل 
وقوله أن يكفروا خرب مبتدأ حمذوف أي هو أن يكفروا وقيل أن يكفروا يف موضع جر بدال من اهلاء يف به وقيل هو 



ا خرب عنه والوجه الثاين أن تكون ما نكرة موصوفة واشتروا صفتها وأن يكفروا على الوجوه مبتدأ وبئس وما بعده
املذكورة ويزيد هاهنا أن يكون هو املخصوص بالذم والوجه الثالث أن تكون ما مبنزلة الذي وهو اسم بئس وأن 

جه الرابع أن تكون ما يكفروا املخصوص بالذم وقيل اسم بئس مضمر فيها والذي وصلته املخصوص بالذم والو
  مصدرية أي بئس شراؤهم وفاعل بئس على هذا مضمر ألن املصدر هنا خمصوص ليس جبنس 

قوله بغيا مفعول له وجيوز أن يكون مينصوبا على املصدر ألن ما تقدم يدل على أهنم بغوا بغيا أن ينزل اهللا مفعول 
انزال اهللا أي حسدا على ما خص اهللا به نبيه من الوحي  من أجله أي بغوا ألن أنزل اهللا وقيل التقدير بغيا على ما

ومفعول ينزل حمذوف أي ينزل اهللا شيئا من فضله وجيوز أن تكون من زائدة على قول األخفش و من نكرة 
موصوفة أي على رجل يشاء وجيوز أن تكون مبعىن الذي ومفعول يشاء حمذوف أي يشاء نزوله عليه وجيوز أن 

صطفى و من عباده حال من اهلاء احملذوفة وجيوز أن يكون يف موضع جر صفة أخرى ملن فباءوا يكون يشاء خيتار وي
  بغضب أي مغضوبا عليهم فهو حال على غضب صفة لغضب االول مهني الياء بدل من الوأو ألنه من اهلوان 

ن وال جيوز أن يكون قوله تعاىل ويكفرون أي وهم يكفرون واجلملة حال والعامل فيها قالوا من قوله قالوا نؤم
العامل نؤمن إذ لو كان كذلك لوجب أن يكون لفظ احلال ونكفر أي وحنن نكفر واهلاء يف وراءه تعود على ما 

واهلمزة يف وراء بدل من ياء ألن ما فاؤه وأو ال يكون المه وأوا ويدل عليه أهنا ياء يف تواريت ال مهزة وقال ابن 
  هلمز جين هي عندنا مهزة لقوهلم وريئة با

يف التصغري وهو احلق مجلة يف موضع احلال والعامل فيها يكفرون وجيوز أن يكون العامل معىن االستقرار الذي دلت 
عليه ما إذ التقدير بالذي استقر وراءه مصدقا حال مؤكدة والعامل فيها ما يف احلق من معىن الفعل إذ املعىن وهو 

احلق عند قوم وعند آخرين صاحب احلال ضمري دل عليه الكالم ثابت مصدقا وصاحب احلال الضمري املسترر يف 
واحلق مصدر ال يتحمل الضمري على حسب حتمل اسم الفاعل له عندهم فأما املصدر الذي ينوب عن الفعل 

كقولك ضربا زيدا فيتحمل الضمري عند قوم فلم ما هنا استفهام وحذفت ألفها مع حرف اجلر للفرق بني 
ة وقد جاءت يف الشعر غري حمذوفة ومثله فيم أنت من ذكراها وعم يتساءلون ومم خلق تقتلون االستفهامية واخلربي

  أي قتلتم واملعىن أن آباءهم قتلوا فلما رضوا بفعلهم أضاف القتل إليهم ان كنتم جواهبا حمذوف دل عليه ما تقدم 
ذا بينات وحجة أو جاء ومعه البينات قوله تعاىل بالبينات جيوز أن تكون يف موضع احلال من موسى تقديره جاءكم 

  وجيوز أن يكون مفعوال به أي بسبب اقامة البينات 
قوله تعاىل يف قلوهبم العجل أي حب العجل فحذف املضاف ألن الذي يشربه القلب احملبة ال نفس العجل بكفرهم 

ع احلال والعامل فيه قالوا اشربوا يف موض، أي بسبب كفرهم وجيوز أن يكون حاال من احملذوف أي خمتلطا بكفرهم 
أي قالوا ذلك وقد أشربوا وقد مرادة ألن الفعل املاضي ال يكون حاال اال مع قد وقال الكوفيون ال حيتاج إليها 

وجيوز أن يكون وأشربوا مستأنفا واالول أقوى ألنه قد قال بعد ذلك قل بئس ما يأمركم فهو جواب قوهلم مسعنا 
  ينهما أجنيب وعصينا فاألوىل أن ال يكون ب

قوله تعاىل ان كانت لكم الدار الدار اسم كان ويف اخلرب ثالثة أوجه أحدها هو خاصة وعند ظرف خلاصة أو 
لالستقرار الذي يف لكم وجيوز أن تكون عند حاال من الدار والعامل فيها كان أو االستقرار وأما لكم فتكون على 

ز أن تكون للتبيني فيكون موضعها بعد خاصة أي خالصة لكم هذا متعلقة بكان ألهنا تعمل يف حروف اجلر وجيو
فيتعلق بنفس خاصة وجيوز أن يكون صفة خلالصة قدمت عليها فيتعلق حينئذ مبحذوف والوجه الثاين أن يكون خرب 

  كان لكم وعند اهللا ظرف وخالصة حال والعامل كان أو االستقرار والثالث أن يكون عند اهللا هو اخلرب 



والعامل فيها اما عند أو ما يتعلق به أو كان أو لكم وسوغ أن يكون عند خرب كان لكم إذ كان فيه وخالصة حال 
ختصيص وتبيني ونظريه قوله ومل يكن له كفوا أحد لوال له مل يصح أن يكون كفوا خربا من دون يف موضع نصب 

  خبالصة ألنك تقول خلص كذا من كذا 
ما قدمت فهو مفعول به ويقرب معناه من معىن املفعول له و ما مبعىن  قوله تعاىل أبدا ظرف مبا قدمت أي بسبب

  الذي أو نكرة موصوفة أو مصدرية فيكون مفعول قدمت حمذوفا أي بتقدمي أيديهم الشر 
قوله تعاىل ولتجدهنم هي املتعدية إىل مفعولني والثاين أحرص و على متعلقة بأحرص ومن الذين أشركوا فيه وجهان 

طوفة على الناس يف املعىن والتقدير أحرص من الناس أي الذين يف زماهنم وأحرص من الذين أشركوا أحدمها هي مع
يعين به اجملوس ألهنم كانوا إذا دعوا بطول العمر قالوا عشت ألف نريوز فعلى هذا يف يود وجهان أحدمها هو حال 

ين أشركوا الذين يود أحدهم صح أن من الذين أشركوا تقديره ود أحدهم ويدلك على ذلك أنك لو قلت ومن الذ
يكون وصفا ومن هنا قال الكوفيون هذا يكون على حذف املوصول وإبقاء الصلة والوجه الثاين أن جتعل يود 

أحدهم حاال من اهلاء وامليم يف ولتجدهنم أي لتجدهنم أحرص الناس وادا أحدهم والوجه الثاين من وجهي من الذين 
من الذين أشركوا قوم يود أحدهم أومن يود أحدهم وماضي يود وددت بكسر العني أن يكون مستأنفا والتقدير و

فلذلك صحت الوأو ألهنا مل يكسر ما بعدها يف املستقبل لو يعمر لو هنا مبعىن أن الناصبة للفعل ولكن ال تنصب 
ستقبل واالخرى وليست اليت ميتنع هبا الشيء المتناع غريه ويدلك على ذلك شيئان أحدمها أن هذه يلزمها امل

معناها يف املاضي والثاين أن يود يتعدى إىل مفعول واحد وليس مما يعلق عن العمل فمن هنا لزم أن يكون لو مبعىن 
دكم أن تكون له جنة وهو كثري يف القرآن والشعر و يعمر يتعدى إىل ؛ أن وقد جاءت بعد يود يف قوله تعاىل أيود ا 

و ألف سنة ظرف وما هو مبزحزحه يف هو وجهان أحدمها هو ضمري أحد أي  مفعول واحد وقد أقيم مقام الفاعل
وما ذلك التمين مبزحزحه خرب ما و من العذاب متعلق مبزحزحه و أن يعمر يف موضع رفع مبزحزحه أي وما الرجل 

ل من هو مبزحزحه تعمريه والوجه االخر أن يكون هو ضمري التعمري وقد دل عليه قوله لو يعمر وقوله أن يعمر بد
  وال جيوز أن 

  يكون هو ضمري الشأن ألن املفسر لضمري الشأن مبتدأ وخرب ودخول الباء يف مبزحزحه مينع من ذلك 
قوله تعاىل من كان عدوا جلربيل من شرطية وجواهبا حمذوف تقديره فليمت غيظا أو حنوه فانه نزله ونظريه يف املعىن 

د بإذن اهللا يف موضع احلال من ضمري الفاعل يف نزل وهو ضمري جربيل من كان يظن أن لن ينصره اهللا مث قال فليمد
وهو العائد على اسم ان والتقدير نزوله ومعه االذن أو مإذونا به مصدقا حال من اهلاء يف نزله و كذلك هدى 

  وبشرى أي هاديا ومبشرا 
 ومالئكته فان اهللا عدو له أو هلم قوله تعاىل عدو للكافرين وضع الظاهر موضع املضمر ألن األصل من كان عدوا هللا

  وله يف القرآن نظائر كثرية ستمر بك ان شاء اهللا 
قوله تعاىل أو كلما الوأو للعطف واهلمزة قبلها لالستفهام على معىن االنكار والعطف هنا على معىن الكالم املتقدم 

ألحد الشيئني حركت بالفتح وقد قرىء يف قوله أفكلما جاءكم رسول وما بعده وقيل الوأو زائدة وقيل هي أو اليت 
شإذا بسكوهنا عهدا مصدر من غري لفظ الفعل املذكور وجيوز أن يكون مفعوال به أي أعطوا عهدا وهنا مفعول آخر 

  حمذوف تقديره عاهدوا اهللا أو عاهدوكم 
عول أوتوا و قوله تعاىل رسول من عند اهللا مصدق هو مثل قوله كتاب من عند اهللا مصدق وقد ذكر الكتاب مف

كتاب اهللا مفعول نبذ كأهنم هي وما عملت فيه يف موضع احلال والعامل نبذ وصاحب احلال فريق تقديره شبهني 



  للجهال 
قوله تعاىل واتبعوا هو معطوف على وأشربوا أو على نبذة فريق تتلو مبعىن تلت على ملك أي على زمن ملك 

ف وفيه ثالثة أسباب العجمة والتعريف واأللف والنون وأعاد فحذف املضاف واملعىن يف زمن و سليمان ال ينصر
  ذكره ظاهرا تفخيما وكذلك تفعل يف اإلعالم واالجناس أيضا كقول الشاعر 

  يغص املوت ذا الغىن وألفقريا ... ال أرى املت يسبق املوت شيء 
  ولكن الشياطني يقرأ بتشديد النون ونصب االسم ويقرأ بتخفيفها ورفع 

بتداء ألهنا صارت من حروف االبتداء وقرأ احلسن الشياطون وهو كالغلط شبه فيه الياء قبل النون بياء االسم باال
مجع التصحيح يعلمون الناس يف موضع نصب على احلال من الضمري يف كفروا وأجاز قوم أن يكون حاال من 

يف موضع نصب عطفا على السحر  الشياطني وليس بشيء ألن لكن ال يعمل يف احلال وما أنزل ما مبعىن الذي وهو
اى ويعلمون الذى أنزل وقيل هو معطفوف على تتلو وقيل ما يف موضع جر عطفا على ملك سلمان اى وعلى عهد 
الذىأنزل على امللكني وقيل ما نافية اى ما أنزل السحر على امللكني أو وما أنزل اباحة السحر واجلمهور على فتح 

ا وهاروت وماروت بدالن من امللكني وقيل مها قبيلتان من الشياطني فعلى هذا ال الالم من امللكني وقرىء يكسره
يكونان بدلني من امللكني وإمنا جييء هذا على قراءة من كسر الالم يف احد الوجهني ببابل جيوز ان يكون ظرفا ألنزل 

 واملعىن أهنما كانا يتركان تعليم وجيوز ان يكون حاال من امللكني أو من الضمري يف أنزل حىت يقوال أي إىل أن يقوال
السحر إىل أن يقوال امنا حنن فتنة وقيل حىت مبعىن اال أي وما يعلمان من أحد اال أن يقوال وأحد هاهنا جيوز أن 

تكون املستعملة يف العموم كقولك ما بالدار من أحد وجيوز أن تكون هاهنا مبعىن واحد أو انسان فيتعلمون منهما 
علمان وليس بداخل يف النفي ألن النفي هناك راجع إىل االثبات ألن املعىن يعلمان الناس السحر هو معطوف على ي

بعد قوهلما حنن فتنة فيتعلمون وقيل التقدير فيأتون فيتعملون ومنهما ضمري امللكني وجيوز أن يكون ضمري السحر 
هما على هذا السحر واملنزل على واملنزل على امللكني وقيل هو معطوف على يعلمون الناس السحر فيكون من

امللكني أو يكون ضمري قبيلتني من الشياطني وقيل هو مستأنف ومل جيز أن ينصب على جواب النهي ألنه ليس املعىن 
ان تكفر يتعلموا ما يفرقون جيوز أن تكون ما مبعىن الذي وأن تكون نكرة موصوفة وال جيوز أن تكون مصدرية 

املصدرية ال يعود عليها ضمري بني املرء اجلمهور على إثبات اهلمزة بعد الراء وقرىء لعود الضمري من به إىل ما 
بتشديد الراء من غري مهز ووجهة أن يكون القى حركة اهلمزة على الراء مث نوى الوقف عليه مشددا كما قالوا هذا 

  خالد مث أجروا الوصل جمرى الوقف 
موضع نصب على احلال ان شئت من الفاعل وان شئت من املفعول  قوله تعاىل اال بإذن اهللا اجلار واجملرور يف

  والتقدير وما يضرون أحدا بالسحر اال واهللا 

عامل به أو يكون التقدير اال مقرونا بإذن اهللا وال ينفعهم هو معطوف على الفعل قبله ودخلت ال للنفي وجيوز أن 
على ما ألن الفعل ال يعطف على االسم ملن اشتراه يكون مستأنفا أي وهو ال ينفعهم فيكون حاال وال يصح عطفه 

الالم هنا هي اليت يؤطأ هبا للقسم مثل اليت يف قوله لئن مل ينته املنافقون و من يف موضع رفع باالبتداء وهي شرط 
وجواب القسم ماله يف االخرة من خالق وقيل من مبعىن الذي وعلى كال الوجهني موضع اجلملة نصب بعلموا وال 

علموا يف لفظ من ألن الشرط والم االبتداء هلما صدر الكالم ولبئس ما جواب قسم حمذوف لو كانوا جواب يعمل 
  لو حمذوف تقديره لو كانوا ينتفعون بعلمهم المتننعوا من شراء السحر 



و وقع قوله تعاىل ولو أهنم آمنوا أن وما عملت فيه مصدر يف موضع رفع بفعل حمذوف ألن لو تقتضي الفعل تقديره ل
منهم أهنم آمنوا أي إمياهنم ومل جيزم بلو ألهنا تعلق الفعل املاضي بالفعل املاضي والشرط خالف ذلك ملثوبة جواب لو 

ومثبوة مبتدأ و من عند اهللا صفته و خري خربه وقرىء مثوبة بسكون الثاء وفتح الوأو قاسوه على الصحيح من 
  نظائره حنو مقتلة 

  وموضع اجلملة نصب بتقولوا قرىء شإذا راعنا بالتنوين أي ال تقولوا قوال راعنا قوله تعاىل راعنا فعل أمر 
قوله تعاىل وال املشركني يف موضع جر عطفا على أهل وان كان قد قرى وال املشركون بالرفع فهو معطوف على 

أن يكون صفة خلرب  الفاعل أن ينزل يف موضع نصب بيود من خري من زائدة و من ربكم البتداء غاية االنزال وجيوز
اما جرا على لفظ خري أو رفعا على موضع من خري خيتص برمحته من يشاء أي من يشاء اختصاصه فحذف املضاف 

  فبقي من يشاؤه مث حذف الضمري وجيوز أن يكون يشاؤه خيتاره فال يكون فيه حذف مضاف 
اما تدعوا وجواب الشرط نأت خبري منها قوله ما ننسخ ما شرطية جازمة لننسخ منصوبة املوضع بننسخ مثل قوله أي

و من آية يف موضع نصب على التمييز واملميز ما والتقدير أي شيء ننسخ من آية وال حيسن أن يقدر أي آية ننسخ 
ألنك ال جتمع بني هذا وبني التمييز بآية وجيوز أن تكون زائدة وآية حاال واملعنىه أي شيء ننسخ قليال أو كثريا 

  حاال يف قوله تعاىل هذه ناقة اهللا لكم آية وقيل ما هنا مصدرية وآية مفعول به والتقدير أي نسخ  وقد جاءت االية

ننسخ آية ويقرأ ننسخ بفتح النون وماضية نسخ ويقرأ بضم النون وكسر السني ماضيه أنسخت يقال أخنت الكتاب 
هلمزة ألفا ويقرأ ننسها بغري ألف وال أي عرضته للنسخ أو ننسأها معطوف على ننسخ ويقرأ بغري مهز على ابدال ا

مهز وننسها بضم النون وكسر السني وكالمها من نسي إذا ترك وجيوز أن يكون من نسأ إذا أخر اال أنه أبدل 
  اهلمزة ألف ومن قرأ بضم النون محله على معىن نأمرك بتركها أو بتأخريها وفيه مفعول حمذوف والتقدير ننسكها 

موات مبتدأ وخرب يف موضع خرب أن وجيوز أن يرتفع ملك بالظرف عند األخفش وامللك قوله تعاىل له ملك الس
مبعىن الشيء اململكو يقال لفالن ملك عظيم أي مملوكه كثري وامللك أيضا بالكسر اململوك اال أنه ال يستعمل بضم 

رفع مبتدأ ولكم خربه و  امليم يف كل موضع بل يف مواضع الكثرة وسعة السلطان من ويل من زائدة وويل يف موضع
نصري معطوف على لفظ ويل وجيوز يف الكالم رفعه على موضع ويل ومن دون يف موضع نصب على احلال من ويل 

  أو من نصري والتقدير من ويل دون اهللا فلما تقدم وصف النكرة عليها انتصب على احلال 
ع موقعها وموقع أم أيهما واهلمزة يف قوله أمل تعلم قوله تعاىل أم تريدون أم هنا منقطعة إذ ليس يف الكالم مهزة تق

ليست من أم يف شيء والتقدير بل أتريدون أن تسألوا فخرج بأم من كالم إىل كالم آخر واألصل يف تريدون 
ترودون ألنه من راد يرود كما الكاف يف موضع نصب صفة ملصدر حمذوف أي سؤاال كما وما مصدرية واجلمهور 

رىء سيل بالياء وهو على لغة من قال أسلت تسال بغري مهزة مثل خفت ختاف والياء منقلبة على مهز سئل وقد ق
عن وأو لقوهلم سوال وسأولته ويقرأ سيل جيعل اهلمزة بني بني أي بني اهلمزة وبني الياء ألن منها حركتها باالميان 

يكون مفعوال بيتبدل وتكون الباء  الباء يف موضع نصب على احلال من الكفر تقديره مقابال باالميان وجيوز أن
  للسبب كقولك اشتريت الثوب بدرهم سواء السبيل سواء ظرف مبعىن وسط السبيل وأدله والسبيل يذكر ويؤنث 

قوله تعاىل لو يردونكم لو مبعىن أن املصدرية وقد تقدم ذكرها و كفارا حال من الكاف وامليم وجيوز أن يكون 
  ري حسدا مصدر وهو مفعول له والعامل فيه ود أو يردونكم من عند مفعوال ثانيا ألن يرد مبعىن يص



أنفسهم من متعلقة حبدسا أي ابتداء احلسد من عندهم وجيوز أن أن يتعلق بود أو بريدونكم حىت يأيت اهللا بأمره أي 
  اعفوا إىل هذه الغاية 

من آية يف ما ننسخ جتدوه ثوابه قوله تعاىل وما تقدموا ما شرطية يف موضع نصب بتقدموا و من خري مثل قوله 
  فحذف املضاف و عند اهللا ظرف لتجدوا أو حال من املفعول به 

قوله تعاىل اال من كان يف موضع رفع بيدخل ألن الفعل مفرغ ملا بعد اال وكان خمموال على لفظ يف االفراد و هودا 
ا هدنا إليك وقال ألفراء أصله يهود مجع هايد مثل عايذ وعوذ وهو من هاد يهود إذا تاب ومنه قوله تعاىل ان

فحذفت الياء وهو بعيدا جدا ومجع على معىن من و أو هنا لتفصيل ما أمجل وذلك أن إليهود قالوا لن يدخل اجلنة 
اال من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل اجلنة اال من كان نصرانيا ومل يقل كل فريق منهم لن يدخل اجلنة اال 

رى فلما مل يفصل يف قوله وقالوا جاء بأو للتفصيل إذ كانت موضوعة ألحد الشيئني و نصارى من كان هودا أو نصا
محع نصران مثل سكران وسكارى هاتوا فعل معتل الالم تقول يف املاضي هايت يهايت مهاتاة مثل رامي يرامي مراماة 

تروا ونظائره وتقول للرجل يف االمر وهاتوا مثل راموا وأصله هاتيوا مث سكنت الياء وحذفت ملا ذكرنا يف قوله اش
هات مثل رام وللمرأة هايت مثل رامي وعليه فقس بقية تصاريف هذه الكلمة وهاتوا فعل متعد إىل مفعول واحد 

وتقديره أحضروا برهانكم والنون يف برهان أصل عند قوم لقوهلم برهنت فثبتت النون يف الفعل وزائدة عند آخرين 
  ع والربهان الدليل القاطع ألنه من الربه وهو القط

قوله تعاىل بلى جواب النفي على ما ذكرنا يف قوله بلى من كسب و أسلم و وجهه وهو كله حممول على لفظ من 
  وكذلك فله أجره عند ربه وقوله وال خوف عليهم حممول على معناها 

يتلون يتلوون فسكنت الوأو مث  قوله تعاىل وهم يتلون الكتاب يف موضع نصب على احلال والعامل فيها قالت وأصل
حذفت اللتقاء الساكنني كذلك قال الكاف يف موضع نصب نعتا ملصدر حمذوف منصوب بقال وهو مصدر مقدم 

على الفعل التقدير قوال مثل قول إليهود والنصارى قال الذين ال يعملون فعلى هذا الوجه يكون مثل قوهلم منصوبا 
  بيعملون أو بقال 

ه وجيوز أن يكون الكاف يف موضع رفع باالبتداء واجلملة بعده خرب عنه والعائد على املبتدأ على أنه مفعول ب
حمذوف تقديره قاله فعلى هذا يكون قوله مثل قوهلم صفة ملصدر حمذوف أو مفعوال ليعملون واملعىن مثل قول إليهود 

ن مثل قوهلم مفعول قال ألنه قد استوىف والنصارى قال الذين ال يعلمون اعتقاد إليهود والنصارى وال جيوز أن يكو
  مفعوله وهو الضمري احملذوف و فيه متعلق خيتلفون 

قوله تعاىل ومن أظلم من استفهام يف معىن النفي وهو رفع باالبتداء وأظلم خربه واملعىن ال أحد أظلم ممن منع من 
صب على البدل من مساجد بدل نكرة موصوفة أو مبعىن الذي أن يذكر فيه ثالثة أوجه أحدها هو يف موضع ن

االشتمال تقديره ذكر امسه فيها والنثاين أن يكون يف موضع نصب على املفعول له تقديره كراهية أن يذكر والثالث 
أن يكون يف موضع جر تقديره من أن يذكر وتتعلق من إذا ظهرت مبنع كقولك منعته من كذا وإذا حذف حرف 

موضع نصب وقد ذكرنا ذلك يف قوله ال يستحي أن يضر وسعى يف خراهبا اجلر مع أن بقي اجلر وقيل يصري يف 
خراب اسم للتخريب مثل السالم اسم للتسليم وليسم باسم للجثة وقد أضيف اسم املصدر إىل املفعول ألنه يعمل 

ألن  عمل املصدر اال خائفني حال من الضمري يف يدخلوها هلم يف الدنيا مجلة مستأنفة وليست حاال مثل خائفني
  استحقاقهم اخلزي ثابت يف كل حال ال يف حال دخوهلم املساجد خاصة 

قوله تعاىل وهللا املشرق واملغرب مها موضع الشروق والغروب فأينما شرطية و تولوا جمزوم به وهو الناصب ألين 



ال فحذف التاء واجلواب فثم وقرىء يف الشإذ تولوا بفتح التاء وفيه وجهان أحدمها هو مستقيل أيضا وتقديره تتو
الثانية والنثاين أنه ماضي والضمري للغائبني والتقدير أينما يتولون وقيل جيوز أن يكون ماضيا قد وقع وال يكون أين 
شرطا يف اللفظ بل يف املعىن كما تقول ما صنعت صنعت إذا أردت املاضي وهذا ضعيف ألن أين اما استفهام واما 

مكان البعيد عنك وبىن لتضمنه معىن حرف االشارة وقيل بىن لتضمنه معىن شرط وليس هلا معىن ثالث ومث اسم لل
  حرف اخلطاب ألنك تقول يف احلاضر هنا ويف الغائب هناك ومث ناب عن هناك 

قوله تعاىل وقالوا اختذ اهللا ولدا يقرأ بالوأو عطفا على قوله وقالوا لن يدخل اجلنة ويقرأ بغري وأو على االستئناف كل 
  كل أحد منهم له تقديره 

أو كلهم ألن األصل يف كل أن تستعمل مضافة ومن هنا ذهب مجهور النحويني إىل منع دخول األلف والالم على 
كل ألن ختصيصها باملضاف إليه فإذا مل يكن ملفوظا به كان يف حكم امللفوظ به ومحل اخلرب على معىن كل فجمعه يف 

  قوله قانتون ولو قال قانت جاز على لفظ كل 
وله تعاىل بديع السموات أي مبدعها كقوهلم مسيع مبعىن مسمع واالضافة هنا حمضة ألن االبداع هلما ماض وإذا ق

  قضي إذا ظرف والعامل فيها ما دل عليه اجلواب تقديره وإذا قضي أمرا يكون 
لنصب على قوله تعاىل فيكون اجلمهور على الرفع عطفا على يقول أو على االستئناف أي فهو يكون وقرىء با

جواب لفظ االمر وهو ضعيف لوجهني أحدمها أن كن ليس بأمر على احلقيقة إذ ليس هناك خماطب به وإمنا املعىن 
على سرعة التكون يدل على ذلك أن اخلطاب بالتكون ال يرد على املوجود ألن املوجود متكون وال يرد على 

ر يرد وال يراد به حقيقة االمر كقوله أمسع هبم وأبصر املعدوم ألنه ليس بشيء ال يبقى اال لفظ االمر ولفظ االم
وكقوله فليمدد له الرمحن والوجه الثاين أن جواب االمر ال بد أن خيألف االمر اما يف الفعل أو يف الفاعل أو فيهما 

فمثال ذلك قولك إذهب ينفعك زيد فالفعل والفاعل يف اجلواب غريمها يف االمر ويتقول إذهب يذهب زيد 
الن متفقان والفاعالن خمتلفان وتقول إذهب تنتفع فالفاعالن متفقان والفعالن خمتلفان فأما أن يتفق الفعالن فالفع

  والفاعالن فغري جائز كقولك إذهب تذهب والعلة فيه أن الشيء ال يكون شرطا لنفسه 
بعدها املاضي كانت توبيخا  قوله تعاىل لوال يكلمنا اهللا لوال هذه إذا وقع بعدها املستقبل كانت حتضيضا وان وقع

ض والتوبيخ ال يردان اال على الفعل كذلك قال الذين من قبلهم وعلى كال قسميها هي خميتصة بالفعل ألن التحضي
  مثل قوهلم ينقل من اعراب املوضع االول إىل هنا ما حيتمله هذا املوضع 

قوله تعاىل انا أرسلناك باحلق اجلار واجملرور يف موضع نصب على احلال من املفعول تقديره أرسلناك ومعك احلق 
أي ومعنا احلق وجيوز أن يكون مفعوال به أي بسبب اقامة احلق بشريا ونذيرا وجيوز أن يكون حاال من الفاعل 

  حاالن وال تسئل من قرأ بالرفع وضم التاء فموضعه حال أيضا أي وغري مسئول 

وجيوز أن يكون مستأنفا ويقرأ بفتح التاء وضم الالم وحكمها حكم القراءة اليت قبلها ويقرأ بفتح التاء واجلزم على 
  النهي 
له تعاىل هو اهلدى هو جيوز أن يكون توكيدا السم ان وفصال ومبتدأ وقد سبق نظريه من العلم يف موضع نصب قو

  على احلال من ضمري الفاعل يف جاءك 
قوله تعاىل الذين آتيناهم الذين مبتدأ وآتيناهم صلته و يتلونه حال مقدرة من هم أو من الكتاب ألهنم مل يكونوا 

و حق منصوب على املصدر ألهنا صفة للتألوة يف األصل ألن التقدير تألوة حقا وإذا قدم وقت اتيانه تالني له 



وصف املصدر وأضيف إليه انتصب نصب املصدر وجيوز أن يكون وصفا ملصدر حمذوف و أولئك مبتدأ و يؤمنون 
تاب تاله حق تألوته ألن به خربه واجلملة خرب الذين وال جيوز أن يكون يتلونه خرب الذين ألنه ليس كل من أويت الك

معىن حق تألوته العمل به وقيل يتولنه اخلرب والذين آتيناهم لفظه عام واملراد به اخلصوص وهو كل من آمن بالنيب 
  من أهل الكتاب أو يراد بالكتاب القرآن 

عن وأو وأصله قوله تعاىل وإذ ابتلي ابراهيم إذ يف موضع نصب على املفعول به أي إذكر واأللف يف ابتلى منقلبة 
من بلى يبلو إذا اخترب ويف ابراهيم لغات إحداها ابراهيم باأللف والياء وهو املشهور وابرامهي كذلك اال أنه حتذف 
الياء وابراهام بألفني وامبنراهم بألف واحدة وضم اهلاء وبكل قرىء وهو اسم أعجمي معرفة ومجعه أباره عند قوم 

  وبرامهة وعند آخرين براهم وقيل فيه أبارهة 
قوله تعاىل جاعلك يتعدى إىل مفعولني ألنه من جعل اليت مبعىن صري و للناس جيوز أن يتعلق جباعل أي ألجل الناس 
وجيوز أن يكون يف موضع نصب على احلال والتقدير اماما للناس فلما قدمه نصبه على ما ذكرنا قال ومن ذرييت 

يت اماما ال ينال عهدي الظاملني هذا هو املشهور على جعل العهد هو املفعوالن حمذوفان والتقدير اجعل فريقا من ذري
  الفاعل ويقرأ الظاملون على العكس واملعنيان متقاربان ألن ما نلته فقد نالك 

قوله تعاىل وإذ جعلنا مثل وإذا ابتلى وجعل هاهنا جيوز أن يكون مبعىن صري وجيوز أن يكون مبعىن خلق أو وضع 
  صل مثابة فيكون مثابة حاال وأ

مثوبة ألنه من ثاب يثوب إذا رجع و للناس صفة ملثابة وجيوز أن يتعلق جبعلنا ويكون التقدير ألجل نفع الناس 
واختذوا يقرأ على لفظ اخلرب واملعطوف عليه حمذوف تقديره فثابوا واختذوا ويقرأ على لفظ االمر فيكون على هذا 

أي بعض مقام ابراهيم مصلى وجيوز أن يتكون من مبعىن يف وجيوز أن مستأنفا و من مقام جيوز أن يكون من للتبعيض 
تكون زائدة على قول األخفش و مصلى مفعول اختذوا وألفه منقلبة عن وأو ووزنه مفعل وهو مكان ال مصدر 

وجيوز أن يكون مصدرا وفيه حذف مضاف تقديره مكان مصلى أي مكان صالة واملقام موضع القيام وليس مبصدر 
ن ابرامهي ال يتخذ مصلى أن ظهرا جيوز أن تكون أن هنا مبعىن أي املفسرة ألن عهدنا مبعىن قلنا واملفسرة ترد هنا أل

بعد القول وما كان يف معناه فال موضع هلا على هذا وجيوز أن تكون مصدرية وصلتها االمر وهذا مما جيوز أن يكون 
فيكون موضعها جرا أو نصبا على االختالف بني اخلليل  صلة يف أن دون غريها فعلى هذا يكون التقدير بأن ظهرا

  وسيبيويه و السجود مجع ساجد وقيل هو مصدر وفيه حذف مضاف أي الركع ذوي السجود 
قوله تعاىل اجعل هذا بلدا اجعل مبعىن صري وهذا املفعول االول وبلدا املفعول الثاين و آمنا صفة املفعول الثاين وأما 

ذكر هناك من آمن من بدل من أهله وهو بدل بعض من كل و من كفر يف من وجهان أحدمها اليت يف ابنراهيمس فت
هي مبعىن الذي أو نكرة موصوفة وموضعها نصب والتقدير قال وأرزق من كفر وحذف الفعل لداللة الكالم عليه 

ذي ال تدخل الفاء يف فأمتعه عطف على الفعل احملذوف وال جيوز أن يكون من على هذا مبت ا وفأمتعه خربه ألن ال
خربها اال إذا كان اخلرب مستحقا بصلتها كقولك الذي يأتيين فله درهم والكفر ال يستحق به التمتيع فان جعلت 

الفاء زائدة على قول األخفش جاز وان جعلت اخلرب حمذوفا وفأمتعه دليال عليه جاز تقديره ومن كفر أرزقه فأمتعه 
والفاء جواهبا وقيل اجلواب حمذف تقديره ومن كفر أرزقه ومن على هذا رفع والوجه الثاين أن تكون من شرطية 

باالبتداء وال جيوز أن تكون منصوبة ألن أداة الشرط ال يعمل فيها جواهبا بل الشرط وكفر على الوجهني مبعىن 
ن الفاء زائدة وأمتعه يكفر واملهور فأمتعه بالتشديد أحدمها أنه حذف احلركة ختفيفا لتوايل احلركات والثاين أن تكو

  جواب الشرط ويقرأ بتخفيف التاء وضم العني وإسكاهنا على ما ذكرناه ويقرأ 



فأمتعه على لفظ االمر وعلى هذا يكون من متام احلكاية عن ابراهيم قليال نعت ملصدر حمذوف أو لظرف حمذوف مث 
ما تقدم وبئس املصري املصري فاعل بئس اضطره اجلمهور على رفع الراء وقرىء بفتحها ووصل اهلمزة على االمر ك

  واملخصوص بالذم حمذوف تقديره وبئس املصري النار 
قوله تعاىل من البيت يف موضع نصب على احلال من القواعد أي كائنة من البيت وجيوز أن يكون يف موضع نصب 

د وامساعيل معطوف على مفعوال به مبعىن رفعها عن أرض البيت والقواعد مجع قاعدة وواحد قواعد النساء قاع
ابراهيم والتقدير يقوالن ربنا ويقوالن هذه يف موضع احلال وقيل امساعيل مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره يقول ربنا 

  ألن الباين كان ابراهيم والداعي كان امساعيل 
ون نعتا أي قوله تعاىل مسلمني لك مفعول ثان ولك متعلق مبسلمني ألنه مبعىن نسلم لك أي خنلص وجيوز أن يك

مسلمني عاملني لك و من ذريتنا جيوز أن تكون من البتداء غاية اجلعل فيكون مفعوال ثانيا و أمة مفعول أول و 
مسلمة نعت ألمة و لك على ما تقدم يف مسلمني وجيوز أن تكون أمة مفعوال أول ومن ذريتنا نعتا ألمة تقدم عليها 

أو داخلة يف األصل على أمة وقد فصل بينهما بقوله ومن ذريتنا وهو فانتصب على احلال ومسلمة مفعوال ثانيا والو
جائز ألنه من مجلة الكالم املعطوف وأرنا األصل أرئنا فحذفت اهلمزة اليت هي عني الكلمة يف مجيع تصاريف الفعل 

ضعيف ألن املستقبل ختفيفا وصارت الراء متحركة حبركة اهلمزة واجلمهور على كسر الراء وقرىء بإسكاهنا وهو 
الكسرة هنا تدل على الياء احملذوفة ووجه االسكان أن يكون شبه املنفصل باملتصل فسكن كما سكن فخذ وكتف 

وقيل مل يضبط الرأوي عن القارىء ألن القارىء اختلس فظن أنه سكن وواحد املناسك منسك ومنسك بفتح السني 
  وكسرها 

قال فيها لرجع إىل لفظ االمة يتلو عليهم يف موضع نصب صفة قوله تعاىل وابعث فيهم ذكر على معىن االمة ولو 
  لرسول وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف منهم والعامل فيه االستقرار 

قوله تعاىل ومن يرغب من استفهام مبعىن االنكار ولذلك جاءت اال بعدها ألن املنكر منفي وهي يف موضع رفع 
على من اال من من يف موضع نصب على االستثناء وجيوز أن يكون رفعا باالبتداء ويرغب اخلرب وفيه ضمري يعود 

  بدال من الضمري يف يرغب ومن نكرة موصوفة أو مبعىن الذي و نفسه 

مفعول سفه ألن معناه جهل تقديره اال من جهل خلق نفسه أو مصريها وقيل التقدير سفه بالتشديد وقيل التقدير يف 
ضعيف لكونه معرفة يف االخرة متعلق بالصاحلني أي وانه من الصاحلني يف االخرة نفسه وقال ألفراء هو متييز وهو 

واأللف والالم على هذا للتعريف ال مبعىن الذي ألنك لو جعلتها مبعىن الذي لقدمت الصلة على املوصول وقيل هي 
  مى التبيني ونظريه مبعىن الذي ويف متعلق بفعل حمذوف يبينه الصاحلني تقديره انه لصاحل يف االخرة وهذا يس

كان جزائي بالعصا أن أجلدا تقديره كان جزائي اجللد بالعصا وهذا كثري يف القرآن ... ربيته حىت إذا متعددا 
  والشعر 

قوله تعاىل إذ قال له إذ ظرف الصطفيناه وجيوز أن يكون بدال من قوله يف الدنيا وجيوز أن يكون التقدير إذكر إذ 
هذا اللفظ أن يقول أسلمت لك لتقدم ذكر الرب اال أنه أوقع املظهر موقع املضمر تعظيما قال لرب العاملني مقتضى 

  ألن فيه ما ليس يف اللفظ االول يتضمن أنه ربه ويف اللفظ الثاين اعترافه بأنه رب اجلميع 
عود إىل امللة قوله تعاىل ووصى هبا يقرأ بالتشديد من غري ألف وأوصى باأللف ومها مبعىن واحد والضمري يف هبا ي

ويعقوب معطوف على ابراهيم ومفعوله حمذوف تقديره وأوصى يعقوب بنيه ألنه يعقوب أوصى بنيه أيضا كما 
أوصى ابراهيم بنيه ودليل ذلك قوله إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي والتقدير قال يا بين فيجوز أن يكون ابراهيم 



طفى بدل من ياء بدل من وأو وأصله من الصفوة والوأو إذا قال يا بين وجيوز أن يكون يعقوب واأللف يف اص
وقعت رابعا فصاعدا قلبت ياء وهلذا متال األلف يف مثل ذلك فال متوتن النهي يف اللفظ عن املوت وهو يف املعىن 

  على غري ذلك والتقدير ال تفارقوا االسالم حىت متوتوا وأنتم مسلمون يف موضع احلال والعامل الفعل قبل اال 
قوله تعاىل أم كنتم هي املنقطعة أي بل أكنتم شهداء على جهة التوبيخ إذ حضر يقرأ بتحقيق اهلمزتني على األصل 
وتليني الثانية وجعلها بني بني ومنهم من خيلصها ياء النكسارها واجلمهور على نصب يعقوب ورفع املوت وقرىء 

  والعامل يف االول بالعكس واملعنيان متقاربان وإذ الثانية بدل من األوىل 

شهداء فيكون عامال يف املثانية وجيوز أن تكون الثانية ظرفا حلضر فال يكون على هذا بدال و ما استفهام يف موضع 
نصب تعبدون و ما هنا مبعىن من وهلذا جاء يف اجلواب اهلك وجيوز أن تكون ما على باهبا ويكون ذلك امتحانا هلم 

ويت فحذف املضاف و اله آبائك أعاد ذكر االله لئال يعطف على الضمري من يعقوب و من بعدي أي من بعد م
اجملرور من غري اعادة اجلار واجلمهور على آبائك على مجع التكسري و و ابراهيم وامساعيل واسحاق بدل منهم 
 فعلى ويقرأ واله أبيك وفيه وجهان أحدمها هو مجع تصحيح حذفت منه النون لإلضافة وقد قالوا أب وأبون وأبني

هذه القراءة تكون االمساء بعدها بدال أيضا والوجه الثاين أن يكون مفردا وفيه على هذا وجهان أحدمها أن يكون 
مفردا يف اللفظ مرادا به اجلمع والثاين أن يكون مفردا يف اللفظ واملعىن فعلى هذا يكون ابراهيم بدال منه وامساعيل 

عيل واسحاق اهلا واحدا بدل من اله االول وجيوز أن يكون حاال موطئة واسحاق عطفا على أبيك تقديره واله امسا
  كقولك رأيت زيدا رجال صاحلا وامساعيل جيمع على مساعلة ومساعيل وأساميع 

قوله تعاىل تلك أمة االسم منها يت وهي من أمساء االشارة للمؤنث والياء من مجلة االسم وقال الكوفيون التاء 
  ئدة وحذفت الياء مع الالم لسكوهنا وسكون الالم بعدها وحدها االسم والياء زا

فان قيل مل مل تكسر الالم وتقرأ الياء كما فعل يف ذلك يؤدي إىل الثقل لوقوع الياء بني كسرتني وموضعها رفع 
باالبتداء وأمة خربها و قد خلت صفة ألمة و هلا ما كسبت يف موضع الصفة أيضا وجيوز أن يكون حاال من الضمري 

 خلت وجيوز أن يكون مستأنفا وال تسئلون مستأنف ال غري ويف الكالم حذف تقديره وال يسئلون عما كنتم يف
  تعملون ودل على احملذوف قوله هلا ما كسبت ولكم ما كسيتم 

قوله تعاىل أو نصارى الكالم يف أو هاهنا كالكالم فيها يف قوله وقالوا لن يدخل اجلنة ألن التقدير قالت إليهود 
ونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى ملة ابراهيم تقديره بل نتبع ملة ابراهيم أو قل اتبعوا ملة و حنيفا حال ك

من ابراهيم واحلال من املضاف إليه ضعيف يف القياس قليل يف االستعمال وسبب ذلك أن احلال ال بد هلا من عامل 
  عمل املضاف يف مثل هذا يف احلال ووجه قول من فيها والعامل فيها هو العامل يف صاحبها وال يصح أن ي

نصبه على احلال أنه قدر العامل معىن الالم أو معىن االضافة وهو املصاحبة واملالصقة وقيل حسن جعل حنيفا حاال 
  ألن املعىن نتبع ابراهيم حنيفا وهذا جيد ألن امللة هي الدين واملتبع ابراهيم وقيل هو منصوب بإضمار أعين 

اىل من رهبم اهلاء وامليم تعود على النبيني خاصة فعلى هذا يتعلق من بأويت الثانية وقيل تعود إىل موسى قوله تع
وعيسى أيضا ويكون وما أويت الثانية تكريرا وهو يف املعىن مثل اليت يف آل عمران فعلى هذا يتعلق من بأويت األوىل 

يكون موضعها حاال من العائد احملذوف تقديره وما أوتيه  وموضع من نصب على أهنا بالتداء غاية االيتاء وجيوز أن
النبيون كائنا من رهبم وجيوز أن يكون ما أويت الثانية يف موضع رفع باالبتداء ومن رهبم خربه بني أحد أحد هنا هو 

  املستعمل يف النفي ألن بني ال تضاف اال إىل مجع أو إىل واحد معطوف عليه وقيل أحد هاهنا مبعىن فريق 



قوله تعاىل مبثل ما آمنتم به الباء زائدة ومثل صفة ملصدر حمذوف تقديره اميانا مثل اميانكم واهلاء ترجع إىل اهللا أو 
القرآن أو حممد وما مصدرية ونظري زيادة الباء هنا زيادهتا يف قوله جزاء سيئة مبثلها وقيل مثل هنا زائدة وما مبعىن 

  قاط مثل الذي وقرأ ابن عباس مبا آمنتم به باس
قوله تعاىل صبغة اهللا الصبغة هنا الدين وانتصابه بفعل حمذوف أي اتبعوا دين اهللا وقيل هو اغراء أي عليكم دين اهللا 

  وقيل هو بدل من ملة ابراهيم ومن أحسن مبتدأ أو خرب و من اهللا يف موضع نصب و صبغة متييز 
هم اهللا وبالتاء ردا على قوله أحتاجوننا هودا أو نصارى أو قوله تعاىل أم يقولون يقرأ بالياء ردا على قوله فسيكفيك

هاهنا مثلها يف قوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى أي قالت إليهود كان هؤالء االنبياء هودا وقالت النصارىكانوا 
ىن االنكار كتم نصارى أم اهللا مبتدأ واخلرب حمذوف أي أم اهللا أعلم وأم هاهنا املتصلة أي أيكم أعلم وهو استفهام مبع

شهادة كتم يتعدى إىل مفعولني وقد حذف االول منهما هنا تقديره كتم الناس شهادة فعلى هذا يكون عنده صفة 
لشهادة وكذلك من اهللا وال جيوز أن تعلق من بشهادة لئال يفصل بني الصلة واملوصول بالصفة وجيوز أن جيعل عنده 

  رفا للعامل يف الظرف االول وأن جتعلها حاال من الضمري يف عنده ومن اهللا صفتني لشهادة وجيوز أن جتعل من ظ

قوله تعاىل السفهاء من الناس من الناس يف موضع نصب على احلال والعامل فيه يقول ما والهم ابتداء وخرب يف 
  موضع نصب بالقول كانوا عليها فيه حذف مضاف تقديره على توجهها أو على اعتقادها 

كاف يف موضع نصب صفة ملصدر حمذوف تقديره ومثل هدايتنا من نشاء جعلناكم وجعلنا قوله تعاىل وكذلك ال
مبنزلة صرينا و على الناس يتعلق بشهداء القبلة هي املفعول االول واملفعول الثاين حمذوف و اليت صفة ذلك احملذوف 

ول الثاين حمذوف تقديره وما جعلنا القبلة والتقدير وما جعلنا القبلة القبلة اليت وقيل اليت صفة للقبلة املذكورة واملفع
اليت كنت عليها قبلة من يتبع من مبعىن الذي يف موضع نصب بنعلم و ممن ينقلت متعلق بنعلم واملعىن ليفصل املتبع 
من املنقلب وال جيوز أن يكون من استفهاما ألن ذلك يوجب أن تعلق نعلم عن العمل وإذا علقت عنه مل يبق مل ما 

ألن ما بعد االستفهام ال يتعلق مبا قبله وال يصح تعلقها بيتبع ألهنا يف املعىن متعلقة بنعلم وليس املعىن أي يتعلق به 
فريق يتبع ممن ينقلت على عقيبيه يف موضع نصب على احلال أي راجعا وان كانت ان املخففة من الثقيلة وامسها 

الالم بني ان املخففة من الثقيلة وبني غريها من أقسام حمذوف والالم يف قوله لكبرية عوض من احملذوف قيل فصل ب
ان وقال الكوفيون ان مبعىن ما والالم مبعىن اال وهو ضعيف جدا من جهة أن وقوع الالم مبعىن اال ال يشهد له مساع 

ى وال قياس واسم كان مضمر دل عليه الكالم تقديره وان كانت التولية أو الصالة أو القبلة اال على الذين عل
متعلقة بكبرية ودخلت اال للمعىن ومل يغري اإلعراب وما كان اهللا ليضيع خرب كان حمذوف والالم متعلقة بذلك 

يكن اهللا ليغفر هلم وقال / احملذوف تقديره وما كان اهللا مريدا ألن يضيع اميانكم وهذا متكرر يف القرآن ومثله ل 
بعيد ألن الالم الم اجلر وأن بعدها مرادة فيصري التقدير على  الكوفيون ليضيع هو اخلرب والالم داخلة للتوكيد وهو

قوهلم ما كان هللا اضاعة اميانكم رءوف يقرأ بوأو بعد اهلمزة مثل شكور ويقرأ بغري وأو مثل يقظ وفطن وقد جاء يف 
  الشعر بالرؤف الرحيم 

ر ولو جعل حاال من الوجه جلاز فول قوله تعاىل قد نرى لفظه مستقبل واملراد به املضي و يف السماء متعلق باملصد
  يتعدى إىل مفعولني فاالول وجهك والثاين شطر املسجد وقد يتعدى إىل الثاين بإىل كقولك ويل 

وجهه إىل القبلة وقال النحاس شطر هنا ظرف ألنه مبعىن الناحية وحيث ظرف لولوا وان جعلتها شرطا انتصب ب 
  من رهبم يف موضع احلال ويف أول السورة مثله  كنتم ألنه جمزوم هبا وهي منصوبة أنه احلق



قوله تعاىل ولئن أتيت الالم موطئة للقسم وليست الزمة بدليل قوله وان مل ينتهوا عما يقولون ما تبعوا أي ال يتبعوا 
فهو ماض يف معىن املستقبل ودخلت ما محال على لفظ املاضي وحذفت الفاء يف اجلواب ألن فعل الشرط ماض 

اء ان هنا مبعىن لو فلذلك كانت ما يف اجلواب وهو بعيد ألن ان للمستقبل ولو للماضي إذن حرف وقال ألفر
  والنون فيه أصل وال تستعمل اال يف اجلواب وال تعمل هنا شيئا ألن عملها يف الفعل وال فعل 

لذين أوتوا الكتاب يف االية قوله تعاىل الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ و يعرفونه اخلرب وجيوز أن يكون الذين بدال من ا
قبلها وجيوز أن يكون بدال من الظاملني فيكون يعرفونه حاال من الكتاب أو من الذين ألن فيه ضمريين راجعني 

  عليهما وجيوز أن يكون نصبا على تقدير أعىن ورفعا على تقديرهم كما صفة ملصدر حمذوف وما مصدرية 
ل احلق خرب مبتدأ حمذوف تقديره ما كتموه احلق أو ما عرفوه وقيل هو قوله تعاىل احلق من ربك ابتداء وخرب وقي

متبدأ واخلرب حمذوف تقديره يعرفونه أو يتلونه ومن ربك على الوجهني حال وقرأ علي عليه السالم احلق بالنصب 
  بيعلمون 

قياس جهة مثل عدة قوله تعاىل ولكل وجهة وجهة مبتدأ ولكل خربه والتقدير لكل فريق وجهة جاء على األصل وال
وزنة والوجههة مصدر يف معىن املتوجه إليه كاخللق مبعىن املخلوق وهي مصدر حمذوف الزوائد ألن الفعل توجه أو 
أجته واملصدر التوجه أو االجتاه ومل يستعمل منه وجه كوعد هو موليها يقرأ بكسر الالم ويف هو وجهان أحدمها هو 

وف أي اهللا مويل تلك اجلهة ذلك ألفريق أي يأمره هبا والثاين هو ضمري كل أي ضمري اسم اهللا واملفعول الثاين حمذ
ذلك ألفريق مويل الوجهة نفسه ويقرأ موالها بفتح الالم وهو على هذا هو ضمري ألفريق وموىل ملا مل يسم فاعله 

  للتولية وال جيوز أن واملفعول االول هو الضمري املرفوع فيه وها ضمري املفعول الثاين وهو ضمري الوجهة وقيل 

يكون هو على هذه القراءة ضمري اسم اهللا الستحالة ذلك يف املعىن واجلملة صفة لوجهة وقرىء يف الشإذ ولكل 
وجهة بإضافة كل لوجهة فعلى هذا تكون الالم زائدة والتقدير كل وجهة اهللا موليها أهلها وحسن زيادة الالم تقدم 

  ما ظرف ل تكونوا املفعول وكون العامل اسم فاعل أين
قوله تعاىل و من حيث خرجت حيث هنا ال تكون شرطا ألنه ليس معها ما وإمنا يشترط هبا مع ما فعلى هذا يتعلق 

  من بقوله فول و انه للحق اهلاء ضمري التويل 
حذوف قوله تعاىل وحيثما كنتم جيوز أن يكون شرطا وغري شرط كما ذكرنا يف املوضع االول لئال الالم متعلقة مب

تقديره فعلنا ذلك لئال و حجة اسم كان واخلرب للناس وعليكم صفة احلجة يف األصل قدمت فانتصبت على احلال 
وال جيوز أن يتعلق باحلجة لئال تتقدم صلة املصدر عليه اال الذين ظلموا منهم استثناء من غري االول نه مل يكن ألحد 

م األوىل عليكم متعلق بأمت وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أن يكون ما عليهم حجة وألمت هذه الالم معطوفة على الال
  حاال من نعميت 

قوله تعاىل كما الكاف يف موضع نصب صفة ملصدر حمذوف تقديره هتتدون هداية كارسالنا أو امتاما كارسالنا أو 
صوبا صفة للذكر أي ذكرا نعمة كارسالنا وقال مجاعة من احملققني التقدير فإذكروين كما أرسلنا فعلى هذا يكون من

  مثل ارسايل ومل متنع الفاء من ذلك كما مل متنع يف باب الشرط وما مصدرية 
قوله تعاىل أموات مجع على معىن من وأفرد يقتل على لفظ من ولو جاء ميت كان فصيحا وهو مرفوع على أنه خرب 

سبيل اهللا أموات يف موضع نصب بقوله  مبتدأ حمذوف أي هم أموات بل أحيا أي بل قولوا هم أحياء ولن يقتل يف
  وال تقولوا ألنه حمكي وبل ال تدخل يف احلكاية هنا ولكن ال تشعرون املعفول هنا حمذوف تقديره ال تشعرون حبياهتا 
قوله تعاىل ولنبلونكم جواب قسم حمذوف والفعل املضارع يبين مع نوين التوكيد وحركت الوأو بالفتحة خلفتها من 



ع جر صفة لشيء من االموال يف موضع نصب صفة حملذوف تقديره ونقص شيئا من االموال ألن اخلوف يف موض
  النقص مصدر نقصت وهو متعد إىل مفعول وقد حذفت املفعول 

وجيوز عند األخفش أن تكون من زائدة وجيوز أن تكون من صفة لنقص وتكون البتداء الغاية أي نقص ناشىء من 
  االموال 

إذا أصابتهم يف موضع نصب صفة للصابرين أو بإضمار أعنىي وجيوز أن يكون مبتدأ و أولئك قوله تعاىل الذين 
عليهم صلوات خربه وإذا وجواهبا صلة الذين انا هللا اجلمهور على تفخيم األلف يف انا وقد أماهلا بعضهم لكثرة ما 

  ة وال يف حكم املنقلبة ينطق هبذا الكالم وليس بقياس ألن األلف من الضمري الذي هو نا وليست منقلب
قوله تعاىل أولئك مبتدأ و صلوات مبتدأ ثان و عليهم خرب املبتدأ الثاين واجلملة خرب أولئك وجيوز أن ترفع صلوات 

  باجلار ألنه قد قوي بوقوعه خربا ومثله أولئك عليهم لعنة اهللا وأولئك هم املهتدون هم مبتدأ أو توكيد أو فصل 
الصفا مبدلة من وأو لقوهلم يف تثنيته صفوان و من شعائر خرب ان ويف الكالم حذف  قوله تعاىل ان الصفا ألف

مضاف تقديره ان طواف الصفا أو سعىه الصفا والشعائر مجع شعرية مثل صحيفة وصحائف واجليد مهزها ألن 
م هنا فقيل متام الياء زائدة فمن يف موضع رفع باالبتداء وهي شرطية واجلواب فال جناح واختلفوا يف متام الكال

الكالم فال جناح مث يبتدىء فيقول عليه أن يطوف ألن الطواف واجب وعلى هذا خرب ال حمذوف أي ال جناح يف 
احلج واجليد أن يكون عليه يف هذا الوجه خربا وأن يطوف مبتدأ ويضعف أن جيعل اغراء ألن االغراء امنا جاء مع 

ين قال وهو شإذ ال يقاس عليه واألصل أن يتطوف فأبدلت التاء اخلطاب وحكى سيبويه عن بعضهم عليه رجال ليس
طاء وقرأ ابن عباس أن يطاف واألصل أن يتطاف وهو يفتعل من الطواف وقال آخرون الوقف على هبما وعليه 

خرب ال والتقدير على هذا فال جناح عليه يف أن يطوف فلما حذف يف جعلت ان يف موضع نصب وعند اخلليل يف 
قبل التقدير فال جناح عليه أن ال يطوف هبما ألن الصحابة كانوا ميتنعون من الطواف هبما ملا كان موضع جر و

عليهما من االصنام فمن قال هذا مل حيتج إلىه تقدير ال و من تطوع يقرأ على لفظ املاضي فمن على هذا جيوز أن 
ن يكون من شرطا واملاضي مبعىن املستقبل تكون مبعىن الذي واخلرب فان اهللا والعائد حمذوف تقديره له وجيوز أ

  وقرىء يطوع على لفظ املستقبل فمن على هذا شرط ال غري 

ألنه جزم هبا وأدغم التاء يف الطاء وخريا منصوب بأنه مفعول به والتقدير خبري فلما حذف احلرف وصل الفعل 
ن يف الكالم حذف ضمري ألن وجيوز أن يكون صفة ملصدر حمذوف أي تطوعا خريا وإذا جعلت من شرطا مل يك

  ضمري من يف يطوع 
قوله تعاىل من البينات من يتعلق مبحذوف ألهنا حال من ما أو من العائد احملذوف إذ األصل ما أنزلناه وجيوز أن 

يتعلق بأنزلنا على أن يكون مفعوال به من بعد من يتعلق بيكتمون وال يتعلق بأنزلنا لفساد املعىن ألن االنزال مل يكن 
بعد التبيني امنا الكتمان بعد التبيني يف الكتاب يف متعلقة ببينا وكذلك الالم ومل ميتنع تعلق اجلارين به الختالف 

معنامها وجيوز أن يكون يف حاال أي كائنا يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا مبتدأ وخرب يف موضع خرب ان ويلعنهم جيوز 
  مستأنفا  أن يكون معطوفا على يلعنهم األوىل وأن يكون

قوله تعلى اال الذين تابوا استثناء متصل يف موضع نصب واملستثىن منه الضمري يف يلعنهم وقيل هو منقطع ألن الذين 
  كتموا لعنوا قبل أن يتوبوا وإمنا جاء االستثناء لبيان قبول التوبة ال ألن قوما من الكامتني مل يلعنوا 

ه يف قوله أولئك عليهم صلوات وقرأ احلسن واملالئكة والناس أمجعون قوله تعاىل أولئك عليهم لعنة اهللا قد ذكرنا



بالرفع وهو معطوف على موضع اسم اهللا ألنه يف موضع رفع ألن التقدير أولئك عليهم أن يلعنهم اهللا ألنه مصدر 
  أضيف إىل الفاعل 

 يف خالدين وليست حاال ثانية قوله تعاىل خالدين فيها هو حال من اهلاء وامليم يف عليهم ال خيفف حال من الضمري
من اهلاء وامليم ملا ذكرنا يف غري موضع ألن االسم الواحد ال ينتصب عنه حاالن وجيوز أن يكون مستأنفا ال موضع 

  له 
قوله تعاىل اله واحد اله خرب املبتدأ وواحد صفة له والغرض هنا هو الصفة إذ لو قال واهلكم واحد لكان هو 

ره زيادة توكيد وهذا يشبه احلال املوطئة كقولك مررت بزيد رجال صاحلا وكقولك يف اخلرب املقصود اال أن يف ذك
  زيد شخص صاحل اال هو املستثىن يف موضع رفع بدال من موضع ال اله ألن 

موضع ال وما عملت فيه رفع باالبتداء ولو كان موضع املستنثى نصبا لكان اال إياه و الرمحن بدل من هو أو خرب 
  وال جيوز أن يكون صفة هلو ألن الضمري ال يوصف وال يكون خربا هلو ألن املستثىن هنا ليس جبملة مبتدأ 

قوله تعاىل وألفك يكون واحدا ومجعا بلفظ واحد فمن اجلمع هذا املوضع وقوله حىت إذا كنتم يف ألفك وجرين هبم 
مجعا غري الضمة اليت يف الواحد ودليل ذلك  ومن املفرد ألفلك املشحون ومذهب احملققني أن ضمة الفاء فيه إذا كان

أن ضمة اجلمع تكون فيما واحدة غري مضموم حنو أسد وكتب والواحد أسد وكتاب ونظري ذلك الضمة يف صاد 
منصور إذا رمخته على لغة من قال يا حار فاهنا ضمة حادثة وعلى من قال يا حار تكون الضمة يف يا منص هي 

من ماء من األوىل البتداء الغاية والثانية لبيان اجلنس إذ كان ينزل من السماء ماء الضمة يف منصور من السماء 
وغريه وبث فيها من كل دابة مفعول بث حمذوف تقديره وبث فيها دواب من كل دابة وجيوز على مذهب األخفش 

أن يكون أضيف  أن تكون من زائدة ألنه جييزه يف الواجب وتصريف الرياح هو مصدر مضاف إىل املفعول وجيوز
إىل الفاعل ويكون املفعول حمذوفا والتقدير وتصريف الرياح السحاب ألن الرياح تسوق السحاب وتصرفه ويقرأ 
الرياح باجلمع الختالف أنواع الريح وباالفراد على اجلنس أو على اقامة املفرد مقام اجلمع وياء الريح مبدلة من 

ح وأما الرياح فالياء فيه مبدلة من وأو ألنه مجع أوله مكسور وبعد وأو ألنه من راح يروح وروحته واجلمع أروا
حرف العلة فيه ألف ززائدة والواحد عينه ساكنة فهو مثل سوط وسياط اال أن وأو الريح قلبت ياء لسكوهنا 

ه وانكسار ما قبلها بني السماء جيوز أن يكون ظرفا للمسخر وأن يكون حاال من الضمري يف املسخر وليس يف هذ
  االية وقف تام ألن اسم ان اليت يف أوهلا خامتتها 

قوله تعاىل من يتخذ من نكرة موصوفة وجيوز أن تكون مبعىن الذي حيبوهنم يف موضع نصب صفة لألنداد وجيوز أن 
يكون يف موضع رفع صفة ملن إذا جعلتها نكرة وجاز الوجهان ألن يف اجلملة ضمريين أحدمها ملن واالخر لألنداد 

عن االنداد هبم كما يكىن هبا عمن يعقل ألهنم نزلوها منزلة من يعقل والكاف يف موضع نصب صفة للمصدر وكىن 
  احملذوف أي حبا كحسب اهللا واملصدر مضاف إىل املفعول تقديره كحبهم اهللا أو كحب املؤمنني اهللا والذين 

لألنداد ولو يرى جواب لو حمذوف وهو  آمنا أشد حبا هللا ما يتعلق به أشد حمذوف تقديره حبا هللا من حب هؤالء
أبلغ يف الوعد والعيد ألن املوعود واملتوعد إذا عرف قدر النعمة والعقوبة وقف ذهنه مع ذلك املعني وإذا مل يعرف 

ذهب ومهه إىل ما هو االعلى من ذلك وتقدير اجلواب لعلموا أن القوة أو لعلموا أن االنداد ال تضر وال تنفع 
ى بالياء ويرى هنا من رؤية القلب فيفتقر إىل مفعولني و أن القوة ساد مسدمها وقيل املفعوالن واجلمهور على ير

حمذوفان وأن القوة معمول جواب لو أي لو علم الكفار أندادهم ال تنفع لعلموا أن القوة هللا يف النفع والضر وجيوز 



عرف الذين ظلموا بطالن عبادهتم االصنام أو  أن يكون يرى مبعىن علم املتعدية إىل مفعول واحد فيكون التقدير لو
لو عرفوا مقدار العذاب لعلموا أن القوة أو لو عرفوا أن القوة هللا ملا عبدوا االصنام وقيل يرى هنا من رؤية البصر 
أي لو شاهدوا آثار قوة اهللا فتكون أن وما عملت فيه مفعول يرى وجيوز أن يكون مفعول يرى حمذوفا تقديره لو 

العذاب لعلموا أن القوة ودل على هذا احملذوف قوله تعاىل إذ يرون العذاب ويرون العذاب من رؤية البصر  شاهدوا
ألن اليت مبعىن العلم تتعدى إىل مفعولني وإذا ذكر أحدمها لزم ذكر االخر وجيوز أن يكون مبعىن العرفان أي إذ 

قدر قبل ان القوة مجيعا وأن يقدر بعده ولو يليها يعرفون شدة العذاب وقد حصل مما ذكرنا أن جواب لو جيوز أن ي
املاضي ولكن وضع لفظ املستقبل موضعه اما على حكاية احلال واما ألن خرب اهللا تعاىل صدق فما مل يقع خبربه يف 

حكم ما وقع وأما إذ فظرف وقد وقعت هنا مبعىن املستقبل ووضعها أن تدل على املاضي اال أنه جاز ذلك ملا ذكرنا 
خرب اهللا عن املستقبل كاملاضي أو على حكاية احلال بإذ كما حيكى بالفعل وقيل انه وضع إذ موضع إذا كما أن 

يوضع الفعل املاضي موضع املستقبل لقرب ما بينهما وقيل ان زمن االخرة موصول بزمن الدنيا فجعل املستقبل منه 
رآن كثريا كقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو كاملاضي إذ كان اجملأور للشيء يقوم مقامه وهذا يتكرر يف الق

ترى إذ وقفوا على رهبم و إذ االغالل يف أعناقهم و إذ يرون ظرف لريى األوىل وقرىء ولو ترى الذين ظلموا بالتاء 
وهي من رؤية العني أي لو رأيتهم وقت تعذيبهم ويقرأ يرون بفتح الياء وضمها وهو ظاهر اإلعراب واملعىن 

  على فتح اهلمزة من أن القوة وأن اهللا شديد العذاب ويقرأ  واجلمهور

بكسرها فيهما على االستئناف أو على تقدير لقالوا ان القوة هللا و مجيعا حال من الضمري يف اجلار والعامل معىن 
  االستقرار 

أ مبعىن يتربأ ورأوا قوله تعاىل إذ تربأ إذ هذه بدل من إذ األوىل أو ظرف لقوله شديد العذاب أو مفعول إذكر وترب
العذاب معطوف على تربأ وجيوز أن يكون حاال وقد معه مرادة والعامل تربأ أي تربءوا وقد رأوا العذاب وتقطعت 
هبم الباء هنا للسببية والتقدير وتقطعت بسبب كفرهم االسباب اليت كانوا يرجون هبا النجاة وجيوز أن تكون الباء 

سباب كقولك خرج زيد بثابه وقيل هبم مبعىن عنهم وقيل الباء للتعدية والتقدير للحال أي تقطعت موصولة هبم اال
قطعتهم االسباب كما تقول تفرقت هبم الطرق أي فرقتهم ومنه قوله تعاىل فتفرق بكم عن سبيله كرة مصدر كر 

حمذوف تقديره  يكر إذا رجع فنتربأ منصوب بإضمار أن تقديره لو أن لنا أن نرجع فأن نتربأ وجواب لو على هذا
لتربأنا أو حنو ذلك وقيل لو هنا متن فنتربأ منصوب على جواب التمين واملعىن ليت لنا كرة فنتربأ كذلك الكاف يف 
موضع رفع أي االمر كذلك وجيوز أن يكون نصبا صفة ملصدر حمذوف أي يريهم روية كذلك أو حيشرهم كذلك 

متعد إىل مفعولني هنا هبمزة النقل و حسرات على هذا حال وقيل أو جيزيهم وحنو ذلك و يريهم من رؤية العني فهو 
يريهم أي يعلمهم فيكون حسرات مفعوال ثالثا و عليهم صفة حلسرات أي كائنة عليهم وجيوز أن يتعلق بنفس 

  حسرات على أن يكون يف الكالم حذف مضاف تقديره على تفريطهم كما تقول حتسر على تفريطهم 
يف االرض األصل يف كل أأكل فاهلمزة األوىل مهزة وصل والثانية فاء الكلمة اال أهنم حذفوا الفاء قوله تعاىل كلوا مما 

فاستغنوا عن مهزة الوصل لتحرك ما بعدها واحلذف هنا ليس بقياس ومل يأت اال يف كل وخذ ومر حالال مفعول 
ة مبحذوف ويكون حاال من حالال كلوا فتكون من متعلقة بكلوا وهي البتداء الغاية وجيوز أن تكون من متعلق

والتقدير كلوا حالال مما يف االرض فلما قدمت الصفة صارت حاال فأما طيبا فهي صفة حلالل على الوجه االول 
وأما على الوجه الثاين فيكوةن صفة حلالل ولكن موضعها بعد اجلار واجملرور لئال يفصل بالصفة بني احلال وذي 



 موضعها بعد طيب ألهنا يف األصل صفات وأهنا قدمت على النكرة وجيوز أن يكون احلال وجيوز أن يكون مما حاال
  طيبا على هذا 

القول صفة ملصدر حمذوف تقديره كلوا احلالل مما يف االرض أكال طيبا وجيوز أن ينتصت حالال على احلال من ما 
ي أكال حالال فعلى هذا مفعول وهي مبعىن الذي وطيبا صفة احلال وجيوز أن يكون حالال صفة ملصدر حمذوف أ

كلوا حمذوف أي كلوا شيئا أو رزقا ويكون من صفة للمحذوف وجيوز على مذهب األخفش أن تكون من زائدة 
خطوات يقرأ بضم الطاء على اتباع الضم الضم وبإسكاهنا للتخفيف وجيوز يف غري القرآن فتحها وقرىء يف الشإذ 

ويقرأ شإذا بفتح اخلاء والطاء على أن يكون الواحد خطوة واخلطوة بالفتح هبمز الوأو جملأورهتا الضمة وهو ضعيف 
مصدر خطوت وبالضم ما بني القدمني وقيل مها لغتان مبعىن واحد انه لكم امنا كسر اهلمزة ألنه أراد اإلعالم حباله 

وان مل يكن عدوا لنا ومثله وهو أبلغ من الفتح ألنه إذا فتح اهلمزة صار التقدير ال تتبوه ألنه لكم واتباعه ممنوع 
لبيك ان احلمد لك كسر اهلمزة أجود لداللة الكسر على استحقاقه احلمد يف كل حال وكذلك التلبية والشيطان 

  هنا جنس وليس املراد به واحدا 
  قوله تعاىل وأن تقولوا يف موضع جر عطفا على بالسوء أي وبأن تقولوا 

ن االول أي ال نتبع ما أنزل اهللا وليس خبروج من قصة إىل قصة و ألفينا قوله تعاىل بل نتبع بل هاهنا لالضراب ع
وجدنا املتعدية إىل مفعول واحد وقد تكون متعدية إىل مفعولني مثل وجدت وهي هاهنا حتتمل االمرين واملفعول 

أن يكون وأوا أولو االول آباءنا وعليه اما حال أو مفعول ثان والم ألفينا وأو ألن األصل فيما لو جهل من الالمات 
  الوأو للعطف واهلمزة لالستفهام مبعىن التوبيخ وجواب لو حمذوف تقديره أفكانوا يتبعوهنم 

قوله تعاىل ومثل الذين كفروا مثل مبتدأ و كمثل الذي ينعق خربه ويف الكالم حذف مضاف تقديره داعي الذين 
قدر ذلك ليصح التشبيه فادعي الذين كفروا كالناعق كفروا أي مثل داعيهم إىل اهلدى كمثلي الناعق بالغنم وإمنا 

بالغنم ومثل الذين كفروا كالغنم املنعوق هبا وقال سيبويه ملا أراد تشبيه الكفار وداعيهم بالغنم وداعيها قابل أحد 
الشيئني باالخر من غري تفصيل اعتمادا على فهم املعىن وقيل التقدير مثل الذين كفروا يف دعائك إياهم وقيل 

  التقدير مثل الكافرين يف دعائهم االصنام كمثل الناعق بالغنم اال دعاء منصوب بيسمع 

واال قد فرغ قبلها العامل من املفعول وقيل اال زائدة ألن املعىن ال يسمع دعاء وهو ضعيف واملعىن مبا ال يسمع اال 
  صوتا صم أي هم صم 

  كم وعند األخفش من زائدة قوله تعاىل كلوا من طيبات املفعول حمذوف أي كلوا رزق
قوله تعاىل امنا حرم عليكم امليتة تقرأ امليتة بالنصب فتكون ما هاهنا كافة والفاعل هو اهللا ويقرأ بالرفع على أن تكون 

ما مبعىن الذي وامليتة خرب ان والعائد حمذوف تقديره حرمه اهللا ويقرأ حرم على مامل يسم فاعله فعلى هذا جيوز أن 
 الذي وامليتة خرب ان وجيوز أن تكون كافة وامليتة املفعول القائم مقام الفاعل واألصل امليتة بالتشديد تكون ما مبعىن

ألن بناءه فيعلة واألصل ميوتة فلما اجتمعت الياء والوأو وسبقت األوىل بالسكون قلبت الوأو ياء وأدغمت فمن 
ني ومثله سيد وهني يف سيد وهني والم الدم ياء قرأ بالتشديد أخرجه على األصل ومن خفف حذف الوأو اليت هي ع

حمذوفة حذفت لغري علة والنون يف خنزير أصل وهو على مثال غربيب وقيل هي زائدة وهو مأخوذ من اخلزر فمن 
اضطر من يف موضع رفع وهي شرط واضطر يف موضع جزم هبا واجلواب فال امث عليه وجيوز أن تكون من مبعىن 

على أصل التقاء الساكنني وبضمها اتباعا لضمة الطاء واحلاجز غري حصني لسكونه  الذي ويقرأ بكسر النون



وضمت الطاء على األصل ألن األصل اضطر ويقرأ بكسر الطاء ووجهها أنه نقل كسرة الراء األوىل إليها غري باغ 
  جاز  نصب على احلال وال عاد معطوف على باغ ولو جاء يف غري القرآن منصوبا عطفا على موضع غري

قوله تعاىل من الكتاب يف موضع نصب على احلال من العائد احملذوف أي ما أنزله اهللا كائنا من الكتاب و اال النار 
مفعول يأكلون يف بطوهنم يف موضع نصب على احلال من النار تقديره ما يأكلون اال النار ثابتة أو كائنة يف بطوهنم 

االكل ليست يف بطوهنم وإمنا يؤول إىل ذلك واجليد أن تكون ظرفا واألوىل أن تكون احلال مقدرة ألهنا وقت 
ليأكلون وفيه تقدير حذف مضاف أي يف طريق بطوهنم والقول االول يلزم منه تقدمي احلال على حرف االستثناء 

املعىن  وهو ضعيف اال أن جيعل املفعول حمذوفا ويف بطوهنم حاال منه أو صفة له أي يف بطوهنم شيئا وهذا الكالم يف
  على اجملاز ولالعراب حكم اللفظ 

  قوله تعاىل فما أصربهم ما يف موضع رفع والكالم تعجب عجب 

اهللا به املؤمنني وأصرب فعل فيه ضمري الفاعل وهو العائد على ما وجيوز أن تكون ما استفهاما هنا وحكمها يف 
وقيل هي نفي أي فما أصربهم اهللا على  اإلعراب كحكمها إذا كانت تعجبا وهي نكرة غري موصوفة تامة بنفسها

  النار 
قوله تعاىل ذلك مبتدأ و بأن اهللا اخلرب والتقدير ذلك العذاب مستحق مبا نزل اهللا يف القرن من استحقاق عقوبة 

  الكافر فالباء متعلقة مبحذوف 
مي الفاعل على املفعول قوله تعاىل ليس الرب يقرأ برفع الراء فيكون أن تولوا خرب ليس وقوي ذلك ألن األصل تقد

ويقرأ بالنصب على أنه خرب ليس وأن تولوا امسها وقوي ذلك عند من قرأ به ألن أن تولوا أعرف من الرب إذ كان 
كاملضمر يف أنه ال يوصف والرب يوصف ومن هنا قويت القرأة بالنصب يف قوله فما كان جواب قومه قبل املشرق 

ب الرب وبتخفيف النون ورفع الرب على االبتداء ويف التقدير ثالثة أوجه ظرف ولكن الرب يقرأ بتشديد النون ونص
أحدمها أن الرب هنا اسم فاعل من بر يرب وأصله برر مثل فطن فنقلت كسرة الراء إىل الباء وجيوز أن يكون مصدرا 

ثالث أن يكون وصف به مثل عدل فصار كاجلثة والوجه الثاين أن يكون التقدير ولكن ذا الرب من آمن والوجه ال
التقدير ولكن الرب بر من آمن حلذف املضاف على التقديرين وإمنا احتيج إىل ذلك ألن الرب مصدر ومن آمن جثة 

فاخلرب غري املبتدأ يف املعىن فيقدر ما يصري به الثاين هو االول والكتاب هنا مفرد اللفظ فيجوز أن يكون جنسا 
ون اكتفى بالواحد عن اجلمع وهو يريده وجيوز أن يراد به القرآن ويقوى ذلك أنه يف األصل مصدر وجيوز أن يك

ألن من آمن به فقد آمن بكل الكتب ألنه شاهد هلا بالصدق على حبه يف موضع نصب على احلال أي آتى املال حمبا 
واحلب مصدر حببت وهي لغة يف أحببت وجيوز أن يكون مصدر أحببت على حذف الزيادة وجيوز أن يكون امسا 

مصدر الذي هو االحباب واهلاء ضمري املال أو ضمري اسم اهللا أو ضمري االيتاء فعىل هذه االوجه الثالثة يكون لل
املصدر مضافا إىل املفعول و ذوي القرىب منصوب بأتى ال باملصدر ألن املصدر يتعدى إىل مفعول واحد وقد استوفاه 

الفاعل فعلى هذا جيوز أن يكون ذوي القرىب مفعول وجيوز أن تكون اهلاء ضمري من فيكون املصدر مضافا إىل 
املصدر وجيوز أن يكون مفعول آتى ويكون مفعول املصدر حمذوفا تقديره وآتى املال على حبه إياه ذوي القرىب وابن 

  السبيل مفرد يف اللفظ وهو جنس أو واحد يف اللفظ موضع اجلمع 

متعلقة بآيت و املوفون يف رفعة ثالثة أوجه أحدها أن يكون ويف الرقاب أي يف ختليص الرقاب أو عتق الرقاب ويف 
معطوفا على من آمن والتقدير ولكن الرب املؤمنون واملوفون والثاين هو خرب مبتدأ حمذوف تقديره وهم املوفون وعلى 



هذين الوجهني ينتصب الصابرين على إضمار أعىن وهو يف املعىن معطوف على من ولكن جاز النصب ملا تكررت 
الصفات وال جيوز أن يكون معطوفا على ذوي القرىب لئال يفصل بني املعطوف عليه الذي هو يف حكم الصلة 

باالجنيب وهم املوفون والوجه الثالث أن يعطف املوفون على الضمري يف آمن وجرى طول الكالم جمرى توكيد 
ذوي القرىب ألن املوفون على هذا الضمري فعلى هذا جيوز أن ينتصب الصابرين على إضمار أعىن وبالعطف على 

  الوجه داخل يف الصلة وحني البأس ظرف للصابرين 
قوله تعاىل احلر باحلر مبتدأ وخرب والتقدير احلر مأخوذ باحلر فمن عفى له من يف موضع رفع باالتداء وجيوز أن تكون 

من أخيه أي من دم أخيه و من كناية شرطية وأن تكون مبعىن الذي واخلرب فاتباع باملعروف والتقدير فعليه اتباع و 
عن ويل القاتل أي من جعل له من دم أخيه بدل وهو القصاص أو الدية و شيء كناية عن ذلك املستحق وقيل من 
كناية عن القاتل واملعىن إذا عفى عن القاتل فقبلت منه الدية وقيل شيء مبعىن املصدر أي من عفى له من أخيه عفو 

م شيئا أي ضريا وأداء إليه أي إىل وىل املقتول باسحان يف موضع نصب بأداء وجيوز أن كما قال ال يضركم كيده
يكون صفة للمصدر وكذلك باملعروف وجيوز أن يكون حاال من اهلاء أي فعليه اتباعه عادال وحمسنا والعامل يف 

  احلال معىن االستقرار فمن اعتدى شرط فله جوابه وجيوز أن يكون مبعىن الذي 
اىل يا أويل االلباب يقال يف الرفع أولوا بالوأو وأويل بالياء يف اجلر والنصب مثل ذوو وأولو مجع واحده ذو قوله تع

  من غري لفظه وليس له واحد من لفظه 
قوله تعاىل كتب عليكم إذا حضر العامل يف إذا كتب واملراد حبضور املوت حضور أسبابه ومقدماته وذلك هو 

يه وليس املراد بالكتب حقيقة اخلط يف اللوح بل هو كقوله كتب عليكم القصاص يف الوقت الذي فرضت الوصية ف
وال جيوز أن يكون العامل  ٧٩القتلى وحنوه وجيوز أن يكون العامل يف إذا معىن االيصاء وقد دل عليه قوله الوصية 
الذي يسمى التبيني وأما قوله ان  فيه لفظ الوصية املذكورة يف االية ألهنا مصدر واملصدر ال يتقدم عليه معموله وهذا

  ترك خريا فجوابه عند األخفش الوصية وحتذف الفاء أي فالوصية للوالدين واحتج بقول الشاعر 
  والشر بالشر عند اهللا مثالن ... من يفعل احلسنات اهللا يشكرها 

ن معىن كتب الوصية كما فالوصية على هذا مبت ا و وللوالدين خربه وقال غريه جواب الشرط يف املعىن ما تقدم م
تقول أنت ظامل ان فعلت وجيوز أن يكون جواب الشرط معىن االيصاء ال معىن الكتب وهذا مستقيم على قول من 

رفع الوصية بكبت وهو الوجه وقيل املرفوع بكبت اجلار واجملرور وهو عليكم وليس بشيء باملعرفو يف موضع 
ها حقا منصوب على املصدر أي حق ذلك حقا وجيوز أن يكون نصب على احلال أي ملتبسة باملعروف الجور في

صفة ملصدر حمذوف أي كتبا حقا أو ايصاء حقا وجيوز يف غري القرآن الرفع مبعىن ذلك حق و على املتقني صفة حلق 
وقيل هو متعلق بنفس املصدر وهو ضعيف ألن املصدر املؤكد ال يعمل وإمنا يعمل املصدر املنتصب بالفعل احملذوف 

  إذا ناب عنه كقولك ضربا زيدا أي اضرب 
قوله تعاىل فمن بدله من شرط يف موضع رفع مبتدأ واهلاء ضمري االيصاء ألنه مبعىن الوصية وقيل هو ضمري الكتب 

وقيل هو ضمري االمر بالوصية أو احلكم املأمور به وقيل هو ضمري املعروف وقيل ضمري احلق بعد ما مسعه ما 
 الذي أي بعد الذي مسعه من النهي عن التبديل واهلاء يف امثه ضمري التبديل الذي دل عليه مصدرية وقيل هي مبعىن

  بدل 
قوله تعاىل من موص يقرأ بسكون الوأو وختفيف الصادر وهو من أوصى وبفتح الوأو وتشديد الصاد وهو من وصى 

 الفعل الثالثي إذا شدد فأما إذا كان وكلتامها مبعىن واحد وال يراد بالتشديد هنا التكثري ألن ذلك امنا يكون يف



التشديد نظري اهلمزة فال يدل على التكثري ومثله نزل وأنزل ومن متعلقة خباف وجيوز أن تتعلق مبحذوف على أن 
جتعل صفة جلنف يف األصل ويكون التقدير فمن خاف جنفا كائنا من موص فإذا قدم انتصب على احلال ومثله 

  علقت من بأخذت وان شئت كان التقدير ماال كائنا من زيد أخذت من زيد ماال ان شئت 

قوله تعاىل كتب عليكم الصيام املفعول القائم مقام الفاعل ويف موضع الكاف أربعة أوجه أحدمها هي يف موضع 
نصب صفة للكتب أي كتبا كما كتب فما على هذا الوجه مصدرية والثاين أنه صفة الصوم أي صوما مثل ما كتب 

مبعىن اي صوما مماثال للصوم املكتوب على من قبلكم وصوم هنا مصدر مؤكد يف املعىن ألن الصيام مبعىن أن فما هذا 
تصوموا صوما والثالث أن تكون الكاف يف موضع حال من الصيام أي مشبها للذي كتب على من قبلكم والرابع 

  أن يكون يف موضع رفع صفة للصيام 
  يام معرفة والنكرة ال تكون صفة للمعرفة فان قيل اجلار واجملرور نكرة والص

قيل ملا مل يرد بالصيام صياما معينا كان كاملنكر وقد ذكرنا حنو ذلك يف التاحتة ويقوي ذلك أن الصيام مصدر 
  واملصدر جنس وتعريف اجلنس قريب من تنكرية 

 على أنه مفعول به على قوله تعاىل أياما معد ودات ال جيوز أن ينتصب مبصدر كتب األوىل ال على الظرف وال
السعة ألن الكاف يف كما وصف ملصدر حمذوف واملصدر إذا وصف مل يعمل وكذلك اسم الفاعل وال جيوز أن 

ينتصب بالصيام املذكور يف االية ألنه مصدر وقد فرق بينه وبني أيام بقوله كما كتب ويعمل فيه املصدر كالصلة وال 
جعلت صفة الصيام مل جيز أيضا ألن املصدر إذا وصف ال يعمل والوجه أن يفرق بني الصلة واملوصول بأجنيب وان 

يكون العامل يف أيام حمذوفا تقديره صوموا أياما فعلى هذا يكون أياما ظرفا ألن الظرف يعمل فيه املعىن وجيوز أن 
عمل الفعل  ينتصب أياما بكتب ألن الصيام مرفوع به وكما اما مصدر لكتب أو نعت للصيام وكالمها ال مينع

  وعلى هذا جيوز أن يكون ظرفتا ومفعوال به على السعة 
قوله تعاىل أو على سفر يف موضع نصب معطوفا على خرب كان تقديره أو كان مسافرا وإمنا دخلت على هاهنا ألن 

به سفر  املسافر عازم على امتام سفره فينبغي أن يكون التقدير أو كان عازما على امتام سفر وسفر هنا نكرة يراد
معني وهو السفر إىل املسافة املقدرة يف الشرع فعدة مبتدأ واخلرب حمذوف أي فعليه عدة وفيه حذف مضاف أي 
  صوم عدة ولو قرىء بالنصب لكان مستقيما ويكون التقدير فليصم عدة ويف الكالم حذف تقديره فأفطر فعليه 

ف والالم ألن األصل يف فعلي صفة أن تستعمل يف و من أيام نعت لعدة و أخر ال ينصرف للوصف والعدل عن األل
اجلمع باأللف والالم كالكربى والكرب والصغرى والصغر يطيفونه اجلمهور على القراءة بالياء وقرىء يطوقنوه بوأو 
مشددة مفتوحة وهو من الطوق الذي هو قدر الوسع واملعىن يكفلونه فدية يقرأ بالتنوين و طعام بالرفع بدال منها أو 

ى إضمار مبتدأ أي هي طعام و مسكني باالفراد واملعىن أن ما يلزم بافطار كل يوم اطعام مسكني واحد ويقرأ بغري عل
تنوين وطعام باجلر ومساكني باجلمع وإضافة ألفدية إىل الطعام إضافة الشيء إىل جنسه كقولك خامت فضة ألن طعام 

ه مجع يف قوله وعلى الذين يطيقونه فقابل اجلمع باجلمع ومل املسكني يكون فدية وغري فدية وإمنا مجع املساكني ألن
جيمع فدية ألمرين أحدمها أهنا مصدر واهلاء فيها ال تدل على املرة الواحدة بل هي للتأنيث فقط والثاين أنه ملا أضافها 

أن يكون الطعام هو إىل مضاف إىل اجلمع فهم منها اجلمع والطعام هنا مبعىن االطعام كالعطاء مبعىن االعطاء ويضعف 
املطعوم ألنه أضافه إىل املسكني وليس الطعام للمسكني قبل متليكه إياه فلو محل على ذلك لكان جمازا ألنه يكون 

تقديره فعليه اخراج طعام يصري للمساكني ولو محلت االية عليه مل ميتنع ألن حذف املضاف جائز وتسمية الشيء مبا 



ري يرجع إىل التطوع ومل يذكر لفظه بل هو مدلول عليه بالفعل وأن تصوموا يف يئول إليه جائز فهو خري له الضم
  موضع رفع مبتدأ و خري خربه و لكم نعت خلري و ان كنتم شرط حمذوف اجلواب والدال على احملذوف أن تصوموا 

املعدودات فعلى قوله تعاىل شهر رمضان يف رفعه وجهان أحدمها هو خرب مبتدأ حمذوف تقديره هي شهر يعين االيام 
هذا يكون الذي أنزل نعتا للشهر أو لرمضان والثاين هو مبتدأ مث يف اخلرب وجهان أحدمها الذي أنزل والثاين أن 

  الذي أنزل صفة واخلرب هو اجلملة اليت هي قوله فمن شهد 
خفش زائدة وعلى فان قيل لو كان خربا مل يكن فيه الفاء ألن شهر رمضان ال يشبه الشرط قيل الفاء على قول األ

قول غريه ليست زائدة وإمنا دخلت ألنك وصفت الشهر بالذي فدخلت الفاء كما تدخل يف خرب نفس الذي ومثله 
  قل ان املوت الذي تفرون منه فانه مالقيكم 

فان قيل فأين الضمري العائد على املبتدأ من اجلملة قيل وضع الظاهر موضعه تفخما أي فمن شهده منكم كما قال 
  شاعر ال

  بغض املوت ذا الغىن وألفقريا ... ال أرى املوت يسبق املوت شيء 
أي ال يسبقه شيء ومن هنا شرطية مبتدأة وما بعدها اخلرب وجيوز أن تكون مبعىن الذي فيكون اخلرب فليصمه و منكم 

 جيوز أن حال من ضمري الفاعل ومفعول شهد حمذوف أي شهد املصر و الشهر ظرف أو مفعول به على السعة وال
يكون التدقري فمن شهد هالل الشهر ألن ذلك يكون يف حق املريض واملسافر واملقيم الصحيح والذي يلزمه الصوم 

احلاضر باملصر إذا كان صحيحا وقيل التقدير هالل الشهر فعلى هذا يكون الشهر مفعوال به صرحيا لقيامه مقام 
م الصوم على العموم وليس كذلك والثاين أن شهد مبعىن اهلالل وهذا ضعيف لوجهني أحدمها ما قدمنا من لزو

حضر وال يقال حضرت هالل الشهر وإمنا يقال شاهدت اهلالل واهلاء يف فليصمه ضمري الشهر وهي مفعول به على 
السعة وليست ظرفا إذ لو كانت ظرفا لكانت معها يف ألن ضمري الظرف ال يكون ظرفا بنفسه ويقرأ شهر رمضان 

ثالثة أوجه أحدها أنه بدل من أياما معدودات والثاين على إضمار أعىن شهر والثالث أن يكون  بالنصب وفيه
منصوبا بتعلمون أي ان كنتم تعلمون شرف شهر رمضان فحذف املضاف ويقرأ يف الشإذ شهري رمضان على 

آية وقيل هو ظرف أي أنزل  االبتداء واخلرب وأما قوله أنزل فيه القرآن فاملعىن يف فضله كما تقول أمنزل يف الشيء
  القرآن كله يف هذا الشهر إىل السماء الدنيا وهدى وبينات حاالن من القرآن 

قوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر الباء هنا لاللصاق واملعىن يريد أن يلصق بكم اليسر فيما شرعه لكم والتقدير يريد 
وف على اليسر والتقدير ألن تكملوا والالم على هذا اهللا بفطركم يف حال العذر اليسر ولتكملوا العدة هو معط

  زائدة كقوله تعاىل ولكن يريد ليطهركم وقيل التقدير ليسهل عليكم ولتكملوا وقيل ولتكملوا العدة فعل ذلك 
قوله تعاىل فاين قريب أي فقل هلم أين ألنه جواب إذا سألك وأجيب خرب ثاين و فليستجيبوا مبعىن فليجيبوا كما 

  واستقر مبعىن وقالوا استجابه مبعىن جابه لعلهم يرشدون اجلمهور على فتح الياء  تقول قر

وضم الشني وماضيه رشد بالفتح ويقرأ بفتح الشني وماضيه رشد بكسرها وهي لغة ويقرأ بكسر الشني وماضيه 
  أرشد أي غريهم 

فث من جهة اإلعراب ألنه مصدر قوله تعاىل أحل لكم ليلة الصيام ليلة ظرف ألحل وال جيوز أن تكون ظرفا للر
واملصدر ال يتقدم عليه معموله وجيوز أن تكون الليلة ظرفا للرفث على التبيني والتقدير أحل لكم أن ترفثوا ليلة 
الصيام فحذف وجعل املذكور مبينا له واملستعمل الشائع رفث باملرأة بالباء وإمنا جاء هنا بإىل ألن معىن الرفث 



الفضاء إىل نسائكم واهلمزة يف نساء مبدلة من وأو لقولك يف معناه نسوة وهو مجع ال واحد له االفضاء وكأنه قال ا
من لفظه بل واحدته امرأة وأما نساء فجمع نسوة وقيل ال واحد له كنتم ختتانون كنتم هنا لفظها لفظ املاضي 

وقيل انه أراد االختيان يف املستقبل ومعناها على املضي أيضا واملعىن أن االختيان كان يقع منهم فتاب عليهم منه 
وذكر كان ليحكي هبا احلال كما تقول ان فعلت كنت ظاملا وألف ختتانون مبدلة من وأو ألنه من خان خيون وتقول 
يف اجلمع خونة فاالن حقيقة االن الوقت الذي أنت فيه وقد يقع على املاضي القريب منك وعلى املستقبل القريب 

منزلة احلاضر وهو املراد هنا ألن قوله فاالن باشروهن أي فالوقت الذي كان حيرم عليكم  وقوعه تنزيال للقريب
اجلماع فيه من الليل قد أحبناه لكم فيه فعلى هذا االن ظرف ل باشروهن وقيل الكالم حممول على املعىن والتقدير 

االباحة فعلى هذا االن على حقيقته فاالن قد أحبنا لكم أن تباشروهن ودل على احملذوف لفظ االمر الذي يراد به 
حىت يتبني يقال تبني الشيء وبان وأبان واستبان كله الزم وقد يستعمل أبان واستبان وتبني متعدية وحىت مبعىن إىل و 

من اخليط االسود يف موضع نصب ألن املعىن حىت يباين اخليط االبيض اخليط االسود كما تقول بانت اليد من 
ما من ألفجر فيجوز أن يكون حاال من الضمري يف االبيض وجيوز أن يكون متييزا وألفجر يف زندها أي فارقته وأ

األصل مصدر فجر يفجر إذا شق إىل الليل إىل هاهنا النتهاء غاية االمتام وجيوز أن يكون حاال من الصيام ليتعلق 
ويتم االعتكاف يف املسجد وليس مبحذوف وأنتم عاكفون مبتدأ وخرب يف موضع احلال واملعىن ال تباشروهن وقد ن

املراد النهي عن مباشرهتن يف املسجد ألن ذلك ممنوع منه يف غري االعتكاف تلك حدود اهللا فال تقربوها دخول الفاء 
  هنا عاطفة على شيء حمذوف تقديره تنبهوا فال تقربوها 

  كذلك يف موضع نصب صفة ملصدر حمذوف أي بيانا مثل هذا البيان يبني 
اىل بينكم جيوز أن يكون ظرفا لتأكلوا ألن املعىن ال تتناقلوها فيما بينكم وجيوز أن يكون حاال من االموال أي قوله تع

كائنة بينكم أو دائرة بينكم وهو يف املعىن كقوله اال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم و بالباطل يف موضع 
يكون حاال من االموال أيضا وأن يكون حاال من الفاعل  نصب بتأكلوا أي ال تأخذوها بالسبب الباطل وجيوز أن

يف تأكلوا أي مبطلني وتدلوا جمزوم عطفا على والالم يف لتأكلوا متعلقة بتدلوا وجيوز أن يكون تدلوا منصوبا مبعىن 
  اجلمع أي ال جتمعوا بني أن تأكلوا وتدلوا و باالمث مثل باالطل 

ك النون وإثبات اهلمزة بعد الالم على األصل ويقرأ يف الشذوذ بادغام قوله تعاىل عن االهلة اجلمهور على حتري
النون يف الالم وحذف اهلمزة واألصل االهلى فألقيت حركة اهلمزة على الالم فتحركت مث حذفت مهزة الوصل 

يف االمحر لتحرك الالم فصارت هللة فلما لقيت النون الالم قلبت النون الما وأدغمت يف الالم االخرى ومثله حلمر 
وهي لغة واحلج معطوف على الناس وال اختالف يف رفع الرب هنا ألن خرب ليس بأن تأتوا ولزم ذلك بدخول الباء 

فيه وليس كذلك ليس الرب أن تولوا إذ مل يقترن بأحدمها ما يعينه امسا أو خربا و البيوت يقرأ بضم الباء وهو الصل 
ضم أول هذا اجلمع ليشاكل ضمة الثاين والوأو بعده ويقرأ بكسر الباء  يف اجلمع على فعول واملعتل كالصحيح وإمنا

ألن بعده ياء والكسرة من جنس الياء وال حيتفل باخلروج من كسر إىل ضم ألن الضمةخ هنا يف الياء والياء مقدرة 
هاهنا جاز بكسرتني فكانت الكسرة يف الباء كأهنا وليت كسرة هكذا اخلالف يف العيون واجليوب والشيوخ ومن 

  يف التصغري الضم والكسر فيقال بييت وبييت ولكن الرب من اتقى مثل ولكن الرب من آمن وقد تقدم 
قوله تعاىل وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلونكم فيه فان قاتلوكم يقرأ ثالثتها باأللف وهو هنى عن 

و مشاكل لقوله وقاتلوا يف سبيل اهللا ويقرأ ثالثتها مقدمات القتل فيدل على النهي عن القتل من طريق األوىل وه



بغري ألف وهو منع من نفس القتل وهو مشاكل لقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم ولقوله فاتلوهم والتقدير يف قوله 
  فان قاتلوكم أي فيه كذلك مبتدأ و جزاء خربه واجلزاء مصدر مضاف إىل املفعول 

ن التقدير كذلك جزاء اهللا الكافرين وجيوز أن يكون يف معىن املرفوع على وجيوز أن يكون يف معىن املنصوب ويكو
  مامل بسم فاعله والتقدير كذلك جيزى الكافرون وهكذا يف كل مصدر يشاكل هذا 

  قوله تعاىل فان اهللا غفور أي هلم 
ة وقوله و يكون الدين قوله تعاىل حىت ال تكون جيوز أن تكون مبعىن كي وجيوز أن تكون مبعىن إىل أن وكان هنا تام

جيوز أن تكون كان تامة وأن تكون ناقصة ويكون هللا اخلرب اال على الظاملني يف موضع رفع خرب ال ودخلت اال 
  للمعىن ففي االثبات تقول العدوان على الظاملني فإذا جئت بالنفي واال بقي اإلعراب على ما كان عليه 

ن شرطية وأن تكون مبعىن الذي مبثل الباء غري زائدة والتقدير بعقوبة قوله تعاىل فمن اعتدى عليكم جيوز أن تكون م
  مماثلة لعدواهنم وجيوز أن تكون زائدة وتكون مثل صفة ملصدر حمذوف أي عدوانا مثل عدواهنم 

قوله تعاىل بأيديكم الباء زائدة يقال ألقى يده وألقى بيده وقال املربد ليست زائدة بل هي متعلقة بالفعل كمررت 
  زيد والتهلكة تفعلة من اهلالك ب

قوله تعاىل والعمرة هللا اجلمهور على النصب والالم متعلقة بأمتوا وهي الم املفعول له وجيوز أن تكون يف موضع 
احلال تقديره كائنني هللا ويقرأ بالرفع على االبتداء واخلرب فما استيسر ما يف موضع رفع باالبتداء واخلرب حمذوف أي 

ن تكون خربا واملبتدأ حمذوف أي فالواجب ما استيسر وجيوز أن تكون ما يف موضع نصب تقديره فعليكم وجيوز أ
فأهدوا أو فأدوا واستيسر مبعىن تيسر والسني ليست لالستدعاء هنا و اهلدي بتخفيف الياء مصدر يف األصل وهو 

حملل جيوز أن يكون مكانا وأن يكون مبعىن املهدي ويقرأ بتشديد الياء وهو مجع هدية وقيل هو فعيل مبعىن مفعول وا
زمانا ففدية يف الكالم حذف تقديره فحلق فعليه فدية من صيام يف موضع رفع صفة للفدية و أو هاهنا للتخيري على 
أصلها والنسك يف األصل مصدر مبعىن املفعول ألنه من نسك ينسك واملراد به هاهنا املنسوك وجيوز أن يكون امسا 

  ني السني فإذا أمنتم إذا يف موضع نصب فمن متتع ال مصدرا وجيوز تسك

شرط يف موضع مبتدأ فما استيسر جواب فمن ومن جواهبا جواب إذا والعامل يف إذا معىن االستقرار ألن التقدير 
فعليه ما استيسر أ يستقر عليه اهلدي يف ذلك الوقت وجيوز أن تكون من مبعىن الذي ودخلت الفاء يف خربها ايذانا 

بعدها مستحق بالتمتع فمن مل جيد من يف موضع رفع باالبتداء وجيوز أن تكون شرطا وأن تكون مبعىن الذي  بأن ما
والتقدير فعليه صيام وقرىء صياما بالنصب على تقدير فليصم واملصدر مضاف إىل ظرفه يف املعىن وهو يف اللفظ 

تقديره ولتصوموا سبعة أو وصوموا سبعة مفعول به على السعة وسبعة معطوفة على الثة وقرىء وسبعة بالنصب 
ذلك ملن الالم على أصلها أي ذلك جائز ملن وقيل الالم مبعىن على أي اهلدي على من مل يكن أهله كقوله أولئك هلم 

  اللعنة 
قوله تعاىل احلج مبتدأ و أشهر اخلرب والتقدير حج أشهر وقيل جعل االشهر احلج على السعة وجيوز أن يكون التقدير 

هر احلج أشهر وعلى كال الوجهني البد من حذف مضاف فمن فرض من مبتدأ وجيوز أن تكون شرطا مبعىن الذي أش
واخلرب فال رفث وما بعده والعائد حمذوف تقديره فال رفث منه ويقرأ فال رفث وال فسوق وال جدال بالفتح فيهن 

رب يف احلج وجيوز أن تكون ال املكررة مستأنفة على أن اجلميع اسم ال األوىل و ال مكررة للتوكيد يف املعىن واخل
فيكون يف احلج خرب وال جدال وخرب ال األوىل والثانية حمذوف أي فال رفث يف احلج وال فسوق يف احلج واستغىن 



عن ذلك خبرب االخرية ونظري ذلك قوهلم زيد وعمر و بشر قائم فقائم خرب بشر وخرب االولني حمذوف وهذا يف 
رأ بالرفع فيهن على أن تكون ال غري عاملة ويكون ما بعدها مبتدأ وخربا وجيوز أن تكون ال الظرف أحسن وتق

عاملة عمل ليس فيكون يف احلج يف موضع نصب وقرىء برفع االولني وتنوينهما وفتح االخري وإمنا فرق بينهما ألن 
فرض احلج وقيل ال جدال أي ال معىن فال رفث وال فسوق ال ترفثوا وال تفسقوا ومعىن وال جدال أي ال شك يف 

جتادلوا وأنتم حمرمون والفتح يف اجلميع أقوى ملا فيه من نفي العموم وما تفعلوا من خري من خري فيه أوجه قد ذكرنا 
ذلك يف قوله ما ننسخ من آية ونزيدها هنا وجها آخر وهو أن يكون من خري يف موضع نصب نعتا ملصدر حمذوف 

  خري  تقديره ما تفعلوا فعال من
  قوله تعاىل أن تبتغوا يف موضع نصب على تقدير يف أن تبتغوا وعلى قول 

غري سيبويه هو يف موضع جر على ما بيناه يف غري موضع فلو ظهرت يف اللفظ جلاز أن تتعلق بنفس اجلناح ملا فيه 
جاز قوم أن يتعلق حرف من معىن اجلنوح وامليل أو ألنه يف معىن االمث وجيوز أن يكون يف موضع رفع صفة جلناح وأ

اجلر بليس وفيه ضعف من ربكم جيوز أن يكون متعلقا بتبتغوا فيكون مفعوال به أيضا وجيوز أن يكون صفة لفضل 
فيتعلق مبن مبحذوف فإذا افضتم ظرف والعامل فيه فإذكروا وال متنع الفاء هنا من عمل ما بعدها فيما قبلها ألنه 

ولوال ذلك لكان نكرة وهو معرفة وقد نصبوا عنه على احلال فقالوا هذه  شرط و عرفات مجع مسي به موضع واحد
عرفات مباركا فيها ألن املراد هبا بقعة بعينها ومثله أبانان اسم جبل أو بقعة والتنوين يف عرفات ومجع مجع التأنيث 

من يفتحها وجيعل  نظري النون يف مسلمون وليست دليل الصرف ومن العرب من حيذف التنوين ويكسر التاء ومنهم
التاء يف اجلمع كالتاء يف الواحد وال يصرف للتعريف والتأنيث وأصل أفضتم أفضيتم ألنه فاض يفيض إذا سال وإذا 
كثر الناس يف الطريق كان مشيهم كجريان السيل عند املشعر احلرام جيوز أن يكون ظرفا وأن يكون حاال من ضمري 

نعتا ملصدر حمذوف وجيوز أن تكون حاال من الفاعل تقديره فإذكروه الفاعل كما هداكم الكاف يف موضع نصب 
مشبهني لكم حني هداكم وال بد من تقدير حذف مضاف ألن اجلثة ال تشبه احلدث ومثله كذكركم آباءكم الكاف 

نعت ملصدر حمذوف أو حال تقديره فإذكروا اهللا مبالغني وجيوز أن تكون الكاف يف األوىل مبعىن على تقديره 
إذكروا اهللا على ما هداكم كما قال تعاىل ولتكربوا اهللا على ما هداكم وان كنتم ان هاهنا خمففة من الثقيلة ف

  والتقدير انه كنتم من قبله ضالني وقد ذكرنا ذلك يف قوله وان كانت لكبرية 
ت عليه كالعباس قوله تعاىل أفاض الناس اجلمهور على رفع السني وهو مجع وقرىء الناس يريد آدم وهي صفة غلب

  واحلرث ودل عليه قوله فنسي ومل جند له عزما 
قوله تعاىل مناسككم واحدها منسك بفتح السني وكسرها واجلمهور على اظهار الكاف األوىل وأدغمها بعضهم 

 شبه حركة اإلعراب حبركة البناء فحذفها أو أشد أو هاهنا للتخيري واالباحة وأشد جيوز أن يكون جمرورا عطفا على
ذكركم تقديره أو كأشد أي أو كذكر أشد وجيوز أن يكون منصوبا عطفا على الكاف أي أو ذكرا أشد و ذكرا 

  متييز وهو يف موضع مشكل وذلك أن 

افعل تضاف إىل ما بعدها إذا كان من جنس ما قبلها كقولك ذكرك أشد ذكر ووجهك أحسن وجه أي أشد 
ان غري الذي قبلها كقولك زيد أفره عبدا فألفراهة للعبد ال لزيد االذكار وأحسن الوجوه وإذا نصبت ما بعدها ك

واملذكور قبل أشد هاهنا هو الذكر والذكر ال يذكر حىت يقال الذكر أشد ذكرا وإمنا يقال الذكر أشد ذكر 
تقول  باالضافة ألن الثاين هو االول والذي قاله أبو علي وابن جين وغريمها أنه جعل الذكر ذاكرا على اجملاز كما



زيد أشد ذكرا من عمرو وعندي أن الكالم حممول على املعىن والتقدير أو كونوا أشد ذكرا هللا منكم آلبائكم ودل 
  على هذا املعىن قوله تعاىل فإذكروا اهللا أي كونوا ذاكريه وهذا أسهل من محله على اجملاز 

صفة حلسنة قدمت فصارت حاال وقنا حذفت  قوله تعاىل يف الدنيا حسنة جيوز أن تكون يف متعلقة بآتنا وأن تكون
منه الفاء كما حذفت يف املضارع إذا قلت يقي وحذفت المها للجزم واستغىن عن مهزة الوصل لتحرك احلرف 

  املبدوء به 
قوله تعاىل يف أيام معدودات ان قيل االيام واحدها يوم واملعدودات واحدها معدودة واليوم ال يوصف مبعدودة ألن 

مؤثنة واملوصوف مذكر وإمنا الوجه أن يقال أيام معدودة فتصف اجلمع باملؤنث واجلواب أنه أجرى  الصفة هنا
معدودات على لفظ أيام وقابل اجلمع باجلمع جمازا واألصل معدودة كما قال لن متسنا النار اال أياما معدودة ولو 

ىن ساعات االيام وفيه تنبيه على االمر قيل ان االيام تشتمل على الساعات والساعة مؤنثة فجاز اجلمع على مع
بالذكر يف كل ساعات هذه االيام أو يف معظمها لكان جوابا سديدا ونظري ذلك الشهر والصيف والشتاء فاهنا جياب 
هبا عن كم وكم امنا جياب عنها بالعدد وألفاظ هذه االشياء ليست عددا وإمنا هي أمساء ملعدودات فكانت جوابا من 

امث عليه اجلمهور على إثبات اهلمزة وقرىء فلثم ووجهها أنه ملا خلط ال باالسم حذف اهلمزة لشبهها  هذا الوجه فال
باأللف مث حذف ألف ال لسكوهنا وسكون الثاء بعدها ملن اتقى خرب مبتدأ حمذوف تقديره جواز التعجيل والتأخري 

  ملن اتقى 
ا متعلق بالقول والتقدير يف أمور الدنيا وجيوز أن يتعلق قوله تعاىل من يعجبك من نكرة موصوفة و يف احلياة الدني

  بيعجبك ويشهد اهللا جيوز أن يكون معطوفا على يعجبك وجيوز أن يكون مجلة يف موضع احلال 

من الضمري يف يعجبك أي يعجبك وهو يشهد اهللا وجيوز أن يكون حاال من اهلاء يف قوله والعامل فيه القول والتقدير 
 أمر الدنيا مقسما على ذلك واجلمهور على ضم الياء وكسر اهلاء ونصب اسم اهللا وقرىء بفتح يعجبك أن يقول يف

الياء واهلاء ورفع اسم اهللا وهو ظاهر وهو ألد جيوز أن تكون اجلملة صفة معطوفة على يعجبك وجيوز أن تكون 
مجع خصم حنو كعب وكعاب حاال معطوفة على ويشهد وجيوز أن تكون حاال من الضمري يف يشهد و اخلصام هنا 

وجيوز أن يكون مصدرا ويف الكالم حذف مضاف أي أشد ذوي اخلصام وجيوز أن يكون اخلصام هنا مصدرا يف 
معىن اسم الفاعل كما يوصف باملصدر يف قولك رجل عدل وخصم وجيوز أن يكون أفعل هاهنا ال للمفاضلة فيصح 

وز أن يكون هو ضمري املصدر الذي هو قوله وقوله خصام أن يضاف إىل املصدر تقديره وهو شديد اخلصومة وجي
  والتقدير خصامه ألد اخلصام 

قوله تعاىل ليفسد الالم متعلقة بعي ويهلك بضم الياء وكسر الالم وفتح الكاف معطوف على يفسد هذا هو 
وف على املشهور وقرىء بضم الكاف أيضا على االستئناف أو على إضمار مبتدأ أي وهو يهلك وقيل هو معط

يعجبك وقيل هو معطوف على معىن سعى ألن التقدير وإذا تويل يسعى ويقرأ بفتح الياء وكسر الالم وضم الكاف 
ورفع احلرث والتقدير ويهلك احلرث بسعيه وقرىء بفتح الياء والالم وهي لغة ضعيفة جدا و احلرث مصدر حرث 

  ل حيرث وهو هاهنا مبعىن احملروث و كذلك النسل مبعىن املنسو
قوله تعاىل العزة باالمث يف موضع نصب على احلال من العزة والتقدير أخذته العزة ملتبسة باالمث وجيوز أن تكون 
حاال من اهلاء أي أخذته العزة آمثا وجيوز أن تكون الباء للسببية فيكون مفعوال به أي أخذته العزة بسبب االمث 

ن حسبه يف معىن اسم الفاعل أي كافيه وقد قرىء بالفاء فحسبه مبتدأ و جهنم خربه وقيل جهنم فاعل حسبه آل
الرابطة للجملة مبا قبلها وسد الفاعل مسد اخلرب وحسب مصدر يف موضع اسم الفاعل ولبئس املهاد املخصوص 



  بالذم حمذوف أي ولبئس املهاد جهنم 
كسرة التاء وإذا اضطر محزة هنا  قوله تعاىل ابتغاء مرضاة اهللا اجلمهور على تفخيم مرضاة وقرىء باالمالة لتجانس

  إىل الوقف وقف بالتاء وفيه وجهان 

أحدمها هو لغة يف الوقف على تاء التأنيث حيث كانت والثاين أنه دل بالوقف على التاء على ارادة املضاف إليه فهو 
  يف تقدير الوصل 

والالم وهو الصلح ويذكر ويؤنث قوله تعاىل يف السلم يقرأ بكسر السني وفتحها مع إسكان الالم وبفتح السني 
ومنه قوله تعاىل وان جنحوا للسلم فاجنح هلا ومنهم من قال الكسر مبعىن االسالم والفتح مبعىن الصلح كافة حال 

  من الفاعل يف ادخلوا وقيل هو حال من السلم أي يف السلم من مجيع وجوهه 
ذا جاءت بعده اال يف ظلل جيوز أن يكون ظرفا وأن قوله تعاىل هل ينظرون لفظه لفظ االستفهام ومعناه النفي وهل

يكون حاال والظلل مجع ظلة ويقرأ يف ظالل قيل هو مجع ظل وقيل مجع ظلة أيضا مثل خلة وخالل وقلة وقالل من 
الغمام جيوز أن يكون وصفا لظلل وجيوز أن تتعلق من بيأتيهم أي يأتيهم من ناحية الغمام والغمام مجع غمامة 

  قرأ بالرفع عطفا على اسم اهللا وباجلر عطفا على ظلل وجيوز أن يعطف على الغمام واملالئكة ي
قوله تعاىل سل فيه لغتان سل واسأل فماضي اسأل سأل باهلمزة فاحتيج يف االمر إىل مهزة الوصل لسكون السني ويف 

لسني والثاين أنه من سل وجهان أحدمها أن اهلمزة ألقيت حركتها على السني فاستغىن عن مهزة الوصل لتحرك ا
سال يسال مثل خاف خياف وهي لغة فيه وفيه لغتان ثالثة وهي اسل حكاها األخفش ووجهها أنه ألقى حركة اهلمزة 
على السني وحذفها ومل يعتد باحلركة لكوهنا عارضة فلذلك جاء هبمزة الوصل كما قالوا احلمر كم آتياهنم اجلملة يف 

لسل وال تعمل سل يف كم ألهنا استفهام وموضع كم يف وجهان أحدمها نصب ألهنا موضع نصب ألهنا املفعول الثاين 
املفعول الثاين آلتيناهم والتقدير أعشرين آية أعطيناهم والثاين هي يف موضع رفع باالبتداء وآتيناهم خربها والعائد 

ز لكم واالحسن إذا فصل بني حمذوف والتقدير آتينامهوها أو آتيناهم إياها وهو ضعيف عند سيبويه و من آية متيي
كم وبني مميزها أن يؤتى مبن ومن يبدل يف موضع رفع باالبتداء والعائد الضمري يف يبدل وقيل العائد حمذوف تقديره 

   ٧شديد العقاب له 
قوله تعاىل زين امنا حذفت التاء ألجل ألفصل بني الفعل وبني ما أسند إليه وألن تأنيث احلياة غري حقيقي وذلك 

  ن مع ألفصل والوقف على آمنوا والذين اتقوا مبتدأ و فوقهم خربه حيس

قوله تعاىل مبشرين ومنذرين حاالن وأنزل معهم معهم يف موضع احلال من الكتاب أي وأنزل الكتاب شاهدا هلم 
 ومؤيدا والكتاب جنس أو مفرد يف موضع اجلمع وباحلق يف موضع احال من الكتاب أي مشتمال على احلق وممتزجا
باحلق ليحكم الالم متعلقة بأنزل وفاعل حيكم اهللا وجيوز أن يكون الكتاب من بعد ما جاءهتم من تتعلق باختلف وال 

مينع اال من ذلك كما تقول ما قام اال زيد يوم اجلمعة و بغيا مفعول من أجله والعامل فيه اختلف من احلق يف موضع 
ما و بإذنه حال من الذين آمنوا أي مإذونا هلم وجيوز أن يكون احلال من اهلاء يف فيه وجيوز أن تكون حاال من 

  مفعوال هدى أي هداهم بأمره 
قوله تعاىل أم حسبتم أم مبنزلة بل واهلمزة فهي منقطعة و أن تدخلوا أن وما عملت فيه تسد مسد املفعولني عند 

ي جزمها مستهم مجلة مستأنفة ال موضع سيبويه وعند األخفش املفعول الثاين حمذوف وملا هنا مل دخلت عليها ما وبق
هلا وهي شارحة ألحواهلم وجيوز أن تضمر معها قد فتكون حاال حىت يقول الرسول يقرأ بالنصب والتقدير إىل أن 



يقول الرسول فهو غاية والفعل هنا مستقبل حكيت به حاهلم واملعىن على املضي والتقدير إىل أن قال الرسول ويقرأ 
ن التقدير وزلزلوا فقال الرسول فالزلزلة سبب القول وكال الفعلني ماض فلم تعمل فيه حىت مىت بالرفع على أن يكو

نصر اهللا اجلملة وما بعدها يف موضع نصب بالقول ويف هذا الكالم امجال وتفصيله أن اتباع الرسول قالوا مىت نصر 
در وعلى قول األخفش موضعه نصب على اهللا فقال الرسول اال ان نصر اهللا قريب وموضع مىت رفع ألنه خرب املص

  الظرف ونصر مرفوع به 
قوله تعاىل يسئلونك جيوز أن تلقى حركة اهلمزة على السني وحتذفها ومن قال سأل فجعلها ألفا مبدلة من ولو قال 

ىن يسألونك مثل حيافونك مإذا ينفقون يف مإذا مذهبان للعرب أحدمها أن جتعل ما ستفهاما مبعىن أي شيء وذا مبع
الذي وينفقون صلته والعائد حمذوف فتكون ما مبتدأ وذا وصلته خربا وال جنعل ذا مبعىن الذي اال مع ما عند 

البصريني وأجاز الكوفيون ذلك مع غري ما واملذهب الثاين أن جتعل ما وذا مبنزلة اسم واحد لالستفهام وموضعه هنا 
  ما أنفقتم ما شرط يف موضع  نصب بينفقون وموضع اجلملة نصب بيسألون على املذهبني

نصب بالفعل الذي بعدها و من خري قد تقدم اعرابه فللوالدين جواب الشرط وجيوز أن تكون ما مبعىن الذي فتكون 
  مبتدأ والعائد حمذوف ومن خري حال من احملذوف فللوالدين اخلرب فأما وما تفعلوا من خري فشط البتة 

ضع احلال وقيل يف موضع الصفة ويقرأ بضم الكاف وفتحها ومها لغتان مبعىن قوله تعاىل وهو كره لكم اجلملة يف مو
وقيل الفتح مبعىن الكراهية فهو مصدر والضم اسم املصدر وقيل الضم مبعىن املشقة أو إذا كان مصدرا احتمل أن 

التقال فيكون يكون املعىن فرض القتال اكراه لكم فيكون هو كناية عن ألفرض والكتب وجيوز أن يكون كناية عن 
الكره مبعىن املكروه وعسى أن تكرهوا أن والفعل يف موضع رفع فاعل عسى وليس يف عسى ضمري وهو خري لكم 
مجلة موضع نصب فيجوز أن يكون صفة لشيء وساغ دخول الوأو ملا كانت صورة اجلملة هنا كصورهتا إذا كانت 

  حاال وجيوز أن تكون حاال من النكرة ألن املعىن يقتضيه 
قوله تعاىل قتال فيه هو بدل من الشهر بدل االشتمال ألن القتال يقع يف الشهر وقال الكسائي هو خمفوض على 

التكرير يرد أن التقدير عن قتال فيه وهو معىن قول ألفراء ألنه قال هو خمفوض بعن مضمرة وهذا ضعيف جدا ألن 
ة هو جمرور على اجلوار وهو أبعد من قوهلما ألن حرف اجلر ال يبقى عمله بعد حذفه يف االختيار وقال أبو عبيد

اجلوار من مواضع الضورة والشذوذ وال حيمل عليه ما وجدت عنه مندوحة وفيه جيوز أن يكون نعتا لقتال وجيوز أن 
يكون متعلقا به كما يتعلق بقاتل وقد قرىء بالرفع يف الشإذ ووجهه على أن يكون خرب مبتدأ حمذوف معه مهزة 

  تقديره أجاز قتال فيه قل قتال فيه كبري مبتدأ وخرب وجاز االبتداء بالنكرة ألهنا قد وصفت بقوله فيه االستفهام 
فان قيل النكرة إذا أعيدت أعيدت باأللف والالم كقوله فعصى فرعون الرسول قيل ليس املراد تعظيم القتال 

تال كان يف الشهر احلرام فعلى هذا القتال الثاين املذكور املسئول عنه حىت يعاد باأللف والالم بل املراد تعظيم أي ق
غري القتال االول وصد مبتدأ و عن سبيل اهللا صفة له أو متعلق به وكمفر معطوف على صد واخراج أهله معطوف 

أيضا وخرب االمساء الثالثة أكرب وقيل خرب صد وكفر حمذوف أيضا أغىن عنه خرب اخراج أهله وجيب أن يكون 
  أكرب ال كبري كما قدره بعضهم ألن ذلك يوجب  احملذوف على هذا

أن يكون اخراج أهل املسجد منه أكرب من الكفر وليس كذلك وأما جر املسجد احلرام فقيل هو معطوف على 
الشهر احلرام وقد ضعف ذلك بأن القوم مل يسألوا عن املسجد احلرام إذ مل يشكوا يف تعظيمه وإمنا سألوا عن القتال 

م ألنه وقع منهم ومل يشعروا بدخوله فخافوا من االمث وكان املشركون عريوهم بذلك وقيل هو يف الشهر احلرا



معطوف على اهلاء يف به وهذا ال جيوز عند البصريني اال أن يعاد اجلار وقيل هو معطوف على السبيل وهذا ال جيوز 
د أن يكون متعلقا بفعل حمذوف دل ألنه معمول املصدر والعطف بقوله وكفر به يفرق بني الصلة واملوصول واجلي

عليه الصد تقديره ويصدون عن املسجد كما قال تعاىل هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام حىت يردوكم 
جيوز أن تكون حىت مبعىن كي وأن تكون مبعىن إىل وهي يف الوجهني متعلقة بيقاتلونكم وجواب ان استطاعوا حمذوف 

معطوف على يرتدد ويرتدد مظهرا ملا سكنت الدال الثانية مل ميكن تسكني األوىل لئال  قام مقامه وال يزالون فيمت
جيتمع ساكنان وجيوز أن يكون يف العربية يرتد وقد قرىء يف املائدة بالوجهني وهنالك تعلل القراءتان ان شاء اهللا 

  اليت هي قوله فأولئك حبطت  ومنكم يف موضع احلال من الفاعل املضمر ومن يف موضع مبتدأ واخلرب هو اجلملة
قوله تعاىل فيهما امث كبري االحسن القراءة بالباء ألنه يقال امث كبري وصغري ويقال يف ألفواحش العظام الكبائر وفيما 

دون ذلك الصغائر وقد قرىء بالثاء وهو جيد يف املعىن ألن الكثرة كرب والكثري كبري كما أن الصغري يسري حقري 
مصدران مضافان إىل اخلمر وامليسر فيجوز أن تكون إضافة املصدر إىل الفاعل ألن اخلمر هو الذي  وامثهما و نفعهما

يؤمث وجيوز أن تكون االضافة إليهما ألهنما سبب االمث أو حمله قل العفو يقرأ بالرفع على أنه خرب واملبتدأ حمذوف 
بفعل حمذوف تقديره ينفقون العفو وهذا إذا  تقديره قل املنفق وهذا إذا جعلت مإذا مبتدأ وخربا ويقرأ بالنصب

جعلت ما وذا امسا واحدا ألن العفو جواب واعراب اجلواب كاعراب السؤال كذلك الكاف يف موضع نصب نعت 
  ملصدر حمذوف أي تبيينا مثل هذا التبيني يبني لكم 

ح هلم خري اصالح مبتدأ وهلم نعت له قوله تعاىل يف الدنيا واالخرة ويف متعلقة بيتفكرون وجيوز أن تتعلق بيبني اصال
  وخري خربه فيجوز أن يكون التقدير خري هلم وجيوز أن يكون خري لكم أي اصالحهم نافع لكم وجيوز 

أن يكون هلم نعتا خلري قدم عليه فيكون يف موضع احلال وجاز االبتداء بالنكرة وان مل توصف ألن االسم هنا يف 
أن تكون النكرة واملعرفة هنا سواء ألنه جنس فاخوانكم أي فهم اخوانكم  معىن الفعل تقديره أصلحوهم وجيوز

وجيوز يف الكالم النصب تقديره فقد خالطتم اخوانكم و املفسد و املصلح هنا جنسان وليس األلف والالم لتعريف 
  املعهود ولو شاء اهللا املفعول حمذوف تقديره ولو شاء اهللا اعناتكم العنتكم 

نكحوا املشركات ماضي هذا الفعل ثالثة أحرف يقال نكحت املرأة إذا تزوجتها وال تنكحوا قوله تعاىل وال ت
املشركني بضم التاء ألنه من أنكحت الرجل إذا زوجته ولو أعجبكم لو هاهنا مبعىن ان وكذا يف كل موضع وقع 

  ا على اجلنة والرفع على االبتداء بعد لو الفعل املاضي ولو كان جواهبا متقدما عليها واملغفرة بإذنه يقرأ باجلر عطف
قوله تعاىل عن احمليض جيوز أن يكون احمليض موضع احليض وأن يكون نفس احليض والتقدير يسألونك عن الوطء 

يف زمن احليض أو يف مكان احليض مع وجو احليض فاعتزلوا النساء أي وطء النساء وهو كناية عن الوطء املمنوع 
يض ويكون التقدير هو سبب إذى حىت يتطهرن يقرأ بالتخفيف وماضيه طهرن أي وجيوز أن يكون كناية عن احمل

انقطع دمهن وبالتشديد واألصل يتطهرن أي يغتسلن فسكن التاء وقلبها طاء وأدغمها من حيث أمركم اهللا من هنا 
ليكون مالئما لقوله  البتداء الغاية على أصلها أي من الناحية اليت تنتهي إىل موضع احليض وجيوز أن تكون مبعىن يف

  يف احمليض ويف الكالم حذف تقديره أمركم اهللا باالتيان منه 
قوله تعاىل حرث لكم امنا أفرد اخلرب واملبتدأ مجع ألن احلرث مصدر وصف به وهو يف معىن املفعول أي حمروثات أىن 

ذون فيه واملفعول حمذوف أي شئتم أي كيف شئتم وقيل مىت شئتم وقيل من أين شئتم بعد أن يكون يف املوضع املإ
شئتم االتيان ومفعول قدموا حمذوف تقديره نية الولد أو نية االعفاف وبشر خطاب للنيب جلرى ذكره يف قوله 

  يسألونك 



قوله تعاىل أن تربوا يف موضع نصب مفعول من أجله أي خمافة أن تربوا وعند الكوفيني لئال تربوا وقال أبو اسحاق 
  بتداء واخلرب هو يف موضع رفع باال

حمذوف أي أن تربوا وتتقوا خري لكم وقيل التقدير يف أن تربوا فلما حذف حرف اجلر نصب وقيل هو يف موضع 
  جر باحلرف احملذوف 

قوله تعاىل يف أميانكم جيوز أن تتعلق يف باملصدر كما تقول لغا يف ميينه وجيوز أن يكون حاال منه تقديره باللغو كائنا 
ب عليك هذا املعىن أنك لو أتيت بالذي لكان املعىن مستقيما وكان صفة كقولك باللغو الذي يف يف أميانكم ويقر

أميانكم مبا كسبت جيوز أن تكون ما مصدرية فال حتتاج إىل ضمري وأن تكون مبعىن الذي أو نكرة موصوفة فيكون 
  العائد حمذوفا 

ر وهو خرب واملبتدأ تربص وعلى قول األخفش هو فعل قوله تعاىل للذين يؤلون الالم متعلقة مبحذوف وهو االستقرا
وفاعل وأما من فقيل يتعلق بيؤلون يقال إىل من أمرأته وعلى امرأته وقيل األصل على وال جيوز أن يقدم من مقام 
على فعند ذلك تتعلق من مبعىن االستقرار وإضافة التربص إىل االشهر إضافة املصدر إىل املفعول فيه يف املعىن وهو 

  مفعول به على السعة واأللف يف فاءوا منقلبة عن ياء لقولك فاء يفي فيئة 
قوله تعاىل وان عزموا الطالق أي على الطالق فلما حذف احلرف نصب وجيوز أن يكون محل عزم على نوى فعداه 

  بغري حرف والطالق اسم للمصدر واملصدر التطليق 
اه االمر أي ليتربصن وقيل هو على بابه واملعىن وحكم املطلقات قوله تعاىل واملطلقات يتربصن قيل لفظه خرب ومعن

أن يتربصن ثالثة قروء وانتصاب ثالثة هنا على الظرف وكذلك كل عدد أضيف إىل زمان أو مكان وقروء مجع 
كثرة واملوضع موقع قلة فكان الوجه ثالثة أقراء واختلف يف تأويله فقيل وضع مجع الكثرة يف موضع مجع القلة 

ل ملا مجع يف املطلقات أتى بلفظ مجع الكثرة ألن كل مطلقة تتربص ثالثة وقيل التقدير ثالثة أقراء من قروء واحد وقي
القروء قرء وقرىء بالفتح والضم ما خلق اهللا جيوز أن تكون مبعىن الذي وأن تكون نكرة موصوفة والعائد حمذوف 

اال من احملذوف وهي حال مقدرة ألن وقت خلقه ليس أي خلقه اهللا يف أرحامهن يتعلق خبلق وجيوز أن يكون ح
بشيء حىت يتم خلقه ويبعولتهن اجلمهور على ضم التاء وأسكنها بعض الشذإذ ووجهها أنه حذف اإلعراب ألنه 
شبهه باملتصل حنو عضد وعجز يف ذلك قيل ذلك كناية عن العدة فعلى هذا يتعلق بأحق أي يستحق رجعتها ما 

  دامت 

املعىن أنه أحق أن يردها يف العدة وإمنا يردها يف النكاح أو إىل النكاح وقيل ذلك كناية عن النكاح  يف العدة وليس
فتكون يف متعلقة بالرد باملعروف جيوز أن تتعلق الباء باالستقرار يف قوله وهلن أي استقر ذلك باحلق وجيوز أن يكون 

ليهن درجة درجة مبتدأ وللرجال اخلرب عليهن جيوز أن يف موضع رفع صفة ملثل ألنه مل يتعرف باالضافة وللرجال ع
يكون متعلقا باالستقرار يف الالم وجيوز أن يكون يف موضع نصب حاال من الدرجة والتقدير درجة كائنة عليهن 
فلما قدم وصف النكرة عليها صار حاال ويضعف أن يكون عليهن اخلرب وهلن حال من درجة ألن العامل حينئذ 

  ال يتقدم عليه معنوي واحلال 
قوله تعاىل الطالق مرتان تقديره عدد الطالق الذي جيوز معه الرجعة مرتان فامساك أي فعليكم امساك و مبعروف 
جيوز أن يكون صفة المساك وأن يكون يف موضع نصب بامساك أن تأخذوا مفعوله شيئا ومما وصف له قدم عليه 

عدى إىل مفعولني وقد حذف أحدمها وهو العائد على ما تقديره فصار حاال ومن للبعيض وما مبعىن الذي وآتيتم تت



آتيتموهن إياه اال أن خيافا أن والفعل يف موضع نصب على احلال والتقدير اال خائفني وفيه حذف مضاف تقديره 
ا وال حيل لكم أن تأخذوا على كل حال أو يف كل حال اال يف حال اخلوف وقد قرىء خيافا بضم الياء أي يعلم منهم

ذلك أو خيشى أن ال يقيما يف موضع نصب بيخافا تقديره اال أن خيافا ترك حدود اهللا عليهما خرب ال وفيما متعلق 
باالستقرار وال جيوز أن يكون عليهما يف موضع نصب جبناح وفيما افتدت اخلرب ألن اسم ال إذا عمل ينون تلك 

  حدود اهللا مبتدأ وخربه و تعتدوها مبعىن تتعدوها 
تعاىل فال جناح عليهما أن يتراجعا أي يف أن يتراجعا يبينها يقرأ بالياء والنون واجلملة يف موضع نصب من قوله 

  احلدود والعامل فيها معىن االشارة 
قوله تعاىل ضرارا مفعول من أجله وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال أي مضارين كقولك جاء زيد ركضا و 

ر وجيوز أن تكون الالم الم العاقبة نعمة اهللا عليكم جيوز أن يكون عليكم يف موضع لتعتدوا الالم متعلقة بالضرا
نصب بنعمة ألهنا مصدر أي أن أنعم اهللا عليكم وجيوز أن يكون حاال منها فيتعلق مبحذوف وما أنزل جيوز أن يكون 

  إليها اهلاء يف به ما يف موضع نصب عطفا على النعمة فعلى هذا يكون يعظم حاال ان شئت من ما والعائد 

وان شئت من اسم اهللا وجيوز أن تكون ما مبتدأ ويعظكم خربه و من الكتاب حال من اهلاء احملذوفة تقديره وما 
  أنزله عليكم 

قوله تعاىل أن ينكحن تقديره من أن ينكحن أو عن أن ينكحن فلما حذف احلرف صار يف موضع نصب عند سيبويه 
ا تراضوا ظرف ألن ينكحن وان شئت جعلته ظرفا لتعضلوهن باملعروف جيوز أن وعند اخلليل هو يف موضع جر إذ

يكون حاال من الفاعل وأن يكون صفة ملصدر حمذوف أي تراضيا كائنا باملعروف وأن يتعلق بنفس الفعل ذلك 
وحده  ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون ذلكم ألن اخلطاب يف االية كلها للجمع فأما االفراد فيجوز أن يكون للنيب

وأن يكون لكل انسان وأن يكون اكتفى بالواحد عن اجلمع أزكى لكم األلف يف أزكمى مبدلة من وا وألنه من 
  زكى يزكوا ولكم صفة له وأطهر أي لكم 

قوله عز و جل والوالدات الوادات والوالد صفتان غالبتان فلذلك ال يذكر املوصوف معهما جلريهما جمرى االمساء 
صن وقد ذكروا حولني ظرف و كاملني صفة له وفائدة هذه الصفة اعتبار احلولني من غري نقص و يرضعن مثل يترب

ولوال ذكر الصفة جلاز أن حيمل على ما دون احلولني بالشهر والشهرين ملن أراد تقديره ذلك ملن أراد أن يتم 
لرضاعة واجليد فتح الراء يف اجلمهور على ضم الياء وتسمية الفاعل ونصب الرضاعة وتقرأ بالتاء مفتوحة ورفع ا

الرضاعة وكسرها حائز وقد قرىء به وعلى املولود األلف والالم مبعىن الذي والعائد عليها اهلاء يف له وله القائم 
مقام الفاعل باملعروف حال من الرزق والكسوة والعامل فيها معىن االستقرار يف على اال وسعها مفعول ثان وليس 

ألن كلفت تتعدى إىل مفعولني ولو رفع الوسع هنا مل جيز ألنه ليس ببدل ال تضار يقرأ بضم مبنصوب على االستثناء 
الراء وتشديدها وفيها وجهان أحدمها أنه على تسمية الفاعل وتقديره ال تضارر بكسر الراء األوىل واملفعول على 

األوىل مفتوحة على ما مل يسم فاعله هذا حمذوف تقديره ال تضار والدة والدا بسبب ولدها والثاين أن تكون الراء 
وأدغم ألن احلرفني مثالن ورفع ألن لفظه لفظ اخلرب ومعناه النهي ويقرأ بفتح الراء وتشديدها على أنه هني وحرك 

اللتقاء الساكنني وكان الفتح أوىل لتجانس األلف والفتحة قبلها وعلى هذه القراءة جيوز أن يكون أصله تضارر 
  الفاعل وترك تسميته على ما ذكرنا وتضارر على تسمية 



يف قراءة الرفع وقرىء شإذا بسكون الراء والوجه فيه أن يكون حيذف الراء الثانية فرارا من التشديد يف احلرف 
املكرر وهو الراء وجاز اجلمع بني الساكنني اما ألنه أجرى الوصل جمرى الوقف أو ألن مدة األلف تتجري جمرى 

ع نصب صفة لفصال وجيوز أن يتعلق بأرادا وتشأور أي منهما تستر ضعوا مفعوله احلركة عن تراض يف موض
حمذوف تقديره أجنبية أو غري االم أوالدكم مفعول حذف منه حرف اجلر تقديره ألوالدكم فتعدى الفعل إليه كقوله 

االول وجوابه  أمرتك اخلري فال جناح الفاء جواب الشرط و إذا سلمتم شرط أيضا وجوابه ما يدل عليه الشرط
وذلك املعىن هو العامل يف إذا ما آتيتم يقرأ باملد واملفعوالن حمذوفان تقديره ما أعطيتموهن إياه ويقرأ بالقصر تقديره 

  ما جئتم به فحذف وقال أبو علي تقديره ما جئتم نقده أو تعجيله كما تقول أتيت االمر أي فعلته 
ية أقوال أحدها أن الذين مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره وفيما يتلى عليكم قوله تعاىل والذين يتوفون منكم يف هذه اال

حكم الذين يتوفون منكم ومثله السارق والسارقة والزانية والزاين وقوله يتربصن بيان احلكم املتلو وهذا قول 
يتربصن ودل على سيبويه والثاين أن املبتدأ حمذوف والذين قام مقامه تقديره وأزواج الذين يتوفون منكم واخلرب 

احملذوف قوله ويذرون أزواجا والثالث أن الذين مبتدأ ويتربصن اخلرب والعائد حمذوف تقديره يتربصن بعدهم أو بعد 
موهتم والرابع أن الذين مبتدأ وتقدير اخلرب أزواجهم يتربصن فأزواجهم مبتدأ ويتربصن اخلرب فحذف املبتدأ لداللة 

خبار عن الذين وأخرب عن الزوجات املتصل ذكرهن بالذين ألن احلديث معهن يف الكالم عليه واخلامس أنه ترك اال
االعتداء باالشهر فجاء االخبار عما هو املقصود وهذا قول ألفراء واجلمهور على ضم الياء يف يتوفون على ما مل 

احلال من الفاعل املضمر يسم فاعله ويقرأ بفتح الياء على تسمية الفاعل واملعىن يستوفون آجاهلم و منكم يف موضع 
و عشرا أي عشر ليل ألن التاريخ يكون بالليلة إذا كانت هي أول الشهر واليوم تبع هلا باملعروف حال من الضمري 

  املؤنث يف الفعل أو مفعول به أو نعت ملصدر حمذوف وقد تقدم مثله 
رورة فيكون العامل فيه عرضتم وجيوز أن قوله تعاىل من خطبة النساء اجلار واجملرور يف موضع احلال من اهلاء اجمل

  يكون حاال من ما فيكون العامل نفيه 

االستقرار واخلطبة بالكسر خطاب املرأة يف التزويج وهي مصدر مضاف إىل املفعول والتقدير من خطبتكم النساء و 
ننته إذا سترته بثوب أو أو لالجابة واملفعول حمذوف تقديره أو أكننتموه يقال أكننت الشيء يف نفسي إذا كتمته وك

حنوه ولكن هذا االستدراك من قوله فيما عرضتم به و سرا مفعول به ألنه مبعىن النكاح أي ال تواعدوهن نكاحا 
وقيل هو مصدر يف موضع احلال تقديره مستخفني بذلك واملفعول حمذوف تقديره ال تواعدوهن النكاح سرا وجيوز 

را وقيل التقدير يف سر فيكون ظرفا اال أن تقولوا يف موضع نصب على أن يكون صفة ملصدر حمذوف أي مواعدة س
االستثناء من املفعول وهو منقطع وقيل متصل وال تعزموا عقدة أي على عقدة النكاح وقيل تعزموا مبعىن تنووا 

قد فيكون وهذا يتعدى بنفسه فيعمل عمله وقيل تعزموا مبعىن تعقدوا فتكون عقدة النكاح مصدر والعقدة مبعىن الع
  املصدر مضافا إىل املفعول 

قوله تعاىل ما مل متسوهن ما مصدرية والزمان معها حمذوف تقديره يف زمن ترك مسهن وقيل ما شرطية أي ان مل 
متسوهن ويقرأ متسوهن بفتح التاء من غري ألف على أن الفعل للرجال ويقرأ متاسوهن بضم التاء واأللف بعد امليم 

فيجوز أن يكون يف معىن القراءة األوىل جيوز أن يكون على نسبة الفعل إىل الرجال والنساء  وهو من باب املفاعلة
كاجملامعة واملباشرة ألن الفعل من الرجل والتمكني من املرأة واالستدعاء منها أيضا ومن هنا مسيت زانية فريضة جيوز 

عولة واملوصوف حمذوف تقديره متعة مفروضة أن تكون مصدرا وأن تكون مفعوال به وهو اجليد وفعلية هنا مبعىن مف
ومتعوهن معطوف على فعل حمذوف تقديره فطلقوهن ومتعوهن على املوسع قدره اجلمهور على الرفع واجلملة يف 



موضع احلال من الفاعل تقديره بقدر الوسع ويف اجلملة حمذوف تقديره على املوسع منكم وجيوز أن تكون اجلملة 
يقرأ قدره بالنصب وهو مفعول على املعىن ألن معىن متعوهن أي ليؤد كل منكم قدر وسعه مستأنفة ال موضع هلا و

وأجود من هذا أن يكون التقدير فأوجبوا على املسوع قدره والقدر والقدر لغتان وقد قرىء هبما وقيل القدر 
جيري جمراه حقا مصدر حق بالتسكني الطاقة وبالتحريك املقدار متاعا اسم للمصدر واملصدر التمتيع واسم املصدر 

  ذلك حقا و على متعلقة بالناصب للمصدر 

قوله تعاىل وقد فرضتم يف موضع احلال فنصف أي فعليكم نصف أو فالواجب نصف ولو قرىء بالنصب لكان 
وجهه فأدوا نصف ما فرضتم اال أن يعفون أن والفعل يف موضع نصب والتقدير فعليكم نصف ما فرضتم اال يف 

قد سبق مثله يف قوله اال أن خيافا بأبسط من هذا والنون يف يعفون ضمري مجاعة النساء والوأو قبلها الم حال العفو و
الكلمة ألن الفعل هنا مبين فهو مثل خيرجن ويقعدن فأما قولك الرجال يعفون فهو مثل النساء يعفون يف اللفظ وهو 

ن فحذفت الوأو اليت هي الم وبقيت وأو الضمري خمألف له يف التقدير فالرجال يعفون أصله يعفوون مثل خيرجو
والنون عالمة الرفع ويف قولك النساء يعفون مل حيذف منه شيء على ما بينا وأن تعفوا مبتدأ و أقرب خربه و 

للتقوى متعلق بأقرب وجيوز يف غري القرآن أقرب من التقوى وأقرب إىل التقوى اال أن الالم هنا تدل على معىن غري 
وغري معىن من فمعىن الالم العفو أقرب من أجل التقوى فالالم تدل على علة قرب العفو وإذا قلت أقرب معىن إىل 

إىل التقوى كان املعىن مقارب التقوى كما تقول أنت أقرب ايل وأقرب من التقوى يقتضي أن يكون العفو والتقوى 
ل على معىن الالم وتاء التقوى مبدلة من وأو قريبني ولكن العفو أشد قربا من التقوى وليس معىن االية على هذا ب

ووأوها مبدلة من ياء ألنه من وقيت وال تنسوا ألفضل يف ولو تنسوا من القراءات ووجخخا ما ذكرناه يف اشتروا 
الضاللة بينكم ظرف لتنسوا أو حال من ألفضل وقرىء وال تناسوا ألفضل على باب املفاعلة وهو مبعىن املتاركة ال 

  و مبعىن السه
قوله تعاىل حافظوا جيوز أن يكون من املفاعلة الواقعة من واحد كعاقبت اللص وعافاه اهللا وأن يكون من املفاعلة 

الواقعة من اثنني ويكون وجوب تكرير احلفظ جاريا جمرى الفاعلني إذ كان الوجوب حاثا على الفعل فكأنه شريك 
الوعد كان من اهللا والقبول من موسى وجعل القبول كالوعد الفاعل احلافظ كما قالوا يف قوله وإذ واعدنا موسى ف

ويف حافظوا معىن ال جيود يف احفظوا وهو تكرير احلفظ الصالة الوسطى خصت بالذكر وان دخلت يف الصلوات 
  تفضيال هلا والوسطى فعلى من الوسط هللا جيوز أن تتعلق الالم بقوموا وان شئت بقانتني 

ذوف تقديره فصلوا رجاال أو فقوموا رجاال ورجاال مجع راجل كصاحب وصحاب قوله تعاىل فرجاال حال من احمل
  وفيه مجوع كثرية ليس هذا موضع 

ذكرها كما علمكم يف موضع نصب أي ذكرا مثل ما علمكم وقد سبق مثله يف قوله كما أرسلنا ويف قوله وإذكروه 
  كما هداكم 

حمذوف تقديره يوصون وصية هذا على قراءة من نصب وصية  قوله تعاىل والذين يتوفون منكم الذين مبتدأ واخلرب
ومن رفع الوصية فالتقدير وعليهم وصية وعليهم املقدرة خرب لوصية و ألزواجهم نعت للوصية وقيل هو خرب 

الوصية وعليهم خرب ثان أو تبيني وقيل الذين فاعل فعل حمذوف تقديره لوص الذين يتوفون وصية وهذا على قراءة 
ية متاعا إىل احلول مصدر ألن الوصية دلت على يوصون ويوصون مبعىن ميتعون وجيوز أن يكون بدال من نصب وص

من الوصية على قراءة من نصبها أو صفة لوصية وإىل احلول متعلق مبتاع أو صفة له وقيل متاعا حال أي متمتعني أو 



ال اخراجها وقال غريه هو حال وقيل  ذوي متاع غري اخراج غري هنا تنتصب انتصاب املصدر عند األخفش تقديره
  هو صفة متاع وقيل التقدير من غري اخراج 

  قوله تعاىل وللمطلقات متاع ابتداء وخرب و حقا مصدر وقد ذكر مثله قبل 
  قوله تعاىل كذلك يبني اهللا قد ذر يف آية الصيام 

تفقوا على حذف اهلمزة يف املستقبل ختفيفا قوله تعاىل أمل تر إىل الذين األصل يف ترى ترأى مثل ترعى اال أن العرب ا
وال يقاس عليه ورمبا جاء يف ضرورة الشعر على أصله وملا حذفت اهلمزة بقى آخر الفعل ألفا فحذفت يف اجلزم 

واللف منقلبة عن ياء فأما يف املاضي فال حتذف اهلمزة وإمنا عداه هنا بإىل ألن معناه أمل ينته علمك إىل كذا والرؤية 
عىن العلم واهلمزة يف أمل استفهام واالستفهام إذا دخل على النفي صار اجيابا وتقريرا وال يبقى االستفهام وال هنا مب

النفي يف املعىن مث أحياهم معطوف على فعل حمذوف تقديره فماتوا مث أحياهم وقيل معىن االمر هنا اخلرب ألن قوله 
  ملعىن وألف أحيا منقلبة عن ياء فقال هلم اهللا موتوا أي فأماهتم فكان العطف على ا

قوله تعاىل وقاتلوا املعطوف عليه حمذوف تقديره فأطيعوا وقاتلوا أو فال حتذروا املوت كما حذره من قبلهم ومل 
  ينفعهم احلذر 

قوله تعاىل من ذا الذي من استفهام يف موضع رفع باالبتداء وذا خربه والذي نعت لذا أو بدل منه و يقرض صلة 
  جيوز أن تكون من  الذي وال

وذا مينزلة اسم واحد كما كانت مإذا ألن ما أشد اهباما من من إذا كانت من مل يعقل ومثله من ذا الذي يشفع عنده 
والقرض اسم للمصدر واملصدر على احلقيقة االقراض وجيوز أن يكون القرض هنا مبعىن املقرض كاخللق مبعىن 

ن يكون صفة ملصدر حمذوف تقديره من ذا الذي يقرض اهللا ماال اقراضا املخلوق فيكون مفعوال به و حسنا جيوز أ
حسنا وجيوز أن يكون صفة للمال ويكون مبعىن الطيب أو الكثري فيضاعقه يقرأ بالرفع عطفا على يقرض أو على 
وال  االستئناف أي فاهللا يضاعفه ويقرأ بالنصب وفيه وجهان أحدمها أن يكون معطوفا على مصدر يقرض يف املعىن

يصح ذلك اال بإضمار أن ليصري مصدرا معطوفا على مصدر تقديره من ذا الذي يكون منه قرض فمضاعفة من اهللا 
والوجه الثاين أن يكون جواب االستفهام على املعىن ألن املستفهم عنه وان كان املقرض يف اللفظ فهو عن االقراض 

ز أن يكون جواب االستفهام على اللفظ ألن املستفهم عنه يف يف املعىن فكأنه قال أيقرض اهللا أحد فيضاعقه وال جيو
  اللفظ املقرض ال القرض 

  فان قيل مل اليعطف على املصدر الذي هو قرضا كما يعطف الفعل على املصدر بإضمار أن مثل قول الشاعر 
املؤكد ال يقدر قيل ال يصح هذا لوجيهن أحدمها أن قرضا هنا مصدر مؤكد واملصدر ... للبس عباءة وتقر عيين 

بأن والفعل والثاين أن عطفه عليه يوجب أن يكون معموال ليقرض وال يصح هذا يف املعىن ألن املضاعفة ليست 
مقرضة وإمنا هي فعل من اهللا ويقرأ يضعفه بالتشديد من غري ألف وبالتخفيف مع األلف ومعنامها واحد وميكن أن 

ة الواقعة من واحد كما ذكرنا يف حافظوا و أضعافا مجع ضعف يكون التشديد للتكثري وياضعف من باب املفاعل
والضعف هو العني وليس باملصدر واملصدر االضعاف أو املضاعفة فعلى هذا جيوز أن يكون حاال من اهلاء يف 
يضاعفه وجيوز أن يكون مفعوال ثانيا على املعىن ألن معىن يضاعفه يصريه أضعافا وجيوز أن يكون مجع ضعف 

  م وقع موقع املصدر كالعطاء فانه اسم للمعطى وقد استعمل مبعىن االعطاء قال القطامي والضعف اس
  أكفر ابعد رد املوت عين وبعد عطائك املائة الرتاعا 



فيكون اينتصاب أضعافا على املصدر فان قيل فكيف مجع قيل الختالف جهات التضعيف حبسب اختالف االخالص 
  ومقدار املقرض واختالف أنواع 

  زاء ويبسط يقرأ بالسني وهو األصل وبالصاد على ابداهلا من السني لتجانس الطاء يف االستعالء اجل
قوله تعاىل من بين إسرائيل من تتعلق مبحذوف ألهنا حال أي كائنا من بين إسرائيل و من بعد متعلق باجلار االول أو 

هنما زمانان نقاتل اجلمهور على النون واجلزم مبا يتعلق به االول والتقدير من بعد موت موسى و إذ بدل من بعد أل
على جواب االمر وقد قرىء بالرفع يف الشإذ على االستئناف وقرىء بالياء والرفع على أنه صفة مللك وقرىء بالياء 

واجلزم أيضا على اجلواب ومثله فهب يل من لدنك وليا يرثين بالرفع واجلزم عسيتم اجلمهور على فتح السني ألنه 
ل تقول عسى مثل رمى ويقرأ بكسر ها وهي لغة والفعل منها عسى مثل خشي واسم الفاعل عسى مثل عم على فع

حكاه ابن اإلعرايب وخرب عسى أن ال تقاتلوا والشرط معترض بينهما وما لنا ما استفهام يف موضع رفع باالبتداء ولنا 
از أن يكون منقطعا عنه وهو استفهام يف اخلرب ودخلت الوأو لتدل على ربط هذا الكالم مبا قبله ولو حذفت جل

اللفظ وانكار يف املعىن أن ال نقاتل تقديره يف أن ال نقاتل أي يف ترك القتال فتتعلق يف باالستقرار أو بنفس اجلار 
فيكون أن ال نقاتل يف موضع نصب عند سيبويه وجر عند اخلليل وقال األخفش أن زائدة واجلملة حال تقديره وما 

قاتلني مثل قوله مالك ال وقد أعمل ان وهي زائدة وقد أخرجنا مجلة يف موضع احلال والعامل نقاتل و لنا غري م
  أبنائنا معطوف على ديارنا وفيه حذف مضاف تقديره ومن بني أبنائنا 

قوله تعاىل طالوت هو اسم أعجمي معرفة فلذلك مل ينصرف وليس مبشتق من الطول كما أن اسحاق ليس مبشتق 
ق وإمنا هي ألفاظ تقارب ألفاظ العربية و ملكا حال و أىن مبعىن أين أو مبعىن كيف وموضعها نصب على من السح

احلال من امللك والعامل فيها يكون وال يعمل فيها واحد من الظرفني ألنه عامل معنوي فال يتقدم احلال عليه ويكون 
والعامل فيه يكون أو اخلرب وجيوز أن يكون اخلرب علينا جيوز أن تكون الناقصة فيكون اخلرب له و علينا حال من امللك 

وله حال وجيوز أن تكون التامة فيكون له متعلقا بيكون وعلينا حال والعامل فيه فيكون وحنن أحق يف موضع احلال 
   والباء ومن يتعلقان بأحق وأصل السعة وسعة بفتح الوأو وحقها يف األصل الكسر وإمنا حذفت يف املصدر ملا حذفت

يف املستقبل وأصلها يف املستقبل الكسر وهو قولك يسع ولوال ذلك مل حتذف كما مل حتذف يف يوجل ويوجل وإمنا 
فتحت من أجل حرف احللق فالفتحة عارضة فأجرى عليها حكم الكسرة مث جعلت يف املصدر مفتوحة لتوافق الفعل 

ى أصله و من املال نعت للسعة يف العلم ويذلك على ذلك أن قولك وعد يعد مصدره عدة بالكسر ملا خرج عل
جيوز أن يكون نعتا للبسطة وأن يكون متعلقا هبا و واسع قيل هو على معىن النسب أي هو ذو سعة وقيل جاء على 

حذف الزائد واألصل أوسعة فهو موسع وقيل هو فاعل وسع فالتقدير على هذا واسع احللم ألنك تقول وسعنا 
  حلمه 

م خرب ان والتاء يف التابوت أصل ووزنه فاعول وال يعرف له اشتقاق وفيه لغة أخرى التابوه قوله تعاىل أن يأتيك
  باهلاء وقد قرىء به شإذا فيجوز أن يكونا لغتني وأن تكون اهلاء بدال من التاء 

ملة يف فان قيل مل ال يكون فعلوتا من تاب يتوب قيل املعىن ال يساعده وإمنا يشتق إذا صح املعىن فيه سكينة اجل
موضع احلال وكذلك حتمله املالئكة و من ربكم نعت للسكينة و مما ترك نعت لبقية وأصل بقية بقيية والم الكلمة 

  ياء وال حجة يف بقي النكسار ما قبلها اال ترى أن شقى أصلها وأو 
من باله يبلوه و بنهر  قوله تعاىل باجلنود يف موضع احلال أي فصل ومعه اجلنود والياء يف مبتليكم بدل من وأو ألنه



بفتح اهلاء وإسكاهنا لغتان واملشهور يف القراءة فتحها وقرأ محيد بن قيس بإسكاهنا وأصل النهر والنهار االتساع ومنه 
أهنر الدم اال من اغترف استثناء من اجلنس وموضعه نصب وأنت باخليار ان شئت جعلته استثناء من من األوىل وان 

رف متعد و غرفة بفتح الغني وضمها وقد قرىء هبما ومها لغتان وعلى هذا حيتمل أن تكون شئت من من الثانية واغت
الغرفة مصدرا وأن تكون املغروف وقيل الغرفة بالفتح املرة الواحدة وبالضم قدر ما حتمله اليد و بيده يتعلق باغترف 

ناء من املوجب وقد قرىء يف الشإذ وجيوز أن يكون نعتا للغرفة فيتعلق باحملذوف اال قليال منصوب على االستث
بالرفع وقد ذكرنا وجهه يف قوله تعاىل مث توليتم اال قليال منكم وعني الطاقة وأو ألنه من الطوق وهو القدرة تقول 

  طوقته االمر وخرب ال لنا وال جيوز أن تعمل يف اليوم وال يف جبالوت الطاقة إذ لو كان كذلك لنونت بل العامل فيهما 

ر وجيوز أن يكون اخلرب جبالوت فيتعلق مبحذوف ولنا تبيني أو صفة لطاقة واليوم يعمل فيه االستقرار االستقرا
وجالوت مثل طالوت كم من فئة كم هنا خرب وموضعها رفع باالبتداء و غلبت خربها ومن زائدة وجيوز أن تكون 

ة ألنه من فاء يفيء إذا رجع يف موضع رفع صفة لكم كما تقول عندي مائة من درهم ودينار وأصل فئة فيئ
فاحملذوف عينها وقيل أصلها فيوة ألهنا من فأوت رأسه إذا كسرته فألفئة قطعة من الناس بإذن اهللا يف موضع نصب 

  على احلال والتقدير بإذن اهللا هلم وان شئت جعلتها مفعوال به 
  صدين جلالوت قوله تعاىل جلالوت تتعلق الالم بربزوا وجيوز أن تكون حاال أي برزوا قا

  قوله تعاىل فهزموهم بإذن اهللا هو حال أو مفعول به 
قوله تعاىل ولوال دفع اهللا يقرأ بفتح الدال من غري ألف وهو مصدر مضاف إىل الفاعل و الناس مفعوله و بعضهم 
أن بدل من الناس بدل بعض من كل ويقرأ دفاع بكسر الدال وباأللف فيحتمل أن يكون مصدر دفعت أيضا وجيوز 

  يكون مصدر دافعت ببعض هو املفعول الثاين يتعدى إليه الفعل حبرف اجلر 
قوله تعاىل تلك آيات اهللا تلك مبتدأ وآيات اهللا اخلرب و نتلوها جيوز أن يكون حاال من االيات والعامل فيها معىن 

مري االيات املنصوب أي االشارة وجيوز أن يكون مستأنفا و باحلق جيوز أن يكون مفعوال به وأن يكون حاال من ض
  ملتبسة باحلق وجيوز أن يكون حاال من الفاعل أي ومعنا احلق وجيوز أن يكون حاال من الكاف أي ومعك احلق 

قوله تعاىل تلك الرسل مبتدأ وخرب و فضلنا حال من الرسل وجيوز أن يكون الرسل نعتا أو عطف بيان وفضلنا اخلرب 
أنفا ال موضع له وجيوز أن يكون بدال من موضع فضلنا ويقرأ كلم اهللا منهم من كلم اهللا جيوز أن يكون مست

بالنصب ويقرأ كامل اهللا و درجات حال من بعضهم أي ذادرجات وقيل درجات مصدر يف موضع احلال وقيل 
 انه قال ورفعنا بعضهم رفعات وقيل التقدير على درجات أو يف: انتصابه على املصدر ألن الدرجة مبعىن الرفعة ف 

درجات أو إىل درجات فلما حذف حرف اجلر وصل الفعل بنفسه من بعد ما جاءهتم جيوز أن تكون بدال من بعدهم 
  باعادة حرف اجلر وجيوز أن تكون 

من الثانية تتعلق باقتتل والضمري االول يرجع إىل الرسل والضمري يف جاءهتم يرجع إىل االمم و لكن استدراك ملا دل 
اهلم كان من اختالفهم مث بني االختالف بقوله فمنهم من آمن ومنهم من كفر والتقدير فاقتتلوا الكالم عليه ألن اقتت

ولكن اهللا يفعل ما يريد استدراك على املعىن أيضا ألن املعىن ولو شاء اهللا ملنعهم ولكن اهللا يفعل ما يريد وقد أراد أن 
  ال مينعهم أو أراد اختالفهم واقتتاهلم 

مفعوله حمذوف أي شيئا مما و ما مبعىن الذي والعائد حمذوف أي رزقنا كموه ال بيع فيه يف موضع قوله تعاىل أنفقوا 
  رفع صفة ليوم وال خلة أي فيه وال شفاعة أي فيه ويقرأ بالرفع والتنوين وقد مضى تعليله يف قوله فال رفث 



هلكم اله واحد احلي القيوم جيوز أن يكون قوله تعاىل اهللا ال اله اال هو مبتدأ وخرب وقد ذكرنا موضع هو يف قوله وا
خربا ثانيا وأن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هو وأن يكون مبتدأ واخلرب ال وأن يكون بدال من هو وأن يكون بدال 
من ال اله والقيوم فيعول من قام يقوم فلما اجتمعت الوأو والياء وسبقت األوىل بالسكون قلبت الوأو ياء وأدغمتا 

يكون فعوال من هذا ألنه لو كان كذلك لكان قووما بالوأو ألن العني املضاعفة أبدا من جنس العني  وال جيوز أن
األصلية مثل سبوح وقدوس ومثل ضراب وقتال فالزائد من جنس العني فلما جاءت الياء دل أنه فيعول ويقرأ القيم 

يف الشإذ القائم مثل قوله قائما بالقسط على فيعل مثل سيد وميت ويقرأ القيام على فيعال مثل بيطار وقد قرىء 
وقرىء يف الشإذ أيضا احلي القيوم بالنصب على إضمار أعىن وعني احلي والمه ياءان وله موضع يشبع القول فيه ال 

تأخذه جيوز أن يكون مستأنفا وجيوز أن يكون له موضع ويف ذلك وجوه أحدها أن يكون خربا آخر هللا أو خربا 
يف موضع احلال من الضمري يف القيوم أي يقوم بأمر اخللق غري غافل وأصل السنة وسنة  للحي وجيوز أن يكون

والفعل منه وسن يسن مثل وعد يعد فلما حذفت الوأو يف الفعل حذفت يف املصدر وال نوم ال زائدة للتوكيد 
ا قال وال نوم نفامها على وفائدهتا أهنا لو حذفت الحتمل الكالم أن يكون ال تأخذه سنة وال نوم يف حال واحدة فإذ

  كل حال له ما يف السموات جيوز أن يكون خربا آخر ملا تقدم وأن يكون مستأنفا من ذا الذي قد ذكر 

يف قوله تعاىل من ذا الذي يقرض اهللا و عنده ظرف ليشفع وقيل جيوز أن يكون حاال من الضمري يف يشفع وهو 
احلال أقوى ألنه إذا مل يشفع من هو عنده وقريب منه فشفاعة غريه  ضعيف يف املعىن ألن املعىن يشفع إليه وقيل بل

أبعد اال بإذنه يف موضع احلال والتقدير ال أحد يشفع عنده اال مإذونا له أو اال ومعه إذن أو اال يف حال االذن 
يكون  وجيوز أن يكون مفعوال به أي بإذنه يشفعون كما تقول ضرب بسيفه أي هو آلة الضرب و يعلم جيوز أن

خربا آخر وأن يكون مستأنفا من علمه أي معلومه ألنه قال اال مبا شاء وعلمه الذي هو صفة له ال حياط به وال 
بشيء منه وهلذا قال وال حييطون به علما اال مبا شاء بدل من شيء كما تقول ما مررت بأحد اال بزيد وسع كرسيه 

لكرسي فاعله ويقرأ بسكون السني على ختفيف الكسرة اجلمهور على فتح الوأو وكسر السني على أنه فعل وا
كعلم يف علم ويقرأ بفتح الوأو وسكون السني ورفع العني وكرسيه باجلر السموات واالرض بالرفع على أنه مبتدأ 
وخرب والكرسي فعلى من الكرس وهو اجلمع وألفصيح فيه ضم الكاف وجيوز كسرها لالتباع وال يؤده اجلمهور 

مزة على األصل ويقرأ حبذف اهلمزة كما حذفت مهزة أناس ويقرأ بوأو مضمومة مكان اهلمزة على على حتقيق اهل
  االبدال و العلي فعيل وأصله عليو ألنه من عال يعلو 

قوله تعاىل قد تبني الرشد اجلمهور على ادغام الدال يف التاء ألهنا من خمرجها وحتويل الدال إىل التاء أوىل ألن الدال 
تاء مهموسة واملهموس أخف ويقرأ باالظهار وهو ضعيف ملا ذكرنا والرشد بضم الراس وسكون الشني شديدة وال

هو املشهور وهو مصدر من رشد بفتح الشني يرشد بضمها ويقرأ بفتح الراء والشني وفعله رشد يرشد مثل علم 
بت الوأو ياء لسكوهنا يعلم من الغي يف موضع نصب على أنه مفعول وأصل الغي غوى ألنه من غوى يغوي فقل

وسبقها مث أدغمت و الطاغوت يذكر ويؤنث ويستعمل بلبفظ واحد يف اجلمع والتوحيد والتذكري والتأنيث ومنه 
قوله والذي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأصله طغيوت ألنه من طغيت تطغى وجيوز أن يكون من الوأو ألنه يقال 

لطغيان مث قدمت الالم فجعلت قبل الغني فصار طيغوتا أو طوغوتا فلما حترك فيه يطغو أيضا والياء أكثر وعليه جاء ا
احلرف وانفتح ما قبله قلب ألفا فوزنه االن فلعوت وهو مصدر يف األصل مثل امللكوت والرهبوت الوثقى تأنيث 

  االوثق مثل الوسطى واالوسط ومجعه الوثق مثل الصغر والكرب وأما الوثق 



نفصام هلا يف موضع نصب على احلال من العروة وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف بضمتني فجمع وثيق ال ا
  الوثقى 

قوله تعاىل والذين كفروا مبتدأ أولياؤهم مبتدأ ثان الطاغوت خرب الثاين والثاين وخربه خرب االول وقد قرىء 
خيرجوهنم مستأنف ال موضع له الطواغيت على اجلمع وإمنا مجع وهو مصدر ألنه صار امسا ملا يعبد من دون اهللا 

وجيوز أن يكون حاال والعامل فيه معىن الطاغوت وهو نظري ما قال أبو علي يف قوله اهنا لظى نزاعة وسنذكره يف 
  موضعه فأما خيرجهم فيجوز أن يكون خربا ثانيا وأن يكون حاال من الضمري يف ويل 

ند اخلليل ألن تقديره ألن آتاه اهللا فهو مفعول من أجله قوله تعاىل أن آتاه اهللا يف موضع نصب عند سيبويه وجر ع
والعامل فيه حاج واهلاء ضمري ابراهيم وجيوز أن تكون ضمري الذي و إذ جيوز أن تكون ظرفا حلاج وأن تكون آلتاه 

وذكر بعضهم أنه بدل من أن آتاه وليس بشيء ألن الظرف غري املصدر فلو كان بدال لكان غلطا اال أن جتعل إذ 
عىن أن املصدرية وقد جاء ذلك وسيمر بك يف القرآن مثله أنا أحيي االسم اهلمزة والنون وإمنا زيدت األلف عليها مب

يف الوقف لبيان حركة النون فإذا وصلته مبا بعده حذفت األلف للغنية عنها وقد قرأ نافع بإثبات األلف يف الوصل 
  الشعر وذلك على اجراء الوصل جمرى الوقف وقد جاء ذلك يف 

قوله تعاىل فان اهللا يأيت دخلت الفاء ايذانا بتعلق هذا الكالم مبا قبله واملعىن إذا ادعيت االحياء واالماتة ومل تفهم 
فاحلجة أن اهللا يأيت بالشمس هذا هو املعىن و من املشرق و من املغرب متعلقان بالفعل املذكور وليسا حالني وإمنا مها 

أن يكونا حالني ويكون التقدير مسخرة أو منقادة فبهت على مامل يسم فاعله ويقرأ بفتح  البتداء غاية االتيان وجيوز
الباء وضم اهلاء وبفتح الباء وكسر اهلاء ومها لغتان والفعل فيهما الزم ويقرأ بفتحهما فيجوز أن يكون الفاعل 

  ضمري ابرامهي و الذي مفعول وجيوز أن يكون الذي فاعال ويكون الفعل الزما 
له تعاىل أو كالذي يف الكاف وجهان أحدمها أهنا زائدة والتقدير أمل تر إىل الذي حاج أو الذي مر على قرية وهو قو

  مثل قوله ليس كمثله والثاين 

هي غري زائدة وموضعها نصب والتقدير أو رأيت مثل الذي ودل على هذا احملذوف قوله أمل تر إىل الذي حاج أو 
جب حبال أي القبلتني شاء وقد ذكر يف قوله أو كصيب وغريه وأصل القريبة من قريت للتصيل أو للتخيري يف التع

املاء إذا مجعته فالقرية جمتمع الناس وهي خأوية يف موضع جر صفة لقرية على عروشها يتعلق خبأوية ألن معناه واقعة 
روش القرية وأعاد حرف على سقوفها وقيل هو بدل من القرية تقديره مر على قرية على عروشها أي مر على ع

اجلر مع البدل وجيوز أن يكون على عروشها على هذا القول صفة للقرية ال بدال تقديره على قرية ساقطة على 
عرشوها فعلى هذا جيوز أن يكون وهي خأوية حاال من العروش وأن يكون حاال من القرية ألهنا قد وصفت وأن 

االضافة وهو ضعيف مع جوازه أىن يف موضع نصب بيحي وهي مبعىن  يكون حاال من هاء املضاف إليه والعامل معىن
مىت فعلى هذا يكون ظرفا وجيوز أن يكون مبعىن كيف فيكون موضعها حاال من هذه وقد تقدم ملا فيه من االستفهام 

تقع يف أدىن مائة عام ظرف ألماته على املعىن ألبثه ميتا مائة عام وال جيوز أن يكون ظرفا على الظاهر ألن االمانة 
زمان وجيوز أن يكون ظرفا لفعل حمذوف تقديره فأماته فلبث مائة عام ويدل على ذلك قوله كم لبثت مث قال بل 

لبثت مائة عام كم ظرف للبثت كم يتسنه اهلاء زائدة يف الوقف واصل الفعل على هذا فيه وجهان أحدمها هو 
بت االخرية ياء كما قلبت يف تظنيت مث أبدلت الياء ألفا مث يتسنن من قوله محا مسنون فلما اجتمعت ثالث نونات قل

حذفت للجزم والثاين أن يكون أصل األلف وأوا من قولك أسىن يسىن إذا مضت عليه السنون وأصل سنة سنوة 
لقوهلم سنوات وجيوز أن تكون اهلاء أصال ويكون اشتقاقه من السنة وأصلها سنهة لقوهلم سنها وعاملته مساهنة 



ذا تثبت اهلاء وصال ووقفا وعلى االول تثبت يف الوقف دون الوصل ومن أثبتها يف الوصل أجراه جمرى فعلى ه
  الوقف 

فان قيل ما فاعل يتسىن قيل حيتمل أن يكون ضمري الطعام والشراب الحتياج كل واحد منها إىل االخر مبنزلة شيء 
 لذلك وذلك يكىن به عن الواحد واالثنني واحد فلذلك أفرد الضيمر يف الفعل وحيتمل أن يكون جعل الضمري

  واجلمع بلفظ واحد وحيتمل أن يكون الضمري للشراب ألنه أقرب إليه وإذا مل يتغري 

  الشراب مع سرعة التغري إليه فأن ال يتغري الطعام أوىل وجيوز أن يكون أفرد يف موضع التثنية كما قال الشاعر 
  لت به فاهنلت أو سنبل كح... فكأن يف العيين حب قرنفل 

ولنجعلك معطوف على فعل حمذوف تقديره أريناك ذلك لتعلم قدر قدرتنا ولنجعلك وقيل الوأو زائدة وقيل التقدير 
ولنجعلك فعلنا ذلك كيف ننشرها يف موضع احلال من العظام والعامل يف كيف ننشرها وال جيوز أن تعمل فيها 

كيف وننشرها مجيعا حال من العظام والعامل فيها انظر تقديره انظر انظر ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله ولكن 
إىل العظام حمياة وننشرها يقرأ بفتح النون وضم الشني وماضيه نشر وفيه وجهان أحدمها أن يكون مطأوع أنشر اهللا 

ر الذي هو امليت فنشر ويكون نشر على هذا مبعىن أنشر فالالزم واملتعدي بلفظ واحد والثاين أن يكون من النش
ضد الطي أي يبسطها باالحياء ويقرأ بضم النون وكسر الشني أي حنييها وهو مثل قوله إذا شاء أنشره ويقرأ بالزاي 

أي نرفعها وهو من النشر وهو املرتفع من االرض وفيها على هذا قراءتان ضم النون وكسر الشني من أنزته وفتح 
حلما مفعول ثان قال أعلم يقرأ بفتح اهلمزة والالم على أنه أخب النون وضم الشني وماضيه نشزته ومها لغتان و 

عن نفسه ويقرأ بوصل اهلمزة على االمر وفاعل قال اهللا وقيل فاعله عزيز وأمر نفسه كما يأمر املخاطب كما تقول 
  اس لنفسك أعلم يا عبد اهللا وهذا يسمى التجريد وقرىء بقطع اهلمزة وفتحها وكسر الالم واملعىن أعلم الن

قوله تعاىل وإذ قال العامل يف إذ حمذوف تقديره إذكر فهو مفعول به ال ظرف و أرين يقرأ بسكون الراء وقد ذكر يف 
قوله وأرنا مناسكنا كيف حتيي اجلملة يف موضع نصب أرىن أي أرين كيفية احياء املوتى فكيف يف مكوضع نصب 

ئن واهلمزة يف يطمئن أصل ووزنه يفعلل ولذلك جاء فإذا بتحيي ليطمئن الالم متعلقة مبحذوف تقديره سألتك ليطم
اطمأننتم مثل اقشعررمت من الطري صفة ألربعة وان شئت علقتها خبذ وأصل الطري مصدر طار يطري طريا مثل باع 
يبيع بيعا مث مسى اجلنس باملصدر وجيوز أن يكون أصله طريا مثل سيد مث خففت كما خفف سيد وجيوز أن يكون 

تاجر وجتر والطري واقع على اجلنس والواحد طائر فصرهن يقرأ بضم الصاد وختفيف الراء وبكسر الصاد مجعا مثل 
  وختفيف الراء وهلما معنيان أحدمها أملهن يقال 

صاره يصوره ويصريه إذا أماله فعلى هذا تتعلق إىل بالفعل ويف الكالم حمذوف تقديره أملهن إليك مث قطعهن واملعىن 
ه ويصريه مبعىن يقطعه فعلى هذا يف الكالم حمذوف يتعلق به إىل أي فقطعهن بعد أن متيلهن إليك الثاين أن يصور

واالجود عندي أن تكون إليكم حاال من املفعول املضمر تقديره فقطعهن مقربة إليكم أو ممالة وحنو ذلك ويقرأ بضم 
رها مثل مدهن فالضم على االتباع الصاد وتشديد الراء مث منهم من يضمها ومنهم من يفتحها ومنهم من يكس

والفتح للتخفيف والكسر على أصل التقاء الساكنني واملعىن يف اجلميع من صره يصره إذا مجعه منهن يف موضع 
نصب على احلال من جزءا وأصله صفة للنكرة قدم عليها فصار حاال وجيوز أن يكون مفعوال ال جعل ويف اجلزء 

ىء هبما وفيه لغة ثالثة كسر اجليم ومل أعلم أحدا قرأ به وقرىء بتشديد الزاي لغتان ضم الزاي وتسكينها وقد قر
من غري مهزة والوجه فيه أنه نوى الوقف عليه فحذف اهلمزة بعد أن ألقى حركتها على الزاي مث شدد الزاي كما 



وضع احلال أي تقول يف الوقف هذا فرح مث أجرى الوصل جمرى الوقف و يأتينك جواب االمر و سعيا مصدر يف م
  ساعيات وجيوز أن يكون مصدرا مؤكدا ألن السعي واالتيان متقاربان فكأنه قال يأتينك اتيانا 

قوله تعاىل مثل الذين ينفقون أمواهلم يف الكالم حذف مضاف تقديره مثل انفاق الذين ينفقون أو مثل نفقة الذين 
ن الذين ينفقون ال يشبهون باحلبة بل انفاقهم أو نفقتهم ينفقون ومثل مبتدأ و كمثل حبة خربه وإمنا قدر احملذوف أل

أنبتت سبع سنابل اجلملة يف موضع جر صفة حلبة يف كل سنبلة مائة حبة ابتداء وخرب يف موضع جر صفة لسنابل 
وجيوز أن يرفع مائة حرب باجلار ألنه قد اعتمد ملا وقع صفة وجيوز أن تكون اجلملة صفة لسبع كقولك رأيت سبعة 

ل أحرار وأحرارا ويقرأ يف الشإذ مائة بالنصب بدال من سبع أو بفعل حمذوف تقديره أخرجت والنون يف سنبلة رجا
زائدة وأصله من أسبل وقيل هي أصل واألصل يف مائة مئي يقال أمأت الدراهم إذا صارت مائة مث حذفت الالم 

  ختفيفا كما حذفت الم يد 
  واخلرب هلم أجرهم والم االذى ياء يقال إذى مثل نصب ينصب نصبا  قوله تعاىل الذين ينفقون أمواهلم مبتدأ

قوله تعاىل قول معروف مبتدأ ومغفرة معطوف عليه والتقدير وسبب مغفرة ألن املغفرة من اهللا فال تفاضل بينها وبني 
خري من صدقة  فعل عبده وجيوز أن تكون املغفرة جمأوزة املزكى واحتماله للفقري فال يكون فيه حذف مضاف واخلرب

  و ينبعها صفة لصدقة وقيل قول معروف مبتدأ خربه حمذوف أي أمثل من غريه ومغفرة مبتدأ وخري خربه 
قوله تعاىل كالذي ينفق الكاف يف موضع نصب نعتا ملصدر حمذوف ويف الكالم حذف مضاف تقديره ابطاال كابطال 

أي ال تبطلوا صدقاتكم مشبهني الذي ينفق ماله أي  الذي ينفق وجيوز أن يكون يف موضع احلال من ضمري الفاعلني
مشبهني الذي يبطل انفاقه بالرياء و وئاء الناس مفعول من أجله وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال أي ينفق 

مرائيا واهلمزة األوىل يف رئاء عني الكلمة ألنه من راءى واالخرية بدل من الياء لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة 
اء والدماء وجيوز ختفيف اهلمزة األوىل بأن تقلب ياء فرارا من ثقل اهلمزة بعد الكسرة وقد قرىء به واملصدر كالقض

هنا مضاف إىل املفعول ودخلت الفاء يف قوله فمثله لربط اجلملة مبا قبلها والصفوان مجع صفوانة واجليد أن يقال هو 
قوله عليه تراب وقيل هو مفرد وقيل واحده صفا ومجع فعل جنس المجع ولذلك عاد الضمري إليه بلفظ االفراد يف 

على فعالن قليل وحكى صفوان بكسر الصاد وهو أكثر اجلموع ويقرأ بفتح الفاء وهو شإذ ألن فعالنا شإذ يف 
االمساء وإمنا جييء يف املصادر مثل الغليان والصفات مثل يوم صحوان و عليه تراب يف موضع جر صفة لصفوان 

ع ترابا باجلر ألنه قد اعتمد على ما قبله وأن ترفعه باالبتداء والفاء يف فأصابه عاطفة على اجلار ألن ولك أن ترف
تقديره استقر عليه تراب فأصابه وهذا أحد ما يقوى شبه الظرف بالفعل واأللف يف أصاب منقلبة عن وأو ألنه من 

أول السورة ال يقدرون مستأنف ال  صاب يصوب فتركه صلدا هو مثل قوله وتركهم يف ظلمات وقد ذكر يف
موضع له وإمنا مجع هنا بعد ما أفرد يف قوله كالذي وما بعده ألن الذي هنا جنس فيجوز أن يعود الضمري إليه مفردا 

  ومجعا وال جيوز أن يكون من الذي ألنه قد فصل بينهما بقوله فمثله وما بعده 
عليه وجيوز أن يكونا حالني أي مبتغني ومتثبتني من أنفسهم جيوز  قوله تعاىل ابتغاء مفعول من أجله و تثبيتا معطوف

  أن يكون من مبعىن الالم 

أي تثبيتا ألنفسهم كما تقول فعلت ذلك كسرا يف شهويت وجيوز أن تكون على أصلها أي تثبيتا صادرا من أنفسهم 
ى الوجه الثاين يكون املفعول والتثبيت مصدر فعل متعد فعىل الوجه االول يكون من أنفسهم مفعول املصدر وعل

حمذوفا تقديره ويثبتون أعماهلم باخالص النية وجيوز أن يكون تثبيتا مبعىن تثبت فيكون الزما واملصادر قد ختتلف 



ويقع بعضها موقع بعض ومثله قوله تعاىل وتبتل إليه تبتيال أي تبتال ويف قوله ومثل الذين ينفقون حذف تقديره ومثل 
ن ألن املنفق ال يشبه باجلنة وإمنا تشبه النفقة اليت تزكو باجلنة اليت تثمر والربوة بضم الراء وفتحها نفقة الذين ينفقو

وكسرها ثالث لغات وفيها لغة أخرى بأوة وقد قرىء بذلك كله أصاهبا صفة للجنة وجيوز أن تكون يف موضع 
 يف اجلار وقد مع الفعل مقدرة وجيوز نصب على احلال من اجلنة ألهنا قد وصفت وجيوز أن تكون حاال من الضمري

أن تكون اجلملة صفة لربوة ألن اجلنة بعض الربوة والوابل من وبل ويقال أوبل فهو موبل وهي صفة غالبة ال حيتاج 
معها إىل ذكر املوصوف وآتت متعد إىل مفعولني وقد حذف أحدمها أي أعطت صاحبها وجيوز أن يكون متعديا إىل 

أخرجت وهو من االتاء وهو الريع واالكل بسكون الكاف وضمها لغتان وقد قرىء مجعا واحد ألن معىن آتت 
والواحد منه أكلة وهو املأكول وأضاف االكل إليها ألهنا حمله أو سببه و ضعفني حال أي مضاعفا فطل خرب مبتدأ 

ره فيصيبها طل وحذف حمذوف تقديره فالذي يصيبها طل أو فاملصيب هلا أو فمصيبها وجيوز أن يكون فاعال تقدي
الفعل لداللة فعل الشرط عليه واجلزم يف يصبها بلم ال بان ألن مل عامل خيتص باملستقبل وان قد وليها املاضي وقد 

  حيذف معها الفعل فجاز أن يبطل عملها 
ت يف قوله تعاىل من خنيل صفة جلنة وخنيل مجع وهو نادر وقيل هو جنس و جتري صفة أخرى له فيها من كل الثمرا

الكالم حذف تقديره له فيها رزق من كل أو مثرات من كل أنواع الثمرات وال جيوز أن يكون من مبتدأ وما قبله 
اخلرب ألن املبتدأ ال يكون جارا وجمرورا اال إذا كان حرف اجلر زائدا وال فاعال ألن حرف اجلر ال يكون فاعال 

زائدة على قول سيبويه وال على قول األخفش ألن املعىن  ولكن جيوز أن يكون صفة حملذوف وال جيوز أن تكون من
بصري له فيها كل الثمرات وليس االمر على هذا اال أن يراد به هاهنا الكثرة ال االستيعاب فيجوز عند األخفش ألنه 

  جيوز زيادة من يف الواجب وإضافة 

لة حال من أحد وقد مرادة تقديره وقد أصابه كل إىل ما بعدها مبعىن الالم ألن املضاف إليه غري املضاف وأصابه اجلم
وقيل وضع املاضي موضع املضارع وقيل محل يف العطف على املعىن ألن املعىن أيود أحدكم أن لو كانت له جنة 

فأصاهبا وهو ضعيف إذ ال حاجة إىل تغيري اللفظ مع صحة معناه وله ذرية مجلة يف موضع احلال من اهلاء يف أصابه 
الذرية على أربعة أوجه أحدها أن أصلها ذرورة من ذر يذر إذا نشر فأبدلت الراء الثانية ياء واختلف يف أصل 

الجتماع الراءات مث أبدلت الوأو ياء مث أدغمت مث كسرت الراء اتباعا ومنهم من يكسر الذال اتباعا أيضا وقد 
هذا ذروءة ٨ث أنه من ذرأ باهلمزة فأصله على قرىء به والثاين أنه من ذر أيضا اال أنه زاد الياءين فوزنه فعلية والثال

فعولة مث أبدلت اهلمزة ياء وأبدلت الوأو ياء فرارا من ثقل اهلمزة الوأو والضمة والرباع أنه من ذرا يذرو لقوله 
وتذروه الرياح فأصله ذرورة مث أبدلت الوأو ياء مث عمل ما تقدم وجيوز أن يكون فعلية على الوجهني فأصاهبا 

  ى صفة اجلنة معطوف عل
قوله تعاىل أنفقوا من طيبات املفعول حمذوف أي شيئا من طيبات وقد ذكر مستوىف فيما تقدم وال تيمموا اجلمهور 

على ختفيف التاء وماضيه تيمم واألصل تتيمموا فحذف التاء الثانية كما ذكر يف قوله تظاهرون ويقرأ بتشديد التاء 
وغ ذلك املد الذي يف األلف وقرىء بضم التاء وكسر امليم األوىل على أنه وقبله ألف وهو مجع بني ساكنني وإمنا س

مل حيذف شيئا ووزنه تفعلوا منه متعلقة ب تنفقون واجلملة يف موضع احلال من الفاعل يف تيمموا وهي حال مقدرة 
ود إليه أي منفقا منه ألن االنفاق منه يقع بعد القصد إليه وجيوز أن يكون حاال من اخلبيث ألن يف الكالم ضمريا يع

واخلبيث صفة غالبة فلذلك ال يذكر معها املوصوف ولستم بآخذيه مستأنف ال موضع له اال أن تغمضوا يف موضع 
احلال أي اال يف حال االغماض واجلمهور على ضم التاء وإسكان الغني وكسر امليم وماضيه أغمض وهو متعد وقد 



م وجيوز أن يكون الزما مثل أغضى عن كذا ويقرأ كذلكم اال أنه حذف مفعوله أي تغمضوا أبصاركم أو بصائرك
بتشديد امليم وفتح الغني والتقدير أبصاركم ويقرأ تغمضوا بضم التاء والتخفيف وفتح امليم على مال مل يسم فالعه 

ال واملعىن اال أن حتملوا على التفاعل عنه واملساحمة فيه وجيوز أن يكون من أغمض إذا صودف على تلك احل
  كقولك أمحد الرجل أي وجد حممودا 

ويقرأ بفتح الفاء وإسكان الغري وكسر امليم من غمض يغمض وهي لغة يف غمض ويقرأ كذلك اال أنه بضم امليم 
  وهو من غمض كظرف أي خفى عليكم رأيكم فيه 

مفعولني وقد جييء  قوله تعاىل يعدكم أصله يوعدكم فحذفت الوأو لوقوعها بني ياء مفتوحة وكسرة وهو يتعدى إىل
بالباء يقال وعدته بكذا مغفرة منه جيوز أن يكون صفة وأن يكون مفعوال متعلقا بيعد أي يعدكم من تلقاء نفسه 

  وفضال تقديره منه استغىن باألوىل عن اعادهتا 
اء فمن على قوله تعاىل ومن يؤت يقرأ بضم الياء وفتح التاء ومن على هذا مبتدأ وما بعدها اخلرب ويقرأ بكسر الت

هذا يف موضع نصب بيؤت ويؤت جمزوم هبا فقد عمل فيما عمل فيه والفاعل ضمري اسم اهللا واألصل يف يذكر 
  يتذكر فأبدلت التاء ذاال لتقرب منها فتدغم 

قوله تعاىل ما أنفقتم ما شرط وموضعها نصب بالفعل الذي يليها وقد ذكرنا مثله يف قوله وما تفعلوا من خري يعلمه 
   اهللا

قوله تعاىل فنعما نعم فعل جامد ال يكون فيه مستقبل وأصله نعم كعلم وقد جاء على ذلك يف الشعر اال أهنم سكنوا 
العني ونقلوا حركتها إىل النون ليكون دليال على األصل ومنهم من يترك النون مفتوحة على األصل ومنهم من 

ى هنا وهي إسكان العني وامليم مع االدغام وهو بعيد ملا يكسر النون والعني اتباعا وبكل قد قرىء وفيه قراءة أخر
فيه من اجلمع بني الساكنني وقيل ان الرأوي مل يضبط القراءة ألن القارىء اختلس كسرة العني فظنه إسكانا وفاعل 

نعم مضمر وما مبعىن شيء وهو املنخصوص باملدح أي نعم الشيء شيئا هي خرب مبتدأ حمذوف كأن قائال قال ما 
شيء املمدوح فيقال هي أي املمدوح الصقدة وفيه وجه آخر وهو أن يكون هي مبتدأ مؤخرا ونعم وفاعلها اخلرب ال

أي الصدقة نعم الشيء واستغىن عن ضمري يعود على املبتدأ الشتمال اجلنس على املبتدأ فهو خري لكم اجلملة 
التقدير فاالخفاء خري لكم أو فدفعها جواب الشرط وموضعها جزم وهو ضمري مصدر مل يذكر ولكن ذكر فعله و

إىل ألفقراء يف خفية خري ونكفر عنكم يقرأ بالنون على اسناد الفعل إىل اهللا عز و جل ويقرأ بالياء على هذا التقدير 
أيضا وعلى تقدير آخر وهو أن يكون الفاعل ضمري االخفاء ويقرأ وتكفر بالتاء على أن الفعل مسند إىل ضمري 

  زم الراء عطفا على موضع فهو وبالرفع على إضمار مبتدأ أي وحنن أو وهي و من هنا زائدة الصدقة ويقرأ جب

عند األخفش فيكون سيئاتكم املفعول وعند سيبويه املفعول حمذوف أي شيئا من سيئاتكم والسيئة فعلية وعينها وأو 
  ألهنا من ساء يسوء فأصلها سيوئة مث عمل فيها ما ذكرنا يف صيب 

للفقراء يف موضع رفع جر ابتداء حمذوف تقديره الصدقات املذكورة للفقراء وقيل التقدير اعجبوا  قوله تعاىل
للفقراء يف سبيل اهللا يف متعلقة بأحصروا على أهنا ظرف له وجيوز أن تكون حاال أي أحصروا جماهدين ال يستطيعون 

مستأنفا حيسبهم حال أيضا وجيوز أن  يف موضع احلال والعامل فيه أحصروا أي أحصروا عاجزين وجيوز أن يكون
يكون مستأنفا ال موضع له وفيه لغتان كسر السني وفتحها وقد قرىء هبما و اجلاهل جنس فلذلك مل جيمع وال يراد 

به واحد من التعفف جيوز أن يتعلق من بيحسب أي حيسبهم من أجل التعفف وال جيوز أن يتعلق مبعىن أغنياء ألن 



ملقصود وذلك أن معىن االية أن حاهلم خيفى على اجلاهل هبم فيظنهم أغنياء ولو علقت من املعىن يصري إىل ضد ا
بأغنياء صار املعىن أن اجلاهل يظن أهنم أغنياء ولكن بالتعفف والغىن بالتعفف فقري من املال تعرفهم جيوز أن يكون 

أن يكون مصدرا لفعل حمذوف دل عليه حاال وأن يكون مستأنفا و ال يسئلون مثله و احلافا مفعول من أجله وجيوز 
  يسئلون فكأنه قال ال يلحفون وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال تقديره وال يسألون ملحفني 

قوله تعاىل الذين ينفقون املوصول وصلته مبتدأ وقوله فلهم أجرهم مجلة يف موضع اخلرب ودخلت الفاء هنا لشبه 
  بالليل ظرف والباء فيه مبعىن يف و سرا وعالنية مصدران يف موضع احلال الذي بالشرط يف اهبامه ووصله بالفعل 

قوله تعاىل الذين يأكلون الربا مبتدأ ال يقومون خربه والكاف يف موضع نصب وصفا ملصدر حمذوف تقديره اال قياما 
الكوفيون كتبه وتثنيته مثل قيام الذي يتخبطه والم الربا وأو ألنه من ربا يربو وتنيته ربوان ويكتب باأللف وأجاز 

بالياء قالوا ألجل الكسرة اليت يف أوله وهو خطأ عندنا و من املس يتعلق بيتخبطه أي من جهة اجلنون فيكون يف 
موضع نصب ذلك مبتدأ و بأهنم قالوا اخلرب أي مستحق بقوهلم جاءه موعظة امنا مل تثبت التاء ألن تأنيث املوعظة 

  ىن غري حقيقي فاملوعظة والوعظ مبع

قوله تعاىل ميحق اهللا الربا روي أبو زيد االنصاري أن بعضهم قرأ بكسر الراء وضم الباء ووأو ساكنة وهي قراءة 
بعيدة إذ ليس يف الكالم اسم يف آخره وأو قبلها ضمة ال سيما وقبل الضمة كسرة وقد يؤول على أنه وقف على 

ا أن يكون مل يضبط الرأوي حركة الباء أو يكون مسي مذهب من قال هذه افعوا فتقلب األلف يف الوقف وأوا فام
  قرهبا من الضمة ضما 

قوله تعاىل ما بقي اجلمهور على فتح الباء وقد قرىء شإذا بسكوهنا ووجهه أنه خفف حبذف احلركة عن الياء بعد 
الفعل املاضي  الكسرة وقد قال املربد تسكني ياء املنقوص يف النصب من أحسن الضرورة هذا مع أنه معرب فهو يف

  أحسن 
قوله تعاىل فإذنوا يقرأ بوصل اهلمزة وفتح الذال وماضيه إذن واملعىن فأيقنوا حبرب ويقرأ بقطع اهلمزة واملد وكسر 

الذال وماضيه إذن أي أعلم واملفعول حمذوف أي فأعلموا غريكم وقيل املعىن صريوا عاملني باحلرب ال تظلمون وال 
يف االول وترك التسمية يف الثاين ووجهه أن منعهم من الظلم أهم فبدىء به ويقرأ تظلمون يقرأ بتسمية الفاعل 

بالعكس والوجه فيه أنه قدم ما تطمئن به نفوسهم من نفى الظلم عنهم مث منعهم من الظلم وجيوز أن تكون القراءتان 
  مبعىن واحد ألن الوأو ال ترتب 

ان حدث ذو عسرة وقيل هي الناقصة واخلرب حمذوف تقديره قوله تعاىل وان كان ذو عسركة كان هنا التامة أي 
وان كان ذو عسرة لكم عليه حق أو حنو ذلك ولو نصب فقال ذا عسرة لكان الذي عليه احلق معنيا بالذكر 

السابق وليس ذلك يف اللفظ اال أن يتحمل لتقديره والعسرة والعسر مبعىن والنظرة بكسر الظاء مصدر مبعىن التأخري 
ر على الكسر ويقرأ باالسكان ايثارا للتخفيف كفخذ وفخذ وكتف وكتف ويقرأ فناظرة باأللف وهي واجلمهو

مصدر كالعاقبة والعافية ويقرأ فناظره على االمر كما تقول ساهله بالتأخري إىل ميسرة أي إىل وقت ميسرة أو وجود 
ضمريا وهو بناء شإذ مل يأت منه اال ميسرة واجلمهور على فتح السني والتأنيث وقرىء بضم السني وجعل اهلاء 

مكرم ومعون على أن ذلك فدتؤول على أنه مجع مكرمة ومعونة وحتتمل القراءة بعد ذلك أمرين أحدمها أن يكون 
مجع ميسرة كما قالوا يف البناءين والثاين أن يكون أراد ميسروة فحذف الوأو اكتفاء بداللة الضمة عليها وارتفاع 

  اخلرب حمذوف أي فعليكم نظرة نظرة على االبتداء و
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وإىل يتعلق بنظرة وأن تصدقوا يقرأ بالتشديد وأصله تتصدقوا فقلب التاء الثانية صادا وأدغمها ويقرأ بالتخفيف 
  على أنه حذف التاء حذفا 

صفة يوم ويقرأ بفتح التاء على تسمية الفاعل وبضمها على ترسك التسمية على أنه  قوله تعاىل ترجعون فيه اجلملة
من ترجعته أي رددته وهو متعد على هذا الوجه ولوال ذلك ملا بىن ملا مل يسم فاعله ويقرأ بالياء على الغيبة وهم ال 

الضمري يف يرجعون على القراءة يظلمون جيوز أن يكون حاال من كل ألهنا يف معىن اجلمع وجيوز أن يكون حاال من 
  بالياء على أنه خرج من اخلطاب إىل الغيبة كقوله حىت إذا كنتم يف ألفك وجرين هبم 

قوله تعاىل إىل أجل هو متعلق بتداينتم وجيوز أن يكون صفة لدين أي مؤخر ومؤجل وألف مسمى منقلبة عن ياء 
تكون منقلبة عن ياء مث ينظر يف أصل الياء بالعدل متعلق  وكذا كل ألف وقعت رابعة فصاعدا إذا كانت منقلبة فاهنا

بقوله وليكتب أي ليكتب باحلق فيجوز أن يكون أي وليكتب عادال وجيوز أن يكون مفعوال به أي بسبب العدل 
وقيل الباء زائدة والتقدير وليتكتب العدل وقيل هو متعلق بكاتب أي كاتب موصوف بالعدل أو حمضار كما علمه 

كاف يف موضع نصب صفة ملصدر حمذوف وهو من متام أن يكتب وقيل هو متعلق بقوله فليكتب ويكون اهللا ال
الكالم قد مت عند قوله أن يكتب والتقدير فليكتب كما علمه اهللا وليملل ماضي هذا الفعل أمل وفيه لغة أخرى 

ئا جيوز أن يتعلق من بيبخس ويكون أملي ومنه قوله فهي متلي عليه وفيه كالم يأيت يف موضعه ان شاء اهللا منه شي
البتداء غاية البخس وجيوز أن يكون التقدير شيئا منه فلما قدمه صار حاال واهلاء للحق أن ميل هو هو هنا توكيد 

والفاعل مضمر واجلمهور على ضم اهلاء ألهنا كلمة منفصلة عما قبلها فهي مبدوء هبا وقرىء بإسكاهنا على أن 
ى املتصل بالوأو أو يكون صفة لشهيدين وجيوز أن يتعلق باستشدوا فان مل يكونا األلف يكون أجرى املنفصل جمر

ضمري الشاهدين فرجل خرب مبتدأ حمذوف أي فاملستشهد رجل و أمرأتان وقيل هو فاعل أي فليستشهد رجل وقيل 
دوا وقرىء يف اخلرب حمذوف تقديره رجل وامرأتان يشهدون ولو كان قد قرىء بالنصب لكان التقدير فاستشه

  الشإذ وامرأتان هبمزة ساكنة ووجهه أنه خفف اهلمزة فقربت من األلف واملقربة من 

األلف يف حكمها وهلذا ال يبتدأ هبا فلما صارت كاأللف قلبها مهزة ساكنة كما قالوا خأمت وعأمل قال ابن جىن وال 
ل انه سكن اهلمزة لتوايل احلركات وتوايل جيوز أن يكون سكن اهلمزة ألن املفتوح ال يسكن خلفة الفتحة ولو قي

احلركات جيتنب وان كانت احلركة لفتحة كما سكنوا باء ضربت لكان حسنا ممن ترضون هو يف موضع رفع صفة 
لرجل وامرأتني تقريده مرضيون وقيل هو صفة لشهيدين وهو ضعيف للفصل الواقع بينهما وقيل هو بدل من من 

الم الرضا وأو لقولك الرضوان من الشهداء جيوز أن يكون حاال من الضمري  رجالكم وأصل ترضون ترضوون ألن
احملذوف أي ترضونه كائنا من الشهداء وجيوز أن يكون بدال من من أن تضل يقرأ بفتح اهلمزة على أهنا املصدرية 

  الناصبة للفعل وهو مفعول له وتقديره ألن تضل احدامها فتذكر بالنصب معطوف عليه 
س الغرض من استشهاد املرأتني مع الرجل أن تضل احدامها فكيف بقدر بالالم فاجلواب ما قاله سيبيويه قان قلت لي

ان هذا كالم حممول على املعىن وعادة العرب أن تقدم ما فيه السبب فيجعل يف موضع املسبب ألنه يصري إليه ومثله 
مل تقصد باعادة اخلشبة ميل احلائط وإمنا املعىن قولك أعددت هذه اخلشبة أن متيل احلائط فأدعمه هبا ومعلوم أنك 



ألدعم هبا احلائط إذ مال فكذلك االية تقديرها ألن تذكر احدامها االخرى إذا ضلت أو لضالهلا وال جيوز أن يكون 
التقدير خمافة أن تضل ألنه عطف عليه فتذكر فيصري املعىن خمافة أن تذكر احدامها االخرى إذا ضلت وهذا عكس 

ويقرأ فتذكر بالرفع على االستئناف ويقرأ ان بكسر اهلمزة على أهنا شرط وفتحة الالم على هذا حركة بناء  املراد
اللتقاء الساكني فتذكر جواب الشرط ورفع الفعل لدخول الفاء اجلواب ويقرأ بتشديد الكاف وختفيفها يقال ذكرته 

ال أنه ميتنع يف اإلعراب على ظاهر قول النحويني ألن و احدامها للفاعل و االخرى املفعول ويصح يف املعىن العكس ا
الفاعل واملفعول إذا مل يظهر فيهما عالمة اإلعراب أوجبوا تقدمي الفاعل يف كل موضع خياف فيه اللبس فعلى هذا 
إذا أمن اللبس جاز تقدمي املفعول كقولك كسر عيسى العصا وهذه االية من هذا القبيل ألن النسيان واالذكار ال 

تعني يف واحدة منهما بل ذلك على االيهام وقد علم بقوله فتذكر أن اليت تذكر هي الذاكرة واليت تذكر هي ي
الناسية كما علم لفظ كسر من يصح منه الكسر فعلى هذا جيوز أن جيعل احدامها فاعال واالخرى مفعوال وأن 

  يعكس 

أعداد الظاهر ليدل على االيهام يف الذكر والنسيان  فان قيل مل مل يقل فتذكرها االخرى قيل فيه وجهان أحدمها أنه
ولو أضمر لتعني عوده إىل املذكور والثاين أنه وضع الظاهر موضع املضمر تقديره فتذكرها وهذا يدل على أن 

احدامها الثانية مفعول مقدم وال جيوز أن يكون فاعال يف هذا الوجه ألن الضمري هو املظهر بعينه واملظهر االول فاعل 
تضل فلو جعل الضمري لذلك املظهر لكانت الناسية هي املذكرة وذا حمال واملفعول الثاين لتذكر حمذوف تقديره 
الشهادة وحنو ذلك وكذلك مفعول يأب وتقديره وال يأب الشهداء اقامة الشهادة وحتمل الشهادة و إذا ظرف 

صب بتسأموا وتسأموا يتعدى بنفسه وقيل ليأب وجيوز أن يكون ظرفا للمفعول احملذوف و أن تكتبوه يف موضع ن
حبرف اجلر و صغريا أو كبريا حاالن من اهلاء و إىل متعلقة بتكتبوه وجيوز أن تكون حاال من اهلاء أيضا و عند اهللا 
ظرف ألقسط والالم يف قوله للشهادة يتعلق بأقوم وأفعل يعمل يف الظروف وحروف اجلر وصحت الوأو يف أقوم 

تعجب وذلك جلموده واجرائه جمرى االمساء اجلامدة وأقوم جيوز أن يكون من أقام املتعدية كما صحت يف فعل ال
لكنه حذف اهلمزة الزائدة مث أتى هبمزة أفعل كقوله تعاىل أي احلزبني أحصى فيكون املعىن أثبت القامتكم الشهادة 

الشهادة ثبتت وألف أدىن منقلبة عن  وجيوز أن يكون من قام الالزم ويكون املعىن ذلك أثبت لقيام الشهادة وقامت
وأو ألنه من دنا يدنو و أن ال ترتابوا يف موضع نصب وتقديره وأدىن لئال ترتابوا أو إىل أن ال ترتابوا جتارة يقرأ 

بالرفع على أن تكون التامة و حاضرة صفتها وجيوز أن تكون الناقصة وامسها جتارة وحاضرة صفتها و تدبروهنا اخلرب 
رف لتديروهنا وقرىء بالنصب على أن يكون اسم الفاعل مضمرا فيه تقديره اال أن تكون املبايعة جتارة و بينكم ظ

واجلملة املستثناة يف موضع نصب ألنه استثناء من اجلنس ألنه أمر باالستشهاد يف كل معاملة واستثىن منه التجارة 
يس ايذانا بتعلق ما بعدها مبا قبلها و أن ال احلاضرة والتقدير اال يف حال حضور التجارة ودخلت الفاء يف فل

تكتموها تقديره يف اال تكتبوها وقد تقدم اخلالف يف موضعه من اإلعراب يف غري موضع وال يضار كاتب فيه وجوه 
من القراءات قد ذكرت يف قوله ال تضار والدة وقرىء هنا بإسكان الراء مع التشديد وهي ضعيفة ألنه يف التقدير 

ث سواكن اال أن له وجها وهو أن األلف ملدها جتري جمرى املتحرك فيبقى ساكنان والوقف عليه ممكن مجع بني ثال
  مث أجرى الوصل 

جمرى الوقف أو يكمون وقف عليه وقيقة يسرية وقد جاء ذلك يف القوايف واهلاء يف فانه تعود على االباء أو االضرار 
هللا مستأنف ال موضع له وقيل موضعه حال من الفاعل يف اتقوا و بكم متعلق مبحذوف تقديره الحق بكم ويعلمكم ا



  تقديره واتقوا اهللا مضمونا التعليم أو اهلداية وجيوز أن يكون حاال مقدرة 
قوله تعاىل فرهن خرب مبتدأ حمذوف تقديره فالوثيقة أو التوثق ويقرأ بضم اهلاء وسكوهنا وهو مجع رهن مثل سقف 

ل الضمة بعد الضمة وقيل رهن مجع رهان ورهان مجع رهن وقد قرىء به مثل وسقف وأسد وأسد والتسكني لثق
كلب وكالب والرهن مصدر يف األصل وهو هنا مبعىن مرهون الذي أؤمتن إذا وقفت على الذي ابتدأت أو متن 
صلها فاهلمزة للوصل والوأو بدل من اهلمزة اليت هي فاء الفعل فإذا وصلت حذفت مهزة الوصل وأعدت الوأو إىل أ

وهو اهلمزة وحذفت ياء الذي اللتقاء الساكنني وقد أبدلت اهلمزة ياء ساكنة وياء الذي حمذوفة ملا ذكرنا وقد قرىء 
به أمانته مفعول يؤد ال مصدر اؤمتن واالمانة مبعىن املؤمتن وال تكتموا اجلمهور على التاء للخطاب كصدر االية 

أن الذي قبله مفرد يف اللفظ وهو جنس فلذلك جاء الضمري جمموعا على  وقرىء بالياء على الغيبة ألن قبله غيبا اال
املعىن فانه اهلاء ضمري من وجيوز أن تكون ضمري الشأن و آمث فيه أوجه أحدها أنه خرب ان و قبلبه مرفوع به والثاين 

 والرابع أن قلبه كذلك اال أن قبله بدل من آمث ال على نية طرح االول والثالث أن قلبه بدل من الضمري يف آمث
  مبتدأ وآمث خرب مقدم واجلملة خرب ان وأجاز قوم قلبه بالنصب على التمييز وهو بعيد ألنه معرفة 

قوله تعاىل فيغفر ملن يشاء ويعذب يقرآن بالرفع على االستئناف أي فهو يغفر وباجلزم عطفا على جواب الشرط 
وهذا يسمى الصرف والتقدير يكن منه حساب فغفران  وبالنصب عطفا على املعىن بإضمار أن تقديره فان يغفر

  وقرىء يف الشإذ حبذف الفاء واجلزم على أنه بدل من حياسبكم 
قوله تعاىل واملؤمنون معطوف على الرسول فيكون الكالم تاما عنده وقيل املؤمنون مبتدأ و وكل مبتدأ ثان والتقدير 

ول وأفرد الضمري يف آمن ردا على لفظ كل وكتبه يقرأ بغري ألف كل منهم و آمن خرب املبتدأ الثاين واجلملة خرب اال
  على اجلمع ألن الذي معه مجع ويقرأ و كتابه 

على االفراد وهو جنس وجيوز أن يراد به القرآن وحده ورسله يقرأ بالضم واالسكان وقد ذكر وجهه ال نفرق 
يف معىن اجلمع وقالوا معطوف على آمن تقديره يقولون وهو يف موضع احلال وأضاف بني إىل أحد ألن أحدا 

  غفرانك أي اغفر غفرانك فهو منصوب على املصدر وقيل التقدير نسألك غفرانك 
قوله تعاىل كسبت ويف الثانية اكتسبت قال قوم ال فرق بينهما واحتجوا بقوله وال تكسب كل نفس اال عليها وقال 

له يف احلسنات وقال آخرون اكتسب افتعل يدل على ذوقوا ما كنتم تكسبون فجعل الكسب يف السيئات كما جع
شدة الكلفة وفعل السيئة شدشد ملا يؤول إليه ال تؤاخذنا يقرأ باهلمزة والتخفيف واملاضي آخذته وهو من االخذ 

  بالذنب وحكى وأخذته بالوأو 

  سورة آل عمران

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
م من ميم حركت اللتقاء الساكنني وهو امليم والم التعريف يف اسم اهللا امل قد تقدم الكالم عليها يف أول البقرة واملي

ومل حترك لسكوهنا وسكون الياء قبلها ألن مجيع هذه احلروف اليت على هذا املثال تسكن إذا مل يلقها ساكن بعدها 
ا والثاين كقوله الم ميمم ذلك الكتاب وحم وطس وق وك وفتحت لوجهني أحدمها كثرة استعمال اسم اهللا بعده

ثقل الكسرة بعد الياء والكسرة وأجاز األخفش كسرها وفيه من القبح ما ذكرنا وقيل فتحت ألن حركة مهزة اهللا 
ألقيت عليها وهذا بعيد ألن مهزة الوصل الحظ هلا يف الثبوت يف الوصل حىت تلقي حركتها على غريها وقيل اهلمزة 



فلذلك ألقيت حركتها على امليم ألهنا تستحق الثبتوت وهذا يصح  يف اهللا مهزة قطع وإمنا حذفت لكثرة االستعمال
على قول من جعل أداة التعريف أل اهللا ال اله اال هو احلي القيوم قد ذكر اعرابه يف آية الكرسي نزل عليك هو 

ملة خرب آخر وما ذكرناه يف قوله ال تأخذه فمثله هاهنا وقرىء نزل عليك بالتخفيف و الكتاب بالرفع ويف اجل
وجهان أحدمها هي منقطعة والثاين هي متصلة مبا قبلها والضمري حمذوف تقديره من عنده و باحلق حال من الكتاب 
و مصدقا ان شئت جعلته حاال ثانيا وان شئت جعلته بدال من موضع قوله باحلق وان شئت جعلته حاال من الضمري 

  يف اجملرور التوراة فوعلة من ورى الزنديري 

ه النار فكان التوراة ضياء من الضالل فأصلها وورية فأبدلت الوأو األوىل تاء كما قالوا توجل وأصله إذا ظهر من
ووجل وأبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وقال ألفراء أصلها تورية على تفعلة كتوصية مث أبدل من الكسرة 

ز امالتها ألن أصل ألفها ياء واالجنيل افعيل من النجل وهو الفتحة فانقلبت الياء ألفا كما قالوا يف ناصية ناصاة وجيو
األصل الذي يتفرع عنه غريه ومنه مسى الولد جنال واستنجل الوادي إذا نز ماؤه وقيل هو من السعة من قوهلم جنلت 

أ االهاب إذا شققته ومنه عني جنالء واسعة الشق فاالجنيل الذي هو كتاب عيسى تضمن سعة مل تكن لليهود وقر
احلسن االجنيل بفتح اهلمزة ال يعرف له نزير إذ ليس يف الكالم أفعيل اال أن احلسن ثقة فيجوز أن يكون مسعها و من 
قبل يتعلق بأمنزل وبنيت قبل لقطعها عن االضافة واألصل من قبل ذلك فقبل يف حكم بعض االسم وبعض االسم ال 

ألنه مصدر وجيوز أن يكون حاال من االجنيل ودل على حال  يستحق اعرابا هدى حال من االجنيل والتوارة ومل يئن
للتوراة حمذوفة كما يدل أحد اخلربين على االخر للناس جيوز أن يكون صفة هلدى وأن يكون متعلقا به و ألفرقان 
  ان فعالل من ألفرق وهو مصدر يف األصل فيجوز أن يكون مبعىن ألفارق أو املفروق وجيوز أن يكون التقدير ذا ألفرق

  قوله تعاىل هلم عذاب ابتداء وخرب يف موضع خرب ان وجيوز أن يرتفع العذاب بالظرف 
  قوله تعاىل يف االرض جيوز أن يكون صفة لشيء وأن يكون متعلقا بيخفى 

قوله تعاىل يف االرحام يف متعلقة بيصور وجيوز أن يكون حاال من الكاف وامليم أي يصوركم وأنتم يف االرحام مضغ 
اء كيف يف موضع نصب بيشاء وهو حال واملفعول حمذوف تقديره يشاء تصويركم وقيل كيف ظرف كيف يش

ليشاء وموضع اجلملة حال تقديره يصوركم على مشيئته أي مريدا فعلى هذا يكون حاال من ضمري اسم اهللا وجيوز 
يز احلكيم هو مثل قوله ال اله أن تكون حاال من الكاف وامليم أي يصوركم متقلبني على مشيئته ال اله اال هو العز

  اال هو الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل منه آيات اجلملة يف موضع نصب على احلال من الكتاب ولك أن ترفع آيات بالظرف ألنه قد اعتمد 
  ولك أن ترفعه باالبتداء والظرف خربه هن أم الكتاب يف موضع رفع صفة آليات وإمنا أفرد أم وهو خرب عن مجع 

ىن أن مجيع االيات مبنزلة آية واحدة فأفرد على املعىن وجيوز أن يكون أفرد يف موضع اجلمع على ما ذكرنا ألن املع
يف قوله وعلى مسعهم وجيوز أن يكون املعىن كل منهن أم الكتاب كما قال اهللا تعاىل فاجلدوهم مثانني أي فاجلدوا 

  كل واحد منهم و أخر معطوف على آيات و متشاهبات نعت ألخر 
فان قيل واحدة متشاهبات متشاهبة وواحدة أخر أخرى والواحد هنا ال يصح أن يوصف هبذا الواحد فال يقال أخرى 

متشاهبة اال أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضا وليس املعىن على ذلك وإمنا املعىن أن كل آية تشبه آية أخرى 
  فكيف صح وصف هذا اجلمع هبذا اجلمع ومل يوصف مفرده مبفره 

يل التشابه ال يكون اال بني اثنني فصاعدا فإذا اجتمعت االشياء املتشاهبة كان كل منهما مشاهبا لآلخر فلما مل يصح ق



التشابه اال يف حالة االجتماع وصف اجلمع باجلمع ألن كل واحد من مفرداته يشابه باقيها فأما الواحد فال يصح فيه 
ني يقتتالن فثىن الضمري وان كان ال يقال يف الواحد يقتتل ما تشابه منه هذا املعىن ونظريه قوله تعاىل فوجد فيها رجل

ما مبعىن الذي ومنه حال من ضمري الفاعل واهلاء تعود على الكتاب ابتغاء مفعول له والتأويل مصدر أول يؤول 
له أيضا و يقولون وأصله من آل يئول إذا انتهى هنايته و الراسخون معطوف على اسم اهللا واملعىن أهنم يعلمون تأوي

يف موضع نصب على احلال وقيل الراسخون مبتدأ ويقولون اخلرب واملعىن أن الراسخني ال يعلمون تأويله بل يؤمنون 
  به كل مبتدأ أي كله أو كل منه و من عند اخلرب وموضع آمنا وكل من عند ربنا نصب بيقولون 

لقلوب يقال زاغ القلب وأزاغه اهللا وقرىء بفتح التاء قوله تعاىل ال تزغ قلوبنا اجلمهور على ضم التاء ونصب ا
ورفع القلوب على نسبة الفعل إليها و إذ هديتنا ليس بظرف ألنه أضيف إليه بعد من لدنك لدن مبنية على 

السكون وهي مضافة ألن علة بنائها موجودة بعد االضافة وحلكم يتبع العلة وتلك العلة أن لدن مبعىن عند املالصقة 
فعند إذا ذكرت مل ختتص باملقارنة ولدن عند خمصوص فقد صار فيها معىن ال يدل عليه الظرف بل هو من للشيء 

قبيل ما يفيده احلرف فصارت كأهنا متضمنة للحرف الذي كان ينبغي أن يوضع دليال على القرب ومثله مث وهنا 
الم وضم الدال وسكون النون والثانية ألهنما بنيا ملا تضمنا حرف االشارة وفيها لغات هذه إحداها وهي فتح ال

  كذلك اال أن الدال ساكنة وذلك 

ختفيف كما خفف عضد والثالثة بضم الالم وسكون الدال والرابعة لدى واخلامسة لد بفتح الالم وضم الدال من 
  غري نون والسادسة بفتح الالم وإسكان الدال وال شيء بعد الدال 

حمضة ألنه مستقبل والتقدير جامع الناس ليوم تقديره لعرض يوم أو حساب يوم  قوله تعاىل جامع الناس االضافة غري
وقيل الالم مبعىن يف أي يف يوم واهلاء يف فيه تعود على اليوم وان شئت على اجلمع وان شئت على احلساب أو 

نك ال ختلف كان العرض وال ريب يف موضع جر صفة ليوم ان اهللا ال خيلف أعاد ذكر اهللا مظهرا تفخيما ولو قال ا
مستقيما وجيوز أن يكون مستأنفا وليس حمكيا عمن تقدم و امليعاد مفعال من الوعد قلبت وأوه ياء لسكوهنا 

  وانكسار ما قبلها 
قوله تعاىل لن تغىن اجلمهور على التاء لتأنيث الفاعل ويقرأ بالياء ألن تأنيث الفاعل غري حقيقي وقد فصل بينهما 

نصب ألن التقدير منن عذاب اهللا واملعىن لن تدفع االموال عنهم عذاب اهللا و شيئا على هذا  أيضا من اهللا يف موضع
يف موضع املصدر تقديره غىن وجيوز أن يكون شيئا مفعوال به على املعىن ألن معىن تغين عنهم تدفع ويكون من اهللا 

من عذاب اهللا والوقود بالفتح احلطب صفة لشيء يف األصل قدم فصار حاال والتقدير لن تدفع عنهم االموال شيئا 
  وبالضم التوقد وقيل مها لغتان مبعىن 

قوله تعاىل كدأب الكاف يف موضع نصب نعتا ملصدر حمذوف ويف ذلك احملذوف أقوال أحدها تقديره كفروا كفرا 
اف ألجل كعادة آل فرعون وليس الفعل املقدر هاهنا هو الذي يف صلة الذين ألن الفعل قد انقطع تعلقه بالك

استيفاء الذين خربه ولكن بفعل دل عليه كفروا اليت هي صلة والثاين تقديره عذبوا عذابا كدأب آل فرعون ودل 
عليه أولئك هم وقود النار والثالث تقديره بطل انتفاعهم باالموال واالوالد كعادة آل فرعون والرابع تقديره 

يف كذبوا هلم ويف ذلك ختويف هلم لعلمهم مبا حل بآل  كذبوا تكذيبا كدأب آل فرعون فعلى هذا يكون الضمري
فرعون ويف أخذه آلل فرعون والذين من قبلهم على هذا يف موضع جر عطفا على آل فرعون وقيل الكاف يف 
موضع رفع خرب ابتداء حمذوف تقديره دأهبم يف ذلك مثل دأب آل فرعون فعلى هذا جيوز يف والذين من قبلهم 

  بالعطف أيضا وكذبوا يف موضع احلال  وجهان أحدمها هو جر



وقد معه مرادة وجيوز أن يكون مستأنفا ال موضع له ذكر لشرح حاهلم والوجه االخر أن يكون الكالم مت على 
فرعون والذين من قبلهم مبتدأ و كذبوا خربه و شديد العقاب تقديره شديد عقابه فاالضافة غري حمضة وقيل شديد 

  ى هذا من إضافة اسم الفاعل إىل املفعول وقد جاء فعيل مبعىن مفعل ومفعل هنا مبعىن مشدد فيكون عل
قوله تعاىل ستغلبون وحتشرون يقرآن بالتاء على اخلطاب أي واجههم بذلك وبالياء تقديره أخربهم بأحواهلم فاهنم 

  سيغلبون وحيشرون وبئس املهاد أي جهنم فحذف املخصوص بالذم 
ة اسم كان ومل يؤنث ألن التأنيث غري حقيقي وألنه فصل وألن االية والدليل مبعىن قوله تعاىل قد كان لكم آية آي

ويف اخلرب وجهان أحدمها لكم و يف فئتني نعت آلية والثاين أن اخلرب يف فئتني ولكم متعلق بكان وجيوز أن يكون لكم 
و التقتا يف موضع جر نعت  يف موضع نصب على احلال على أن يكون صفة آلية أي آية كائنة لكم فيتعلق مبحذوف

ملبتدأ حمذوف تقديره وفئة أخرى كمافرة فان قيل إذا قررت يف االول احدامها مبتدأ كان القياس أن يكون 
واالخرى أي واالخرى فئة كافرة قيل ملا علم أن التفريق هنا لنفس املثىن املقدم ذكره كان التعريف والتنكري واحدا 

رى كافرة باجلر فيهما على أنه بدل من فئتني ويقرأ أيضا بالنصب فيهما على أن يكون ويقرأ يف الشإذ فئة تقاتل وأخ
حاال من الضمري يف التقتا تقديره التقتا مؤمنة وكافرة وفئة وأخرى على هذا للحال وقيل فئة وما عطف عليها على 

العني و مثليهم حال و رأى العني  قراءة من رفع بدل من الضمري يف التقتا تروهنم يقرأ بالتاء مفتوحة وهو من رؤية
مصدر مؤكد ويقرأ يف الشإذ تروهنم بضم التاء على ما مل يسم فاعله وهو من أورى إذا دله غريه عليه كقولك 

أريتك هذا الثوب ويقرأ يف املشهور بالياء على الغيبة فأما القراءة بالتاء فألن أول االية خطاب وموضع اجلملة على 
عتا صفة لفئتني ألن فيها ضمريا يرجع عليهما وجيوز أن يكون حاال من الكاف يف لكم وأما هذا جيوز أن يكون ن

القراءة بالياء فيجوز أن يكون يف معىن التاء اال أنه رجع من اخلطاب إىل الغيبة واملعىن واحد وقد ذكر حنوه وجيوز 
  ني أحدمها قوله رأى العني أن يكون مستأنفا وال جيوز أن يكون من رؤية القلب على كل االقوال لوجه

والثاين أن رؤية القلب علم وحمال أن يعلم الشيء شيئني يؤيد يقرأ باهلمز على األصل وبالتخفيف وختفيف اهلمزة 
هنا جعلها وأوا خالصة ألجل الضمة قبلها وال يصح أن جتعل بني بني لقرهبا من األلف وال يكون ما قبل األلف اال 

  مزة املبدوء هبا بني بني الستحالة االبتداء باأللف مفتوحا ولذلك مل جتعل اهل
قوله تعاىل زين اجلمهور على ضم الزاي ورفع حب ويقرأ بالفتح ونصب حب تقديره زين للناس الشيطان على ما 

جاء صرحيا يف االية االخرى وحركت اهلاء بفي الشهوات ألهنا اسم غري صفة من النساء يف موضع احلال من 
ن يف القنطار أصل ووزنه فعالل مثل محالق وقيل هي زائدة واشتقاقه من قطر يقطر إذا جرى الشهوات والنو

والذهب وألفضة يشبهان باملاء يف الكثرة وسرعة التقلب و من الذهب يف موضع احلال من املقنطرة واخلليل 
مشتق من اخليالء مثل  معطوف على النساء ال على الذهب وألفضة ألهنا ال تسمى قنطارا وواحد اخليل خائل وهو

طري وطائر وقال قوم ال واحد له من لفظه بل هو اسم للجمع والواحد فرس ولفظه لفظ املصدر وجيوز أن يكون 
خمففا من خيل ومل جيمع احلرث ألنه مصدر مبعىن املفعول وأكثر الناس على أنه ال جيوز ادغام الثاء يف الذال هنا لئال 

كنة فأما االدغام يف قوله يلهث ذلك فجائز و املآب مفعل من آب يؤب واألصل جيمع بني ساكنني ألن الراء سا
  مأوب فلما حتركت الوأو وانفتح ما قبلها يف األصل وهو آب قلبت ألفا 

قوله تعاىل قل أؤنبئكم يقرأ بتحقيق اهلمزتني على األصل وتقلب الثانية وأوا خاصة النضمامها وتليينها وهو جعلها 
زة وسوغ ذلك انفتاح ما قبلها خبري من ذلكم من يف موضع نصب خبري تقديره مبا يفضل ذلك وال بني الوأو واهلم

جيوز أن يكون صفه خلري ألن ذلك يوجب أن تكون اجلنة وما فيها مما رغبوا فيه بعضا ملا زهدوا فيه من االموال 



حيتمل وجهني أحدمها أن يكون ظرفا وحنوها للذين اتقوا خرب املبتدأ الذي هو جنات و جتري صفة هلا وعند رهبم 
لالستقرار والثاين أن يكون صفة للجنات يف األصل قدم فانتصب على احلال وجيوز أن يكون العامل جتري و من 

حتتها متعلق بتجري وجيوز أن يكون حاال من االهنار أي جتري االهنار كائنة حتتها ويقرأ جنات بكسر التاء وفيه 
دال من خري فيكون للذين اتقوا على هذا صفة خلري والثاين أن يكون منصوبا على إضمار وجهان أحدمها هو جمرور ب

  ىن أو بدال من موضع خبري وجيوز أن يكون ' أ 

الرفع على خرب مبتدأ حمذوف أي هو جنات ومثله بشر من ذلكم النار ويذكر يف موضعه ان شاء اهللا تعاىل و 
ها وان شئت من الضمري يف اتقوا والعامل االستقرار وهي حال مقدرة خالدين فيها حال ان شئت من اهلاء يف حتت

وأزواج معطوف على جنات بالرفع فأما على القراءة االخرى فيكون مبتدأ وخربه حمذوف تقديره وهلم أزواج 
ورضوان يقرأ بكسر الراء وضمها ومها لغتان وهو مصدر ونظري الكسر االتيان والقربات ونظري الضم الشكران 

  لكفران وا
قوله تعاىل الذين يقولون جيوز أن يكون يف مضوع جر صفة للذين اتوقا أو بدل منه ويضعف أن يكون صفة للعباد 
ألن فيه ختصيصا لعلم اهللا وهو جائز على ضعفه ويكون الوجه فيه اعالمهم بأنه عامل مبقدار مشقتهم يف العبادة فهو 

وجيوز أن يكون يف موضع نصب على تقدير أعىن وأن يكون يف موضع جيازيهم عليها كما قال واهللا أعلم باميانكم 
  رفع على إضمارهم 

قوله تعاىل الصابرين وما بعده جيوز أن يكون جمرورا وأن يكون منصوبا صفة للذين إذا جعلته يف موضع جر أو 
  نصب وان جعلت الذين رفعا نصبت الصابرين بأعىن 

بيل واحد ففيه جوابان أحدمها أن الصفات إذا تكررت جاز أن يعطف فان قيل مل دخلت الوأو يف هذه وكلها لق
بعضها على بعض بالوأو وان كان املوصوف هبا واحدا ودخول الوأو يف مثل هذا الضرب تفخيم ألنه يؤذن بأن كل 

صفة مستقلة باملدح واجلواب الثاين أن هذه الصفات متفرقة فيهم فبعضهم صابر وبعضهم صادق فاملوصوف هبا 
  تعدد م

قوله تعاىل شهد اهللا اجلمهور على أنه فعل وفاعل ويقرأ شهداء اهللا مجع شهيد أو شاهد بفتح اهلمزة وزيادة الم مع 
اسم اهللا وهو حال من يستغفرون ويقرأ كذلك اال أنه مرفوع على تقدير هم شهداء ويقرأ شهداء اهللا بالرفع 

ذكرنا من اخلالف يف غري موضع قائما حال من هو والعامل  واالضافة و أنه أي بأنه يف موضع نصب أو جر على ما
فيه معىن اجلملة أي يفرد قائما وقيل هو حال من اسم اهللا أي شهد لنفسه بالوحدانية وهي حال مؤكدة على 

الوجهني وقرأ ابن مسعود القائم على أنه بدل أو خرب مبتدأ حمذوف العزيز احلكيم مثل الرمحن الرحيم يف قوله 
  اله واحد وقد ذكر  واهلكم

  قوله تعاىل ان الذين اجلمهور على كسر اهلمزة على االستئناف ويقرأ 

بالفتح على أن اجلملة مصدر وموضعه جر بدال من أنه ال اله اال هو أي شهد اهللا بوحدانيته بأن الدين وقيل هو بدل 
بدل الشيء وهو هو وجيوز بدل من القسط وقيل هو يف موضع نصب بدال من املوضع والبدل على الوجوه كلها 

االشتمال عند اهللا ظرف العامل فيه الدين وليس حبال منه ألن أن تعمل يف احلال بغيا مفعول من أجله والتقدير 
اختلفوا بعد ما جاءهم العلم للبغي وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال ومن يكفر من مبتدأ واخلرب يكفر وقيل 

  ي اخلرب وقيل اخلرب هو اجلواب والتقدير سريع احلساب له اجلملة من الشرط واجلزاء ه



قوله تعاىل ومن اتبعين من يف موضع رفع عطفا على التاء يف أسلمت أي وأسلم من اتبعين وجوههم هللا وقيل هو 
مبتدأ واخلرب حمذوف أي كذلك وجيوز إثبات الياء على األصل وحذفها تشبيها له برؤوس االي والقوايف كقول 

   االعشى
من حذر املوت أن يأتني وهو كثري يف كالمهم أأسلمتم هو يف معىن االمر أي أسلموا ... فهل مينعين ارتيادي البالد 

  كقوله فهل أنتم منهون أي انتهوا 
قوله تعاىل فبشرهم هو خرب ان ودخلت الفاء فيه حيث كانت صلة الذي فعال وذلك مؤذن باستحقاق البشارة 

وال متنع ان من دخول الفاء يف اخلرب ألهنا مل تغري معىن االبتداء بل أكدته فلو دخلت على  بالعذاب جزاء على الكفر
  الذي كان أو ليت مل جيز دخول الفاء يف اخلرب ويقرأ ويقاتلون النبيني ويقتلون هو املشهور ومعنامها متقارب 

يق أو حاال من الضمري يف اجلار قوله تعاىل يدعون يف موضع حال من الذين وهم معرضون يف موضع رفع صفة لفر
  وقد ذكرنا ذلك يف قوله أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم 

قوله تعاىل ذلك هو خرب مبتدأ حمذوف أي ذلك االمر ذلك فعلى هذا يكون قوله بأهنم قالوا يف موضع نصب على 
يكون ذلك مبتدأ وبأهنم  احلال مما يف ذا من معىن االشارة أي ذلك االمر مستحقا بقوهلم وهذا ضعيف واجليد أن

  خربه أي ذلك العذاب مستحق بقوهلم 
  قوله تعاىل فكيف إذا مجعناهم كيف يف موضع نصب على احلال 

والعامل فيه حمذوف تقديره كيف يصنعون أو كيف يكونو وقيل كيف ظرف هلذا احملذوف وإذا ظرف للمحذوف 
  أيضا 

ال ألفراء األصل يا أهللا أمنا خبري وهو مذهب ضعيف وموضع قوله تعاىل قل اللهم امليم املشددة عوض من ياء وق
بيان ضعفه غري هذا املوضع مالك امللك هو نداء ثان أي يا مالك امللك وال جيوز أن يكون صفة عند سيبويه على 
عده املوضع ألن امليم يف آخر املنادى متنع من ذلك عنده وأجاز املربد والزجاج أن يكون صفة تؤيت امللك هو وما ب

من املعطوفات خرب مبتدأ حمذوف أي أنت وقيل هو مستأنف وقيل اجلملة يف موضع احلال من املنادى وانتصاب 
احلال على املنادى خمتلف فيه والتقدير من يشاء اتيانه إياه ومن يشاء انتزاعه منه بيدك اخلري مستأنف وقيل حكمه 

  حكم ما قبله من اجلمل 
أ بالتخفيف والتشديد وقد ذكرناه يف قوله امنا حرم عليكم امليتة بغري حساب جيوز أن قوله تعاىل امليت من احلي يقر

يكون حاال من املفعول احملذوف أي ترزق من تشاؤه غري حماسب وجيوز أن يكون حاال من ضمري الفاعل أي تشاء 
  قا غري قليل غري حماسب له أو غري مضيق له وجيوز أن يكون نعتا ملصدر حمذوف أو مفعول حمذوف أي رز

قوله تعاىل ال يتخذ املؤمنون هو هني وأجاز الكسائي فيه الرفع على اخلرب واملعىن ال يبتغي من دون يف موضع نصب 
صفة ألولياء فليس من اهللا يف شيء التقدير فليس يف شيء من دين اهللا فمن اهللا يف موضع نصب على احلال ألنه 

رجوع من الغيبة إىل اخلطاب وموضع أن تتقوا نصب ألنه مفعول من صفة للنكرة قدمت عليه اال أن تتقوا هذا 
أجله وأصل تقاة وقية فأبدلت الوأو تاء النضمامها ضما الزما مثل حناة وأبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها 

ي عقاب نفسه كذا قال وانتصاهبا على احلال ويقرأ تقية ووزهنا فعيلة والياء بدل من الوأو أيضا وحيذركم اهللا نفسه أ
  الزجاج وقال غريه ال حذف هنا 

  قوله تعاىل ويعلم ما يف السموات هو مستأنف وليس من جواب الشرط ألنه يعلم ما فيها على االطالق 



قوله تعاىل يوم جتد يوم هنا مفعول به أي إذكر وقيل هو ظرف والعامل فيه قدير وقيل العامل فيه وإىل اهللا املصري 
  ل فيه وحيذركم وقيل العام

اهللا عقابه يوم جتد فالعامل فيه العقاب ال التحذير وما عملت ما فيه مبعىن الذي والعائد حمذوف وموضعه نصب 
مفعول أول و حمضرا املفعول الثاين هكذا ذكروا واالشبه أن يكون حمضرا حاال وتج املتعدية إىل مفعول واحد وما 

الذي أيضا معطوفة على األوىل والتقدير وما عملت من سوء حمضرا  عملت من سوء فيه وجهان أحدمها هي مبعىن
أيضا و تود على هذا يف موضع نصب على احلال والعامل جتد والثاين أهنا شرط وارتفع تود على أنه أراد ألفاه أي 

يف  فهي تود وجيوز أن يرتفع من غري تقدير حذف ألن الشرط هنا ماض وإذا مل يظهر يف الشرط لفظ اجلزم جاز
  اجلزاء اجلزم والرفع 

قوله تعاىل فان تولوا جيوز أن يكون خطابا فتكون التاء حمذوفة أي فان تتولوا وهو خطاب كالذي قبله وجيوز أن 
  يكون للغيبة فيكون لفظه لفظ املاضي 

ن االمساء قوله تعاىل ذرية قد ذكرنا وزهنا وما فيها من القراءت فأما نصبها فعلى البدل من نوح وما عطف عليه م
وال جيوز أن يكون بدال من آدم ألنه ليس بذرية وجيوز أن يكون حاال منهم أيضا والعامل فيها اصطفى بعضها من 

  بعض مبتدأ وخرب يف موضع نصب صفة لذرية 
قوله تعاىل إذ قالت قيل تقديره إذكر وقيل هو ظرف لعليم وقيل العامل فيه اصطفى املقدرة مع آل عمران حمررا 

ما هوهي مبعىن الذي ألنه مل يصر ممن يعقل بعد وقيل هو صفة ملوصوف حمذوف أي غالما حمررا وإمنا قدروا  حال من
  غالما ألهنم كانوا ال جيعلون لبيت املقدس اال الرجال 

قوله تعاىل وضعتها أنثى أنثى حال من اهلاء أو بدل منها مبا وضعت يقرأ بفتح العني وسكون التاء على أنه ليس من 
مها بل معترض وجاز ذلك ملا فيه من تعظيم الرب تعاىل ويقرأ بسكون العني وضم التاء على أنه من كالمها كال

واألوىل أقوى ألن الوجه يف مثل هذا أن يقال وأنت أعلم مبا وضع ووجه جوازه أهنا وضعت الظاهر موضع املضمر 
يتها مرمي هذا الفعل مما يتعدى إىل املفعول الثاين تفخيما ويقرأ بسكون العني وكسر التاء كأن قائال قال هلا ذلك مس

  تارة بنفسه وتارة جبرف اجلر تقول العرب مسيتك زيدا وبزيد 
  قوله تعاىل وأنبتها نباتا حسنا هو هنا مصدر على غري لفظ الفعل املذكور 

النابت وتقبلها أي قبلها وهو نائب عن انبات وقيل التقدير فنبتت نباتا والنبت والنبات مبعىن وقد يعرب هبما عن 
ويقرأ على لفظ الدعاء يف تقبلها وأنبتها وكفلها ورهبا بالنصب أي يا رهبا و زكريا املفعول الثاين ويقرأ يف املشهور 
كفلها بفتح الفاء وقرىء أيضا بكسرها وهي لغة يقال كفل يكفل مثل علم يعلم ويقرأ بتشديد الفاء والفاعل اهللا 

زكريا للتأنيث إذ ليست منقلبة وال زائدة للتكثري وال لالحلاق وفيه أربع لغات هذه إحداها  وزكريا املفعول ومهزة
والثانية القصر والثالثة زكرى بياء مشدد من غري ألف والرابعة زكر بغري ياء كلما قد ذكرنا اعرابه أو البقرة و 

ل بنفسه إىل املفعول و عندها جيوز أن احملراب مفعول دخل وحق دخل أي يتعدى بفي أو بإىل لكنه اتسع فيه فأوص
يكون ظرفا لوجد وأن يكون حاال من الرزق وهو صفة له يف األصل أي رزقا كائنا عندها ووجد املتعدي إىل 

مفعول واحد وهو جواب كلما وأما قال يا مرمي أىن لك فهو مستأنف فلذلك مل يعطفه بالفاء ولذلك قالت هو من 
قال بدال من وجد ألنه ليس يف معناه وجيوز أن يكون التقدير فقال فحذف الفاء كما عند اهللا وال جيوز أن يكون 

  حذفت يف جواب الشرط كقوله وان أطعتموهم انكم وكذلك قول الشاعر 



  ... من يفعل احلسنات اهللا يشكرها 
والتقدير من  وهذا املوضع يشبه جواب الشرط ألن كلما تشبه الشرط يف اقتضائها اجلواب هذا مبتدأ وأىن خربه

  أين ولك تبيني وجيوز أن يرتفع هذا بلك وأىن ظرف لالستقرار 
قوله تعاىل هنالك أكثر ما يقع هنا ظرف مكان وهو أصلها وقد وقعت هنا زمانا فهي يف ذلك كعند فانك جتعلها 

ا والكاف زمانا وأصلها املكان كقولك أتيتك عند يطلوع الشمس وقيل هنا مكان أي يف ذلك املكان دعا زكري
حرف للخطاب وهبا تصري هنا للمكان البعيد عنك ودخلت الالم لزيادة البعد وكسرت على أصل التقاء الساكنني 

هي واأللف قبلها وقيل كسرت لئال تلتبس بالم امللك وإذا حذفت الكاف فقلت هنا للمكان احلاضر والعامل يف 
ب يل فيكون من البتداء غاية اهلبة وجيوز أن يكون يف هنا دعا قال مثل قال أىن لك من لدنك جيوز أن يتعلق هب

  األصل صفة ل لذرية قدمت فانتصبت على احلال و مسيع مبعىن سامع 

قوله تعاىل فنادته اجلمهور على إثبات تاء التأنيث ألن املالئكة مجاعة وكره قوم التاء ألهنا للتأنيث وقد زعمت 
أ فناداه بغري تاء والقراءة به جيدة ألن املالئكة مجع وما اعتلوا به ليس اجلاهلية أن املالئكة اناث فلذلك قرأ من قر

بشيء ألن االمجاع على إثبات التاء يف قوله وإذ قالت املالئكة يا مرمي وهو قائم حال من اهلاء يف نادته يصلي حال 
أي بأن اهللا وبكسرها أي من الضمري يف قائم وجيوز أن يكون يف موضع رفع صفة لقائم ان اهللا يقرأ بفتح اهلمزة 

قالت ان اهللا ألن النداء قول يبشرك اجلمهور على التشديد ويقرأ بفتح الياء وضم الشني خمففا وبضم الياء وكسر 
الشني خمففا أيضا يقال بشرته وبشرته وأبشرته ومنه قوله وأبشروا باجلنة حييي اسم أعجمي وقيل مسي بالفعل الذي 

  دا وحصورا ونبيا كذلك ماضيه حي مصدقا حال منه وسي
قوله تعاىل غالما اسم يكون ويل خربه وجيوز أن يكون فاعل يكون على أهنا تامة فيكون يل متعلقا هبا أو حاال من 

غالم أي أىن حيدث غالم يل وأىن مبعىن كيف أو من أين بلغين الكرب ويف موضع آخر بلغت من الكرب واملعىن واحد 
ي ذات عقر فهو على النسب وهو يف املعىن مفعول أي معقورة ولذلك مل يلحق تاء ألن ما بلغك فقد بلغته عاقر أ

  التأنيث كذلك يف موضع نصب أي يفعل ما يشاء فعال كذلك 
يقوله تعاىل اجعل يل آية أي صري يل فآية مفعول أول ويل مفعول ثان آيتك مبتدأ و اال تكلم خربه وان كان قد 

قدير انك ال تكلم كقوله اال يرجع إليهم قوال اال رمزا استثناء من غري اجلنس قرىء تكلم بالرفع فهو جائز على ت
ألن االشارة ليست كالما واجلمهور على فتح الراء وإسكان امليم وهو مصدر رمز ويقرأ بضمها وهو مجع رمزة 

أن يكون مصدرا بضمتني وأقر ذلك يف اجلمع وجيوز أن يكون مسكن امليم يف األصل وإمنا أتبع الضم الضم وجيوز 
غري مجع وضم اتباعا كاليسر واليسر كثريا أي ذكرا كثريا و العشي مفرد وقيل مجع عشية واالبكار مصدر والتقدير 

  ووقت االبكار يقال أبكر إذا دخل يف البكرة 
فى قوله تعاىل وإذ قالت تقديره وإذكر إذ قالت وان شئت كان معطوفا على إذ قالت امرأة عمران واألصل يف اصط

  اصتفى مث أبدلت التاء طاء لتوافق الصاد يف االطباق وكرر اصطفى اما توكيدا واما ليبني من اصطفاها عليهم 

قوله تعاىل ذلك من أنباء الغيب جيوز أن يكون التقدير االمر ذلك فعلى هذا من أنباء الغيب حال من ذا وجيوز أن 
خرب ذلك ومن أنباء حاال من اهلاء يف نوحيه وجيوز أن  يكون ذلك مبتدأ ومن أنباء خربه وجيوز أن يكون نوحيه

يكون متعلقا بنوحيه أي االجياء مبدوء به من أنباء الغيب إذ يلقون ظرف لكان وجيوز أن يكون ظرفا لالستقرار 
الذي تعلق به لديهم واالقالم مجع قلم والقلم مبعىن املقومل أي املقطوع كالنقض مبعىن املنقوض والقبض مبعىن 



قبوض أيهم يكفل مرمي مبتدأ وخرب يف موضع نصب أي يقترعون أيهم فالعامل فيه ما دل عليه يلقون و إذ امل
  خيتصمون مثل إذ يلقون وخيتصمون مبعىن اختصموا وكذلك يلقون أي ألقوا وجيوز أن يكون حكى احلال 

ليختصمون وجيوز أن يكون التقدير قوله تعاىل إذ قالت املالئكة إذ بدل من إذا اليت قبلها وجيوز أن يكون ظرفا 
إذكر منه يف موضع جر صفة للكلمة ومن هنا البتداء الغاية امسه مبتدأ و املسيح خربه و عيسى بدل منه أو عطف 

بيان وال جيوةز أن يكون خرب آخر ألن تعدد االخبار يوجب تعدد املبتدأ واملبتدأ واملبتدأ هنا مفرد وهو قوله امسه ولو 
آخر لكان أمساؤه أو أمساؤها على تأنيث الكلمة واجلملة صفة لكلمة و ابن مرمي خرب مبتدأ حمذوف  كان عيسى خربا

أي هو ابن وال جيوز أن يكون بدال مما قبله وال صفة ألن ابن مرمي ليس باسم اال ترى أنك ال تقول اسم هذا الرجل 
ه على معىن الكلمة ألن املراد بيبشرك مبكون أو ابن عمرو اال إذا كان قد علق علما عليه وإمنا ذكر الضمري يف امس

خملوق وجيها ومن املقربني ويكلم أحوال مقدرة وصاحبها معىن الكلمة وهو مكون أو خملوق وجاز أن ينتصب 
احلال عنه وهو نكرة ألنه قد وصف وال جيوز أن تكون أحواال من املسيح وال من عيسى وال من ابن مرمي ألهنا 

ا االبتداء أو املبتدأ أو مها وليس شيء من ذلك يعمل يف احلال وال جيوز أن تكون أحواال من اهلاء أخبار والعامل فيه
  يف امسه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل يف احلال 

قوله تعاىل يف املهد جيوز أن يكون حاال منن الضمري يف يكلم أي يكلمهم صغريا وجيوز أن يكون ظرفا وكهالا جيوز 
اال معطوفة على وجيها وأن يكون معطوفا على موضع يف املهد إذا جعلته حاال ومن الصاحلني حال أن يكون ح

  معطوفة على وجيها 

  قوله تعاىل كذلك اهللا خيلق قد ذكر يف قوله كذلك اهللا يفعل ما يساء قصة زكريا و إذا قضي أمرا مشروح يف البقرة 
لك من أنباء الغيب نوحيه إليك ويقرأ بالياء محال على يبشرك قوله تعاىل ونعلمه يقرأ بالنون محال على قوله ذ

وموضعه حال معطوفة على وجيها ورسوال فيه وجهان أحدمها هو صفة مثل صبور وشكور فيكون حاال أيضا أو 
  مفعوال به على تقدير وجيعله رسوال وفعول هنا مبعىن مفعل أي مرسال والثاين أن يكون مصدرا كما قال الشاعر 

فعلى هذا جيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال وأن يكون مفعوال معطوفا على ... أبا سلمى رسوال تروعه أبلغ 
الكتاب أي نعلمه رسالة فإىل على الوجهني تتعلق برؤسول ألهنما يعمالن عمل الفعل وجيوز أن يكون إىل نعتا 

أىن وذلك مذهب اخلليل ولو ظهرت الباء لرسول فيتعلق مبحذوف أىن يف موضع اجلملة ثالثة أوجه أحدها جر أي ب
لتعلقت برسول أو مبحذوف يكون صفة لرسول أي ناطقا بأىن أو خمربا والثاين موضعها نصب على املوضع وهو 
مذهب سيبويه أو على تقدير يذكر أىن وجيوز أن يكون بدال من رسول إذا جعلته مصدرا تقديره ونعلمه أىن قد 

هو أىن قد جئتكم إذا جعلت رسوال مصدرا أيضا بأية يف موضع احلال أي حمتجا  جئتكم والثالث موضعها رفع أي
بآية من ربكم جيوز أن يكون صفة آلية وأن يكون متعلقا جبئت أىن أخلق يقرأ بفتح اهلمزة ويف موضعه ثالثة أوجه 

رأ بكسر اهلمزة على أحدها جر بدال من آية والثاين ررفع أي هي أىن والثالث أن يكون بدال من أىن األوىل ويق
االستئناف أو على اضمشاق القول كهيئة الكاف يف موضع نصب نعتا ملعفول حمذوف أي هيئة كهيئة الطري واهليئة 

مصدر يف معىن املهيا كاخللق مبعىن املخلوق وقيل اهليئة اسم حلال الشيء وليست مصدرا واملصدر التهيؤ والتهيؤ 
 على إلقاء حركة اهلمزة على الياء وحذفها وقد ذكر يف البقرة اشتقاق الطري والتهيئة والتهيئة ويقرأ كهيئة الطري

وأحكامه واهلاء يف فيه تعود على معىن اهليئة ألهنا مبعىن املهيا وجيوز أن تعود على الكاف ألهنا اسم مبعىن مثل وأن 
ان هنا التامة ألن معناها صار تعود على الطري وأن تعود على املفعول احملذوف فيكون أي فيصري فيجوز أن تكون ك



وصار مبعىن انتقل وجيوز أن تكون الناقصة و طائرا على االول حال وعلى الثاين خرب و بإذن اهللا يتعلق بيكون مبا 
  تأكلون جيوز أن تكون مبعىن الذي ونكرة موصوفة ومصدرية وكذلك 

م جيتمعا فأبدلت التاء داال ألهنا من خمرجها ما االخرى واألصل يف تدخرون اال أن الذال جمهورة والتاء مهموسة فل
لتقرب من الذال مث أبدلت الذال داال وأدغمت ومن العرب من يقلب التاء ذاال ويدغم ويقرأ بتخفيف الذال وفتح 

  اخلاء وماضيه ذخر 
عطوفا على قوله تعاىل ومصدقا حال معطوفة على قوله بآية أي جئتكم بآية ومصدقا ملا بني يدي وال جيوز أن يكون م

وجيها ألن ذلك يوجب أن يكون ومصدقا ملا بني يديه على لفظ الغيبة من التوراة يف موضع نصب على احلال من 
الضمري املستتر يف الظرف وهو بني والعامل فيها االستقرار أو نفس الظرف وجيوز أن يكون حاال من ما فيكون 

ألخفف عنكم أو حنو ذلك وجئتكم بآية هذا تكرير  العامل فيها مصدقا وألحل هو معطوف على حمذوف تقديره
  للتوكيد ألنه قد سبق هذا املعىن يف االية اليت قبلها 

قوله تعاىل منهم الكفر جيوز أن يتعلق من بأحس وأن يكون حاال من الكفر أنصارى هو مجع نصري كشريف 
صاحب نصرى أو جتعله وأشراف وقال قوم هو مجع نصر وهو ضعيف اال أن تقدر فيه حذف مضاف أي من 

مصدرا وصف به و إىل يف موضع احلال متعلقة مبحذوف وتقديره من أنصاري مضافا إىل اهللا أو إىل أنصار اهللا وقيل 
هي مبعىن مع وليس بشيء فان إىل ال تصلح أن تكون مبعىن مع وال قياس يعضده احلواريون اجلمهور على تشدشد 

رأ بتخفيفها ألنه فر من تضعيف الياء وجعل ضمة الياء الباقية دليل على أصل الياء وهو األصل ألهنا ياء النسبة ويق
كما قرءوا يستهزئون مع أن ضمة الياء بعد الكسرة مستثقل واشتقاق الكملة من احلور وهو البياض وكان 

شتق من نقاء احلواريون يقصرون الثياتب وقيل اشتقاقه من حار حيور إذا رجع فكأهنم الراجعون إىل اهللا وقيل هو م
  القلب وخلوصه وصدقه 

  قوله تعاىل فاكتنبا مع الشاهدين يف الكالم حذف تقديره مع الشاهدين تلك بالوحدانية 
  قوله تعاىل واهللا خري املاكرين وضع الظاهر موضع املضمر تفخيما واألصل وهو خري املاكرين 

  قوله تعاىل متوفيك ورافعك إىل كالمها للمستقبل وال يتعرفان 

االضافة والتقدير رافعك ايل ومتوفيك ألنه رفع إىل السماء مث يتوىف بعد ذلك وقيل الوأو للجمع فال فرق بني ب
التقدمي والتأخري وقيل متوفيك من بينهم ورافعك إىل السماء فال تقدمي فيه وال تأخري وجاعل الذين اتبعوك قيل هو 

ا على ما قبله وقيل هو لعيسى واملعىن أن الذين اتبعوه خطاب لنبينا عليه الصالة و السالم فيكون الكالم تام
ظاهرون على إليهود وغريهم من الكفار إىل قبل يوم القيامة بامللك والغلبة فأما يوم القيامة فيحكم بينهم فيجازة 

  كال على عمله 
يف موضع نصب بفعل  قوله تعاىل فأما الذين كفروا جيوز أن يكون الذي مبتدأ فأعذهبم خربه وجيوز أن يكون الذين

حمذوف يفسره فأعذهبم تقديره فأعذب بغري ضمري مفعول لعمله يف الظاهر قبله فحذف وجعل الفعل املشغول 
بضمري الفاعل مفسرا له وموضع الفعل احملذوف بعد الصلة وال جيوز أن يقدر الفعل قبل الذين ألن أما ال يليها 

  ات فيوفيهم وأما مثود فهديناهم فيمن نصب الفعل ومثله وأما الذين آمنوا وعملوا الصاحل
قوله تعاىل ذلك نتلوه فيه ثالثة أوجه أحدها ذلك مبتدأ ونتلوه خربه والثاين املبتدأ حمذوف وذلك خربه أي االمر 

ذلك ونتلوه يف موضع احلال أي االمر املشار إليه متلوا و من االيات حال من اهلاء والثالث ذلك مبتدأ ومن االيات 



ونتلوه حال والعامل فيه معىن االشارة وجيوز أن يكون ذلك يف موضع نصب بفعل دل عليه نتوله تقديره نتلو خربه 
  ذلك فيكون من االيات حاال من اهلاء أيضا و احلكيم هنا مبعىن احملكم 

درة قوله تعاىل خلقه من تراب هذه اجلملة تفسري للمثل فال موضع هلا وقيل موضعها حال من آدم وقد معه مق
والعامل فيها معىن التشبيه واهلاء آلدم ومن متعلقة خبلق ويضعف أن يكون حاال ألنه يصري تقديره خلقه كائنا من 

تراب وليس املعىن عليه مث قال له مث هاهنا لترتيب اخلرب ال لترتيب املخرب عنه ألن قوله كن مل يتأخر عن خلقه وإمنا 
مث غري مقيدة بترتيب املخرب عنه كقوله فالينا مرجعهم مث اهللا شهيد وتقول  هو يف املعىن تفسري ملعىن اخلق وقد جاءت

  زيد عامل مث هو كرمي وجيوز أن يكون لترتيب املخرب عنه على أن يكون املعىن صوره طينا مث قال له كن حلما ودما 
عىن الذي و من العلم حال قوله تعاىل فمن حاجك فيه اهلاء ضمري عيسى ومن شطرية واملاضي مبعىن املستقبل و ما مب

  من ضمري الفاعل وال 

جيوز أن تكون ما مصدرية على قول سيبيويه واجلمهور ألن ما املصدرية ال يعود إليها ضمري ويف حاجك ضمري 
فاعل إذ ليس بعده ما يصح أن يكون فاعال والعلم ال يصح أن يكون فاعال ألن من ال تزاد يف اجلواب وخيرج على 

تكون مصدرية ومن زائدة والتقدير من بعد جميء العلم اياك واألصل يف تعالوا تعاليوا ألن األصل قول األخفش أن 
يف املاضي تعاىل والياء منقلبة عن وأو ألنه من العلو فأبدلت الوأو ياء لوقوعها رابعة مث أبدلت الياء ألفا فإذا جاءت 

و ندع جواب لشرط حمذوف و نبتهل و جنعل وأو اجلمع حذفت اللتقاء الساكنني وبقيت الفتحة تدل عليها 
  معطوفان عليه وجنعل املتعدية إىل مفعولني أي نصري واملفعول الثاين على الكإذبني 

  قوله تعاىل هلو القصص مبتدأ وخرب يف موضع خرب ان اال اهللا خرب من اله تقديره وما اله اال اهللا 
وز أن يكون مستقبال تقديره يتولوا ذكره النحاس وهو ضعيف قوله تعاىل فان تولوا جيوز أن يكون اللفظ ماضيا وجي

  ألن حرف املضارعة ال حيذف 
قوله تعاىل سواء اجلمهور على اجلر وهو صفة لكلمة ويقرأ سواء بالنصب على املصدر ويقرأ كلمة بكسر الكاف 

الكلمة بيننا ومل تؤنث وإسكان الالم على التخفيف والنقل مثل فخذ وكبد بيننا وبينكم ظرف لسواء أي لتستوي 
سواء وهو صفة مؤنث ألنه مصدر وصف به فأما قوله اال نعبد ففي موضعه وجهان أحدمها جر بدال من سواء أو 

من كلمة تقديره تعالوا إىل ترك عبادة غري اهللا والثاين هو رفع تقديره هي أن ال نعبد اال اهللا وأن هي املصدرية وقيل 
ف فقال بينننا وبينكم أن ال نعبد أي بيننا وبينكم التوحيد فعلى هذا جيوز أن يكون أن مت الكالم على سواء مث استأن

ال نعبد مبتدأ والظرف خربه واجلملة صفة لكلمة وجيوز أن يرتفع اال نعبد بالظرف فان تولوا هو ماض وال جيوز أن 
يتولوا للمشركني وعند ذلك ال يبقى يكون التقدير يتولوا لفساد املعىن ألن قوله فقولوا اشهدوا خطاب للمؤمنني و

  يف الكالم جواب الشرط والتقدير فقولوا هلم 
قوله تعاىل مل حتاجون األصل ملا فحذفت األلف ملا ذكرنا يف قوله فلم تقتلون والالم متعلقة بتحاجون اال من بعده من 

  يتعلق بأنزلت والتقدير من بعد موته 

بدل من مهزة االستفها ويقرأ بتحقيق اهلمزة واملد وبتليني اهلمزة واملد  قوله تعاىل ها أنتم ها للتنبيه وقيل هي
وبالقصر واهلمز وقد ذكرنا اعراب هذا الكالم يف قوله مث أنتم هؤالء تقتلون فيما هي مبعىن الذي أو نكرة موصوفة 

ال جيوز أن تتعلق و علم مبتدأ ولكم خربه وبه يف موضع نصب على احلال ألنه صفة لعلم يف األصل قدمت عليه و
  الباء بعلم إذ فيه تقدمي الصلة على املوصول فان علقتها مبحذوف يفسره املصدر جاز وهو الذي يسمى تبيينا 



قوله تعاىل بابراهيم البار تتعلق بأوىل وخرب ان للذين اتبعوه وأوىل أفعل من ويل يلي وألفه منقلبة عن ياء ألن فاءه 
يف الكالم ما فاؤه والمه وأو ان اال وأو وهذا النيب معطوف على خرب ان ويقرأ وأو فال تكون المه وأوا إذ ليس 

  النيب بالنصب أي واتبعوا هذا النيب 
  قوله تعاىل وجه النهار وجه ظرف آلمنوا بدليل قوله واكفر وآخره وجيوز أن يكون ظرفا ألنزل 

التقدير وال تقروا اال ملن تبع فعلى هذا الالم غري زائدة قوله تعاىل اال ملن تبع فيه وجهان أحدمها أنه استثناء مما قبله و
وجيوز أن تكون زائدة ويكون حمموال على املعىن أي اجحدوا كل أحد اال من تبع والثاين أن النية التأخري والتقدير 

وال تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم اال من تبع دينكم فالالم على هذا زائدة ومن يف موضع نصب على 
االتصناء من أحد فأما قوله قل ان اهلدى فمعترض بني الكالمني ألنه مشدد وهذا الوجه بعيد ألن فيه تقدمي املستنثى 
على املستثىن منه وعلى العامل فيه وتقدمي ما يف صلة أن عليها فعلى هذا ما موضع أن يؤتى ثالثة أوجه أحدها جر 

ن نصبا على تقدير حذف حرف اجلر والثالث أن يكون مفعوال من تقديره وال تؤمنوا بأن يؤتى أحد والثاين أن يكو
أجله تقديره وال تؤمنوا اال ملن تبع دينكم خمافة أن يؤتى أحد وقيل أن يؤتى متصل بقوله قل ان اهلدى هدى اهللا 
ه يف والتقدير أن يؤتى أي هو أن ال يؤتى فهو يف موضع رفع أو حياجوكم معطوف على يؤتى ومجع الضمري ألحد ألن

مذهب اجلمع كما قال ال تفرق بني أحد منهم ويقرأ أن يؤتى على االستئناف وموضعه رفع على أنه متبدأ تقديره 
اتيان أحد مثل ما أوتيتم ميكن أو يصدق وجيوز أن يكون يف موضع نصب سبفعل حمذوف تقديره أتصدقون أن يؤتى 

فاعله واملفعول حمذوف أي أن يؤتى أحد أحدا يؤتيه من احد ، أو أتشيعون ويقرأ شإذا أن يؤتى على تسمية الفاعل 
  يشاء 

  جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هو يؤتيه وأن يكون خربا ثانيا 
قوله تعاىل من ان تأمنه من مبتدأ ومن أهل الكتاب خربه والشرط وجوابه صفة ملن ألهنا نكرة وكما يقع الشرط 

ال وقرأ أبو االشهب العقيلي تأمنه بكسر حرف املضارعة و بقنطار الباء مبعىن يف أي يف خربا يقع صلة وصفة وحا
حفظ قنطار وقيل الباء مبعىن على يؤده فيه مخس قراءات إحداها كسر اهلاء وصلتها بياء يف اللفظ وقد ذكرنا علة 

داللتها عليها وألن األصل أن ال يزاد هذا يف أول الكتاب والثانية كسر اهلاء من غري ياء اكتفى بالكسرة عن الياء ل
على اهلاء شيء كبقية الضمائر والثالثة إسكان اهلاء وذلك أنه أجري الوصل جمرى الوقف وهو ضعيف وحق هاء 

الضمري احلركة وإمنا تسكن هاء السكت والرابعة ضم اهلاء وصلتها بوأو يف اللفظ على تبيني اهلاء املضمومة بالوأو 
ة كما بينت املكسورة بالياء واخلامسة ضم اهلاء من غري وأو لداللة الضمة عليها وألنه األصل ألهنا من جنس الضم

وجيوز حتقيق اهلمزة وإبداهلا وأوا للضمة قبلها اال ما دمت ما يف موضع نصب على الظرف أي اال مدة دوامك 
ل مالزمتك واجلمهور على ضم وجيوز أن يكون حاال ألن ما مصدرية واملصدر قد يقع حاال والتقدير اال يف حا

الدال وماضيه دام يدوم مثل قال يقول ويقرأ بكسر الدال وماضيه دمت تدام مثل خفت ختاف وهي لغة ذلك بأهنم 
أي ذلك مستحق بأهنم يف االميني صفة ل سبيل قدمت عليه فصارت حاال وجيوز أن يكون ظرفا لالستقرار يف علينا 

يجوز على هذا أن يتعلق هبا وسبيل اسم ليس وعلينا اخلرب وجيوز أن يرتفع وذهب قوم إىل عمل ليس يف احلال ف
سبيل بعلينا فيكون يف ليس ضمري الشأن ويقولون على اهللا جيوز أن يتعلق على بيقولون ألنه مبعىن يفترون وجيوز أن 

صول وجيوز ذلك على يكون حاال من الكذب مقدما عليه وال جيوز أن يتعلق بالكذب ألن الصلة ال تتقدم على املو
  التبيني وهم يعلمون مجلة يف موضع احلال 

قوله تعاىل بلى يف الكالم حذف تقديره بلى عليهم سبيل مث ابتدأ فقال من أو يف وهي شرط فان اهللا جوابه واملعىن 



  فان اهللا حيبهم فوضع الظاهر موضع املضمر 
  عىن ولو قوله تعاىل يلوون هو يف موضع نصب صفة لفريق ومجع على امل

أفرد جاز على اللفظ واجلمهور على إسكان الالم وإثبات وأوين بعدها ويقرأ بفتح الالم وتشديد الوأو وضم الياء 
على التكثري ويقرأ بضم الالم ووأو واحدة ساكنة واألصل يلوون كقراءة اجلمهور اال أنه مهز الوأو النضمامها مث 

وهو على لغة من ذكر اللسان وأما من أنثه فانه جيمعه على ألسن و ألقى حركتها على الالم وااللسنة مجع لسان 
  بالكتاب يف موضع احلال من االلسنة أي ملتبسة بالكتاب أو ناطقة بالكتاب و من الكتاب هو املفعول الثاين حلسب 

انيني وجيوز أن قوله تعاىل مث يقول هو معطوف على يؤتيه ويقرأ بالرفع على االستئناف مبا كنتم يف موضع الصفة لرب
تكون الباء مبعىن السبب فتتعلق بكان وما مصدرية أي يعلمكم الكتاب وجيوز أن تكون الباء متعلقة بربانيني تعلمون 

يقرأ بالتخفيف أي تعرفون وبالتشديد أي تعلمونه غريكم تدرسون يقرأ بالتخفيف أي تدرسون الكتاب فاملفعول 
  سون الناس الكتاب حمذوف ويقرأ بالتشديد وضم التاء أي تدر

قوله تعاىل وال يأمركم يقرأ بالرفع أي وال يأمركم اهللا أو النيب فهو مستأنف ويقرأ بالنصب عطفا على يقول فيكون 
الفاعل ضمري النيب أو البشر ويقرأ بإسكان الراء فرارا من توايل احلركات وقد ذكر يف البقرة إذ يف موضع جر 

  يف موضع جر بإضافة إذا إليها بإضافة بعد إليها وأنتم مسملمون 
قوله تعاىل ملا آتيتكم يقرأ بكسر الالم وفيما يتعلق به وجهان أحدمها أخذ أي هلذا املعىن وفيه حذف مضاف تقديره 

لرعاية ما آتيتكم والثاين أن يتعلق بامليثاق ألنه مصدر أي توثقنا عليهم لذلك وما مبعىن الذي أو نكرة موصوفة 
ن كتاب حال من احملذوف أو من الذي ويقرأ بالفتح وختفيف ما وفيها وجهان أحدمها أن ما والعائد حمذوف و م

مبعىن الذي وموضعها رفع باالبتداء والالم الم االبتداء دخلت لتوكيد معىن القسم ويف اخلرب وجهان أحدمها من 
لتؤمنن به واهلاء عائدة على املبتدأ  كتاب وحكمة أي الذي أو تيتموه من الكتاب والنكرة هنا كاملعرفة والثاين اخلرب

والالم جواب القسم ألن أخذ امليثاق قسم يف املعىن فأما قوله مث جاءكم فهو معطوف على ما آتيتكم والعائد على ما 
من هذا املعطوف فيه وجهان أحدمها تقديره مث جاءكم به واستغىن عن اظهاره بقوله به فيما بعد والثاين أن قوله ملا 

موضع الضمري تقديره مصدق له ألن الذي معهم هو الذي آتاهم وجيوز أن يكون العائد ضمري االستقرار  معكم يف
  العامل 

يف مع وجيوز أن تكون اهلاء يف به تعود على الرسول والعائد على املبتدأ حمذوف وسوغ ذلك طول الكالم وأن 
م قبله لتلقي القسم كاليت يف قوله لئن مل ينته تصديق الرسول تصديق للذي أوتيه والقول الثاين أن ما شرط والال

املنافقون وليست الزمة بدليل قوله وان مل ينتهوا عما يقولون فعلى هذا تكون ما يف موضع نصب بآتيت واملفعول 
الثاين ضمري املخاطب ومن كتاب مثل من آية يف قوله ما ننسخ من آية وباقي الكالم على هذا الوجه ظاهر ويقرأ ملا 

ح الالم وتشديد امليم وفيها وجهان أحدمها أهنا الزمانية أي أخذنا ميثاقهم ملا آتيناهم شيئا من كتاب وحكمة بفت
ورجع من الغيبة إىل اخلطاب على املألوف من طريقتهم والثاين أنه أراد ملن ما مث أبدل من النون ميما ملشاهبتها إياها 

ا بدال وحصول التكرير هبا ذكر هذا املعىن ابن جين يف احملتسب فتوالت ثالث ميمات فحذف الثانية لضعفها بكوهن
ويقرأ آتيتكم على لفظ الواحد وهو موافق لقوله وإذ اخذ اهللا ولقوله اصرى ويقرأ آتيناكم على لفظ اجلمع للتعظيم 

  أء قرر مت فيه حذف أي بذلك و اصرى بالكسر والضم لغتان قرىء هبما 
جيوز أن تكون مبعىن الذي وأن تكون شرطا فأولئك مبتدأ ثاين و هم ألفاسقون مبتدأ قوله تعاىل فمن توىل من مبتدأ 



  وخربه وجيوز أن يكون هم فصال 
قوله تعاىل أفغري منصوب ب يبيغون ويقرأ بالياء على الغيبة كذلك قبله وبالتاء على اخلطاب والتقدير قل هلم طوعا 

رين على غري الصدر ألن أسلم مبعىن انقاد وأطاع ترجعون وكرها مصدران يف موضع احلال وجيوز أن يكونا مصد
  بالتاء على اخلطاب وبالياء على الغيبة 

  قوله تعاىل قل آمنا تقديره قل يا حممد آمنا أي أنا ومن معي أو أنا واالنبياء وقيل التقدير قل هلم قولوا آمنا 
رو االدغام وهو ضعيف ألن كسرة الغني األوىل قوله تعاىل ومن يبتغ اجلمهور على اظهار الغينني وروي عن أيب عم

تدل على الياء احملذوفة و دينا متييز وجيوز أن يكون مفعول يبتغ و غري صفة قدمت عليه فصارت حاال وهو يف 
  االخرة من اخلاسرين هو يف اإلعراب مثل قوله وانه يف االخرة ملن الصاحلني وقد ذكر 

والعامل فيها يهدي وقد تقدم نظريه وشهدوا فيه ثالثة أوجه أحدها هو قوله تعاىل كيف يهدي اهللا حال أو ظرف 
حال من الضمري يف كفروا وقد معه مقدرة وال جيوز أن يكون العامل يهدي ألن يهدي من شهد أن الرسول حق 
وا والثاين أن يكون معطوفا على كفروا أي كيف يهديهم بعد اجتماع االمرين والثالث أن يكون التقدير وأن شهد

  أي بعد أن آمنوا وأن شهدوا فيكون يف موضع جر 
قوله تعاىل أولئك مبتدأ و جزاؤهم مبتدأ ثان و أن عليهم لعنة اهللا أن وامسها وخربها خرب جزاء أي جزاؤهم اللعنة 

  وجيوز أن يكون جزاؤهم بدال من أولئك بدل االشتمال 
  لعامل فيها اجلار أو ما يتعلق به وفيها يعين اللعنة قوله تعاىل خالدين فيها حال من اهلاء وامليم يف عليهم وا

  قوله تعاىل ذهبا متييزه واهلاء يف به تعود على امللء أو على ذهب 
قوله تعاىل مما حتبون ما مبعىن الذي أو نكرة موصوفة وال جيوز أن تكون مصدرية ألن احملبة ال تتفق فان جعلت 

 علي وما تنفقوا من شيء قد ذكر نظريه يف البقرة واهلاء يف به تعود املصدر مبعىن املفعول فهو جائز على رأى أيب
  على ما أو على شيء 

قوله تعاىل حال أي حالال واملعىن كان كله حال اال ما حرم يف موضع نصب ألنه استثناء من اسم كان والعامل فيه 
حالال يف موضع اسم الفاعل مبعىن كان وجيوز أن يعمل فيه حال ويكون فيه ضمري يكون االستثناء منه ألن حال و

  اجلائز واملباح من قبل متعلق حبرم 
  قوله تعاىل من بعد ذلك جيوز أن يتعلق بافترى وأن يتعلق بالكذب 

قوله تعاىل قل صدق اهللا اجلمهور على اظهار الالم وهو األصل ويقرأ باالدغام ألن الصاد فيها انبساط ويف الالم 
فصارا متقاربني والتقدير قل هلم صدق اهللا حنيفا جيوز أن يكون حاال من ابراهيم ومن  انبساط حبيث يتالقي طرفامها

  امللة وذكر ألن امللة والدين واحد 
  قوله تعاىل وضع للناس اجلملة يف موضع جر صفة لبيت واخلرب 

  ار للذي ببكة و مباركا وهدى حاالن من الضمري يف موضع وان شئت يف اجلار والعامل فيهما االستقر
قوله تعاىل فيه آيات بينات جيوز أن تكون اجلملة مستأنفة مضمرة ملعىن الربكة واهلدى وجيوز أن يكون مضوعها 

حاال أخرى وجيوز أن تكون حاال من الضمري يف قوله للعاملني والعامل فيه هدى وجيوز أن تكون حاال من الضمري يف 
ا أن للعاملني كذلك و مقام ابراهيم مبتدأ واخلرب حمذوف أي مباركا هو العامل فيها وجيوز أن تكون صفة هلدى كم

منها مقام ابراهيم ومن دخله معطوف عليه أي ومنها أمن من دخله وقيل هو خرب تقديره هي مقام وقيل بدل وعلى 



هذين الوجهني قد عرب عن االيات باملقام وبأمن الداخل وقيل ومن دخله مستأنف ومن شرطية و حج البيت مصدر 
رأ بالفتح والكسر ومها لغتان وقيل الكسر اسم للمصدر وهو مبتدأ وخربه على الناس وهللا يتعلق باالستقرار يف يق

على تقديره استقر هللا على الناس وجيوز أن يكون اخلرب هللا وعلى الناس متعلق به اما حاال واما مفعوال وال جيوز أن 
معىن واحلال ال يتقدم على العامل املعنوي وجيوز أن يرتفع احلج يكون هللا حاال ألن العامل يف احلال على هذا يكون 

باجلار االول أو الثاين واحلج مصدر أضيف إىل املفعول من استطاع بدل من الناس بدل بعض من كل وقيل هو يف 
موضع رفع تقديره هم من استطاع والواجب عليه من استطاع واجلملة بدل أيضا وقيل هو مرفوع باحلج تقديره 

هللا على الناس أن حيج البيت من استطاع فعلى هذا يف الكالم حذف تقديره من استطاع منهم ليكون يف اجلملة و
ضمري يرجع على االول وقيل من مبتدأ شرط واجلواب حمذوف تقديره من استطاع فليحج ودل على ذلك قوله 

  ومن كفر وجواهبا 
له و تبغوهنا جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال من الضمري قوله تعاىل مل تصدون الالم متعلقة بالفعل و من مفعو

يف تصدون أو من السبيل ألن فيها ضمريين راجعني إليهما فلذلك صح أن جتعل حاال من كل واجحد منهما و 
  عوجا حال 

كفروا بعد  قوله تعاىل بعد اميانكم جيوز أن يكون ظرفا لريدوكم وأن يكون ظرفا ل كافرين وهو يف املعىن مثل قوله
  إمياهنم 

يف قوله وال تفرقوا األصل تتفرقوا فحذف التاء الثانىي وقد ذكر وجهه يف البقرى ويقرأ بتشديد التاء والوجه فيه أنه 
سكن التاء األوىل حني نزهلا متصلى باأللف مث أدغم نعمة اهللا هو مصدر مضاف إىل الفاعل و عليكم جيوز أن يتعلق 

وجيوز أن يكون حاال من النعمة فيتعلق مبحذوف إذ كنتم جيوز أن يكون ظرفا للنعمة به كما تقول أنعمت عليك 
وأن يكون ظرفا لالستقرار يف عليكم إذا جعلته حاال فأصبحتم جيوز أن تكون الناقصة فعلى هذا جيوز أن يكون 

على هذا حال يعمل فيها اخلرب بنعمته فيكون املعىن فأصبحتم يف نعمته أو متلبسني بنعمته أو مشمولني و اخوانا 
أصبح أو ما يتعلق به اجلار وجيوز أن يكون اخوانا خرب أصبح ويكون اجلار حاال يعمل فيه أصبح أو حاال من اخوان 

ألنه صفة له قدمنت عليه وأن يكون متعلقا بأصبح ألن الناقصة تعمل يف اجلار وجيوز أن يتعلق باخوانا ألن التقدير 
كون أصبح تامة ويكون الكالم يف بنعمته اخوانا قريبا من الكالم يف الناقصة واالخوان مجع تآخيتم بنعمته وجيوز أن ت

أخ من الصداقة ال من النسب والشفا يكتب باأللف وهي من الوأو تثنية شفوان و من النار صفة حلفرة ومن 
ة فتكون أمة فاعال و يدعون للتبعبض والضمري يف منها للنار أو للحفرة ولتكن منكم جيوز أن تكون كان هنا التام

صفته ومنكم متعلقة بتكن أو مبحذوف على أن تكون صفة ألمة قدم عليها فصار حاال وجيوز أن تكون الناقصة 
  وأمة امسها ويدعون خلرب ومنكم اما حال من أمة أو متعلق بكان الناقصة وجيوز أن يكون يدعون صفة ومنكم اخلرب 

  ذف التاء ألن تأنيث البينة غري حقيقي وألهنا مبعىن الدليل قوله تعاىل داءهم البينات امنا ح
قوله نتعاىل يوم تبيض هو ظرف لعظيم أو لالستقرار يف هلم ويف تبيض أربع لغات فتح التاء وكسرها من غري ألف 

  وتبياض باأللف مع فتح التاء وكسرها وكذلك تسود أكفرمت تقديره فقال هلم أكفرمت واحملذوف هو اخلرب 
  تعاىل تلك آيات اهللا قد ذكر يف البقرة  قوله

قوله تعاىل كنتم خري أمة قيل كنتم يف علمي وقيل هو مبعىن صرمت وقيل كان زائدة والتقدير أنتم خري وهذا خطأ ألن 
  كان ال تزاد يف أول اجلملة وال تعمل يف خري تأمرون خرب ثان أو تفسري خلرب أو مستأنف لكان خريا 



  لفظ الفعل على ارادة املصدر منهم املؤمنون هو مستأنف  هلم أي لكان االميان
قوله تعاىل اال إذى إذى مصدر من معىن يضروكم ألن االذى والضرر متقاربان يف املعىن فعلى هذا يكون االستثناء 

متصال وقيل هو منقطع ألن املعىن لن يضروكم باهلزمية لكن يؤذوكم بتصديكم لقتاهلم يولوكم االدبار االدبار 
مفعول ثان واملعىن جيعلون ظهورهم تليكم مث ال تنصرون مستأنف وال جيوز اجلزم عند بعضهم عطفا على جواب 
الشرط ألن جواب الشرط يقع عقيب املشروط ومث للتراخي فلذلك مل تصلح يف جواب الشرط واملعطوف على 

ا أمثالكم وإمنا استؤنف هنا ليدل على اجلواب كاجلواب وهذا خطأ ألن اجلزم يف مثله قد جاء يف قوله مث ال يكونو
  أن اهللا ال ينصرهم قالتوا أو مل يقاتلوا 

قوله تعاىل اال حببل يف موضع نصب على احلال تقديره ضربت عليهم الذلة يف كل حال اال يف حال عقد العهد هلم 
  فالباء متعلقة مبحذوف تقديره اال متمسكني حببل 

ي راجعة على املذكورين قبلها و سواء خربها أي ليسوا مستوين مث أستأنف قوله تعاىل ليسوا الوأو اسم ليس وه
فقال من أهل الكتاب أمة قائمة فأمة مبتدأ نعت له واجلابر قبله خربه وجيوز أن تكون أمة فاعل اجلار وقد وضع 

ألنه منقطع مما الظاهر هنا موضع املضمر واألصل منهم أمة وقيل أمة رفع بسواء وهذا ضعيف يف املعىن واإلعراب 
قبله وال يصح أن تكون اجلملة خرب ليس وقيل أمة اسم ليس والوأو فيها حرف يدل على اجلمع كما قالوا أكلوين 
الرباغيث وسواء اخلرب وهذا ضعيف إذ ليس الغرض بيان تفأوت االمة القائمة التالية آليات اهللا بل الغرض أن من 

ألمة وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف قائمة أو من االمة ألهنا قد  أهل الكتاب مؤمنا وكافرا يتلون صفة أخرى
وصفت والعامل على هذا االستقرار و أناء الليل ظرف ليتلون ال لقائمة ألن قائمة قد وصفت فال تعمل فيما بعد 

الياء وكسر الصفة وواحد االناء اىن مثل معي ومنهم من يفتح اهلمزة فيصري على ووزن عصا ومنهم من يقول اىن ب
اهلمزة وهم يسجدون حال من الضمري يف يتلون أو يف قائمة وجيوز أن يكون مستأنفا وكذلك يؤمنون ويأمرون 

  وينهون ان شئت جعلتها أحواال وان شئت استأنفتها 

  قوله تعاىل و ما يفعلوا يقرأ بالتاء على اخلطاب وبالياء محال على الذي قبله 
مضاف تقديره كمثل مهلك ريح أي ما ينفقون هالك كالذي هتلكه فيها صر مبتدأ قوله تعاىل كمثل ريح فيه حذف 

وخرب يف موضع صفة الريح وجيوز أن ترفع صرا بالظرف ألنه قد اعتمد على ما قبله و أصابت يف موضع جر أيضا 
حذف  صفة لريح وال جيوز أن تكون صفة لصر ألن الصر مذكر والضمري يف أصابت مؤنث وقيل ليس يف الكالم

مضاف بل تشبيه ما أنفقوا مبعىن الكالم وذلك أن قوله كمثل ريح إىل قوله فأهلكته متصل بعضه ببعض فامتزجت 
  املعاين فيه وفهم املعىن ظلموا صفة لقوم 

قوله تعاىل من دونكم صفة لبطانة قيل من زائدة ألن املعىن بطانة دونكم يف العمل واالميان ال يألونكم يف موضع 
نة أو حال مما تعلقت به من ويألوا يتعدى إىل مفعول واحد و خباال على التمييز وجيوز أن يكون انتصب نعت لبطا

حلذف صرف جلزء تقديره ال يألونكم يف ختبيلكم وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال ودوا مستأنف وجيوز أن 
قد بدت البغضاء حال أيضا وجيوز أن  يكون حاال من الضمري يف يألونكم وقد معه مرادة وما مصدرية أي عنتكم

  يكون مستأنفا من أفواههم مفعول بدت ومن البتداء الغاية وجيوز أن يكون حاال أي ظهرت خارجة من أفواههم 
قوله تعاىل ها أنتم أوالء حتبوهنم قد ذكر اعرابه يف قوله مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم بالكتاب كله الكتاب هنا 

وقيل هو واحد عضوا عليكم عليكم مفعول عضوا وجيوز أن يكون حاال أي حنقني عليكم  جنس أي بالكتب كلها
من الغيظ متعلق بعضوا أيضا ومن البتداء الغاية أي من أجل الغيظ وجيوز أن يكون حاال أي مغتاظني بغيظكم جيوز 



  اظني أن يكون مفعوال به كما تقول مات بالسم أي يسببه وجيوز أن يكون حاال أي موتوا مغت
قوله تعاىل ال يضركم يقرأ بكسر الضاد وإسكان الراء على أنه جواب الشرط وهو من ضار يضري ضريا مبعىن ضر 
ويقال فيه ضاره يضوره بالوأو ويقرأ بضم الضاد وتشدشد الراء وضمها وهو من ضر يضر ويف رفعه ثالثة أوجه 

ا وهو قول سيبيويه والثاين أنه حذف الفاء وهو قول أحدها أنه يف نية التقدمي أي ال يضركم كيدهم شيئا ان تتقو
  املربد وعلى هذين القولني الضمة اعراب والثالث أهنا 

ليست اعرابا بل ملا اضطر إىل التحريك حرك بالضم اتباعا لضمة الضاد وقيل حركها حبركتها اإلعرابية املستحقة هلا 
اللتقاء الساكنني إذ كان أخف من الضم والكسر شيئا يف األصل ويقرأ بفتح الراء على أنه جمزوم حرك بالفتح 

  مصدر أي ضررا 
قوله تعاىل وإذ غدوت أي وإذكر من أهلك من البتداء الغاية والتقدير من بني أهلك وموضعه نصب تقديره فارقت 

الية أهلك و تبوىء حال وهو يتعدى إىل مفعول بنفسه وإىل آخر تارة بنفسه وتارة حبرف اجلر فمن االول هذه ا
فاالول املؤمنني والثاين مقاعد ومن الثاين وإذ بوأنا البراهيم مكان البيت وقيل الالم فيه زائدة للقتال يتعلق يتبوىء 

  وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أن يكون صفة ملقاعد وال جيوز أن يتعلق مبقاعد ألن املقعد هنا املكان وذلك ال يعمل 
وز أن يكون ظرفا لتبوىء وأن يكون لغدوت أن تفشال تقديره بأن تفشال قوله تعاىل إذ مهت إذ ظرف لعليم وجي

فموضعه نصب أوجر على ما ذكرنا من اخلالف وعلى يتعلق بيتوكل دخلت الفاء ملعىن الشرط واملعىن ان فشلوا 
  فتوكلوا أنتم وان صعب االمر فتوكلوا 

ذلة مجع ذليل وإمنا جمىيء هذا البناء فرارا من تكرير قوله تعاىل ببدر ظرف والباء مبعىن يف وجيوز أن يكون حاال و إ
  الالم الذي يكون يف ذلال 

قوله تعاىل إذ تقول جيوز أن يكون التقدير إذكر وجيوز أن يكون بدال من إذ مهت وجيوز أ يكون ظرفا لنصركم ألن 
ى ما كان عليه و أن ميدكم يكفيكم مهة االستفهام إذا دخلت على النفي نقلته اال االثبات ويبقى زمان الفعل عل

فاعل يكفيكم بثالثة االف اجلمهور على كسر الفاء وقد أسكنت يف الشوإذ على أنه أجرى الوصل جمرى الوقف 
وهذه التاء إذا وقف عليها كانت بدال من اهلاء اليت يوقف عليها ومنهم من يقول ان تاء التأنيث هي املوقوف عليها 

نة وهو اجراء الوصل جمرى الوقف أيضا وكالمها ضعيف ألن املضاف واملضاف إلىوهي لغة وقرىء شإذ هباء ساك
  إليه كالشيء الواحد مسومني بكسر الوأو أي مسومني خيلهم أو أنفسهم وبفتحها على ما مل يسم فاعله 

جعله تعود قوله تعاىل اال بشرى مفعول ثان جلعل وجيوز أن يكون مفعوال له ويكون جعل املتعدية إىل واحد واهلاء يف 
على امداد أو على التسومي أو على النصر أو على التنزيل ولتطمئن معطوف على بشرى إذا جعلتها مفعوال له 

  تقديره ليبشركم ولتطمئن وجيوز يتعلق بفعل حمذوف تقديره ولتمطئن قلوبكم بشركم 
ة أو نصركم أو يكبتهم قيل أو مبعىن قوله تعاىل ليقطع طرفا الالم متعلقة مبحذوف تقديره ليقطع طرفا أمدكم باملالئك

الوأو وقيل هي للتصيل أي كان القطع لبعضهم والكبت لبعضهم والتاء يف يكبتهم أصل وقيل هي بدل من الدال 
  وهو من كبدته أصبت كبده فتنقلبوا معطوف على يقطع أو يكبتهم 

صفة مقدمة أو يتوب أو يعذهبم قوله تعاىل ليس لك اسم ليس شيء ولك اخلرب ومن االمر حال من شيء ألهنا 
  معطوفان على يقطع وقيل أو مبعىن اال أن 

  قوله تعاىل اضعافا مصدر يف موضع احلال من الربا تقديره مضاعفا 



قوله تعاىل وسارعوا يقرأ بالوأو وحذفها فمن أثبتها عطفه على ما قبله من االوامر ومن مل يثبتها استأنف وجيوز امالة 
لراء عرضها السموات اجلملة يف موضع جر ويف الكالم حذف تقديره عرضها مثل عرض االللف هنا لكسرة ا

السموات أعدت جيوز أن يكون يف موضع جر صفة للجنة وأن يكون حاال منها ألهنا قد وصفت وأن يكون 
ول على مستأنفا وال جيوز أن يكون حاال من املضاف إليه لثالثة أشياء أحدها أنه ال عامل وما جاء من ذلك متأ

ضعفه والثاين أن العرض هنا ال يراد به املصدر احلقيقي بل يراد به املسافة والثالث أن ذلك يلزم منه ألفصل بني 
  احلال وبني صاحب احلال باخلرب 

قوله تعاىل الذين ينفقون جيوز أن يكون صفة للمتقني وأن يكون نصبا على إضمار أعىن وأن يكون رفعا على 
  مني فعلى اجلر والنصب إضمارهم وأما الكاظ

قوله تعاىل والذين إذا فعلوا جيوز أن يكون معطوفا على الذين ينفقون يف أوجهه الثالثة وجيوز أن يكون مبتدأ 
ويكون أولئك مبتدأ ثانيا وجزاؤهم ثالثا ومغفرة خرب الثالث واجلميع خرب الذين و ذكروا جواب إذا ومن مبتدأ و 

  أو بدل من املضمر فيه وهو يغفر خربه اال اهللا فاعل يغفر 

الوجه ألنك إذا جعلت اهللا فاعال احتجت إىل تقدير ضمري أي ومن يغفر الذنوب له غري اهللا وهم يعلمون يف موضع 
احلال من الضمري يف يصروا أو من الضمري يف استغفروا ومفعول يعلمون حمذوف أي يعلمون املؤاخذة هبا أو عفوا 

  اهللا عنها 
  أجر املخصوص باملد حمذوف أي ونعم االجر اجلنة قوله تعاىل ونعم 

قوله تعاىل من قبلكم سنن جيوز أن يتعلق خبلت وأن يكون حاال من سنن ودخلت الفاء يف سريوا ألن املعىن على 
  الشرط أي ان شككتم فسريوا كيف خرب كان و عاقبة امسها 

عها بني ياء وكسرة و االعلون واحدها أعلى قوله تعاىل وال هتنوا املاضي وهو وحذفت الوأو يف املضارع لوقو
  حذفت منه األلف اللتقاء الساكنني وبقيت الفتحة تدل عليها 

قوله تعاىل قرح يقرأ بفتح القاف وسكون الراء وهو مصدر قرحته إذا جرحته ويقرأ بضم القاف وسكون الراء وهو 
ى االتباع كاليسر واليسر والطنب والطنب ويقرأ مبعىن اجلرح أيضا وقال ألفراء بالضم أمل اجلراح ويقرأ بضمها عل

بفتحها وهو مصدر قرح يقرح إذا صار له قرحة وهو مبعىن دمى وتلك مبتدأ و االيام خربه و ندأوهلا مجلة يف موضع 
عىن احلال والعامل فيها معىن االشارة وجيوز أن تكون االيام بدال أو عطف بيان وندأوهلا اخلرب ويقرأ بدأوهلا بالياء وامل

مفعوم و بني الناس ظرف وجيوز أن يكون حاال من اهلاء وليعلم الالم متعلقة مبحذوف تقديره وليعلم اهللا دواهلا وقيل 
التقدير ليتعظوا وليعلم اهللا وقيل الوأو زائدة و منكم جيوز أن يتعلق بيتخذ وجيوز أن يكون حاال من شهداء 

  وليمحص معطوف على وليعلم 
م أم هنا منقطعة أي بل أحسبتم و أن تدخلوا أن والفعل يسد مسد املفعولني وقال األخفش قوله تعاىل أم حسبت

املفعول الثاين حمذوف ويعلم الصابرين يقرأ بكسر امليم عطفا على األوىل وبضمها على تقدير وهو يعلم واالكثر يف 
قاء الساكنني حركت بالفتح اتباعا القراءة الفتح وفيه وجهان أحدمها أنه جمزوم أيضا لكن امليم ملا حركت اللت

للفتحة قبلها والوجه الثاين أنه منصوب على إضمار أن والوأو هاهنا مبعىن اجلمع كاليت يف قوهلم ال تأكل السمك 
  وتشرب اللنب 



والتقدير أظننتم أن تدخلوا اجلنة قبل أن يعلم اهللا اجملاهدين وأن يعلم الصابرين ويقرب عليك هذا املعىن أنك لو 
  درت الوأو مبع صح املعىن واإلعراب ق

قوله تعاىل من قبل أن تلقوه اجلمهور على اجلر مبن واضافته إىل اجلملة وقرىء بضم الالم والتقدير ولقد كنتم متنون 
املوت أن تلقوه من قبل فأن تلقوه بدل من املوت بدل االشتمال واملراد لقاء أسباب املوت ألنه قال فقد رأيتموه 

ون وإذا رأى املوت مل تبق بعده حياة ويقرأ تالقوه وهو من املفاعلة اليت تكون بني اثنني ألن مالقيك فقد وأنتم تنظر
  لقيته وجيوز أن تكون من واحد مثل سافرت 

قوله تعاىل قد خلت من قبله الرسل يف موضع رفع صفة لرسول وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف رسول وقرأ 
قريب من معىن املعرفة ومن متعلقة خبلت وجيوز أن يكون حاال من الرسل أفان مات ابن عباس رسل نكرة وهو 

اهلمزة عند سيبويه يف موضعها والفاء تدل على تعلق الشرط مبا قبله وقال يونس اهلمزة يف مثل حقها أن تدخل على 
هذا الفعل املشروط  جواب الشرط تقديره أتنقلبون على أعقابكم ان مات ألن الغرض التنبيه أو التوبيخ على

ومذهب سيبويه احلق لوجهني أحدمها أنك لو قدمت اجلواب مل يكن للفاء وجه إذ ال يصح أن تقول أتزورين فان 
زرتك ومنه قوله أفن مت فهم اخلالدون والثاين أن اهلمزة هلا صدر الكالم وان هلا صدر الكالم وقد وقعا يف 

الشرط واجلواب ألهنما كالشيء الواحد على أعقابكم حال أي  موضعها واملعىن يتم بدخول اهلمزة على مجلة
  راجعني 

قوله تعاىل وما كان لنفس أن متوت أي متوت اسم كان و اال بإذن اهللا اخلرب والالم للتبيني متعلقة بكان وقيل هي 
فيه من تقدمي  متعلقة مبحذوف تقديره املوت لنفس وأن متوت تبيني للمحذوف وال جيوز أن تتعلق الالم بتموت ملا

الصلة على املوصول قال الزجاج التقدير وما كان نفس لتموت مث قدمت الالم كتابا مصدر أي كتب ذلك كتابا 
ومن يرد ثواب الدنيا باالظهار على األصل وباالدغام لتقارهبما نؤته منها مثل يؤده إليك وسنجزي بالنون والياء 

  واملعىن مفعوم 
أي اليت هي بعض من كل أدخلت عليها كاف التشبيه وصارا يف معىن كم اليت للتكثري  قوله تعاىل وكأين األصل فيه

  كما جعلت الكاف مع ذا يف قوهلم كذا املعىن 

مل يكن لكل واحد منهما وكما أن معىن لوال بعد التركيب مل يكن هلما قبله وفيها مخسة أوجه كلها قد قرىء به 
و األصل والثاين كائن بألف بعدها مهة مكسورة من غري ياء وفيه وجهان فاملشهور كأين هبمة بعدها ياء مشددة وه

أحدمها هو فاعل من كان يكون حكى عن املربد وهو بعيد الصحة ألنه لو كان ذلك لكان معربا ومل يكن فيه معىن 
دمت العني التكثري والثاين أن أصله كأين قدمت الياء املشددة على اهلمزة فصار كيئن فوزنه االن كعلف ألنك ق

والالم مث حذفت الياء الثانية لثقلها باحلركة والتضعيف كما قالوا يف أيها أيهما مث أبدلت الياء الساكنة ألفا كما 
أبدلت يف آية وطائي وقيل حذفت الياء الساكنة وقدمت املتحركة فانقلبت ألفا وقيل مل حيذف منه شيء ولكن 

التنوين مثل قاض والوجه الثالث كأن على وزن كعن وفيه قدمت املتحركة وبقيت االخرى ساكنة وحذفت ب
وجهان أحدمها أنه حذف احدى الياءين على ما تقدم مث حذفت االخرى ألجل التنوين والثاين أنه حذف الياءين 
دفعة واحدة واحتمل ذلك ملا امتزج احلرفان والوجه الرابع كأي بياء خفيفة بعد اهلمزة ووجهه أنه حذف الياء 

وسكن اهلمزة الختالط الكلمتني وجعلهما كالكلمة الواحدة كما سكنوا اهلاء يف هلو وفهو وحرك الياء  الثانية
لسكون ما قبلها واخلامس كيئن بياء ساكنة قبل اهلمزة وهو األصل يف كائن وقد ذكر فأما التنوين فأبقى يف الكلمة 

ومنهم من يثبته فيه ألن احلكم تغري بامتزاج  على ما جيب هلا يف األصل فمنهم من حيذفه يف الوقف ألنه تنوين



الكلمتني وأما أي فقال ابن جين هي مصدر أوى يأوى إذا انضم واجتمع وأصله أوى فاجتمعت الوأو والياء 
وسبقت األوىل بالسكون فقلبت وأدغمت مثل جيء وشيء وأما موضع كأين فرفع باالبتداء وال تكاد تستعمل اال 

ثة أوجه أحدها قتل ويف قتل الضمري للنيب وهو عائد على كأين ألن كأين يف معىن نيب وبعدها من ويف اخلرب ثال
  واجليد أن يعود الضمري على لفظ كأين كما تقول مائة نيب قتل والضمري للمائة إذ هي املبتدأ 

ل فعلى هذا فان قلت لو كان كذلك ألنثت فقلت قتلت قيل هذا حممول على املعىن ألن التقدير كثري من الرجال قت
يكون معه ربيون يف موضع احلال من الضمري يف قتل والثاين أن يكون قتل يف موضع جر صفة لنيب ومعه ربيون اخلرب 

كقولك كم من رجل صاحل معه مال والوجه الثالث أن يكون اخلرب حمذوفا أي يف الدنيا أو صائر وحنو تلك فعلى 
  ل على هذا جيوز أن يكون قتل صفة لنيب ومعه ربيون حا

ما تقدم وجيوز أن يكون قتل مستندا لربيني فال ضمري فيه على هذا واجلملة صفة نيب وجيوز أن يكون خربا فيصري يف 
اخلرب اربعة أوجة وجيوز أن يكون صفة لنيب واخلرب حمذوف على ما ذكرنا ويقرأ قاتل فعلى هذا جيوز أن يكون صفة 

فعلى هذا جيوز أن يكون الفاعل مضمرا وما بعده حال وأن يكون  لبين واخلرب حمذوف على ما ذكرنا ويقرأ قاتل
الفاعل ربيون ويقرأ قتل بالتشديد فعلى هذا الضمري يف الفعل ألجل التكثري والواحد ال تكثري فيه كذا ذكر ابن 

وهي  جىن وال ميتنع فيه أن يكون فيه ضمري االول ألنه يف معىن اجلماعة وربيون بكسر الراء منسوب إىل الربة
اجلماعة وجيوز ضم الراء يف الربة أيضا وعليه قريء ربيون بالضم وقيل من كسر أتبع والفتح هو األصل وهو 

منسوب إىل الرب وقد قرىء به فما وهنوا اجلمهور على فتح اهلاء وقرىء بكسرها وهي لغة والفتح أشهر وقريء 
ن وهو الذل وحكى عن ألفراء أن أصلها استكنوا باء سكاهنا على ختفيف املكسور و استكانوا استفعلوا من الكو

أشبعت الفتحة فنشأت األلف وهذا خطأ ألن الكلمة يف مجيع تصاريفها ثبتت عينها تقول استكان يستكني استكانة 
  فهو مستكني ومستكان له واالشباع ال يكون على هذا احلد 

ن ما بعد اال وهو أقوى من أن جيعل خربا واالول قوله تعاىل وما كان قوهلم اجلمهور على فتح الالم على أن اسم كا
امسا لوجهني أحدها أن أن قالوا يشبه املضمر يف أنه ال يضمر فهو أعرف والثاين أن ما بعد اال مثبت واملعىن كان 
صدر قوهلم ربنا اغفر لنا دأهبم يف الدعاء ويقرأ برفع االول على أنه اسم كان وما بعد اال اخلرب يف أمرنا يتسعلق بامل

  وهو اسرافنا وجيوز أن يكون حاال منه أي اسرافا واقعا يف أمرنا 
  قوله تعاىل بل اهللا موالكم مبتدأ وخرب وأجاز ألفراء النصب وهي قراءة والتقدير بل أطيعوا اهللا 

يف به قوله تعاىل الرعب يقرأ بسكون العني وضمها ومها لغتان مبا أشركوا الباء تتعلق بنلقي وال مينع ذلك لتعلق 
أيضا ألن يف ظرف والباء مبعىن السبب فهما خمتلفان وما مصدرية والثانية نكرة موصوفة أو مبعىن الذي وليست 

  مصدرية وبئس مثوى الظاملني اي النار فاملخصوص بالذم حمذوف واملثوى مفعل من ثويت والمه ياء 
نحو وقد يتعدى إىل الثاين حبرف اجلر فيقال قوله تعاىل صدقكم اهللا وعده صدق يتعدى إىل مفعولني يف مثل هذا ال

  صدقت زيدا يف احلديث إذ 

ظرف لصدق وجيوز أن يكون ظرفا للوعد حىت يتعلق بفعل حمذوف تقديره دام ذلك إىل وقت فشلكم والصحيح 
اء أهنا ال تتعلق يف مثل هذا بشيء وأهنا ليست حرف جر بل هي حرف تدخل على اجلملة مبعىن الغاية كما تدخل الف

  والوأو على اجلمل وجواب إذا حمذوف تقديره بأن أمركم وحنو ذلك ودل على احملذوف 
  قوله تعاىل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد االخرة مث صرفكم معطوف على الفعل احملذوف 



ون اجلمهور قوله تعاىل إذ تصعدون تقديره إذكروا إذ وجيوز أن يكون ظرفا لعصيتم أو تنازعتم أو فشلتم وال تلو
على فتح التاء وقد ذكرناه يف قوله يلوون ألسنتهم ويقرأ بضم التاء وماضيه ألوى وهي لغة ويقرأ على أحد بضمتني 

  وهو اجلبل 
قوله تعاىل والرسول يدعوكم مجلة يف موضع احلال بغم التقدير بعد غم فعلى هذا يكون يف موضع نصب صفة لغم 

ال به وقيل التقدير بدل غم فيكون صفة لغم أيضا لكيال حتزنوا قيل ال ألن وقيل املعىن بسبب الغم فيكون مفعو
املعىن أنه غمهم ليحزهنم عقوبة هلم على تركهم مواقفهم وقيل ليست زائدة واملعىن على نفي احلزن عنهم بالتوبة 

  وكي هاهنا هي العاملة بنفسها ألجل الالم قبلها 
امليم وهو اسم لألمن ويقرأ بسكوهنا وهو مصدر مثل االمر و نعاسا بدل  قوله تعاىل أمنة املشهور يف القراءة فتح

وجيوزأن يكون عطف بيان وجيوز أن يكون تعاسا هو املفعول وأمنة حال منه واألصل أنزل عليكم نعاسا ذا أمنة ألن 
على أنه النعاس النعاس ليس هو االمن بل هو الذي حصل االمن به وجيوز أن يكون أمنة مفعوال يغشى يقرأ بالياء 

وبالتاء لألمنة وهو يف موضع نصب صفة ملا قبله و طائفة مبتدأ و قد أمهتهم خربه يظنون حال من الضمري يف أمهتهم 
وجيوز أن يكون أمهتهم صفة ويظنون اخلرب واجلملة حال والعامل يغشى وتسمى هذه الوأو وأو احلال وقيل الوأو 

ل االول أي أمرا غري احلق وباهللا الثاين و ظن اجلاهلية مصدر تقديره ظنا ميثل مبعىن إذ وليس بشيء و غري احلق املفعو
  ظن اجلاهلية منن شيء من زائدة وموضعه رفع باالبتداء ويف اخلرب وجهان أحدمها لنا فمن االمر على هذا حال 

ة كقوله ومل يكن له كفوا إذا األصل هل شيء من االمر والثاين أن يكون من االمر هو اخلرب ولنا تبيني وتتم الفائد
أحد كله هللا يقرأ بالنصب على التوكيد أو البدل وهللا اخلرب وبالرفع على االبتداء وهللا اخلرب واجلملة خرب ان يقولون 
حال من الضمري يف خيفون و شيء اسم كان واخلرب لنا أو من االمر مثل هل لنا لربز الذين بالفتح والتخفيف ويقرأ 

  يسم فاعله أي أخرجوا بأمر اهللا  بالتشديد على ما مل
قوله تعاىل إذا ضربوا يف االرض جيوز أن تكون إذا هنا حتكى هبا حاهلم فال يراد هبا املستقبل ال حمالة فعلى هذا جيوز 

أن يعمل فيها قالوا وهو للماضي وجيوز أن يكون كفروا وقالوا ماضيني ويراد هبا املستقبل احملكى به احلال فعلى هذا 
التقدير يكفرون ويقولون الخواهنم أو كانوا غزى اجلمهور على تشدشد الزاي وهو مجع غاز والقياس غزاة يكون 

كقاض وقضاة لكنه جاء على فعل محال على الصحيح حنو شاهد وشهد وصائم وصوم ويقرأ بتخفيف الزاي وفيه 
حصل ذلك من نفس الصفة والثاين أنه  وجهان أحدمها أن أصله غزاة فحذفت اهلاء ختفيفا ألن التاء دليل اجلمع وقد

أراد قراءة اجلماعة فحذف احدى الزايني كراهية التضعيف ليجعل اهللا الالم تتعلق مبحذوف أي ندمهم أو أوفع يف 
قلوهبم ذلك ليجعله حسرة وجعل هنا مبعىن صري وقيل الالم هنا الم العاقبة أي صار أمرهم إىل ذلك كقوله فالتقطه 

  م عدوا آل فرعون ليكون هل
قوله تعاىل أو متم اجلمهور على ضم امليم وهو األصل ألن الفعل منه ميوت ويقرأ بالكسر وهو لغة يقال مات ميات 

مثل خاف خياف فكما تقول خفت تقول مت ملغفرة مبتدأ و من اهللا صفته ورمحة معطوف عليه والتقدير ورمحة هلم و 
عائد حمذوف وجيوز أن تكون مصدرية ويكون املفعول حمذوفا أي من خري اخلرب وما مبعىن الذي أو نكرة موصوفة وال

  مجعهم املال 
قوله تعاىل إلىل اهللا الالم جواب قسم حمذوف ولدخوهلا على حرف اجلر جاز أن يأيت حيشرون غري مؤكد بالنون 

  واألصل لتحشرون إىل اهللا 



نكرة مبعىن شيء ورمحة بدل منه والباء تتعلق  قوله تعاىل فبما رمحة ما زائدة وقال األخفش وغريه جيوز أن تكون
  بلنت وشأورهم يف االمر االمر هنا جنس وهو عام يراد به اخلاص ألنه مل يؤمر مبشأورهتم يف ألفرائض 

ولذلك قرأ ابن عباس يف بعض االمر فإذا عزمت اجلمهور على فتح الزاي أي إذا ختريت أمرا باملشأورة وعزمت 
   ويقرأ بضم التاء أي إذا أمرتك بفعل شيء فتوكل على فوضع الظاهر موضع املضمر على فعله فتوكل على اهللا

قوله تعاىل فمن ذا الذي هو مثل من ذا الذي يقرض وقد ذكر من بعده أي من بعد خذالنه فحذف املضاف وجيوز 
  أن تكون اهلاء ضمري اخلذالن 

عل إىل النيب أي ذلك غري جائز عليه ويدل على ذلك قوله تعاىل أن يغل يقرأ بفتح الياء وضم الغني على نسىب الف
قوله يأت مبا غل ومفعول يغل حمذوف أي يغل الغنيمة أو املال ويقرأ بضم الياء وفتح الغني على مامل يسم فاعله ويف 

ي ال املعىن ثالثة أوجه أحدها أن يكون ماضيه أغللته أي نسبته إىل الغلول كما تقول أكذبته إذا نسبته إىل الكذب أ
يقال عنه انه يغل أي خيون الثاين هو من أغللته إذا وجدته غاال كقولك أمحدت الرجل إذا أصبته حممودا والثالث 
معناه أن يغله غريه أي ما كان لنيب أن خيان ومن يغلل مستأنفة وجيوز أن تكون حاال ويكون التقدير يف حال علم 

  الغال بعقوبة الغلول 
مبعىن الذي يف موضع رفع باالبتداء و كمن اخلرب وال يكون شرطا ألن كمن ال يصلح أن قوله تعاىل أفمن ابتع من 

  يكون جوابا و بسخط حال 
قوله تعاىل هم درجات مبتدأ وخرب والتقدير ذو درجات فحذف املضاف و عند اهللا ظرف ملعىن درجات كأنه قال 

  هم متفاضلون عند اهللا وجيوز أن يكون صفة لدرجات 
من أنفسهم يف موضع نصب صفة لرسول وجيوز أن يتعلق ببعث وما يف هذه االية قد ذكر مثله يف قوله قوله تعاىل 

  وابعث فيهم رسوال منهم 
  قوله تعاىل قد أصبتم مثليها يف موضع رفع صفة ملصيبة 

م متعلقة مبحذوف قوله تعاىل وما أصابكم ما مبعىن الذي وهو مبتدأ واخلرب فبإذن اهللا أي واقع بإذن اهللا وليعلم الال
أي وليعلم اهللا أصابكم هذا وجيوز أن يكون معطوفا على معىن فبإذن اهللا تقديره فبإذن اهللا وألن يعلم اهللا تعالوا 
قاتلوا امنا مل يأت حبرف العطف ألنه أراد أن جيعل كل واحدة من اجلملتني مقصودة بنفسها وجيوز أن يقال ان 

  ذكر املقصود هو االمر بالقتال وتعالوا 

مالو سكت عنه لكان يف الكالم دليل عليه وقيل االمر الثاين حال هم للكفر الالم يف قوله للكفر و لالميان متعلقة 
بأقرب وجاز أن يعمل أقرب فيهما ألهنما يشبهان الظرف وكما عمل أطيب يف قوهلم هذا بسرا أطيب منه رطبا يف 

صل الفعل وزيادته فيعمل يف كل واحد منهما مبعىن غري االخر الظرفني املقدرين ألن أفعل يدل على معنيني على أ
فتقديره تزيد قرهبم إىل الكفر على قرهبم على االميان والالم هنا على باهبا وقيل هي مبعىن إىل يقولون مستأنف وجيوز 

  أن يكون حاال من الضمري يف أقرب أي قربوا إىل الكفر قائلني 
كون يف موضع رفع على إضمار أعىن أو صفة للذين نافقوا أو بدال منه ويف موضع قوله تعاىل الذين قالوا جيوز أن ي

جر بدال من اجملرور يف أفواههم أو قلوهبم وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب قل فادرءوا والتقدير قل هلم وقعدوا وجيوز 
  ال وقد مرادة أن يكون معطوفا على الصلة معترضا بني قالوا ومعموهلا وهو لو أطاعونا وأن يكون حا

قوله تعاىل بل أحياء أي بل هم أحياء ويقرأ بالنصب عطفا على أمواتا كما تقول ظننت زيدا قائما بل قاعدا وقيل 



أضمر الفعل تقديره بل أحسبوهم أحياء وحذف ذلك لتقدم ما يدل عليه و عند رهبم صفة ألحياء وجيوز أن يكون 
وز أن يكون ظرفا ل يرزقون ويرزقون صفة ألحياء وجيوز أن يكون حاال ظرفا ألحياء ألن املعىن حييون عند اهللا وجي

  من الضمري يف أحياء أي حييون مرزوقني وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف الظرف إذا جعلته صفة 
قوله تعاىل فرحني جيوز أن يكون حاال من الضمري يف يرزقون وجيوز أن يكون صفة ألحياء إذا نصب وجيوز أ 

ى املدح وجيوز أن يكون من الضمري يف أحياء أو من الضمري يف الظرف من فضله حال من العائد ينتصب عل
احملذوف يف الظرف تقديره مبا أتامهوه كائنا من فضله ويستبشرون معطوف على فرحني ألن اسم الفاعل هنا يشبه 

لضمري يف فرحني أو من ضمري الفعل املضارع وجيوز أن يكون التقدير وهم يستبشرون فتكون اجلملة حاال من ا
املفعول يف آتاهم من خلفهم متعلق بيلحقوا وجيوز أن يكون حاال تقديره متخلفني عنهم اال خوف عليهم أي بأن ال 

خوف عليهم فأن مصدرية وموضع اجلملة بدل من الذين بدل االشتمال أي ويستبشرون بسالمة الذين مل يلحقوا 
  ال خوف عليهم فيكون مفعوال من أجله  هبم وجيوز أن يكون التقدير ألهنم

قوله تعاىل يستبشرون هو مستأنف مكرر للتوكيد وأن اهللا بالفتح عطفا على بنعمة من اهللا أي وبأن اهللا وبالكسر 
  على االستئناف 

قوله تعاىل الذين استجابوا يف موضع جر صفة للمؤمنني أو نصب على إضمار أغىن أو رفع على إضمارهم أو مبتدأ 
ربه للذين أحسنوا منهم واتقوا ومنهم حال من الضمري يف أحسنوا و الذين قال هلم الناس بدل من الذين وخ

  استجابوا أو صفة 
قوله تعاىل فزادهم اميانا الفاعل مضمر تقديره زادهم القول حسبنا اهللا مبتدأ وخرب وحسب مصدر يف موضع اسم 

  ين الشيء أي كفاين الفاعل تقديره فحسبنا اهللا أي كافينا يقال أحسب
قوله تعاىل بنعمة من اهللا يف موضع احلال وجيوز أن يكون مفعوال به مل ميسسهم حال أيضا من الضمري يف انقلبوا 

وجيوز أن يكون العامل فيها بنعمة وصاحب احلال الضمري يف احلال تقديره فانقلبوا منعمني بريئني من سوء واتبعوا 
  ون حاال أي وقد اتبعوا معطوف على انقلبوا وجيوز أن يك

قوله تعاىل ذلكم مبتدأ والشيطان خربه و خيوف جيوز أن يكون حاال من الشيطان والعامل االشارة وجيوز أن يكون 
الشيطان بدال أو عطف بيان وخيوف اخلرب والتقدير خيوفكم بأوليائه وقرىء يف الشذوذ خيوفكم أولياؤه وقيل ال 

فأما من توكل على اهللا فال خيافه فال ختافوهم امنا مجع الضمري ألن الشيطان جنس حذف فيه واملعىن خيوف من يتبعه 
  وجيوز أن يكون الضمري لألولياء 

قوله تعاىل ال حيزنك اجلمهور على فتح الياء وضم الزاي واملاضي حزنه ويقرأ بضم الياء وكسر الزاي واملاضي 
حدثت له احلزن وأحزنته عرضته للحزن يسارعون يقرأ أحزن وهي لغة قليلة وقيل حزن حدث له احلزن وحزنته أ

  باالمالة والتفخيم ويقرأ يسرعون بغري ألف من أسرع شيئا يف موضع املصدر أي ضررا 
قوله تعاىل وال حيسنب الذين كفروا يقرأ بالياء وفاعله الذين كفروا وأما املفعوالن فالقائم مقامهما قوله امنا منلي هلم 

  ا عملت فيه تسد مسد املفعولني عند سيبويه وعند األخفش املفعول الثاين حمذوف خري ألنفسهم فان وم

تقديره نافعا أو حنو ذلك ويف ما وجهان أحدمها هي مبعىن الذي والثاين مصدرية وال جيوز أن تكون كافة وال زائدة 
فعل يليها وكالمها ممتنع إذ لو كان كذلك النتصب خري بنلي واحتاجت أن إىل خرب إذا كانت ما زائدة أو قدر ال

وقد قرىء شإذا بالنصب على أن يكون ألنفسهم خرب ان وهلم تبيني أو حال من خري وقد قرىء يف الشإذ بكسر ان 



وهو جواب قسم حمذوف والقسم وجوابه يسدان مسد املفعولني وقرأ محزة حتسنب بالتاء على اخلطاب للنيب الذين 
ثاين وجهان أحدمها اجلملة من أن وما عملت فيه والثاين أن املفعول االول كفروا املفعول االول ويف املفعول ال

حمذوف أقيم املضاف إليه مقامه والتقدير وال حتسنب امالء الذين كفروا وقوله أمنا منلي هلم بدل من املضاف احملذوف 
جيوز أن جتعل أن وما واجلملة سدت مسد املفعولني والتقدير وال حتسنب أن امالء الذين كفروا خري ألنفسهم و

عملت فيه بدال من الذين كفروا بدل االشتمال واجلملة سدت مسد املفعولني أمنا منلي هلم ليزدادوا مستأنف وقيل 
أمنا منلي هلم تكرير لألول وليزدادوا هو املفعول الثاين لتحسب على قراءة التاء والتقدير وال حتسنب يا حممد امالء 

  ا اميانا بل ليزدادوا أمنا ويروى عن بعض الصحابة أنه قرأه كذلك الذين كفروا خريا ليزدادو
قوله تعاىل ما كان اهللا ليذر خرب كان حمذوف تقديره ما كان اهللا مريدا ألن يذر وال جيوز أن يكون اخلرب ليذر ألن 

 كان هو امسها يف املعىن الفعل بعد الالم ينتصب بأن فيصري التقدير ما كان اهللا ليترك املؤمنني على ما أنتم عليه وخرب
وليس الترك هو اهللا تعاىل وقال الكوفيون الالم زائدة واخلرب هو الفعل وهذا ضعيف ألن ما بعدها قد انتصب فان 

كان النصب بالالم نفسها فليست زائدة وان كان النصب بأن فسد ملا ذكرنا وأصل يذر يوذر فحذفت الوأو 
س حلذف الوأو يف يذر علة إذا مل تقع بني ياء وكسرة وال ما هو يف تقديره تشبيها هلا بيدع ألهنا يف معناها ولي

الكسر خبالف يدع فان األصل يودع فحذفت الوأو لوقوعها بني الياء وبني ما هو يف تقدير الكسرة إذ األصل 
قع وحنو يودع مثل يوعد وإمنا فتحت الدال من يدع ألن المه حرف حلقي فيفتح له ما قبله ومثله يسع ويطأ وي

ذلك ومل يستعمل من يذر ماضيا اكتفاء بترك مييز يقرأ بسكون الياء وماضيه ماز وبتشديدها وماضيه ميز ومها مبعىن 
  واحد وليس التشديد لتعدي الفعل مثل فرح وفرحته ألن ماز وميز يتعديان إىل مفعول واحد 

فاعل ويف املفعول االول وجهان أحدمها هو وهو قوله تعاىل وال حيسنب يقرأ بالياء على الغيبة و الذين يبخلون ال
ضمري البخل الذي دل عليه يبخلون والثاين هو حمذوف تقديره البخل وهو على هذا فصل ويقرأ حتسني بالتاء على 

اخلطاب والتقدير وال حتسنب يا حممد خبل الذين يبخلون فحذف املضاف وهو ضعيف ألن فيه إضمار البخل قبل 
هو على هذا فصل أو توكيد واألصل يف مرياث موراث فقلبت الوأو ياء النكسار ما قبلها ذكر ما يدل عليه و

  واملرياث مصدر كامليعاد 
قوله تعاىل لقد مسع اهللا قول الذين قالوا ان اهللا فقري العامل يف موضع ان وما عملت فيه قالوا وهي احملكية به وجيوز أن 

خيرج على قول الكوفيني يف اعمال االول وهو أصل ضعيف ويزداد يكون معموال لقول املضاف ألنه مصدر وهذا 
هنا ضعفا ألن الثاين فعل واالول مصدر واعمال الفعل أقوى سنكتب ما قالوا يقرأ بالنون وما قالوا منصوب به 

اعله وقتلهم معطوف عليبه وما مصدرية أو مبعىن الذي ويقرأ بالياء وتسمية الفاعل ويقرأ بالياء على ما مل يسم ف
  وقتلهم بالرفع وهو ظاهر ونقول بالنون والياء 

  قوله تعاىل ذلك مبتدأ مبا خربه والتقدير مستحق مبا قدمت و ظالم فعال من الظلم 
فان قيل بناء فعال للتكثري وال يلزم من نفي الظلم الكثري نفي الظلم القليل فلو قال بظامل لكان ادل على نفي الظلم 

  قليله وكثريه 
  عنه من ثالثة أجوه أحدها أن فعاال قد جاء ال يراد به الكثرة كقوله طرفة فاجلواب 

  ولكن مىت يستر فد القوم أرفد ... ولست حبالل التالع خمافة 
ال يريد هاهنا أنه قد حيل التالع قليال ألن ذلك يدفعه قوله مىت يستر فد القوم أرفد وهذا يدل على نفي البخل يف 

ال حيصل بارادته الكثرة والثاين أن ظالم هنا للكثرة ألنه مقابل للعباد ويف العباد كثرة وإذا كل حال وألن متام املدح 



قوبل هبم الظلم كان كثريا والثالث أنه إذا نفي الظلم الكثري انتفى الظلم القليل ضرورة ألن الذي يظلم امنا يظلم 
جيوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل املنفعة  النتفاعه بالظلم فإذا ترك الظلم الكثري مع زيادة نفعه يف حق من

  أترك وفيه وجه رابع وهو أن يكون على النسب أي ال ينسب إىل الظلم فيكون من بزاز وعطار 

قوله تعاىل الذين قالوا هو يف موضع جر بدال من قوله الذين قالوا وجيوز أن يكون نصبا بإضمار أعىن ورفعا على 
أن يكون يف موضع جر على تقدير بأن ال نؤمن ألن معىن عهد وصى وجيوز أن يكون يف إضمارهم اال نؤمن جيوز 

موضع نصب على تقدير حرف اجلر وافضاء الفعل إليه وجيوز أن ينتصب بنفسي عهد ألنك تقول عهدت إليه عهدا 
خلط اكتفاء ال على أنه مصدر ألن معناه ألزمته وجيوز أن تكتب أن مفصولة وموصولة ومنهم من حيذفها يف ا

  بالتشديد حىت يأتينا بقربان فيه حذف مضاف تقديره بتقريب قربان أي يشرع لنا ذلك 
قوله تعاىل والزبر يقرأ بغري باء اكتفاء حبرف العطف وبالباء على اعادة اجلار والزبر مجع زبور مثل رسول ورسل 

  والكتاب جنس 
يه من العموم و ذائقة املوت اخلرب وأنث على معىن كل قوله تعاىل كل نفس مبتدأ وجاز ذلك وان كان نكرة لنا ف

ألن كل نفس نفوس ولو ذكر على لفظ كل جاز وإضافة ذائقة غري حمضة ألهنا نكرة حيكى هبا احلال وقرىء شإذا 
ذائقة املوت بالتنوين واالعمال ويقرأ شإذا أيضا ذائقة املوت على جعل اهلاء ضمري كل على اللفظ وهو مبتدأ وخرب 

  ا ما هاهنا كافة فلذلك نصب أجوركم بالفعل ولو كانت مبعىن الذي أو مصدرية لرفع أجوركم وإمن
قوله تعاىل لتبلون الوأو فيه ليست الم الكلمة بل وأو اجلمع حركت اللتقاء الساكنني وضمة الوأو دليل على 

ال جيوز مهزها مع انضمامها ولو  احملذوف ومل تقلب الوأو ألفا مع حتركها وانفتاح ما قبلها ألن ذلك عارض ولذلك
  كانت الزمة حلاز ذلك 

قوله تعاىل لتبيننه وال تكتمونه يقرآن بالياء على الغيبة ألن الراجع إليه الضمري اسم ظاهر وكل ظاهر يكىن عنه 
اء بالالم بضمري الغيبة ويقرآن بالتاء على اخلطاب تقديره وقلنا هلم لتبيننه وملا كان أخذ امليثاق يف معىن القسم ج

  والنون يف الفعل ومل يأت هبا يف يكتمون اكمتفاء بالتوكيد يف الفعل االول ألن تكتمونه توكيد 
قوله تعاىل ال حيسنب الذين يفرحون يقرأ بالياء على الغيبة وكذلك فال حيسبنهم بالياء وضم الباء وفاعل االول الذين 

  اهنم ألن الفاعل فيهما واحد فالفعل الثاين تكرير يفرحون وأما مفعواله فمحذوفان اكتفاء مبعفويل حيسب

لألول وحسن ملا طال الكالم املتصل باالول والفاء زائدة فليست للعطف وال للجواب وقال بعضهم مبفازة هو 
مفعول حسب االول ومفعوله الثاين حمذوف دل عليه مفعول حسب الثاين ألن التقدير ال حيسنب الذين يفرحون 

هم يف فال حيسبنهم هو أنفسهم أي فال حيسنب أنفسهم وأغىن مبفازة الذي هو مفعول االول عن أنفسهم مبفازة و
ذكره ثانيا حلسب الثاين وهذا وجه ضعيف متعسف عنه مندوحة مبا ذكرنا يف الوجه االول ويقرأ بالتاء فيهما على 

ملفعول االول والثاين حمذوف لداللة اخلطاب وبفتح الباء منهما واخلطاب للنيب والقول فيه أن الذين يفرحون هو ا
مفعول حسب الثاين عليه وقيل التقدير ال حتسنب الذين يفرحون مبفازة وأغىن املفعول الثاين هنا عن ذكره حلسب 
الثاين وحسب الثاين مكرر أو بدل ملا ذكرنا يف القراءة بالياء فيهما ألن الفاعل فيهما واحد أيضا وهو النيب ويقرأ 

ول وبالتاء يف الثاين مث يف التاء يف الفعل الثاين وجهان أحدمها الفتح على أنه خطاب لواحد والضم على بالياء يف اال
أنه جلماعة وعلى هذا يكون مفعوال الفعل االول حمذوفني لداللة مفعويل الثاين عليهما والفاء زائدة أيضا والفعل 

فازة مفعلة من ألفوز و من العذاب متعلق مبحذوف ألنه الثاين ليس ببدل وال مكرر ألن فاعله غري فاعل االول وامل



صفة للمفازة ألن املفازة مكان واملكان ال يعمل وجيوز أن تكون املفازة مصدر فتتعلق من به ويكون التقدير فال 
  حتسبنهم فائزين فاملصدر يف مضوع اسم الفاعل 

ضع نصب بإضمار أعىن أو رفع على إضمارهم قوله تعاىل الذين يذكرون اهللا يف موضع جر نعتا ألوىل أو يف مو
وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره يقولون ربنا قياما وقعودا حاالن من ضمري الفاعل يف يذكرون وعلى 
جنوهبم حال أيضا وحرف اجلر يتعلق مبحذوف هو احلال يف األصل تقديره ومضطجعني على جنوهبم ويتفكرون 

ن يكون حاال أيضا أي يذكرون اهللا متفكرين باطال مفعول من أجله والباطل هنا معطوف على يذكرون وجيوز أ
فاعل مبعىن املصدر مثل العاقبة والعافية واملعىن ما خلقتهما عبثا وجيوز أن يكون حاال تقديره ما خلقت هذا خاليا عن 

  حكمة وجيوز أن يكون نعتا ملصدر حمذوف أي خلقا باطال 
سابق ذكر السموات واالرض واالشارة إليها هبذه ففي ذلك ثالثة أوجه أحدها أن فان قيل كيف قال هذا وال

  االشارة إىل اخللق املذكور يف قوله خلق السموات 

وعلى هذا جيوز أن يكون اخللق مصدرا وأن يكون مبعىن املخلوق ويكون من إضافة الشيء إىل ما هو هو يف املعىن 
مع فعادت االشارة إليه والثالث أن يكون املعىن ما خلقت هذا املذكور أو والثاين أن السموات واالراضي مبعىن اجل

املخلوق فقنا دخلت الفاء ملعىن اجلزاء فالتقدير إذا نزهناك أو وحدناك فقنا من تدخل النار يف موضع نصب بتدخل 
ن مبتدأ والشرط وأجاز قوم أن يكون منصوبا بفعل دل عليه جواب الشرط وهو فقد أخزيته وأجاز قوم أن يكون م

  وجوابه اخلرب وعلى مجيع االوجه الكالم كله يف موضع رفع خرب ان 
  قوله تعاىل ينادى صفة ملناديا أو حال من الضمري يف مناديا 

فان قيل ما الفائدة يف ذكر الفعل مع داللة االسم الذي هو مناد عليه قيل فيه ثالثة أوجه أحدها هو توكيد كما 
 أنه وصل به ما حسن التكرير وهو قوله لالميان والثالث أنه لو اقتصر على االسم جلاز أن تقول قم قائما والثاين

يكون مسع معروفا بالنداء يذكر ما ليس بنداء فلما قال ينادى ثبت أهنم مسعوا نداءه يف تلك احلال ومفعول ينادى 
وجيوز أن تكون أن املصدرية وصلت  حمذوف أي نادى الناس أن آمنوا أن هنا مبعىن أي فيكون النداء قوله آمنوا

باالمر فيكون التقدير على هذا ينادى لالميان بأن آمنوا مع االبرار صفة للمفعول احملذوف تقديره أبرارا مع االبرار 
وأبرارا على هذا حال واالبرار مجع بر وأصله برر ككتف وأكتاف وجيوز االمالة يف االبرار تغليبا لكسرة الراء 

  الثانية 
تنا و امليعاد مصدر مبعىن ' تعاىل على رسلك أي على السنة رسلك وعلى متعلقة بوعدتنا وجيوز أن يكون ب  قوله

  الوعد 
قوله تعاىل عامل منكم منكم صفة لعامل و من ذكر أو أنثى بدل من منكم وهو بدل الشيء من الشيء ومها لغني 

هبا االيضاح وجيوز أن يكون من ذكر حاال من  واحدة وجيوز أن يكون من ذكر أو انثى صفة أخرى لعامل يقصد
الضمري يف منكم تقديره استقر منكم كائنا من ذكر أو أنثى و بعضكم من بعض مستأنف وجيوز أن يكون حاال أو 

صفة فالذين هاجروا مبتدأ و ألكفرن وما اتصل به اخلرب وهو جواب قسم حمذوف ثوابا مصدر وفعله دل عليه 
فري السيئات اثابة فكأنه قال ألثيبنكم ثوابا وقيل هو حال وقيل متييز وكال القولني كوىف الكالم املتقدم ألن تك

  والثواب مبعىن االثابة وقد يقع مبعىن الشيء املثاب به كقولك هذا الدرهم ثوابك فعلى هذا جيوز أن يكون 



وجيوز أن يكون مفعوال به ألن معىن حاال من اجلنات أي مثابا هبا أو حاال من ضمري املفعول يف ألدخلنهم أي مثابني 
  أدخلنهم أعطينهم فيكون على هذا بدال من جنات وجيوز أن يكون مستأنفا أي يعطيهم ثوابا 

  قوله تعاىل متاع قليل أى تقلبهم متاع فاملبتدأ حمذوف 
ها حال من قوله تعاىل لكن الذين اتقوا اجلمهور على ختفيف النون وقرىء بتشديدها واإلعراب ظاهر خالدين في

الضمري يف هلم والعامل معىن االستقرار وارتفاع جنات باالبتداء وباجلار نزال مصدر وانصابه باملعىن ألن معىن هلم 
جنات أي نزهلم وعند الكوفيني هو حال أو متييز وجيوز أن يكون مجع نازل كما قال االعشى أو ينزلون فانا معشر 

لى هذا جيوز أن يكون حاال من الضمري يف خالدين وجيوز إذا جعلته نزل وقد ذكر ذلك أبو علي يف التذكرة فع
مصدرا أن يكون مبعىن املفعول فيكون حاال من الضمري اجملرور يف فيها أي منزولة من عند اهللا ان جعلت نزال 
قدير نزال مصدرا كان من عند اهللا صفة له وان جعلته مجعا ففيه وجهان أحدمها هو حال من املفعول احملذوف ألن الت

إياها والثاين أن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي ذلك من عند اهللا أي بفعله وما عند اهللا ما مبعىن الذي وهو مبتدأ ويف 
اخلرب وجهان أحدمها هو خري و لألبرار نعت خلري والثاين أن يكون اخلرب لألبرار والنية به التقدمي أي والذي عند اهللا 

رب ثان وقال بعضهم لألبرار حال من الضمري يف الظرف وخرب خري املبتدأ وهذا مستقر لألبرار وخري على هذا خ
بعيد ألن فيه ألفصل بني املبتدأ واخلرب حبال لغريه وألفصل بني احلال وصاحب احلال خبري املبتدأ وذلك ال جيوز يف 

  االختيار 
و خاشعني حال من الضمري يف قوله تعاىل ملن يؤمن من يف موضع نصب اسم ان ومن نكرة موصوفة أو موصولة 

يؤمن وجاء مجعا على معىن من وجيوز أن يكون حاال من اهلاء وامليم يف إليهم فيكون العامل أنزل و هللا متعلق 
خباشعني وقيل هو متعلق بقوله ال يشترون وهو يف نية التأخري أي ال يشترون بآيات اهللا مثنا قليال ألجل اهللا أولئك 

أوجه أحدها أن قوله هلم خرب أجر وباجلملة خرب االول و عند رهبم ظرف لألجر ألن التقدير  مبتدأ و هلم أجرهم فيه
هلم أن يؤجروا عند رهبم وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف هلم وهو ضمري االجر واالخر أن يكون االجر مرتفعا 

  بالظرف ارتفاع 

منه والوجه الثالث أن يكون أجرهم مبتدأ وعند رهبم  الفاعل بفعله فعلى هذا جيوز أن يكون عند ظرفا لألجر وحاال
  خربه ويكون مل يتعلق مبا دل عليه الكالم من االستقرار والثبوت ألنه يف حكم الظرف 

  سورة النساء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
البتداء  قد مضى القول يف قوله تعاىل يا أيها الناس يف أوائل البقرة من نفس واحدة يف موضع نصب خبلقكم ومن

الغاية وكذلك منها زوجها و منهما رجاال كثريا نعت لرجال ومل يؤنثه ألنه محله على املعىن ألن رجاال مبعىن عدد أو 
جنس أو مجع كما ذكر الفعل املسند إىل مجاعة املؤنث كقوله وقال نسورة وقيل كثريا نعت ملصدر حمذوف أي بثا 

تتساءلون فأبدلت التاء الثانية سينا فرارا من تكرير املثل والتاء تشبه كثريا تساءلون يقرأ بتشديد السني واألصل 
السني يف اهلمس ويقرأ بالتخفيف على حذف التاء الثانىي ألن الباقية تدل عليها ودخل حرف اجلر يف املفعول ألن 

ا االرحام أن املعىن تتحألفون به واالرحام يقرأ بالنصب وفيه وجهان أحدمها معطوف على اسم اهللا أي واتقو
تقطعوها والثاين هو حممول على موضع اجلار واجملرور كما تقول مررت بزيد وعمرا والتقدير الذي تعظمونه 



واالرحام ألن احللف به تعظيم له ويقرأ باجلر قيل هو معطوف على اجملرور وهذا ال جيوز عند البصريني وإمنا جاء يف 
قيل اجلر على القسم وهو ضعيف أيضا ألن االخبار وردت بالنهي الشعر على قبحه وأجازه الكوفيون على ضعف و

عن احللف باالباء وألن التقدير يف القسم وبرب االرحام هذا قد أغىن عنه ما قبله وقد قرىء شإذا بالرفع وهو مبتدأ 
  واخلرب حمذوف تقديره واالرحام حمترمة أو واجب حرمتها 

دلوا إىل أموالكم إىل متعلقة مبحذوف وهو يف موضع احلال أي مضافة إىل قوله تعاىل بالطيب هو املفعول الثاين لتتب
أموالكم وقيل هو مفعول به على املعىن ألن معىن ال تأكلوا أمواهلم ال تضيعوا انه اهلاء ضمري املصدر الذي دل عليه 

يقرأ بفتحها وهو تأكلوا أي أن االكل واالخذ واجلمهور على ضم احلاء من حوبا وهو اسم للمصدر وقيل مصدر و
  مصدر حاب حيوب إذا أمث 

قوله تعاىل وان خفتم يف جواب هذا الشرط وجهان أحدمها هو قوله فانكحوا ما طاب لكم وإمنا جعل جوابا ألهنم 
كانوا يتحرجون من الوالية يف أموال اليتامى وال يتحرجون من االستكثار من النساء مع أن اجلور يقع بينهن إذا 

إذا حترجتم من هذا فتحرجوا من ذاك والوجه الثاين أن جواب الشرط قوله فواحدة ألن املعىن ان  كثرن فكأنه قال
خفتم أن ال تقسطوا يف نكاح اليتامى فانكحوا منهن واحدة مث أعاد هذا املعىن يف قوله فان خفتم أن ال تعدلوا ملا 

اجلمهور على ضم التاء وهو من أقسط إذا طال ألفصل بني االول وجوابه ذكر هذا الوجه أبو علي أن ال تقسطوا 
عدل وقرىء شإذا بفتحها وهو من قسط إذا جار وتكون ال زائدة ما طاب ما هنا مبعىن من وهلا نظائر يف القرآن 

ستمر بك أن شاء اهللا تعاىل وقيل ما تكون لصفات من يعقل وهي هنا كذلك ألن ما طاب يدل على الطيب منهن 
يره فانكحوا جنسا طيبا يطيب لكم أو عدد يطيب لكم وقيل هي مصدرية واملصدر وقيل هي نكرة موصوفة تقد

املقدر هبا وبالفعل مقدر باسم الفاعل أي انكحوا الطيب من النساء حال من ضمري الفاعل يف طاب مثىن وثالث 
غري ألف ورباع نكرات ال تنصرف للعدل والوصف وهي بدل من ما وقيل هي حال من النساء ويقرأ شإذا وربع ب

ووجهها أنه حذف األلف كما حذفت يف خيم واألصل خيام وكما حذفت يف قوهلم أم واهللا والوأو يف وثالث 
ورباع ليست للعطف املوجب للجمع يف زمن واحد ألنه لو كان كذلك لكان عبئا إذ من أدرك الكالم يفصل 

عن ثنتني فقط بل عن ثنتني ثنتني وثالث عن  التسعة هذا التفصيل وألن املعىن غري صحيح أيضا ألن مثىن ليس عبارة
ثالث ثالث وهذا املعىن يدل على أن املراد التخيري ال اجلمع فواحدة أي فانكحوا واحدة ويقرأ بالرفع على أنه خرب 
مبتدأ حمذوف أي فاملنكوحة واحدة وجيوز أن يكون التقدير فواحدة تكفى أو ما ملكت أو للتخيري على باهبا وجيوز 

  ن لالباحة و ما هنا مبنزلة ما يف قوله ما طاب أن ال تعولوا أي إىل أن ال تعولوا وقد ذكرنا مثله يف آية الدين أن تكو
قوله تعاىل حنلة مصدر ألن معىن آتوهن أحنلوهن وقيل هو مصدر يف موضع احلال فعلى هذا جيوز أن يكون حاال من 

ن النساء أي منحوالت نفسا متييز والعامل فيه طنب الفاعلني أي ناحلني وأن يكون من الصدقات وأن يكون م
  واملفرد هنا يف موضع اجلمع ألن املعىن مفعوم وحسن ذلك أن 

نفسا هنا يف معىن اجلنس فصار كدرمها يف قولك عندي عشرون درمها فكلوه اهلاء تعود على شيء واهلاء يف منه 
وهو نعت ملصدر حمذوف أي أكال هنيئا وقيل هو  تعود على املال ألن الصدقات مال هنيئا مصدر جاء على فعيل

مصدر يف موضع احلال من اهلاء والتقدير مهنأ أو طيبا و مريئا مثله واملريء فعيل مبعىن مفعل ألنك تقول أمرأين 
  الشيء إذا مل تستعمله مع هناين فان قلت هناين ومراين مل تأت باهلمزة يف مراين لتكون تابعة هلناين 

الكم اليت اجلمهور على افراد اليت ألن الواحد من االموال مذكر فلو قال اللوايت لكان مجعا كما أن قوله تعاىل أمو



االموال مجع والصفة إذا مجعت من أجل أن املوصوف مجع كان واحدها كواحد املوصوف يف التذكري والتأنيث 
هو متعد إىل مفعولني واالول حمذوف وهو وقرىء يف الشإذ اللوايت مجعا اعتبارا بلفظ االموال جعل اهللا أي صريها ف

العائد وجيوز أن يكون مبعىن خلق فيكون قياما حاال قياما يقرأ بالياء واأللف وهو مصدر قام والياء بدل من الوأو 
وأبدلت منها ملا أعلت يف الفعل وكانت قبلها كسرة والتقدير اليت جعل اهللا لكم سبب قيام أبدانكم أي بقائها ويقرأ 

غري ألف وفيه ثالثة أوجه أحدها أنه مصدر مثل احلول والعوض وكان القياس أن تثبت الوأو لتحصنها قيما ب
بتوسطها كما صحت يف احلول والعوض ولكن أبدلوها ياء محال على قيام على اعتالهلا يف الفعل والثاين أهنا مجع 

ا وقال أبو على هذا ال يصح ألنه قد قرىء يف قيمة كدمية ودمي واملعين أن االموال كالقيم للنفوس إذ كان بقاؤها هب
قوله دينا قيما ملة ابراهيم ويف قوله الكعبة البيت احلرام قيما وال يصح معىن القيمة فيهما والوجه الثالث أن يكون 

األصل قياما فحذفت األلف كما حذفت يف خيم ويقرأ قواما بكسر القاف وبوأو وألف وفيه وجهان أحدمها هو 
ت قواما مثل ألوذت لوإذا فصحت يف املصدر ملا صحت يف الفعل والثاين أهنا اسم ملا يقوم به االمر مصدر قأوم

وليس مبصدر ويقرأ كذلك اال أنه بغري ألف وهو مصدر صحت عينه وجاءت على األصل كالعوض ويقرأ بفتح 
والثاين هو لغة يف القوام  القاف ووأو وألف وفيه وجهان أحدمها هو اسم للمصدر مثل السالم والكالم والدوام

الذي هو مبعىن القامة يقال جارية حسنة القوام والقوام والتقدير اليت جعلها اهللا سبب بقاء قاماتكم وارزقوهم فيها 
  فيه وجهان أحدمها أن يف على أصلها واملعىن اجعلوا هلم فيها رزقا والثاين أهنا مبعىن من 

 عاملة وإمنا دخلت على الكالم ملعىن الغاية كما تدخل على املبتدأ وجواب قوله تعاىل حىت إذا بلغوا حىت هاهنا غري
إذا فان آنستم وجواب ان فادفعوا فالعامل يف إذا ما يتلخص من معىن جواهبا فالتقدير إذا بلغوا راشدين فادفعوا 

البدار مصدر بادرت اسرافا وبدارا مصدران مفعول هلما وقيل مها مصدران يف موضع احلال أي مسرفني ومبادرين و
وهو من باب املفاعلة اليت تكون بني اثنني ألن اليتيم مار إىل الكرب والويل مار إىل أخذ ماله فكأهنما يستبقان وجيوز 
أن يكون من واحد أن يكربوا مفعول بدارا أي بدارا كربهم وكفى باهللا يف فاعل كفى وجهان أحدمها هو اسم اهللا 

معىن االمر إذ التقدير اكتف باهللا والثاين أن الفاعل مضمر والتقدير كفى االكتفاء  والباء زائدة دخلت لتدل على
باهللا فباهللا على هذا يف موضع نصب مفعول به و شهيدا حال وقيل متييز وكفى يتعدى إىل مفعولني وقد حذفا هنا 

  والتقدير كفاك اهللا شرهم وحنو ذلك والدليل على ذلك قوله فسيكفيكهم اهللا 
عاىل قل منه جيوز أن يكون بدال مما ترك وجيوز أن يكون حاال من الضمري احملذوف يف ترك أي مما تركه قليال قوله ت

أو كثريا أو مستقرا مما قل نصيبا قيل هو واقع موقع املصدر والعامل فيه معىن ما تقدم إذ التقدير عطاء أو استحقاقا 
 قوله للرجال نصيب وهلذا حسنت احلال عنها وقيل هو حال وقيل هو حال مؤكدة والعامل فيها معىن االستقرار يف

من الفاعل يف قل أو كثر وقيل هو مفعول لفعل حمذوف تقديره أوجب هلم نصيبا وقيل هو منصوب على إضمار 
  أعىن 

  قوله تعاىل فارزقوقهم منه الضمري يرجع إىل املقسم ألن ذكر القسمة عدل عليه 
ون ظرفا لتركوا وأن يكون حاال من ذرية ضعافا يقرأ بالتفخيم على األصل قوله تعاىل من خلفهم جيوز أن يك

وباالمالة ألجل الكسرة وجاز ذلك مع حرف االستعالء ألنه مكسور مقدم ففيه احندار خافوا يقرأ بالتفخيم على 
  األصل وباالمالة ألن اخلاء تنكسر يف بعض االحوال وهو خفت وهو جواب لو ومعناها ان 

ظلما مفعول له أو مصدر يف موضع احلال يف بطوهنم نارا قد ذكر يف البقرة فيه شيء والذي خيص هذا  قوله تعاىل
  املوضع أن يف بطوهنم حال من نارا 



أي نارا كائنة يف بطوهنم وليس بظرف ليأكلون ذكره يف التذكرة وسيصلون يقرأ بفتح الياء وماضيه صلى النار 
  شقى ويقرأ بضمها على مامل يسم فاعله ويقرأ بتشديد الالم على التكثري يصالها ومنه قوله ال يصالها اال اال

قوله تعاىل للذكر مثل حظ االنثيني اجلملة يف موضع نصب بيوصي ألن املعىن يفرض لكم أو يشرع يف أوالدكم 
فوق اثنتني والتقدير يف أمر أوالدكم فان كن الضمري للمتروكات أي فان كانت املتروكات ودل ذكر االوالد عليه 

صفة النساء أي أكثر من اثنتني وان كانت واحدة بالنصب أي كانت الوارثة واحدة بالرفع على أن كان تامة و 
النصف بالضم والكسر لغتان وقد قرىء هبما فألمه بضم اهلمزة وهو األصل وبكسرها اتباعا لكسرة الالم قبلها 

 ألن االثنني حيجبان عند اجلمهور وعند ابن عباس هو على بابه وكسر امليم بعدها وان كانوا اخوة اجلمع هنا لالثنني
واالثنان ال حيجبان والسدس والثلث والربع والثمن بضم أوساطها وهي اللغة اجليدة وإسكاهنا لغة وقد قرىء هبا من 

فا أي بعد وصية جيوز أن يكون حاال من السدس تقديره مستحقا من بعد وصية والعامل الظرف وجيوز أن يكون ظر
يستقر هلم ذلك بعد اخراج الوصية وال بد من تقدير حذف املضاف ألن الوصية هنا املال املوصى به وقيل تكون 
الوصية مصدرا مثل ألفريضة أو دين أو ألحد الشيئني وال تدل على الترتيب إذ ال فرق بني قولك جاءين زيد أو 

والواحد ال ترتيب فيه وهبذا يفسر قول من قال التقدير عمرو وبني قولك جاء عمرو أو زيد ألن أو ألحد الشيئني 
من بعد دين أو وصية وإمنا يقع الترتيب فيما إذا اجتمعا فيقدم الدين على الوصية آباؤكم وأبناؤكم مبتدأ ال تدرون 

عن أيهم أقرب لكم نفعا اجلملة خرب املبتدأ وأيهم مبتدأ وأقرب خربه واجلملة يف موضع نصب بتدرون وهي معلقة 
  العمل لفظا ألهنا من أفعال القلوب ونفعا متييز و فريضة مصدر لفعل حمذوف أي فرض ذلك فريضة 

قوله تعاىل وان كان رجل يف كان وجهان أحدمها هي تامة ورجل فاعلها و يورث صفة له و كاللة حال من الضمري 
قرىء كاللة بالرفع على أنه صفة أو بدل يف يورث والكاللة على هذا اسم للميت الذي مل يترك ولدا وال والدا ولو 

من الضمري يف يورث جلاز غري أىن مل أعرف أحدا قرأ به فال يقرآن اال مبا نقل والوجهع الثاين أن كان هي الناقصة 
  ورجل امسها ويورث خربها 

ورث كما تقول وكاللة حال أيضا وقيل الكاللة اسم للمال املوروث فعلى هذا ينتصب كاللة على املفعول الثاين لي
ورث زيد ماال وقيل الكاللة اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد وال والد فعىل هذا ألوجه هلذا الكالم على القراءة 

املشهورة ألنه ال ناصب له اال ترى أنك لو قلت زيد يورث اخزة مل يستقم وإمنا يصح على قراءة من قرأ بكسر 
ح هذا املذهب على تقدير حذف مضاف تقديره وان كان رجل يورث الراء خمففة ومثقلة وقد قرىء هبما وقيل يص

ذا كاللة فذا حال أو خرب كان ومن كسر الراء جعل كاللة مفعوال به اما الورثة واما املال وعلى كال االمرين أحد 
الضمري  املفعولني حمذوف والتقدير يورث أهله ماال وله أخ أو أخت ان قيل قد تقدم ذكر الرجل واملرأة فلم أفرد

وذكره قيل أما افراده فألن أو ألحد الشيئني وقد قال أو امرأة فأفرد الضمري لذلك وأما تذكريه ففيه ثالثة أوجه 
أحدها يرجع إىل الرجل ألنه مذكر مبدوء به والثاين أنه يرجع إىل أحدمها ولفظ أحد مذكر والثالث أنه راجع إىل 

انوا الوأو ضمري االخوة من االم املدلول عليهم بقوله أخ أو اخت و امليت أو املوروث لتقدم ما يدل عليه فان ك
ذلك كتابة عن الواحد يوصى هبا يقرأ بكسر الصاد أي يوصى هبا احملتضر وبفتحها على مامل يسم فاعله وهو يف معىن 

ى تنوين مضار القراءة األوىل ويقرأ بالتشديد على التكثري غري مضار حال من ضمري الفاعل يف يوصى واجلمهور عل
والتقدير غري مضار بورثته و وصية مصدر لفعل حمذوف أي وصى اهللا بذلك ودل على احملذوف قوله غري مضار 
وقرأ احلسن غري مضار وصية باالضافة وفيه وجهان أحدمها تقديره غري مضار أهل وصية أو ذي وصية فحذف 

فة الصفة إىل الزمان ويقرب من ذلك قوهلم هو املضاف والثاين تقديره غري مضار وقت وصية فحذف وهو من إضا



فارس حرب أي فارس يف احلرب ويقال هو فارس زمانه أي يف زمانه كذلك التقدير للقراءة غري مضار يف وقت 
  الوصية 

قوله تعاىل يدخله يف االيتني بالياء والنون ومعنامها واحد نارا خالدا فيها نارا مفعول ثان ليدخل وخالدا حال من 
عول االول وجيوز أن يكون صفة لنار ألنه لو كان كذلك لربز ضمري الفاعل جلريانه على غري من هوله وخيرج املف

  على قول الكوفيني جواز جعله صفة ألهنم ال يشترطون ابراز الضمري يف هذا النحو 
البتداء واخلرب قوله تعاىل والاليت هو مجع اليت على غري قياس وقيل هي صيغة موضوعة للجمع وموضعها رفع با

  فاستشهدوا عليهن وجاز ذلك وان 

كان أمرا ألنه صار يف حكم الشرط حيث وصلت اليت بالفعل وإذا كان كذلك مل حيسن النصب ألن تقدير الفعل 
قبل أداة الشرط ال جيوز وتقديره بعد الصلة حيتاج إىل إضمار فعل غري قوله فاستشهدوا ألن استشهدوا ال يصح أن 

 الاليت وذلك ال حيتاج إليه مع صحة االبتداء وأجاز قوم النصب بفعل حمذوف تقديره اقصدوا يعمل النصب يف
الاليت أو تعمدوا وقيل اخلرب حمذوف تقديره وفيما يتلى عليكم حكم الاليت ففيما يتلى هو اخلرب وحكم هو املبتدأ 

و عاطفة والتقدير أو إىل أن جيعل اهللا وقيل هي فحذفا لداللة قوله فاستشهدوا ألنه احلكم املتلو عليهم أو جيعل اهللا أ
  مبعىن اال أن وكالمها مستقيم هلن جيوز أن يتعلق بيجعل وأن يكون حاال من سبيال 

قوله تعاىل واللذان يأتياهنا الكالم يف اللذان كالكالم يف الاليت اال أن من أجاز النصب يصح أن يقدر فعال من جنس 
وال جيوز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها هاهنا ولو عرا من ضمري املفعول ألن الفاء هنا املذكور تقديره إذوا اللذين 

يف حكم الفاء الواقعة يف جواب الشرط وتلك تقطع ما بعدها عما قبلها ويقرأ اللذان بتخفيف النون على أصل 
ذيان مثل العميان والشجيان التثنية وبتشديدها على أن احدى النونني عوض من الالم احملذوفة ألن األصل الل

فحذفت الياء ألن االسم مبهم واملبهمات ال تثىن التثنية الصناعية واحلذف مؤذن بأن التثنية هنا خمألفة للقياس وقيل 
  حذفت لطول الكالم بالصلة فأما هذان وهاتني وفذانك فنذكرها يف مواضعها 

و على اهللا أي ثابتة على اهللا فعلى هذا يكون للذين يعملون قوله تعاىل امنا التوبة مبتدأ ويف اخلرب وجهان أحدمها ه
السوء حاال من الضمري يف الظرف وهو قوله على اهللا والعامل فيها الظرف أو االستقرار أي كائنة للذين وال جيوز 

ن وأما على اهللا أن يكون العامل يف احلال التوبة ألنه قد فصل بينهما باجلار والوجه الثاين أن يكون اخلرب للذين يعملو
فيكون حاال من شيء حمذوف تقديره امنا التوبة إذ كانت على اهللا أو إذا كانت على اهللا فإذ أو إذا ظرفان العامل 

فيهما الذين يعملون السوء ألن الظرف يعمل فيه املعىن وان تقدم عليه وكان التامة وصاحب احلال ضمري الفاعل يف 
اال يعمل فيها الذين ألنه عامل معنوي واحلال ال يتقدم على املعنوي ونظري هذه كان وال جيوز أن يكون على اهللا ح

  املسألة قوهلم هذا بسرا أطيب منه رطبا 

قوله تعاىل وال الذين ميوتون يف موضعه وجهان أحدمها هو جر عطفا على الذين يعملون السيئات أي وال الذين 
  ك أعتدنا هلم والالم الم االبتداء وليست ال النافية ميوتون والوجه الثاين أن يكون مبتدأ وخربه أولئ

قوله تعاىل أن ترثوا يف موضع رفع فاعل حيل و النساء فيه وجهان أحدمها هو املفعول االول والنساء على هذا هن 
يرثوا املوروثات وكانت اجلاهلية ترث نساء آبائها وتقول حنن أحق بنكاحهن والثاين أنه املفعول الثاين والتقدير أن 

من النساء املال و كرها مصدر يف موضع احلال من املفعول وفيه الضم والفتح وقد ذكر يف البقرة وال تعضلوهن فيه 
وجهان أحدمها هو منصوب عطفا على ترثوا أي وال أن تعضلوهن والثاين هو جزم بالنهي فهو مستأنف لتذهبوا 



لوهن من النكاح أو من الطالق على اختالفهم يف املخاطب الالم متعلقة بتعضلوا ويف الكالم حذف تقديره وال تعض
به هل هم االولياء أو االزواج ما آتيتموهن العائد على ما حمذوف تقديره ما آتيتموهن إياه وهو املفعول الثاين اال أن 

قديره اال يأتني بفاحشة فيه وجهان أحدمها هو يف موضع نصب على االستثناء املنقطع والثاين هو يف موضع احلال ت
يف حال اتياهنن ألفاحشة وقيل هو استثناء متصل تقديره وال تعضلوهن يف حال اال يف حال اتيان ألفاحشة مبينة يقرأ 
بفتح الياء على مامل يسم فاعله أي أظهرها صاحبها وبكسر الياء والتشديد وفيه وجهان أحدمها أهنا هي الفاعلة أي 

زم يقال بأن الشيء وأبان وتبني واستبان وبني مبعىن واحد ويقرأ بكسر الباء تبني حال مرتكبها والثاين أنه من الال
وسكون الياء وهو على الوجهني يف املشددة املكسورة باملعروف مفعول أو حال أن تكرهوا فاعل عسى وال خرب هلا 

  هاهنا ألن املصدر إذا تقدم صارت عسى مبعىن قرب فاستغنت عن تقدير املفعول املسمى خربا 
قوله تعاىل وان أردمت استبدال زوج مكان زوج ظرف لالستبدال ويف قوله وآتيتم احداهن قنطارا اشكاالن أحدمها 
أنه مجع الضمري واملتقدم زوجان والثاين أن اليت يريد أن يستبدل هبا هي اليت تكون قد أعطاها ماال فينهاه عن أخذه 

حىت ينهي عن أخذه ويتأيد ذلك بقوله وكيف تأخذونه وقد فأما اليت يريد أن يستحدثها فلم يكن أعطاها شيئا 
أفضى بعضكم إىل بعض واجلواب عن االول أن املراد بالزوج اجلمع ألن اخلطاب جلماعة الرجال وكل منهم قد 

  يريد االستبدال وجيوز أن يكون مجعا ألن اليت يريد أن يستحدثها يفضي حاهلا إىل أن 

ا كما استبدل باألوىل فجمع على هذا املعين وأما االشكال الثاين ففيه جوابان تكون زوجا وأن يريد أن يستبدل هب
أحدمها أنه وضع الظاهر موضع املضمر والصل آتيتموهن والثاين أن املستبدل هبا مبهمة فقال احداهن إذ مل تتعني 

فعالن من البهت وهو مصدر  حىت يرجع الضمري إليها وقد ذكرنا حنوا من هذا يف قوله فتذكر احدامها االخرى هبتانا
  يف موضع احلال وجيوز أن يكون مفعوال له 

قوله تعاىل وكيف تأخذونه كيف يف موضع نصب على احلال والتقدير أتأخذونه جائرين وهذا يتبني لك جبواب 
ا كيف اال ترى أنك إذ قلت كيف أخذت مال زيد كان اجلواب حاال تقديره أخذته ظاملا أو عادال وحنو ذلك وأبد
يكون موضع كيف مثل موضع جواهبا وقد أفضى يف موضع احلال أيضا وأخذن أي وقد أخذن ألهنا حال معطوفة 
والفعل ماض فتقدر معه قد ليصبح حاال وأغىن عن ذكرها تقدم ذكرها منكم متعلق بأخذن وجيوز أن يكون حاال 

  من ميثاق 
 ما ملكت أميانكم وهو يتكرر يف القرآن من النساء قوله تعاىل ما نكح مثل قوله فانكحوا ما طاب لكم وكذلك اال

يف موضع احلال من ما أو من العائد عليها اال ما قد سلف يف ما وجهان أحدمها هي مبعىن من وقد ذكر والثاين هي 
مصدرية واالستثناء منقطع ألن النهي للمستقبل وما سلف ماضي فال يكون من جنسه وهو يف موضع نصب ومعىن 

ه ال يكون داخال يف االول بل يكون يف حكم املستأنف وتقدر اال فيه بلكن والتقدير هنا وال تتزوجوا من املنقطع أن
تزوجه آباؤكم وال تطئوا من وطئه آباؤكم لكن ما سلف من ذلك فمعفو عنه كما تقول ما مررت برجل اال بامرأة 

نفيه فإذا قلت اال بامرأة كان إثباتا ملعىن  أي لكن مررت بامرأة والغرض منه بيان معىن زائد املرور بامرأة أو
مسكوت عنه غري معلوم بالكالم االول نفيه وال إثباته انه اهلاء ضمري النكاح ومقتا متام الكالم مث يستأنف وساء 
سبيال أي وساء هذا السبيل من نكاح من نكحهن االباء وسبيال متييزه وجيوز أن يكون قوله وساء سبيال معطوفا 

  كان ويكون التقدير مقوال فيه ساء سبيال على خرب 
قوله تعاىل أمهاتكم اهلاء زائدة وإمنا جاء ذلك فيمن يعتل فأما ماال يعقل فيقال أمات البهائم وقد جاء يف كل واحد 

  منهما ما جاء يف االخر قليال فيقال 



وأو أو ياء وقد ذكرناه فأما ينت  أمات الرجال وأمهات البهائم وبناتكم الم الكلمة حمذوفة ووزنه فعاتكم واحملذوف
فالتاء فيها بدل من الالم احملذوفة وليست تاء التأنيث ألن تاء التأنيث ال يسكن ما قبلها وتقلب هاء يف الوقف 

فينات ليس جبمع بنت بل بنه وكسرت الباء تنبيها على احملذوف هذا عند ألفراء وقال غريه أصلها الفتح وعلى 
وهو بنون وهو مذهب البصريني وأما أخت فالتاء فيها بدل من الوأو ألهنا من االخوة فأما  ذلك جاء مجعها ومذكرها

  مجعها فأخوات 
فان قيل مل رد احملذوف يف أخوات ومل يرد يف بنات قيل محل كل واحد من اجلمعني على مذكره فمذكر بنات مل يرد 

ع أخ اخوة واخوان فرج احملذوف والعمة تأنيث للعم فيه احملذوف بل جاء ناقصا يف اجلمع فقالوا بنون وقالوا يف مج
واخلالة تأنيث اخلال وألفه منقلبة عن وأو لقولك يف اجلمع أخوال من الرضاعة يف موضع احلال من أخواتكم أي 
وحرمت عليكم أخواتكم كائنات من الرضاعة الاليت دخلتم هبن نعت لنسائكم اليت تليها وليست صفة لنسائكم 

وأمهات نسائكم لوجهني أحدمها أن نساءكم األوىل جمرورة باالضافة ونساءكم الثانية جمرورة مبن  اليت يف قوله
فاجلران خمتلفان وما هذا سبيله ال جتري عليه الصفة كما إذا اختلف العمل والثاين أن أم املرأة حترم بنفس العقد عند 

كم يف موضع احلال من ربائبكم وان شئت من الضمري اجلمهور وبنتها ال حترم اال بالدخول فاملعىن خمتلف ومن نسائ
يف اجلار الذي هو صلة تقديره الاليت استقررن يف حجوركم كائنات من نسائكم وأن جتمعوا يف موضع رفع عطفا 

  على أمهاتكم و اال ما قد سلف استثناء منقطع يف موضع نصب 
منه واجلمهور على فتح الصاد هنا ألن املراد هبن  قوله تعاىل واحملصنات هو معطوف على أمهاتكم و من النساء حال

ذوات االزواج وذات الزوج حمصنة بالفتح ألن زوجها أحصنها أي أعفها فأما احملصنات يف غري هذا املوضع فيقرأ 
بالتفح والكسر وكالمها مشهور فالكسر على أن النساء أحصن فروجهن أو أزواجهن والفتح على أهنن أحصن 

سال واشتقاق الكلمة من التحصني وهو املنع اال ما ملكت استثناء متصل يف موضع نصب واملعىن باالزواج أو باال
حرمت عليكم ذوات االزواج اال السبايا فاهنن حالل وان كن ذوات أزواج كتاب اهللا هو منصوب على املصدر 

  بكتب حمذوفة دل عليه قوله حرمت ألن 

ره الزموا كتاب اهللا و عليكم اغراء وقال الكوفيون هو اغراء التحرمي كتب وقيل انتصابه بفعل حمذوف تقدي
واملفعول مقدم وهذا عندنا غري جائز ألن عليكم وبابه عامل ضعيف فليس له يف التقدمي تصرف وقرىء كتب 

عليكم أي كتب اهللا ذلك عليكم وعليكم على القول االول متعلق بالفعل الناصب للمصدر ال باملصدر ألن املصدر 
ضلة وقيل هو متعلق بنفس املصدر ألنه ناب عن الفعل حيث مل يذكر معه فهو كقولك مرورا بزيد أي أمر هنا ف

وأحل لكم يقرأ بالفتح على تسمية الفاعل وهو معطوف على الفعل الناصب لكتاب وبالضم عطفا على حرمت ما 
يف موضع جر أو نصب على تقدير  وراء ذلكم يف ما وجهان أحدمها هي مبعىن من فعلى هذا يكون قوله أن تبتغوا

بأن تبتغوا أو ألن تبتغوا أي أبيح لكم غري ما ذكرنا من النساء باملهور والثاين أن ما مبعىن الذي والذي كناية عن 
الفعل أي وأحل لكم حتصيل ما وراء ذلك الفعل احملرم وأن تبتغوا بدل منه وجيوز أن يكون أن تبتغوا يف هذا الوجه 

ما استمتعتم يف ما وجهان أحدمها هي مبعىن من واهلاء يف االول و حمصنني حال من الفاعل يف تبتغو فمثله يف الوجه 
به تعود على لفظها والثاين هي مبعىن الذي واخلب ر فآتوهن والعائد منه حمذوف أي ألجله فعلى الوجه االول جيوز 

أن تكون شرطا وجواهبا فآتوهن واخلرب فعل الشرط وجوابه أو جوابه فقط على ما ذكرناه يف غري موضع وجيوز 
ى الوجه االول أن تكون مبعىن الذي وال تكون شرطا بل يف موضع رفع باالبتداء واستمتعتم صلة هلا واخلرب عل

فآتوهن وال جيوز أن تكون مصدرية لفساد املعىن وألن اهلاء يف به تعود على ما واملصدرية ال يعود عليها ضمري منهن 



  احلال على ما ذكرنا يف آية الوصية حال من اهلاء يف به فريضة مصدر لفعل حمذوف أو يف موضع 
قوله تعاىل ومن مل يستطع شرط وجوابه فما ملكت و منكم حال من الضمري يف يستطع طوال مفعول يستطع وقيل 
هو مفعول له وفيه حذف مضاف أي لعدم الطول وأما أن ينكح ففيه وجهان أحدمها هو بدل من طول وهو بدل 

الطول هو القدرة أو ألفضل والنكاح قوة وفضل والثاين أن ال يكون بدال  الشيء من الشيء ومها لشيء واحد ألن
  بل هو معمول طول وفيه على هذا وجهان أحدمها هو منصوب بطول ألن التقدير ومن مل يستطع أن ينال 

  نكاح احملصنات وهو من قولك طلته أي نلته ومنه قول ألفرزدق 
  االوعاال  طالت فليس يناهلا... ان ألفرزدق صخرة عادية 

أي طالت االوعاال والثاين أن يكون على تقدير حذف حرف اجلر أي إىل أن ينكح والتقدير ومن مل يستطع وصلة 
إىل نكاح احملصنات وقيل احملذوف الالم فعلى هذا يكون يف موضع صفة طول والطول املهر أي مهرا كائنا ألن 

جل نكاحهن فمن ما يف من وجهان أحدمها هي زائدة ينكح وقيل هو مع تقدير الالم مفعول الطول أي طوال أل
والتقدير فلينكح ما ملكت والثاين ليست زائدة والفعل املقدر حمذوف تقديره فلينكح امرأة مما ملكت ومن على 
هذا صفة للمحذوف وقيل مفعول الفعل احملذوف فتيانكم ومن الثانية زائدة و واملؤمنات على هذه االوجه صفة 

مفعول الفعل احملذوف املؤمنات والتقدير من فتياتكم ألفتيات املؤمنات وموضع من فتياتكم إذا مل تكن  ألفتيات وقيل
من زائدة حال من اهلاء احملذوفة يف ملكت وقيل يف الكالم تقدمي وتأخري تقديره فلينكح بعضكم من بعض ألفتيات 

فاعل و بعضكم فاعل الفعل احملذوف واجليد أن فعلى هذا يكون قوله واهللا أعلم باميانكم معترضا بني الفعل وال
يكون بعضكم مبتدأ و من بعض خربه أي بعضكم من جنس بعض يف النسب والدين فال يترفع احلر عن االمة عند 

احلاجة وقيل فما ملكت خرب مبتدأ حمذوف أي فاملنكوحة مما ملكت حمصنات حال من املفعول يف وآتوهن وال 
واالضافة غري حمضة واالخدان مجع خدن مثل عدل وأعدال فإذا أحصن يقرأ بضم متخذات معطوف على حمصنات 

اهلمزة أي باالزواج وبفتحها أي فروجهن فان أتني الفاء جواب إذا فعليهن جواب ان من العذاب يف موضع احلال 
رة باالضافة فال يكون من الضمري يف اجلار والعامل فيها العامل يف صاحبها وال جيوز أن تكون حاال من ما ألهنا جمرو

  هلا عامل ذلك مبتدأ ملن خشي اخلرب أي جائز للخائف من الزنا وأن تصربوا مبتدأ و خري لكم خربه 
قوله تعاىل يريد اهللا ليبني لكم مفعول يريد حمذوف تقديره يريد اهللا ذلك أي حترمي ما حرم وحتليل ما حلل ليبني 

  زائدة والتقدير يريد اهللا أن يبني فالنصب بأن والالم يف ليبني متعلقة برييد وقيل الالم 
  قوله تعاىل ويريد الذين يتبعون الشهوات معطوف على قوله واهللا 

يريد أن يتوب عليكم اال أنه صدر اجلملة األوىل باالسم والثانىي بالفعل وال جيوز أن يقرأ بالنصب ألن املعىن يصري 
  ن يتبعون الشهوات وليس املعىن على ذلك واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد أن يريد الذي

قوله تعاىل وخلق االنسان ضعيفا ضعيفا حال وقيل متييز ألنه جيوز أن يقد مبن وليس بشيء وقيل التقدير وخلق 
االنسان من شيء ضعيف أي من طني أو من نطفة وعلقة ومضغة كما قال اهللا الذي خلقكم من ضعف فلما حذف 

  فة بالفعل نفسه اجلار واملوصوف انتصبت الص
قوله تعاىل اال أن تكون جتارة االستثناء منقطع ليس من جنس االول وقيل هو متصل والتقدير ال تأكلوها بسبب اال 
أن تكون جتارة وهذا ضعيف ألنه قال بالباطل والتجارة ليسب من جنس الباطل ويف الكالم حذف مضاف أي اال 

وجتارة بالرفع على أن كان تامة وبالنصب على أهنا الناقصة التقدير اال  يف حال كوهنا جتارة أو يف وقت كوهنا جتارة



أن تكون املعاملة أو التجارة جتارة وقيل تقديره اال أن تكون االموال جتارة عن تراض يف موضع صفة جتارة ومنكم 
  صفة تراض 

ظلما مصدران يف موضع احلال قوله تعاىل ومنكم يفعل من يف موضع رفع باالبتداء واخلرب فسوف نصليه وعدوانا و
  أو مفعول من أجله واجلمهور على ضم النون من نصليه ويقرأ بفتحها ومها لغتان يقال أصليته النار وصليته 

قوله تعاىل مدخال يقرأ بفتح امليم وهو مصدر دخل والتقدير وندخله فيدخل مدخال أي دخوال ومفعل إذا وقع 
مفعل بضم امليم كما ضمت اهلمزة وقيل مدخل هنا املفتوح امليم مكان  مصدرا كان مصدر فعل فأما أفعل فمصدره

  فيكون مفعوال به مثل أدخلته بيتا 
قوله تعاىل ما فضل اهللا ما مبعىن الذي أو نكرة موصوفة والعائد اهلاء يف به واملفعول بعضكم واسئلوا اهللا يقرأ سلوا 

  إسرائيل ومفعول اسئلوا حمذوف أي شيئا من فضله بغري مهزة واسئلوا باهلمزة وقد ذكر يف قوله سل بين 
قوله تعاىل ولكل جعلنا املضاف إليه حمذوف وفيه وجهان أحدمها تقريه ولكل أحد جعلنا موايل يرثونه والثاين ولكل 

  مال واملفعول االول جلعل موايل والثاين لكل والتقدير وجعلنا وراثا لكل ميت أو لكل مال مما ترك فيه 

فة مال احملذوف أي من مال تركه الوالدان والثاين هو يتعلق بفعل حمذوف دل عليه املوايل تقديره وجهان هو ص
يرثون ما ترك وقيل ما مبعىن من أي لكل أحد ممن ترك الوالدان والذين عقدت يف موضعها ثالثة أوجه أحدها هو 

له فآتوهم نصيبهم توكيدا والثاين معطوف على موايل أي وجعلنا الذين عاقدت وارثا وكان ذلك ونسخ فيكون قو
موضعه نصب بفعل حمذوف فسره املذكور أي وآتوا الذين عاقدت والثالث هو رفع باالبتداء وفآتوهم اخلرب ويقرأ 

عاقدت باأللف واملفعول حمذوف أي عاقدهتم ويقرأ بغري ألف واملفعول حمذوف أيضا هو والعائد تقديره عقدت 
  عقدت حلفهم ذو أميانكم فحذف املضاف ألن العاقد لليمني احلألفون ال االميان نفسها حلفهم أميانكم وقيل التقدير 

قوله تعاىل قوامون على النساء على متعلقة بقوامون و مبا متعلقة به أيضا وملا كان احلرفان مبعنيني جاز تعلقهما بشيء 
وضع احلال فتتعلق مبحذوف تقديره واحد فعلى على هذا هلا معىن غري معىن الباء وجيوز أن تكون الباء يف م

مستحقني بتفضيل اهللا إياهم وصاحب احلال الضمري يف قوامون وما مصدرية فأما ما يف قوله ومبا أنفقوا فيجوز أن 
تكون مصدرية فتتعلق من بأنفقوا وال حذف يف الكالم وجيوز أن تكون مبعىن الذي والعائد حمذوف أي وبالذي 

مواهلم حاال فالصاحلات مبتدأ قانتات حافظات خربان عنه وقرىء فالصواحل قوانت أنفقوه فعلى هذا يكون من أ
حوافظ وهو مجع تكثري دل على الكثرة ومجع التصحيح ال يدل على الكثرة بوضعه وقد استعمل فيها كقوله تعاىل 

ذوف على الوجهني وهم يف الغرفات آمنون مبا حفظ اهللا يف ما ثالثة أوجه مبعىن الذي ونكرة موصوفة والعائد حم
ومصدرية وقرىء مبا حفظ اهللا بنصب اسم اهللا وما على هذه القراءة مبعىن الذي أو نكرة واملضاف حمذوف والتقدير 
مبا حفظ أمر اهللا أو دين اهللا وقال قوم هي مصدرية والتقدير حفظهن اهللا وهذا خطأ ألنه إذا كان كذلك خال الفعل 

ع املؤنث وذلك يظهر ضمريه فكان جيب أن يكون مبا حفظهن اهللا وقد صوب عن ضمري الفاعل ألن الفاعل هنا مج
هذا القول وجعل الفاعل فيه للجنس وهو مفرد مذكر فال يظهر له ضمري والاليت ختافون مثل قوله والاليت يأتني 

ران أي ألفاحشة ومثل واللذان يأتياهنا وقد ذكرا واهجروهن يف املضاجع يف يف وجهان أحدمها هي ظرف للهج
  اهجروهن يف مواضع االضطجاع أي اتركوا مضاجعهن دون ترك مكاملتهن 

الثاين هي مبعىن السبب أي واهجروهن املضاجع كما تقول يف هذه اجلناية عقوبة فال تبغو عليهن يف تبغو وجهان 
حذف حرف أحدمها هو من البغي الذي هو الظلم فعلى هذا هو غري متعد و سبيال على هذا منصوب على تقدير 



اجلر أي بسبيل ما والثاين هو من قولك بغيت االمر أي طلبته فعلى هذا يكون متعديا وسبيال مفعوله وعليهن من 
  نعت السبيل فيكون حاال لتقدمه عليه 

قوله تعاىل شقاق بينهما الشقاق اخلالف فلذلك حسن اضافته إىل بني وبني هنا الوصل الكائن بني الزوجني حكما 
ز أن يتعلق من بابعثوا فيكون االبتداء غاية البعث وجيوز أن يكون صفة للحكم فيتعلق مبحذوف ان من أهله جيو

  يريدا ضمري االثنني يعود على احلكمني وقيل على الزوجني فعلى االول والثاين يكون قوله يوفق اهللا بينهما للزوجني 
 البقرة عند قوله وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل و قوله تعاىل وبالوالدين إحسانا يف نصب إحسانا أوجه قد ذكرناه يف

اجلنب يقرأ بضمتني وهو وصف مثل ناقة أجد ويد سجح ويقرأ اجليم وسكون النون وهو وصف أيضا وهو اجملانب 
وهو مثل قولك رجل عدل والصاحب باجلنب جيوز أن تكون الباء مبعىن يف وأن تكون على باهبا وعلى كال الوجهني 

  صاحب والعامل فيها احملذوف هو حال من ال
قوله تعاىل الذين يبخلون فيه وجهان أحدمها هو منصوب بدل من من يف قوله من كان خمتال فخورا ومجع على معىن 
من وجيوز أن يكون حمموال على قوله خمتاال فخورا وهو خرب كان ومجع على املعىن أيضا أو على إضمار إذم والثاين 

وف تقديره مبغضون ودل عليه ما تقدم من قوله ال حيب وجيوز أن يكون اخلرب معذبون أن يكون مبتدأ واخلرب حمذ
لقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وجيوز أن يكون التقدير هم الذين وجيوز أن يكون مبتدأ والذين ينفقون معطوف 

يه لغتان أخريان البخل بضم اخلاء عليه واخلرب ان اهللا ال يظلم أي يظلمهم والبخل والبخل لغتان وقد قرىء هبما وف
  والباء والبخل بفتح الباء وسكون اخلاء و من فضله حال من ما أو من العائد احملذوف 

قوله تعاىل والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس رئاء مفعول من أجله واملصدر مضاف إىل املفعول فعلى هذا يكون قوله 
  وال يؤمنون باهللا معطوفا 

خال يف الصلة وجيوز أن يكون مستأنفا وجيوز أن يكون رئاء الناس مصدرا يف موضع احلال أي على ينفقون دا
ينفقون مرائني فساء قريبنا أي فساء هو والضمري عائد على من أو على الشيطان وقرينا متييز وساء هنا منقولة إىل 

قدير فساء الشيطان والقرين فأما باب نعم وبئس ففاعلها واملخصوص بعدها بالذم مثل فاعل بئس وخمصوصها والت
قوله والذين ينفقون ففي موضعه ثالثة أوجه أحدها هو جر عطفا على الكافرين يف قوله وأعتدنا للكافرين والثاين 

نصب على ما انتصب عليه الذين يبخلون والثالث رفع على ما ارتفع عليه الذين يبخلون وقد ذكرا فأما رئاى 
له أو حال من فاعل ينفقون وجيوز أن يكون حاال من الذين ينفقون أي املوصول فعلى  الناس فقد ذكرنا أنه مفعول

  هذا يكون قوله وال يؤمنون مستأنفا لئال يفرق بني بعض الصلة وبعض حبال املوصول 
 قوله تعاىل ومإذا عليهم فيه وجهان أحدمها ما مبتدأ و ذا مبعىن الذي وعليهم صلتها والذي وصلتها خرب ما وأجاز

قوم أن تكون الذي وصلتها مبتدأ وما خربا مقدما وقد اخلرب ألنه استفهام والثاين أن ما وذا اسم واحد مبتدأ 
وعليهم اخلرب وقد ذكرنا هذا يف البقرة بأبسط من هذا و لو فيها وجهان أحدمها هي على باهبا والكالم حممول على 

الناصبة للفعل كما ذكرنا يف قوله لو يعمر ألف سنة وغريه وجيوز املعىن أي لو آمنوا مل يضرهم والثاين أهنا مبعىن أن 
أن تكون مبعىن ان الشرطية كما جاء يف قوله ولو أعجبتكم أي وأي شيء عليهم ان آمنوا وتقديره على الوجه 

  االخر أي شيء عليهم يف االميان 
مهم أو ال يظلم أحدا ويظلم مبعىن ينتقص قوله تعاىل مثقال ذرة فيه وجهان أحدمها هو مفعول ليظلم والتقدير ال يظل

أي ينقص وهو متعد إىل مفعولني والثاين هو صفة مصدر حمذوف تقديره ظلما قدر مثقال ذرة فحذف املصدر 
وصفته وأقام املضاف إليه مقامهما وان تك حسنة حذفت نون تكن لكثرة استعمال هذه الكلمة وشبه النون لغنتها 



مل حتذف حنو ومن يكن الشيطان ومل يكن الذين وحسنة بالرفع على أن كان التامة وسكوهنا بالوأو فان حتركت 
  وبالنصب على أهنا الناقصة و من لدنه متعلق بيؤت أو حال من االجر 

قوله تعاىل فكيف إذا الناصب هلا حمذوف أي كيف تصنعون أو تكونوا وإذا ظرف لذلك احملذوف من كل أمة متعلق 
  على قول من أجاز تقدمي حال اجملرور عليه وجئنا بك معطوف على جئنا األوىل جبئنا أو حال من شهيد 

وجيوز أن يكون حاال وتكون قد مرادة وجيوز أن يكون مستأنفا ويكون املاضي مبعىن املستقبل و شهيدا حال وعلى 
  يتعلق به وجيوز أن يكون حاال منه 

ل فيه والثاين يعمل فيه شهيدا فعلى هذا يكون يود صفة قوله تعاىل يومئذ فيه وجهان أحدمها هو ظرف ل يود فيعم
ليوم والعائد حمذوف أي فيه وقد ذكر ذلك يف قوله واتقوا يوما ال جتزى واألصل يف إذا إذا وهي ظرف زمان ماض 
أتى فقد استعملت هنا للسمتقبل وهو كثري يف القرآن فزادوا عليها التنوين عوضا من اجلملة احملذوفة تقديره يوم إذ ت

بالشهداء وحركت الذال بالكسر لسكوهنا وسكون التنوين بعدها وعصوا الرسول يف موضع احلال وقد مرادة وهي 
معترضة بني يود وبني مفعوهلا وهو لو تسوى ولو مبعىن أن املصدرية وتسوى على مامل يسم فاعله ويقرأ تسوى 

التخفيف أيضا على حذف الثانية وال يكتمون فيه بالفتح والتشديد أي تتسوى فقلبت الثانية سينا وأدغم ويقرأ ب
وجهان أحدمها هو حال والتقدير يودون أن يعذبوا يف الدنيا دون االخرة أو يكونوا كاالرض وال يكتمون اهللا يف 

  ذلك اليوم حيثا 
ل من قوله تعاىل ال تقربوا الصالة قيل املراد مواضع الصالة فحذف املضاف وقيل ال حذف فيه وأنتم سكارة حا

ضمري الفاعل يف تقربوا وسكارى مجع سكران وجيوز ضم السني وفتحها وقد قرىء هبما وقرىء أيضا سكرى بضم 
السني من غري ألف وبفتحها كذلك وهي صفة مفردة يفي موضع اجلمع فسكرى مثل حبلى وسكرى مثل عطشى 

وفة والعائد حمذوف وجيوز أن تكون حىت تعلموا أي إىل أن وهي متعلقة بتقربوا و ما مبعىن الذي أو نكرة موص
مصدرية وال حذف وال جنبا حال والتقدير ال تصلوا جنبا أو ال تقربوا مواضع الصالة جنبا واجلنب يفرد مع التثنية 

واجلمع يف اللغة ألفصحى يذهب به مذهب الوصف باملصادر ومن العرب من يثنيه وجيمعه فيقول جنيان وأجاب 
املباعدة اال عابري سبيل هو حال أيضا والتقدير ال تقربوها يف حال اجلناية اال يف حال  واشتقاقه من اجملانبة وهي

السفر أو عبور املسجد على اختالف الناس يف املراد بذلك حىت تغتسلوا متعلق بالعامل يف جنب منكم صفة ألحد 
ان يغوط إذا امأن وقرأ ابن و من الغائط مفعول جاء واجلمهور يقرءون الغائط على فاعل والفعل منه غاط املك

مسعود بياء ساكنة من غري ألف وفيه وجهعان أحدمها هو مصدر يغوط وكان القياس غوطا فقلب الوأو ياء 
  وأسكنت 

وانفتح ما قبلها خلفتها والثاين أنه أراد الغيط فخففت مثل سيد وميت أو ملستم يقرأ بغري ألف وبألف ومها مبعىن 
أو ملستم اجلماع فلم جتدوا الفاء عطفت ما بعدها على جاء وجواب الشرط فتيمموا  وقيل المستم ما دون اجلماع

وجاء معطوف على كنتم أي وان جاء أحد صعيدا مفعول تيمموا أي اقصدوا صعيدا وقيل هو على تقدير حذف 
و منه الباء أي بصعيد بوجوهكم الباء زائدة أي امسحوا وجوهكم ويف الكالم حذف أي فامسحوا وجوهكم به أ

  وقد ظهر ذلك يف آية املائدة 
قوله تعاىل من الكتاب صفة لنصيب يشترون حال من الفاعل يف أوتوا ويريدون مثله وان شئت جعلتهما حالني من 

املوصول وهو قوله من الذين أوتوا وهي حال مقدرة ويقال ضللت السبيل وعن السبيل وهو مفعول به وليس 



  ا و نصريا منصوبان على التمييز وقيل عىل احلال بظرف وهو كقولك أخطأ الطريق ولي
قوله تعاىل من الذين هادوا فيه ثالثة أوجه احدها أنة خرب مبتدأ حمذوف ويف ذلك تقديران احدمها تقديره هم من 
الذين ف حيرفون على هذا حال من الفاعل يف هادوا والثاين تقديره من الذين هادوا قوم فقوم هو املبتدأ وما قبله 

رب وحيرفون نعت لقوم وقيل التقدير من الذين هادوا من حيرفون كما قال وما منا اال له أي من له ومن هذه اخل
عندنا نكرة موصوفة مثل قوم وليست مبعىن الذي ألن املوصول ال حيذف دون صلته والوجه الثاين أن من الذين 

 أي مينعنا والثالث أنه حال من الفاعل يف متعلق بنصري فهو يف موضع نصب به كما قال فمن ينصرنا من بأس اهللا
توا ألن شيئا واحدا ال يكون له أكثر من حال واحدة اال أن ، يريدون وال جيوز أن يكون حاال من الضمري يف ا 

يعطف بعض االحوال على بعض وال يكون حاال من الذين هلذا املعىن وقيل هو حال من أعدائكم أي واهللا أعلم 
من الذين وألفصل املعترض بينهما مسدد فلم مينع من احلال ويف كل موضع جعلت فيه من الذين بأعدائكم كائنني 

هادوا حاال فيحرفون فيه حال من الفاعل يف هادوا و الكلم مجع كلمة ويقرأ الكالم واملعىن متقارب و عن مواضعه 
يقولون عطف على حيرفون و غري متعلق بيحرفون وذكر الضمري املضاف إليه محال على معىن الكلم ألهنا جنس و

  مسمع حال واملفعول الثاين حمذوف أي ال أمسعت مكروها هذا ظاهر قوهلم فأما ما أرادوا 

فهو ال أمسعت خريا وقيل أرادوا غري مسموع منك وراعنا قد ذكر يف البقرة و ليا وطعنا مفعول له وقيل مصدر يف 
أدغمت و يف الدين متعلق بطعن خريا هلم جيوز أن يكون مبعىن موضع احلال واألصل يف يل لوى فقلبت الوأو ياء و

أفعل كما قال وأقوم ومن حمذوفة أي من غريه وجيوز أن يكنون مبعىن فاضل وجيد فال يفتقر إىل من اال قليال صفة 
  مصدر حمذوف أي اميانا قليال 

  قدرة قوله تعاىل من قبل متعلق بآمنوا و على أدبارها حال من ضمري الوجوه وهي م
  قوله تعاىل ويغفر ما دون ذلك هو مستأنف غري معطوف على يغفر األوىل ألنه لو عطف عليه لصار منفيا 

قوله تعاىل بل اهللا يزكي من يشاء تقديره أخطئوا بل اهللا يزكي وال يظلمون ضمري اجلمع يرجع إىل معىن من وجيوز 
  مثل مثقال ذرة يف اإلعراب وقد ذكر أن يكون مستأنفا أي من زكى نفسه ومن زكاه اهللا و فتيال 

قوله تعاىل كيف يفترون كيف منصوب بيفترون وموضع الكالم نصب بانظروا و على اهللا متعلق بيفترون وجيوز أن 
  يكون حاال من الكذب وال جيوز أن يتعلق بالكذب ألن معمول املصدر ال يتقدم عليه فان جعل على التبيني جاز 

بتدأ وخرب يف موضع نصب بيقولون وللذين كفروا ختصيص وتبيني متعلق بيقولون أيضا قوله تعاىل هؤالء أهدى م
  ويؤمنون باجلبت ويقولون مثل يشترون الضاللة ويريدون وقد ذكر 

قوله تعاىل أم هلم نصيب أم منقطعة أي بل أهلم وكذلك أم حيسدون فإذن حرف ينصب الفعل إذا اعتمد عليه وله 
ه يف عوامل االفعال بظننت يف عوامل االمساء والنون أصل فيه وليس بتنوين فلهذا يكتب مواضع يلغي فيها وهو مشب

بالنون وأجاز ألفراء أن يكتب باأللف ومل يعمل هنا من أجل حرف العطف وهي الفاء وجيوز يف غري القرآن أن 
  يعمل مع الفاء وليس املبطل لعمله ال ألن ال يتخطاها العامل 

اهلاء تعود على الكتاب وقيل على ابراهيم وقيل على حممد و سعريا مبعىن مستعر نضجت  قوله تعاىل من آمن به
  جلودهم 

يقرأ باالدغام ألهنما من حروف وسط ألفم واالظهار هو األصل بدلناهم جلودا أي جبلود وقيل يتعدى إىل الثاين 
  بنفسه 



ين كفروا وأن يكون رفعا على املوضع أو قوله تعاىل والذين آمنوا جيوز أن يكون يف موضع نصب عطفا على الذ
على االستئناف واخلرب سندخلهم خالدين فيها حال من املفعول يف ندخلهم أو من جنات ألن فيهما ضمري الكل 

  واحد منهما وجيوز أن يكون صفة جلنات على رأي الكوفيني و هلم فيها أزواج حال أو صفة 
بالعدل العامل يف إذا وجهان أحدمها فعل حمذوف تقديره يأمركم أن  قوله تعاىل وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا

حتكموا إذا حكمتم وجعل أن حتكموا املذكورة مفسرة للمحذوف فال موضع ألن حتكموا ألنه مفسر للمحذوف 
أن واحملذوف مفعول يأمركم وال جيوز أن يعمل يف إذا أن حتكموا ألن معمول املصدر ال يتقدم عليه والوجه الثاين 

تنصب إذا بيأمركم وأن حتكموا به أيضا والتقدير أن يكون حرف العطف مع أن حتكموا لكن فصل بينهما بالظرف 
  كقول االعشى 

  ويوما أدميها ثفال ... يوم يراها كشبه أردية الغضب 
وجه أحدها أهنا وبالعدل جيوز أن يكون مفعوال به وجيوز أن يكون حاال نعما يعظكم به اجلملة خرب ان ويف ما ثالثة أ

مبعىن الشيء معرفة تامة ويعظكم صفة موصوف حمذوف هو املخصوص باملدح تقديره نعم الشيء شيء يعظكم به 
وجيوز أن يكون يعظكم صفة ملنصوب حمذوف أي نعم الشيء شيئا يعظكم به كقولك نعم الرجل رجال صاحلا زيد 

والثاين أن ما مبعىن الذي وما بعدها صلتها وموضعها  وهذا جائز عند بعض النحويني واملخصوص باملدح هنا حمذوف
رفع فاعل نعم واملخصوص حمذوف أي نعم الذي يعظكم بتأدية االمانة واحلكم بالعدل والثالث أن تكون ما نكرة 

  موصوفة والفاعل مضمر واملخصوص حمذوف كقوله تعاىل بئس للظاملني بدال 
  تأويال متييز  قوله تعاىل وأويل االمر منكم حال من أويل و

قوله تعاىل يريدون حال من الذين يزعمون أو من الضمري يف يزعمون ويزعمون من أخوات ظننت يف اقتضائها 
مفعولني وان وما عملت فيه تسد مسدها وقد أمروا يف موضع احلال من الفاعل يف يريدون والطاغوت يؤنث 

  ويذكر 

يضهم ضالال أي فيضلوا ضالال وجيوز أن يكون ضالال مبعىن  وقد ذكر ضمريه هنا وقد تكلمنا عليه يف البقرة أن
  اضالال فوضع أحد املصدرين موضع االخر 

قوله تعاىل تعالوا األصل تعاليوا وقد ذكرنا ذلك يف آل عمران ويقرأ شإذا بضم الالم ووجه أنه حذف األلف من 
و صدودا اسم للمصدر واملصدر صد  تعاىل اعتباطا مث ضم الالم من أجل وأو الضمري يصدون مفي موضع احلال

  وقيل هو مصدر 
  قوله تعاىل فكيف إذ أصابتهم مصيبة أي فكيف يصنعون وحيلفون حال 

قوله تعاىل يف أنفسهم يتعلق بقل هلم وقيل يتعلق ب بليغا أي يبلغ يف نفسوهم وهو ضعيف ألن الصفة ال تعمل فيما 
  قبلها 

له والالم تتعلق بأرسلنا و بإذن اهللا حال من الضمري يف يطاع وقيل هو قوله تعاىل اال ليطاع يف موضع نصب مفعول 
مفعول به أي بسبب أمر اهللا و ظلموا ظرف والعامل فيه خرب ان وهو جاءوك واستغفر هلم للرسول ومل يقل 
يتعدى إىل  فاستغفرت هلم ألنه رجع من اخلطاب إىل الغيبة ملا يف االسم الظاهر من الداللة على أنه الرسول و وجدوا

  مفعولني وقيل هي املتعدية إىل واحد و توابا حال و رحيما بدل أو حال من الضمري يف تواب 
قوله تعاىل فال وربك فيه وجهان أحدمها أن ال األوىل زائدة والتقدير فوربك ال يؤمنون وقيل الثانية زائدة والقسم 

ذوف تقديره فال يفعلون مث قال وربك ال يؤمنون و معترض بني النفي واملنفي والوجه االخر أن ال نفي لشيء حم



بينهم ظرف لشجر أو حال من ما أو من فاعل شجر و مث ال جيدوا معطوف على حيكموك و يف أنفسهم يتعلق 
بيجدوا تعلق الظرف بالفعل و حرجا مفعول جيدوا وجيوز أن يكون يف أنفسهم حاال من حرج وكالمها على أن 

ل واحد وجيوز أن تكون املتعدية إىل اثنني ويف أنفسهم أحدمها و مما قضيت صفة حلرج فيتعلق جيدوا املتعدية إىل مفعو
مبحذوف وجيوز أن يتعلق حبرج ألنك تقول حرجت من هذا االمر و ما جيوز أن تكنون مبعىن الذي ونكرة موصوفة 

  ومصدرية 

ا وموضعهما نصب بكتبنا والثاين أن أن مبعىن قوله تعاىل أن أقتلوا فيه وجهان أحدمها هي أن املصدرية واالمر صلته
أي املفسرة للقول وكتبنا قريب من معىن أمرنا أو قلنا أو اخرجوا يقرأ بكسر الوأو على أصل التقاء الساكنني 

وبالضم اتباعا لضمة الراء وألن الوأو من جنس الضمة ما فعلوه اهلاء ضمري أحد مصدري الفعلني وهو القتل أو 
أن يكون ضمري املكتوب ودل املعىن فعله قليل منهم وبالنصب على أصل باب االستثناء واألوىل اخلروج وجيوز 

أقوى و منهم صفة قليل و تثبيتا متميز وإذن جواب ملغاة و من لدنا يتعلق بآتيناهم وجيوز أن يكون حاال من أجرا و 
  صراطا مفعول ثان 

يف عليهم وحسن اجلمهور على ضم السني وقرىء بإسكاهنا مع  قوله تعاىل من النبيني حال من الذين أو من اجملرور
فتح احلاء على التخفيف كما قالوا يف عضد عضد و أولئك فاعله و رفيقا متميز وقيل هو حال وهو واحد يف موضع 

  اجلمع أي رفقاء 
ك والثاين أن ألفضل قوله تعاىل ذلك مبتدأ ويف اخلرب وجهان أحدمها ألفضل و ف من اهللا حال والعامل فيها معىن ذل

  صفة ومن اهللا اخلرب 
قوله تعاىل ثبات مجع ثبة وهي للجماعة وأصلها ثبوت تصغريها ثبية فأما ثبة احلوض وهي وسطه فأصلها ثوبة من 

  ثاب يثوب إذا رجع وتصغريها ثويبة وثبات حال وكذلك مجيعا 
  لة أو صفة ومنكم خرب ان و إذ مل ظرف ألنعم قوله تعاىل ملن اسم ان وهي مبعىن الذي أو نكرة موصوفة و ليبطنن ص

قوله تعاىل ليقولن بفتح الالم على لفظ من وقرىء بضمها محال على معىن من وهو اجلمع كأن مل هي خمففة من 
الثقيلة وامسها حمذوف أي كمأنه مل يكن بالياء ألن املودة والود مبعىن وألنه قد فصل بينهما ويقرأ بالتاء على لفظ 

هو كالم معترض بني يقول وبني احملكى هبا وهو قوله يا ليتين والتقدير يقول ياليتين وقيل ليس مبعترض بل املودة و
هو حمكي أيضا بيقول أي يقول كأن مل تكن ويا ليتين وقيل كأن مل وما يتصل هبا حال من ضمري الفاعل يف ليقولن يا 

  يف حنو هذا ليس يف الكالم منادى  ليتين املنادى حمذوف تقديره يا قوم ليتين وأبو علي يقول

  حمذوف بل يدخل ياء على الفعل واحلرف للتنبيه فأفوز بالنصب على جواب التمين وبالرفع على تقدير فأنا أفوز 
  قوله تعاىل أو يغلب فسوف أدغمت الباء يف الفاء ألهنما من الشفتني وقد أظهرها بعضهم 

خربه و ال تقاتلون يف موضع احلال والعامل فيها االستقرار كما تقول قوله تعاىل وما لكم ما استفهام مبتدأ ولكم 
مالك قائما و املستضعفني عطف على اسم اهللا أي ويف سبيل املستضعفني وقال املربد هو معطوف على السبيل 
 وليس بشيء الذين يقولون يف موضع جر صفة ملن عقل من املذكورين وجيوز أن يكون نصبا بإضمار أعىن الظامل

أهلها األلف والالم مبعىن اليت ومل يؤنث اسم الفاعل وان كان نعتا للقريبة يف اللفظ ألنه قد عمل يف االسم الظاهر 
املذكور وهو أهل وكل اسم فاعل إذا جرى على غري من هو له فتذكريه وتأنيثه على حسب االسم الظاهر الذي 

  عمل فيه 



واليت للمفاجأة ظرف مكان وظرف املكان يف مثل هذا جيوز أن يكون قوله تعاىل إذا فريق منهم إذا هنا للمفاجأة 
خرب لالسم الذي بعده وهو فريق هاهنا ومنهم صفة فريق و وخيشون حال والعامل يف الظرف على هذا االستقرار 

الزمانية وجيوز أن تكون إذا غري خرب فيكون فريق مبتدأ ومنهم صفته وخيشون اخلرب وهو العامل يف إذا وقيل إذا هنا 
وليس بشيء ألن إذا الزمانية يعمل فيها اما ما قبلها أو ما بعدها وإذا عمل فيها ما قبلها كانت من صلته وهذا فاسد 

هاهنا ألنه يصري التقدير فلما كتب عليهم القتال يف وقت اخلشية فريق منهم وهذا يفتقر إىل جواب ملا وال جواب 
ل فيها جوابا هلا وإذا هنا ليس هلا جواب بل هي جواب ملا كخشية اهللا أي هلا وإذا عمل فيها ما بعدها كان العام

خشية كخشية اهللا واملصدر مضاف إىل املفعول أو أشد معطوف على اخلشية وهو جمرور وجيوز أن يكون منصوبا 
  عطفا على موضع الكاف والقول يف قوله أشد خشية كالقول يف قوله أو أشد ذكرا وقد ذكر 

ينما هي شرط هاهنا وما زائدة ويكثر دخوهلا على أين الشرطية لتقوى معناها يف الشرط وجيوز حذفها و قوله تعاىل أ
يدرككم اجلواب وقد قرىء يدرككم بالرفع وهو شإذ ووجهه أنه حذف الفاء ولو كنتم مبعىن وان كنتم وقد ذكر 

  ال يكادون  مرارا قل كل مبتدأ واملضاف إليه حمذوف أي كل ذلك و من عند اهللا اخلرب

حال ومن القراء من يقف على الالم من قوله ما هلؤالء وليس موضع وقف والالم يف التحقيق متصلة هبؤالء وهي 
  خرب املبتدأ 

قوله تعاىل ما أصابك من حسنة ما شرطية واصابك مبعىن يصيبك واجلواب فمن اهللا وال حيسن أن تكون مبعىن الذي 
ماضيا خمصصا واملعىن عل العموم والشرط أشبه والتقدير فهو من اهللا واملراد  ألن ذلك يقتضي أن يكن املصيب هلم

باالية اخلصب واجلدب ولذلك مل يقل أصبت رسوال حال مؤكدة أي ذا رسالة وجيوز أن يكون مصدرا أي ارساال 
  وللناس يتعلق بأرسلنا وجيوز أن يكون حاال من رسول 

  علق خبفيظ وجيوز أن يكون حاال منه فيتعلق مبحذوف قوله تعاىل حفيظا حال من الكاف وعليهم يت
قوله تعاىل ت طاعة خرب مبتدأ حمذوف أي أمرنا طاعة وجيوز أن يكون مبتدأ أي عندنا أو منا طاعة بيت األصل أن 

نه تفتح التاء ألنه فعل ماض ومل تلحقه تاء التأنيث ألن الطائفة مبعىن النفر وقد قرىء بادغام التاء يف الطاء على أ
سكن التاء لتمكن ادغامها إذ كانت من خمرج الطاء والطاء أقوى منها الستعالئها وإطباقها وجهرها و تقول جيوز 

  أن يكون خطابا للنيب وأن يكون للطائفة ما يبيتون جيوز أن تكون ما مبعىن الذي وموصولة ومصدرية 
ر يذيع والباء زائدة أي إذاعوه وقيل محل على معىن قوله تعاىل إذاعوا به األلف يف إذاعو بدل من ياء يقال ذاع االم

حتدثوا به يستنبطونه منهم حال من الذين أو من الضمري يف يستنبطونه اال قليال مستثىن من فاعل اتبعتم واملعىن لوال 
هو أن من اهللا علكيم لضللتم باتباع الشيطان اال قليال منكم وهو من مات يف ألفترة أو من كان غري مكلف وقيل 

مستثىن من قوله إذاعوا به أي أظهروا ذلك االمر أو اخلوف اال القليل منهم وقيل هو مستثىن من قوله لوجدوا فيه 
  اختالفا كثريا أي لو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه التناقض اال القليل منهم وهو من ال ميعن النظر 

 سبيل اهللا وقيل عىل وما لكم ال تقاتلون وقيل على قوله قوله تعاىل الفاء عاطفة هلذا الفعل على قوله فليقاتل يف
  فقاتلوا أولياء الشطيان 

  ال تكلف يف موضع نصب عىل احلال اال نفسك املفعول الثاين بأسا و تنكيال متييز 
  قوهل تعاىل مقيتا الياء بدل من الوأو وهو مفعل من القوت 

نقلت حركة الياء إىل احلاء مث أدغمت و حيوا أصلها حييوا مث قوله تعاىل بتحية أصلها حتيية وهي تفعلة من حييت ف



  حذفت الياء على ما ذكر يف مواضع بأحسن أي بتحية أحسن أو ردوها أي ردوا مثلها فحذف املضاف 
قوله تعاىل اهللا ال اله اال هو قد ذكر يف آية الكرسي ليجمعنكم جواب قسم حمذوف فيجوز أن يكون مستأنفا ال 

ز أن يكون خربا آخر للمبتدأ إىل يوم القيامة قيل التقدير يف يوم القيامة وقيل هي على باهبا أي موضع له وجيو
ليجمعنكم يف القبور أو من القبور فعسىل هذا جيوز أن يكون مفعوال به وجيوز أن يكون حاال أي جيمعنكم مفضني 

واهلاء تعود على اليوم وجيوز أن سيكون  إىل حساب يوم القيامة ال ريب فيه جيوز أن يكون حاال من يوم القيامة
  صفة ملصدر حمذوف أي مجعا ال ريب فيه واهلاء تعود على اجلمع و حديثا متييز 

قوله تعاىل فما لكم مبتدأ وخرب و فئتني حال والعامل فيها الظرف الذي هو لكم أو العامل يف الظرف ويف املنافقني 
فئتني واملعىن ومالكم تفترقون يف أمور املنافقني فحذف املضاف والثاين حيتمل وجهني أحدمها أن يكون متعلقا مبعىن 

  أن يكون حاال من فئتني أي فئتني مفترقتني يف املنافقني فلما قدمه نصبه على احلال 
قوله تعاىل كما كفروا الكاف نعت ملصدر حمذوف وما مصدرية سفتكونون عطف على تكفرون و سواء مبعىن 

  موضع اسم الفاعل مستوين وهو مصدر يف 
اال الذين يصلون يف موضع نصب استثناء من ضمري املفعول يف فاقتلوهم بينكم وبينهم ميثاق جيوز أن ترفع ميثاق 
بالظرف ألنه قد وقع صفة وأن ترفع ميثاق باظرف ألنة قد وقع صفة وأن ترفعة باالبتداء واجلملة يف موضع جر 

لة وهي دعاء عليهم بضيق صدورهم عن القتال والثاين هلا وجهان حصرت فية وجهان أحدمها الموضعلهإذة اجلم
أحدمها هو جر صفو لقوم وما بينهما صفة ايضا وجاءوكم معترض وقد قرأ بعض الصحابة بينكم وبينهم ميثاق 

  حضرت حبذف 

ت أو جاءوكم والثاين موضوعها نصب وفيه وجهان أحدمها موضعها حال وقد مرادة تقديره أو جاءوكم قد حصر
والثاين هو صفة ملوصوف أي جاءوكم قوما حصرت واحملذوف حال موطئة ويقرأ حصرت بالنصب على احلال 

وباجلر صفة لقوم وان كان قد قرئ حصرت بالرفع فعلى أنه خرب وصدورهم مبتدأ واجلملة حال أن يقاتلوكم أي 
م سبيال لكم يتعلق جبعل وعليهم عن أن يقاتلوكم فهو يف موضع نصب أو جر على ما ذكرنا من اخلالف لكم عليه

  حال من السبيل ألن التقدير سبيال كائنا عليهم 
قوله تعاىل أركسوا اجلمهور على إثبات اهلمزة وهو متعد إىل مفعول واحد وقرىء ركسوا والتشديد للنقل والتكثري 

  معا وفيها لغة أخرى وهي ركسة اهللا بغري مهزة وال تشديد ومل أعلم أحد قرأ به 
تعاىل وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا أن يقتل يف موضع رفع اسم كان وملؤمن خربه اال خطأ استثناء ليس من  قوله

االول ألن اخلطأ ال يدخل حتت التكليف واملعىن لكن ان قتل خطأ فحكمه كذا فتحرير رقبة فتحرير مبتدأ واخلرب 
وف أي فالواجب عليه حترير واجلملة خرب من وقرىء حمذوف أي فعليه حترير رقبة وجيوز أن يكون خربا واملبتدأ حمذ

خطأ بغري مهز وفيه وجهان أحدمها أنه خفف اهلمزة فقلبها ألفا فصار كاملقصور والثاين أنه حذفها حذفا فبقي مثل دم 
ومن قبتل مؤمنا خطأ صفة مصدر حمذوف أي قتال خطأ وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال أي خمطئا وأصل 

مثل عدة وزنة وهذا املصدر اسم للمؤدى به مثل اهلبة يف معىن املوهوب ولذلك قال مسلمة إىل أهله دية ودية 
والفعل ال يسلم اال أن يصدقوا قيل هو استثناء منقطع وقيل هو متصل واملعىن فعليه دية يف كل حال اال يف حال 

و وقيل يتعلق به ألن عدوا يف معىن معاد التصدق عليه هبا فان كان أي املقتول و من قوم خرب كان و لكم صفة عد
وفعول يعمل عمل فاعل فتحرير رقبة أي فعىل القاتل فصيام أي فعليه صيام وجيوز يف غري القرآن النصب على 

تقدير فليصم شهرين توبة مفعول من أجله والتقدير شرع ذلك لكم توبة منه وال جيوز أن يكون العامل فيه صوم اال 



تقديره لوقوع توبة أو حلصول توبة من اهللا وقيل هو مصدر منصوب بفعل حمذوف تقديره  على تقدير حذف مضاف
  تاب عليكم توبة منه وال جيوز أن يكون يف موضع احلال ألنك لو قلت فعليه صيام شهرين 

قرآن تائبا من اهللا مل جيز فان قدرت حذف مضاف جاز أي صاحب توبة من اهللا و من اهللا صفة توبة وجيوز يف غري ال
  توبة بالرفع أي ذلك توبة 

قوله تعاىل ومن يقتل من مبتدأ و متعمدا حال من ضمري القاتل فجزاؤه مبتدأ و جهنم خربه واجلملة خرب من و 
خالدا حال من حمذوف تقديره جيازها خالدا فيها فان شئت جعلته من الضمري املرفوع وان شئت من املنصوب وقيل 

ضب اهللا عليه ولعنه فعطف عليه املاضي فعلى هذا يكون خالدا حاال من املنصوب ال التقدير جازاه بدليل قوله وغ
غري وال جيوز أن يكون حاال من اهلاء يف جزاؤه لوجهني أحدمها أنه حال من املضاف إليه والثاين أنه فصل بني 

  صاحب احلال واحلال خبرب املبتدأ 
التبيني والبثاء والباء والتاء من التثبت ومها متقاربان يف املعىن ملن القى قوله تعاىل فتبينوا يقرأ بالباء والياء والنون من 

من مبعىن الذي أو نكرة موصوفة وألقى مبعىن يلقى ألن النهي ال يصح اال يف املستقبل والذي نزلت فيه االية قامل ملن 
ن غري ألف وبإسكاهنا مع كسرة ألقى إليه السالم لست مؤمنا وقتله و السالم باأللف التحية ويقرأ بفتح الالم م

السني وفتحها وهو االستسالم والصلح لست مؤمنا يف موضع نصب بالقول واجلمهور على ضم امليم األوىل وكسر 
الثانية وهو مشتق من االميان ويقرأ بفتح امليم الثانية وهو اسم املفعول من أمنته تبتغون حال من ضمري الفاعل يف 

ن وقد تقدم عليها وعلى امسها ان اهللا كان اجلمهور على كسر ان على االستئناف يقولوا كذلك الكاف خرب كا
  وقرىء بفتحها وهو معمول تبينوا 

قوله تعاىل من املؤمنني يف موضع احلال وصاحب احلال القاعدون والعامل يستوي وجيوز أن يكون حاال من الضمري 
الم مبعىن الذي غري أويل الضرر بالرفع على أنه صفة يف القاعدين فيكون العامل فيه القاعدون ألن األلف وال

القاعدون ألنه مل يقصد به قصد قوم بأعياهنم وقيل هو بدل من القاعدين ويقرأ بالنصب على االستثناء من القاعدين 
ين أو من املؤمنني أو حاال وباجلر على الصفة للمؤمنني واجملاهدون معطوف على القاعدين بأمواهلم يتعلق باجملاهد

درجة قيل هو مصدر يف معىن تفضيالر وقيل حال أي ذوي درجة وقيل هو على تقدير حذف اجلار أي بدرجة وقيل 
  هو واقع موقع الظرف أي يف درجة ومنزلة وكال املفعول االول ل وعد و احلسىن هو الثاين وقرىء 

لفعل ألن معىن فضلهم أجرهم وكل أي وكلهم والعائد حمذوف أي وعده اهللا أجرا قيل هو مصدر من غري لفظ ا
  وقيل هو مفعول به ألن فضلهم أعطاهم وقيل التقدير بأجر 

قوله تعاىل درجات قيل هو بدل من أجرا وقيل التقدير ذوي درجات وقيل يف درجات ومغفرة قيل هو معطوف 
  على ما قبله وقيل هو مصدر أي وغفر هلم مغفرة و رمحة مثله 

اهم وجيوز أن يكون ماضيا ويقرأ باالمالة ظاملي حال من ضمري الفاعل يف تتوفاهم قوله تعاىل توفاهم األصل تتوف
واالضافة غري حمضة أي ظاملني أنفسهم قالوا فيه وجهان أحدمها هو حال من املالئكة وقد معه مقدرة وخرب ان 

ا ال تغري معىن االبتداء فأولئك ودخلت الفاء ملا يف الذي من االيهام املشابه به الشرط وأن ال متنع من ذلك ألهن
والثاين أن قالوا خرب ان والعائد حمذوف أي قالوا هلم فيم كنتم حذفت األلف من ما يف االستفهام مع حرف اجلر ملا 
ذكرنا يف قوله فلم تقتلون أنبياء اهللا واجلار واجملرور خرب كنتم و يف االرض يتعلق مبستضعفني أمل تكن استفهام مبعىن 

  ا منصوب على جواب االستفهام ألن النفي صار إثباتا باالستفهام وساءت يف حكم بئست التوبيخ فتهاجرو



قوله تعاىل اال املستضعفني استثناء ليس من االول ألن االول قوله تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم وإليه يعود الضمري 
الرجال هم العاجزون فمن هنا كان  من مأواهم وهؤالء عصاة بالتخلف عن اهلجرة مع القدرة واال املستضعفني من

منقطعا و من الرجال حال من الضمري يف املستضعفني أو من نفس املستضعفني ال يستطيعون جيوز أن يكون مستأنفا 
  وأن يكون حاال مبينة عن معىن االستضعاف 

ى االستئناف أي مث قوله تعاىل مهاجرا حال من الضمري يف خيرج مث يدركه جمزوم عطفا على خيرج ويقرأ بالرفع عل
هو يدركه وقرىء بالنصب على إضمار أن ألنه مل يعطفه على الشرط لفظا فعطفه عليه معىن كما جاء يف الوأو 

  والفاء 
قوله تعاىل أن تقصروا أي يف أن تقصروا وقد تقدم نظائره ومن زائدة عند األخفش وعند سبيويه هي صفة احملذوف 

  أي شئيا من الصالة عدوا 

أعداء وقيل عدو مصدر على فعول مثل القبول والولوع فلذلك مل جيمع و لكم حال من عدو أو متعلق يف موضع 
  بكان 

قوله تعاىل مل يصلوا يف موضع رفع صفة لطائفة وجاء الضمري على معىن الطائفة ولو قال مل تصل لكان على لفظها و 
  لو تغفلو مبعىن أن تغفلوا و أن تضعوا أي يف أن تضعوا 

عاىل قياما وقعودا وعلى جنوبكم أحوال كلها اطمأننتم اهلمزة أصل ووزن الكلمة افعلل واملصدر الطمأنينة قوله ت
  على فعليلة وأما قوهلم طامن رأسه نفأصل آخر و موقوتا مفعول من وقت التخفيف 

كونوا ويقرأ قوله تعاىل ان تكونوا تأملون اجلمهور على كسر ان وهي شرط وقرىء أن تكونوا بفتحها أي ألن ت
  تيلمون بكسر التاء وقلب اهلمزة ياء وهي لغة 

قوله تعاىل باحلق هو حال من الكتاب وقد مر نظائره أراك اهلمزة هاهنا معدية والفعل من رأيت الشيء إذا ذهبت 
ي إليه وهو من الرأي وهو متعد إىل مفعول واحد وبعد اهلمزة يتعدى إىل مفعولني أحدمها الكاف واالخر حمذوف أ

أراكه وقيل املعىن علمك وهو متعد إىل مفعولني أيضا وهو قيل التشديد متعد إىل واحد كقوله ال تعلموهنم خصيما 
  مبعىن خماصم والالم على باهبا أي ألجل اخلائنني وقيل هي مبعىن عن 

  هم قوله تعاىل يستخفون مبعىن يطلبون اخلفاء وهو مستأنف ال موضع له إذ يبيتون ظرف للعامل يف مع
  قوله تعاىل ها أنتم هؤالء جادلتم قد ذكرناه يف قوله مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم أم من هنا منقطعة 

  قوله تعاىل أو يظلم نفسه أو لتفصيل ما أهبم وقد ذكرنا مثله يف غري موضع 
حكم االمث وقيل تعود على قوله تعاىل مث برم به بريئا اهلاء تعود على االمث ويف عودها عليه دليل على أن اخلطيئة يف 

أحد الشيئني املدلول عليه بأو وقيل تعود على الكسب املدلول عليه بقوله ومن يكسب وقيل تعود على املكسوب 
  والفعل يدل عليه 

قوله تعاىل ولو ال فضل اهللا يف جواب لوال وجهان أحدمها قوله هلمت وعلى هذا ال يكون قد وجد من الطائفة 
ضالله والثاين أن اجلواب حمذوف تقديره ألضلوك مث استأنف فقال هلمت أي لقد مهت تلك ومثل املشار إليها هم با

حذف اجلواب هنا حذفه يف قوله ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا تواب حكيم وما يضرونك من شيء من 
  زائدة وشيء يف معىن ضرر فهو يف موضع املصدر 

فة لكثري ويف النجوى وجهان أحدمها هي التناجي فعلى هذا يكون يف قوله قوله تعاىل من جنواهم يف موضع جر ص



اال من أمر وجهان أحدمها هو استثناء منقطع يف موضع نصب ألن من لألشخاص وليست من جنس التناجي والثاين 
وأن أن يف الكالم حذف مضاف تقديره اال جنوى من أمر فعلى هذا جيوز أن يكون يف موضع جر بدال من جنواهم 

يكون يف موضع نصب على أصل باب االستثناء ويكون متصال والوجه االخر أن النجوى القوم الذين يتناجون 
ومنه قوله وإذ هم جنوى فعلى هذا االستثناء متصل فيكون أيضا يف موضع جر أو نصب على ما تقدم بني الناس 

اء مفعول له وألف مرضات من وأو فسوق جيوز أن يكون ظرفا الصالح وأن يكون صفة له فيتعلق مبحذوف و ابتغ
  نؤتيه بالنون والياء وهو ظاهر 

قوله تعاىل ومن يشاقق امنا جاز اظهار القاف ألن الثانية سكنت باجلزم وحركتها عارضة اللتقاء الساكنني واهلاء يف 
  قوله ونصله مثل اهلاء يف يؤده إليك وقد تكلمنا عليها 

  بيغفر قوله تعاىل ملن يشاء الالم تتعلق 
قوله تعاىل اال اناثا هو مجع أنثى على فعال ويراد به كل ماال روح فيه من صخرة ومشس وحنومها ويقرأ أنثى على 

االفراد ودل الواحد على اجلمع ويقرأ انثا مثل رسل فيجوز أن تكون صفة مفردة مثل امرأة جنب وجيوز أن يكون 
املعىن ويقرأ أثنا والواحد وثن وهو اصنم وأصله وثن يف  مجع أنيث كقليب وقلب وقد قالوا حديد أنيث من هذا

اجلمع كما يف الواحد اال أن الوأو قلبت مهزة ملا انضمت ضما الزما وهو مثل أسد وأسد ويقرأ بالوأو على األصل 
  مجعا ويقرأ بسكون الثاء مع اهلمزة والوأو و مريدا فعيل من التمرد 

ة أخرى لشيطان وأن يكون مستأنفاعلى الدعاء وقال حيتمل ثالثة أوجه أحدها قوله تعاىل لعنه اهللا جيوز أن يكون صف
أن تكون الوأو عاطفة لقال على لعنه اهللا وفاعل قال ضمري الشيطان والثاين أن تكون للحال أي وقد قال والثالث 

  أن تكون اجلملة مستأنفة 
  هلدى وألمنينهم الباطل وآلمرهنم بالضالل قوله تعاىل وال ضلنهم مفعول هذه االفعال حمذوف أي ألضلنهم عن ا

قوله تعاىل يعدهم املفعول الثاين حمذوف أي يعدهم النصر والسالمة وقرأ االعمش بسكون الدال وذلك ختفيف 
  لكثرة احلركات 

ق قوله تعاىل عنها هو حال من حميصا والتقدير حميصا عنها واحمليص مصدر فال يصح أن يعمل فيما قبله وجيوز أن يتعل
عنها بفعل حمذوف وهو الذي يسمى تبيينا أي أعىن عنها وال جيوز أن يتعلق بيجدون ألنه ال يتعدى بعن وامليم يف 

  احمليص زائدة وهو من حاص حييص إذا ختلص 
قوله تعاىل والذين آمنوا مبتدأ واخلرب سندخلهم وجيوز أن يكون يف موضع نصب بفعل حمذوف يفسره ما بعده أي 

وعد اهللا نصب على املصدر ألن قوله سندخلهم مبنزلة وعدهم و حقا حال من املصدر وجيوز أن  وندخل الذين و
  يكون مصدر الفعل حمذوف أي حق ذلك حقا 

قوله تعاىل ليس بأمانيكم اسم ليس مضمر فيها ومل يتقدم له ذكر وإمنا دل عليه سبب االية وذلك أن إليهود قالوا 
  لك وقال املشركون ال نبعث فقال ليس بأمانيكم أي ليس ما ادعيتموه حنن أصحاب اجلنة وقالت النصارى ذ

قوله تعاىل من ذكر أو أنثى يف موضع احلال ويف صاحبها وجهان أحدمها ضمري الفاعل يف يعمل والثاين من 
الصاحلات أي كائنة من ذكر أو أنثى أو واقعة ومن األوىل زائدة عند األخفش وصفة عند سيبويه أ شيئا من 

  صاحلات وهو مؤمن حال أيضا ال
قوله تعاىل ممن أسلم يعمل فيه أحسن وهو مثل قولك زيد أفضل من عمرو أي يفضل عمرا و هللا يتعلق بأسلم 



وجيوةز أن يكون حاال من وجهه واتبع معطوف على أسلم و حنيفا حال وقد ذكر يف البقرة وجيوز أن يكون هاهنا 
  تأنف حاال من الضمري يف اتبع واختذ اهللا مس

قوله تعاىل وما يتلى يف ما وجوه أحدها موضعها جر عطفا على الضمري اجملرور بفي وعلى هذا قول الكوفيني ألهنم 
جييزون العطف على الضمري اجملرور من غري اعادة اجلار والثاين أن يكون يف موضع نصب على معىن ونبني لكم ما 

ع وهو املختار ويف ذلك ثالثة أوجه أحدها هو معطوف على يتلى ألن يفتيكم يبني لكم والثالث هو يف موضع رف
ضمري الفاعل يف يفتيكم وجرى اجلار واجملرور جمرى التوكيد والثاين هو معطوف على اسم اهللا وهو قل اهللا والثالث 

من أنه مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره وما يتلى عليكم يف الكتاب يبني لكم ويف تتعلق بيتلى وجيوز أن تكون حاال 
الضمري يف يلىت و يف يتامى تقديره حكم يتامى ففي الثانية تتعلق مبا تعلقت به األوىل ألن معناها خمتلف فاألوىل ظرف 
والثانية مبعىن الباء أي بسبب اليتامى كما تقول جئتك يف يوم اجلمعة يف أمر زيد وقيل الثانية بدل من األوىل وجيوز 

ا كتب يف حكم اليتامى وجيوز أن تكون األوىل ظرفا والثانية حاال فتتعلق أن تكون الثانية تتعلق بالكتاب أي م
مبحذوف ويتامى النساء أي يف اليتامى منهن وقال الكوفيون التقدير يف النساء اليتامى فأضاف الصفة إىل املصوف 

 االيامى كالم نذكره ويقرأ يف ييامى بياءين واألصل أيامى فأبدلت اهلمزة ياء كما قالوا فالن ابن أعسر ويعصر ويف
يف موضعه ان شاء اهللا وترغبون فيه وجهان أحدمها هو معطوف على تؤتون والتقدير وال ترغبون والثاين هو حال 

أي وأنتم ترغبون يف أن تنكحوهن واملستضعفني يف موضع جر عطفا على اجملرور يف يفتيكم فيهن وكذلك وأن 
من غري اعادة اجلار وقد ذكره الكوفيون وجيوز أن يكون يف موضع تقوموا وهذا أيضا عطف على الضمري اجملرور 

نصب عطفا على موضع فيهن والتقدير ويبني لكم حال املستضعفني وهبذا التقدير يدخل يف مذهب البصريني من 
  غري كلفة واجليد أن يكون معطوفا على يتامى النساء وأن تقوموا معطوف عليه أيضا أي ويف أن تقوموا 

ىل وان امرأة امرأة مرفوع بفعل حمذوف أي وان خافت امرأة واستغىن عنه خبافت املذكور وقال الكوفيون قوله تعا
هو مبتدأ وما بعده اخلرب وهذا عندنا خطأ ألن حرف الشرط ال معىن له يف االسم فهو مناقض للفعل ولذلك جاء 

  الفعل بعد االسم جمزوما يف قول عدي 
  عطف عليه كأس الساق وي... ومىت واغل ينبهم حييوه 

من بعلها جيوز أن يكون متعلقا خبافت وأن يكون حاال من ن نشوزا و صلحا على هذا مصدر واقع موقع تصاحل 
وجيوز أن يكون التقدير أن التاء صادا وأدغمت فيها األوىل ويقرأ بتشديد الصاد من غري ألف وأصله يصطلحا 

كان الصاد وماضيه أصلح وصلحا على هذا فيه وجهان أحدمها فأبدلت يف موضع اصطالاح وقرىء بضم الياء وإس
هو مصدر يف موضع اصالح واملفعول به بينهما وجيوز أن يكون ظرفا واملفعول حمذوف والثاين أن يكون صلحا 

مفعوال به وبينهما ظرف أو حال من صلح وأحضرت االنفس الشح أحضرت يتعدى إىل مفعولني تقول أحضرت 
عول االول االنفس وهو القائم مقام الفاعل وهذا الفعل منقول باهلمزة من حضر وحضر يتعدى إىل زيدا الطعام واملف

  مفعول واحد كقوهلم حضر القاضي اليوم امرأة 
قوله تعاىل كل امليل انتصاب كل على املصدر ألن هلا حكم ما تضاف إليه فان أضيفت إىل مصدر كانت مصدرا 

روها جواب النهي فهو منصوب وجيوز أن يكون معطوفا على متيلوا فيكون وان أضيفت إىل ظرف كانت ظرفا فتذ
  جمزوما كاملعلقة الكاف يف موضع نصب على احلال 

قوله تعاىل وإياكم معطوف على الذين وحكم الضمري املعطوف أن يكون مفصال و أن اتقوا اهللا يف موضع نصب 



أن على هذا مصدرية وجيوز أن تكون مبعىن أي ألن وصينا يف عند سيبويه وجر عند اخلليل والتقدير بأن اتقوا اهللا و
  معىن القول فيصح أن يفسر بأي التفسريية 

قوله تعاىل شهداء خرب ثان وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف قوامني على أنفسكم يتعلق بفعل دل عليه شهداء أي 
ها دل عليه تقدم ذكر الشهادة أي ان كان ولو شهدمت وجيوز أن يتعلق بقوامني ان يكن غنيا اسم كان مضمر في

اخلصم أو ان كان كل واحد من املشهود عليه واملسهود له ويف أو وجهان أحدمها هي مبعىن الوأو وحكى عن 
األخفش فعلى هذا يكون الضمري يف هبما عائدا على لفظ غين وفقري والوجه الثاين أن أو على باهبا وهي هنا لتفصيل 

وذلك أن كل واحد من املشهود عليه واملشهود له جيوز أن يكون غنيا وأن يكون فقريا فقد ما أهبم يف الكالم 
يكونان غنيني وقد يكونان فقريين وقد يكون أحدمها غنيا واالخر فقريا فلما كانت االقسام عند التفصيل على ذلك 

  ومل تذكر 

ا على املشهود له واملشهود عليه على أي أتى بأو لتدل على هذا التفصيل فعلى هذا يكون الضمري يف هبما عائد
وصف كانا عليه ال على الصفة وقيل الضمري عائد إىل ما دل عليه الكالم والتقدير فاهللا أوىل بالغين وألفقري وقي 

يعود على الغين وألفقري لداللة االمسني عليه أن تعدلوا فيه ثالثة أوجه أحدها تقديره يف أن ال تعدلوا فحذف ال أي 
بعوا اهلوى يف ترك العدل والثاين تقديره ابتغاء أن تعدلوا عن احلق والثالث تقديره خمافة أن تعدلوا عن احلق ال تت

وعلى الوجهني هو مفعول له وان تلووا يقرأ بوأوين األوىل منهما مضمومة وهو من لوى يلوي ويقرأ بوأو واحدة 
 أنه أبدل الوأو املضمومة مهزة مث ألقى حركتها على الالم ساكنة وفيه وجهان أحدمها أصله تلووا كالقراءة األوىل اال

وقد ذكر مثله يف آل عمران والثاين أنه من وىل الشيؤ أي وان تتولوا احلكم أو تعرضوا عنه أو ان تتولوا احلق عن 
  احلكم 

  قوله تعاىل مل يكن اهللا ليغفر هلم قد ذكر يف قوله ما كان اهللا ليذر املؤمنني 
  يعا هو حال من الضمري يف اجلار وهو قوله هللا قوله تعاىل مج

قوله تعاىل وقد نزل يقرأ على ما مل يسم فاعله والقائم مقام الفاعل أن وما هو متام هلا وأن هي املخففة من الثقيلة أي 
من  أنه إذا مسعتم آيات اهللا ويقرأ نزل على تسمية الفاعل وأن يف موضع نصب وتلخيص املعىن وقد نزل عليكم املنع
جمالستهم عند مساع الكفر منهم و ويكفر هبا يف موضع احلال من االيات ويف الكالم حذف تقديره يكفر هبا أحد 

فحذف الفاعل وأقام اجلار مقامه والضمري يف معهم عائد على احملذوف فال تفعلوا حممول على املعىن أيضا ألن هاهنا 
 يذكر بعدها الفعل وأفرد مثال ألهنا يف معىن املصدر ومثله أنؤمن ملغاة لوقوعها بني االسم واخلرب ولذلك مل يذكر مل

لبشرين مثلنا وقد مجع يف قوله مث ال يكونوا أمثالكم وقرىء شإذا مثلهم بالفتح وهو مبين الضافته إىل املبهم كما بين 
قيل يف بيت يف قوله مثل ما أنكم تنطقون ويذكر يف موضعه ان شاء اهللا تعاىل وقيل نصب على الظرف كما 

  ألفرزدق 
  أي أنكم يف مثل حاهلم ... وإذ ما مثلهم بشر 

قوله تعاىل الذين يتربصون يف موضع جر صفة للمنافقني والكافرين وجيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هم وجيوز 
أعىن  أن يكون مبتدأ واخلرب فان كان لكم فتح من اهللا وما يتصل به وجيوز أن يكون يف موضع نصب عن إضمار
  نستحوذ هو شإذ يف القياس والقياس نستحذ على املؤمنني جيوز أن يتعلق بيجعل وأن يكون حاال من سبيل 

قوله تعاىل وهو خادعهم و كسإىل حاالن يراءون يقرأ باملد وختفيف اهلمزة ويقرأ حبذف األلف وتشديد اهلمزة أي 



يف كسإىل وجيوز أن يكون بدال من كسإىل وجيوز  حيملون غريهم على الرياء وموضعه نصب على احلال من الضمري
  أن يكون مستأنفا اال قليال نعت ملصدر حمذوف أو زمان حمذوف 

قوله تعاىل مذبذبني هو منصوب على الذم وقيل هو حال من الضمري يف يذكرون واجلمهور على فتح الذال على ما 
لذال الثانية أي منقلبني وليست الذال الثانية بدال مل يسم فاعله أي أن نفاقعهم محلهم على التقلب ويقرأ بكسر ا

عند البصريني بل ذبذب أصل بنفسه وقال الكوفيون األصل ذبب فأبدل من الباء األوىل ذاال وذلك يف موضع 
بينهما أي بني االميان والكفر أو بني املسلمني وإليهود ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء وإىل يتعلق بفعل حمذوف أي ال 

بون إىل هؤالء بالكلية وال إىل هؤالء بالكلية وموضع ال إىل هؤالء نصب على احلال من الضمري يف مذبذبني أي ينتس
  يتذبذبون متلونني 

قوله تعاىل يف الدرك يقرأ بفتح الراء وإسكاهنا ومها لغتان و من النار يف موضع احلال من الدرك والعامل فيه معىن 
  ن الضمري يف االسفل االستقرار وجيوز أن يكون حاال م

قوله تعاىل اال الذين تابوا يف موضع نصب استثناء من الضمري اجملرور يف قوله ولن جتد هلم وجيوز أن يكون من قوله 
  يف الدرك وقيل هو يف موضع رفع باالبتداء واخلرب فأولئك مع املؤمنني 

  قوله تعاىل 
ضع نصب بيفعل و بعذابكم متعلق بيفعل والثاين أهنا نفي ما يفعل اهللا يف ما وجهان أصحهما أهنما استفهام يف مو

  والتقدير ما يفعل اهللا بعذابكم واملعىن ال يعذبكم 
  قوله تعاىل بالسوء الباء تتعلق باملصدر ويف موضعهما وجهان أحدمها نصب 

ء اال من ظلم تقديره ال حيب أن جتهروا بالسوء والثاين رفع تقديره أن جيهر بالسوء و من القول حال من السو
استثناء منقطع يف موضع نصب وقيل هو متصل واملعىن ال حيب أن جيهر أحد بالسوء اال من يظلم فيجهر أي يدعو 

اهللا بكشف السوء الذي أصابه أو يشكو ذلك إىل امام أو حاكم فعلى هذا جيوز أن يكون يف موضع نصب وأن 
ر أحد وقرىء ظلم بفتح الظاء على تسمية الفاعل وهو يكون يف موضع رفع بدال من احملذوف إذ التقدير أن جيه

  منقطع والتقدير لكن الظامل فانه مفسوح ملن ظلمه أن ينتصف منه وهي قراءة ضعيفة 
  قوله تعاىل بني ذلك سبيال ذلك يقع مبعىن املفرد والتثنية واجلمع وهو هنا مبعىن التثنية أي بينهما 

  وز أن يكون حاال أي أولئك هم الكافرون غري شك قوله تعاىل حقا مصدر أي حق ذلك حقا وجي
قوله تعاىل أكرب من ذلك أي شيئا أو سؤاال أكرب جهرة مصدر يف موضع احلال أي جماهرين وقيل التقدير قوال جهرة 

  وقيل رؤية جهرة 
موضع نصب  قوله تعاىل ورفعنا فوقهم فوقهم جيوز أن يكون ظرفا لرفعنا وأن يكون حاال من ال الطور مبيثاقهم يف

متعلق برفعنا تقديره بنقض ميثاقهم واملعىن ورفعنا فوقهم اجلبل ختويفا هلم بسبب نقضهم امليثاق و سجدا حال ال 
تعدوا يقرأ بتخفيف الدال وإسكان العني يقال عدا يعدو إذا جتأوز احلد ويقرأ بتشديد الدال وسكون العني وأصله 

  ضعيفة ألنه مجع بني ساكنني وليس الثاين حرف مد تعتدوا فقلب التاء داال وأدغم وهي قراءة 
قوله تعاىل فبما نقضهم ما زائدة وقيل هي نكرة تامة ونقضهم بدل منها وفيما تتعلق به الباء وجهان أحدمها هو 
مظهر وهو قوله بعد ثالث آيات حرمنا علهم وقوله فبظلم بدل من قوله فبما نقضهم وأعاد ألفاعء يف البدل ملا 

ل والثاين أن ما يتعلق به حمذوف ويف االية دليل عليه والتقدير فبنقضهم ميثاقهم طبع على قلوهبم أو لعنوا طال ألفص
وقيل التقدير فبما نقضهم ميثاقهم ال يؤمنون والفاء زائدة بل طبع اهللا عليها أي لس كما ادعوا من أن قلوهبم أوعية 



 أن كفرهم صار مغطيا على قلوهبم كما تقول طبعت على للعلم و بكفرهم أي بسبب كفرهم وجيوز أن يكون املعىن
  الكيس بالطني أي جعلته الطابع اال قليال أي اميانا أو زمانا قليال 

قوله تعاىل وبكفرهم معطوف على وبكرفهم االول و هبتانا مصدر يعمل فيه القول ألنه ضرب منه فهو كقوهلم قعد 
تصاب وقال قوم تقديره قوال هبتانا وقيل التقدير هبتوا هبتانا وقيل هو القرفصاء فهو على هذا مبثابة القول يف االن

  مصدر يف موضع احلال مباهتني 
قوله تعاىل وقوهلم انا قتلنا هو معطوف على وكفرهم و عيسى بدل أو عطف بيان من املسيح و رسول اهللا كذلك 

ك منه منه يف موضع جر صفة لشك وجيوز أن يكون رسول اهللا صفة لعيسى وأن يكون على إضمار أعىن لفي ش
وال جيوز أن يتعلق بشك وإمنا املعىن لفي شك حادث منه أي من جهته وال يقال شككت منه فان ادعى أن من مبعىن 

يف فليس مبستقيم عندنا ما هلم به من علم جيوز أن يكون موضع اجلملة املنفية جرا صفة مؤكدة لشك تقديره لفي 
كون مستأنفة ومن زائدة ويف موضع من علم وجهان أحدمها هو رفع باالبتداء وما شك منه غري علم وجيوز أن ت

قبله اخلرب وفيه وجهان أحدمها هو به وهلم فضلة مبينة خمصصة كاليت يف قوله ومل يكن له كفوا أحد فعلى هذا يتعلق 
ال من الضمري املستكن يف اخلرب به االستقرار والثاين أن هلم هو اخلرب ويف به على هذا عدة أوجه أحدمها أن يكون حا

والعامل فيه االستقرار والثاين أن يكون حاال من العلم ألن من زائدة فلم متنع من تقدمي احلال على أن كثريا من 
البصريني جييز تقدمي حال اجملرور عليه والثالث أنه على التبيني أي ما هلم أعىن به وال يتعلق بنفس علم ألن معمول 

دم عليه والوجه االخر أن يكون موضع من علم رفعا بأنه فاعل والعامل فيه الظرف اما هلم أو به اال املصدر ال يتق
اتباع الظن استثناء من غري اجلنس وما قتلوه اهلاء ضمري عيسى وقيل ضمري العلم أي وما قتلوا العلم يقينا كما يقال 

يقينا وجيوز أن يكون مصدرا من غري لفظ الفعل بل قتلته علما و يقينا صفة مصدر حمذوف أي قتال يقينا أو علما 
من معناه ألن معىن ما قتلوه ما عملوا وقيل التقدير تيقنوا ذلك يقينا بل رفعه اهللا اجليد ادغام الالم يف الراء ألن 

خمرجهما واحد ويف الراء تكرير فهي أقوى من الالم وليس كذلك الراء إذا تقدمت ألن ادغامها يذهب التكرير 
  ذي فيها وقد قرىء باالظهار هنا ال

قوله تعاىل وان من أهل الكتاب ان مبعىن ما واجلار واجملرور يف موضع رفع بأنه خرب املبتدأ واملبتدأ حمذوف تقديره 
  وما من أهل الكتاب أحد وقيل احملذوف من وقد مر نظريه اال أن تقدير من هاهنا بعيد ألن االستثناء يكون بعد 

املوصولة واملوصوفة غري تامة ليؤمنن جواب قسم حمذوف وقيل أكد هبا يف غري القسم كما جاء يف متام االسم ومن 
النفي واالستفهام واهلاء يف موته تعود على أحد املقدر وقيل تعود على عيسى ويوم القيامة ظرف لشهيد وجيوز أن 

  يكون العامل فيه يكون 
  ا حكم الفاء قبل كثريا أي صدا كثريا أو زمانا كثريا قوله تعاىل فبظلم الباء تتعلق حبرمنا وقد ذكرن

قوله تعاىل وأخذهم وأكلهم معطوف على صدهم واجلميع متعلق برمحنا واملصادر مضافة إىل الفاعل وقد هنوا عنه 
  حال 

ن قوله تعاىل لكن الراسخون الراسخون مبتدأ و يف العلم متعلق به و منهم يف موضع احلال من الضمري يف الراسخو
واملؤمنون معطوف على الراسخون ويف خرب الراسخون وجهان أحدمها يؤمنون وهو الصحيح والثاين هو قوله 

أولئك سنؤتيهم واملقيمني قراءة اجلهور بالياء وفيه عدة أوجه أحدها أنه منصوب على املدح أي وأعىن املقيمني وهو 
ه معطوف على ما أي يؤمنون مبا أنزل إليك وباملقيمني مذهب البصريني وإمنا يأيت ذلك بعد متام الكالم والثاين أن



واملراد هبم املالئكة وقيل التقدير وبدين املقيمن فيكون املراد هبم املسلمني والثالث أنه معطوف على قبل تقديره 
ومن قبل املقيمني فحذف قبل وأقيم املضاف إليه مقامه والرابع أنه معطوف على الكاف يف قبلك واخلامس أنه 

عطوف على الكاف يف إليك والسادس أنه معطوف على اهلاء وامليم يف منهم وهذه وهذه االوجه الثالثة عندنا خطأ م
ألن فيها عطف الظاهر على املضمر من غري اعادة اجلار وأما املؤتون الزكاة ففي رفعه أوجه أحدها هو معطوف على 

ثالث هو معطوف على الضمري يف املؤمنون والرابع هو الراسخون والثاين هو معطوف على الضمري يف الراسخون وال
معطوف على الضمري يف يؤمنون واخلامس هو خرب مبتدأ حمذوف أي وهم املؤتون والسادس هو مبتدأ واخلرب أولئك 

  سنؤتيهم وأولئك مبتدأ وما بعده اخلرب وجيوز أن يكون يف موضع نصب بفعل حمذوف أي ونؤيت أولئك 
ا الكاف نعت ملصدر حمذوف وما مصدرية وجيوز أن تكون ما مبعىن الذي فيكون مفعوال به قوله تعاىل كما أوحين

  تقديره أوحينا إليك مثل الذي أوحينا 

إىل نوح من التوحيد وغريه و من بعده يف موضع نصب متعلق بأوحينا وال جيوز أن يكون حاال من النبيني ألن 
تعلق من النبيني ويف يونس لغات أفصحها ضم النون من غري مهز ظروف الزمان ال تكون أحواال للجثث وجيوز أن ي

وجيوز فتحها وكسرها مع اهلمز وتركه وكل هذه االمساء أعجمية اال االسباط وهو مجع سبط والزبور فعول من 
الزبر وهو الكتابة واالشبه أن يكون فعول مبعىن مفعول كالركوب واحللوب ويقرأ بضم الزاي وفيه وجهان أحدمها 

و مجع زبور على حذف الزائد مثل فلس وفلوس والثاين أنه مصدر مثل القعود واجللوس وقد مسي به الكتاب ه
  املنزل على دأود 

قوله تعاىل ورسال منصوب بفعل حمذوف تقديره وقصصنا رسال وجيوز أن يكون منصوبا بفعل دل عليه أوحينا أي 
م على الوجه االول ألنه مفسر للعامل وعلى الوجه الثاين وأمرنا رسال وال موعض لقوله قد قصصناهم و مل نقصصه

  مها صفتان و تكليما مصدر مؤكد رافع للمجاز 
قوله تعاىل رسال جيوز أن يكون بدال من االول وأن يكون مفعوال أي أرسلنا رسال وجيوز أن يكون حاال موطئة ملا 

ح أي أعىن رسال والالم يف لئال يتعلق مبا دل بعدها كما تقول مررت بزيد رجال صاحلا وجيوز أن يكون على املد
عليه الرسل أي أرسلناهم لذلك وجيوز أن تتعلق مبنذرين وعلى اهللا حال من حجة والتقدير للناس حجة كائنة على 

اهللا وجيوز أن يكون اخلرب على اهللا وللناس حال وال جيوز أن يتعلق على اهللا حبجة ألهنا مصدر و بعد ظرف حلجة 
  يكون صفة هلا ألن ظرف الزمان يوصف به املصادر كما خيرب به عنها وجيوز أن 

قوله تعاىل أنزله ال موضع له و بعلمه حال من اهلاء أي أنزله معلوما أو أنزله وفيه علمه أي معلومه وجيوز أن يكون 
حكم لكن اهللا حاال من الفاعل أي أنزله عاملا به واملالئكة يشهدون جيوز أن يكون ال موضع له ويكون حكمه ك

  يشهد وجيوز أن يكون حاال أي أنزله واملالئكة شاهدون بصدقه 
  قوله تعاىل مل يكن اهللا ليغفر هلم قد ذكر مثله يف قوله وما كان اهللا ليضيع و ما كان اهللا ليذر 

الدين حال قوله تعاىل اال طريق جهنم استثناء من جنس االول ألن االول يف معىن العموم ا كان يف سياق النفي و خ
  مقدرة 

قوله تعاىل قد جاء الرسول باحلق باحلق يف موضع احلال أي ومعه احلق أو متكلما باحلق وجيوز أن يكون متعلقا جباء 
أي جاء بسبب اقامة احلق و من حال من احلال وجيوز أن تكون متعلقة جباء أي جاء الرسول من عند اهللا فآمنوا 

توا خريا فهو مفعول به ألنه ملا أمرهم باالميان فهو يريد إخراجهم من أمر خريا تقديره عند اخلليل وسيبويه وأ



وادخاهلم فيما هو خري منه وقيل التقدير اميانا خريا فهو نعت ملصدر حمذوف وقيل هو خرب كان احملذوف أي يكن 
ال بد منه ويزيد ذلك  االميان خريا وهو غري جائز عند البصريني ألن كان ال حتذف هي وامسها ويبقى خربها اال فيما

ضعفا أن يكون املقدرة جواب الشرط حمذوف فيصري احملذوف للشرط وجوابه وقيل هو حال ومثله انتهوا خريا يف 
  مجيع وجوهه 

قوله تعاىل وال تقولوا على اهللا اال احلق احلق مفعول تقولوا أي وال تقولوا اال القول احلق ألنه مبعىن التذكروا وال 
هنا هو الذي تعرب عنه اجلملة يف قولك قلت زيد منطلق وجيوز أن يكون صفة ملصدر حمذوف و  تعتقدوا والقول

املسيح مبتدأ و عيسى بدل أو عطف بيان و رسول اهللا خربه وكلمته عطف على رسول و ألقاها يف موضع احلال 
سى بالكلمة املكون بالكلمة وقد معه مقدرة ويف العامل يف احلال ثالثة أوجه أحدها معىن كلمته ألن معىن وصف عي

من غري أب فكأنه قال ومنشؤه ومبتدعه والثاين أن يكون التقدير إذ كان ألقاها فإذا ظرف للكلمة وكان تامة 
وألقاها حال من فاعل كان وهو مثل قوهلم ضرىب زيدا قائما والثالث أن يكون حاال من اهلاء اجملرور والعامل فيها 

اهللا ملقيا إياها وروح منه معطوف على اخلرب أيضا و ثالثة خرب مبتدأ حمذوف أي اهلنا معىن االضافة تقديره وكلمة 
ثالثة أو االله ثالثة امنا اهللا مبتدأ و اله خربه و واحد توكيد أن يكون أي من أن يكون أو عن أن يكون وقد مر 

الكالم حذف أي أن يكونوا نظائره ومثله لن يستنكف املسيح أن يكون وال املالئكة معطوف على املسيح ويف 
  عبيدا 

  قوله تعاىل برهان من ربكم ان شئت جعلت من ربكم نعتا لربهان أو متعلقا جباء 

  قوله تعاىل صراطا مستقيما هو مفعول ثان ليهدي وقيل هو مفعول ليهدي على املعىن ألن املعىن يعرفهم 
تونك وهذا ضعيف ألنه لو كان كذلك لقال يفتيكم قوله تعاىل يف الكاللة يف يتعلق بيفيتكم وقال الكوفيون بيستف

فيها يف الكاللة كما لو تقدمت ان امرؤ هلك هو مثل وان امرأة خافت ليس له ولد اجلملة يف موضع احلال من 
الضمري يف هلك وله أخت مجلة حالية أيضا وجواب الشرط فلها وهو يرثها مستأنف ال موضع له وقد سدت هذه 

رط الذي هو قوله ان مل يكن هلا ولد فان كانتا اثنتني األلف يف كانتا ضمري االختني ودل اجلملة مسد جواب الش
على ذلك قوله وله أخت وقيل هو ضمري من التقدير فان كان من يرث ثنتني ومحل ضمري من على املعىن ألهنا 

  تستعمل يف االفراد والتثنية واجلمع بلفظ واحد 
 يفيده املبتدأ واأللف قد دلت على االثنني قيل الفائدة يف قوله اثنتني بيان أن فان قيل من شرط اخلرب أن يفيد ماال

املرياث وهو الثلثان هاهنا مستحق بالعدد جمردا عن الصغر والكرب وغريمها فلهذا كان مفيدا مما ترك يف موضع احلال 
تضلوا فيه ثالثة أوجه أحدها هو  من الثلثان فان كانوا الضمري للورثة وقد دل عليه ما تقدم فللذكر أي منهم أن

مفعول يبني أي يبني لكم ضاللكم لتعرفوا اهلدى والثاين هو مفعول له تقديره خمافة أن تضلوا والثالث تقديره لئال 
  تضلوا وهو قول الكوفيني ومفعول يبني على الوجهني حمذوف أي يبني لكم احلق 

  سورة املائدة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
اال ما يتلى عليكم يف موضع نصب على االستثناء من هبيمة االنعام واالستثناء متصل والتقدير أحلت لكم قوله تعاىل 

هبيمة االنعام اال امليتة وما أهل لغري اهللا به وغريه مما ذكر يف االية الثالثة من السورة غري حال من الضمري اجملرور 



و حملى اسم فاعل مضاف إىل املفعول وحذفت النون  عليكم أو لكم وقيل هو حال من ضمري الفاعل يف أوفوا
لإلضافة و الصيد مصدر مبعىن املفعول أي املصدر وجيوز أن يكون على بابه هاهنا أي غري حملني االصطياد يف حال 

  االحرام 

ني أي وال قتال قوله تعاىل وال القالئد أي وال ذوات القالئد ألهنا مجع قالدة واملراد حترمي املقلدة ال القالدة وال آم
آمني أو إذى آمني وقرىء يف الشإذ وال آمي البيت حبذف النون واالضافة يبتغون يف موضع احلال من الضمري يف 

آمني وال جيوز أن يكون صفة آلمني ألن اسم الفاعل إذا وصف مل يعمل يف االختيار فاصطادوا قرىء يف الشإذ 
حبركة مهزة الوصل وال جيرمنكم اجلمهور على فتح الياء وقرىء بكسر الفاء وهي بعيدة من الصواب وكأنه حركها 

بضمها ومها لغتان يقال جرم وأجرم وقيل جرم متعد إىل مفعول واحد وأجرم متعد إىل اثنني واهلمزة للنقل فأما فاعل 
ىل مفعولني هذا الفعل فهو شنآن ومفعوله االول الكاف وامليم و أن تعتدوا هو املفعول الثاين على قول من عداه إ

ومن عداه إىل واحد كأنه قدر حرف اجلر مرادا مع أن تعتدوا واملعىن ال حيملنكم بغض قوم على االعتداء واجلمهور 
على فتح النون األوىل من شنآن وهو مصدر كالغليان والنزوان ويقرأ بسكوهنا وهو صفة مثل عطشان وسكران 

بغيض قوم وقيل من سكن أراد املصدر أيضا لكنه خفف لكثرة والتقدير على هذا ال حيملنكم بغيض قوم أي عدأوة 
احلركات وإذا حركت النون كان مصدرا مضافا إىل املفعول أي ال حيملنكم بغضكم لقوم وجيوز أن يكون مضافا 

إىل الفاعل أي بغض قوم اياكم أن صدوكم يقرأ بفتح اهلمزة وهي مصدرية والتقدير ألن صدوكم وموعه نصب أو 
ختالف يف نظائره ويقرأ بكسرها على أهنا شرط واملعىن أن يصدوكم مثل ذلك الصد الذي وقع منهم جر على اال

أو يستدميوا الصد وإمنا قدر بذلك ألن الصد كان قد وقع من الكفار للمسلمني وال تعأونوا يقرأ بتخفيف التاءين 
دغام احدى التاءين يف االخرى وساغ اجلمع على أنه حذف التاء الثانية ختفيفا أو بتشديدها إذا وصلتها بال على ا

  بني ساكنني ألن االول منهما حرف مد 
قوله تعاىل امليتة أصلها امليتة والدم أصله دمى وما أهل لغري اهللا به قد ذكر ذلك كله يف البقرة والنطيحة مبعىن 

شاة نطيح مل تدخل اهلاء وما املنطوحة ودخلت فيها اهلاء ألهنا مل تذكر املوصوفة معها فصارت كاالسم فان قلت 
أكل السبع ما مبعىن الذي وميوضعه رفع عطفا على امليتة واالكثر ضم الباء من السبع وتسكينها لغة وقد قرىء به 

  اال ما ذكييتم يف موضع نصب استثاء من املوجب قبله واالستثناء راجع إىل املتردية والنطيحة وأكيلة السبع 

على النصب فيه وجهان أحدمها هو متعلق بذبح تعلق املفعول بالفعل أي ذبح على وما ذبح مثل وما أكل السبع 
احلجارة اليت تسمى نصبها أي ذحبت يف ذلك املوضع والثاين أن النصب االصنام فعلى هذا يف على وجهان أحدمها 

وما ذبح مسمى على هي مبعىن الالم أي ألجل االصنام فتكون مفعوال له والثاين أهنا على أصلها وموضعه حال أي 
االصنام وقيل نصب بضمتني ونصب بضم النون وإسكان الصاد ونصب بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر 

مبعىن املفعول وقيل جيوز فتح النون والصاد أيضا وهو اسم مبعىن املنصوب كالقبض والنقض مبعىن املقبوض 
الزالم مجع زمل وهو القدح الذي كانوا يضربون به على واملنقوض وأن تستقسموا يف موضع رفع عطفا على امليتة و ا

أيسار اجلزور ذلكم فسق مبتدأ وخرب ولكم اشارة إىل مجيع احملرمات يف االية وجيوز أن يرجع إىل االستقسام اليوم 
ظرف ل يئس و اليوم الثاين ظرف ل أكملت و عليكم يتعلق بأمتمت وال يتعلق ب نعميت فان شئت جعلته على 

أي أمتمت أعىن عليكم و رضيت يتعدى إىل مفعول واحد وهو هنا االسالم و دينا حال وقيل يتعدى إىل  التبيني
مفعولني ألن معىن رضيت هنا جعلت وصريت ولكم يتعلق برضيت وهي للتخصيص وجيوز أن يكون حاال من 



مهور على متجانف االسالم أي رضيت االسالم لكم فمن اضطر شرط يف موضع رفع باالبتداء و غري حال واجل
باأللف والتخفيف وقرىء جمنف بالتشديد من غري ألف يقال جتانف وجتنف المث متعلق مبتجانف وقيل الالم مبعىن إىل 

  أي مائل إىل امث فان اهللا غفور رحيم أي له فحذف العائد على املبتدأ 
دير صيد ما علمتم أو تعليم ما علمتم و قوله تعاىل مإذا أحل هلم قد ذكر يف البقرة وما علمتم ما مبعىن الذي والتق

من اجلوارح حال من اهلاء احملذوفة أو من ما واجلوارح مجع جارحة واهلاء فيها للمبالغة وهي صفة غالبة إذ ال يكاد 
يذكر معها املوصوف مكلبني يقرأ بالتشديد والتخفيف يقال كلبت الكلب وأكلبته فكلب أي أرغيته على الصيد 

وهو حال من الضمري يف علمتم تعلموهنن فيه وجهان أحدمها هو مستأنف ال موضع له والثاين هو وأسدته فاستأسد 
  حال من الضمري يف مكلبني وال جيوز أن يكون حاال ثانية ألن 

العامل الواحد ال يعمل يف حالني وال حيسن أن جيعل حاال من اجلوارح ألنك قد فصلت بينهما حال لغري اجلوارح مما 
  ا علمكم اهللا أي شيئا مم

قوله تعاىل وطعام الذين مبتدأ و حل لكم خربه وجيوز أن يكون معطوفا على الطيبات وحل لكم خرب مبتدأ حمذوف 
وطعامكم حل هلم مبتدأ وخرب واحملصنات معطوف على الطيبات وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب حمذوف أي 

الل فال يثين وال جيمع و من املؤمنات حال من الضمري واحملصنات من املؤمنات حل لكم أيضا وحل مصدر مبعىن احل
يف احملصنات أو من نفس احملصنات إذا عطفتها على الطيبات إذا آتيتموهن طرف ألحل أو حلل احملذوفة حمصنني 
حال من الضمري املرفوع يف آتيتموهن فيكون العامل آتيتم وجيوز أن يكون العامل أحل أو حل احملذوفة غري صفة 

ني أو حال من الضمري الذي فيها وال متخذي معطوف على غري فيكون منصوبا وجيوز أن يعطف على حملصن
مسافحني وتكون ال لتأكيد النفي ومن يكفر باالميان أي باملؤمن به فهو مصدر يف موضع املفعول كاخللق مبعىن 

عرابه مثل اعراب وانه يف االخرة ملن املخلوق وقيل التقدير مبوجب االميان وهو اهللا وهو يف االخرة من اخلاسرين ا
  الصاحلني وقد ذكر يف البقرة 

قوله تعاىل إىل املرافق قيل إىل مبعىن مع كقوله ويزدكم قوة إىل قوتكم وليس هذا املختار والصحيح أهنا على باهبا 
تهاء الفعل وال يتعرض وأهنا النتهاء الغاية وإمنا وجب غسل املرافق بالسنة وليس بينهما تناقض ألن إىل تدل على ان

بنفي احملدود إليه وال بإثباته اال ترى أنك إذا قلت سرت إىل الكوفة فغري ممتنع أن تكون بلغت أول حدودها ومل 
تدخلها وأن تكون دخلتها فلو قام الدليل على أنك دخلتها مل يكن مناقضا لقولك سرت إىل الكوفة فعلى هذا 

كون يف موضع احلال وتتعلق مبحذوف والتقدير وأيدكم مضافة إىل املرافق تكون إىل متعلقة باغسلوا وجيوز أن ت
برءوسكم الباء زائدة وقال من ال خربة له بالعربية الباء يف مثل هذا للتبعيض وليس بشيء يعرفه أهل النحو ووجه 

على الوجوه دخوهلا أهنا تدل على الصاق املسح بالرأس وأرجلكم يقرأ بالنصب وفيه وجهان أحدمها هو معطوف 
وااليدي أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وذلك جائز يف العربية بال خالف والسنة الداللة على وجوب 
غسل الرجلني تقوى ذلك والثاين أنه معطوف على موضع برءوسكم واالول أقوى ألن العطف على اللفظ أقوى 

  من العطف على املوضع 

أي وأرجلكم مغسولة أو كذلك ويقرأ باجلر وهو مشهور أيضا كشهرة  ويقرأ يف الشذوذ بالرفع على االبتداء
النصب وفيها وجهان أحدمها أهنا معطوفة على الرءوس يف اإلعراب واحلكم خمتلف فالرءوس ممسوحة واالرجل 

مغسولة وهو اإلعراب الذي يقال هو على اجلوار وليس مبمتنع أن يقع يف القرآن لكثرته فقد جاء يف القرآن 



شعر فمن القرآن قوله تعاىل وحور عني على قراءة من جر وهو معطوف على قوله بأكواب وأباريق واملعىن وتال
  خمتلف إذ ليس املعىن يطوف عليهم ولدان خملدون حبور عني قال الشاعر وهو النابغة 

  أو موثق يف حبال القيد جمنوب ... مل يبق اال أسري غري منفلت 
هور عندهم يف اإلعراب وقلب احلروف ببعضها إىل بعض والتأنيث وغري ذلك فمن والقول يف جمرورة واجلوار مش

اإلعراب ما ذكرنا يف العطف ومن الصفات قوله عذاب يوم حميط واليوم ليس مبحيط وإمنا احمليط العذاب وكذلك 
  السالم قوله يف يوم عاصف واليوم ليس بعاصف وإمنا العاصف الريح ومن قلب احلروف قوله عليه الصالة و 

ارجعن مأزورات غري مأجورات واألصل موزورات ولكن أريد التآخي وكذلك قوهلم انه ال يأتينا بالغدايا والعشايا 
ومن التأنيث قوله فله عشر أمثاهلا فحذفت التاء من عشر وهي مضافة إىل االمثال وهي مذكرة ولكن ملا جأورت 

  الشاعر  االمثال الضمري املؤنث أجرى عليها حكمه وكذلك قول
  سور املدينة واجلبال اخلشع ... ملا أتى خرب الزبري تضعضعت 

وقوهلم ذهبت بعض أصابعه ومما راعتب العرب فيه اجلوار قوهلم قامت هند فلم جييزوا حذف التاء إذا مل يفصل 
م قام زيد وعمرا بينهما فان فصلوا بينهما أجازوا حذفها وال فرق بينهما اال اجملأورة وعدم اجملأورة ومن ذلك قوهل

كلمته استحسنوا النصب بفعل حمذوف جملأورة اجلملة امسا قد عمل فيه الفعل ومن ذلك قلبهم الوأو اجملأورة 
للطرف مهزة يف قوهلم أوائل كما لو وقعت طرفا وكذلك إذا بعدت عن الطرف ال تقلب حنو طوأويس وهذا موضع 

حويون له بابا ورتبوا عليه مسائل مث أصلوه بقوهلم جحر ضب حيتمل أن يكتب فيه أوراق من الشواهد وقد جعل الن
خرب حىت اختلفوا يف جواز جر التثنية واجلمع فأجاز االتباع فيهما مجاعة من حذاقهم قياسا على املفرد املسموع 

أجيز ولو كان ال وجه له يف القياس حبال القتصروا فيه على املسموع فقط ويؤيد ما ذكرناه أن اجلر يف االية قد 
  غريه وهو 

النصب والرفع والنصب غري قاطعني وال ظاهرين على أن حكم الرجلني املسح وكذلك اجلر جيب أن يكون 
كالنصب والرفع يف احلكم دون اإلعراب والوجه الثاين أن يكون جر االرجل جبار حمذوف تقديره وافعلوا بأرجلكم 

  غسال وحذف اجلار وإبقاء اجلر جائز قال الشاعر 
  وال ناعب اال ببني غرهبا ... م ليسوا مصلحني عشرية مشائي

  وقال زهري 
  وال سابق شيئا إذا كان جائيا ... بدا يل أين لست مدرك ما مضى 

فجر بتقدير الباء وليس مبوضع ضرورة وقد أفردت هلذه املسألة كتابا إىل الكعبني مثل إىل املرافق وفيه دليل على 
يس مبحدود والتحديد يف املغسول الذي أريد بعضه وهو قوله وأيديكم إىل وجوب غسل الرجلني ألن املسموح ل

املرافق ومل حيدد الوجه ألن املراد مجيعه وأيدكم منه منه يف موضع نصب بامسحوا ليجعل الالم غري زائدة ومفعول 
ضعيف ألن أن غري  يريد حمذوف تقديره ما يريد اهللا الرخصة يف التيمم ليجعل عليكم حرجا وقيل الالم زائدة وهذا

ملفوظ هبا وإمنا يصح أن يكون الفعل مفعوال لرييد بأن ومثله ولكن يريد ليطهركم أي يريد ذلك ليطهركم عليكم 
  يتعلق بيتم وجيوز أن يتعلق بالنعمة وجيوز أن يكون حاال من النعمة 

  ال من امليثاق قوله تعاىل إذ ظرف لواثقكم وجيوز أن يكون حاال من اهلاء اجملرورة وأن يكون حا
قوله تعاىل شهداء بالقسط مثل قوله تعاىل شهداء هللا وقد ذكرناه يف النساء هو أقرب هو ضمري العدل وقد دل عليه 

  أعدلوا وأقرب للتقوى قد ذكر يف البقرة 



الثاين قوله تعاىل وعد اهللا وعد يتعدى إىل معفولني جيوز االقتصار على أحدمها واملفعول االول هنا الذين آمنوا و
حمذوف استغىن عنه باجلملة اليت هي قوله هلم مغفرة وال موضع هلا من اإلعراب ألن وعد ال يعلق عن العمل كما 

  تعلق ظننت وأخواهتا 
  قوله تعاىل نعمت اهللا عليكم يتعلق بنعمة وجيوز أن يكون حاال منها 

ز أن يعمل يف إذ أن يبسطوا أي بأن فيتعلق مبحذوف و إذ ظرف للنعمة أيضا وإذا جعلت عليكم حاال جا - ٢١١
  يبسطوا وقد ذكرنا اخلالف يف موضعه 

قوله تعاىل منهم اثىن عشر جيوز أن يتعلق منهم ببعثنا وأن يكون صفة الثين عشر تقدمت فصارت حاال وعزرمتوهم 
رضتم أي اقراضا يقرأ بالتشديد والتخفيف واملعىن واحد قرضا جيوز أن يكون مصدرا حمذوف الزوائد والعامل فيه أق

وجيوز أن يكون القرض مبعىن املقرض فيكون مفعوال به ألكفرن جواب الشرط فمن كفر بعد ذلك منكم يف موضع 
  احلال من الضمريؤ يف ألكفرن و سواء السبيل قد ذكر يف البقرة 

أو مبعىن شيء وقد ذكر قوله تعاىل فبما نقضهم الباء تتعلق ب ملعناهم ولو تقدم الفعل لدخلت الفاء عليه وما زائدة 
يف النساء وجعلنا يتعدى إىل مفعولني مبعىن صرينا و قاسية املفعول الثاين وياؤه وأو يف األصل ألنه من القسوة ويقرأ 
قسية على فعيلة قلبت الوأو ياء وأدغمت فيها ياء فعيل وفعيلة يف لعناهم وأن يكون حاال من الضمري يف قاسية وال 

هنا للمبالغة مبعىن فاعلة حيرفون مستأنف وجيوز أن يكون حاال من املفعول يف لعناهم وأن  جيوز أن يكون حاال من
يكون حاال من الضمري يف قاسية وال جيوز أن يكون حاال من القلوب ألن الضمري يف حيرفون ال يرجع إىل القلوب 

على خائنة أي على طائفة خائنة ويضعف أن جيعل حاال من اهلاء وامليم يف قلوهبم عن مواضعه قد ذكر يف النءا 
وجيوز أن تكون فاعلة هنا مصدرا كالعاقبة والعافية و منهم صفة خلائنة ويقرأ خيانة وهي مصدر والياء منقلبة عن 
وأو لقوهلم خيون وفالن أخون من فالن وهو خوان اال قليال منهم استثناء من خائنة ولو قرىء باجلر على البدل 

  لكان مستقيما 
ىل ومن الذين قالوا من تتعلق بأخذنا تقديره وأخذنا من الذين قالوا انا نصارى ميثاقهم والكالم معطوف قوله تعا

على قوله ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل والتقدير وأخذنا من الذين قالوا انا نصارى ميثاقهم وال جيوز أن يكون 
يه إضمارا قبل الذكر لفظا وتقديرا والياء يف وأغرينا من التقدير وأخذنا ميثاقهم من الذين قالوا انا نصارى ألن ف

وأو واشتقاقه من الغراء وهو الذي يلصق به يقال سهم مغرو و بينهم ظرف ألغرينا أو حال من العدأوة وال يكون 
اغضوا إىل ظرفا للعدأوة ألن املصدر ال يعمل فيما قبله إىل يوم القيامة يتعلق بأغرينا أو بالبغضاء أو بالعدأوة أي تب

  يوم القيامة 

قوله تعاىل يبني لكم حال من رسولنا و من الكتاب حال من اهلاء احملذوفة يف خيفون قد جاءكم ال موضع له من اهللا 
  يتعلق جباءكم أو حال من نور 

وز أن قوله تعاىل يهدي به اهللا جيوز أن يكون حاال من رسولنا بدال من يبني وأن يكون حاال من الضمري يف يبني وجي
يكون صفة لنور أو لكتاب واهلاء يف به تعود على من جعل يهدي حاال منه أو صفة له فلذلك أفرد و من مبعىن 
الذي أو نكرة موصوفة و سبل السالم املفعول الثاين ليهدي وجيوز أن يكون بدال من رضوانه والرضوان بكسر 

 لغة وقد قرىء به بإذنه أي بسبب أمره املنزل على الراء وضمها لغتان وقد قرىء هبما وسبلي بضم الباء والتسكني
  رسوله 

قوله تعاىل فمن ميلك أي قل هلم ومن استفهام تقري و من اهللا جيوز أن يكون حاال متعلقا بيملك وأن يكون حاال من 



 و شيئا و مجيعا حال من املسيح وأمه ومن يف االرض وجيوز أن يكون حاال من من وحدها ومن هاهنا عام سبقه
  خاص من جنسه وهو املسيح وأمه خيلق مستأنف 

  قوله تعاىل قل فلم يعذبكم أي قل هلم بل أنتم رد لقوهلم حنن أبناء اهللا وهو حمكي بقل 
قوله تعاىل على فترة يف موضع احلال من الضمري يف يبني وجيوز أن يكون حاال من الضمري اجملرور يف لكم و من 

ألفة أن تقولوا وال نذير معطوف على لفظ بشري وجيوز يف الكالم الرفع على الرسل نعت لفترة أن تقولوا أي خم
  موضع من بشري 

  قوله تعالى نعمت اهللا عليكم إذ جعل هو مثل قوله نعمة اهللا عليكم إذ هم قوم وقد ذكر 
وأن يكون قوله تعاىل على أدباركم حال من الفاعل يف ترتدوا فتنقلبوا جيوز أن يكون جمزوما عطفا على ترتدوا 

  منصوبا على جواب النهي 
  قوله تعاىل فانا داخلون أي داخلوها فحذف املفعول لداللة الكالم عليه 

قوله تعاىل من الذين خيافون يف موضع رفع صفة لرجلني وخيافون صلة الذين والوأو العائد ويقرأ بضم الياء على مامل 
  يسم فاعله وله معنيان أحدمها 

أي خوف والثاين أن يكون املعىن خيافهم غريهم كقولك فالن خموف أي خيافه الناس أنعم هو من قولك خيف الرجل 
  اهللا صفة أخرى لرجلني وجيوز أن يكون حاال وقد معه مقدرة وصاحب احلال رجالن أو الضمري يف الذين 

رف ل قاعدون قوله تعاىل ما داموا هو بدل من أبدا ألن ما مصدرية تنوب عن الزمان وهو بدل بعض و هاهنا ظ
  واالسم هنا وها للتنبيه مثل اليت يف قولك هذا وهؤالء 

قوله تعاىل وأخى يف موضعه وجهان أحدمها نصب عطفا على نفسي أو على اسم ان والثاين رفع عطفا على الضمري 
سقني يف أملك أي وال ميلك أخي اال نفسه وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب حمذوف أي وأخي كذلك وبني القوم ألفا

األصل أن ال تكرر بني وقد تكرر توكيدا كقولك املال بني زيد وبني عمرو وكررت هنا لئال يعطف على الضمري 
  من غري اعادة اجلار 

قوله تعاىل أربعني سنة ظرف حملرمة فالتحرمي على هذا مقدر و يتيهون حال من الضمري اجملرور وقيل هي ظرف 
ال تأس ألف تأسا بدل من وأو ألنه من االسى الذي هو احلزن وتثنيته أسوان ليتيهون فالتحرمي على هذا غري مؤقت ف

  وال حجة يف أسيت عليه النكار السني ويقال رجل أسوان بالوأو وقيل هي من الياء يقال رجل أسيان أيضا 
مزة قطع ألهنا حادثة قوله تعاىل نبأ ابىن آدم اهلمزة يف ابىن مهزة وصل كما هي يف الواحد فأما مهزة أبناء يف اجلمع فه

للجمع إذ قربا ظرف لنبأ أو حال منه وال يكون ظرفا التل وباحلق حال من الضمري يف اتل أي حمقا أو صادقا قربانا 
هو يف األصل مصدر وقد وقع هنا موضع املفعول به واألصل إذ قربا قربانني لكنه مل يثن ألن املصدر ال يثىن وقال 

حد منهما قربانا كقوله فاجلدوهم مثانني جلدة أي كل واحد منهم قال ألقتلنك أي أبو علي تقديره إذ قرب كل وا
  قال املردود عليه للمقبول منه ومقعلو يتقبل حمذوف أي يتقبل من املتقني قرابينهم وأعماهلم 

  قوله تعاىل بامثي وامثك يف موضع احلال أي ترجع حامال لالمثني 
  الوأو ويقرأ طأوعت باأللف قوله تعاىل فطوعت اجلمهور على تشديد 

والتخفيف ومها لغتان واملعىن زينت قال قوم طأوعت تتعدى بغري الم وهذا خطأ ألن اليت تتعدى بغري الالم تتعدى 
  إىل مفعول واحد وقد عداه هاهنا إىل قتل أخيه وقيل التقدير طأوعته نفسه على قتل أخيه فزاد الالم وحذف على 



يف موضع احلال من الضمري يف يوارى واجلملة يف موضع نصب بريى والسوأة جيوز  قوله تعاىل كيف يوارى كميف
ختفيف مهزهتا بإلقاء حركتها على الوأو فتبقى سوأة أخيه وال تقلب الوأو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ألن حركتها 

وارى معطوف على أكون وذكر عارضة واأللف يف ويليت بدل من ياء املتكلم واملعىن يا ويله احضري فهذا وقتك فأ
بعضهم أنه جيوز أن ينتصب على جواب االستفهام وليس بشيء إذ ليس املعىن أيكون مين عجز فمواراة اال ترى أن 

  قولك أين بيتك فأزورك معناه لو عرفت لزرت وليس املعىن هنا لو عجزت لواريت 
ال حيسن االبتداء بكتبنا هنا واهلاء يف انه للشان و من  قوله تعاىل من أجل من تتعلق ب كتبنا وال تتعلق بالنادمني ألنه

شرطية و بغري حال من الضمري يف قتل أي من قبتل نفسا ظاملا أو فساد معطوف على نفس وقرىء يف الشإذ 
بالنصب أي أو عمل فسادا أو أفسد فسادا أي افساد فوضعه موضع املصدر مثل العطاء و بعد ذلك ظرف ل 

  م لتوكيد ذلك مسرفون وال متنع ال
قوله تعاىل حياربون اهللا أي أولياء اهللا فحذف املضاف و أن يقتلوا خرب جزاء وكذلك املعطوف عليه وقد قرىء فيهن 
بالتخفيف و من خالف حال من االيدي واالرجل أي خمتلفة أو ينفوا من االرض أي من االرض اليت يريدون االقامة 

مبتدأ وخرب يف موضع خرب ذلك و يف الدنيا صفة خزي وجيوز أن يكون  هبا فحذف الصفة و ذلك مبتدأ و هلم خزي
  ظرفا له وجيوز أن يكون خزي خرب ذلك وهلم صفة مقدمة فتكون حاال وجيوز أن يكون يف الدنيا ظرفا لالستقرار 

داء والعائد قوله تعاىل اال الذين استثناء من الذين حياربون يف موضع نصب وقيل جيوز أن يكون يف موضع رفع باالبت
  عليه من اخلرب حمذوف أي فان اهللا غفور هلم أو رحيم هبم 

  قوله تعاىل إليه الوسيلة جيوز أن يتعلق إىل بابتغوا وأن يتعلق بالوسيلة 

  ألن الوسيلة مبعىن املتوسل به فيعمل فيما قبله وجيوز أن يكون حاال أي الوسيلة كائنة إليه 
عذاب اسم للتعذيب وله حكمه يف العمل وأخرجت اضافته إىل يوم يوما عن قوله تعاىل من عذاب يوم القيامة ال

  الظرفية 
قوله تعاىل والسارق والسارقة مبتدأ ويف اخلرب وجهان أحدمها هو حمذوف تقديره عند سيبيويه وفيما يتلى عليكم وال 

املبتدأ الذي وصلته بالفعل أو جيوز أن يكون عنده فاقطعوا هو اخلرب من أجل الفاء وإمنا جيوز ذلك فيما إذا كان 
الظرف ألنه يشبه الشرط والسارق ليس كذلك والثاين اخلرب فاقطعوا أيديهما ألن األلف والالم يف السارق مبنزلة 

الذي ال يراد به سارق بعينه وأيديهما مبعىن يديهما ألن املقطوع من السارق والسارقة مييناهم فوضع اجلمع موضع 
االنسان سوى ميني واحدة وما هذا سبيله جيعل اجلمع فيه مكان االثنني وجيوز أن خيرج على االثنني ألنه ليس يف 

  األصل وقد جاء يف بيت واحد قال الشاعر 
  ظهرامها مثل ظهور الترسني ... ومهمهني فد فدين مرتني 

  جزاء مفعول من أجله أو مصدر لفعل حمذوف أي جازمها جزاء وكذلك نكاال 
نك هنى واجليدي فتح الياء وضم الزاي ويقرأ بضم الياء وكسر الزاي من أحزنين وهي لغة من قوله تعاىل ال حيز

الذين قالوا يف موضع نصب على احلال من الضمري يف يسارعون أو من الذين يسارعون بأفواههم يتعلق بقالوا أي 
قوله من الذين قالوا آمنوا و  قالوا بأفواههم آمنوا ومل تؤمن قلوهبم اجلملة حال ومن الذين هادوا معطوف على

مساعون خرب مبتدأ حمذوف أي هم مساعون وقبل مساعون مبتدأ ومن الذين هادوا خربه للكذب فيه وجهان أحدمها 
الالم زائدة تقديره مساعنون الكذب والثاين ليست زائدة واملفعول حمذوف والتقدير مساعون أخباركم للكذب أي 

لثانية تكريرا لألوىل و لقوم متعلق به أي ألجل قوم وجيوز أن تتعلق الالم يف لقوم ليكذبوا عليكم فيها و مساعون ا



بالكذب ألن مساعون الثانية مكررة والتقدير ليكذبوا لقوم آخرين و مل يأتوك يف موضع جر صفة أخرى لقوم 
حيرفون والثاين  حيرفون فيه وجهان أحدمها هو مستأنف ال موضع له أو يف موضع رفع خرب ملبتدأ حمذوف أي هم

  ليست مبستأنف بل هو صفة لسماعون أي مساعون حمرفون وجيوز أن يكون 

حاال من الضمري يف مساعون وجيوز أن يكون صفة أخرى لقوم أي حمرفني و من بعد مواضعه مذكور يف النساء 
ل التقدير شيئا كائنا من يقولون مثل حيرفون وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف حيرفون من اهللا شيئا يف موضع احلا

  أمر اهللا 
قوله تعاىل مساعون للكذب أي هم مساعون ومثله أكالون للسحت والسحت والسحت لغتان وقد قرىء هبما فلن 

  يضروك شيئا يف موضع املصدر أي ضررا 
قوله تعاىل وكيف حيكمونك كيف يف موضع نصب على احلال من الضمري الفاعل يف حيكمونك وعندهم التوراة 
مجلة يف موضع احلال والتوراة مبتدأ وعندهم اخلرب وجيوز أن ترفع التوراة بالظرف فيها حكم اهللا يف موضع احلال 

  والعامل فيها ما يف عند من معىن الفعل وحكم اهللا مبتدأ أو معمول الظرف 
الضمري اجملرور يف فيها  قوله تعاىل فيها هدى ونور يف موضع احلال من التوراة حيكم هبا النبيون مجلة يف احلال من

للذين هادوا الالم تتعلق بيحكم والربانيون واالحبار عطف على النبيون مبا استحفظوا جيوز أن يكون بدال من قوله 
هبا يف قوله حيكم هبا وقد أعاد اجلار لطول الكالم وهو جائز أيضا وان مل يطل وقيل الربانيون مرفوع بفعل حمذوف 

ين واالحبار مبا تسحفظوا وقيل هو مفعول به أي حيكمون بالتوراة بسبب استحفاظهم ذلك والتقدير وحيكم الربانو
  و ما مبعىن الذي أي مبا استحفظوه من كتاب اهللا حال من احملذوف أو من ما و عليه يتعلق ب شهداء 

فيقرأ بالنصب عطفا قوله تعاىل النفس بالنفس بالنفس يف موضع رفع خرب أن وفيه ضمري وأما العني إىل قوله والسن 
على ما عملت فيه أن وبالرفع وفيه ثالثة أوجه أحدها هو مبتدأ واجملرور خربه وقد عطف مجال على مجلة والبثاين أن 

املرفوع منها معطوف على الضمري يف قوله بالنفس واجملررات على هذا أحوال مبينة للمعىن ألن املرفوع على هذا 
وكيد كقوله تعاىل ما أشركنا وال آباؤنا والثالث أهنا معطوفة على املعىن ألن معىن فاعل للجار وجاز العطف من غري ت

كتبنا عليهم قلنا هلم النفس بالنفس وال جيوز أن يكون معطوفا على أن وما عملت فيه ألهنا وما عملت فيه يف 
الثالثة وجيوز أن يكون  موضع نصب وأما قوله واجلروح فيقرأ بالنصب محال على على النفس وبالرفع وفيه االوجه

  مستأنفا أي واجلروح 

  قصاص يف شريعة حممد واهلاء يف به للقصاص و فهو كناية عن التصدق واهلاء يف له للمتصدق 
قوله تعاىل مصدقا األوىل حال من عيسى و من التوراة حال من ما أو من الضمري يف الظرف و فيه هدى مجلة يف 

ثاين حال أخرى من االجنيل وقيل من عيسى أيضا وهدى وموعظة حال من موضع احلال من االجنيل ومصدقا ال
االجنيل أيضا وجيوز أن يكون من عيسى أي هاديا وواعظا أو ذا هدى وذا موعظة وجيوز أن يكون مفعوال من أجله 

ر اهلدى أي قفينا للهدى أو وآتيناه االجنيل للهدى وقد قرىء يف الشإذ بالرفع أي ويف االجنيل هدى وموعظة وكر
  توكيدا 

قوله تعاىل وليحكم يقرأ بسكون الالم وامليم على االمر ويقرأ بكسر الالم وفتح امليم على أهنا الم كي أي وقفينا 
  ليؤمنوا وليحكم 

قوله تعاىل باحلق حال من الكتاب مصدقا حال من الضمري يف قوله باحلق وال يكون حاال من الكتاب إذ ال يكون 



مهيمنا حال أيضا ومن الكتاب حال من ما أو من الضمري يف الظرف والكتاب الثاين جنس حاالن لعامل واحد و
وأصل ميهيمن ميمن ألنه مشتق من االمانة ألن املهيمن الشاهد وليس يف الكالم مهن حىت تكون اهلاء أصال عما 

لكل جعلنا منكم ال جاءك يف موضع احلال أي عادال عما جاءك و من احلق حال من الضمري يف جاءك أو من ما 
جيوز أن يكون منكم صفة لكل ألن ذلك يوجب ألفصل بني الصفة واملوصوف باالجنيب الذي ال تشديد فيه للكالم 
ويوجب أيضا أن يفصل بني جعلنا وبني معموهلا وهو شرعة وإمنا يتعلق مبحذوف تقديره أعىن وجعلنا هاهنا ان شئت 

جعلتها مبعىن صرينا ولكن ليبلوكم الالم تتعلق مبحذوف تقديره ولكن  جعلتها املتعدية إىل مفعول واحد وان شئت
فرقكم ليبلوكم مرجعكم مجيعا حال من الضمري اجملرور ويف العامل وجهان أحدمها املصدر املضاف ألنه يف تقدير 

ستقرار الذي ارتفع به إليه ترجعون مجيعا والضمري اجملرور فاعل يف املعىن أو قائم مقام الفاعل والثاين أن يعمل فيه اال
  مرجعكم أو الضمري الذي يف اجلار 

قوله تعاىل وأن احكم بينهم يف أن وجهان أحدمها هي مصدرية واالمر صلة هلا ويف موضعها ثالثة أوجه أحدها 
  نصب عطفا على الكتاب 

نا إليك وباحلكم وجيوز يف قوله وأنزلنا إليك الكتاب أي وأمنزلنا إليك احلكم والثاين جر عطفا على احلق أي أنزل
على هذا الوجه أن يكون نصبا ملا حذف اجلار والثالث أن يكون يف موضع رفع تقديره وأن احكم بينهم مبا نزل اهللا 

أمرنا أو قولنا وقيل أن مبعىن أي وهو بعيد ألن الوأو متنع من ذلك واملعىن يفسد ذلك ألن أن التفسريية ينبغي أن 
ن تصحيح هذا القول على أن يكون التقدير وأمرناك مث فسر هذا االمر باحكم أن يسبقها قول يفسر هبا وميك

يفتنوك فيه وجهان أحدمها هو بدل من ضمري املفعول بدل االشتمال أي احذرهم فتنتهم والثاين أن يكون مفعوال 
  من أجله أي خمافة أن يفتنوك 

ح امليم والناصب له يبغون ويقرأ بفتح اجلميع وهو قوله تعاىل أفحكم اجلاهلية يقرأ بضم احلاء وسكون الكاف وفت
أيضا منصوب بيبغون أي احكم حكم اجلاهلية ويقرأ تبغون بالتاء على اخلطاب ألن قبله خطايا ويقرأ بضم احلاء 

وسكون الكاف وضم امليم على أنه مبتدأ واخلرب يبغون والعائد حمذوف أي يبغونه وهو ضعيف وإمنا جاء يف الشعر 
  ليس بضرورة يف الشعر واملستشهد به على ذلك قول أيب النجم اال أنه 

  على ذنبا كله مل أصنع ... قد أصبحت أم اخليار تدعى 
فرفع كله ولو نصب مل يفسد الوزن ومن أحسن مبتدأ وخرب وهو استفهام يف معىن النفي و حكما متييز و لقوم هو 

وإمنا املعىن أن املوقن يتدبر حكم اهللا فيحسن عنده ومثله ان يف يف املعىن عند قوم يوقنون وليس املعىن أن احلكم هلم 
ذلك آلية للمؤمنني ولقوم يوقنون وحنو ذلك وقيل هي على أصلها واملعىن ان حكم اهللا للمؤمنني على الكافرين 

  وكذلك االية هلم أي احلجة هلم 
  قوله تعاىل بعضهم أولياء بعض مبتدأ وخرب ال موضع له 

ى الذين جيوز أن يكون من رؤية العني فيكون يسارعون يف موضع احلال وجيوز أن يكون مبعىن تعرف قوله تعاىل فتر
فيكون يسارعون حاال أيضا وجيوز أن يكون من رؤية القلب املتعدية إىل مفعولني فيكون يسارعون املفعول الثاين 

عل يف يسارعون و دائرة صفة غالبة ال يذكر وقرىء يف الشإذ بالياء والفاعل اهللا تعاىل و يقولون حال من ضمري الفا
  معها املوصوف أن يأيت يف موضع 



  نصب خرب عسى وقيل هو يف موضع رفع بدال من اسم اهللا فيصبحوا معطوف على يأيت 
قوله تعاىل ويقول يقرأ بالرفع من غري وأو العطف وهو مستأنف ويقرأ بالوأو كذلك ويقرأ بالوأو والنصب ويف 

جه أحدها أنه معطوف على يأيت محال على املعىن ألن معىن عسى اهللا أن يأيت وعسى أن يأيت اهللا النصب أربعة أو
واحد وال جيوز أن يكون معطوفا على لفظ أن يأيت ألن أن يأيت خرب عسى واملعطوف عليه يف حكمه فيفتقر إىل 

سى اهللا أن يقول الذين آمنوا ضمري يرجع إىل اسم عسى وال ضمري يف قوله ويقول الذين آمنوا فيصري كقولك ع
والثاين أنه معطوف على لفظ يأيت على الوجه الذي جعل فيه بدال فيكون داخال يف اسم عسى واستغىن عن خربها 

مبا تضمنه امسها من احلدث والوجه الثالث أن يعطف على لفظ يأيت وهو خرب ويقدر مع املعطوف ضمري حمذوف 
بع أن يكون معطوفا على الفتح تقديره فعسى اهللا أن يأيت بالفتح وبأن يقول تقديره ويقول الذين آمنوا به والرا

الذين آمنوا جهد إمياهنم فيه وجهان أحدمها أنه حال وهو هنا معرفة والتقدير وأقسموا باهللا جيهلون جهد إمياهنم 
اللته عليه والثاين أنه مصدر فاحال يف احلقيقة جمتهدين مث أقيم الفعل املضارع مقامه مث أقيم املصدر مقام الفعل لد

  يعمل فيه أقسموا وهو من معناه ال من لفظه 
قوله تعاىل من يرتد منكم يقرأ بفتح الدال وتشديدها على االدغام وحرك الدال بالفتح اللتقاء الساكنني ويقرأ 

ر صفة لقوم يرتدد بفك االدغام واجلزم على األصل ومنكم يف موضع احلال من ضمري الفاعل حيبهم يف موضع ج
وحيبونه معطوف عليه وجيوز أن يكون حاال من الضمري املنصوب تقديره وهم حيبونه إذلة و أعزة صفتان أيضا 

جياهدون جيوز أن يكون صفة لقوم أيضا وجاء بغري وأو كما جاء إذلة وأعزة وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف 
  أعزة أي يعزون جماهدين وجيوز أن يكون مستأنفا 

  ه تعاىل الذين يقيمون الصالة صفة للذين آمنوا وهم راكعون حال من الضمري يف يؤتون قول
قوله تعاىل فان حزب اهللا هم الغالبون قيل هو خرب املبتدأ الذي هو من ومل يعد منه ضمري إليه ألن احلزب من يف 

  املعىن فكأنه قال فاهنم هم الغالبون 

وضع احلال من الذين األوىل أو من الفاعل يف اختذوا والكفار يقرأ باجلر قوله تعاىل من الذين أوتوا الكتاب يف م
  عطفا على الذين اجملرورة وبالنصب عطفا على الذين املنصوبة واملعنيان صحيحان 

  قوله تعاىل ذلك بأهنم ذلك مبتدأ وما بعده اخلرب أي ذلك بسبب جهلهم أي واقع بسبب جهلهم 
ار الالم على األصل وبادغامها يف التاء لقرهبا منها يف املخرج ويقرأ تنقمون بكسر قوله تعاىل هل تنقمون يقرأ باظه

القاف وفتحها وهو مبين على املاضي وفيه لغتان نقم ينقم ونقم ينقم و منا مفعول تنقمون الثاين وما بعد اال هو 
ال على اال والثاين تقدم الصلة املفعول االول وال جيوز أن يكون منا حاال من أن والفعل ألمرين أحدمها تقدم احل

  على املوصول والتقدير هل تكرهون منا اال امياننا 
وأما قوله وأن أكثركم فاسقون ففي موضعه وجهان أحدمها أنه معطوف على أن آمنا واملعىن على هذا انكم كرهتم 

ين حمبب إىل الناس وأنت امياننا وامتناعكم أي كرهتم خمألفتنا اياكم وهذا كقولك للرجل ما كرهت مين اال أن
  مبغض وان أن آمنا باهللا وبأن أكثركم فاسقون 

قوله تعاىل مثوبة منصوب على التمييز واملميز بشر ويقرأ مثوبة بسكون الثاء وفتح الوأو وقد ذكر يف البقرة و عند 
هو يف موضع نصب  اهللا صفة ملثوبة من لعنه يف موضع من ثالثة أوجه أحدها هو يف موضع جر بدال من شر والثاين

بفعل دل عليه أنبئكم أي أعغرفكم من لعنه اهللا والثالث هو يف موضع رفع أي هو من لعنه اهللا وعبد الطاغوت يقرأ 
بفتح العني والباء ونصب الطاغوت على أنه فعل معطوف على لعن ويقرأ بفتح العني وضم الباء وجر الطاغوت 



مع وما بعده جمرور باضافته إليه وهو منصوب جبعل ويقرأ بضم وعبد هنا اسم مثل يقظ وحدث وهو يف معىن اجل
العني والباء ونصب الدال وجر ما بعده وهو مجع عبد مثل سقف وسقف أو عبيد مثل قتيل وقتل أو عابد مثل نازل 

ونزل أو عباد مثل كتاب وكتب فيكون مجع مجع مثل مثار ومثر ويقرأ عبد الطاغوت بضمش العني وفتعح الباء 
  ديها مثل ضارب وضرب ويقرأ عباد الطاغوت مثل صائم وصوام ويقرأ عباد الطاغوت وهو ظاهر مثل صائم وتش

وصيام ويقرأ وعابد الطاغوت و عبد الطاغوت على أنه صفة مثل حطم ويقرأ وعبد الطاغوت على أنه فعل مامل 
زي ويقرأ وعبدوا على أنه يسم فاعله والطاغوت مرفوع ويقرأ وعبد مثل ظرف أي صار ذلك للطاغوت كالغري

  فعل والوأو فاعل والطاغوت نصب ويقرأ وعبدى الطاغوت وهو مجع عابد مثل قاتل وقتلة 
قوله تعاىل وقد دخلوا يف موضع شاحلال من الفاعل يف قالوا أو من الفاعل يف آمنا و بالكفر يف موضع شاحلال من 

  ى وجيوز أن يكون التقدير وقد كانوا خرجوا به الفاعل يف دخلوا أي دخلوا كفارا وهم قد خرجوا حال أخر
  قوله تعاىل وأكلهم املصدر مضاف إىل الفاعل و السحت مفعوله ومثله عن قوهلم االمث 

قوله تعاىل ينفق مستأنف وال جيوز أن يكون حاال من اهلاء لشيئني أحدمها أن اهلاء مضاف إليها والثاين أن اخلرب 
حاال من اليدين إذ ليس فيها ضمري يعود إليهما للحرب جيوز أن يكون صفة لنار يفصل بينهما وال جيوز أن يكون 

  فيتعلق مبحذوف وأن يكون متعلقا بأوقدوا و فسادا مفعول من أجله 
قوله تعاىل ألكلوا من فوقهم مفعول أكلوا حمذوف ومن فهوقهم نعت له تقديره رزقا كائنا من فوقهم أو مأخوذا من 

  ساء هنا مبعىن بئس وقد ذكر فيما تقدم فوقهم ساء ما يعملون 
  قوله تعاىل فما بلغت رسالته يقرأ على االفراد وهو جنس يف معىن اجلمع وباجلمع ألن جنس الرسالة خمتلف 

قوله تعاىل والصابئن يقرأ بتحقيق اهلمزة على األصل وحبذفها وضم الباء واألصل على هذا صبا باأللف املبدلة من 
مضمومة ووجهه أنه أبدل اهلمزة ياء النكسار ما قبلها ومل حيذفها لتدل على أن أصلها حرف يثبت اهلمزة ويقرأ بياء 

ويقرأ باهلمزة والنصب عطفا على الذين وهو شإذ يف الرواية صحيح يف القياس وهو مثل الذي يف البقرة واملشهور 
أخري بعد خرب ان وتقديره و وال هم حيزنون يف القراءة الرفع وفيها أقوال أحدها قول سيبيويه وهو أن النية به الت

  والصابئون كذلك فهو مبتدأ واخلرب حمذوف ومثله 
  فاىن وقيار هبما لغريب 

أي فاين لغريب وقيار هبا كذلك والثاين أنه معطوف على موضع ان كقولك ان زيدا وعمرو قائمان وهذا خطأ ألن 
و خرب وان جعلته خرب عمرو مل يبق الن خرب مث هو ممتنع من جهة خرب ان مل يتم وقائمان ان جعلته خرب ان مل يبق لعمر

املعىن ألنك خترب باملثىن عن املفرد فأما قوله تعاىل ان اهللا ومالئكته يصلون على النيب على قراءة من رفع مالئكته 
فعت زيدا جاز فخرب ان حمذوف تقديره ان اهللا يصلي وأغىن عنه خرب الثاين وكذلك لو قلت ان عمرا وزيد قائم فر

على أن يكون مبتدأ وقائم خربه أو خرب ان والقول الثالث أن الصابئون معطوف على الفاعل يف هادوا وهذا فاسد 
لوجهني أحدمها أنه يوجب كون الصابئني هودا وليس كذلك والثاين أن الضمري مل يؤكد والقول الرابع أن يكون 

ر وهو ضعيف أيضا ملا فيه من لزوم احلذف وألفصل والقول اخلامس خرب الصابئني حمذوفا من غري أن ينوي به التاي
أن ان مبعىن نعم فما بعدها يف موضع رفع فالصابئون كذلك والسادس أن الصابئون يف موضع نصب ولكنه جاء 

على لغة بلحرث الذين جيعلون التثنية باأللف على كل حال واجلمع بالوأو على كل حال وهو بعيد والقول السابع 
ن جيعل النون حرف اإلعراب فان قيل فأبو على امنا أجاز ذلك مع الياء ال مع الوأو قيل قد أجازه غريه والقياس ال أ



  يدفعه فأما النصارى فاجليد أن يكون يف موضع نصب على القياس املطرد وال ضرورة تدعوا إىل غريه 
يقتلون وكذبوا جواب كلما ويقتلون مبعىن قتلوا  قوله تعاىل فريقا كذبوا فريقا االول مفعول كذبوا والثاين مفعول

  وإمنا جاء كذلك لتتوافق رءوس االى 
قوله تعاىل أن ال تكون يقرأ بالنصب على أن أن الناصبة للفعل وحسبوا مبعىن الشك ويقرأ بالرفع على أن أن 

لى هذا مبعىن علموا وقد املخففة من الثقيلة وخربها حمذوف وجاز ذلك ملا فصلت ال بينها وبني الفعل وحسبوا ع
جاء الوجهان فيها وال جيوز أن تكون املخففة من الثقيلة مع أفعال الشك والطبع وال الناصبة للفعل مع علمت وما 

كان يف معناها وكان هناي التامة فعموا وصموا هذا هو املشهور ويقرأ بضم العني والصاد وهو من باب زكم 
وإمنا جاء بغري مهزة فيما مل يسم فاعله وهو قليل واللغة ألفاشية أعمى وأصم  وأزكمه اهللا وال يقال عميته وصممته

كثري منهم هو خرب مبتدأ حمذوف أي العمى والصم كثري وقيل هو بدل منضمري الفاعل يف صموا وقيل هو مبتدأ 
  واجلملة قبله خرب عنه أي كثري منهم 

  غريه وقيل الوأو عالمة مجع ال اسم وكثري فاعل صموا  عموا وهو ضعيف ألن الفعل قد وقع يف موضعه فال ينوي به
قوله تعاىل ثالث ثالثة أي أحد ثالثة وال جيوز يف مثل هذا اال االضافة وما من اله من زائدة واله يف موضع مبتدأ 

ية ملسن واخلرب حمذوف أي وما للخلق اله اال اهللا بدل من اله ولو قرىء باجلر بدال من لفظ اله كان جائزا يف العرب
جواب قسم حمذوف وسد مسد جواب الشرط الذي هو وان مل ينتهوا و منهم يف موضع احلال اما من الذين أو من 

  ضمري الفاعل يف كفروا 
قوله تعاىل قد خلت من قبله الرسل يف موضع رفع صفة لرسول كانا يأكالن الطعام ال موضع له من اإلعراب أىن 

  فيها يؤفكون وال يعمل فيها نظرا ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله  مبعىن كيف يف موضع احلال والعامل
  قوله تعاىل ماال ميلك جيوز أن تكون ما نكرة موصوفة وأن تكون مبعىن الذي 

قوله تعاىل تغلوا فعل الزم و غري احلق صفة ملصدر حمذوف أي غلوا غري احلق وجيوز أن يكون حاال من ضمري 
  وزين احلق الفاعل أي ال تغلوا جمأ

قوله تعاىل من بين إسرائيل يف موضع احلال من الذين كفروا أو من ضمري الفاعل يف كفروا على لسان دأود متعلق 
بلعن كقولك جاء زيد على ألفرس ذالك مبا عصوا قد تقدم ذكره يف غري موضع وكذلك و لبئس ما كانوا و لبئس 

  ما قدمت هلم 
الفعل يف تقدير مصدر مرفوع خرب ابتداء حمذوف أي هو سخط اهللا وقيل يف قوله تعاىل أن سخط اهللا عليهم أن و

  موضع نصب بدال من ما أي بئس شيئا سخط اهللا عليهم وقيل هو يف موضع جر بالم حمذوفة أي ألن سخط 
تجد ذلك قوله تعاىل عدأوة متييز والعامل فيه أشد و للذين آمنوا متعلق باملصدر أو نعت له إليهود املفعول الثاين ل

  مبتدأ و بأن منهم اخلرب أي ذلك كائن هبذه الصفة 
قوله تعاىل وإذا مسعوا الوأو هاهنا عطفت إذا على خرب أن وهو قوله ال يستكبون فصار الكالم داخال يف صلة أن 

  وإذا يف موضع نصب ب ترى وإذا 

لفظ وان كان له تعلق مبا قبله يف املعىن وجواهبا يف موضع رفع عطفا على خرب أن الثانية وجيوز أن يكون مستأنفا يف أ
و تفيض يف موضع نصب على احلال ألن ترى من رؤية العني و من الدمع فيه وجهان أحدمها أن من البتداء الغاية 
أي فيضها من كثرة الدمع والثاين أن يكون حاال والتقدير تفيض مملوءة من الدمع وأما مما عرفوا فمن البتداء الغاية 



  ن أجل الذي عرفوه و من احلق حال من العائد احملذوف يقولون حال من ضمري الفاعل يف عرفوا ومعناها م
قوله تعاىل وما لنا ما يف موضع رفع باالبتداء ولنا اخلب رو ال نؤمن حال من الضمري يف اخلرب والعمل فيه اجلار أي 

موضع جر أي ومبا جاءنا من احلق حال من مالنا غري مؤمنني كما تقول مالك قائما وما جاءنا جيوز أن يكون يف 
ضمري الفاعل وجيوز أن تكون البتداء الغاية أي وملا جاءنا من عند اهللا وجيوز أن يكون مبتدأ ومن احلق اخلرب واجلملة 

يف موضع احلال ونطمع جيوز أن يكون معطوفا على نؤمن أي ومالنا ال نطمع وجيوز أن يكون التقدير وحنن نطمع 
ملة حاال من ضمري الفاعل يف نؤمن و أن يدخلنا أي يف أن يدخلنا فهو يف موضع نصب أو جر على فتكونه اجل

  اخلالف بني اخلليل وسيبيوية 
قوله تعاىل حالال فيه ثالثة أوجه أحدها هو مفعول كلوا فعلى هذا يكون مما يف موضع احلال ألنه صفة للنكرة 

الكل فتكون متعلقة بكلوا كقولك أكلت من اخلبز رغيفا إذا مل ترد قدمت عليها وجيوز أن تكون من البتداء غاية ا
الصفة والوجه الثاين أن يكون حاال من ما ألهنا مبعىن الذي وجيوز أن يكون حاال من العائد احملذوف فيكون العامل 

وله ألن رزق والثالث أن يكون صفة ملصدر حمذوف أي أكال حالال وال جيوز أن ينصب حالال برزق على أنه مفع
  ذلك مينع من أن يعود إىل ما ضمري 

قوله تعاىل باللغو يف أميانكم فيه ثالثة أوجه أحدمها أن تكون متعلقة بنفس اللغو ألنك تقول لغا يف ميينه وهذا مصدر 
باأللف والالم يعمل ولكن معدي حبرف اجلر والثاين أن تكون حاال من اللغو أي باللغو كائنا أو واقعا يف أميانكم 
والثالث أن يتعلق يف بيؤاخذكم عقدمت يقرأ بتخفيف القاف وهو األصل وعقد اليمني هو قصد االلتزام هبا ويقرأ 

  بتشديدها وذلك لتوكيد اليمني 

كقوله واهللا الذي ال اله اال هو وحنوه وقيل التشديد يدل على تأكيد العزم بااللتزام هبا وقيل امنا شدد لكثرة احلألفني 
وقيل التشديد عوض من األلف يف عاقد وال جيوز أن يكون التشديد لتكرير اليمني ألن الكفارة جتب  وكثرة االميان

وان مل تكرر ويقرأ عاقدمت باأللف وهي مبعىن عقدمت كقولك قاطعته وقطعته من اهلجران فكفارته اهلاء ضمري العقد 
ألف واليمني مبعىن واحد و اطعام مصدر مضاف وقد تقدم الفعل الدال عليه وقيل تعود على اليمني باملعىن ألن احل

إىل املفعول به واجليد أن يقدر بفعل قد مسي فاعله ألن ما قبله وما بعده خطاب ف عشرة على هذا يف موضع نصب 
من أوسط صفة ملفعول حمذوف تقديره ان تطعموا عشرة مساكني طعاما أو قوتا من أوسط أي متوسطا ما تطعمون 

أو تطعمونه أو كسوهتم معطوف على اطعام ويقرأ شإذا أو كاسوهتم فالكاف يف موضع رفع  أي الذي تطعمون منه
أي أو مثل أسوة أهليكم يف الكسوة أو حترير معطوف على اطعام وهو مصدر مضاف إىل املفعول أيضا إذا حلفتم 

ة مصدر حمذوف أي يبني العامل يف إذا كفارة أميانكم ألن املعىن ذلك يكفر أميانكم وقت حلفكم كذلك الكاف صف
  لكم آياته تبيينا مثل ذلك 

قوله تعاىل رجس امنا أفرد ألن التقدير امنا عمل هذه االشياء رجس وجيوز أن يكون خربا عن اخلمر واخبار 
املعطوفات حمذوف لداللة خرب االول عليها و من عمل صفة لرجس أو خرب ثان واهلاء يف اجتنبوه ترجع إىل الفعل أو 

  س والتقدير رجس من جنس عمل الشيطان إىل الرج
قوله تعاىل يف اخلمر وامليسر يف متعلقة بيوقع وهي مبعىن السبب أي بسبب شرب اخلمر وفعل امليسر وجيوز أن تتعلق 

يف بالعدواة أو بالبغضاء أي أن تتعادوا وأن تتباغضوا بسبب الشرب وهو على هذا مصدر باأللف والالم معمل 
للتأنيث وليس مؤنث أفعل إذ ليس مذكر البغضاء أبغض وهو مثل البأساء والضراء فهل أنتم  واهلمزة يف البغضاء

  منتهون لفظه استفهام ومعناه االمر أي انتهوا لكن االستفهام عقيب ذكر هذه املعايب أبلغ من االمر 



  اح أي ال يأمثون إذا ما اتقوا قوله تعاىل إذا ما اتقوا العامل يف إذا معىن ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جن
  قوله تعاىل من الصيد يف موضع جر صفة لشيء ومن لبيان اجلنس 

وقيل للتبعيض إذ ال حيرم اال الصيد يف حال االحرام ويف احلرم ويف الرب والصيد يف األصل مصدر وهو هاهنا مبعىن 
أنه ملا أعد للصيد صار كأنه مصيد تناله املصيد ومسي مصيدا وصيدا ملاآله إىل ذلك وتوفر الدواعي إىل صيده فك

صفة لشيء وجيوز أن يكون حاال من شيء ألنه قد وصف وأن يكون حاال من الصيد لشيء وجيوز أن يكون حاال 
من شيء ألنه قد وصف وأن يكون حاال من الصيد ليعلم الالم متعلقة بليبلونكم بالغيب جيوز أن يكون يف موضع 

فاعل يف خيافه أي خيافه غائبا عن اخللق وجيوز أن يكون مبعىن يف أي يف املوضع الغائب احلال من من أو من ضمري ال
  عن اخللق والغيب مصدر يف موضع فاعل 

قوله تعاىل وأنتم حرم يف موضع احلال من ضمري الفاعل يف تقتلوا و متعمدا حال من ضمري الفاعل يف قتله فجزاء 
ب جزاء ويقرأ بالتنوين فعلى هذا يكون مثل صفة له أو بدال ومثل هنا مبتدأ واخلرب حمذوف وقيل التقدير فالواج

مبعىن مماثل وال جيوز على هذه القراءة أن يعلق من النعم جبزاء ألنه مصدر وما يتعلق به من صلته وألفصل بني الصلة 
ذا جزاء بالتوين ومثل واملوصول بالصفة أو البدل غري جائز ألنه املوصول مل يتم فال يوصف وال يبدل منه ويقرأ شإ

بالنصب وانتصابه جبزاء وجيوز أن ينتصب بفعل دل عليه جزاء أي خيرج أو يؤدي وهذا أوىل فان اجلزاء يتعدى 
حبرف اجلر ويقرأ يف املشهور بإضافة جزاء إىل املثل واعراب اجلزاء على ما تقدم ومثل يف هذه القراءة يف حكم 

أي أنا ال أقول وإمنا دعا إىل هذا التقدير أن الذي جيب به اجلزاء املقتول ال  الزائدة وهو كقوهلم مثلى ال يقول ذلك
مثله وأما من النعم ففيه أوجه أحدها أن جتعله حاال من الضمري يف قتل ألن املقتول يكون من النعم والثاين أن يكون 

ذا أضفته ألن املضاف إليه داخل يف صفة جلزاء إذا نونته أي جزاء كائن من النعم والثالث أن تعلقها بنفس اجلزاء إ
املضاف فال يعد فصال بني الصلة واملوصول وكذلك ان نونت اجلزاء ونصبت مثال ألنه عامل فيهما فهما من صلته 

كما تقول يعجبين ضربك زيدا بالسوط حيكم به يف موضع رفع صفة جلزاء إذا نونته وأما على االضافة فهو يف 
 االستقرار املقدر يف اخلرب احملذوف ذوا عدل اللف للتثنية ويقرأ شإذا ذو على االفراد موضع احلال والعامل فيه معىن

واملراد به اجلنس كما تكون من حممولة على املعىن فتقديره على هذا فريق ذو عدل أو حاكم ذو عدل و منكم 
  اء يف به وهو مبعىن صفة لذوا وال جيوز أن يكون صفة العدل ألن عدال هنا مصدر غري وصف هديا حال من اهل

مهدي وقيل هو مصدر أي يهديه هديا وقيل على التمييز و بالغ الكعبة صفة هلدى والتنوين مقدر أي بالغا الكعبة 
أو كفارة معطوف على جزاء أي أو عليه كفارة إذا مل جيدل املثل و طعام بدل من كفارة أو خرب مبتدأ حمذوف أي 

هنا لتبيني املضاف و صياما متييز ليذوق الالم متعلقة باالستقرار أي عليه اجلزاء هي طعام ويقرأ باالضافة واالضافة 
  ليذوق وجيوز أن تتعلق بصيام وبطعام فينتقم اهللا جواب الشرط وحسن ذلك ملا كان فعل الشرط ماضيا يف اللفظ 

م واملعىن أنه أباح هلم صيد قوله تعاىل وطعامه اهلاء ضمري البحر وقيل ضمري الصيد والتقدير واطعام الصيد يأنفسك
البحر وأكل صيده خبالف صيده الرب متاعا مفعول من أجله وقيل مصدر أي متعتم بذلك متتيعا ما دمتم يقرأ بضم 

الدال وهو األصل وبكسرها وهي لغة يقال دمت تدام حرما مجع حرام ككتاب وكتب وقرىء يف الشإذ حرما بفتح 
  وقيل جعلهم مبنزلة املكان املمنوع منه احلاء والراء أي ذوي حرم أي احرام 

قوله تعاىل جعل اهللا هي مبعىن صري فيكون قياما مفعوال ثانيا وقيل هي مبعىن خلق فيكون قياما حاال و البيت بدل من 
الكعبة ويقرأ قياما باأللف أي سببا لقيام دينهم ومعاشهم ويقرأ قيما بغري ألف وهو حمذوف من قيام كخيم يف خيام 



 موضع رفع خرب مبتدأ حمذوف أي احلكم الذي ذكرناه ذلك أي ال غريه وجيوز أن يكون احملذوف هو اخلرب ذلك يف
  وجيوز أن يكون يف موضع نصب أي فعلنا ذلك أو شرعنا والالم يف لتعملموا متعلقة باحملذوف 

فعالء من لفظ شيء ومهزهتا قوله تعاىل عن أشياء األصل فيها عند اخلليل وسيبيوه شيئا هبمزتني بينهما ألف وهي 
الثانية للتأنيث وهي مفردة يف ألفظ ومعناها اجلمع مثل قصباء وطرفاء وألجل مهزة التأنيث مل تنصرف مث ان اهلمزة 
األوىل اليت هي الم الكلمة قدمت فجعلت قبل الشني كراهية اهلمزتني بيننهما ألف خصوصا بعد الياء فصار وزهنا 

يرد عليه اشكال وقال األخفش وألفراء أصل الكلمة شيء مثل هني على فعل مث خففت لفعاء وهذا قول صحيح ال 
ياؤه كما خففت ياء هني فقيل شيء كما قيل هني مث مجع على أفعالء وكان األصل أشياء كما قالوا هني وأهوناء مث 

ثل صديق مث مجع على حذفت اهلمزة األوىل فصار وزهنا أفعاء فالمها حمذوفة وقال آخرون األصل يف شيء شيء م
  أفعالء كأصدقاء وأنبياء مث حذفت 

اهلمزة األوىل وقيل هو مجع شيء من غري تغيري كبيت وأبيات وهو غلط ألن مثل هذا اجلمع ينصرف وعلى االقوال 
م االول ميتنع صرفه ألجل مهزة التأنيث ولو كان أفعاال ال نصرف ومل يسمع أشياء منصرفة البتة ويف هذه املسألة كال

طويل فموضعه التصريف ان تبد لكم تسؤكم الشرط وجوابه يف موضع جر صفة ألشياء عفا اهللا عنها قيل هو 
  مستأنف وقيل هو يف موضع جر أيضا والنية به التقدمي أي عن أشياء قد عفا اهللا لكم عنها 
الزمان ال يكون صفة للجثة  قوله تعاىل من قبلكم هو متعلق بسأهلا وال جيوز أن يكون صفة لقوم وال حاال ألن ظرف

  وال حاال منها وال خربا عنها 
قوله تعاىل ما جعل اهللا من حبرية من زائدة وجعل هاهنا مبعىن مسي فعلى هذا يكون حبرية أحد املفعولني واالخر 
رية حمذوف أي ما مسى اهللا حيوانا حبرية وجيوز أن تكون جعل متعدية إىل مفعول واحد مبعىن ما شرع وال وضع وحب

فعيلة مبعىن مفعولة والسائبة فاعلة من ساب يسيب إذا جرى وهو مطأوع سيبه فساب وقيل هي فاعلة مبعىن مفعولة 
  أي مسيبة والوصيلة مبعىن الواصلة واحلامي فاعل من محى ظهره حيميه 

أو نكرة موصوفة قوله تعاىل حسبنا هو مبتدأ وهو مصدر مبعىن اسم الفاعل و ما وجدنا هو اخلرب وما مبعىن الذي 
والتقدير كافينا الذي وجدناه ووجدنا هنا جيوز أن تكون مبعىن علمنا فيكون عليه املفعول الثاين وجيوز أن تكون 

مبعىن صادفنا فتتعدى إىل مفعول واحد بنفسها ويف عليه على هذا وجهان أحدمها هي متعلقة بالفعل معدية له كما 
كون حاال من االباء وجواب أو لو كان حمذوف تقديره أو لو كانوا تتعدى ضربت زيدا بالسوط والثاين أن ت

  يتبعوهنم 
قوله تعاىل عليكم أنفسكم عليكم هو اسم للفعل هاهنا وبه انتصب أنفسكم والتقدير احفظوا أنفسكم والكاف 

خبالف  وامليم يف عليكم يف موضع جر ألن اسم الفعل هو اجلار واجملرور وعلى وحدها مل تستعمل امسا للفعل
رويدكم فان الكاف وامليم هناك للخطاب فقط وال موضع هلما ألن رويدا قد استعملت امسا لألمر للمواجه من غري 

كاف اخلطاب وهكذا قوله مكانكم أنتم وشركاؤكم الكاف وامليم يف موضع جر أيضا ويذكر يف موضعه ان شاء 
وقيل حقه اجلزم على جواب االمر ولكنه حرك بالضم  اهللا تعاىل ال يضركم يقرأ بالتشديد والضم على أنه مستأنف

  اتباعا لضمة الضاد ويقرأ بفتح الراء على أن حقه اجلزم وحرك بالفتح 

ويقرأ بتخفيف الراء وسكوهنا وكسر الضاد وهو من ضاره يضريه ويقرأ كذلك اال أنه بضم الضاد وهو من ضاره 
  يكون ظرفا لضل ألن املعىن ال يصح معه يضوره وكل ذلك لغات فيه و إذا ظرف ليضر ويبعد أن 



قوله تعاىل شهادة بينكم يقرأ برفع الشهادة واضافتها إىل بينكم والرفع على االبتداء واالضافة هنا إىل بني على أن 
جتعل بني مفعوال به على السعة واخلرب اثنان والتقدير شهادة اثنني وقيل التقدير ذوا شهادة بينكم اثنان فحذف 

الول فعلى هذا يكون إذا حضر ظرفا للشهادة وأما حني الوصية ففيه على هذا ثالثة أوجه أحدها هو املضاف ا
ظرف للموت والثاين ظرف حلضر وجاز ذلك إذ كان املعىن حضر أسباب املوت والثالث أن يكون بدال من إذا 

قيل خرب الشهادة حني وإذا وقيل شهادة بينكم مبتدأ وخربه إذا حضر وحني على الوجوه الثالثة يف اإلعراب و
ظرف للشهادة وال جيوز أن يكون إذا خربا للشهادة وحني ظرفا هلا إذ يف ذلك ألفصل بني املصدر وصلته خبربه وال 
جيوز أن تعمل الوصية يف إذا ألن املصدر ال يعمل فيما قبله وال املضاف إليه يف اإلعراب يعمل فيما قبله وإذا جعلت 

ة فاثنان خرب مبتدأ حمذوف أي الشاهدان اثنان وقيل الشهادة مبتدأ وإذا وحني غري خربين الظرف خربا عن الشهاد
بل مها على ما ذكرنا من الظرفية واثنان فاعل شهادة وأغىن الفاعل عن خرب املبتدأ و ذوا عدل صفة الثنني وكذلك 

االرض معترض بني آخران  منكم أو آخران معطوف على اثنان و من غريكم صفة آلخران و ان أنتم ضربتم يف
وبني صفته وهو حتبسوهنما أي أو آخران من غريكم حمبوسان و من بعد متعلق بتحبسون وأنتم مرفوع بأنه فاعل 

فعل حمذوف ألنه واقع بعد ان الشرطية فال يرتفع باالبتداء والتقدير ان ضربتم فلما حذف الفعل وجب أن يفصل 
م تفسري للفعل احملذوف ال موضع له فيقسمان مجلة معطوفة على حتبوسنهما الضمري فيصرب أنتم ليقوم بنفسه وضربت

و ان ارتبتم معترض بني يقسمان وجوابه وهو ال نشتري وجواب الشرط حمذوف يف املوضعني أغىن عنه معىن 
الكالم والتقدير ان ارتبتم فاحبوسهما أو فحلفومها وان ضربتم يف االرض فأشهدوا اثنني وال نشتري جواب 

يقسمان ألنه يقوم مقام اليمني واهلاء يف به تعود إىل اهللا تعاىل أو على القسم أو اليمني أو احللف أو على حتريف 
  الشهادة أو على الشهادة ألهنا قول و مثنا مفعول نشتري وال حذف فيه ألن 

له مل يشتر وال نكتم الثمن يشتري كما يشتري به وقيل التقدير ذا مثن ولو كان ذا قرىب أي ولو كان املشهود 
معطوف على ال نشتري وأضاف الشهادة إىل اهللا ألنه أمر هبا فصارت له ويقرأ بشهادة بالتنوين واهللا بقطع اهلمزة 
من غري مد وبكسر اهلاء على أنه جره حبرف القسم حمذوفا وقطع اهلمزة تنبيها على ذلك وقيل قطعها عوض من 

هلمزة واجلر على القسم من غري تعويض وال تنبيه ويقرأ كذلك اال أنه حرف القسم ويقرأ كذلك اال أنه بوصل ا
يقطع اهلمزة ومدها واهلمزة على هذا عوض من حرف القسم ويقرأ بتنوين الشهادة ووصل اهلمزة ونصب اسم اهللا 

  من غري مد على أنه منصوب بفعل القسم حمذوفا 
در عثر يف مشيه ومنطقه ورأيه فالعثار و على أهنما يف موضع قوله تعاىل فان عثر مصدره العثور ومعناه اطلع فأما مص

رفع لقيامه مقام الفاعل فآخران خرب مبتدأ حمذوف أي فالشاهدان آخران وقيل فاعل فعل حمذوف أي فليشهد 
بتدأ آخران وقيل هو مبتدأ واخلرب يقومان وجاز االبتداء هنا بالنكرة حلصول الفائدة به وقيل اخلرب االوليان وقيل امل
االوليان وآخران خرب مقدم ويقومان صفة آخران إذا مل جتعله خربا و مقامهما مصدر و من الذين صفة أخرى 

آلخران وجيوز أن يكون حاال من ضمري الفاعل يف يقومان استسحق يقرأ بفتح التاء على تسمية الفاعل والفاعل 
يسم فاعله ويف الفاعل وجهان أحدمها ضمري االمث االوليان واملفعول حمذوف أي وصيتهما ويقرأ بضمها على مامل 

لتقدم ذكره يف قوله استحقا امثا أي استحق عليهم االمث والثاين االوليان أي امث االوليني ويف عليهم ثالثة أوجه 
أحدها هي على باهبا كقولك وجب عليه االمث والثاين هي مبعىن يف أي استحق فيهم الوصية وحنوها والثالث هي 

من أي استحق منهم االوليان ومثله اكتالوا على الناس يستوفون أي من الناس االوليان يقرأ باأللف على تثنية مبعىن 
أوىل ويف رفعه مخسة أوجه أحدها هو خرب مبتدأ حمذوف أي مها االوليان والثاين هو مبتدأ وخربه آخران وقد ذكر 



الضمري يف يقومان واخلامس أن يكون صفة آلخران والثالث هو فاعل استحق وقد ذكر أيضا والرابع هو بدل من 
ألنه وان كان نكرة فقد وصف واالوليان مل يقصد هبما قصد اثنني بأعياهنما وهذا حمكي عن األخفش ويقرأ االولني 
وهو مجع أول وهو صفة للذين استحق أو بدل من الضمري يف عليهم ويقرأ االولني وهو مجع أوىل واعرابه كاعراب 

  يقرأ االوالن تثينة االول واعرابه االولني و

  كاعراب االوليان فيقسمان عطف على يقومان لشهادتنا أحق مبتدأ وخرب وهو جواب يقسمان 
قوله تعاىل ذلك أدىن أن يأتوا أي من أن يأتوا أو إىل أن يأتوا وقد ذكر نظائره و على وجهها يف موضع احلال من 

  طوف على يأتوا و بعد إمياهنم ظرف لترد أو صفة االميان الشهادة أي حمققة أو صحيحة أو خيافوا مع
قوله تعاىل يوم جيمع اهللا العامل يف يوم يهدي أي ال يهديهم يف ذلك اليوم إىل حجة أو إىل طريق اجلنة وقيل هو 

مفعول به والتقدير وامسعوا خرب يوم جيمع اهللا فحذف املضاف مإذا يف موضع نصب ب أجبتم وحرف اجلر حمذوف 
مبإذا أجبتم وما وذا هنا مبنزلة اسم واحد ويضعف أن جيعل ذا مبعىن الذي هاهنا ألنه ال عائد هنا وحذف العائد  أي

مع حرف اجلر ضعيف انك أنت عالم الغيوب و انك أنت العزيز احلكيم مثل انك أنت العليم احلكيم وقد ذكر يف 
  البقرة 

م والتقدير إذ يقول ووقعت هنا إذ هي للماضي على حكاية احلال قوله تعاىل إذ قال اهللا جيوز أن يكون بدال من يو
وجيوز أن يكون التقدير إذكر إذ يقول يا عيسى ابن جيوز أن يكون على األلف من عيسى فتحة ألنه قد وصف بابن 

وهو بني علمني وأن يكون عليها ضمة وهي مثل قولك يا زيد بن عمر بفتح الدال وضمها فإذا قدرت الضم جاز 
جتعل ابن مرمي صفة وبيانا وبدال إذ أيدتك عالمل يف إذ نعميت وجيوز أن يكون حاال من نعميت وأن يكون مفعوال  أن

به على السعة وأيدتك وآيدتك قد قرىء هبما وقد ذكر يف البقرة تكلم الناس يف موضع احلال من الكاف يف أيدتك 
كهال حال منه أيضا وجيوز أن يكون من الكاف يف و يف املهد ظرف لتكلم أو حال من ضمري الفاعل يف تكلم و

أيدتك وهي حال مقدرة وإذ علمتك وإذ ختلق وإذ خترج معطوفات على إذ أيدتك من الطني جيوز أن يتعلق بتخلق 
فتكون من البتداء غاية اخللق وأن يكون حاال من هيئة الطري على قول من أجاز تقدمي حال اجملرور عليه والكاف 

قد تكلمنا على قوله هيئة الطري يف آل عمران فتكون طريا يقرأ بياء ساكنة من غري ألف وفيه وجهان مفعول ختلق و
  أحدمها أنه مصدر يف معىن الفاعل والثاين أن يكون أصله طريا مثل سيد مث خفف اال أن ذلك يقل فيما عينه 

والباقر و تربىء معطوف على ختلق إذ  ياء وهو جائز ويقرأ طائرا وهي صفة غالبة وقيل هو اسم للجمع مثل احلامل
جئتهم ظرف لكففت سحر مبني يقرأ بغري ألف على أنه مصدر ويشار به إىل ما جاء به من االيات ويقرأ ساحر 

  باأللف واالشارة به إىل عيسى وقيل هو فاعل يف معىن املصدر كما قالوا عائذا باهللا منك أي عوذا أو عيإذا 
وف على إذ أيدتك أن آمنوا جيوز أن تكون أن مصدرية فتكون يف موضع نصب قوله تعاىل وإذ أو حيت معط

  بأوحيت وأن تكون مبعىن أي وقد ذكرت نظائره 
قوله تعاىل إذ قال احلواريون أي إذكر إذ قال وجيوز أن يكون ظرفا ملسلمون هل يستطيع ربك يقرأ بالياء على أنه 

لتقدير هل يطيع ربك ومها مبعىن واحد مثل استجاب وأجاب فعل وفاعل واملعىن هل يقدر ربك أو يفعل وقيل ا
واستجب وأجب ويقرأ بالتاء وربك نصب والتقدير هل يستطيع سؤال ربك فحذف املضاف فأما قوله أن ينزل 

فعلى القراءة األوىل هو مفعول يستطيع والتقدير على أن ينزل أو يف أن ينزل وجيوز أن ال حيتاج إىل حرف جر على 
  يستطيع مبعىن يطيق وعلى القراءة االخرى يكون مفعوال لسؤال احملذوف أن يكون 



قوله تعاىل أن قد صدقتنا أن خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف وقد عوض منه وقيل أن مصدرية وقد ال متنع مع ذلك 
الضمري يف  نكون صفة ملائدة و لنا جيوز أن يكون خرب كان ويكون عيدا حاال من الضمري يف الظرف أو حاال من

كان على قول من ينصب عنها احلال وجيوز أن يكون عيدا اخلرب ويف لنا على هذا وجهان أحدمها أن يكون حاال من 
الضمري يف تكون والثاين أن تكون حاال من عيد ألنه صفة له قدمت عليه فأما ألولنا وآخرنا فإذا جعلت لنا خربا أو 

ت لنا صفة لعيد كان ألولنا وآخرنا بدل من الضمري اجملرور باعداة حاال من فاعل تكون فهو صفة لعيد وان جعل
اجلار ويقرأ ألولنا وأخرانا على تأنيث الطائفة أو ألفرقة وأما من السماء فيجوز أن يكون صفة ملائدة وأن يتعلق 

  بينزل وآية عطف على عيد و منك صفة هلا 
ر عذابا اسم للمصدر الذي هو التعذيب فيقع موقعه قوله تعاىل منكم يف موضع احلال من ضمري الفاعل يف يكف

  وجيوز أن جيعل مفعوال به على السعة 

وأما قوله ال أعذبه جيوز أن تكون اهلاء للعذاب وفيه على هذا وجهان أحدمها أن يكون حذف حرف اجلر أي ال 
ؤكد كقولك ظننته زيدا أعذب به أحدا والثاين أن يكون مفعوال به على السعة وجيوز أن يكون ضمري املصدر امل

  منطلقا وال تكون هذه اهلاء عائدة على العذاب االول 
فان قلت ال أعذبه صفة لعذاب فعلى هذا التقدير ال يعود من الصفة إىل املوصوف شيء قيل ان الثاين ملا كان واقعا 

االول وهو مثل زيد نعم موقع املصر واملصدر جنس وعذابا نكرة كان االول داخال يف الثاين والثاين مشتمل على 
  الرجل وجيوز أن تكون اهلاء ضمري من ويف الكالم حذف أي ال أعذب الكافر أي مثل الكافر أي مثل عذاب الكافر 
قوله تعاىل اختذوين هذه تتعدى إىل مفعولني ألهنما مبعىن صريوين و من دون اهللا يف موضع صفة اهلني وجيوز أن تكون 

موضع رفع فاعل يكون ويل اخلرب و ما ليس مبعىن الذي أو نكرة موصوفة وهو مفعول متعلقة باختذوا أن أقول يف 
أقول ألن التقدير أن أدعى أو إذكر واسم ليس مضمر فيها وخربها يل و حبق يف موضع احلال من الضمري يف اجلار 

ء تتعلق بالفعل احملذوف ال والعامل فيه اجلار وجيوز أن يكون حبق مفعوال به تقديره ما ليس يثبت يل بسبب حق فالبا
بنفس اجلار ألن املعاين ال تعمل يف املفعول به وجيوز أن جيعل حبق خرب ليس ويل تبيني كما يف قوهلم سقيا له ورعيا 

وجيوز أن يكون حبق خرب ليس ويل صفة حبق قدم عليه فصار حاال وهذا خيرج على قول من أجاز تقدمي حال اجملرور 
لفظها ماض واملراد املستقبل والتقدير ان يصح دعواي يل وإمنا دعا هذا ألن ان الشرطية عليه ان كنت قلته كنت 

  ال معىن هلا اال يف املستقبل فآل حاصل املعىن إىل ما ذكرناه 
قوله تعاىل ما قلت هلم اال ما أمرتين به ما يف موضع نصب بقلت أي ذكرت أو أديت الذي أمرتين به فيكون مفعوال 

ون ما نكرة موصوفة وهو مفعول به أيضا أن اعبدوا اهللا جيوز أن تكون أن على إضمار هو والنصب به وجيوزأن تك
على إضمار أعىن أو بدال من موضع به وال جيوز أن تكون مبعىن أن املفسرة ألن القول قد صرح به وأي ال تكون 

ا هنا مصدرية والزمان معها حمذوف مع التصريح بالقول رىب صفة هللا أو بدل منه و عليهم يتعلق شهيدا ما دمت م
  أي مدة ما دمت ودمت هنا جيوز أن تكون 

الناقصة و فيهم خربها وجيوز أن تكون التامة أي ما أقمت فيهم فيكون فيهم ظرفا للفعل و الرقيب خرب كان وأنت 
  فصل أو توكيد للفاعل ويقرأ بالرفع على أ يكون مبتدأ وخربا يف موضع نصب 

ذهبم فاهنم عبادك الفاء جواب الشرط وهو حممول على املعىن أي ان تعذهبم تعدل وان تغفر هلم قوله تعاىل ان تع
  تتفضل 



قوله تعاىل هذا يوم هذا مبتدأ ويوم خربه وهو معرب ألنه مضاف إىل معرب فبقى على حقه من اإلعراب ويقرأ يوم 
أي قال اهللا هذا القول يف يوم والثاين أن بالفتح وهو منصوب على الظرف وهذا فيه وجهان أحدمها هو مفعول قال 

هذا مبتدأ ويوم ظرف للخرب احملذوف أي هذا يقع أو يكون يوم ينفع وقال الكوفيون يوم يف موضع رفع خرب هذا 
ولكنه بىن على الفتح الضافته إىل الفعل وعندهم جيوز بناؤه وان أضيف إىل معرب وذلك عندنا ال جيوز إىل إذا 

صدقهم فاعل ينفع وقد قرىء شإذا صدقهم بالنصب على أن يكون الفاعل ضمري اسم اهللا أضيف إىل مبىن و 
وصدقهم بالنصب على أربعة أوجه أحدها أن يكون مفعوال له أي لصدقهم والثاين أن يكون حذف حرف اجلر أي 

أن يكون بصدقهم والثالث أن يكون مصدرا مؤكدا أي الذين يصدقون صدقهم كما تقول تصدق الصدق والرابع 
  مفعوال به والفاعل مضمر يف الصادقني أي يصدقون الصدق كقوله صدقته القتال واملعىن حيققون الصدق 

  سورة االنعام

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل برهبم الباء تتعلق ب يعدلون أي الذين كفروا يعدلون برهبم غريه والذين كفروا مبتدأ ويعدلون اخلرب 

وجيوز على هذا أن تكون الباء مبعىن عن فال يكون يف الكالم مفعول حمذوف بل يكون يعدلون واملفعول حمذوف 
  الزما أي عدلون عنه إىل غريه وجيوز أن تتعلق الباء بكفروا فيكون املعىن الذين جحدوا رهبم مائلون عن اهلدى 

خبلق ومن هنا البتداء الغاية قوله تعاىل خلقكم من طني يف الكالم حذف مضاف أي خلق أصلكم ومن طني متعلق 
  وجيوز أن تكون حاال أي خلق اصلكم كائنا من طني وأجل مسمى مبتدأ موصوف و عنده اخلرب 
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قوله تعاىل وهو اهللا وهو مبتدأ واهللا اخلرب و يف السموات فيه وجهان أحدمها يتعلق ب يعلم أي يعلم سركم 
رب ثان وجيوز أن يكون اهللا بدال من هو ويعلم وجهركم يف السموات واالرض فهما ظرفان للعلم فيعلم على هذا خ

اخلرب والثاين أن يتعلق يف باسم اهللا ألنه مبعىن املعبود أي وهو املعبود يف السموات واالرض ويعلم على هذا خرب ثان 
أو حال من الضمري يف املعبود أو مستأنف وقال أبو علي ال جيوز أن تتعلق يف باسم اهللا ألنه صار بدخول األلف 

الالم والتغيري الذي دخله كالعلم وهلذا قال تعاىل هل تعلم له مسيا وقيل قد مت الكالم على قوله يف السموات ويف و
الرض يتعلق بيعلم وهذا ضعيف ألنه سبحانه معبود يف السموات ويف االرض ويعلم ما يف السماء واالرض فال 

مبعىن املفعولني أي مسركم وجمهوركم ودل  اختصاص الحدى الصفتني بأحد الظرفني و سركم وجهركم مصدران
  على ذلك قوله يعلم ما تسرون وما تعلنون أي الذي وجيوز أن يكونا على باهبما 

قوله تعاىل من آية موضعه رفع بتأيت ومن زائدة و من آيات يف موضع جر صفة آلية وجيوز أن تكون يف موضع رفع 
  على موضع آية 

  كذبوا وهذا قد عمل فيها وهو قبلها ومثله إذا و به متعلق ب يستهزئون قوله تعاىل ملا جاءهم ملا ظرف ل
قوله تعاىل كم أهلكنا كم استفهام مبعىن التعظيم فلذلك ال يعمل فيها يروا وهي يف موضع نصب بأهلكنا فيجوز أن 

ائدة أي كم قرن مفعول أهلكنا ومن ز/ ، تكون كم مفعوال به ويكون من قرن تبيينا لكم وجيوز أن يكون ظرفا 
أزمنة أهلكنا فيها من قبلهم قرونا وجيوز أن يكون كم مصدرا أي كم مرة وكم اهالكا وهذا يتكرر يف القرآن 

كثريا مكناهم يف موضع جر صفة القرن ومجع على املعىن ما مل منكن لكم رجع من الغيبة يف قوله أمل يروا إىل اخلطاب 
موصوفة والعائد حمذوف أي شيئا مل منكنه لكم وجيوز أن تكون ما يف لكم ولو قال هلم لكان جائزا و ما نكرة 

مصدرية والزمان حمذوف أي مدة ما مل منكن لكم أي مدة متكنهم أطول من مدتكم وجيوز أن تكون ما مفعول منكن 
ال من على املعىن ألن املعىن أعطيناهم مامل نعطكم و مدرارا حال من السماء و جتري املفعول الثاين جلعلنا أو ح

االهنار إذا جعلت جعل متعدية إىل واحد و من حتتهم يتعلق بتجري وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف جتري أي 
  وهي من حتتهم وجيوز أن يكون من حتتهم مفعوال ثانيا جلعل أو حاال 

ستقرت جارية و من من االهنار وجتري يف موضع احلال من الضمري يف اجلار أي وجعلنا االهنار من حتتهم جارية أي ا
  بعدهم يتعلق بأنشأنا وال جيوز أن يكون حاال من قرن ألنه ظرف زمان 

قوله تعاىل يف قرطاس نعت لكتاب وجيوز أن يتعلق بكتاب على أنه ظرف له والكتاب هنا املكتوب يف الصحيفة ال 
جيوز أن ترجع على قرطاس نفس الصحيفة والقرطاس بكسر القاف وفتحها لغتان وقد قرىء هبما واهلاء يف ملسوه 

  وأن ترجع على كتاب 
  قوله تعاىل ما يلبسون ما مبعىن الذي وهي مفعول لبسنا 

قوله تعاىل ولقد استهزىء يقرأ بكسر الدال على أصل التقاء الساكنني وبضمها على أنه أتبع حركتها حركة التاء 
يستهزءون ومنهم الضمري للرسل فيكون  لضعف احلاجز بينهما و ما مبعىن الذي وهو فاعل حاق و به يتعلق ب

منهم متعلقا بسخروا لقوله فيسخرون منهم وجيوز يف الكالم سخرت به وجيوز أن يكون الضمري راجعا إىل 



  املستهزئني فيكون منهم حاال من ضمري الفاعل يف سخروا 
 املعاد فهو يف معىن املذكور قوله تعاىل كيف كان كيف خرب كان و عاقبة امسها ومل يؤنث الفعل ألن العاقبة مبعىن

  وألن التأنيث غري حقيقي 
قوله تعاىل ملن من استفهام و مما مبعىن الذي يف موضع مبتدأ وملن خربه قل هللا أي قل هو هللا ليجمعنكم قيل موضعه 
نصب بدال من للرمحة وقيل ال موضع له بل هو مستأنف والالم فيه جواب قسم حمذوف وقع كتب موقعه ال ريب 

ه قد ذكر يف آل عمران والنساء الذي خسروا مبتدأ فهم مبتدأ ثان و ال يؤمنون خربه والثاين وخربه خرب االول في
ودخلت الفاء ملا يف الذين من معىن الشرط وقال األخفش للذين خسروا بدل من املنصوب يف ليجمعنكم وهو بعيد 

  وضوح وغريمها دوهنما يف ذلك ألن ضمري املتكلم واملخاطب ال يبدل منهما لوضوحهما غاية ال
قوله تعاىل أغري اهللا مفعول أول أختذ و وليا الثاين وجيوزأن يكون أختذ متعديا إىل واحد وهو ويل وغري اهللا صفة له 
قدمت عليه فصارت حاال وال جيوز أن تكون غري هنا استثناء فاطر السموات يقرأ باجلر وهو املشهور وجره على 

  رىء شإذا بالنصب وهو بدل من ويل واملعىن البدل من اسم اهللا وق

على هذا أجعل فاطر السموات واالرض غري اهللا وجيوز أن يكون صفة لوىل والتنوين مراد وهو على احلكاية أي 
فاطر السموات وهو يطعم بضم الياء وكسر العني وال يطعم بضم الياء وفتح العني وهو املشهور ويقرأ وال يطعم 

واملعىن على القراءتني يرجع على اهللا وقرىء يف الشإذ وهو يطعم بفتح الياء والعني وال يطعم بضم بفتح الياء والعني 
  الياء وكسر العني وهذا يرجع إىل الويل الذي هو ولو كان معطوفا على ما قبله لقال وأن ال أكون 

ئم مقام الفاعل وجهان أحدمها قوله تعاىل من صرف عنه بقرأ بضم الياء وفتح الراء على مامل يسم فاعله ويف القا
يومئذ أي من يصرف عنه عذاب يومئذ فحذف املضاف ويومئذ مبين على الفتح والثاين أن يكون مضمرا يف يصرف 

يرجع إىل العذاب فيكون يومئذ ظرفا ليصرف أو للعذاب أو حاال من الضمري ويقرأ بفتح الياء وكسر الراء على 
العذاب فمن على هذا مبتدأ والعائد عليه اهلاء يف عنه ويف رمحه واملفعول تسمية الفاعل أي من يصرف اهللا عنه 

حمذوف وهو العذاب وجيوز أن يكون املفعول يومئذ أي عذاب يومئذ وجيوز أن جتعل من يف موضع نصب بفعل 
أن حمذوف تقديره من يكرم يصرف اهللا عنه العذاب فجعلت يصرف تفسريا للمحذوف ومثله فإياي فارهبون وجيوز 
ينصب من يصرف وجتعل اهلاء يف عنه للعذاب أي أي أي انسان يصرف اهللا عنه العذاب فقد رمحه فأما من على 

  القراءة األوىل فليس فيها اال الرفع على االبتداء واهلاء يف عنه جيوز أن ترجع على من وأن ترجع على العذاب 
ال كاشف أو من الضمري يف الظرف وال جيوز أن قوله تعاىل فال كاشف له له خرب كاشف اال هو بدل من موضع 

  يكون مرفوعا بكاشف وال بدال من الضمري فيه ألنك يف احلالني تعمل اسم ال ومىت أعملته ظاهرا نونته 
  قوله تعاىل 

وهو القاهر فوق عباده هو مبتدأ والقاهر خربه ويف فوق وجهان أحدمها هو أنه يف موضع نصب على احلال من 
  قاهر أي وهو القاهر مستعليا أو غالبا والثاين هو يف موضع رفع على أنه بدل من القاهر أو خرب ثان الضمري يف ال

قوله تعاىل أي شيء مبتدأ و أكرب خربه شهادة متييز وأي بعض ما تضاف إليه فإذ كانت استفهاما اقتضى الظاهر أن 
  شيئا فعلى هذا يكون قوله قل اهللا  يكون جواهبا مسمى باسم ما أضيف إليه أي وهذا يوجب أن يسمى اهللا

جوابا واهللا مبتدأ واخلرب حمذوف أي أكرب شهادة وقوله شهيد خرب مبتدأ حمذوف وجيوز أن يكون اهللا مبتدأ وشهيد 
خربه ودلت هذه اجلملة على جواب أي من طريق املعىن و بينكم تكرير للتأكيد واألصل شهيد بيننا ولك أن جتعل 



هيد وأن جتعله صفة لشهيد فيتعلق مبحذوف ومن بلغ يف موضع نصب عطفا على املفعول يف بني ظرفا يعمل فيه ش
أنذركم وهو مبعىن الذي والعائد حمذوف والفاعل ضمري القرآن أي وأنذر من بلغه القرآن قل امنا هو اله واحد يف 

قد ذكر مشروحا يف البقرة ما وجهان هي كافة الن عن العمل فعلى هذا هو مبتدأ واله خربه وواحد صفة مبينة و
والثاين أهنا مبعىن الذي يف موضع نصب بأن وهو مبتدأ واله خربه واجلملة صلة الذي وواحد خرب ان وهذا أليق مبا 

  قبله 
قوله تعاىل الذين آتياهنم الكتاب يف موضع رفع باالبتداء و يعرفونه اخلرب واهلاء ضمري الكتاب وقيل ضمري النيب 

  م مثل األوىل الذين خسروا أنفسه
قوله تعاىل ويوم حنشرهم هو مفعول به والتقدير وإذكر يوم حنشرهم و مجيعا حال من ضمري املفعول ومفعوال 

  تزعمون حمذوفان أي تزعموهنم شركاءكم ودل على احملذوف ما تقدم 
كذلك اال أنه بالياء ألن تأنيث قوله تعاىل مث مل تكن يقرأ بالتاء ورفع ألفتنة على أهنا اسم كان و أن قالوا اخلرب ويقرأ 

ألفتنة غري حقيقي وألن القتنة هنا مبعىن القول ويقرأ بالياء ونصب ألفتنة على أن اسم كان أن قالوا وفتنتهم اخلرب 
ويقرأ كذلك اال أنه بالتاء على معىن أن قالوا ألن أن قالوا مبعىن القول واملقالة وألفتنة ربنا يقرأ باجلر صفة السم اهللا 

  النصب على النداء أو على إضمار أعىن وهو معترض بني القسم واملقسم عليه واجلواب ما كنا وب
قوله تعاىل من يستمع وحد الضمري يف الفعل محال على لفظ من وما جاء منه على لفظ اجلمع فعلى معىن من حنو من 

را معطوف على أكنة وال يعد يستمعون و من يغوصون له أن يفقهوه مفعول من أجله أي كراهة أن يفقهوه و وق
ألفصل بني حرف العطف واملعطوف بالظرف فصال ألن الظرف أحد املفاعيل فيجوز تقدميه وتأخريه ووحد الوقر 

  هنا ألنه مصدر وقد استوىف القول فيه يف أول البقرة حىت إذا إذا يف موضع نصب جبواهبا وهو يقول 

ما ال تعمل يف اجلمل و جيادلونك حال من ضمري الفاعل يف جاءوك وليس حلىت هنا عمل وإمنا أفادت معىن الغاية ك
واالساطري مجع واختلف يف واحده فقيل هو أسطورة وقيل واحدها اسطار واالسطار مجع سطر بتحريك الطاء 

  فيكون أساطري مجع اجلمع فأما سطر بسكون الطاء فجمعه سطور وأسطر 
اهلمزة وبإلقاء حركة اهلمزة على النون وحذفها فيصري اللفظ هبا ينون قوله تعاىل وينأون يقرأ بسكون النون وحتقيق 

  بفتح النون ووأو ساكنة بعدها و أنفسهم مفعول يهلكون 
قوله تعاىل ولو ترى جواب لو حمذوف تقديره لشاهدت أمرا عظيما ووقف متعد وأوقف لغة ضعيفة والقرأن جاء 

ه ومنه وقفوهم وال نكذب ونكون يقرآن بالرفع وفيه وجهان أحدمها حبذف األلف ومنه وقفوا فبناؤه ملا مل يسم فاعل
هو معطوف على نرد فيكون عدم التكذيب والكون من املؤمنني متمنني أيضا كالرد والثاين أن يكون خرب مبتدأ 

حمذوف أي وحنن ال نكذب ويف املعىن وجهان أحدمها أنه متمين أيضا فيكون يف موضع نصب على احلال من 
يف نرد والثاين أن يكون املعىن أهنم ضمنوا أن ال تكتبوا بعد الرد فال يكون للجملة موضع ويقرآن بالنصب  الضمري

على أنه جواب التمين فال يكون داخال يف التمين والوأو يف هذا كالفاء ومن القراء من رفع االول ونصب الثاين 
  ومنهم من عكس ووجه كل واحدة منهما على ما تقدم 

   ان هي اال هي كناية عن احلياة وجيوز أن يكون ضمري القصة قوله تعاىل
  قوله تعاىل وفقوا على رهبم أي على سؤال رهبم أو على ملك رهبم 

قوله تعاىل بغتة مصدر يف وضع احلال أي باغتة وقيل هو مصدر لفعل حمذوف أي تبغتهم بغتة وقيل هو مصدر 
لويل على اجملاز والتقدير يا حسرة احضري هلذا أوانك واملعىن تنبيه جباءهتم من غري لفظه يا حسرتنا نداء احلسرة وا



أنفسهم لتذكر أسباب احلسرة و على متعلقة باحلسرة والضمري يف فيها يعود على الساعة والتقدير يف عمل الساعة 
مبعىن بئس وقد وقيل يعود على االعمال ومل جير هلا صريح ذكر ولكن يف الكالم دليل عليها االمساء ما يزرون ساء 

تقدم اعرابه يف مواضع وجيوز أن تكون ساء على باهبا ويكون املفعول حمذوفا وما مصدرية أو مبعىن الذي أو نكرة 
  موصوفة وهي يف كل ذلك فاعل ساء والتقدير اال ساءهم وزرهم 

ولدار االخرة على االضافة قوله تعاىل وللدار االخرة يقرأ باأللف والالم ورفع االخرة على الصفة واخلرب خري ويقرأ 
أي دار الساعة االخرة وليست الدار مضافة إىل صفتها ألن الصفة هي املصوف يف املعىن والشيء ال يضاف إىل 

  نفسه وقد أجازه الكوفيون 
قوله تعاىل قد نعلم أي قد علمنا فاملستقبل مبعىن املاضي ال يكذبونك يقرأ بالتشديد على معىن ال ينسبونك إىل 

أي قبل دعواك النبوة بل كانوا يعرفونه باالمانة والصدق ويقرأ بالتخفيف وفيه وجهان أحدمها هو يف معىن  الكذب
املشدد يقال أكذبته وكذبته إذا نسبته إىل الكذب والثاين ال جيدونك كذبا يقال أكذبته إذا أصبته كذلك كقولك 

وقيل تتعلق بالظاملني كقوله تعاىل وآياتنا مثود الناقة  أمحدته إذا أصبته حممودا بآيات اهللا الباء تتعلق ب يبجحدون
  مبصرة فظلموا هبا 

قوله تعاىل من قبلك ال جيوز أن يكون صفة لرسل ألنه زمان واجلنة ال توصف بالزمان وإمنا هي متعلقة بكذبت 
لى كذبوا مث وأوذوا جيوز أن يكون معطوفا على كذبوا فتكون حىت متعلقة بصربوا وجيوز أن يكون الوقف مث ع

استأنف فقال وأوذوا فتتعلق حىت به واالول أقوى ولقد جاءك فاعل جاءك مضمر فيه قيل املضمر اجمليء وقيل 
املضمر النبأ ودل عليه ذكر الرسل ألن من ضرورة الرسول الرسالة وهي نبأ وعلى كال الوجهني يكون من نبا 

ملرسلني وأجاز األخفش أن تكون من زائدة والفاعل نبأ املرسلني حاال من ضمري الفاعل والتقدير من جنس نبا ا
املرسلني وسيبيويه ال جييز زيادهتا يف الواجب وال جيوز عند اجلميع أن تكون من صفة حملذوف ألن الفاعل ال حيذف 

وحرف اجلر إذا مل يكن زائدا مل يصح أن يكون فاعال ألن حرف اجلر يعدي وكل فعل يعمل يف الفاعل بغري معد 
  أ املرسلني مبعىن انبائهم ويدل على ذلك قوله تعاىل نقص عليك من أنباء الرسل ونب

قوله تعاىل وان كان كرب عليك جواب ان هذه فان استطعت فالشرط الثاين جواب االول وجواب الشرط الثاين 
وجيوز أن  حمذوف تقديره فافعل وحذف لظهور معناه وطول الكالم يف االرض صفة لنفق وجيوز أن يتعلق بتبتغي

  يكون حاال من ضمري الفاعل أي وأنت يف االرض ومثله يف السماء 

قوله تعاىل واملوتى يبعثهم اهللا يف املوتى وجهان أحدمها هو يف موضع نصب بفعل حمذوف أي ويبعث اهللا املوتى وهذا 
  يستجيب مبعىن جييب أقوى ألنه اسم قد عطف على اسم عمل فيه الفعل والثاين أن يكون مبتدأ وما بعده اخلرب و

  قوله تعاىل من ربه جيوز أن يكون صفة آلية وأن يتعلق بنزل 
قوله تعاىل يف االرض جيوز أن يكون يف موضع جر صفة لدابة ويف موضع رفع صفة هلا أيضا على املوضع ألن من 

اء بيطري وأن تكون زائدة وال طائر معطوف على لفظ دابة وقرىء بالرفع على املوضع جبناحيه جيوز أن تتعلق الب
حاال وهو توكيد وفيه رفع جماز ألن غري الطائر قد يقال فيه طار إذا أسرع من شيء من زائدة وشيء هنا واقع موقع 

املصدر أي تفريطا وعلى هذا التأويل ال يبقى يف االية حجة ملن ظن أن الكتاب حيتوي على ذكر كل شيء صرحيا 
را وقد ذكرنا له نظائر وال جيوز أن يكون شيئا مفعوال به ألن فرطنا ال ونظري ذلك ال يضركم كيدهم شيئا أي ضر

تتعدى بنفسها بل حبرف اجلر وقد عديت بفي إىل الكتاب فال تتعدى حبرف آخر وال يصح أن يكون املعىن ما تركنا 



  يف الكتاب من شيء ألن املعىن على خالفه فبأن أن التأويل ما ذكرنا 
مبتدأ و صم بكم اخلرب مثل حلو حامض والوأو ال متنع ذلك وجيوز أن يكون صم خرب قوله تعاىل والذين كذبوا 

مبتدأ حمذوف تقديره بعضهم صم وبعضهم بكم يف الظلمات جيوز أن يكون خربا ثانيا وأن يكون حاال من الضمري 
ي هم يف الظلمات املقدر يف اخلرب والتقدير ضالون يف الظلمات وجيوز أن يكون يف الظلمات خرب مبتدأ حمذوف أ

وجيوز أن يكون صفة لبكم أي كائنون يف الظلمات وجيوز أن يكون ظرفا لصم أو بكم أو ملا ينوب عنهما من الفعل 
من يشا اهللا من يف موضع مبتدأ واجلواب اخلرب وجيوز أن يكون يف موضع نصب بفعل حمذوف ألن التقدير من يشا 

  ب من فيكون التقدير من يعذب أو من يضلل ومثله ما بعده اهللا اضالله أو عذابه فاملنصوب بيشأ من سب
قوله تعاىل قل أرأيتكم يقرأ بإلقاء حركة اهلمزة على الالم فتنفتح الالم وحتذف اهلمزة وهو قياس مطرد يف القرآن 
 وغريه والغرض منه التخفيف ويقرأ بالتحقيق وهو األصل وأما اهلمزة اليت بعد الراء فتحقق على األصل وتلني

  للتخفيف وحتذف وطريق ذلك أن تقلب ياء وتسكن مث حتذف اللتقاء الساكنني 

قرب ذلك فيها حذفها يف مستقبل هذا الفعل فأما التاء فضمري الفاعل فإذا اتصلت هبا الكاف اليت للخطاب كانت 
يتك ومنه قوله تعاىل بلفظ واحد يف التثنية واجلمع والتأنيث وختتلف هذه املعاين على الكاف فتقول يف الواحد أرأ

أرأيتك هذا الذي كرمت علي ويف التثنية أرأيتكما ويف اجلمع أرأيتكم ويف املؤنث أرأيتكن والتاء يف مجيع ذلك 
مفتوحة والكاف حرف للخطاب وليست امسا والدليل على ذلك أهنا لو كانت امسا لكانت اما جمرورة وهو باطل إذ 

ألمرين أحدمها أن الكاف ليست من ضمائر املرفوع والثاين أنه ال رافع هلا إذ ال جار هنا أو مرفوعة وهو باطل أيضا 
ليست فاعال ألن التاء فاعل وال يكون لفعل واحد فاعالن واما أن تكون منصوبة وذلك باطل لثالثة أوجه أحدها 

لثا والثاين أنه لو أن هذا الفعل يتعدى إىل مفعولني كقولك أرأيت زيدا ما فعل فلو جعلت الكاف مفعوال لكان ثا
كان مفعوال لكان هو الفاعل يف املعىن وليس املعىن على ذلك إذ ليس الغرض أرأيت نفسك بل أرأيت غريك ولذلك 

قلت أرأيتك زيدا وزيد غري املخاطب وال هو بدل منه والثالث أنه لو كان منصوبا على أنه مفعول لظهرت عالمة 
تقول أرأيتما كما وأرأيتموكم وأرأيتكن وقد ذهب ألفراء إىل أن الكاف اسم  التثنية واجلمع والتأنيث يف التاء فكنت

مضمر منصوب يف معىن املرفوع وفيما ذكرناه ابطال لذهبه فأما مفعول أرأيتكم يف هذه االية فقال قوم هو حمذوف 
ه أغري اهللا تدعون دل الكالم عليه تقديره أرأيتكم عبادتكم االصنام هل تنفعكم عند جميء الساعة ودل عليه قول

وقال آخرون ال حيتاج هذا إىل مفعول ألن الشرط وجوابه قد حصل معىن املفعول وأما جواب الشرط الذي هو 
قوله ان أتاكم عذاب اهللا فما دل عليه االستفهام يف قوله أغري اهللا تقديره ان أتتكم الساعة دعومت اهللا وغري منصوب 

  ب تدعون 
ول تدعون الذي بعده إليه جيوز أن يتعلق بتدعون وأن يتعلق بيكشف أي يرفعه إليه و ما قوله تعاىل بل إياه هو مفع

  مبعىن الذي أو نكرة موصوفة وليست مصدرية اال أن جتعلها مصدرا مبعىن املفعول 
وا قوله تعاىل بالبأساء والضراء فعالء فيهما مؤنث مل يستعمل منه مذكر مل يقولوا بأس وبأساء وضر وضراء كما قال

  أمحر ومحراء 
قوله تعاىل فلو ال إذ إذ يف موضع نصب ظرف ل تضرعوا أي فلوال تضرعوا إذ ولكن استدراك على املعىن أي ما 

  تضرعوا ولكن 



قوله تعاىل بغتة مصدرية يف موضع احلال من الفاعل أي مباغتني أو من املفعولني أو مبغوتني وجيوز أن يكون مصدرا 
عىن بغتناهم فإذا هم إذا هنا للمفاجأة وهي ظرف مكان وهم مبتدأ و مبلسون خربه وهو على املعىن ألن أخذناهم مب

  العامل يف إذا 
قوله تعاىل ان أخذ اهللا مسعكم قد ذكرنا الوجه يف افراد السمع مع مجع االبصار والقلوب يف أول البقرة من استفهام 

يأتيكم يف موضع الصفة أيضا واالستفهام هنا مبعىن  يف موضع رفع باالبتداء و اله خربه و غري اهللا صفة اخلرب و
االنكار واهلاء يف به تعود على السمع ألنه املذكور أوال وقيل تعود على معىن املأخوذ واحملتوم عليه فلذلك أفرد 

  كيف حال والعامل فيها نصرف 
  ان أتاكم هلكتم قوله تعاىل هل يهلك االستفهامل هنا مبعىن التقرير فلذلك ناب عن جواب الشرط أي 

قوله تعاىل مبشرين ومنذرين حاال من املرسلني فمن آمن جيوز أن يكون شرطا وأن يكون مبعىن الذي وهي مبتدأ يف 
  احلالني وقد سبق القول على نظائره 

قوله تعاىل مبا كانوا يفسقون ما مصدرية أي بفسقهم وقد ذكر يف أوائل البقرة ويقرأ بضم السني وكسرها ومها 
  ن لغتا

قوله تعاىل بالغداة أصلها غدوة فقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وهي نكرة ويقرأ بالغدوة بضم شالغني 
وسكون الدال ووأو بعدها وقد عرفها باأللف والالم وأكثر ما تستعمل معرفة علما وقد عرفها هنا باأللف والالم 

ال من شيء من زائدة وموضعها رفع باالبتداء وعليك وأما العشي فقيل هو مفرد وقيل هو مجع عشية و يريدون ح
اخلرب ومن حساهبم صفة لشيء قدم عليه فصار حاال وكذلك الذي بعده اال أنه قدم من حسابك على عليهم وجيوز 
أن يكون اخلرب من حساهبم وعليك صفة لشيء مقدمة عليه فتطردهم جواب ملا النافية فلذلك نصب فتكون جواب 

  رد النهي وهو ال تط
قوله تعاىل ليقولوا الالم متعلقة بفتنا أي اختربناهم ليقولوا فنعاقبهم بقوهلم وجيوز أن تكون الم العاقبة و هؤالء مبتدأ 
و من اهللا عليهم اخلرب واجلملة يف موضع نصب بالقول وجيوز أن يكون هؤالء يف موضع نصب بفعل حمذوف فسره 

  لقة مبن ما بعده تقديره أخص هؤالء أو فضل و من متع

أي ميزهم علينا وجيوز أن تكون حاال من عليهم منفردين بالشاكرين يتعلق بأعلم ألنه ظرف والظرف يعمل فيه 
  معىن الفعل خبالف املفعول فان أفعل ال يعمل فيه 

قوله تعاىل وإذا جاءك العامل يف إذا معىن اجلواب أي إذا جاءك سلم عليهم و سالم مبتدأ وجاز ذلك وان كان 
ة ملا فيه من معىن الفعل كتب ربكم اجلملة حمكية بعد القول أيضا أنه من عمل يقرأ بكسر ان وفتحها ففي نكر

الكسر وجهان أحدمها هي مستأنفة والكالم تام قبلها والثاين أنه محل كتب على قال فكسرت ان بعده وأما الفتح 
 أنه مبتدأ وخربه حمذوف أي عليه أنه من عمل ففيه وجهان أحدمها هو بدل من الرمحة أي كتب أنه من عمل والثاين

ودل على ذلك ما قبله واهلاء ضمري الشأن ومن مبعىن الذي أو شرط وموضعها مبتدأ و منكم يف موضع احلال من 
ضمري الفاعل و جبهالة حال أيضا أي جاهال وجيوز أن يكون مفعوال به أي بسبب اجلهل واهلاء يف بعده تعود على 

لسوء فانه يقرأ بالكسر وهو معطوف على أن األوىل أو تكرير لألوىل عند قوم وعلى هذا خرب من العمل أو على ا
حمذوف دل عليه الكالم وجيوز أن يكون العائد حمذوفا أي فانه غفور له وإذا جعلت من شرطا فاالمر كذلك ويقرأ 

كالمها ضعيف لوجهني أحدمها أن البدل بالفتح وهو تكرير لألوىل على قراءة من فتح األوىل أو بدل منها عند قوم و
ال حيصبه حرف معىن اال أن جتعل الفاء زائدة وهو ضعيف والثاين أن ذلك يؤدي إىل أن ال يبقى ملن خرب وال جواب 



ان جعلتها شرطا والوجه أن تكون أن خرب مبتدأ حمذوف أي فشأنه أنه غفور له أو يكون احملذوف ظرفا أي عليه أنه 
  بتدأ واما فاعال فتكون أأن اما م

قوله تعاىل وكذلك الكاف وصف ملصدر حمذوف أي نفصل االيات تفصيال مثل ذلك وليستبني يقرأ بالياء و سبيل 
فاعل أي يتبني وذكر السبيل وهو لغة فيه ومنه قوله تعاىل وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال وجيوز أن تكون 

قي ويقرأ بالتاء والسبيل فاعل مؤنث وهو لغة فيه ومنه قل هذه سبيلي القراءة بالياء على أن تأنيث السبيل غري حقي
  ويقرأ بنصب السبيل والفاعل املخاطب والالم تتعلق مبحذوف أي لتستبني فصلنا 

قوله تعاىل وكذبتم جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال وقد معه مزادة واهلاء يف به يعود على رىب وجيوز أن تعود 
  نة ألهنا يف معىن على معىن البي

  الربهان والديل يقضي احلق يقرأ بالضاد من القضاء وبالصاد من القصص واالول أشبه خبامتة االية 
قوله تعاىل مفاتح هو مجع مفتح واملفتح اخلزانة فأما ما يفتح به فهو مفتاح ومجعه مفاتيح وقد قيل مفتح أيضا ال 

الظرف أو نفس الظرف ان رفعت به مفاتح و من ورقة فاعل وال  يعلمها حال من مفاتح والعامل فيها ما تعلق به
حبة معطوف على لفظ ورقة ولو رفع على املوضع جاز وال رطب وال يابس مثله وقد قرىء بالرفع على املوضع اال 

ال يف كتاب أي اال هو يف كتاب وال جيوز أن يكون استثناء يعمل فيه يعلمها ألن املعىن يصري وما تسقط من ورقة ا
يعلمها اال يف كتاب فينقلب معناه إىل االثبات أي ال يعلمها يف كتاب وإذا مل يكن اال يف كتاب وجب أن يعلمها يف 

  الكتاب فإذا يكون االستثناء الثاين بدال من االول أي وما تسقط من ورقة اال هي يف كتاب وما يعلمها 
باء لاللصاق واملالصق للزمان واملكان حاصل فيهما ليقضي قوله تعاىل بالليل الباء هنا مبعىن يف وجاز ذلك ألن ال

  أجل على مامل يسم فاعله ويقرأ على تسمية الفاعل وأجال نصب 
قوله تعاىل ويرسل عليكم حيتمل أربعة أوجه أحدها أن يكون مستأنفا والثاين أن يكون معطوفا على قوله يتوفاكم 

معطوفا على القاره ألن اسم الفاعل يف معىن يفعل وهو نظري قوهلم  وما بعده من االفعال املضارعة والثالث أن يكون
الطائر فيغضب زيد الذباب والرابع أن يكون التقدير وهو يرسل وتكون اجلملة حاال اما من الضمري يف القاهر أو 

ه وجهان من الضمري يف الظرف وعليكم فيه وجهان أحدمها هو متعلق بريسل والثاين أن يكون يف نية التأخري وفي
أحدمها أن يتعلق بنفس حفظة واملفعول حمذوف أي يرسل من حيفظ عليكم أعمالكم والثاين أن يكون صفة حلفظة 

قدمت فصار حاال توفته يقرأ بالتاء على تأنيث اجلماعة وبألف ممالة على ارادة اجلمع ويقرأ شإذا تتوفاه على 
  شإذا بالتخفيف أي يزيدون على ما أمروا  االستقبال يفرطون بالتشديد أي نقصون مما أمروا ويقرأ

قوله تعاىل مث ردوا اجلمهور على ضم الراء وكسر الدال األوىل حمذوفة ليصلح االدغام ويقرأ بكسر الراء على نقل 
كسرة الدال األوىل إىل الراء موالهم احلق صفتان وقرىء احلق بالنصب على أنه صفة مصدر حمذوف أي الرد احلق 

  أعىن أو على إضمار 

قوله تعاىل ينجيكم يقرأ بالتشديد والتخفيف واملاضي أجنا وجنى واهلمزة والتشديد للتعدية تدعونه يف موضع احلال 
من ضمري املفعول يف ينجيكم تضرعا مصدر والعامل فيه تدعون من غري لفظه بل معناه وجيوز أن يكون مصدرا يف 

مها لغتان وقرىء وخيفة من اخلوف وهو مثل قوله تعاىل موضع احلال وكذلك خفية ويقرأ بضم اخلاء وكسرها و
وإذكر ربك يف نفسك تضرعا وخفية لئن أجنيتنا على اخلطاب أي يقولون لئن أجنيتنا ويقرأ لئن أجنانا على الغيبة وهو 

  موافق لقوله يدعونه من هذه أي من هذه الظلمة والكربة 



ن يتعلق بيبعث وكذلك من حتت أو يلبسكم اجلمهور على قوله تعاىل من فوقكم جيوز أن يكون وصفا للعذاب وأ
فتح الياء أي يلبس عليكم أموركم فحذف حرف اجلر واملفعول واجليد أن يكون التقدير يلبس أموركم فحذف 

املضاف وأقام املضاف إليه مقامه ويقرأ بضم الياء أي يعمكم باالختالف و شيعا مجع شيعة وهو حال وقيل هو 
  ه يلبسكم من غري لفظه وجيوز على أن يكون حاال أيضا أي خمتلفني مصدر والعامل في

قوله تعاىل لست عليكم على متعلق ب وكيل وجيوز على هذا أن يكون حاال من وكيل على قول من أجاز تقدمي 
  احلال على حرف اجلر 

 االستقرار وجيوز أن قوله تعاىل مستقر مبتدأ واخلرب الظرف قبله أو فاعل والعامل فيه الظرف وهو مصدر مبعىن
  يكون مبعىن املكان 

قوله تعاىل غريه امنا ذكر اهلاء ألنه أعادها على معىن االيات ألهنا حديث وقرآن ينسينك يقرأ بالتخفيف والتشديد 
  وماضيه نسى وأنسى واهلمزة والتشديد لتعدية الفعل إىل املفعول الثاين وهو حمذوف أي ينسينك الذكر أو احلق 

 من شيء من زائدة ومن حساهبم حال والتقدير شيء من حساهبم ولكن ذكرى أي ولكن نذكرهم قوله تعاىل
  ذكرى فيكون يف موضع نصب وجيوز أن يكون يف موضع رفع أي هذا ذكرى أو عليهم ذكرى 

قوله تعاىل أن تبسل مفعول له أي خمافة أن تبسل ليس هلا جيوز أن تكون اجلملة يف موضع رفع صفة لنفس وأن 
كون يف موضع حال من الضمري يف كسبت وأن تكون مستأنفة من دون اهللا يف موضع احلال أي ليس هلا وايل من ت

  دون اهللا وجيوز أن يكون من دون اهللا خرب ليس وهلا تبيني وقد ذكرنا 

بتدأ مثاله كل عدل انتصاب كل على املصدر ألهنا يف حكم ما تضاف إليه أولئك الذين مجع على املعىن وأولئك م
ويف اخلرب وجهان أحدمها الذين أبسلوا فعلى هذا يكون قوله هلم شراب فيه وجهان أحدمها هو حال من الضمري يف 

أبسلوا والثاين هو مستأنف والوجه االخر أن يكون اخلرب هلم شراب والذين أبسلوا بدل من أولئك أو نعت أو 
  يكون خربا أيضا وهلم شراب خربا ثانيا 

و االستفهام مبعىن التوبيخ ما مبعىن الذي أو نكرة موصوفة و من دون اهللا متعلق بندعو وال جيوز أن قوله تعاىل أندع
يكون حاال من الضمري يف ينفعنا وال مفعوال لينفعنا لتقدمه على ما والصلة والصفة ال تعمل فيما قبل املوصول 

أي وحنن نرد و على أعقابنا حال من  واملوصوف ونرد معطوف على ندعو وجيوز أن يكون محلة يف موضع احلال
الضمري يف نرد أي ترد منقلبني أو متأخرين كالذي يف الكاف وجهان أحدمها هي حال من الضمري يف ترد أو بدل 

من على أقابنا أي مشبهني للذي استهوته والثاين أن تكون صفة ملصدر حمذوف أي ردا مثل رد الذي استهوته يقرأ 
وفته وتوفاه وقد ذكر والذي جيوز أن يكون هنا مفردا أي كالرجل الذي أو كألفريق الذي استهوته واستهواه مثل ت

وجيوز أن يكون جنسا واملراد الذين يف االرض جيوز أن يكون متعلقا باستهوته وأن يكون حاال من حريان أي حريان 
اء يف استهوته وحريان حال من كائنا يف االرض وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف حريان وأن يكون حاال من اهل

اهلاء أو من الضمري يف الظرف ومل ينصرف ألن مونثه حريى له أصحاب جيوز أن تكون اجلملة مستأنفة وأن تكون 
حاال من الضمري يف حريان أو من الضمري يف الظرف أو بدال من احلال اليت قبلها ائتنا أي يقولون ائتنا لنسلم أي 

  الم مبعىن الباء وقيل هي زائدة أي أن نسلم أمرنا بذلك لنسلم وقيل ال
قوله تعاىل وأن أقيموا الصالة أن مصدرية وهي معطوفة على لنسلم وقيل هو معطوف على قوله ان اهلدى هدى اهللا 

  والتقدير وقل أن أقيموا وقيل هو حممول على املعىن أي قيل لنا أسلموا وأن أقيموا 



أحدها هو معطوف على اهلاء يف اتقوه أي واتقوا عذاب يوم يقول والثاين هو قوله تعاىل ويوم يقول فيه مجلة أوجه 
  معطوف على السموات أي خلق يوم يقول والثالث هو خرب قوله احلق أي وقوله احلق يوم يقول والوأو 

أي حيق قوله داخلة على اجلملة املقدم فيها اخلرب واحلق صفة لقوله والرابع هو ظرف ملعىن اجلملة اليت هي قوله احلق 
يف يوم يقول كن واخلامس هو منصوب على تقدير وإذكر وأما فاعل فيكون ففيه أوجه أحدها هو مجيع ما خيلقه اهللا 

يف يوم القيامة والثاين هو ضمري املنفوخ فيه من الصور دل عليه قوله يوم ينفخ يف الصور والثالث هو ضمري اليوم 
ق وعلى هذا يكون قوله مبعىن مقوله أي فيوجد ما قال له كن فخرج مما والرابع هو قوله احلق أي فيوجد قوله احل

ذكرنا أن قوله جيوز أن يكون فاعال واحلق صفته أو مبتدأ واليوم خربه واحلق صفته وأن يكون مبتدأ واحلق صفته 
  ويوم ينفخ خربه أو مبتدأ واحلق خربه 

ا وأن يكون ظرفا للملك أو حاال منه والعامل له أو ظرفا قوله تعاىل يوم ينفخ جيوز أن يكون خرب قوله على ما ذكرن
لتحشرون أو ليقول أو لقوله احلق أو لقوله عامل الغيب عامل الغيب اجلمهور على الرفع وجيوز أن يكون خرب مبتدأ 

  حمذوف وأن يكون فاعل يقول كن وأن يكون صفة للذي وقرىء باجلر بدال من رب العاملني أو من اهلاء يف له 
له تعاىل وإذ قال ابراهيم إذ يف موضع نصب على فعل حمذوف أي وإذكروا وهو معطوف على أقيموا و آزر يقرأ قو

باملد ووزنه أفعل ومل ينصرف للعجمة والتعريف على قول من مل يشتقه من االزر أو الوزر ومن اشتقه من واحد 
راء على أنه بدل من أبيه وبالضم على النداء منهما قال هو عريب ومل يصرفه للتعريف ووزن الفعل ويقرأ بفتح ال

وقرىء يف الشإذ هبمزتني مفتوحتني وتنوين الراء وسكون الزاي واالزر اخللق مثل االسر ويقرأ بفتح األوىل وكسر 
الثانية وفيه وجهان أحدمها أن اهلمزة الثانية فاء الكلمة وليست بدال ومعناها النقل والثاين هي بدل من الوأو 

وزر كما قالوا وعاء واعاء ووسادة واسادة واهلمزة األوىل على هاتني القراءتني لالستفهام مبعىن االنكار وال وأصلها 
مهزة يف تتخذ ويف انتصابه على هذا وجهان أحدمها هو مفعول من أجله أي لتحريك واعوجاج دينك تتخذ والثاين 

أتتخذ أصناما ملعونة أو معوجة و أصناما مفعول  هو صفة ألصنام قدمت عليها وعلى العامل فيها فصارت حاال أي
أول و آهلة ثان وجاز أن جيعل املفعول االول نكرة حلصول الفائدة من اجلملة وذلك يسهل يف املفاعيل ماال يسهل 

  من املبتدأ 
  قوله تعاىل وكذلك يف موضعه وجهان أحدمها هو نصب على إضمار وأريناه 

الل مبني أريناه ذلك أي ما رآه صوابا باطالعنا إياه عليه وجيوز أن يكون تقديره وكما رأى أباه وقومه يف ض
منصوبا ب نرى اليت بعده على أنه صفة ملصدر حمذوف تقديره نريه ملكوت السموات واالرض رؤية كرؤيته 
أ ضالل أبيه وقيل الكاف مبعىن الالم أي ولذلك نريه والوجه الثاين أن تكون الكاف يف موضع رفع خرب مبتد

  حمذوف أي واالمر كذلك أي كما رآه من ضاللتهم 
  قوله تعاىل وليكون أي وليكون من املوقنني أريناه وقيل التقدير ليستدل وليكون 

قوله تعاىل رأى كوكبا يقرأ بفتح الراء واهلمزة والتفخيم على األصل وباالمالة ألن األلف منقلبة عن ياء كقولك 
ني بني توهو نوع من االمالة ويقرأ جبعل الراء كذلك اتباعا للهمزة ويقرأ بكسرمها رأيت رؤية ويقرأ جبعل اهلمزتني ب

وفيه وجهان أحدمها أنه كسر اهلمزة لالمالة مث أتبعها الراء والثاين أن أصل اهلمزة الكسر بدليل قولك يف املستقبل 
االول يف املاضي اتباعا يرى أي يرأى وإمنا فتحت من أجل حرف احللق كما تقول وسع يسع مث كسرت احلرف 

لكسرة اهلمزة فان لقى األلف ساكن مثل رأى الشمس فقد قرىء بفتحهما على األصل وبكسرمها على ما تقدم 



وبكسر الراء وفتح اهلمزة ألن األلف سقطت من اللفظ ألجل الساكن بعدها واحملذوف هنا يف تقدير الثابت وكان 
ة وأن فتحها دليل على األلف احملذوفة هذا ريب مبتدأ وخرب تقديره أهذا كسر الراء تنبيها على أن األصل كسر اهلمز
  ريب وقيل هو على اخلرب أي هو غري استفهام 

قوله تعاىل بازغة هو حال من الشمس وإمنا قال للشمس هذا على التذكري ألنه أراد هذا الكوكب أو الطالع أو 
  الشخص أو الضوء أو الشيء أو ألن التأنيث غري حقيقي 

  قوله تعاىل للذي فطر السموات أو لعبادته أو لرضاه 
قوله تعاىل أحتاجوين يقرأ بتشديد النون على ادغام نون الرفع يف نون الوقاية واألصل حتاجونين ويقرأ بالتخفيف على 

جاء  حذف احدى النونني ويف احملذوفة وجهان أحدمها هي نون الوقاية ألهنا الزائدة اليت حصل هبا االستثقال وقد
ذلك يف الشعر والثاين احملذوفة نون الرفع ألن احلاجة دعت إىل نون مكسورة من أجل الياء ونون الرفع ال تكسر 

  وقد جاء ذلك يف الشعر كثريا قال الشاعر 
  بنعمة اهللا نقليكم وتقلونا ... كل له نية يف بغض صاحبه 

وحذف بعض الضمري ال جيوز وهو ضعيف أيضا ألن  أي تقلوننا والنون الثانية هنا ليست وقاية بل هي من الضمري
عالمة الرفع ال حتذف اال بعامل ما تشركون به ما مبعىن الذي أي وال أخاف الصنم الذي تشركونه به أي باهللا فاهلاء 

يف به ضمري اسم اهللا تعاىل وجيوز أن تكون اهلاء عائدة على ما أي وال أخاف الذي تشركون بسببه وال تعود على 
وجيوز أن تكون ما نكرة موصوفة وأن تكون مصدرية اال أن يشاء جيوز أن يكون استثناء من جنس االول  اهللا

تقديره اال يف حال مشيئة ريب أي ال أخافها يف كل حال اال يف هذه احلال وجيوز أن يكون من غري االول أي لكن 
وجيوز أن يكون مفعوال به أي اال أن يشاء أخاف أن يشاء يب خويف ما أشركتم و شيئا نائب عن املصدر أي مشيئة 

يب أمرا غري ما قلت و علما متييز وكل شيء مفعول وسع أي علم كل شيء وجيوز أن يكون علما على هذا التقدير 
  مصدرا ملعىن وسع ألن ما يسع الشيء فقد أحاط به والعامل بالشيء حميط بعلمه 

وقد ذكر و ما أشركتم جيوز أن تكون ما مبعىن الذي أو  قوله تعاىل وكيف أخاف كيف حال والعامل فيها أخاف
نكرة موصوفة والعائد حمذوف وأن تكون مصدرية ما مل ما مبعىن الذي أو نكرة موصوفة وهي يف موضع نصب 
بأشركتم و عليكم متعلق بينزل وجيوز أن يكون حاال من سلطان أي ما مل ينزل به حجة عليكم والسلطان مثل 

  وقد قرىء بضم الالم وهي لغة أتبع فيها الضم  الرضوان والكفران
قوله تعاىل الذين آمنوا فيه وجهان أحدمها هو خرب مبتدأ حمذوف أي هم الذين والثاين هو مبتدأ و أولئك بدل منه أو 

  قبله مبتدأ ثاين هلم ألمن مبتدأ وخرب واجلملة خرب ملا قبلها وجيوز أن يكون االمن مرفوعا باجلار ألنه معتمد على ما 
قوله تعاىل وتلك هو مبتدأ ويف حجتنا وجهان أحدمها هو بدل من تلك ويف آتيناها وجهان أحدمها هو خرب عن 

املبتدأ و على قومه متعلق مبحذوف أي آتيناها ابراهيم حجة على قومه أو دليال والثاين أن تكون حجتنا خرب تلك 
رة وال جيوز أن يتعلق على حبجتنا ألهنا مصدر وآتيناها خرب وآتيناها يف موضع احلال من احلجة والعامل معىن االشا

  أو حال وكالمها ال يفصل به بني املوصول والصلة نرفع جيوز أن يكون يف موضع شاحلال من آتيناها 

وجيوز أن يكون مستأنفا ويقرأ بالنون والياء وكذلك يف نشاء واملعىن ظاهر درجات يقرأ باالضافة وهو مفعول نرفع 
رجة االنسان رفع له ويقرأ بالتنوين و من على هذا مفعول نرفع ودرجات ظرف أو حرف اجلر حمذوف منها ورفع د

  أي إىل درجات 



قوله تعاىل كال هدينا كال منصوب هبدينا والتقدير كال منهما ونوحا هدينا أي وهدينا نوحا واهلاء يف ذريته تعود 
والتقدير وهدينا من ذريته هؤالء وقيل تعود على ابراهيم وهذا على نوح واملذكورون بعده من االنبياء ذرية نوح 

ضعيف ألن من مجلتهم لوطا وليس من ذرية ابراهيم وكذلك جنزي الكاف يف موضع نصب نعتا ملصدر حمذوف أي 
وجنزي احملسنني جزاء مثل ذلك وأما عيسى فقيل هو أعجمي ال يعرف له اشتقاق وقيل هو مشتق من التعيش وهو 

وقيل من العيس وهو ماء ألفحل وقيل هو من عاس يعوس إذا صلح فعلى هذا تكون الياء منقلبة عن وأو البياض 
وأما اليسع فيقرأ بالم ساكنة خفيفة وياء مفتوحة وفيه وجهان أحدمها هو اسم أعجمي علم واأللف والالم فيه 

والعمر وكذلك الالت والعزى والثاين  زائدة كما زيدت يف النسر وهو الصنم ألنه صنم بعينه وكذلك قالوا يف عمر
أنه عريب وهو فعل مضارع مسي به وال ضمري فيه فأعرب مث نكر مث عرف باأللف والالم وقيل الالم على هذا زائدة 

أيضا ويسع أصله يوسع بكسر السني مث حذفت الوأو لوقوعها بني ياء وكسرة مث فتحت السني من أجل حرف 
  تحة عارضة ومثله يطأ ويقع ويدع وكال منصوب بفضلنا احللق ومل ترد الوأو ألن الف

  قوله تعاىل ومن آبائهم هو معطوف على وكال أي وفضلنا كال من آبائهم أو وهدينا كال من آبائهم 
قوله تعاىل ذلك مبتدأ و هدى اهللا خربه و يهدي به حال من اهلدى والعامل فيه االشارة وجيوز أن يكون حاال من 

جيوز أن يكون هدى اهللا بدال من ذلك ويهدي به اخلرب و من عباده حال من من أو من العائد اسم اهللا تعاىل و
  احملذوف والباء يف هبا االخرية تتعلق ب كافرين والباء يف بكافرين زائدة أي ليسوا كافرين هبا 
ومنهم من يثبتها يف  قوله تعاىل اقتده يقرأ بسكون اهلاء وإثباهتا يف الوقف دون الوصل وهي على هذا هاء السكت

  الوصل أيضا لشبهها هباء االضمار ومنهم 

من يكسرها وفيه وجهان أحدمها هي هاء السكت أيضا شبهت هباء الضمري وليس بشيء والثاين هي هاء الضمري 
  واملضمر املصدر أي اقتد االفتداء ومثله 

  واملرء عند الرشا ان يلقها ذيب ... هذا سراقة للقرآن 
الدرس ال مفعول ألن يدرس قد تعدى إىل القرآن وقيل من سكن اهلاء جعلها هاء الضمري وأجرى فاهلاء ضمري 

  الوصل جمرى الوقف واهلاء يف عليه ضمري القرآن والتبليغ 
قوله تعاىل حق قدره حق منصوب نصب املصدر وهو يف األصل وصف أي قدره احلق ووصف املصدر إذا أضيف 

قرده بسكون الدال وفتحها و إذ ظرف لقدروا و من شيء مفعول أنزل ومن إليه ينتصب نصب املصدر ويقرأ 
زائدة نورا حال من اهلاء يف به أو من الكتاب وبه جيوز أن تكون مفعوال به وأن تكون حاال و جتعلونه مستأنف ال 

ة القراطيس موضع له وقراطيس أي يف قراطيس وقيل ذا قراطيس وقيل ليس فيه تقدير حمذوف واملعىن أنزلوه منزل
اليت ال شيء فيها يف ترك العمل به و تبدوهنا وصف للقراطيس وختفون كذلك والتقدير وختفون كثريا منها ويقرأ يف 
املواضع الثالثة بالياء على الغيبة محال على ما قبلها يف أول االية وبالتاء على اخلطاب وهو مناسب لقوله وعلمتم أي 

من ضمري الفاعل يف جتعلونه على قارءة التاء وعلى قراءة الياء جيوز أن يكون  وقد علمتم واجلملة يف موضع احلال
وعلمتم مستأنفا وأن يكون رجع مع الغيبة إىل اخلطاب و قل اهللا جواب قل من أنزل الكتاب وارتفاعه بفعل 

جيوز أن يتعلق بذرهم  حمذوف أي أنزله اهللا وجيوز أن يكون التقدير هو اهللا أو املنزل اهللا أو اهللا أنزله يف خوضهم
على أنه ظرف له وأن يكون حاال من ضمري املفعول أي ذرهم خائضني وأن يكون متعلقا ب يلعبون ويلعبون يف 
موضع احلال وصاحب احلال ضمري املفعول يف ذرهم إذا مل جيعل يف خوضهم حاال منه وان جعلته حاال منه كان 

ألوىل وجيوز أن يكون حاال من الضمري اجملرور يف خوضهم ويكون احلال الثانية من ضمري االستقرار يف احلال ا



  العامل املصدر واجملرور فاعل يف املعىن 
قوله تعاىل أنزلناه يف موضع رفع صفة لكتاب و مبارك صفة أخرى وقد قم الوصف باجلملة على الوصف باملفرد 

ال من النكرة املوصوفة و مصدق الذي وجيوز النصب يف غري القرآن على احلال من ضمري املفعول أو على احل
  التنوين 

يف تقدير الثبوت ألن االضافة غري حمضة ولتنذر بالتاء على خطاب النيب وبالياء على أن الفاعل الكتاب ويف الكالم 
حذف تقديره ليؤمنوا ولتنذر أو حنو ذلك أو لتنذر أم القرى أنزلناه ومن يف موضع نصب عطفا على أم والتقدير 

أهل أم والذين يؤمنون مبتدأ و يؤمنون به اخلرب وجيوز أن يكون الذين يف موضع نصب عطفا على أم القرى ولتنذر 
  فيكون يؤمنون به حاال و على متعلقة ب حيافظون 

قوله تعاىل ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا وجيوز أن يكون كذبا مفعول افترى وأن يكون مصدرا على املعىن أي 
كون مفعوال من أجله وأن يكون مصدرا يف موضع احلال أو قال عطف على افترى و إىل يف موضع افتراء وأن ي

رفع على أنه قام مقام الفاعل وجيوز أن يكون يف موضع نصب والتقدير أوحى الوحي أو االحياء ومل يوح إليه شيء 
طفا على من افترى أي وممن قال يف موضع احلال من ضمري الفاعل يف قال أو الياء يف إىل من قال يف موضع جر ع

ومثل ما جيوز أن يكون مفعول سأنزل وما مبعىن الذى أو نكرة موصوفة وجيوز أن يكون صفة ملصدر حمذوف 
وتكون ما مصدرية وإذ ظرف لترى واملفعول حمذوف أي ولو ترى الكفار أو حنو ذلك و الظاملون مبتدأ والظرف 

اخلرب واجلملة حال من الضمري يف اخلرب قبله و باسطوا أيديهم يف تقدير  بعده خرب عنه واملالئكة مبتدأ وما بعده
التنوين اي باسطون أيديهم أخرجوا أي يقولون أخرجوا واحملذوف حال من الضمري يف باسطوا و اليوم ظرف 
وجيوز  ألخرجوا فيتم الوقف عليه وجيوز أن يكون ظرفا ل جتزون فيتم الوقف على أنفسكم غري احلق مفعول تقولون

أن يكون وصفا ملصدر حمذوف أي قوال غري احلق وكنتم جيوز أن يكون معطوفا على كنتم األوىل أي ومبا كنتم وأن 
  يكون مستأنفا 

قوله تعاىل فرادى هو مجع فرد واأللف للتأنيث مثل كسإىل وقرىء يف الشإذ بالتنوين على أنه اسم صحيح ويقال يف 
ع قليل ومنهم من ال يصرفه جيعله معدوال مثل ثالث ورباع وهو حال من الرفع فراد مثل نوام ورجال وهو مج

ضمري الفاعل كما خلقناكم الكاف يف موضع احلال وهو بدل من فرادى وقيل هي صفة مصدر حمذوف أي جميئا 
  يوم خلقناكم وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف فرادى أي مشبهني ابتداء خلقكم و أول ظرف خللقناكم 

ة يف األصل مصدر مر مير مث استعمل ظرفا اتساعا وهذا يدل على قوة شبه الزمان بالفعل وتركتم جيوز أن واملر
يكون حاال أي وقد تركتم وأن يكون مستأنفا وما ترى لفظه لفظ املستقبل وهي حكاية حال و معكم معمول نرى 

 أن شفعاءهم معهم وال نراهم وان جعلتها وهي من رؤية العني وال جيوز أن يكون حاال من الشفعاء إذ املعىن يصري
مبعىن نعلم املتعدية إىل اثنني جاز أن يكون معكم مفعوال ثانيا وهو ضعيف يف املعىن بينكم يقرأ بالنصب وفيه ثالثة 

أوجه أحدها هو ظرف لتقطع والفاعل مضمر أي تقطع الوصل بينكم ودل عليه شركاء والثاين هو وصف حمذوف 
بينكم أو وصل والثالث أن هذا املنصوب يف موضع رفع وهو معرب وجاز ذلك محال على أكثر أي لقد تقطع شيء 

أحوال الظرف وهو قول األخفش ومثله منا الصاحلون ومنا دون ذلك ويقرأ بالرفع على أنه فاعل والبني هنا الوصل 
  وهو من االضداد 

نكرة على أنه حكاية حال وقرىء يف الشإذ فلق و قوله تعاىل فالق احلب جيوز أن يكون معرفة ألنه ماض وأن يكون 



االصباح مصدر أصبح ويقرأ بفتح اهلمزة على أنه مجع صبح كقفل وأقفال وجعال الليل مثل فالق االصباح يف 
الوجهني و سكنا مفعول جاعل إذا مل تعرفه وان عرفته كان منصوبا بفعل حمذوف أي جعله سكنا والسكن ما 

م فجعل الليل مبنزلة االهل وقيل التقدير مسكونا فيه أو ذا سكن و الشمس منصوب سكنت إليه من أهل وحنوه
بفعل حمذوف أو جباعل إذا مل تعرفه وقرىء يف الشإذ باجلر عطفا على االصباح أو على الليل و حسبانا فيه وجهان 

  أحدمها هو مجع حسبانة والثاين هو مصدر مثل احلسب واحلساب وانتصابه كانتصاب سكنا 
وله تعاىل فمستقر يقرأ بفتح القاف وفيه وجهان أحدمها هو مصدر ورفعه باالبتداء أي فلكم استقرار والثاين أنه ق

اسم مفعول ويراد به املكان أي فلكم مكان تستقرون فيه اما يف البطون واما يف القبور ويقرأ بكسر القاف فيكون 
ع فبفتح الدال ال غري وجيوز أن يكون مكانا يودعون فيه مكانا يتسقر لكم وقيل تقديره فمنكم مستقر وأما مستود

  وهو اما الصلب أو القرب وجيوز أن يكون مصدرا مبعىن االستيداع 
قوله تعاىل فأخرجنا منه خضرا أي بسببه واخلضر مبعىن االخضر وجيوز أن تكون اهلاء يف منه راجعة على النبات وهو 

  االشبه وعلى االول يكون 

أخرجنا األوىل خنرج يف موضع نصب صفة خلضرا وجيوز أن يكون مستأنفا واهلاء يف منه تعود على  فأخرجنا بدال من
اخلضر و قنوان بكسر القاف وضمها ومها لغتان وقد قرىء هبما والواحد قنو مثل صنو وصنوان ويف رفعه وجهان 

اخلافض والثاين أن اخلري من  أحدمها هو مبتدأ ويف خربه وجهان أحدمها هو ومن النخل ومن طلعها بدل باعادة
طلعها ويف من النخل ضمري تقديره ونبت من النخل شيء أو مثر فيكون من طلعها بدال منه والوجه االخر أن يرتفع 

قنوان على أنه فاعل من طلعها فيكون يف من النخل ضمري تفسريه قنوان وان رفعت قنوان بقوله ومن النخل على 
وكان يف من طلعها ضمري مرفوع وقرىء يف الشإذ قنوان بفتح القاف وليس جبمع  قول من أعمل أول الفعلني جاز

قنو ألن فعالنا ال يكون مجعا وإمنا هو اسم للجمع كالباقر وجنات بالنصب عطفا على قوله نبات كل شيء أي 
ر من الكرم جنات وأخرجنا به جنات ومثله والزيتون والرمان ويقرأ بضم التاء على أنه مبتدأ وخربه حمذوف والتقدي

وال جيوز أن يكون معطوفا على قنوان ألن العنب ال خيرج من النخل ومن أعناب صفة جلنات و مششتبها حال من 
الرمان أو من مجيع و إذا ظرف النظروا و مثره يقرأ بفتح الثاء وامليم مجع مثرة مثل مترة ومتر وهو جنس يف التحقيق 

مجع مثرة مثل خشبة وخشب وقيل هو مجع مثار مثل كتاب وكتب فهو مجع مجع ال مجع ويقرأ بضم الثاء وامليم وهو 
فأما الثمار فواحدها مثرة مثل خيمة وخيام وقيل هو مجع مثر ويقرأ بضم الثاء وسكون امليم وهو خمفف من املضموم 

فعل أينعت ايناعا وينعه يقرأ بفتح الياء وضمها ومها لغتان وكالمها مصدر ينعت الثمرة وقيل هو اسم للمصدر وال
  ويقرأ يف الشإذ يانعه على أنه اسم فاعل 

قوله تعاىل وجعلوا هي مبعىن صربوا ومفعوهلا االول اجلن والثاين شركاء وهللا يتعلق بشركاء وجيوز أن يكون نعتا 
خلقهم أي لشركاء قدم عليه فصار حاال وجيوز أن يكون املفعول االول شركاء واجلن بدال منه وهللا املفعول الثاين و

وقد خلقهم فتكون اجلملة حاال وقيل هو مستأنف وقرىء يف الشإذ و خلقهم بإسكان الالم وفتح القاف والتقدير 
وجعلوا هللا وخلقهم شركاء وخرقوا بالتخفيف والتشدي للتكثري بغري علم يف موضع احلال من الفاعل يف خرقوا 

  وجيوز أن يكون نعتا ملصدر حمذوف أي خرقا بغري علم 

وله تعاىل بديع السموات يف رفعه ثالثة أوجه أحدها هو فاعل تعاىل والثاين هو خرب مبتدأ حمذوف أي هو بديع ق
والثالث هو مبتدأ وخربه أىن يكون له وما يتصل به وأىن مبعىن كيف أو من أين وموضعه حال وصاحب احلال ولد 



رأ بالتاء على تأنيث الصاحبة ويقرأ بالياء وفيه ثالثة والعامل يكون وجيوز أن تكون تامة وأن تكون ناقصة ومل تكن يق
أوجه أحدها أنه للصاحبة ولكن جاز التذكري ملا فصل بينهما والثاين أن اسم كان ضمري اسم اهللا واجلملة خرب عنه 

  أي ومل يكن اهللا له صاحبته والثاث أن اسم كان ضمري الشأن واجلملة مفسرة له 
خلرب أوجه أحدها هو اهللا و ربكم خرب ثان و ال اله اال هو ثالث و خالق كل رابع والثاين قوله تعاىل ذلكم مبتدأ ويف ا

  أن اخلرب اهللا وما بعده ابدال منه والثالث أن اهللا بدل من ذلكم واخلرب ما بعده 
ي و من قوله تعاىل قد جاءكم بصائر مل يلحق الفعل تاء التأنيث للفصل بني املفعول وألن تأنيث الفاعل غري حقيق

متعلقة جباء وجيوز أن تكون صفة للبصائر فتتعلق مبحذوف فمن أبصر من مبتدأ فيجوز أن تكون شرطا فيكون اخلرب 
أبصر واجلواب من كالمها وجيوز أن تكون مبعىن الذي وما بعد الفاء اخلرب واملبتدأ فيه حمذوف تقديره فابصاره لنفسه 

  وكذلك قوله ومن عمى قعليها 
ذلك الكاف يف موضع نصب صفة ملصدر حمذوف أي نصرف االيات تصريفا مثل ما تلوناها عليك قوله تعاىل وك

وليقولوا أي وليقولوا درست صرفنا والالم الم العاقبة أي أن أمرهم يصري إىل هذا وقيل انه قصد بالتصريف أن 
أ كذلك اال أنه بغري ألف يقولوا درست عقوبة هلم دارست يقرأ باأللف وفتح التاء اي دارست أهل الكتاب ويقر

أي درست الكتب املتقدمة ويقرأ كذلك اال أنه بالتشديد واملعىن كاملعىن االول ويقرأ بضم الدال مشددا على مامل 
يسم فاعله ويقرأ دورست بالتخفيف والوأو على مامل يسم فاعله والوأو مبدلة من األلف يف دارست ويقرأ بفتح 

اء أي انقطعت االيات واحنت ويقرأ كذلك اال أنه على مامل يسم فاعله ويقرأ درس الدال والراء والسني وسكون الت
  من غري تاء والفاعل النيب وقيل الكتاب لقوله ولنبينه 

قوله تعاىل من ربك وجيوز أن تكون متعلقة بأوحى وأن تكون حاال من الضمري املفعول املرفوع يف أوحى وأن تكون 
  ز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال من ربك أي من ربك منفردا وهي حال مؤكدة حاال من ما ال اله اال هو جيو

قوله تعاىل ولو شاء اهللا املفعول حمذوف أي ولو شاء اهللا إمياهنم و جعلناك متعدية إىل مفعولني و حفيظا الثاين وعليهم 
  سيبويه يف اعمال فعيل  يتعلق حبفيظا ومفعوله حمذوف أي وما صريناك حتفظ عليهم أعماهلم وهذا يؤكد قول

قوله تعاىل من دون اهللا حال من ما أو من العائد عليها فيسبوا منصوب على جواب النهي وقيل هو جمزوم على 
العطف كقوهلم ال متددها فتثقفها و عدوا بفتح العني وختفيف الدال وهو مصدر ويف انتصابه ثالثة أوجه أحدها هو 

الفعل ألن السب عدوان يف املعىن والثالث هو مصدر يف موضع احلال وهي  مفعول له والثاين مصدر من غري لفظ
حال مؤكدة ويقرأ بضم العني والدال وتشديد الوأو وهو مصدر على فعول كاجللوس والقعود ويقرأ بفتح العني 

 والتشديد وهو واحد يف معىن اجلمع أي أعداء وهو حال بغري علم حال أيضا مؤكدة كذلك يف موضع نصب صفة
  ملصدر حمذوف أي كما زينا لكل أمة عملهم زينا هلؤالء عملهم 

قوله تعاىل جهد إمياهنم قد ذكر يف املائدة وما يشعركم ما استفهام يف موضع رفع باالبتداء ويشعركم اخلرب وهو 
م ويقرأ بالفتح يتعدى إىل مفعولني أهنا يقرأ بالكسر على االستئناف واملفعول الثاين حمذوف تقديره وما يشعركم إمياهن

وفيه ثالثة أوجه أحدها أن أن مبعىن لعل حكاه اخلليل عن العرب وعلى هذا يكون املفعول الثاين أيضا حمذوفا والثاين 
أن ال زائدة فتكون أن وما عملت فيه يف موضع املفعول الثاين والثالث أن أن على باهبا وال غري زائدة واملعىن وما 

اب ملن حكم عليهم بالكفر أبدا ويئس من إمياهنم والتقدير ال يؤمنون هبا فحذف يدريكم عدم إمياهنم وهذا جو
  املفعول 



قوله تعاىل كما مل يؤمنوا ما مصدرية والكاف نعت ملصدر حمذوف أي تقليبا ككفرهم أي عقوبة مسأوية ملعصيتهم و 
  أول مرة ظرف زمان 

عىن مفهوم ويقرأ بسكون الراء وفيه وجهان أحدمها أنه وقد ذكر ونذرهم يقرأ بالنون وضم الراء وبالياء كذلك وامل
سكن لثقل توايل احلركات والثاين أنه جمزوم عطفا على يؤمنوا واملعىن جزاء على كفرهم وأنه مل يذرهم يف طغياهنم 

  يعمهون بل بني هلم 
والثاين أنه مفرد كقبل قوله تعاىل فبال يقرأ بضم القاف والباء وفيه وجهان أحدمها هو مجع قبيل مثل قليب وقلب 

االنسان ودبره وعلى كال الوجهني هو حال من كل وجاز ذلك وان كان نكرة ملا فيه من العلوم ويقرأ بالضم 
وسكون الباء على ختفيف الضمة ويقرأ بكسر القاف وفتح الباء وفيه وجهان أيضا أحدمها هو ظرف كقولك يل 

أو معاينة اال أن يشاء اهللا يف موضع نصب على االستثناء املنقطع  قبله حق والثاين مصدر يف موضع احلال أي عيانا
  وقيل هو متصل واملعىن ما كانوا ليؤمنوا يف كل حال اال يف حال مشيئة اهللا تعاىل 

قوله تعاىل وكذلك هو نعت ملصدر حمذوف كما ذكرنا يف غري موضع و جعلنا متعدية إىل مفعولني ويف املفعول 
و عدوا والثاين لكل نيب و شياطني بدل من عدو والثاين املفعول االول شياطني وعدوا االول وجهان أحدمها ه

املفعول الثاين مقدم ولكل نيب صفة لعدو قدمت فصارت حاال يوحى جيوز أن يكون حاال من شياطني وأن يكون 
جيوز أن تكون  صلة لعدو وعدو يف موضع أعداء غرورا مفعول له وقيل مصدر يف موضع احلال واهلاء يف فعلوه

ضمري االحياء وقد دل عليه يوحى وأن تكون ضمري الزخرف أو القول أو الغرور وما يفترون ما مبعىن الذي أو 
  نكرة موصوفة أو مصدرية وهي يف موضع نصف عطفا على املفعول قبلها وجيوز أن تكون الوأو مبعىن مع 

غرور أي ليغروا ولتصغى وقيل هي الم القسم  قوله تعاىل ولتصغي اجلمهور على كسر الالم وهو معطوف على
كسرت ملا مل يؤكد الفعل بالنون وقرىء بإسكان الالم وهي خمففة لتوايل احلركات وليست الم االمر ألنه مل جيزم 

الفعل وكذلك القول يف ولريضروه وليقترفوا و ما مبعىن الذي والعائد حمذوف أي وليقترفوا الذي هم مقترفوه 
  ا حذف اهلاء وأثبت النون مل

  قوله تعاىل أفغري اهللا فيه وجهان أحدمها هو مفعول أبتغى و حكما 

حال منه والثاين أن حكما مفعول أبتغى وغري حال من حكما مقدم عليه وقيل حكما متييز و مفصال حال من 
  الكتاب و باحلق حال من الضمري املرفوع يف منزل 

ز وجيوز أن يكون مفعوال من أجله وأن يكون مصدرا يف موضع احلال قوله تعاىل صدفا وعدال منصوبان على التميي
ال مبدل مستأنف وال جيوز أن يكون حاال من ربك لئال يفصل بني احلال وصاحبها باالجنيب وهو قوله صدقا وعدال 

  اال أن جيعل صدقا وعدال حالني من ربك ال من الكلمات 
مبعىن الذي أو نكرة موصوفة مبعىن فريق فعلى هذا يكون يف  قوله تعاىل أعلم من يضل يف من وجهان أحدمها هي

موضع نصب بفعل دل عليه أعلم ال بنفس أعلم ألن أفعل ال يعمل يف االسم الظاهر النصب والتقدير يعلم من 
يضل وال جيوز أن يكون من يف موضع جر باالضافة على قراءة من فتح الياء لئال يصري التقدير هو أعلم الضالني 

م أن يكون سبحانه ضاال تعاىل عن ذلك ومن قرأ بضم الياء فمن يف موضع نصب أيضا على ما بينا أي يعلم فيلز
املضلني وجيوز أن يكون يف موضع جر اما على معىن هو أعلم املضلني أي من جيد الضالل وهو من أضللته أي 

ه الثاين أن من استفهام يف موضع مبتدأ وجدته ضاال مثل أمحدته وجدته حممودا أو مبعىن أنه يضل عن اهلدى والوج



  ويضل اخلرب وموضع اجلملة نصب بيعلم املقدرة ومثله لنعلم أي احلزبني أحصى 
قوله تعاىل وما لكم ما استفهام يف موضع رفع باالبتداء ولكم اخلرب و أن ال تأكلوا فيه وجهان أحدمها حرف اجلر 

ر كان يف موضع نصب أو يف موضع جر على اختالفهم يف ذلك مراد معه أي يف أن ال تأكلوا وملا حذف حرف اجل
وقد ذكر يف غري موضع والثاين أنه يف موضع احلال أي وأي شيء لكم تاركني االكل وهو ضعيف ألن أن متحض 

الفعل لالستقبال وجتعله مصدرا فيمتنع احلال اال أن تقدر حذف مضاف تقديره وما لكم ذوي أن ال تأكلوا 
أي شيئا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل اجلملة حال ويقرأ بالضم على مامل يسم فاعله وبالفتح  واملفعول حمذوف

على تسمية الفاعل وبتشديد الصاد وختفيفها وكل ذلك ظاهر اال ما اضطررمت ما يف موضع نصب على االستثناء من 
  اجلنس من طريق املعىن ألنه وجنهم بترك االكل مما مسي عليه وذلك يتضمن 

  اباحة االكل مطلقا وقوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم أي يف حال االختيار وذلك حالل يف حال االضطرار 
قوله تعاىل انكم ملشركون حذف الفاء من جواب الشرط وهو حسن إذا كان الشرط بلفظ املاضي وهو هنا كذلك 

  وهو قوله وان أطعتموهم 
رفع باالبتداء و ميشي به يف موضع نصب صفة لنور و كمن خرب  قوله تعاىل أو من كان من مبعىن الذي يف موضع

االبتداء و مثله مبتدأ و يف الظلمات خربه و ليس خبارج يف موضع احلال من الضمري يف اجلار وال جيوز أن يكون 
ىن صرينا حاال من اهلاء يف مثله للفصل بينه وبني احلال باخلرب كذلك زين وكذلك جعلنا قد سبق اعراهبما وجعلنا مبع

و أكابر املفعول االول ويف كل قرية الثاين و جمرميها بدل من أكابر وجيوز أن تكون يف ظرفا وجمرميها املفعول االول 
وأكابر مفعول ثان وجيوز أن يكون أكابر مضافا إىل جمرميها ويف كل املفعول الثاين واملعىن على هذا مكنا وحنو ذلك 

  ريورة ليمكروا الالم الم كي أو الم الص
قوله تعاىل حيث جيعل حيث هنا مفعول به والعامل حمذوف والتقدير يعلم موضع رساالته وليس ظرفا ألنه يصري 
التقدير يعلم يف هذا املكان كذا وكذا وليس املعىن عليه وقد روي حيث بفتح الثاء وهو بناء عند االكثرين وقيل 

  هي فتحة اعراب عند اهللا ظرف ليصيب أو صفة لصغار 
وله تعاىل فمن يرد اهللا هو مثل من يشأ اهللا يضلله وقد ذكر ضيقا مفعول ثان ليجعل فمن شدد الياء جعله وصفا ق

ومن خففها جاز أن يكون وصفا كميت وميت وأن يكون مصدرا أي ذا ضيق حرجا بكسر الراء صفة لضيق أو 
ع يف موضع خرب واحد كحلو حامض وعلى مفعول ثالث كما جاز يف املبتدأ أن خترب عنه بعده أخبارا ويكون اجلمي

كل تقدير هو مؤكد للمعىن ويقرأ بفتح الراء على أنه مصدر أي ذا حرج وقيل هو مجع حرجة مثل قصبة وقصب 
واهلاء فيه للمبالغة كأمنا يف موضع نصب خرب آخر أو حال من الضمري يف حرج أو ضيق يصعد ويصاعد بتشديد 

  بالتخفيف  الصاد فيهما أي يتصعد ويقرأ يصعد
  قوله تعاىل مستقيما حال من صراط ربك والعامل فيها التنبيه أو االشارة 
  قوله تعاىل هلم دار السالم جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون يف موضع 

جر صفة لقوم وأن يكون نصبا على احلال من الضمري يف يذكرون عند رهبم حال من دار السالم أو ظرف 
  لالستقرار يف هلم 

تعاىل ويوم حنشرهم أي وإذكر يوم أو ونقول يوم حنشرهم يا معشر اجلن و من االنس حال من أولياؤهم  قوله
وقرىء آجالنا على اجلمع الذي على التذكري واالفراد وقال أبو علي هو جنس أوقع الذي موقع اليت خالدين فيها 



اء والتقدير النار ذات ثوائكم والثاين العامل حال ويف العامل فيها وجهان أحدمها املثوى على أنه مصدر مبعىن الثو
فيه معىن االضافة ومثواكم مكان واملكان ال يعمل اال ما شاء اهللا هو استثناء من غري اجلنس وجيوز أن يكون من 
اجلنس على وجهني أحدمها أن يكون استثناء من الزمان واملعىن يدل عليه ألن اخللود يدل على االبد فكأنه قال 

  يها يف كل زمان اال ما شاء اهللا اال زمن مشيئة اهللا والثاين أن تكون من مبعىن ما خالدين ف
  قوله تعاىل يقصون يف موضع رفع صفة لرسل وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف منكم 

ن مل قوله تعاىل ذلك هو خرب مبتدأ حمذوف أي االمر ذلك أن مل أن مصدرية أو خمففة من الثقيلة والالم حمذوفة أي أل
  يكن ربك وموضعه نصب أو جر على اخلالف بظلم يف موضع احلال أو مفعول به يتعلق مبهلك 

  قوله تعاىل ولكل أي ولكل أحد مما يف موضع رفع صفة لدرجات 
قوله تعاىل كما أنأكم الكاف يف موضع نصب صفة ملصدر حمذوف أي استخالفا كما و من ذرية البتداء الغاية وقيل 

  ل أي كما أنشأكم بدال من ذرية قوم هي مبعىن البد
  قوله تعاىل امنا توعدون ما مبعىن الذي و آلت خرب ان وال جيوز أن تكون ما هاهنا كافة ألن قوله آلت مينع ذلك 

  قوله تعاىل من تكون جيوز أن تكون من مبعىن الذي وأن تكون استفهاما مثل قوله أعلم من يضل 
جبعل وأن يكون حاال من نصيب و من احلرث جيوز أن يكون متعلقا بذرأ وأن  قوله تعاىل مما ذرأ جيوز أن يتعلق

  يكون حاال من ما أو من العائد احملذوف 

قوله تعاىل وكذلك زين يقرأ بفتح الزاي والياء على تسمية الفاعل وهو شركاؤهم واملفعول قتل وهو مصدر مضاف 
م فاعله وقتل بالرفع على أنه القائم مقام الفاعل وأوالدهم إىل املفعول ويقرأ بضم الزاي وكسر الياء على مامل يس

بالنصب على أنه مفعول القتل شركائهم باجلر على االضافة وقد فصل بينهما باملفعول وهو بعيد وإمنا جييء يف 
ضرورة الشعر ويقرأ كذلك اال أنه جبر أوالدهم على االضافة وشركائهم باجلر أيضا على البدل من االوالد ألن 

أوالدهم شركاؤهم يف دينهم وعيشهم وغريمها ويقرأ كذلك اال أنه برفع الشركاء وفيه وجهان أحدمها أنه مرفوع 
بفعل حمذوف كأنه قال من زينه فقال شركاؤهم أي زينه شركاؤهم والقتل يف هذا كله مضاف إىل املفعول والثاين 

ه وميكن أن يكون القتل يقع منهم حقيقة وليلبسوا أن يرتفع شركاؤهم بالقتل ألن الشركاء تثري بينهم القتل قبل
بكسر الباء من لبست االمر بفتح الباء يف املاضي إذا شبهته ويقرأ يف الشإذ بفتح الباء قيل اهنا لغة وقيل جعل الدين 

  هلم كاللباس عليهم 
جليم ويقرأ بضمهما قوله تعاىل ال يطعمها يف موضع رفع كالذي قبله واجلمهور على كسر احلاء يف حجر وسكون ا

وضم احلاء وسكون اجليم ومعناه حمرم والقراءات لغات فيها ويقرأ حرج بكسر احلاء وتقدمي الراء على اجليم 
وأصله حرج بفتح احلاء وكسر الراء ولكنه خفف ونقل مثل فخذ وفخذ وقيل هو من املقلوب مثل عميق ومعيق 

ها وهي لغات افتراء منصوب على املصدر ألن قوهلم احملكي بزعمهم متعلق بقالوا وجيوز فتح الزاي وكسرها وضم
مبعىن افتروا وقيل هو مفعول من أجله فان نصبته على املصدر كان قوله عليه متعلقا بقالوا ال بنفس املصدر وان 

  جعلته مفعوال من أجله علقته بنفس املصدر وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أن يكون صفة الفتراء 
يف بطون ما مبعىن الذي يف موضع رفع باالبتداء و خالصة خربه وأنث على املعىن ألن ما يف البطون قوله تعاىل ما 

أنعام وقيل التأنيث على املبالغة كعالمة ونسابة و لذكورنا متعلق خبالصة أو مبحذوف على أن يكون صفة خلالصة 
صل ويقرأ خالصة بالتأنيث والنصب على وحمرم جاء على التذكري محال على لفظ ما ويقرأ خالص بغري تاء على األ



احلال والعامل فيها ما يف بطوهنا من معىن االستقرار واخلرب لذكورنا وال يعمل يف احلال ألنه ال يتصرف وأجازه 
  األخفش ويقرأ خالصة بالرفع واالضافة إىل هاء الضمري وهو مبتدا 

يتة أي ان تكن االنعام ميتة ويقرأ بالياء محال على لفظ وللذكور خربه واجلملة خرب ما تكن ميتة يقرأ بالتاء ونصب م
  ما ويقرأ بالتاء ورفع ميتة على أن كان هي التامة فهم فيه ذكر الضمري محال على ما 

قوله تعاىل قتلوا أوالدهم يقرأ بالتخفيف والتشديد على التكثري و سفها مفعول له أو على املصدر لفعل حمذوف دل 
  يف موضع احلال و افتراء مثل االول  عليه الكالم بغري علم

قوله تعاىل خمتلفا أكله خمتلفا حال مقدرة ألن النخل والزرع وقت خروجه ال أكل فيه حىت يكون خمتلفا أو متفقا 
وهو مثل قوهلم مررت برجل معه صقر صائدا به غدا وجيوز أن يكون يف الكالم حذف مضاف تقديره مثر النخل 

  احلال مقارنة و متشاهبا حال أيضا و حصاده بقرأ بالفتح والكسر ومها لغتان  وحب الزرع فعلى هذا تكون
  قوله تعاىل محولة وفرشا هو معطوف على جنات أي وأنشا من االنعام محولة 

قوله تعاىل مثانية أزواج يف نصبه مخسة أوجه أحدها هو معطوف على جنات أي وأنشأ مثانية أزواج وحذف الفعل 
يف والثاين أن تقديره كلوا مثانية أزواج والثالث هو منصوب بكلوا تقديره كلوا مما رزقكم وحرف العطف وهو ضع

مثانية أزواج وال تسرفوا معترض بينهما والرابع هو بدل من محولة وفرشا واخلامس أنه حال تقديره خمتلفة أو متعددة 
ة وقد عطف عليه بقية الثمانية و املعز بفتح من الضأن يقرأ بسكون اهلمزة وفتحها ومها لغتان و اثنني بدل من مثاني

العني وسكوهنا لغتان قد قرىء هبما آلذكرين هو منصوب ب حرم وكذلك أم االنثيني أي أم حرم االنثيني أم ما 
  اشتملت أي أم حرم ما اشتملت 

  قوله تعاىل أم كنتم شهداء أم منقطعة أي بل أكنتم و إذ معمول شهداء 
ضع جر صفة لطاعم ويقرأ يطعمه بالتشديد وكسر العني واألصل يتطعمه فأبدلت التاء طاء قوله تعاىل يطعمه يف مو

وأدغمت فيها األوىل اال أن تكون استثناء من اجلنس وموضعه نصب أي ال أجد حمرما اال امليتة ويقرأ يكون بالياء و 
  ميتة بالنصب أي اال أن يكون املأكول ميتة أو ذلك ويقرأ 

ن املأكولة ميتة ويقرأ برفع امليتة على أن تكون تامة اال أنه ضعيف ألن املعطوف منصوب أو فسقا بالتاء اال أن تكو
  عطف على حلم اخلنزير وقيل هو معطوف على موضع اال أن يكون وقد فصل بينهما بقوله فانه رجس 

لظاء واالسكان ومن البقر قوله تعاىل كل ذي ظفر اجلمهور على ضم الظاء والفاء ويقرأ بإسكان الفاء ويقرأ بكسر ا
معطوف على كل وجعل حرمنا عليهم شحومهما تبيينا للمحرم من البقر وجيوز أن يكون من البقر متعلقا حبرمنا 

الثانية اال ما محلت يف موضع نصب استثناء من الشحوم أو احلوايا يف موضع نصب عطفا على ما وقيل هو معطوف 
احلوايا حوية أو حأوية أو حأويا وأو هنا مبعىن الوأو أو لتفصيل مذاهبهم على الشحوم فتكون حمرمة أيضا وواحدة 

الختالف أماكنها وقد ذكرناه يف قوله كونوا هودا أو نصارى ذلك يف موضع نصب ب جزيناهم وقيل مبتدأ 
  والتقدير جزينامهوه وقيل هو خرب احملذوف أي االمر ذلك 

  و رمحة والتقدير فقل يصفح عنكم بتأخري العقوبة قوله تعاىل فان كذبوك شرط وجوابه فقل ربكم ذ
قوله تعاىل وال أباؤنا عطف على الضمري يف أشركنا وأغنت زيادة ال عن تأكيد الضمري وقيل ذلك ال يغين ألن 

  املؤكد جيب أن يكون قيل حرف العطف وال بعد حرف العطف من شيء من زائدة 
تكون بلفظ واحد يف الواحد والتثنية واجلمع واملذكر واملؤنث فعلى قوله تعاىل قل هلم للعرب فيها لغتان احدامها 



هذا هي اسم للفعل وبنيت لوقوعها موقع االمر املبين ومعناها أحضروا شهداءكم واللغة الثانية ختتلف فتقول هلما 
فأدغمت وهلموا وهلمى وهلممن فعلى هذا هي فعل واختلفوا يف أصلها فقال البصريون أصلها ها أملم أي اقصد 

امليم يف امليم وحتركت الالم فاستغىن عن مهزة الوصل فبقي مل مث حذفت ألف ها اليت هي للتنبيه ألن الالم يف مل يف 
تقدير الساكنة إذ كانت حركتها عارضة وحلق حرف التنبيه مثال االمر كما يلحق غريه من املثل فأما فتحة امليم 

ء الساكنني ومل جيز الضم وال الكسر كما جاز يف ردور دورد لطول ففيها وجهان أحدمها أهنا حركت هبا اللتقا
الكلمة بوصل ها هبا وأهنا ال تستعمل اال معها والثاين أهنا فتحت من أجل التركيب كما فتحت مخسة عشر وباهبا 

  وقال ألفراء أصلها هل أم فألقيت حركة اهلمزة على الالم وحذفت وهذا بعيد ألن لفظه أمر 

ها فعال فال معىن لدخوله على االمر وان كانت مبعىن قد فال تدخل على االمر وان كانت هل امسا وهل استفهام
  للزجر فتلك مبنية على الفتح مث ال معىن هلا هاهنا 

قوله تعاىل ما حرم يف ما وجهان أحدمها هي مبعىن الذي والعائد حمذوف أي حرمه والثاين هي مصدرية أن ال 
مها هي مبعىن اي فتكون ال على هذا نيها والثاين هي مصدرية ويف موضعها وجهان تشركوا يف أن وجهان أحد

أحدمها هي بدل من اهلاء احملذوفة أو من ما وال زائدة أي حرم ربكم أن تشركوا والثاين أهنا منصوبة على االغراء 
ا مرفوعة والتقدير املتلو أن ال والعامل فيها عليكم والوقف على ما قبل على أي الزموا ترك الشرك والوجه الثاين أهن

تشركوا أو احملرم أن تشركوا وال زائدة على هذا التقدير و شيئا مفعول تشركوا وقد ذكرناه يف موضع آخر وجيوز 
أن يكون شيئا يف موضع املصدر أي اشراكا و وبالوالدين إحسانا قد ذكر يف البقرة من امالق أي من أجل ألفقر ما 

ن من ألفواحش بدل االشتمال ومنها يف موضع احلال من ضمري الفاعل و باحلق يف موضع ظهر منها وما بطن بدال
  احلال ذلكم مبتدأ و وصاكم به اخلرب وجيوز أن يكون يف موضع نصب على تقدير ألزمكم ذلكم ووصاكم تفسري له 

وز أن يكون حاال من قوله تعاىل اال باليت هي أحسن أي اال باخلصلة و بالقسط يف موضع احلال أي مقسطني وجي
املفعول أي أوفوا الكيل تاما والكيل هاهنا مصدر يف معىن املكيل وامليزان كذلك وجيوز أن يكون فيه حذف مضاف 

  تقديره مكيل الكيل وموزون امليزان ال نكلف مستأنف ولو كان ذا قرىب أي ولو كان املقول له أو فيه 
ديد وفيه ثالثة أوجه أحدها تقديره وألن هذا والالم متعلقة بقوله فاتبعوه قوله تعاىل وأن هذا يقرأ بفتح اهلمزة والتش

أي وألجل استقامته اتبعوه وقد ذكرنا حنو هذا يف قوله كما أرسلنا والثاين أنه معطوف على ما حرم أي وأتلو 
عطف على عليكم أن هذا صراطي والثالث هو معطوف على اهلاء يف وصاكم به وهذا فاسد لوجهني أحدمها أنه 

الضمري من غري اعادة اجلار والثاين أنه يصري املعىن وصاكم باستقامة الصراط وهو فاسد ويقرأ بفتح اهلمزة وختفيف 
  النون وهي كاملشددة ويقرأ بكسر اهلمزة على االستئناف ومستقيما حال والعامل فيه هذا 

م وجيوز أن يكون حاال أي فتفرق وأنتم فتفرق جواب النهي واألصل فتفرق و بكم يف موضع املفعول أي فتفرقك
  معها 

قوله تعاىل متاما مفعول له أو مصدر أي أمتمناه امتاما وجيوز أن يكون يف موضع احلال من الكتاب على الذي أحسن 
يقرأ بفتح النون على أنه فعل ماض ويف فاعله وجهان أحدمها ضمري اسم اهللا واهلاء حمذوفة أي على الذي أحسنه اهللا 

حسن إليه وهو موسى والثاين هو ضمري موسى ألنه أحسن يف فعله ويقرأ بضم النون على أنه اسم واملبتدأ أي أ
حمذوف وهو العائد على الذي أي على الذي هو أحسن وهو ضعيف وقال قوم أحسن بفتح النون يف موضع جر 

  حسنوا صفة للذي وليس بشيء ألن املوصول ال بدل له من صلة وقيل تقديره على الذين أ



قوله تعاىل وهذا مبتدأ و كتاب خربه و أنزلناه صفة أو خرب ثان و مبارك صفة ثانية أو خرب ثالث ولو كان قرىء 
  مباركا بالنصب على احلال جاز 

قوله تعاىل أن تقولوا أي أنزلناه كراهة أن تقولوا أو تقولوا معطوف عليه وان كنا ان خمففة من الثقيلة والالم يف 
  أو فارقة بني ان وما  لغافلني عوض

قوله تعاىل ممن كذب اجلمهور على التشديد وقرىء بالتخفيف وهو يف معىن املشدد فيكون بآيات اهللا مفعوال وجيوز 
أن يكون حاال أي كذب ومعه آيات اهللا يصدفون يقرأ بالصاد اخلالصة على األصل وبامشام الصاد زايا وباخالصها 

  ها سكوهنا زيا لتقرب من الدال وسوغ ذلك في
قوله تعاىل يوم يأيت اجلمهور على النصب والعامل يف الظرف ال ينفع وقرىء بالرفع واخلرب ال ينفع والعائد حمذوف 

أي ال ينفع نفسا امياهنا فيه واجلمهور على الياء يف ينفع وقرىء بالتاء وفيه وجهان أحدمها أنه أنث املصدر على 
هو مثل قوهلم جاءته كتايب فاحتقرها أي صحيفيت أو رساليت والثاين أنه حسن املعىن ألن االميان والعقيدة مبعىن ف

التأنيث ألجل االضافة إىل املؤنث مل تكن فيه وجهان أحدمها هي مستأنفة والثاين هي يف موضع احلال من الضمري 
  اجملرور أو على الصفة لنفس وهو ضعيف 

وبالتخفيف وهو يف معىن املشدد وجيوز أن يكون املعىن فصلوه قوله تعاىل فرقوا دينهم يقرأ بالتشديد من غري ألف 
  عن الدين احلق ويقرأ فارقوا أي تركوا لست منهم يف شيء اي لست يف شيء كائن منه 

قوله تعاىل عشر أمثاهلا يقرأ باالضافة أي فله عشر حسنات أمثاهلا فاكتفى بالصفة ويقرأ بالرفع والتنوين على تقدير 
ثاهلا وحذف التاء من عشر ألن االمثال يف املعىن مؤنثة ألن مثل احلسنة حسنة وقيل أنث ألنه فله حسنات عشر أم

  إضافة إىل املؤنث 
قوله تعاىل دينا يف نصبه ثالثة أوجه هو بدل من الصراط على املوضع ألن معىن هداين وعرفين واحد وقيل منصوب 

ى بتعدى إىل مفعولني و قيما بالتشديد صفة لدين ويقرأ بفعل مضمر أي عرفين دينا والثالث أنه مفعول هداين وهد
  بالتخفيف وقد ذكر يف النساء واملائدة و ملة بدل من دين أو على إضمار أعىن و حنيفا حال أو على إضمار أعىن 

قوله تعاىل وحمياي اجلمهور على فتح الياء وأصلها الفتح ألهنا حرف مضمر فهي كالكاف يف رأيتك والتاء يف قمت 
قرىء بإسكاهنا كما تسكن يف أىن وحنوه وجاز ذلك وان كان قبلها سكان ألن املدة تفصل بينهما وقد قرىء يف و

  الشإذ بكسر الياء على أنه اسم مضمر كسر اللتقاء الساكنني هللا أي ذلك كله هللا 
  قوله تعاىل قل أغري اهللا هو مثل قوله ومن يبتغ غري االسالم وقد ذكر 

  قد ذكر يف قوله تعاىل نرفع درجات من نشاء قوله تعاىل درجات 

  سورة االعراف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
املص قد ذكرنا يف أول البقرة ما يصلح أن يكون هاهنا وجيوز أن تكون هذه احلروف يف موضع مبتدأ و كتاب 

و أنزل صفة له فال  خربه وأن تكون خرب مبتدأ حمذوف أي املدعو به املص وكتاب خرب مبتدأ حمذوف أي هذا أو هو
يكن النهي يف اللفظ للحرك ويف املعىن للمخاطب أي ال حترج به و منه نعت للحرج وهي البتداء الغاية أي ال حترج 

  من أجله و لتنذر جيوز أن يتعلق الالم بأنزل وأن يتعلق بقوله فال يكن أي ال حترج به لتتمكن من 



هلاء يف به للكتاب وذكرى فيه ثالثة أوجه أحدها منصوب وفيه وجهان االنزال فاهلاء يف منه للكتاب أو لالنزال وا
أحدمها هو حال من الضمري يف أنزل وما بينهما معترض والثاين أن يكون معطوفا على موضع لتنذر وتذكر أي 

ولذكرى والثاين أن يكون يف موضع رفع وفيه وجهان أحدمها هو معطوف على كتاب والثاين خرب ابتداء حمذوف 
وهو ذكرى والوجه الثالث أن يكون يف موضع جر عطفا على موضع تنذر وأجاز قوم أن يعطف على اهلاء به  أي

  وهذا ضعيف ألنه اجلار مل يعد 
قوله تعاىل من ربكم جيوز أن يتعلق بأنزل ويكون البتداء الغاية وأن يتعلق مبحذوف ويكون حاال أي أنزل إليكم 

ولياء و قليال ما تذكرون مثل فقليال ما يؤمنون وقد ذكر يف البقرة وتذكرون كائنا من ربكم و من دونه حال من أ
  بالتخفيف على حذف احدى التاءين وبالتشديد على االدغام 

قوله تعاىل وكم من قرية يف كم وجهان أحدمها هي مبتدأ ومن قرية تبيني ومن زائدة واخلرب أهلكناها وجاز تأنيث 
 املعىن قرى وذكر بعضهم أن أهلكناها صفة لقرية واخلرب فجاءها بأسنا وهو سهو الضمري العائد على كم ألن كم يف

ألن الفاء متنع ذلك والثاين أن كم يف موضع نصب بفعل حمذوف دل عليه أهلكناها والتقدير كثريا من القرى 
ىن وكم من قرية أهلكنا وال جيوز تقدمي الفعل على كم وان كانت خربا ألن هلا صدر الكالم إذ أشبهت رب واملع

أردنا اهالكها كقوله فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته وقال قوم هو على القلب أي وكم من قرية جاءها بأسنا 
فأهلكناها والقلب هنا ال حاجة إليه فيبقى حمض ضرورة والتقدير أهلكنا أهلها فجاء أهلها بياتا البيات اسم 

فعوال له وجيوز أن يكون يف حكم الظرف أو هم قائلون اجلملة للمصدر وهو يف موضع احلال وجيوز أن يكون م
حال وأو لتفصيل اجلمل أي جاء بعضهم بأسنا ليال وبعضهم هنارا والوأو هنا وأو أو وليست حرف العطف سكنت 

  ختفيفا وقد ذكرنا ذلك يف قوله أو كلما عاهدوا عهدا 
  اخلرب وجيوز العكس  قوله تعاىل دعواهم جيوز أن يكون اسم كان و اال أن قالوا

  قوله تعاىل بعلم هو يف موضع احلال أي عاملني 

قوله تعاىل والوزن فيه وجهان أحدمها هو مبتدأ و يومئذ خربه والعامل يف الظرف حمذوف أي والوزن كائن يومئذ و 
ئذ ظرف وال احلق صفة للوزن أو خرب مبتدأ حمذوف والثاين أن يكون الوزن خرب مبتدأ حمذوف أي هذا الوزن ويوم

  جيوز على هذا أن يكون احلق صفة لئال يفصل بني املوصول وصلته 
  قوله تعاىل مبا كانوا ما مصدرية أي بظلمهم والباء متعلقة خبسروا 

قوله تعاىل معايش الصحيح أن الياء ال هتمز هنا ألهنا أصلية وحركت ألهنا يف األصل حمركة ووزهنا معيشة كمحبسة 
صلها الفتح وأعلت بالتسكني يف الواحد كما أعلت يف يعيش ومهزها قوم وهو بعيدا جدا وأجاز قوم أن يكون أ

  ووجهه أنه شبه األصلية الزائدة حنو سفينة وسفائن قليال ما تشكرون مثل الذي تقدم 
قوله تعاىل ولقد خلقناكم أي اياكم وقيل الكاف للجنس املخاطب وهنا مواضع كثرية قد تقدمت مل يكن يف موضع 

  حلال ا
  قوله تعاىل أن ال يف موضع احلال و إذ ظرف لتسجد 

قوله تعاىل خلقتين من نار اجلار يف موضع احلال أي خلقتين كائنا من نار وجيوز أن يكون البتداء الغاية فيتعلق 
  خبلقتين وال زائدة أي وما منعك أن تسجد 

  قوله تعاىل فيها جيوز أن يكون حاال وجيوز أن يكون ظرفا 
  عاىل فبما الباء تتعلق ب ألقعدن وقيل الباء مبعىن الالم صراطك ظرف وقيل التقدير على صراطك قوله ت



  قوله تعاىل وعن مشائلهم هو مجع مشال ولو مجع أمشلة ومشالء جاز 
 قوله تعاىل مذءوما يقرأ باهلمز وهو من ذأمته إذا عبته ويقرأ مذوما بالوأو من غري مهز فيه وجهان أحدمها أنه ألقى

حركة اهلمزة على الذال وحذفها والثاين أن يكون اصله مذميا ألن الفعل منه ذامه يذميه ذميا فأبدلت الياء وأوا كما 
قالوا يف مكيل مكول ويف مشيب مشوب وهو وما بعده حاالن وجيوز أن يكون مدحورا حاال من الضمري يف مذءوما 

  مسد اخلرب وهو قوله ألمألن و منكم خطاب  ملن يف موضع رفع باالبتداء وسد القسم املقدر وجوابه

جلماعة ومل يتقدم اال خطاب واحد ولكن نزله منزلة اجلماعة ألنه رئيسهم أو ألنه رجع من الغيبة إىل اخلطاب واملعىن 
  واحد 

فيفا قوله تعاىل هذه الشجرة يقرأ هذي بغري هاء واألصل يف ذا إذىي لقوهلم يف التصغري ذيا فحذفت الياء الثانية خت
وقلبت الياء األوىل ألفا لئال تبقى مثل كي فإذا خاطبت املؤنث رددت الياء وكسرت الذال لئال جيتمع عليه التأنيث 

  والتغيري وأما اهلاء فجعلت عوضا من احملذوف حني رد إىل األصل ووصلت بياء ألهنا مثل هاء الضمري يف اللفظ 
زة ويقرأ بوأو مفتوحة وحذف اهلمزة ووجهه أنه ألقى حركة اهلمزة قوله تعاىل من سوآهتما اجلمهور على حتقيق اهلم

على الوأو ويقرأ بتشديد الوأو من غري مهز وذلك على ابدال اهلمزة وأوا ويقرأ سوأهتما على التوحيد وهو جنس 
  اال أن تكونا أي اال خمافة أن تكونا فهو مفعول من أجله ملكني بفتح الالم وكسرها واملعىن مفهوم 

ه تعاىل لكما ملن الناصحني هو مثل قوله وانه يف االخرة ملن الصاحلني وقد ذكر يف البقرة فدالمها بغرور األلف قول
بدل من ياء مبدلة من الم والصل دللهما من الداللة ال من الدالل وجاز ابدال الالم ملا صار يف الكلمة ثالث ال 

  ن تكون يف موضع احلال من الضمري املنصوب أي ومها مغترين مات بغرور جيوز أن تتعلق الباء هبذا الفعل وجيوز أ
قوله تعاىل وطفقا يف حكم كاد ومعناها االخذ يف الفعل و خيصفان ماضيه خصف وهو متعد إىل مفعول واحد 
والتقدير شيئا من ورق اجلنة وقرىء بضم الياء وكسر الصاد خمففا وماضيه أخصف وباهلمزة يتعدى إىل اثنني 

صفان أنفسهما ويقرأ بفتح الياء وتشديد الصاد وكسرها مع فتح اخلاء وكسرها مع فتح الياء وكسرها والتقدير خي
وقد ذكر تعليل ذلك يف قوله خيطف أبصارهم عن تلكما وقد ذكرنا أصل تلك واالشارة إىل الشجرة وهي واحدة 

  واملخاطب اثنان فلذلك ثىن حرف اخلطاب 
األصل تعطف هذه االفعال بعضها على بعض ولكن فصل بينهما بالظرف ألنه  قوله تعاىل ومنها خترجون الوأو يف

  عطف مجلة على مجلة وخترجون بضم التاء وفتحها واملعىن فيها مفعوم 

قوله تعاىل وريشا هو مجع ريشة ويقرأ رياشا وفيه وجهان أحدمها هو مجع واحدة ريش مثل ريح ورياح والثاين أنه 
س التقوى يقرأ بالنصب عطفا على ريشا فان قيل كيف ينزل اللباس والريش قيل ملا اسم للجمع مثل اللباس ولبا

كان الريش واللباس ينبتان باملطر واملطر ينزل جعل ما هو املسبب مبنزلة السبب ويقرأ بالرفع على االبتداء و ذلك 
ملشار إليه وأن يكون بدال منه مبتدأ و خري خربه واجلملة خرب لباس وجيوز أن يكون ذلك نعتا للباس أي املذكور وا

أو عطف بيان وخري اخلرب وقيل لباس التقوى خرب مبتدأ حمذوف تقديره وساتر عوراتكم لباس التقوى أو على 
العكس أي ولباس التقوى ساتر عوراتكم ويف الكالم حذف مضاف أي ولباس أهل التقوى وقيل املعىن ولباس 

   االتقاء الذي يتقي به النظر فال حذف إذا
قوله تعاىل ال يفتننكم النهي يف اللفظ للشيطان واملعىن ال تتبعوا الشيطان فيفتنكم كما أخرج أي فتنة كفتنة أبويكم 
باإلخراج ينزع عنهما اجلملة يف موضع احلال ان شئت من ضمري الفاعل يف أخرج وان شئت من االبوين ألن فيه 



اس عنهما كان قبل اإلخراج فان قيل الشيطان مل ينزع عنهما ضمريين هلما وينزع حكاية أمر قد وقع ألن نزع اللب
  اللباس قيل لكنه تسبب فنسب اإلخراج والنزع إليه هو وقبيله هو توكيد لضمري الفاعل ليحسن العطف عليه 

قوله تعاىل وأقيموا يف تقدير الكالم وجهان أحدمها هو معطوف على موضع القسط على املعىن أي أمر ريب فقال 
وأقيموا والثاين يف الكالم حذف تقديره فأقبلوا وأقيموا و الدين منصوب مبخلصني وال جيوز هنا فتح الالم  أقسطوا

يف خملصني ألن ذكر املفعول مينع من أن ال يسمى الفاعل كما الكاف نعت ملصدر حمذوف أي تعودون عودا 
صوب بفعل حمذوف تقديره وأضل فريقا كبدئكم فريقا هدى فيه وجهان أحدمها هو منصوب هبدى وفريقا الثاين من

وما بعده تفسري للمحذوف والكالم كله حال من الضمري يف تعودون وقد مع الفعل مرادة تقديره تعودون قد هدى 
فريقا وأضل فريقا والوجه الثاين أن فريقا يف املوضعني حال وهدى وصف لألول و حق عليهم وصف للثاين 

  أىب ومل تلحق تاء التأنيث حلق للفصل أو ألن التأنيث غري حقيقي والتقدير تعودون فريقني وقرأ به 

قوله تعاىل عند كل مسجد ظرف خلذوا وليس حبال للزينة ألن أحدها يكون قبل ذلك ويف الكالم حذف تقديره 
  عند قصد كل مسجد 

تكون الالم متعلقة  قوله تعاىل قل هي هي مبتدأ ويف اخلرب ستة أوجه أحدها خالصة على قراءة من رفع فعلى هعذا
خبالصة أي هي خالصة ملن آمن يف الدنيا و يوم القيامة ظرف خلالصة ومل ميتنع تعلق الظرفني هبا ألن الالم للتبيني 

والثاين ظرف حمض ويف متعلقة بآمنوا والثاين أن يكون اخلرب للذين وخالصة خرب ثان ويف متعلقة بآمنوا والثالث أن 
ياة الدنيا وخالصة خرب ثان والرابع أن يكون اخلرب يف احلياة الدنيا وللذين متعلقة خبالصة يكون اخلرب للذين ويف احل

واخلامس أن تكون الالم حاال من الظرف الذي بعدها على قول األخفش والسادس أن تكون خالصة نصبا على 
أو حاال والتقدير هي للذين آمنوا احلال على قراءة من نصب والعامل فيها للذين أو يف احلياة الدنيا إذا جعلته خربا 

يف احلياة الدنيا يف حال خلوصها له يوم القيامة أي ان الزينة يشاركون فيها يف الدنيا وختلص هلم يف االخرة وال جيوز 
أن تعمل يف خالصة زينة اهللا ألنه قد وصفها بقوله اليت واملصدر إذا وصف ال يعمل وال قوله أخرد ألجل ألفصل 

وهو قوله قل وأجاز أبو علي أن يعمل فيها حرم وهو بعيد ألجل ألفصل أيضا كذالك نفصل قد ذكرنا الذي بينهما 
  اعراب نظريه يف البقرة واالنعام 

قوله تعاىل ما ظهر منها وما بطن بدالن من ألفواحش و بغري احلق متعلق بالبغي وقيل هو من الضمري الذي يف 
  وعند هؤالء يكون يف املصدر ضمري  املصدر إذ التقدير وان تبغوا بغري احلق

  قوله تعاىل جاء أجلهم هو مفرد يف موضع اجلمع وقرأ ابن سريين آجاهلم على األصل ألن لكل واحد منهم أجال 
قوله تعاىل يقصون عليكم جيوز أن يكون يف موضع رفع صفة لرسل وأن يكون حاال من رسل أو من الضمري يف 

  الظرف 
  ل من نصيبهم قوله تعاىل من الكتاب حا

قوله تعاىل من قبلكم جيوز أن يكون ظرفا خللت وأن يكون صفة ألمم و من اجلن حال من الضمري يف خلت أو صفة 
  أخرى ألمم يف النار متعلق بادخلوا وجيوز أن يكون صفة ألمم أو ظرفا خللت اداركوا يقرأ بتشديد 

نت ليصح ادغامها مث أجلبت هلا مهزة الوصل ليصح الدال وألف بعدها وأصلها تداركوا فأبدلت التاء داال وأسك
النطق بالساكن ويقرأ كذلك اال أنه بغري ألف بعد الدال ووزنه على هذا افتعلوا فالتاء هنا بعد الدال مثل اقتتلوا 

وقرىء يف الشإذ تداركوا على األصل أي أدرك بعضهم بعضا وقرىء إذا اداركوا بقطع اهلمزة عما قبلها وكسرها 



ية الوقف على ما قبلها واالبتداء هبا وقرىء إذا داركوا بألف واحدة ساكنة والدال بعدها مشددة وهو مجع على ن
بني ساكنني وجاز ذلك ملا كان الثاين مدغما كما قالوا دابة وشابة وجاز يف املفنصل كما جاز يف املتصل وقد قال 

ان شاء اهللا تعاىل و مجيعا حال ضعفا صفة لعذاب بعضهم اثنا عشر بإثبات األلف وسكون العني وسترى يف موضعه 
  وهو مبعىن مضعف أو مضاعف و من النار صفة أخرى وجيوز أن يكون حاال 

قوله تعاىل لكل ضعف أي لكل عذاب ضعف من النار فحذف لداللة االول عليه ولكن ال تعلمون بالتاء على 
  اخلطاب وبالياء على الغيبة 
تاء وجيوز يف التاء الثانية التخفيف والتشديد التكثري ويقرأ بالياء ألن تأنيث االبواب غري قوله تعاىل ال تفتح يقرأ بال

حقيقي وللفصل أيضا اجلمل يقرأ بفتح اجلمل وهو اجلمل املعروف ويقرأ بضم اجليم وفتح امليم وتشديدها وهو 
مجع مثل أسد وأسد ويقرأ كذلك  احلبل الغليظ وهو مجع مثل صوم وقوم ويقرأ بضم اجليم وامليم مع التخفيف وهو

اال أن امليم ساكنة وذلك على ختفيف املضموم سم اخلياط بفتح السني وضمها لغتان وكذلك يف موضع نصب جنزي 
  على أنه وصف ملصدر حمذوف 

قوله تعاىل غواش هو مجع غاشية ويف التنوين هنا ثالثة أوجه أحدها أنه تنوين الصرف وذلك أهنم حذفوا الياء من 
واشي فنقص بناؤها عن بناء مساجد وصارت مثل سالم فلذلك صرفت والثاين أنه عوض من الياء احملذوفة غ

والثالث أنه عوض من حركة الياء املستحقة وملا حذفت احلركة وعوض عنها التوين حذفت الياء اللتقاء الساكنني 
  ويف هذه املسألة كالم طويل يضيق هذا الكتاب عنه 

آمنوا مبتدأ ويف اخلرب وجهان أحدمها ال نكلف نفسا اال وسعها والتقدير منهم فحذف العائد كما  قوله تعاىل والذين
  حذف يف قوله وملن صرب 

  وغفر ان ذلك ملن عزم االمور والثاين أن اخلرب أولئك أصحاب اجلنة وال مكلف معترض بينهما 
حلال من الضمري اجملرور باالضافة والعامل فيها قوله تعاىل من غل هو حال من ما جتري من حتتهم اجلملة يف موضع ا

  معىن االضافة 
قوله تعاىل هدانا هلذا قد ذكرناه يف الفاحتة وما كنا الوأو للحال وجيوز أن تكون مستأنفة ويقرأ حبذف الوأو على 

يف تأويل املصدر  االستئناف و لنهتدي قد ذكرنا اعراب مثله يف قوله تعاىل ما كان اهللا ليذر املؤمنني أن هدانا مها
وموضعه رفع باالبتداء ألن االسم الواقع بعد لوال هذه كذلك وجواب لوال حمذوف دل عليه ما قبله تقديره لوال أن 
هدانا اهللا ما كنا لنهتدي وهبذا حسنت القراءة حبذف الوأو أن تلكم يف أن وجهان أحدمها هي مبعىن أي وال موضع 

ا خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف واجلملة بعدها خربها أي ونودوا أنه تلكم اجلنة هلا وهي تفسري للنداء والثاين أهن
واهلاء ضمري الشأن وموضع الكالم كله نصب بنودوا وجر على تقديره بأنه أورثتموها يقرأ باالظهار على األصل 

ال من اجلنة والعامل فيها ما وباالضغام ملشاركة التاء يف اهلمس وقرهبا منها يف املخرج وموضع اجلملة نصب على احل
يف تلك من معىن االشارة وال جيوز أن يكون حاال من تلك لوجهني أحدمها أنه فصل بينهما باخلرب والثاين أن تلك 

مبتدأ واالبتداء ال يعمل يف احلال وجيوز أن تكون اجلنة نعتا لتلكم أو بدال وأورثتموها اخلرب وال جيوز أن تكون 
ف وامليم ألن الكاف حرف للخطاب وصاحب احلال ال يكون حرفا وألن احلال تكون بعد متام اجلملة حاال من الكا

  الكالم والكالم ال يتم بتلكم 
قوله تعاىل أن قد وجدنا أن جيوز أن تكون مبعىن أي وأن تكون خمففة حقا جيوز أن تكون حاال وأن تكون مفعوال 

املفعول من وعد الثانية فيجوز أن يكون التقدير وعدكم ثانيا ويكون وجدنا مبعىن علمنا ما وعد ربكم حذف 



وحذفه لداللة االول عليه وجيوز أن يكون التقدير ما وعد ألفريقني يعين نعيمنا وعذابكم وجيوز أن يكون التقدير ما 
وعدنا ويقوي ذلك أن ما عليه أصحاب النار شر واملستعمل فيه أوعد ووعد يستعمل يف اخلري أكثر نعم حرف 

ب به عن االستفهام يف إثبات املستفهم عنه ونوهنا وعينها مفتوحتان ويقرأ بكسر العني وهي لغة وجيوز كسرمها جيا
  مجيعا على االتباع بينهم جيوز 

أن يكون ظرفا إلذن وأن يكون صفة ملؤذن أن لعنة اهللا يقرأ بفتح اهلمزة وختفيف النون وهي خمففة أي بأنه لعتة اهللا 
ىن أي ألن االذان قول ويقرأ بتشديد النون ونصب اللعنة وهو ظاهر وقرىء يف الشإذ بكسر وجيوز أن تكون مبع

  اهلمزة أي فقال أن لعنة اهللا 
  قوله تعاىل الذين يصدون جيوز أن يكون جرا ونصبا ورفعا 

أي مل يدخل قوله تعاىل ونادوا الضمري يعود على رجال أن سالم أي أنه سالم وجيوز أن تكون مبعىن أي مل يدخلوها 
أصحاب اجلنة اجلنة بعد وهم يطمعون يف دخوهلا أي نادوهم يف هذه احلال وال موضع لقوله وهم يطمعون على هذا 

  وقيل املعىن اهنم نادوهم بعد أن دخلوا ولكنهم دخلوها وهم ال يطمعون فيها فتكون اجلملة على هذا حاال 
ر تفعال بكسر التاء اال تلقاء وتبيان وإمنا جييء ذلك يف االمساء قوله تعاىل تلقاء هو يف األصل مصدر وليس يف املصاد

  حنو التمثال والتمساح والتقصار وانتصاب تلقاء هاهنا على الظرف أي ناحية أصحاب النار 
  قوله تعاىل ما أغىن وجيوز أن تكون ما نافية وأن تكون استفهاما 

هلم فال يناهلم هو احمللوف عليه ادخلوا تقديره فالتفتوا إىل قوله تعاىل ال يناهلم تقديره أقسمتم عليهم بأن ال ينا
أصحاب اجلنة فقالوا ادخلوا ويقرأ يف الشإذ وادخلوا على االستئناف وذلك يقال بعد دخوهلم ال خوف عليكم إذا 

 قرىء ادخلوا على االمر كانت اجلملة حاال أي ادخلوا آمنني وإذا قرىء على اخلرب كان رجوعا من الغيبة إىل
  اخلطاب 

قوله تعاىل أن أفيضوا جيوز أن تكون أن مصدرية وتفسريية و من املاء تقديره شيئا من املاء أو مما قيل أو مبعىن الوأو 
  واحتج لذلك بقوله حرمهما وقيل هي على باهبا وحرمهما على املعىن فيكون فيه حذف أي كال منهما أو كليهما 

ن يكون جرا ونصبا ورفعا و هلوا مفعول ثان والتفسري ملهوا به وملعوبا به قوله تعاىل الذين اختذوا دينهم جيوز أ
  وجيوز أن يكون صريوا عادهتم ألن الدين قد جاء مبعىن العادة 

  قوله تعاىل على علم جيوز أن يكون فصلناه مشتمال على علم فيكون حاال 

لم منا هدى ورمحة حاالن أي ذا هدى وذا من اهلاء وجيوز أن يكون حاال من الفاعل أي فصلناه عاملني أي على ع
  رمحة وقرىء بالرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف 

قوله تعاىل يوم يأيت هو ظرف ل يقول فيشفعوا لنا هو منصوب على جواب االستفهام أو نرد املشهور الرفع وهو 
برفعها أي فهل نعمل معطوف على موضع من شفعاء تقديره أو هل نرد فنعمل على جواب االستفهام أيضا ويقرأ 

  وهو داخل يف االستفهام ويقرآن بالنصب على جواب االسفتهام 
قوله تعاىل يغشي الليل يف موضعه وجهان أحدمها هو حال من الضمري يف خلق وخرب ان على هذا اهللا الذي خلق 

اهللا الليل النهار والثاين أنه مستأنف ويغشي بالتخفيف وضم الياء وهو من أغشى ويتعدى إىل مفعولني أي يغشي 
ويقرأ يغشي بالتشديد واملعىن واحد ويقرأ يغشي بفتح الياء والتخفيف والليل فاعله يطلبه حال من الليل أو من 

النهار و حثيثا حال من الليل ألنه الفاعل وجيوز أن يكون من النهار فيكون التقدير يطلب الليل النهار حمثوثا وأن 



  حثيثا والشمس يقرأ بالنصب والتقدير وخلق الشمس ومن رفع استأنف يكون صفة ملصدر حمذوف أي طلبا 
قوله تعاىل وخفية يقرأ بضم اخلاء وكسرها ومها لغتان واملصدران حاالن وجيوز أن يكون مفعوال له ومثله خوفا 

  وطعما 
سب أي ذات قرب كما قوله تعاىل قريب امنا مل تؤنث ألنه أراد املطر وقيل ان الرمحة والترحم مبعىن وقل هو علىالن

يقال امرأة طالق وقيل هو فعيل مبعىن مفعول كما قالوا حلية دهني وكف خضيب وقيل أرادوا املكان أي أن مكان 
  رمحة اهللا قريب وقيل فرق باحلذف بني القريب من النسب وبني القريب من غريه 

ن أحدمها نشور مثل صبور وصرب فعلى قوله تعاىل نشرا يقرأ بالنون والشني مضمومتني وهو مجع ويف واحدة وجها
هذا جيوز أن يكون فعول مبعىن فاعل أي ينشر االرض وجيوز أن يكون مبعىن مفعول كركوب مبعىن مركوب أي 
منشورة بعد الطي أو منشرة أي حمياة من قولك أنشر اهللا امليت فهو منشر وجيوز أن يكون مجع ناشر مثل نازل 

  شني على ونزل ويقرأ بضم النون وإسكان ال

ختفيف املضموم ويقرأ نشرا بفتح النون وإسكان الشني وهو مصدر نشر بعد الطي أو من قولك أنشر اهللا امليت 
فنشر اي عاش ونصبه على احلال أي ناشرة أو ذات نشر كما تقول جاء ركضا أي راكضا ويقرأ بشرا بالباء 

ون الشني على التخفيف ومثله يف املعىن أرسل وضمتني وهو مجع بشري مثل قليب وقلب ويقرأ كذلك اال أنه بسك
الرياح مبشرات ويقرأ بشرى مثل حبلى أي ذات بشارة ويقرأ بشرا بفتح الباء وسكون الشني وهو مصدر بشرته 

إذا بشرته سحابا مجع سحابة وكذلك وصفها باجلمع لبلد أي الحياء بلد به ملاء اهلاء ضمري الباء أو ضمري السحاب 
  وكذلك اهلاء يف به الثانية أو ضمري الريح 

قوله تعاىل خيرج نباته يقرأ بفتح الياء وضم الراء ورفع النبات ويقرأ كذلك اال أنه يضم الياء على مامل يسم فاعله 
ويقرأ بضم الياء وكسر الراء ونصب النبات أي فيخرج اهللا أو املاء بإذن ربه متعلق بيخرج اال نكدا بفتح النون 

ويقرأ بفتحهما على أنه مصدر أي ذا نكد ويقرأ بفتح النون وسكون الكاف وهو مصدر وكر الكاف وهو حال 
  أيضا وهو لغة ويقرأ خيرج بضم الياء وكسر الراء ونكدا مفعوله 

قوله تعاىل من اله غريه من زائدة واله مبتدأ ولكم اخلرب وقيل اخلرب حمذوف أي مالكم من اله يف الوجود ولكم 
الرفع فيه وجهان أحدمها هو صفة الله على املوضع والثاين هو بدل من املوضع مثل ال اله ختصيص وتبيني وغريه ب

اال اهللا ويقرأ بالنصب على االستثناء وباجلر صفة على اللفظ عذاب يوم عظيم وصف اليوم بالعظم واملراد عظم ما 
  فيه 

حاال من وجيوز أن تكون من رؤية القلب  قوله تعاىل من قومه حال من املأل و نراك من رؤية العني فيكون يف ضالل
  فيكون مفعوال ثانيا 

قوله تعاىل أبلغكم جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون صفة لرسول على املعىن ألن الرسول هو الضمري يف لكين ولو 
ن اهللا كان يبلغكم جلاز ألنه يعود على لفظ رسول وجيوز أن يكون حاال والعامل فيه اجلار من قوله من رب وأعلم م

مبعىن أعرف فيتعدى إىل مفعول واحد وهو ما وهي مبعىن الذي أو نكرة موصوفة ومن اهللا فيه وجهان أحدمها هو 
  متعلق بأعلم أي ابتداء علمي من عند اهللا والثاين أن يكون حاال من ما أو من العائد احملذوف 

رجل جيوز أن يكون حاال من أي نازال على قوله تعاىل من ربكم جيوز أن يكون صفة لذكر وأن تتعلق جباءكم على 
رجل وأن يكون متعلقا جباءكم على املعىن ألنه يف معىن نزل إليكم ويف الكالم حذف مضاف أي على قلب رجل أو 



  لسان رجل 
قوله تعاىل يف ألفلك هو حال من من أو من الضمري املرفوع يف معه واألصل يف عمني عميني فسكنت األوىل 

  وحذفت 
اىل هودا بدل من أخاهم وأخاهم منصوب بفعل حمذوف أي وأرسلنا إىل عاد وكذلك أوائل القصص اليت قوله تع
  بعدها 

  قوله تعاىل ناصح أمني هو فعيل مبعىن مفعول 
قوله تعاىل يف اخللق جيوز أن يكون حاال من بسطة وأن يكون متعلقا بزادكم واالالء مجع ويف واحدها ثالث لغات 

  ألف واحد بعد الالم وبفتح اهلمزة كذلك وبكسر اهلمزة وسكمون الالم وياء بعدها إىل بكسر اهلمزة و
قوله تعاىل وحده هو مصدر حمذوف الزائد ويف موضعه وجهان أحدمها هو مصدر يف موضع احلال من اهللا أي لنعبد 

عبد اهللا على حياله قاله اهللا مفردا وموحدا وقال بعضهم هو حال من الفاعلني أي موحدين له والثاين أنه ظرف أي لن
  يونس وأصل هذا املصدر االجياد من قولك أو حدته فحذفت اهلمزة واأللف ومها الزائدان 

  قوله تعاىل من ربكم جيوز أن يكون حاال من رجس وأن يتعلق بوقع يف أمساء أي ذوي أمساء أو مسميات 
التنبيه واالشارة وجيوز أن يعمل يف آية مل وجيوز أن قوله تعاىل ىية حال من الناقة والعامل فيها معىن ما يف هذه من 

يكون لكم حاال من آية وجيوز أن يكون ناقة اهللا بدال من هذه أو عطف بيان ولكم اخلرب وجاز أن يكون ىية حاال 
  ألهنا مبعىن عالمة ودليال تأكل جواب االمر فيأخذكم جواب النهي وقرىء بالرفع وموضعه حال 

ا جيوز أن يكون حاال من قصورا ومفعوال ثانيا لتتخذون وأن تتعلق بتتخذون ال على أن قوله تعاىل من سهو هل
  تتخذون يتعدى إىل مفعولني بل إىل واحد و من البتداء غاية االختإذ وتنحتون اجلبال فيه وجهان أحدمها أنه مبعىن 

ما جاء يف االية االخرى فيكون بيوتا تتخذون فيكون بيوتا مفعوال ثانيا والثاين أن يكون التقدير من اجلبال على 
  املفعول ومن اجلبال على ما ذكرنا يف قوله من سهوهلا 

  قوله تعاىل ملن آمن هو بدل من قوله للذين استضعفوا باعاة اجلار كقولك مررت بزيد بأخيك 
 ويف دارهم متعلق قوله تعاىل فأصبحوا جيوز أن تكون التامة ويكون جامثني حاال وأن تكون الناقصة وجامثني اخلرب

  جبامثني 
قوله تعاىل ولوطا أي وارسلنا لوطا أو وإذكر لوطا و إذ على التقدير االول ظرف وعلى الثاين يكون ظرفا حملذوف 

تقديره وإذكر رسالة لوط إذ ما سبقكم هبا يف موضع احلال من ألفاحشة أو من الفاعل يف أتأتون تقديره مبتدئني 
الستفهام وجيوز ختفيف الثانية وتليينها وهو جعلها بني الياء واأللف ويقرأ هبمزة واحدة أئنكم يقرأ هبمزتني على ا

على اخلرب شهوة مفعول من أجله أو مصدر يف موضع احلال من دون النساء صفة لرجال أي منفردين عن النساء 
  ل أنتم مسرفون بل أنتم بل هنا للخروج من قصة إىل قصة وقيل هو اضراب عن حمذوف تقديره ما عدلتم ب
  قوله تعاىل وما كان جواب قومه يقرأ بالنصب والرفع وقد ذكر يف آل عمران ويف االنعام 

  قوله تعاىل مطرا هو مفعول أمطرنا واملطر هنا احلجارة كما جاء يف االية االخرى وأمطرنا عليهم حجارة 
  تقول خبست زيدا حقه أي نقصته إياه قوله تعاىل وال تبخسوا هو متعد إىل مفعولني ومها الناس و أشياءهم و

قوله تعاىل توعدون حال من الضمري يف تقعدوا من آمن مفعول تصدون ال مفعول توعدون إذ لو كان مفعول االول 
  لكان تصدوهنم وتبغوهنا حاال وقد ذكرناها يف قوله تعاىل يا أهل الكتاب مل تصدون عن سبيل اهللا يف آل عمران 



كارهني أي ولو كرهنا تعيدوننا ولو هنا مبعىن ان ألنه املستقيل وجيوز أن تكون على أصلها قوله تعاىل أو لو كنا 
  ويكون املعىن ان كنا كارهني يف هذه احلال 

قوله تعاىل قد افترينا هو مبعىن املستقبل ألنه مل يقع وإمنا سد مسد جواب ان عدنا وساغ دخول قد هاهنا ألهنم قد 
منزلة الواقع فقرنوه بقد وكأن املعىن قد اقترينا االن ان مهمنا بالعود اال أن يشاء املصدر يف نزلوا االفتراء عند العود 

موضع نصب على االستثناء والتقدير اال وقت أن يشاء اهللا وقيل هو استثناء منقطع وقيل اال يف حال مشيئة اهللا و 
  علما قد ذكر يف االنعام 

بني اسم ان وخربها وهي حرف معناه اجلواب ويعمل يف الفعل بشروط قوله تعاىل إذا خلاسرون إذا هنا متوسطة 
  خمصوصة وليس ذا موضعها 

قوله تعاىل الذين كذبوا شعيبا لك فيه ثالثة أوجه أحدها هو مبتدأ ويف اخلرب وجهان أحدمها كأن مل يغنوا فيها وما 
 أن اخلرب الذين كذبوا شعيبا كانوا و بعده مجلة أخرى أو بدل من الضمري يف يغنوا أو نصب بإضمار أعىن والثاين

كأن مل يغنوا على هذا حال من الضمري يف كذبوا والوجه الثاين أن يكون صفة لقوله الذين كفروا من قومه والثالث 
  أن يكون بدال منه وعلى الوجهني يكون كأن مل حاال 

  فوا قوله تعاىل حىت عفوا أي إىل أن عفوا أي كثروا فأخذناهم هو معطوف على ع
قوله تعاىل أو أمن أهل القرى يقرأ بفتح الوأو على أهنا وأو العطف دخلت عليه مهزة االستفهام ويقرأ بسكوهنا وهي 

ألحد الشيئني واملعىن أفأمنوا اتيان العذاب ضحى أو أمنوا أن يأتيهم ليال وبياتا احلال من بأسنا أي مستخفيا 
  باغتياهلم ليال 

   الفاء هنا للتنبيه على تعقيب العذاب أمن مكر اهللا قوله تعاىل فال يأمن مكر اهللا
قوله تعاىل أو مل يهد للذين يقرأ بالياء وفاعله أن لو نشاء وأن خمففة من الثقيلة أي أو مل يبني هلم علمهم مبشئيئتنا 

ب عدم السمع ويقرأ بالنون وأن لو نشاء مفعوله وقيل فاعل يهدي ضمري اسم اهللا تعاىل فهم ال يسمعون الفاء لتعقي
  بعد الطبع على القلب من غري فصل 

قوله تعاىل نقص عليك من أنبائها هو مثل قوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه وقد ذكر يف آل عمران ومثل قوله تعاىل 
  تلك آيات اهللا نتلوها وقد ذكر يف البقرة 

و ان وجدنا خمففة من الثقيلة وامسها قوله تعاىل ألكثرهم هو حال من عهد ومن زائدة أي ما وجدنا عهدا ألكثرهم 
حمذوف أي وانا وجدنا والالم يف لفاسقني الزمة هلا لتفصل بني أن املخففة وبني ان مبعىن ما وقال الكوفيون من 

  الثقيلة ان مبعىن ما وقد ذكر يف البقرة عند قوله وان كانت لكبرية 
  واجلملة يف موضع نصب بفانظر  قوله تعاىل كيف كان كيف يف موضع نصب خرب كان عاقبة امسها

قوله تعاىل حقيق هو مبتدأ وخربه أن ال أقول على قراءة من شدد الباء يف على وعلى متعلق حبقيق واجليد أن يكون 
أن ال فاعل حقيق ألنه ناب عن حق على ويقرأ على اال واملعىن واجب بأن ال أقول وحقيق هاهنا على الصحيح 

قول أنا حقيق بكذا أي أحق وقيل املعىن على قراءة من شدد الياء أن يكون حقيق صفة لرسول أو خرب ثان كما ت
  صفة لرسول وما بعده مبتدأ وخرب أي على قول احلق 

قوله تعاىل فإذا هي إذا للمفاجأة وهي مكان وما بعدها مبتدأ و ثعبان خربه وقيل هي ظرف زمان وقد أشبعنا القول 
  فيها فيما تقدم 



تأمرون هو مثل قوله مإذا ينفقون وقد ذكر يف البقرة ويف املعىن وجهان أحدمها أنه من متام احلكاية  قوله تعاىل فمإذا
عن قول املال والثاين أنه مستأنف من قول فرعون تقديره فقال مإذا تأمرون ويدل عليه ما بعده وهو قوله قالوا أرجه 

يد وباالشباع وهو ضعيف ألن اهلاء خفية فكأن الوأو وأخاه وأرجئه يقرأ باهلمزة وضم اهلاء من غري إشباع وه اجل
اليت بعدها تتلوا اهلمزة وهو قريب من اجلمع بني ساكنني ومن هنا ضعف قوهلم عليه مال باالشباع ويقرأ بكسر اهلاء 
مع اهلمز وهو ضعيف ألن اهلمز حرف صحيح ساكن فليس قبل اهلاء ما يقتضي الكسر ووجهه أنه أتبع اهلاء كسرة 

م واحلاجز غري حصني ويقرأ من غري مهز من أرجيت بالياء مث منهم من يكسر اهلاء ويشبعها ومنهم من ال يشبعها اجلي
  ومنهم من يسكنها وقد بينا ذلك يف يؤده إليك 

  قوله تعاىل بكل ساحر يقرأ بألف بع السني وألف بعد احلاء مع التشديد وهو الكثري 

  االستفهام والتحقيق والتليني على ما تقدم وهبمزة واحدة على اخلرب  قوله تعاىل أئن لنا يقرأ هبمزتني على
قوله تعاىل اما أن تلقي يف موضع أن والفعل وجهان أحدمها رفع أي أمرنا اما االلقاء والثاين نصب أي اما أن تفعل 

  االلقاء 
  قوله تعاىل واسترهبوهم أي طلبوا ارهاهبم وقيل هو مبعىن أرهبوهم مثل قر واستقر 

قوله تعاىل أن ألق جيوز أن تكون أن املصدرية وأن تكون مبعىن أي فإذا هي تلقف يقرأ بفتح الالم وتشديد القاف مع 
ختفيف التاء مثل تكلم ويقرأ أتلقف بتشديد التاء أيضا واألصل تتلقف فأدغمت األوىل يف الثانية ووصلت مبا قبلها 

  قاف وماضيه لقف مثل علم فأغىن عن مهزة الوصل ويقرأ بسكون الالم وفتح ال
قوله تعاىل قالوا آمنا جيوز أن يكون حاال أي فانقلبوا صاغرين قد قالوا وجيوز أن يكون مستأنفا رب موسى بدل مما 

  قبله 
قوله تعاىل قال فرعون آمنتم يقرأ هبمزتني على االستفهام ومنهم من حيقق الثانية ومنهم من خيففها وألفصل بينهما 

يصري يف التقدير كأربع ألفات ويقرأ هبمزة واحدة على لفظ اخلرب فيجوز أن يكون خربا يف املعىن  بألف بعيد ألنه
  وأن يكون حذف مهزة االستفهام وقرىء فرعون وآمنتم جبعل اهلمزة األوىل وأوا النضمام ما قبلها 

  قوله تعاىل وما تنقم يقرأ بكسر القاف وفتحها وقد ذكر يف املائدة 
رك اجلمهور على فتح الراء عطفا على ليفسدوا وسكنها بعضهم على التخفيف وضمها بعضهم أي قوله تعاىل ويذ

  وهو يذرك ويقرأ وآهلتك مثل العبادة والزيادة وهي العبادة 
  قوله تعاىل يورثها جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال من اهللا 

املته مساهنة وقيل المها وأو لقوهلم سنوات وأكثر قوله تعاىل بالسنني األصل يف سنة سنهة فالمها هاء لقوهلم ع
العرب جتعلها كالزيدون ومنهم من جيعل النون حرف اإلعراب وكسرت سنيها ايذانا بأهنا مجعت على غري القياس 

  من الثمرات متعلق بنقص واملعىن وبتنقص الثمرات 

ئرهم على لفظ الواحد ويقرأ طريهم وقد قوله تعاىل يطريوا أي يتطريوا وقرىء شإذا تطريوا على لفظ املاضي طا
  ذكر مثله يف آل عمران 

قوله تعاىل مهما فيها ثالثة أقوال أحدها أن مه مبعىن أكفف و ما اسم للشرط كقوله ما يفتح اهللا للناس من رمحة 
هاء لئال والثاين أن أصل مه ما الشرطية زيدت عليها ما كما زيدت يف قوله اما يأتينكم يف أبدلت األلف األوىل 

تتواىل كلمتان بلفظ واحد والثالث أهنا بأسرها كلمة واحدة غري مركبة وموضع االسم على االقوال كلها نصب ب 



  تأتينا واهلاء يف به تعود على ذلك االسم 
قوله تعاىل واجلراد مجع جرادة الذكر واالنثى سواء والقمل يقرأت بالتشديد والتخفيف مع فتح القاف وسكون امليم 

  مها لغتان وقيل مها القمل املعروف يف الثياب وحنوها واملشدد يكون يف الطعام آيات حال من االشياء املذكورة  قيل
قوله تعاىل مبا عهد عندك جيوز أن تتعلق الباء بادع أي بالشيء الذي علمك اهللا الدعاء به وجيوز أن تكون الباء 

  للمفاجأة وقد تقدم ذكرها للقسم إذا هم ينكثون هم مبتدأ وينكثون اخلرب وإذا 
قوله تعاىل وأورثنا يتعدى إىل مفعولني فاالول القوم و الذين كانوا نعت ويف املفعول الثاين ثالثة أوجه أحدها مشارق 
االرض ومغارهبا واملراد أرض الشام أو مصر و اليت باركنا على هذا فيه وجهان أحدمها هو صفة املشارق واملغارب 

وفيه ضعف ألن فيه العطف على املوصوف قبل الصفة والقول الثاين أن املفعول الثاين ألورثنا والثاين صفة االرض 
اليت باركنا أي الرض اليت باركنا فعلى هذا يف املشارق واملغارب وجهان أحدمها هو ظرف ليستضعفوا والثاين أن 

فنصب والقول الثالث أن اليت  تقديره يستضعفون يف مشارق الرض ومغارهبا فلما حذف احلرف وصل الفعل بنفسه
باركنا صفة على ما تقدم واملفعول الثاين حمذوف تقديره االرض أو امللك ما كان يصنع ما مبعىن الذي ويف اسم كان 
وجهان أحدمها هو ضمري ما وخربها يصنع فرعون والعائد حمذوف أي يصنعه والثاين أن اسم كان فرعون ويف يصنع 

يصنع يصلح أن يعمل يف فرعون فال يقدر تأخريه كما ال يقدر تأخري الفعل يف قولك ضمري فاعل وهذا ضعيف ألن 
  قام زيد وقيل ما مصدرية وكان زائدة وقيل ليست 

زائدة ولكن كان الناقصة ال تفصل بني ما وبني صلنها وقد ذكرنا ذلك يف قوله مبا كانوا يكذبون وعلى هذا القول 
مسها ضمري الشأن ألن اجلملة اليت بعدها صلة ما فال تصلح للتفسري فال حتتاج كان إىل اسم ويضعف أن يكون ا

حيصل هبا االيضاح ومتام االسم ألن املفسر جيب أن يكون مستقبال فتدعوا احلاجة إىل أن جنعل فرعون اسم كان ويف 
  يصنع ضمري يعود عليه و يعرشون بضم الراء وكسرها لغتان وكذلك يعكفون وقد قرىء هبما فيهما 

  قوله تعاىل وجأوزنا ببين إسرائيل البحر الباء هنا معدية كاهلمزة والتشديد أي أجزنا ببين إسرائيل البحر وجوزنا 
قوله تعاىل كما هلم آهلة يف ما ثالثة أوجه أحدها هي مصدرية واجلملة بعدها صلة هلا وحسن ذلك أن الظرف مقدر 

آهلة بدل منه تقديره كالذي هو هلم والكاف وما عملت فيه صفة بالفعل والثاين أن ما مبعىن الذي والعائد حمذوف و
الله أي اهلا مماثال للذي هلم والوجه الثالث أن تكون ما كافة للكاف إذ من حكم الكاف أن تدخل على املفرد فلما 

  أريد دخوهلا على اجلملة كفت مبا 
  وعه خربا وأن تكون ما مبتدأ ومترب خرب مقدم قوله تعاىل ما هم فيه جيوز أن تكون ما مرفوعة مبترب ألنه قوي بوق

قوله تعاىل أغري اهللا فيه وجهان أحدمها هو مفعول أبغيكم والتقدير أبغى لكم حلذف الالم و اهلا متييز والثاين أن اهلا 
  مفعول أبغيكم غري اهللا صفة قدمت عليه فصارت حاال وهو فضلكم جيوز أن يكون حاال وأن يكون مستأنفا 

ىل ثالثني ليلة هو مفعول ثان لواعدنا وفيه حذف مضاف تقديره اتيان ثالثني أو متام ثالثني و أربعني ليلة قوله تعا
حال تقديرها فتم ميقات ربه كامال وقيل هو مفعول مت ألن معناه بلغ فهو كقوهلم بلغت أرضك جريبني و هارون 

  وف بدل أو عطف بيان ولو قرىء بالرفع لكان نداء أو خرب مبتدأ حمذ
قوله تعاىل جعله دكا أي صريه فهو متعد إىل اثنني فمن قرأ دكا جعله مصدرا مبعىن املدكوك وقيل تقديره ذا دك 

  ومن قرأ باملد جعله مثل أرض دكاء أو ناقة دكاء وهي اليت ال سنام هلا و صعقا حال مقارنة 



  باع وفيها بعد قوله تعاىل سأريكم قرىء يف الشإذ بوأو بعد اهلمزة وهي ناشئة عن االش
  قوله تعاىل سبيل الرشد يقرأ بضم الراء وسكون الشني وبفتحهما وسبيل الرشاد باأللف واملعىن واحد 

قوله تعاىل والذين كذبوا مبتدأ وخربه حبطت وجيوز أن يكون اخلرب هل جيزون وحبطت حال من ضمري الفاعل يف 
  كذبوا وقد مرادة 

ء وسكون الالم وختفيف الياء وهو واحد ويقرأ بضم احلاء وكسر الالم وتشديد قوله تعاىل من حليهم يقرأ بفتح احلا
الياء وهو مجع اصله حلوى فقلبت الوأو ياء أدغمت يف الياء االخرى مث كسرت الالم اتباعا هلا ويقرأ بكسر احلاء 

بيان من حليهم  والالم والتشديد على أن يكون أتبع الكسر الكسر عجال مفعول اختذه و جسدا نعت أو بدل أو
  وجيوز أن يكون صفة لعجل قدم فصار حاال وأن يكون متعلقا باختذ واملفعول الثاين حمذوف أي اهلا 

  قوله تعاىل سقط يف أيديهم اجلار واجملرور قائم مقام الفاعل والتقدير سقط الندم يف أيديهم 
وز أن يكون حاال من الضمري الذي يف قوله تعاىل غضبان حال من موسى و أسفا حال آخر بدل من اليت قبلها وجي

  غضبان 
قوله تعاىل جيره إليه جيوز أن يكون حاال من موسى وأن يكون حاال من الرأس ويضعف أن يكون حاال من أخيه قال 

ابن أم يقرأ بكسر امليم والكسرة تدل على الياء احملذوفة وبفتحها وفيه وجهان أحدمها أن األلف حمذوفة وأصل 
فتحت امليم قبلها فانقلبت ألفا وبقيت الفتحة تدل عليها كما قالوا يا بنت عما والوجه الثاين أن يكون اللف الياء و

جعل ابن واالم مبنزلة مخسة عشر وبنامها على الفتح فال تشمت اجلمهور على ضم التاء وكسر امليم و االعداء 
لألعداء ويف املعىن لغريهم وهو موسى كما تقول  مفعوله وقرىء بفتح التاء وامليم واالعداء فاعله والنهي يف اللفظ

ال أرينك هاهنا وقرىء بفتح التاء وامليم ونصب االعداء والتقدير ال تشمت أنت يب فتشمت يب االعداء فحذف 
  الفعل 

قوله تعاىل والذين عملوا السيئات مبتدأ واخلرب ان ربك بعدها لغفور رحيم والعائد حمذوف أي غفور هلم أو رحيم 
   هبم

قوله تعاىل ويف نسختها اجلملة حال من االلواح لرهبم يرهبون يف الالم ثالثة أوجه أحدها هي مبعىن من أجل رهبم 
فمفعول يرهبون على هذا حمذوف أي يرهبون عقابه والثاين هي متعلقة بفعل حمذوف تقديره والذين هم خيشعون 

  لرهبم والثالث هي زائدة وحسن ذلك ملا تأخر الفعل 
تعاىل واختار موسى قومه اختيار يتعدى إىل مفعولني أحدمها حبرف اجلر وقد حذف هاهنا والتقدير من قومه وال قوله 

جيوز أن يكون سبعني بدال عند االكثرين ألن املبدل منه يف نية الطرح واالختيار ال بد له من خمتار وخمتار منه والبدل 
يكون التقدير سبعني رجال منهم أهتلكنا قيل هو استفهام أي يسقط املختار منه وأرى أن البدل جائز على ضعف و

أتعمنا باالهالك وقيل معناه النفي أي ما هنلك من مل يذنب و منا حال من السفهاء تضل هبا جيوز أن يكون مستأنفا 
  وجيوز أن يكون حاال من الكاف يف فتنتك إذ ليس هنا ما تصلح أن يعمل يف احلال 

ر ضم اهلاء وهو من هاد يهود إذا تاب وقرىء بكسرها وهو من هاد يهيد إذا حترك أو حرك قوله تعاىل هدنا املشهو
أي حركنا إليك نفوسنا من أشاء املهشور يف القراءة الشني وقرىء بالسني والفتح وهو فعل ماض أي أعاقب 

  املسيء 
يتقون أو بدل منه والثاين نصب  قوله تعاىل الذين يتبعون يف الذين ثالثة أوجه أحدها هو جر على أنه صفة للذين

على إضمار أعىن والثالث رفع اي هم الذين يتبعون وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب يأمرهم وأولئك هم املفلحون 



االمي املشهور ضم اهلمزة وهو منسوب إىل االم وقد ذكر يف البقرة وقرىء بفتحها وفيه وجهان أحدمها أنه من 
والثاين هو منسوب إىل االم وهو القصد أي الذي هو على القصد والسداد جيدونه أي تغيري النسبة كما قالوا أموي 

جيدون امسه و مكتوبا حال و عندهم ظرف ملكتوب أو جلدون يأمرهم جيوز أن يكون خربا للذين وقد ذكر وجيوز 
فراد وهو جنس أن يكون مستأنفا أو أن يكون حاال من النيب أو من الضمري يف مكتوب اصرهم اجلمهور على اال

  ويقرأ 

آصارهم على اجلمع الختالف أنواع الثقل الذي كان عليهم ولذلك مجع االغالل وعزروه بالتشديد والتخفيف 
  وقد ذكر يف املائدة 

قوله تعاىل الذي له ملك السموات موضع نصب بإضمار أعىن أي يف موضع رفع على إضمار هو ويبعد أن يكون 
  من ألفصل بينهما بإليكم وحاله وهو متعلق برسول  صفة هللا أو بالد منه ملا فيه

قوله تعاىل وقطعناهم اثنىت فيه وجهان أحدمها أن قطعنا مبعىن صرينا فيكون اثنىت عشرة مفعوال ثانيا والثاين أن يكون 
 حاال أي فرقناهم فرقا و عشرة بسكون الشني وكسرها وفتحها لغات قد قرىء هبا و أسباطا بدل من اثنىت عشر ال
متييز ألنه مجع و أمما نعت ألسباط أو بدل بعد يدل وأنث اثنىت عشرة ألن التقدير اثنىت عشرة أمية أن اضرب جيوز 

  أن تكون مصدرية وأن تكون مبعىن أي 
  قوله تعاىل حطة هو مثل الذي يف البقرة و نغفر لكم قد ذكر يف البقرة ما يدل على ما هاهنا 

القرية وهذا احملذوف هو الناصب للظرف الذي هو قوله إذ يعدون وقيل هو  قوله تعاىل عن القرية أي عن خرب
ظرف حلاضرة وجوز ذلك أهنا كانت موجودة يف ذلك الوقت مث خرجت ويعدون خفيف ويقرأ بالتشديد والفتح 
ا والصل يعتدون وقد ذكر نظريه يف خيطف إذ تأتيهم ظرف ليصعدون و حيتاهنم مجع حوت أبدلت الوأو ياء لسكوهن

  وانكسار ما قبلها شرعا حال من احليتان ويوم ال يسبتون ظرف لقوله ال تأتيهم 
قوله تعاىل معذرة يقرأ بالرفع أي موعظتنا معذرة وبالنصب على املفعول له أي وعظنا للمعذرة وقيل هو مصدر أي 

  نعتذر معذرة 
وفيه وجهان أحدمها هو نعت للعذاب مثل  قوله تعاىل بعذاب بئيس يقرأ بفتح الباء وكسر اهلمزة وياء ساكنة بعدها

شديد والثاين هو مصدر مثل النذير والتقدير بعذاب ذي بأس أي ذي شدة ويقرأ كذلك اال أنه بتخفيف اهلمزة 
وتقريبها من الياء ويقرأ بفتح الباء ومهزة مكسورة الياء بعدها وفيه وجهان أحدمها هو صفة مثل قلق وحنق والثاين 

املوضوعة للذم إىل الوصف ويقرأ كذلك اال أنه بكسر الباء اتباعا ويقرأ بكسر الباء وسكون هو منقول من بئس 
  اهلمزة وأصلها 

فتح الباء وكسر اهلمزة فتكسر الباء اتباعا وسكن اهلمزة ختفيفا ويقرأ كذلك اال أن مكان اهلمزة ياء ساكنة وذلك 
ء وأصلها مهزة مكسورة أبدلت ياء ويقرأ بياءين على ختفيف كما تقول يف ذئب ذيب ويقرأ بفتح الباء وكسر اليا

فيعال ويقرأ بيس بفتح الباء والياء من غري مهز واصله باء ساكنة ومهزة مفتوحة اال أن حركة اهلمزة ألقيت على 
الياء ومل تقلب الياء ألفا ألن حركتها عارضة ويقرأ بيأس مثل ضيغم ويقرأ بفتح الباء وكسر الياء وتشديدها مثل 

يد وميت وهو ضعيف إذ ليس يف الكالم مثله من اهلمز ويقرأ بأيس بفتح الباء وسكون اهلمزة وفتح الياء وهو س
  بعيد إذ ليس يف الكالم فعيل ويقرأ كذلك اال أنه بكسر الباء مثل عثري وحدمي 

وال يتعلق ب يسومهم ألن قوله تعاىل تإذن هو مبعىن إذن أي أعلم إىل يوم القيامة يتعلق بتإذن أو بيبعث وهو االوجه 



  الصلة أو الصفة ال تعمل فيما قبلها 
قوله تعاىل وقطعناهم يف االرض أمما مفعول ثاين أو حال منهم الصاحلون صفة ألمم أو بدل منه و دون ذلك ظرف 

  أو خرب على ما ذكرنا يف قوله لقد تقطع بينكم 
يف ورثوا ودرسوا معطوف على ورثيا وقوله أمل يؤخذ قوله تعاىل ورثوا الكتاب نعت خللف يأخذون حال من الضمري 
  معترض بينهما ويقرأ ادارسوا وهو مثل اداركوا فيها وقد ذكر 

قوله تعاىل والذين ميسكون مبتدأ واخلرب انا ال نضيع أجر املصلحني والتقدير منهم وان شئت قلت انه وضع الظاهر 
الصاحلون جنسا واملبتدأ واحدا منه استغنيت عن ضمري  موضع املضمر أي ال نضيع أجرهم وان شئت قلت ملا كان

وميسكون بالتشديد واملاضي منه مسك ويقرأ بالتخفيف من أمسك ومعىن القراءتني متسك بالكتاب أي عمل به 
  والكتاب جنس 

صيص قوله تعاىل وإذ نتقنا أي إذكر إذ و فوقهم ظرف لنتقنا أو حال من اجلبل غري مؤكدة ألن رفع اجلبل فوقهم خت
له ببعض جهات العلو كأنه اجلملة حال من اجلبل أيضا وظنوا مستأنف وجيوز أن يكون معطوفا على نتقنا فيكون 

  موضعه جرا وجيوز أن يكون حاال وقد معه مرادة خذوا ما آتيناكم قد ذكر يف البقرة 

اد حرف اجلر مع البدل قوله تعاىل وإذ أخذ أي وإذكر من ظهورهم بدل من بين آدم أي من ظهور بين آدم وأع
  وهو بدل االشتمال أن تقولوا بالياء والتاء وهو مفعول له أي خمافة أن تقولوا وكذلك أو تقولوا 

  قوله تعاىل ان حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الكالم كله حال من الكلب تقديره يشبه الكلب الهثا يف كل حال 
ساء املثل و مثال مفسر القوم أي مثل القوم ال بد من هذا التقدير قوله تعاىل ساء هو مبعىن بئس وفاعله مضمر أي 

ألن املخصوص بالذم من جنس فاعل بئس والفاعل املثل والقوم ليس من جنس املثل فلزم أن يكون التقدير مثل 
حاال من القوم فحذفه وأقام القوم مقامه قوله تعاىل جلهنم جيوز أن يتعلق بذرأنا وأن يتعلق مبحذوف على أن يكون 

  كثري أي كثريا جلهنم و من اجلن نعت لكثري هلم قلوب نعت لكثري أيضا 
قوله تعاىل االمساء احلسىن احلسىن صفة مفردة ملوصوف جمموع وأنث لتأنيث اجلمع يلحدون يقرأ بضم الياء وكسر 

  احلاء وماضيه أحلد وبفتح الياء واحلاء وماضيه حلد ومها لغتان 
  نكرة موصوفة أو مبعىن الذي قوله تعاىل وممن خلقنا 

قوله تعاىل والذين كذبوا مبتدأ و سنستدرجهم اخلرب وجيوز أن يكون يف موضع نصب بفعل حمذوف فسره املذكور 
  أي سنستدرج الذين 

  قوله تعاىل وأملي خرب مبتدأ حمذوف أي وأنا أملي وجيوز أن يكون معطوفا على نستدرج وأن يكون مستأنفا 
حبهم يف ما وجهان أحدمها نافية ويف الكالم حذف تقديره أو مل يتفكروا يف قوهلم به جنة والثاين قوله تعاىل ما بصا

أهنا استفهام أي أو مل يتفكروا أي شيء بصاحبهم من اجلنون مع انتظام أقواله وأفعاله وقيل هي مبعىن الذي وعلى 
  هذا يكون الكالم خرج عن زعمهم 
املخففة من الثقيلة وأن تكون مصدر وعلى كال الوجهني هي يف موضع جر قوله تعاىل وأن عسى جيوز أن تكون 

  عطفا على ملكوت و أن يكون فاعل عسى 

وأما اسم يكون فمضمر فيها وهو ضمري الشان و قد اقترب أجلهم يف موضع نصب خرب كان واهلاء يف بعده ضمري 
  القرآن 



م بالرفع على االستئناف وباجلزم عطفا على موضع قوله تعاىل فال هادي يف موضع جزم على جواب الشرط ويذره
  فال هادي وقيل سكنت لتوايل احلركات 

قوله تعاىل أيان اسم مبين لتضمنه حرف االستفهام مبعىن مىت وهو خرب ل مرساها واجلملة يف موضع جر بدال من 
املدخل واملخرج مبعىن الساعة تقديره يسألونك عن زمان حلول الساعة ومرساها مفعل من أرسى وهو مصدر مثل 

االدخال واإلخراج أي مىت أرساها امنا علمها املصدر مضاف إىل املفعول وهو مبتدأ و عند اخلرب ثقلت يف السموات 
أي ثقلت على أهل السموات والرض أي تثقل عند وجودها وقيل التقدير ثقل علمها على أهل السموات حفي 

ها كأنك حفي أي معىن بطلبها فقدم وأخر والثاين أن عن مبعىن الباء أي عنها فيه وجهان أحدمها تقديره يسألونك عن
  حفي هبا وكأنك حال من املفعول وحفي مبعىن حمفو وجيوز أن يكون فعيال مبعىن فاعل 

قوله تعاىل لنفسي يتعلق بأملك أو حال من نفع اال ما شاء اهللا استثناء من اجلنس لقوم يتعلق ببشري عند البصريني 
  عند الكوفيني وبنذير 

  قوله تعاىل فمرت به يقرأ بتشديد الراء من املرور ومارت باأللف وختفيف الراء من املور وهو الذهاب واجمليء 
قوله تعاىل جعال له شركاء يقرأ باملد على اجلمع وشركا بكسر الشني وسكون الراء والتنوين وفيه وجهان أحدمها 

   جعال له ذا شرك فحذف يف املوضعني املضاف تقديره جعال لغريه شركا أي نصيبا والثاين
قوله تعاىل أدعومتوهم قد ذكر يف قوله سواء عليم أأنذرهتم و أم أنتم صامتون مجلة امسية يف موضع الفعلية والتقدير 

  أدعومتوهم أم صمتم 
د حمذوف أي تدعو قوله تعاىل ان الذين تدعون اجلمهور على تشديد النون و عباد خرب ان و أمثالكم نعت له والعائ
  هبم ويقرأ عبادا وهو حال من العائد احملذوف وأمثالكم اخلرب ويقرأ ان بالتخفيف وهي مبعىن ما 

وعبادا خربها وأمثالكم يقرأ بالنصب نعتا لعبادا وقد قرىء أيضا أمثالكم بالرفع على أن يكون عبادا حاال من العائد 
  عند سيبويه وتعمل عند املربد  احملذوف وأمثالكم اخلرب وان مبعىن ما ال تعمل

  قوله تعاىل قل ادعوا يقرأ بضم الالم وكسرها وقد ذكرنا ذلك يف قوله فمن اضطر 
قوله تعاىل ان وليي اهللا اجلمهور على تشديد الياء األوىل وفتح الثانية وهو األصل ويقرأ حبذف الثانية يف اللفظ 

  وال ياء بعدها وحذف الثانية من اللفظ ختفيفا  لسكوهنا وسكون ما بعدها ويقرأ بفتح الياء األوىل
قوله تعاىل طيف يقرأ بتخفيف الياء وفيه وجهان أحدمها أصله طيف مثل ميت فخفف والثاين أنه مصدر طاف 

يطيف إذا أحاط بالشيء وقيل هو مصدر يطوف قلبت الوأو ياء وان كانت ساكنة كما قلبت يف أيد وهو بعيد 
  ويقرأ طائف على فاعل 

له تعاىل ميدوهنم بفتح الياء وضم امليم من مد ميد مثل قوله وميدهم يف طغياهنم ويقرأ بضم الياء وكسر امليم من قو
  أمده امدادا يف الغي جيوز أن يتعلق بالفعل املذكور وجيوز أن يكون حاال من ضمري املفعول أو من ضمري الفاعل 

هللا أي ألجله وجيوز أن تكون زائدة أي فاستمعوه وجيوز أن تكون قوله تعاىل فاستمعوا له جيوز أن تكون الالم مبعىن 
  مبعىن إىل 

قوله تعاىل تضرعا وخفية مصدران يف موضع احلال وقيل هو مصدر لفعل من غري املذكر بل من معناه ودون اجلهر 
فعيل ال جيمع معطوف على تضرع والتقدير مقتصدين بالغدو متعلق بادعوا واالصال مجع اجلمع ألن الواحد أصيل و

على أفعال بل على فعل مث فعل على افعال واألصل أصيل وأصل مث آصال ويقرأ شإذا وااليصال بكسر اهلمزة وياء 
  بعدها وهو مصدر أصلنا إذا دخلنا يف االصيل 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  سورة االنفال

كر يف قوله عن االهلة و ذات بينكم قد ذكر عن االنفال اجلمهور على اظهار النون ويقرأ بادغامها يف الالم وقد ذ
يف آل عمران عند قوله بذات الصدور وجلت مستقبلة توجل بفتح التاء وسكون الوأو وهي اللغة اجليدة ومنهم من 

يقلب الوأو ألفا ختفيفا ومنهم من يقلبها ياء بعد كسر التاء وهو على لغة من كسر حرف املضارعة وانقلبت الوأو 
انكسار ما قبلها ومنهم من يفتح التاء مع سكون الياء فتركب من اللغتني لغة ثالثة فتفتح االول على ياء لسكوهنا و

اللغة ألفاشية وتقلب الوأو ياء على االخرى وعلى رهبم يتوكلون جيوز أن تكون اجلملة حاال من ضمري املفعول يف 
  زادهتم وجيوز أن يكون مستأنفا 
النساء و عند رهبم ظرف والعامل يف االستقرار وجيوز أن يكون العامل فيه درجات قوله تعاىل حقا قد ذكر مثله يف 

  ألن املراد به االجور 
قوله تعاىل كما أخرجك يف موضع الكاف أوجه أحدها أهنا صفة ملصدر حمذوف مث يف ذلك املصدر أوجه تقديره 

خرجك ويف هذا رجوع من خطاب اجلمع ثابتة هللا ثبوتا كما أخرجك والثاين وأصلحوا ذات بينكم اصالحا كما أ
إىل خطاب الواحد والثالث تقديره وأطيعوا اهللا طاعة كما أخرجك واملعىن طاعة حمققة والرابع تقديره يتوكلون 
توكال كما أخرجك واخلامس هو صفة حلق تقديره أولئك هم املؤمنون حقا مثل ما أخرجك والسادس تقديره 

ع تقديره وهم كارهون كراهية كما أخرجك أي ككراهيتم أو كراهيتك جيادلونك جداال كما أخرجك والساب
الخراجك وقد ذهب قوم إىل أن الكاف مبعىن الوأو اليت للقسم وهو بعيد و ما مصدرية وب باحلق حال وقد ذكر 

  نظائره وان فريقا الوأو هنا وأو احلال 

ضم الدال ومنهم من يسكنها ختفيفا لتوإىل قوله تعاىل وإذ يعدكم إذ يف موضع نصب أي وإذكروا واجلمهور على 
احلركات و احدى مفعول ثان و أهنا لكم يف موضع بدال من احدى بدل االشتمال والتقدير وإذ يعدكم اهللا ملكة 

  احدى الطائفتني 
قوله تعاىل إذ تستغيثون جيوز بدال أن يكون بدال من إذ األوىل وأن يكون التقدبر إذكروا وجيوز أن يكون ظرفا 

لتودون يألف اجلمهور على افراد لفظة األلف ويقرأبألف على أفعل مثل أفلس وهو معىن قوله خبمسة االف مردفني 
يقرأ بضم امليم وكسر الدال واسكال الراء وفعله أردف واملفعول حمذوف أي مردفني أمثاهلم ويقرأ بفتح الدال على 

دفون من جاء بعد االوائل أي جعلوا ردفا لألوائل ويقرأ بضم مامل يسم فاعله أي أرفوا بأمثاهلم وجبوز أن يكون املر
امليم وكسر الدال وتشديدها وعلى هذا الراء ثالثة أوجه الفتح وأصلها مرتدفني فنقلت حركة التاء إىل الراء 
القوى وأبدلت ذاال ليصح اغامها ىف الدال وكان تغيرب التاء أوىل ألهنا مهموسة والدال جمهورة وتغيري الضعيف إىل 

أوىل والثاين كسر الراء على اتباعها لكسرة الدال أو على األصل ىف التقاء الساكنني والثلث الضم اتباعا لضمة 
امليم ويقرأ بكسر امليم والراء على اتباع امليم الراء وقيل من قرأ بفتح الراء وتشديد الدال فهو من ردف بضعيف 

  كأفرجته وفرجته العني للتكثري أو أن التشديد بدل من اهلمزة 
  قوله تعاىل وما جعله اهللا اهلاء هنا مثل اهلاء اليت يف آل عمران 

قوله تعاىل إذ يغشيكم إذ مثل إذ تستغيثون وجيوز أن يكون ظرفا ملا دل عليه عزيز حكيم ويقرأ يغشاكم بالتخفيف 



أي يغشيكم اهللا النعاس ويقرأ واللف و النعاس فالعه ويقرأ بضم الياء وكسر الشني وياء بعدها والنعاس بالنصب 
كذلك اال أنه بتشديد الشني و أمنة مذكور يف آل عمران ماء ليطهركم اجلمهور على املد واجلار صفة له ويقرأ 

شإذا بالقصر وهي مبعىن الذي رجز الشيطان اجلمهور على الزاي ويراد به هنا الوسواس وجاز أن يسمى رجزا ألنه 
بالسني وأصل الرجس الشيء القذر فجعل ما يفضي إىل العذاب رجسا استقذارا سبب للرجز وهو العذاب وقرىء 

  له 
قوله تعاىل فوق االعناق هو ظرف الضربوا وفوق العنق الرأس وقيل هو مفعول به وقيل فوق زائدة منهم حال من 

  كل بنان أي كل بنان 

ه على املضاف ذلك أي االمر وقيل ذلك كائنا منهم ويضعف أن يكون حاال من بنان إذ فيه تقدمي حال املضاف إلي
مبتدأ و بأهنم اخلرب أي ذلك مستحق بشقاقهم ومن يشاقق اهللا امنا مل يدغم ألن القاف الثانية ساكنة يف األصل 

  وحركتها هنا اللتقاء الساكنني فهي غري معتد هبا 
يف موع نصب أي ذوقوا ذلكم  قوله تعاىل ذلكم فذوقوه أي االمر ذلكم أو ذلكم واقع أو مستحق وجيوز أن يكون

وجعل الفعل الذي بعده مفسرا له واالحسن أن يكون التقدير باشروا ذلكم فذقوه لتكون الفاء عاطفة وأن 
  للكافرين أي واالمر أن للكافرين 

قوله تعاىل زحفا مصدر يف موضع احلال وقيل هو مصدر للحال احملذوفة أي تزحفون زحفا و االدبار مفعول ثان 
  م لتولوه

  قوله تعاىل متحرفا أو متحيزا حاالن من ضمري الفاعل يف يوهلم 
قوله تعاىل ذلكم أي االمر ذلكم أي االمر ذلكم و االمر أن اهللا موهن بتشديد اهلاء وختفيفها وباالضافة والتنوين 

  وهو ظاهر 
  المر أن اهللا مع املؤمنني قوله تعاىل وأن اهللا مع املؤمنني يقرأ بالكسر على االستئناف وبالفتح على تقدير وا

قوله تعاىل ان شر الدواب عند اهللا الصم امنا مجع الصم وهو خرب شر ألن شرا هنا يراد به الكثرة فجمع اخلرب على 
  املعىن ولو قال االصم لكان االفراد على اللفظ واملعىن على اجلمع 

قسم حمذوف أي واهللا ال تصينب الذين ظلموا قوله تعاىل ال تصينب فيها ثالثة أوجه أحدها أنه مستأنف وهو جواب 
خاصة بل تعم والثاين أنه هنى والكالم حممول على املعىن كما تقول ال أرينك هاهنا أي ال تكن هاهنا فان من يكون 

هاهنا أراه وكذلك املعىن هنا إذ املعىن ال تدخلوا يف ألفتنة فان من يدخل فيها تنزل به عقوبة عامة والثالث أنه 
االمر وأكد بالنون مبالغة وهو ضعيف ألن جواب الشرط متردد فال يليق به التوكيد وقرىء يف الشإذ جواب 

لتصينب بغري ألف قال ابن جين االشبه أن تكون األلف حمذوفة كما حذفت يف أم واهللا وقيل يف قراءة اجلماعة ان 
  اجلملة صفة لفتنة ودخلت النون على املنفي يف غري القسم على الشذوذ 

قوله تعاىل ختافون جيوز أن يكون يف موضع رفع صفة كالذي قبله أي خائفون وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف 
  مستضعفون 

  قوله تعاىل وختونوا أماناتكم جيوز أن يكون جمزوما عطفا على الفعل االول وأن يكون نصبا على اجلواب بالوأو 
  أنتم  قوله تعاىل وإذ ميكر هو معطوف على وإذكروا إذ

قوله تعاىل هو احلق القراءة املشهورة بالنصب وهو هاهنا فصل ويقرأ بالرفع على أن هو مبتدأ واحلق خربه واجلملة 



خرب كان و من عندك حال من معىن احلق أي الثابت من عندك من السماء جيوز أن يتعلق بأمطر وأن يكون صفة 
  حلجارة 

م فهو يف موضع نصب أو جر على االختالف وقيل هو حال وهو بعيد قوله تعاىل أن ال يعذهبم أي يف أن ال يعذهب
  ألن أن ختلص الفعل لالستقبال 

قوله تعاىل وما كان صالهتم اجلمهور على رفع الصالة ونصب املكاء وهو ظاهر وقرأ االعمس بالعكس وهي ضعيفة 
ونكرته قريبة معرفته اال ترى  تهووجهها أن املكاء والصالة مصدران واملصدر جنس ومعرفة اجلنس قريبة من نكر

أنه ال فرق بني خرجت فإذا االسد أو فإذا أسد ويقوى ذلك أن الكالم قد دخله النفي واالثبات وقد حيسن يف ذلك 
ماال حيسن يف االثبات احملض اال ترى أنه ال حيسن كان رجل خريا منك وحيسن ما كان رجل اال خريا منك ومهزة 

م مكا ميكو واألصل يف التصدية تصددة ألنه من الصد فأبدلت الدال االخرية ياء لثقل املكاء مبدلة من وأو لقوهل
  التضعيف وقيل هي أصل وهو من الصدى الذي هو الصوت 

قوله تعاىل ليميز يقرأ بالتشديد والتخفيف وقد ذكر يف آل عمران و بعضه بدل من اخلبيث بدل البعض أي بعض 
ىل مفعول بنفسها وإىل الثاين حبرف اجلر وقيل اجلار واجملرور حال تقديره اخلبث على بعض وجيعل هنا متعدية إ
  وجيعل بعض اخلبيث عاليا على بعض 

  قوله تعاىل نعم املوىل املخصوص باملدح حمذوف أي نعم املوىل اهللا سبحانه 
يره ما غنمتموه قليال قوله تعاىل أن ما غنمتم ما مبعىن الذي والعائد حمذوف و من شيء حال من العائد احملذوف تقد

  وكثريا فأن هللا يقرأ 

بفتح اهلمزة ويف الفاء وجهان أحدمها أهنا دخلت يف خرب الذي ملا يف الذي من معىن اجملازاة و أن وما عملت فيه يف 
موضع رفع خرب مبتدأ حمذوف تقديره فاحلكم أن اهللا مخسه والثاين أن الفاء زائدة و أن بدل من األوىل وقيل ما 

ة واملصدر مبعىن املفعول أي واعملوا أن غنيمتكم أي مغنومكم ويقرأ بكسر اهلمزة يف أن الثانية على أن مصدري
تكون أن وما عملت فيه مبتدأ وخربا يف موضع خرب األوىل واخلمس بضم امليم وسكوهنا لغتان قد قرىء هبما يوم 

وز أن يكون ظرفا للفرقان ألنه مصدر مبعىن ألفرقان ظرف ألنزلنا أو آلمنتم يوم التقى بدل من يوم االول وجي
  التفريق 

قوله تعاىل إذ أنتم إذ بدل من يوم أيضا وجيوز أن يكون التقدير إذكروا إذ أنتم وجيوز أن يكون ظرفا لقدير والعدوة 
بالضم والكسر لغتان قد قرىء هبما القصوى بالوأو وهي خارجة على األصل وأصلها من الوأو وقياس االستعمال 

ن تكون القصيا ألنه صفة كالدنيا والعيا وفعلى إذا كانت صفة قلبت وأو ياء فرقا بني االسم والصفة والركب مجع أ
راكب يف املعىن وليس جبمع يف اللفظ ولذلك تقول يف التصغري ركيب كما تقول فريخ و أسفل منكم ظرف أي 

الذي قبله وجيوز أن تكون يف موضع جر والركب يف مكان أسفل منكم أي أشد تسفال واجلملة حال من الظرف 
عطفا على أنتم أي وإذا الركب أسفل منكم ليقضي اهللا اي فعل ذلك ليقضي ليهلك جيوز أن يكون بدال من ليقضي 
باعادة احلرف وأن يكون متعلقا بيقضي أو مبفعوال من هلك املاضي هنا مبعىن املستقبل وجيوز أن يكون املعىن ليهلك 

هلك يف الدنيا منهم بالقتل من حي يقرأ بتشديد الياء وهو األصل ألن احلرفني متماثالن بعذاب االخرة من 
  متحركان فهو مثل شد ومد ومنه قول عبيد 

  عيت ببيضتها احلمامه ... عيوا بأمرهم كما 
يدغم يف  ويقرأ باالظهار وفيه وجهان أحدمها أن املاضي محل على املستقبل وهو حييا فكما مل يدغم يف املستقبل مل



املاضي وليس كذلك شد ومد فانه يدغم فيهما مجيعا والوجه الثاين أن حركة احلرفني خمتلفة فاألوىل مكسورة 
والثانية مفتوحة واختالف احلركتني كاختالف احلرفني ولذلك أجازوا يف االختيار حلححت عينه وضبب البلد إذا 

لياء الثانية ساكنة ولو سكنت مل يلزم االدغام وكذلك إذا اكثر ضبه ويقوى ذلك أن احلركة الثانية عارضة فكان ا
  كانت يف تقدير الساكن والياآن 

أصل وليست الثانية بدال من وأو فأما احليوان فالوأو فيه بدل من الياء وأما احلواء فليس من لفظ احلية بل من حوى 
  حيوى إذا مجع و عن بينة يف املوضعني يتعلق بالفعل االول 

  إذ ريكهم أي إذكروا وجيوز أن يكون ظرفا لعليم  قوله تعاىل
قوله تعاىل فتفشلوا يف موضع نصب على جواب النهي وكذلك وتذهب رحيكم وجيوز أن يكون فتفشلوا جزما 

  عطفا على النهي ولذلك قرىء ويذهب رحيكم 
  معىن املصدر  قوله تعاىل بطرا ورثاء الناس مفعول من أجله أو مصدر يف موضع احلال ويصدون معطوف على

قوله تعاىل ال غالب لكم اليوم غالب هنا مبنية ولكم يف موضع رفع خرب ال واليوم معمول اخلرب و من الناس حال 
من الضمري يف لكم وال جيوز أن يكون اليوم منصوبا بغالب وال من الناس حاال من الضمري يف غالب ألن اسم ال إذا 

   جار بدل من وأو لقولك جأورته و على عقبيه حال عمل فيما بعده ال جيوز بناؤه واأللف يف
قوهل تعاىل إذ يقول املنافقون أي إذكروا وجيوز أن يكون ظرفا لزين أو لفعل من االفعال املذكورة يف االية مما يصح 

  به املعىن 
أنيث املالئكة غري قوله تعاىل يتوىف يقرأ بالياء ويف الفاعل وجهان أحدمها املالئكة ومل يؤنث للفصل بينهما وألن ت

حقيقي فعلى هذا يكون يضربون وجوههم حاال من املالئكة أو حاال من الذين كفروا ألن فيها ضمريا يعود عليهما 
والثاين أن يكون الفاعل مضمرا أي إذ يتوىف اهللا واملالئكة على هذا مبتدأ ويضربون اخلرب واجلملة حال ومل حيتج إىل 

  واملالئكة يضربون وجوههم ويقرأ بالتاء والفاعل املالئكة  الوأو ألجل الضمري أي يتوفاهم
  قوله تعاىل كدأب قد ذكر يف آل عمران ما يصح منه اعراب هذا املوضع 

قوله تعاىل وان اهللا مسيع عليم يقرأ بفتح اهلمزة تقديره ذلك بأن اهللا مل يك مغريا وبأن اهللا مسيع ويقرأ بكسرها على 
  االستئناف 

  ين عاهدت جيوز أن يكون بدال من الذين األوىل وأن قوله تعاىل الذ

  يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هم الذين وجيوز أن يكون نصبا على اضبار أعىن و منهم حال من العائد احملذوف 
قوله تعاىل فاما تثقفنهم إذ أكدت أن الشرطية مبا أكد فعل الشرط بالنون ليتناسب املعىن فشرد هبم اجلمهور على 

هو األصل وقرأ االعمش بالدال وهو بدل من الدال كما قالوا خراديل وخزإذيل وقيل هو مقلوب من شذر الدال و
  مبعىن فرق ومنه قوهلم تفرقوا شذر مذر وجيوز أن تكون من شذر يف مقاله إذا أكثر فيه وكل ذلك تعسف بعيد 

  قوله تعاىل فانبذ إليهم أي عهدهم فحذف املفعول و على سواء حال 
عاىل وال حتسنب الذين يقرأ بالتاء على اخلطاب للنيب واملفعول الثاين سبقوا ويقرأ بالياء ويف الفاعل وجهان قوله ت

أحدمها هو مضمر أي حيسنب من خلفهم أو ال حيسنب أحد فاإلعراب على هذا كاعراب القراءة األوىل والثاين أن 
ي أنفسهم وقيل التقدير أن سبقوا وأن هنا مصدرية الفاعل الذين كفروا واملفعول الثاين سبقوا واالول حمذوف أ

خمففة من الثقيلة حكى عن ألفراء وهو بعيد ألن أن املصدرية موصولة وحذف املوصول ضعيف يف القياس شإذ يف 



االستعمال اهنم ال يعجزون أي ال حيسبوا ذلك هلذا والثاين أنه متعلق بتحسب اما مفعول أو بدل من سبقوا وعلى 
 تكون ال زائدة وهو ضعيف لوجهني أحدمها زيادة ال والثاين أن مفعول حسبت إذا كان مجلة وكان كال الوجهني

  مفعوال ثانيا كانت فيه ان مكسورة ألنه موضع مبتدأ وخرب 
قوله تعاىل من قوة هو يف موضع احلال من ما أو من العائد احملذوف يف استطعتم ترهبون به يف موضع احلال من 

  وا أو من املفعول ألن يف اجلملة ضمريين يعودان إليهما الفاعل يف اعدل
قوله تعاىل للسلم جيوز أن تكون الالم مبعىن إىل ألن جنح مبعىن مال وجيوز أن تكون معدية للفعل بنفسها وأن تكون 

  مبعىن من أجل والسلم بكسر السني وفتحها لغتان وقد قرىء هبما وهي مؤنثة ولذلك قال فاجنح هلا 

ىل حسبك اهللا مبتدأ وخرب وقال قوم حسبك مبتدأ واهللا فاعله أي يكفيك اهللا ومن اتبعك يف من ثالثة أوجه قوله تعا
أحدها جر عطفا على الكاف يف حسبك وهذا ال جيوز عند البصريني ألن العطف على الضمري اجملرور من غري اعادة 

قديره ويكفي من ابتعك والثالث موضعه رفع اجلار ال جيوز والثاين موضعه نصب بفعل حمذوف دل عليه الكالم ت
على ثالثة أوجه أحدها هو معطوف على اسم اهللا فيكون خربا آخر كقولك القائمان زيد وعمرو ومل يثن حسبك 
ألنه مصدر وقال قوم هذا ضعيف ألن الوأو للجمع وال حيسن هاهنا كما مل حيسن يف قوهلم ما شاء اهللا وشئت ومث 

  يكون خرب مبتدأ حمذوف تقديره وحسبك من اتبعك هنا أوىل والثاين أن 
قوله تعاىل ان يكن جيوز أن تكون التامة فيكون الفاعل عشرون و منكم حال منها أو متعلقة بيكون وجيوز أن تكون 

  الناقصة فيكون عشرون امسها ومنكم اخلرب 
على نصب االخرة على الظاهر  قوله تعاىل أسرى فيه قراءات قد ذكرت يف البقرة واهللا يريد االخرة اجلمهور

  وقرىء شإذا باجلر تقديره واهللا يريد عرض االخرة فحذف املضاف وبقي عمله كما قال بعضهم 
  ونار توقد بالليل نارا ... أكل امرىء حتسبني أمرأ 

  أي وكل نار 
متعلقا بسبق  قوله تعاىل لوال كتاب كتاب مبتدأ و سبق صفة له و من اهللا جيوز أن يكون صفة أيضا وأن يكون

  واخلرب حمذوف أي تدارككم 
  قوله تعاىل حالال طيبا قد ذكر يف البقرة 

  قوله تعاىل خيانتك مصدر خان خيون واصل الياء الوأو فقلبت النكسار ما قبلها ووقع األلف بعدها 
  ن مواالة النصرة قوله تعاىل من واليتهم يقرأ بفتح الوأو وكسرها ومها لغتان وقيل هي بالكسر االمارة وبالفتح م

  قوله تعاىل اال تفعلوه اهلاء تعود على النصر وقيل على الوالء والتأمر 
  قوله تعاىل يف كتاب اهللا يف موضع نصب بأوىل أي يثبت ذلك يف كتاب اهللا 

  سورة التوبة

إىل الذين  قوله تعاىل براءة فيه وجهان أحدمها هو خرب مبتدأ حمذوف أي هذا براءة أو هذه و من اهللا نعت له و
متعلقة برباءة كما تقول برئت إليك من كذا والثاين أهنا مبتدأ ومن اهللا نعت هلا وإىل الذين اخلرب وقرىء شإذا من اهللا 

  بكسر النون على أصل التقاء الساكنني و أربعة أشهر ظرف لفسيحوا 
ء املشهور بفتح اهلمزة وفيه وجهان قوله تعاىل وإذان مثل براءة و إىل الناس متعلق بإذان أو خرب له أن اهللا بري



أحدمها هو خرب االذان أي اإلعالم من اهللا براءته من املشركني والثاين هو صفة أي وإذان كائن بالرباءة وقيل 
التقدير واعالم من اهللا بالرباءة فالباء متعلقة بنفس املصدر ورسوله يقرأ بالرفع وفيه ثالثة أوجه أحدها هو معطوف 

بريء وما بينهما جيري جمرى التوكيد فلذلك ساغ العطف والثاين هو خرب مبتدأ حمذوف أي  على الضمري يف
ورسوله بريء والثالث هو معطوف على موضع االبتداء وهو عند احملققني غري جائز ألن املفتوحة هلا موضع غري 

ى القسم وال يكون عطفا االبتداء خبالف املكسورة ويقرأ بالنصب عطفا على اسم ان ويقرأ باجلر شإذا وهو عل
  معلى املشركني ألنه يؤدى إىل الكفر 

قوله تعاىل اال الذين عاهدمت يف موضع نصب على عالستثناء من املشركني وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب فأمتوا 
  ينقصوكم اجلمهور بالصاد وقرىء بالضاد اي ينقضوا عهودكم فحذف املضاف و شيئا يف موضع املصدر 

واقعدوا هلم كل مرصد املرصد مفعل من رصدت وهو هنا مكان وكل ظرف القعدوا وقيل هو منصوب قوله تعاىل 
  على تقدير حذف حرف اجلر أي على كل مرصد أو بكل 

قوله تعاىل وان أحد هو فاعل لفعل حمذوف دل عليه ما بعده و حىت يسمع أي إىل أن يسمع أوكي يسمع ومأمن 
  يكون مصدرا ويكون التقدير مث أبلغه موضع مأمنه  مفعل من االمن وهو مكان وجيوز أن

قوله تعاىل كيف يكون اسم يكون عهد ويف اخلرب ثالثة أوجه أحدها كيف وقدم لالستفهام وهو مثل قوله كيف كان 
عاقبة مكرهم والثاين أنه للمشركني و عند على هذين ظرف للعهد أو ليكون أو للجار أو هي وصف للعهد 

اهللا وللمشركني تبيني أو متعلق بيكون وكيف حال من العهد فما استقاموا يف ما وجهان أحدمها  والثالث اخلرب عند
هي زمانية وهي املصدرية على التحقيق والتقدير فاستقيموا هلم مدة استقامتهم لكم والثاين هي شرطية كقوله ما 

ىن يفسد إذ يصري املعىن استقيموا هلم ألهنم مل يفتح اهللا واملعىن ان استقاموا لكم فاستقيموا وال تكون نافية ألن املع
  يستقيموا لكم 

قوله تعاىل كيف وان يظهروا املستفهم عنه حمذوف تقديره كيف يكون هلم عهد أو كيف تطمئنون إليهم اال 
يف اجلمهور بالم مشددة من غري ياء وقرىء ايال مثل ريح وفيه وجهان أحدمها أنه أبدل الالم األوىل ياء لثقل التضع

وكسر اهلمزة والثاين أنه من آيل يئول إذا ساس أو من آل يئول إذا صار إىل آخر االمر وعلى الوجهني قلبت الوأو 
ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها يرضونكم حال من الفاعل يف ال يرقبوا عند قوم وليس بشيء ألهنم بعد ظهورهم ال 

  يرضون املؤمنني وإمنا هو مستأنف 
  انكم أي فهم اخوانكم و يف الدين متعلق باخوانكم قوله تعاىل فاخو

قوله تعاىل ائمة الكفر هو مجع امام وأصله أئمة مثل خباء وأخبية فنقلت حركة امليم األوىل إىل اهلمزة الساكنة 
 وأدغمت يف امليم االخرى فمن حقق اهلمزتني أخرجهما على األصل ومن قلب الثانية ياء فلسكرهتا املنقولة إليها وال
جيوز هنا أن جتعل بني بني كما جعلت مهزة أئذا ألن الكسرة هنا منقولة وهناك أصلية ولو خففت اهلمزة الثانية هنا 

  على القياس لكانت ألفا النفتاح ما قبلها ولكن ترك ذلك لتترحك حبركة امليم يف األصل 
ن أحدمها هو أحق و أن ختشوه يف قوله تعاىل أول مرة هو منصوب على الظرف فاهللا أحق مبتدأ ويف اخلرب وجها

موضع نصب أو جر أي بأن ختشوه ويف الكالم حذف أي أحق من غريه بأن ختشوه أو أن ختشوه مبتدأ بدل من 
اسم اهللا بدل االشتمال وأحق اخلرب والتقدير خشية اهللا أحق والثاين أن أن ختشوه مبتدأ وأحق خربه مقدم عليه 

  واجلملة خرب عن اسم اهللا 



عاىل ويتوب اهللا مستأنف ومل جيزم ألن توبته على من يشاء ليست جزاء على قتال الكفار وقرىء بالنصب قوله ت
  على إضمار أن 

قوله تعاىل شاهدين حال من الفاعل يف يعمروا ويف النار هم خالدون أي وهم خالدون يف النار وقد وقع الظرف بني 
  حرف العطف واملعطوف 
مهور على سقاية بالياء وهو مصدر مثل العمارة صحت الياء ملا كانت بعدها تاء التأنيث قوله تعاىل سقاية احلاج اجل

والتقدير أجعلتم أصحاب سقاية احلاج أو يكون التقدير كاميان من آمن ليكون االول هو الثاين وقرىء سقاة احلاج 
ن حاال من املفعول االول وعمار املسجد على أنه مجع ساق وعامر ال يستوون عند اهللا مستأنف وجيوز أن يكو

  والثاين ويكون التقدير سويتم بينهم يف حال تفأوهتم 
  قوله تعاىل هلم فيها نعيم الضمري كناية عن الرمحة واجلنات 

  قوله تعاىل ويوم حنني هو معطوف على موضع يف مواطن و إذ بدل من يوم 
به ويدينون مبعىن يعتقدون عن يد يف موضع  قوله تعاىل دين احلق جيوز أن يكون مصدر يدينون وأن يكون مفعوال

  احلال أي يعطوا اجلزية إذلة 
قوله تعاىل عزير ابن اهللا يقرأ بالتنوين على أن عزيرا مبتدأ وابن خربه ومل حيذف التنوين ايذانا بأن االول مبتدأ وأن 

أيضا ويف حذف التنوين وجهان ما بعده خرب وليس بصفة ويقرأحبذف التنوين وفيه ثالثة أوجه أحدها نه مبتدأ وخرب 
أحدمها أنه ذف اللتقاء الساكنني والثاين أنه ال ينصرف للعجمة والتعريف وهذا ضعيف ألن االسم عريب عند أكثر 

الناس وألن مكربه ينصرف لسكون أوسطه فصرفه يف التصغري أوىل والوجه الثاين أن عزيرا خرب مبتدأ حمذوف 
نا وابن صفة أو يكون عزيرا مبتدأ وابن صفة واخلرب حمذوف أي عزيرا ابن اهللا تقديره نبينا أو صاحبنا أو معبود

صاحبنا والثالث أن ابنا بدل من عزير أو عطف بينان وعزير على ما ذكرنا من الوجهني وحذف التنوين يف الصفة 
جيوز أن يعمل فيه ألهنا مع املوصوف كشيء واحد ذلك مبتدأ و قوهلم خربه و بأفواههم حال والعامل فيه القول و

  معىن االشارة وجيوز أن تتعلق الباء بيضاهون 

فأما يضاهون فاجلمهور على ضم اهلاء من غري مهز واألصل ضاهى واأللف منقبلة عن ياء وحذفت من أجل الوأو 
وقرىء بكسر اهلاء ومهزة مضمومة بعدها وهو ضعيف واالشبه أن يكون لغة يف ضاهى وليس مشتقا من قوهلم امرأة 

  ضهياء ألن الياء أصل واهلمزة زائدة وال جيوز أن تكون الياء زائدة إذ ليس يف الكالم فعيل بفتح الفاء 
قوله تعاىل واملسيح أي واختذوا املسيح ربا فحذف الفعل وأحد املفعولني وجيوز أن يكون التقدير وعبدوا املسيح اال 

  ليعبدوا قد تقدم نظائره 
يتم نوره يأىب مبعىن يكره ويكره مبعىن مينع فلذلك استثىن ملا فيه من معىن النفي والتقدير  قوله تعاىل ويأىب اهللا اال أن

  يأىب كل شيء اال امتام نوره 
قوله تعاىل والذين يكنزون مبتدأ واخلرب فبشرهم وجيوز أن يكون منصوبا تقديره بشر الذين يكنزون ينفقوهنا الضمري 

وز املدلول عليها بالفعل أو على الذهب وألفضلة ألهنما جنسان وهلما أنواع املؤنث يعود على االموال أو على الكن
سفعاد الضمري على املعىن أو على ألفضة ألهنا أقرب ويدل ذلك على ارادة الذهب وقيل يعود على الذهب ويذكر 

  ويؤنث 
بدل من االول فلما قوله تعاىل يوم ظرف على املعىن أي يعذهبم ىف ذلك اليوم وقيل تقدبره عذاب يوم وعذاب 

حذف املضاف أقام اليوم مقامه وقيل التقدير إذكر و عليها ىف موضع رفع لقيامه مقام الفاعل وقيل القائم مقام 



الفاعل مضمر أي حيمى الوقود أو اجلمر هبا أي بالكنوز وقيل هي مبعىن فيها أي يف جهنم وقيل يوم ظرف حملذوف 
  ما كنزمت تقديره يوم حيمى عليها يقال هلم هذا 

قوله تعاىل ان عدة الشهور عدة مصدر مثل العدد و عند معمول له و يف كتاب اهللا صفة الثىن عشر وليس مبعمول 
لعدة ألن املصدر إذا أخرب عنه ال يعمل فيما بعد اخلرب و يوم خلق معمول لكتاب على أن كتابا هنا مصدر الجثة 

قرار وقيل يف كتاب اهللا بدل من عند وهعو ضعيف ألنك قد وجيوز أن يكون جثة ويكون العامل يف معىن االست
فصلت بني البدل واملبدل منه خبرب العامل يف املبدل منها أربعة جيوز أن تكون اجلملة صفة لثىن عشر وأن تكون حاال 

  من استقرار وأن تكون مستأنفة فيهن ضمري االربعة وقيل 

  شركني أو من ضمري الفاعل يف قاتلوا ضمري اثىن عشر و كافة مصدر يف موضع احلال من امل
قوله تعاىل امنا النسيء يقرأ هبمزة بعد الياء وهو فعيل مصدر مثل النذير والنكري وجيوز أن يكون مبعىن مفعول أي امنا 
املنسوء ويف الكالم على هذا حذف تقديره ان نسا النسيء أو ان النسيء ذو زيادة ويقرأ بتشديد الياء من غري مهز 

لب اهلمزة ياء ويقرأ بسكون السني ومهزة بعدها وهو مصدر نسأت ويقرأ بسكون السني وياء خمففة بعدها على ق
على االبدال أيضا يضل يقرأ بفتح الياء وكسر الضاد والفاعل الذين ويقرأ بفتحهما وهي لغة واملاضي ضللت بفتح 

ومن كسرها يف املاضي فتح الضاد يف املستقبل  الالم األوىل وكسرها فمن فتحها يف املاضي كسر الضاد يف املستقبل
ويقرأ بضم الياء وفتح الضاد على مامل يسم فاعله ويقرأ بضم الياء وكسر الضاد أي يضل به الذين كفروا أتباعهم 
وجيوز أن يكون الفاعل مضمرا أي يضل اهللا أو الشيطان حيلونه جيوز أن يكون مفسرا للضالل فال يكون له موضع 

  كون حاال وجيوز أن ي
قوله تعاىل اثاقلتم الكالم فيها مثل الكالم يف ادارأمت واملاضي هنا مبعىن املضارع أي مالكم تتثاقلون وموضعه نصب 

أي أي شيء لكم يف التثاقل أو يف موضع جر على رأى اخلليل وقيل هو حال أي مالكم متثاقلني من االخرة يف 
  موضع احلال أي بدال من االخرة 

ثاين اثنني هو حال من اهلاء أي أحد اثنني ويقرأ بسكون الياء وحقها التحريك وهو من أحسن الضرورة قوله تعاىل 
يف الشعر وقال قوم ليس بضرورة ولذلك أجأوزه يف القرآن إذمها ظرف لنصره ألنه بدل من إذ األوىل ومن قال 

ا إذ يقول بدل أيضا وقيل إذ مها ظرف لثاين العامل يف البدل غري العامل يف املبدل قدر هنا فعال آخر أي نصره إذمه
فأنزل اهللا سكينته هي فعيلة مبعىن مفعلة أي أنزل عليه ما يسكنه واهلاء يف عليه تعود على أيب بكر رضي اهللا عنه ألنه 

رىء كان منزعجا واهلاء يف أيده للنيب وكلمة اهللا بالرفع على االبتداء و هي العليا مبتدأ وخرب أو تكون هي فضال وق
بالنصب أي وجعل كلمة اهللا وهو ضعيف لثالثة أوجه أحدها أن فيه وضع الظاهر موضع املضمر إذ الوجه أن تقول 

  كلمته والثاين أن فيه داللة 

على أن كلمة اهللا كانت سفلى فصارت عليا وليس كذلك والثالث أن توكيد مثل ذلك هبي بعيد إذ القياس أن 
  يكون إياها 

عرضا قريبا اسم كان مضمر تقدير ولو كان ما دعومت إليه لو استطعنا اجلمهور على كسر الوأو قوله تعاىل لو كان 
على األصل وقرىء بضمها تشبيها للوأو األصلية بوأو الضمري حنو اشتروا الضاللة يهلكون أنفسهم جيوز أن يكون 

  مستأنفا وأن يكون حاال من الضمري يف حيلفون 
علقة مبحذوف دل عليه الكالم تقديره هال أخرهتم إىل أن يتبني أو ليتبني وقوله مل إذنت قوله تعاىل حىت يتبني حىت مت



هلم يدل على احملذوف وال جيوز أن يتعلق حىت بإذنت ألن ذلك يوجب أن يكون إذن هلم إىل هذه الغاية أو ألجل 
  التبيني وهذا ال يعاتب عليه 

  ينكم يبغونكم حال من الضمري يف أوضعوا قوله تعاىل حاللكم ظرف ألوضعوا أي أسرعوا فيما ب
  قوله تعاىل يقول ائذن يل هو مثل قوله يا صاحل ائتنا وقد ذكر 

قوله تعاىل هل تربصون اجلمهور على تسكني الالم وختفيف التاء ويقرأ بكسر الالم وتشديد التاء ووصلها واألصل 
الالم اللتقاء الساكنني ومثله نارا تلظى وله نظائر تتربصون فسكن التاء األوىل وأدغمها ووصلها مبا قبلها وكسرت 
  وحنن نتربص بكم أن يصيبكم مفعول نتربص وبكم متعلقة بنتربص 

قوله تعاىل أن تقبل يف موضع نصب بدال من املفعول يف منعهم وجيوز أن يكون التقدير من أن تقبل و أهنم كفروا يف 
  كفروا مفعول له أي اال ألهنم كفروا  موضع الفاعل وجيوز أن يكون فاعل منع اهللا وأهنم

قوله تعاىل أو مدخال يقرأ بالتشديد وضم امليم وهو مفتعل من الدخول وهو املوضع الذي يدخل فيه ويقرأ بضم امليم 
وفتح اخلاء من غري تشديد ويقرأ بفتحهما ومها مكانان أيضا وكذلك املغارة وهي واحد مغارات وقيل امللجأ وما 

  لو قدروا على ذلك ملالوا إليه بعده مصادر أي 
قوله تعاىل يلمزك جيوز كسر امليم وضمها ومها لغتان قد قرىء هبما إذا هم إذا هنا للمفاجأة وهي ظرف مكان 

  وجعلت يف جواب الشرط كالفاء ملا فيها من املفاجأة وما بعدها ابتداء وخرب والعامل يف إذا يسخطون 

  ألفقراء أي مفروضة وقيل هو مصدر واملعىن فرض اهللا ذلك فرضا قوله تعاىل فريضة حال من الضمري يف 
قوله تعاىل قل إذن خري إذن خرب مبتدأ حمذوف أي هو ويقرأ باالضافة أي مستمع خرب ويقرأ بالتنوين ورفع خري على 

يف موضع أنه صفة إلذن والتقدير إذن ذو خري وجيوز أن يكون خري مبعىن أفعل أي إذن أكثر خريا لكم يؤمن باهللا 
رفع صفة أيضا والالم يف للمؤمنني زائدة دخلت لتفرق بني يؤمن مبعىن يصدق ويؤمن مبعىن يثبت االمان ورمحة 

  بالرفع عطف على إذن أي هو إذن ورمحة ويقرأ باجلر عطفا على خري فيمن جر خريل 
ليه خرب االول وقال سيبويه قوله تعاىل واهللا ورسوله مبتدأ و أحق خربه والرسول مبتدأ ثان وخربه حمذوف دل ع

أحق خرب الرسول وخرب االول حمذوف وهو أقوى إذ ال يلزم منه التفريق بني املبتدأ وخربه وفيه أيضا أنه خرب 
  االقرب إليه ومثله قول الشاعر 

  عندك راض والرأي خمتلف ... حنن مبا عندنا وأنت مبا 
بع ألمر اهللا تعاىل وألن الرسول قائم مقام اهللا بدليل قوله وقيل أحق أن يرضوه خرب عن االمسني ألن أمر الرسول تا

تعاىل ان الذين يبايعنونك امنا يبايعون اهللا وقيل أفرد الضمري وهو يف موضع التثنية وقيل التقدير أن ترضوه أحق وقد 
  ذكرناه يف قوله واهللا أحق أن ختشوه وقيل التقدير أحق باالرضاء 

ن تكون املتعدية إىل مفعولني وتكون أنه وخربها سد مسد املفعولني وجيوز أن تكون قوله تعاىل أمل يعملوا جيوز أ
املتعدية إىل واحد و من شرطية موضع مبتدأ والفاء جواب الشرط فأما أن الثانية فاملشهور فتحها وفيها أوجه أحدها 

واحلكم بزيادهتا ضعيف والثاين أن أهنا بدل من األوىل وهذا ضعيف لوجهني أحدمها أن الفاء اليت معها متنع من ذلك 
جعلها بدال يوجب سقوط جواب من من الكالم والوجه الثاين أهنا كررت توكيدا كقوله تعاىل مث ان ربك للذين 
عملوا السوء جبهالة مث قال ان ربك من بعدها والفاء على هذا جواب الشرط والثالث أن أن هاهنا مبتدأ واخلرب 

ابع أن تكون خرب مبتدأ حمذوف أي فجزاؤهم أن هلم أو فالواجب هلم ويقرأ بالكسر حمذوف أي فلهم أن هلم والر
  على االستئناف 



قوله تعاىل أن تنزل يف موضع نصب بيحذر على أهنا متعدية بنفسها وجيوز أن يكون حبرف اجلر أي من أن تنزل 
  فيكون موضعه نصبا أو جرا على ما ذكرنا من اختالفهم يف ذلك 

  باهللا الباء متعلقة ب يستهزءون وقد قدم معمول خرب كان عليها فيدل على جواز تقدمي خربها عليها قوله تعاىل أ
قوله تعاىل بعضهم من بعض مبتدأ وخرب أي بعضهم من جنس بعض يف النفاق يأمرون باملنكر مستأنف مفسر ملا 

  قبلها 
حذف مضاف تقديره وعدا كوعد  قوله تعاىل كالذين الكاف يف موضع نصب نعت ملصدر حمذوف ويف الكالم

الذين كما استمتع أي استمتاعا كاستمتاعهم كالذي خاضوا الكاف يف موضع نصب أيضا ويف الذي وجهان 
أحدمها أنه جنس والتقدير خوضا كخوض الذين خاضوا وقد ذكر مثله يف قوله تعاىل مثلهم كمثل الذي استوقد 

  در والثاين أن الذي هنا مصدرية أي كخوضهم وهو نا
  قوله تعاىل قوم نوح هو بدل من الذين 

  قوله تعاىل ورضوان من اهللا مبتدأ و أكرب خربه 
قوله تعاىل واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ان قيل كيف حسنت الوأو هنا والفاء أشبه هبذا املوضع ففيه ثالثة أجوبة 

ال حال كفرهم ونفاقهم والثاين أن أحدها أهنا وأو احلال والتقدير افعل ذلك يف حال استحقاقهم جهنم وتلك احل
الوأو جيء هبا تنبيها على ارادة فعل حمذوف تقديره واعلم أن مأواهم جهنم والثالث أن الكالم حممول على املعىن 

  واملعىن أنه قد اجتمع هلم عذاب الدنيا باجلهاد والغلظة وعذاب االخرة جبعل جهنم مأوى هلم 
  حيلفون قائم مقام القسم قوله تعاىل ما قالوا هو جواب قسم و

قوله تعاىل وما نقموا اال أن أغناهم اهللا أن وما عملت فيه مفعول نقموا أي وما كرهوا اال اغناء اهللا إياهم وقيل هو 
  مفعول من أجله واملفعول به حمذوف أي ما كرهوا االميان اال ليغنوا 

فقال لئن آتانا والثاين أن يكون عاهد مبعىن قال إذا قوله تعاىل لئن آتانا من فضله فيه وجهان أحدمها تقديره عاهد 
  العهد قول 

قوله تعاىل الذين يلمزون مبتدأ و من املؤمنني حال من الضمري يف املطوعني و يف الصدقات متعلق بيلمزون وال يتعلق 
ني أي ويلمزون باملطوعني لئال يفصل بينهما بأجنيب والذين ال جيدون معطوف على الذين يلمزون وقيل على املطوع

الذين ال جيدون وقيل هو معطوف على املؤمنني وخرب االول على هذه الوجوه فيه وجهان أحدمها فيسخرون 
ودخلت الفاء ملا يف الذين من الشبه بالشرط والثاين أن اخلرب سخر اهللا منهم وعلى هذا املعىن جيوز أن يكون الذين 

يره عاب الذين يلمزون وقيل اخلرب حمذوف تقديره منهم يلمزون يف موضع نصب بفعل حمذوف يفسر سخر تقد
  الذين يلمزون 

  قوله تعاىل سبعني مرة هو منصوب على املصدر والعدد يقوم مقام املصدر كقوهلم ضربته عشرين ضربة 
قوله تعاىل مبقعدهم أي بقعودهم و خالف ظرف مبعىن خلف رسول اهللا أي بعده والعامل فيه مقعد وجيوز أن يكون 

عامل فرح وقيل هو مفعول من أجله فعلى هذا هو مصدر أي ملخألفته والعامل املقعد أو فرح وقيل هو منصوب ال
  على املصدر بفعل دل عليه الكالم ألن مقعدهم عنه ختتلف 

  قوله تعاىل قليال أي ضحكا قليال أو زمنا قليال و جزاء مفعول له أو مصدر على املعىن 
  ي متعدية بنفسها ومصدرها رجع وتأيت الزمة ومصدرها الرجوع قوله تعاىل فان رجعك اهللا ه

  قوله تعاىل منهم صفة ألحد و مات صفة أخرى وجيوز أن يكون منهم حاال من الضمري يف مات أبدا ظرف لتصل 



  ان قوله تعاىل أن آمنوا أي آمنوا والتقدير يقال فيها آمنوا وقيل ان هنا مصدرية تقديره أنزلت بأن آمنوا أي باالمي
  قوله تعاىل مع اخلوألف هو مجع خألفة وهي املرأة وقد يقال للرجل خألف وخألفة وال جيمع املذكر على خوألف 

  قوله تعاىل وجاء املعذرون يقرأ على وجوه كثرية قد ذكرناها يف قوله بألف من املالئكة مردفني 

   قوله تعاىل إذا نصحوا العامل فيه معىن الكالم أي ال خيرجون حينئذ
قوله تعاىل وال على الذين هو معطوف على الضعفاء فيدخل يف خرب ليس وان شئت عطفته على احملسنني فيكون 

املبتدأ من سبيل وجيوز أن يكون املبتدأ حمذوفا أي وال على الذين إىل متام الصلة حرج أو سبيل وجواب إذا تولوا 
ينهم تفيض اجلملة يف موضع احلال و من الدمع مثل وفيه كالم قد ذكرناه عند قوله كلما دخل عليها زكريا وأع

الذي يف املائدة و حزنا مفعول له أو مصدر يف موضع احلال أو منصوب على املصدر بفعل دل عليه ما قبله اال 
  جيدوا يتعلق حبزن وحرف اجلر حمذوف وجيوز أن يتعلق بتفيض 
  عه مرادة قوله تعاىل رضوا جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال وقد م

قوله تعاىل قد نبأنا اهللا هذا الفعل فد يتعدى إىل ثالثة أوهلا نا واالثنان االخران حمذوفان تقديره أخبارا من أخباركم 
مثبتة و من أخباركم تنبيه على احملذوف وليست من زائدة إذ لو كانت زائدة لكانت مفعوال ثانيا واملفعول الثالث 

  اين إذا ذكر يف هذا الباب لزم ذكر الثالث وقيل من مبعىن عن حمذوف وهو خطأ ألن املفعول الث
  قوله تعاىل جزاء مصدر أي جيزون بذلك جزاء أو هو مفعوله له 

  قوله تعاىل وأجدر أن ال يعلموا أي بأن اليعلموا 
ضم السني وهو قوله تعاىل بكم الدوائر جيوز أن تتعلق الباء بيتعربص وأن يكون حاال من الدوائر دائرة السوء يقرأ ب

  الضرر وهو مصدر يف احلقيقة يقال سؤته سوءا ومساءة ومسائية ويقرأ بفتح السني وهو ألفساد والرداءة 
قوله تعاىل قربات هو مفعول ثان ليتخذ و عند اهللا صفة لقربات أو ظرف ليتخذ أو لقربات وصلوات الرسول 

  كون الراء وقرىء بضمها على االتباع معطوف على ما ينفق تقديره وصلوات الرسول قربات و قربة بس
قوله تعاىل والسابقون جيوز أن يكون معطوفا على قوله من يؤمن تقديره ومنهم السابقون وجيوز أن يكون مبتدأ ويف 
اخلرب ثالثة أوجه أحدها االولون واملعىن والسابقون إىل اهلجرة االولون من أهل امللة أو والسابقون إىل اجلنة االولون 

هلجرة والثاين اخلرب من املهاجرين واالنصار واملعىن فيه اإلعالم بأن السابقني من هذه االمة هم من املهاجرين إىل ا
  واالنصار والثالث أن 

اخلرب رضي اهللا عنهم ويقرأ واالنصار بالرفع على أن يكون معطوفا على السابقون أو يكون مبتدأ واخلرب رضي اهللا 
ني وباحسان حال من ضمري الفاعل يف اتبعوهم جتري حتتها ومن حتتها واملعىن فيهما عنهم وذلك على الوجهني االول

  واضح 
قوله تعاىل وممن من مبعىن الذي و منافقون مبتدأ وما قبله اخلرب و مردوا صفة ملبتدأ حمذوف تقديره ومن أهل املدينة 

خرب مبتدأ حمذوف تقديره من أهل املدينة قوم مردوا وقيل مردوا صفة ملنافقون وقد فصل بينهما ومن أهل املدينة 
  قوم كذلك ال تعلمهم صفة أخرى مثل مردوا وتعلمهم مبعىن تعرفهم فهي تتعدى إىل مفعول واحد 

قوله تعاىل وآخرون اعترفوا هو معطوف على منافقون وجيوز أن يكون مبتدأ واعترفوا صفته و خلطوا خربه وآخر 
جاز أن تقول خلطت احلنطة والشعري وخلطت احلنطة بالشعري عسى اهللا  سيئا معطوف على عمال ولو كان بالباء

  اجلملة مستأنفة وقيل خلطوا حال وقد معه مرادة أي اعترفوا بذنوهبم قد خلطوتا وعسى اهللا خرب املبتدأ 



قوله تعاىل خذ من أمواهلم جيوز أن تكون من متعلقة خبذ وأن تكون حاال من صقدة تطهرهم يف موضع نصب صفة 
لصدقة وجيوز أن يكون مستأنفا والتاء للخطاب أي تطهرهم أنت وتزكيهم التاء للخطاب ال غري لقوله هبا وجيوز أن 

يكون تطهرهم وتزكيهم هبا يف موضع نصب صفة لصدقة مع قولنا ان التاء فيهما للخطاب ألن قوله تطهرهم 
از أن يكون صفة هلا وجيوز أن تكون اجلملة حاال تقديره هبا ودل عليه هبا الثانية وإذا كان فيهما ضمري الصدقة ج

  من ضمري الفاعل يف خذ 
قوله تعاىل ان صالتك يقرأ باالفراد واجلمع ومها ظاهران و سكن مبعىن مسكون إليها فلذلك مل يؤنثه وهو مثل 

  القبض مبعىن املقبوض 
  يقبل ليس مبعرفة وال قريب منها  قوله تعاىل هو يقبل هو مبتدأ ويقبل اخلرب وال جيوز أن يكون هو فصال ألن

قوله تعاىل وآخرون مرجون هو معطوف على وآخرون اعترفوا ومرجون باهلمزة على األصل وبغري مهزة وقد ذكر 
  أصله يف االعراف اما يعذهبم واما يتعوب عليهم اما هاهنا للشك والشك راجع إىل املخلوق وإذا كانت 

يليها الفعل فان كانت للتخيري ووقع الفعل بعدها كانت معه أن كقوله اما  اما للشك جاز أن يليها االسم وجاز أن
  أن تلقى وقد ذكر 

قوله تعاىل والذين اختذوا يقرأ بالوأو وفيه وجهان أحدمها هو معطوف على وآخرون مرجون أي ومنهم الذين 
ه ويقرأ بغري وأو وهو مبتدأ واخلرب اختذوا والثاين هو مبتدأ واخلرب أفمن أسس بنيانه أي منهم فحذف العائد للعلم ب

أفمن أسس على ما تقدم ضرارا جيوز أن يكون مفعوال ثانيا الختذوا وكذلك ما بعده وهذه املصادر كلها واقعة 
  موضع اسم الفاعل أي مضرا ومفترقا وجيوز أن تكون كلها مفعوال له 
نعت له و من أل يتعلق بأسسوالتقديرعند  قوله تعاىل ملسجد الالم الم االبتداء وقيل جواب قسم حمذوف و أسس

بعض البصريني من تأسيس أول يوم ألهنم يرون أن من ال تدخل على الزمان وإمنا ذلك ملنذ وهذا ضعيف هاهنا ألن 
التأسيس املقدر ليس مبكان حىت تكون من البتداء غايته ويدل على جواز دخول من على الزمان ما جاء يف القرآن 

بل اليت يراد هبا الزمان وهو كثري يف القرآن وغريه واخلرب أحق أن تقوم و فيه األوىل تتعلق بتقوم من دهخوهلا على ق
والتاء خلطاب رسول اهللا فيه رجال فيه ثالثة أوجه أحدها هو صفة ملسجد جاءت بعد اخلرب والثاين أن اجلملة حال 

  من اهلاء يف فيه األوىل والعامل فيه تقوم والثالث هي مستأنفة 
قوله تعاىل على تقوى جيوز أن يكون يف موضع احلال من الضمري يف أسس أي على قصد التقوى والتقدير قاصدا 

ببنيانه التقوى وجيوز أن يكون مفعوال ألسس جرف بالضم واالسكان ومها لغتان ويف هار وجهان أحدمها أصله هور 
وهذا يعرف بالنصب والرفع واجلر مثل قوهلم  أو هري على فعل فلما حترك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا

كبش صاف أي صوف ويوم راح أي روح والثاين أن يكون أصله هأورا أو هايرا مث أخرت عني الكلمة فصارت 
بعد الراء وقلبت الوأو ياء النكسار ما قبلها مث حذفت لسكوهنا وسكون التنوين فوزنه بعد القلب قالع وبعد 

  و أو ياء يقال هتور البناء وهتري فاهنار به به هنا حال أي فاهنار وهو معه احلذف قال وعني الكلمة وأ

قوله تعاىل بأن هلم اجلنة الباء هنا للمقابلة والتقدير باستحقاقهم اجلنة يقاتلون مستأنف فيقتلون ويقتلون هو مثل 
   الذي يف آخر آل عمران يف وجوه القراءة وعدا مصدر أي وعدهم بذلك وعدا و حقا صفته

قوله تعاىل التائبون يقرأ بالرفع اي هم التائبون وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب االمرون باملعروف وما بعده وهو 
ضعيف ويقرأ بالياء على إضمار أعىن أو أمدح وجيوز أن يكون جمرورا صفة للمؤمنني والناهون عن املنكر امنا 



عدد تام ولذلك قالوا سبع يف مثانية أي سبع إذرع يف مثانية  دخلت الوأو يف الصفة الثامنة ايذانا بأن السبعة عندهم
  أشبار وإمنا دلت الوأو على ذلك ألن الوأو تؤذن بأن ما بعدها غري ما قبلها ولذلك دخلت يف باب عطف النسق 
 قوله تعاىل من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم يف فاعل كاد ثالثة أوجه أحدها ضمري الشأن واجلملة بعده يف

موضع نصب والثاين فاعله مضمر تقديره من بعد ما كاد القوم والعائد على هذا الضمري يف منهم والثالث فاعلها 
القلوب ويزغ يف نية التأخري وفيه ضمري فاعل وإمنا حيسن ذلك على القراءة بالتاء فأما على القراءة بالياء فيضعف 

  رعون أصل هذا التقدير وقد بيناه يف قوله ما كاد يصنع ف
قوله تعاىل وعلى الثالثة ان شئت عطفته على النيب أي تاب على النيب وعلى الثالثة وان شئت على عليهم أي مث 

  تاب عليهم وعلى الثالثة ال ملجأ من اهللا خرب ال من اهللا اال إليه استثناء مثل ال اله اال اهللا 
  كون مصدرا مثل املوعد قوله تعاىل موطئا جيوز أن يكون مكانا فيكون مفعوال به وأن ي

  قوله تعاىل فرقة منهم جيوز أن يكون منهم صفة لفرقة وأن يكون حاال من طائفة 
  قوله تعاىل غلظة يقرأ بكسر الغني وفتحها وضمها وكلها لغات 

  قوله تعاىل هل يراكم تقديره يقولون هل يراكم 
ة موضعها رفع بعزيز والثاين أن ما عنتم مبتدأ قوله تعاىل عزيز عليه فيه وجهان أحدمها هو صفة لرسول وما مصدري

  وعزيز عليه خرب مقدم واجلملة صفة لرسول باملؤمنني يتعلق ب رءوف 

  سورة يونس

  عليه السالم 
قد تقدم القول على احلروف املقطعة يف أول البقرة واالعراف ويقاس الباقي عليهما و احلكيم مبعىن احملكم وقيل هو 

  مبعىن احلاكم 
اىل أكان للناس عجبا أن أوحينا اسم كان وخربها عجبا وللنسا حال من عجب ألن التقدير أكان عجبا قوله تع

للناس وقيل هو متعلق بكان وقيل هو يتعلق بعجب على التبيني وقيل عجب هنا مبعىن معجب واملصدر اسذا وقع 
الناس جيوز أن تكون أن مصدرية موقع اسم مفعول أو فاعل جاز أن يتقدم معموله عليه كاسم املفعول أن أنذر 

  فيكون موضعها نصبا بأوحينا وأن تكون مبعىن أي فال يكون هلا موضع 
  قوله تعاىل يدبر االمر جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون خربا ثانيا وأن يكون حاال 

ذا وعد منه قوله تعاىل وعد اهللا هو منصوب على املصدر بفعل دل عليه الكالم وهو قوله إليه مرجعكم ألن ه
سبحانه بالبعث و حقا مصدر آخر تقديره حق ذلك حقا أنه يبدأ اجلمهور على كسر اهلمزة على االستئناف وقرىء 

بفتحها والتقدير حق أنه يبدأ فهو فاعل وجيوز أن يكون التقدير ألنه يبدأ وماضي يبدأ بدأ وفيه لغة أخرى أبدأ مبا 
  أن يكون خرب مبتدأ حمذوف كانوا يف موضع رفع صفة أخرى لعذاب وجيوز 

قوله تعاىل جعل الشمس ضياء مفعوالن وجيوز أن يكون ضياء حاال وجعل مبعىن خلق والتقدير ذات ضياء وقيل 
الشمس هي الضياء والياء منقلبة عن وأو لقولك ضوء واهلمزة أصل ويقرأ هبمزتني بينهما ألف والوجه فيه أن يكون 

الياء ظرفا بعد ألف زائدة قلبت مهزة عند قوم وعند آخرين قلبت ألفا مث قلبت أخر الياء وقدم اهلمزة فلما وقعت 
األلف مهزة لئال جيتمع ألفان والقمر نورا أي ذا نور وقيل املصدر مبعىن فاعل أي منريا وقدره منازل أي وقدر له 



ناه جعل وصري وجيوز أن فحذف حرف اجلر وقيل التقدير قدره ذا منازل وقدر على هذا متعدية إىل مفعولني ألن مع
  يكون قدر متعديا إىل واحد مبعىن خلق ومنازل حال أي منتقال 

قوله تعاىل ان الذين ال يرجون خرب ان أولئك مأواهم النار فأولئك مبتدأ ومأواهم مبتدأ ثان والنار خربه واجلملة 
  كانوا يكسبون  خرب أوليك مبا كانوا الباء متعلقة بفعل حمذوف دل عليه الكالم أي جوزوا مبا

قوله تعاىل جتري من حتتهم جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال من ضمري املفعول يف يهديهم واملعىن يهديهم يف 
اجلنة إىل مراداهتم يف هذه احلال يف جنات جيوز أن يتعلق بتجري وأن يكون حاال من االهنار وأن يكون متعلقا 

  يف يهدي وأن يكون خربا ثانيا الن بيهدي وأن يكون حاال من ضمري املفعول 
قوله تعاىل دعواهم مبتدأ سبحانك منصوب على املصدر وهو تفسري الدعوى ألن املعىن قوهلم سبحانك اللهم و فيها 

  متعلق بتحية أن احلمد أن خمففة من الثقيلة ويقرأ أن بتشديد النون وهي مصدرية والتقدير آخر دعواهم محد اهللا 
و مفعول يعجل و استعجاهلم تقديره تعجيال مثل استعجاهلم فحذف املصدر وصفته املضافة وأقام قوله تعاىل الشر ه

املضاف إليه مقامها وقال بعضهم هو منصوب على تقدير حذف حرف اجلر أي كاستعجاهلم وهو بعيد إذ لو جاز 
ذي فعل يتعدى بنفسه عند ذلك جلاز زيد غالم عمرو وهبذا ضعفه مجاعة وليس بتضعيف صحيح إذ ليس يف املثال ال

حذف اجلار ويف االية فعل يصح فيه ذلك وهو قوله يعجل فنذر هو معطوف على فعل حمذوف تقديره ولكن منهلهم 
فنذر وال جيوز أن يكون معطوفا على يعجل إذ لو كان كذلك لدخل يف االمتناع الذي تقتضيه لو وليس كذلك ألن 

  التعجيل مل يقع وتركهم يف طغياهنم وقع 
قوله تعاىل جلنبه يف موضع احلال أي دعانا مضجعا ومثله قاعدا أو قائما وقيل العامل يف هذه االحوال مس 

وهوضعيف ألمرين أحدمها أن احلال على هذا واقعة بعد جواب إذا وليس بالوجه والثاين أن املعىن كثرة دعائه يف 
يات كثرية يف القرآن كأن مل يدعنا يف موضع احلال كل أحواله ال على أن الضر يصيبه يف كل أحواله وعليه جاءت آ

  من الفاعل يف مر إىل ضر أي إىل كشف ضر والالم يف جلنبه على أصلها عند البصريني والتقدير دعانا ملقيا جلنبه 
  قوله تعاىل من قبلكم متعلق بأهلكنا وليس حبال من القرون ألنه زمان 

  جاءهتم وجيوز أن يكون معطوفا على ظلموا و جاءهتم رسلهم جيوز أن يكون حاال أي وقد 
  قوله تعاىل لننظر يقرأ يف الشإذ بنون واحدة وتشديد الظاء ووجهها أن النون الثانية قلب ظاء وأدغمت 

قوله تعاىل وال أدراكم به هو فعل ماض من دريت والتقدير لو شاء اهللا ملا أعلمكم بالقرآن ويقرأ وألدراكم به على 
ولو شاء اهللا ألعلمكم به بال واسطة ويقرأ يف الشإذ وال أدرأكم به باهلمزة مكان األلف قيل هي لغة االثبات واملعىن 

لبعض العرب يقلبون األلف املبدلة من ياء مهزة وقيل هو غلط ألن قارئها ظن أنه من الدرء وهو الدفع وقيل ليس 
  الظروف أي مقدار عمر أو مدة عمر  بغلط واملعىن ولو شاء اهللا لدفعكم عن االميان به عمرا ينتصب نصب

  قوله تعاىل ماال يضرهم ما مبعىن الذي ويراد هبا االصنام وهلذا قال تعاىل هؤالء شفعاؤنا فجمع محال على معىن ما 
ا قوله تعاىل وإذا إذقنا جواب إذا األوىل إذا الثانية والثانية للمفاجأة والعامل يف الثانية االستقرار الذي يف هلم وقيل إذ

  الثانية زمانية أيضا والثانية وما بعدها جواب األوىل 
قوله تعاىل يسريكم يقرأ بالسني من السري وينشركم من النشر أي يصرفكم ويبثكم وجرين هبم ضمري الغائب وهو 

رجوع من اخلطاب إىل الغيبة ولو قال بكم لكان موافقا لكنتم وكذلك فرحوا وما بعده جاءهتا الضمري للفلك وقيل 
  لريح ل



قوله تعاىل إذا هم هو جواب ملا وهي للمفاجأة كاليت جياب هبا الشرط بغيكم مبتدأ ويف اخلرب وجهان أحدمها على 
أنفسكم وعلى متعلقة مبحذوف أي كائن ال باملصدر ألن اخلرب ال يتعلق باملبتدأ ف متاع على هذا خرب مبتدأ حمذوف 

متاع وعلى أنفسكم متعلق باملصدر ويقرأ متاع بالنصب فعلى هذا أي هو متاع أو خرب بعد خرب والثاين أن اخلرب 
على أنفسكم خرب املبتدأ ومتاع منصوب على املصدر أي متعكم بذلك متاع وقيل هو مفعول به والعامل فيه بغيكم 

ن ويكون البغي هنا مبعىن الطلب أي طلبكم على أنفسكم متاع احلياة الدنيا فعلى هذا على أنفسكم ليس خبرب أل
  املصدر ال يعمل فيما بعد خربه بل على أنفسكم 

متعلق باملصدر واخلرب حمذوف تقديره طلبكم متاع احلياة الدنيا ضالل وحنو ذلك ويقرأ متاع باجلر على أنه نعت 
لألنفس والتقدير ذوات متاع وجيوز أن يكون املصدر مبعىن اسم الفاعل أي ممتعات الدنيا ويضعف أن يكون بدال إذ 

  كن أن جيعل صفة قد أم
قوله تعاىل فاختلط به نبات االرض الباء للسبب أي اختلط النبات بسبب اتصال املاء به وقيل املعىن خالطه نبات 
االرض أي اتصل به فرباه و مما يأكل حال من النبات وأزينت أصله تزينت مث عمل فيه ما ذكرنا يف ارارأمت فيها 

مفتوحة بعدها خفيفة النون والياء أي صارت ذات زينة كقولك أجرب ويقرأ بفتح اهلمزة وسكون الزاي وياء 
الرجل إذا صار ذا ابل جريب وصحح الياء والقياس أن تقلب ألفا ولكن جاء مصححا كما جاء استحوذ ويقرأ و 

ازيأنت بزاي ساكنة خفيفة بعدها ياء مفتوحة بعدها مهزة بعدها نون مشددة واألصل وازيانت مثل امحارت ولكن 
رك األلف فانقلبت مهزة كما ذكرنا يف الضالني تغن باالمس قرىء يف الشإذ تتغن بتاءين وهو يف القراءة املشهورة ح

واالمس هنا يراد به للزمان املاضي ال حقيقة أمس الذي قبل يومك وإذا أريد به ذلك كان معربا وكان بال ألف 
  والم وال إضافة نكرة 

لة مستأنفة وجيوز أن يكون حاال والعامل فيها االستقرار يف الذين أي استقرت قوله تعاىل وال يرحق وجوههم اجلم
هلم احلسىن مضمونا هلم السالم وحنو ذلك وال جيوز أن يكون معطوفا على احلسىن ألن الفعل إذا عطف على املصدر 

  احتاج إىل أن ذكرا أو تقديرا وان غري مقدرة ألن الفعل مرفوع 
مبتدأ ويف اخلرب وجهان أحدمها هو قوله ماهلم من اهللا من عاصم أو قوله كأمنا أغشيت أو  قوله تعاىل والذين كسبوا

قوله أولئك أصحاب ويكون جزاء سيئة مبثلها معترضا بني املبتدأ وخربه والثاين اخلرب جزاء سيئة وجزاء مبتدأ ويف 
وز أن تكون غري زائدة والتقدير جزاء خربه وجهان أحدمها مبثلها والباء زائدة كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وجي

سيئة مقدر مبثلها والثاين أن تكون الباء متعلقة جبزاء واخلرب حمذوف أي وجزاء سيئة مبثلها واقع وترهقهم ذلة قيل 
هو معطوف على كسبوا وهو ضعيف ألن املستقبل ال يعطف على املاضي وان قيل هو مبعىن املاضي فضعيف أيضا 

  عا يقرأ بفتح الطاء وهو مجع قطعة وهو مفعول ثان ألغشيت و من وقيل اجلملة حال قط

الليل صفة لقطع و مظلما حال من الليل وقيل من قطعا أو صفة لقطعا وذكره ألن القطع يف معىن الكثري ويقرأ 
  بسكون الطاء فعلى هذا يكون مظلما صفة لقطع أو حاال منه أو حاال من الضمري يف من أو حاال من الليل 

ه تعاىل مكانكم هو ظرف مبين لوقوعه موقع االمر أي الزموا وفيه ضمري فاعل و أنتم توكيد له والكاف وامليم قول
يف موضع جر عند قوم وعند آخرين الكاف للخطاب ال موضع هلا كالكاف يف اياكم وشركاؤكم عطف على 

الكلمة فيعل أي زيولنا مثل بيطر وبيقر الفاعل فزيلنا عن الكمة وأوا ألنه من زال يزول وإمنا قلبت ياء ألن وزن 
فلما اجتمعت الياء والوأو على الشرط املعروف قلبت ياء وقيل هو من زلت الشيء أزيله فعينه على هذا ياء 



  فيحتمل على هذا أن تكون فعلنا وفيعلنا 
  صحيفة قوله تعاىل هنالك تبلوا يقرأ بالباء أي ختترب عملها ويقرأ بالتاء أي تتبع أو تقرأ يف ال

قوله تعاىل أهنم ال يؤمنون أن وما عملت فيه يف موضع رفع بدال من كلمة أو خرب مبتدأ حمذوف أو يف موضع نصب 
  أي ألهنم أو يف موضع جر على اعمال الالم حمذوفة 

 قوله تعاىل أمن ال يهدي فيها قراءات قد ذكرنا مثلها يف قوله خيطف أبصارهم ووجهناها هناك وأما اال أن يهدي
فهو مثل قوله اال أن يصدقوا وقد ذكر يف النساء وله نظائر قد ذكرت أيضا فما لكم مبتدأ وخربه أي أي شيء لكم 

  يف االشراك و كيف حتكمون مستأنف أي كيف حتكمون بأن له شريكا 
  ل منه قوله تعاىل ال يغين من احلق شيئا يف موضع املصدر أي اغناء وجيوز أن يكون مفعوال ليغين ومن احلق حا

قوله تعاىل وما كان هذا القرآن هذا اسم كان والقرآن نعت له أو عطف بيان و أن يفترى فيه ثالثة أوجه أحدها أنه 
خرب كان أي وما كان القرآن افتراء واملصدر هنا مبعىن املفعول أي مفترى والثاين التقدير ما كان القرآن ذا افتراء 

ما كان هذا القرآن ممكنا أن يفترى وقيل التقدير ألن يفترى و تصديق  والثالث أن أن خرب كان حمذوف والتقدير
  مفعول له اي ولكن أنزل للتصديق وقيل التقدير ولكن كان التصديق الذي أي مصدق الذي 

وتفصيل الكتاب مثل تصديق ال ريب فيه جيوز أن يكون حاال من الكتاب والكتاب مفعول يف املعىن وجيوز أن يكون 
  رب العاملني جيوز أن يكون حاال أخرى وأن يكون متعلقا باحملذوف أي ولكن أنزل من رب العاملني مستأنفا من 

  قوله تعاىل كيف كان كيف خرب كان و عاقبة امسها 
  قوله تعاىل من يستمعون إليك اجلمع حممول على معىن من واالفراد يف قوله تعاىل من ينظر حممول على لفظها 

  اس شيئا جيوز أن يكون مفعوال أي ال ينقصهم شسئا وأن يكون يف موضع املصدر قوله تعاىل ال يظلم الن
قوله تعاىل كأن مل يلبثوا الكالم كله يف موضع احلال والعامل فيه حيشرهم وكأن هاهنا خمففة من الثقيلة وامسها 

عائد حمذوف أي ل حمذوف أي كأهنم و ساعة ظرف ليلبثوا و من النهار نعت لساعة وقيل كأن مل صفة اليوم وال
يلبثوا قبله وقيل هو نعت ملصدر حمذوف أي حشرا كأن مل يلبثوا قبله والعامل يف يوم إذكر يتعارفون حال أخرى 

والعامل فيها حيشرهم وهي حال مقدرة ألن التعارف ال يكون حال قد خسر جيوز أن يكون مستأنفا وجيوز أن 
  لضمري يف يتعارفون يكون التقدير يقولون قد خسر واحملذوف حال من ا

قوله تعاىل مث اهللا شهيد مث هاهنا غري مقتضية ترتيبا يف املعىن وإمنا رتبت االخبار بعضها على بعض كقولك زيد عامل 
  مث هو كرمي 

قوله تعاىل مإذا يستعجل قد ذكرنا يف مإذا يف البقرة عند قوله تعاىل مإذا ينفقون قولني ومها مقوالن هاهنا وقيل فيها 
الث وهو أن تكون مإذا امسا واحدا مبتدأ ويستعجل منه اخلرب وقد ضعف ذلك من حيث ان اخلرب هاهنا مجلة قول ث

من فعل وفاعل وال ضمري فيه يعود على املبتدأ ورد هذا للقول بأن العائد اهلاء يف منه فهو كقولك زيد أخذت منه 
  درمها 

  لناصب هلا حمذوف تقديره آمنتم االن قوله تعاىل االن فيها كالم قد ذكر مثله يف البقرة وا
قوله تعاىل أحق هو مبتدأ وهو مرفوع به وجيوز أن يكون هو مبتدأ وأحق اخلرب وموضع اجلملة نصب بيستنبئوك و 

  اي مبعىن نعم 



قوله تعاىل وأسروا الندامة مستأنف وهو حكاية ما يكون يف االخرة وقيل هو مبعىن املستقبل وقيل قد كان ذلك يف 
  يا الدن

  قوله تعاىل وشفاء هو مصدر يف معىن الفاعل أي وشاف وقيل هو يف معىن املفعول أي املشفى به 
قوله تعاىل فبذلك الفاء األوىل مرتبطة مبا قبلها والثانية بفعل حمذوف تقديره فليعجبوا بذلك فليفرحوا كقوهلم زيدا 

ور على الياء وهو أمر للغائب وهو رجوع من فاضربه اي تعمد زيدا فاضربه وقيل الفاء األوىل زائدة واجلمه
  اخلطاب إىل الغيبة ويقرأ بالتاء على اخلطاب كالذي قبله 

  قوله تعاىل أرأيتم قد ذكر يف االنعام آهللا مثل آلذكرين وقد ذكر يف االنعام 
تتلوا ومن زائدة  قوله تعاىل يف شأن خرب كان وما تتلوا ما نافية و منه أي من الشأن أي من أجله و من قرآن مفعول

اال كنا عليكم شهودا إذ تفيضون ظرف لشهودا من مثقال يف موضع رفع بيعزب ويعزب بضم الزاي وكسرها 
لغتان وقد قرىء هبما وال أصغر وال أكرب بفتح الراء يف موضع جر صفة لذرة أو ملثقال على اللفظ ويقرآن بالرفع 

وضعه ان شاء اهللا تعاىل اال يف كتاب أي اال هو يف كتاب محال على موضع من مثقال والذي يف سبأ يذكر يف م
  واالستغناء منقطع 

قوله تعاىل الذين آمنوا جيوز أن يكون مبتدأ وخربه هلم البشرى وجيوز أن يكون خربا ثانيا ألن أو خرب ابتداء حمذوف 
وز أن يكون يف موضع جر أي هم الذين وجيوز أن يكون منصوبا بإضمار أعىن أو صفة ألولياء بعد اخلرب وقيل جي

  بدال من اهلاء وامليم يف عليهم 
  قوله تعاىل يف احلياة الدنيا جيوز أن تتعلق يف البشرى وأن يكون حاال منها والعامل االستقرار و ال تبديل مستأنف 

  قوله تعاىل ان العزة هو مستأنف والوقف على ما قبله 
ومفعول يتبع حمذوف دل عليه قوله ان يتبعون اال الظن و شركاء  قوله تعاىل وما يتبع فيه وجهان أحدمها هي نافية

مفعول يدعون وال جيوز أن يكون مفعول يتبعون ألن املعىن يصري إىل أهنم مل يتبعوا شركاء وليس كذلك والوجه 
  الثاين أن تكون ما استفهاما يف موضع نصب بيتبع 

  ري هبذا يتعلق بسلطان أو نعت له قوله تعاىل ان عندكم من سلطان ان هاهنا مبعىن ما ال غ
  قوله تعاىل متاع يف الدنيا خرب مبتدأ حمذوف تقديره افتراؤهم أو حياهتم أو تقلبهم وحنو ذلك 

قوله تعاىل إذ قال لقومه إذ ظرف والعامل فيه نبأ وجيوز أن يكون حاال فعلى اهللا الفاء جواب الشرط والفاء يف 
بقطع اهلمزة من قولك أمجعت على االمر إذا عزمت عليه اال أنه حذف حرف فامجعوا عاطفة على اجلواب وأمجعوا 

  اجلر فوصل الفعل بنفسه وقيل هو متعد بنفسه يف األصل ومنه قول احلرث 
  أصبحوا أصبحت هلم ضوضاء ... أمجعوا أمرهم بليل فلما 

وأمر شركائكم فأقام  وأما شركاءكم فاجلمهور على النصب وفيه أوجه أحدها هو معطوف على أمركم تقديره
املضاف إليه مقام املضاف والثاين هو مفعول معه تقديره مع شركائكم والثالث هو منصوب بفعل حمذوف أي 

وأمجعوا شركاءكم وقيل التقدير وادعوا شركاءكم ويقرأ بالرفع وهو معطوف على الضمري يف أمجعوا ويقرأ فامجعوا 
م ألنك تقول مجعت القوم وأمجعت االمر وال تقول مجعت االمر على بوصل اهلمزة وفتح امليم والتقدير ذوي أمرك

هذا املعىن وقيل ال حذف فيه ألن املراد باجلمع هنا ضم بعض أمورهم إىل بعض مث اقضوا إىل يقرأ بالقاف والضاد 
در منه االفضاء من قضيت االمر واملعىن اقضوا ما عزمتم عليه من االيقاع يب ويقرأ بفتح اهلمزة والفاء والضاد واملص

  واملعىن صلوا إىل والم الكلمة وأو يقال فضا املكان يفضو إذا اتسع 



قوله تعاىل من بعده اهلاء تعود على نوح عليه السالم فما كانوا الوأو ضمري القوم والضمري يف كذبوا يعود على قوم 
بالذي كذب به قوم نوح أي مبثله وجيوز نوح واهلاء يف به لنوح واملعىن فما كان قوم الرسل الذين بعد نوح ليؤمنوا 

  أن تكون اهلاء لنوح وال يكون فيه حذف واملعىن فما كان قوم الرسل الذين بعد نوح ليؤمنوا بنوح عليه السالم 
قوله تعاىل أتقولون للحق ملا جاءكم احملكى بيقول حمذوف أي أتقولون له هو سحر مث استأنف فقال أسحر هذا 

  بتدأ وسحر خرب مقدم وهذا م
  قوله تعاىل الكربياء يف االرض هو اسم كان ولكم خرب ها ويف االرض 

  ظرف للكربياء منصوب هبا أو بكان أو باالستقرار يف لكم وجيوز أن يكون حاال من الكربياء أو من الضمري يف لكم 
ان أحدمها نصب بفعل قوله تعاىل ما جئتم به السر يقرأ باالستفهام فعلى هذا تكون ما استفهاما ويف موضعها وجه

حمذوف موضعه بعد ما تقديره أي شيء أتيتم به وجئتم به يفسر احملذوف فعلى هذا يف قوله السحر وجهان أحدمها 
هو خرب مبتدأ حمذوف أي هو السحر والثاين أن يكون اخلرب حمذوفا أي السحر هو والثاين موضعها رفع باالبتداء 

ا ما تقدم من الوجهني والثاين هو بدل من موضع ما كما تقول ما عندك وجئتم به اخلرب والسحر فيه وجهان أحدمه
أدينار أم درهم ويقرأ على لفظ اخلرب وفيه وجهان أحدمها استفهام أيضا يف املعىن وحذفت اهلمزة للعلم هبا والثاين 

ون ما استفهاما هو خرب يف املعىن فعلى هذا تكون ما مبعىن الذي وجئتم به صلتها والسحر خربها وجيوز أن تك
  والسحر خرب مبتدأ حمذوف 

قوله تعاىل وملئهم فيما يعود اهلاء وامليم إليه أوجه أحدها هو عائد على الذرية ومل تؤنث ألن الذرية قوم فهو مذكر 
يف املعىن والثاين هو عائد على القوم والثالث يعود على فرعون وإمنا مجع لوجهني أحدمها أن فرعون ملا كان عظيما 

دهم عاد الضمري إليه بلفظ اجلمع كما يقول العظيم حنن نأمر والثاين أن فرعون صار أمسا ألتباعه كما أن مثود عن
اسم للقبيلة كلها وقيل الضمري يعود على حمذوف تقديره من آل فرعون ومالئهم أي مأل االل وهذا عندنا غلط 

زيد قاموا وأنت تريد غلمان زيد قاموا أن يفتنهم هو  ألن احملذوف ال يعود إليه ضمري إذ لو جاز ذلك جلاز أن تقول
يف موضع جر بدال من فرعون تقدير على خوف فتنة من فرعون وجيوز أن يكون يف موضع نصب خبوف أي على 

  خوف فتنة فرعون 
قوله تعاىل أن تبوآ جيوز أن تكون أن املفسرة وال يكون هلا موضع من اإلعراب وأن تكون مصدرية فتكون يف 

ضع نصب بأوحينا واجلمهور على حتقيق اهلمزة ومنهم من جعلها ياء وهي مبدلة من اهلمزة ختفيفا لقومكما فيه مو
وجهان أحدمها الالم غري زائدة والتقدير اختذ لقومكما بيوتا فعلى هذا جيوز أن يكون لقومكما أحد مفعويل تبوآ 

وئا قومكما بيوتا أي أنزالهم وتفعل وفعل مبعىن مثل علقها وأن يكون حاال من البيوت والثاين الالم زائدة والتقدير ب
  وتعلقها فأما قوله مبصر جيوز أن يتعلق بتبوآ وأن يكون حاال من البيوت 

وأن يكون حاال من قومكما وأن يكون حاال من ضمري الفاعل يف تبوآ وفيه ضعف واجعلوا وأقيموا امنا مجع فيهما 
عليهما وقومهما وأفرد يف قوله وبشر ألنه أراد موسى عليه السالم وحده إذ  ألنه أراد موسى وهارون صلوات اهللا

  كان هو الرسول وهارون وزيرا له فموسى عليه السالم هو األصل 
قوله تعاىل فال يؤمنوا يف موضعه وجهان أحدمها النصب وفيه وجهان أحدمها هو معطوف على ليضلوا والثاين هو 

  د والقول الثاين موضعه جزم ألن معناه الدعاء كما تقول ال تعذبين جواب الدعاء يف قوله اطمس واشد
قوله تعاىل وال تتبعان يقرأ بتشديد النون والنون للتوكيد والفعل مبين معها والنون اليت تدخل للرفع ال وجه هلا 



حذف النون هاهنا ألن الفعل هنا غري معرب ويقرأ بتخفيف النون وكسرها وفيه وجهان أحدمها أنه هنى أيضا و
األوىل من الثقيلة ختفيفا ومل حتذف الثانية ألنه لو حذفها حلذف نونا حمركة واحتاج إىل حتريك الساكنة وحذف 

الساكنة أقل تغريا والوجه الثاين أن الفعل معرب مرفوع وفيه وجهان أحدمها هو خرب يف معىن النهي كما ذكرنا يف 
  ضع احلال والتقدير فاستقيما غري متبعني قوله ال تعبدون اال اهللا والثاين هو يف مو

قوله تعاىل زوجأوزنا ببين إسرائيل الباء للتعدية مثل اهلمزة كقولك أجزت الرجال البحر بغيا وعدوا مفعول من 
  أجله أو مصدر يف موضع احلال 

  قوله تعاىل االن العامل فيه حمذوف تقديره أتؤمن االن 
  اريا وقيل جبسدك ال روح فيه وقيل بدرعك قوله تعاىل ببدنك يف موضع احلال أي ع

  قوله تعاىل مبوأ صدق جيوز أن يكون مصدرا وأن يكون مكانا 
قوله تعاىل اال قوم يونس هو منصوب على االستثناء املنقطع ألن املستثىن منه القرية وليست من جنس القوم وقيل 

  فع لكانت اال فيه مبنزلة غري فيكون صفة هو متصل ألن التقدير فلوال كان أهل قرية ولو كان قد قرىء بالر
قوله تعاىل مإذا يف السموات هو استفهام يف موضع رفع باالبتداء و السموات اخلرب وانظروا معلقة عن العمل وجيوز 

  أن تكون مبعىن الذي وقد تقدم أصل ذلك وما تغين جيوز أن تكون استفهاما يف موضع نصب وأن تكون نفيا 
ا فيه ثالثة أوجه أحدها أن كذلك يف موضع نصب صفة ملصدر حمذوف أي اجناء كذلك وحقا قوله تعاىل كذلك حق

  بدل منه والثاين أن يكونا منصوبني 

بينجي اليت بعدمها والثالث أن يكون كذلك لألوىل وحقا للثانية وجيوز أن يكون كذلك خرب املبتدأ أي االمر كذلك 
  وحفا منصوب مبا بعدها 

  وجهك قد ذكر يف االنعام مثله  قوله تعاىل وأن أقم

  سورة هود

  عليه السالم 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ا جعلت هودا امسا للسورة مل تصرفه للتعريف والتأنيث وجيوز صرفه لسكون أوسطه عند قوم وعند آخرين ال جيوز 
  صرفه حبال ألنه من تسمية املؤنث باملذكر وان جعلته للنيب عليه السالم صرفته 

عاىل كتاب أي هذا كتاب وجيوز أن يكون خرب الر أي الر وأشباهها كتاب مث فصلت اجلمهور على الضم قوله ت
والتشديد ويقرأ بالتخفيف وتسمية الفاعل واملعىن مث فرقت كقوله فلما فصل طالوت أي فارق من لدن جيوز أن 

لدن وان أضيفت ألن علة بنائها يكون صفة أي كائن من لدن وجيوز أن يكون مفعوال والعامل فيه فصلت وبنيت 
خروجها عن نظريها ألن لدن مبعىن عند ولكن هي خمصوصة مبالصقة الشيء وشدة مقاربته وعند ليست كذلك بل 

  هي للقريب وما بعد عنه ومبعىن امللك 
لى الوجهني قوله تعاىل أن ال تعبدوا يف أن ثالثة أوجه أحدها هي خمففة من الثقيلة والثاين أهنا الناصبة للفعل وع

موضعها رفع تقديره هي أن ال تعبدوا وجيوز أن يكون التقدير بأن ال تعبدوا فيكون موضعها جرا أو نصبا على ما 
حكينا من اخلالف والوجه الثالث أن تكون أن مبعىن أي فال يكون هلا موضع وال تعبدوا هنى و منه أي من اهللا 



  جيوز أن يتعلق بنذير ويكون التقدير انين لكم نذير من أجل عذابه والتقدير نذير كائن منه فلما قدمه صار حاال و
  قوله تعاىل وأن استغفروا أن معطوفة على أن األوىل وهي مثلها فيما ذكر وان تولو أي يتولوا 

قوله تعاىل يثنون اجلمهور على فتح الياء وضم النون وماضيه ثىن ويقرأ كذلك اال أنه بضم الياء وماضيه أثىن وال 
  رف يف اللغة اال أن يقال معناه عرضوها يع

لالثناء كما تقول أبعث ألفرس إذا عرضته للبيع ويقرأ بالياء مفتوحة وسكون الثاء ونون مفتوحة وبعدها مهزة 
مضمومة بعدها نون مفتوحة مشددة مثل يقرءون وهو من ثنيت اال أنه قلب الياء وأوا النضمامها مث مهزها 

مثل يعشوشب وهو يفعوعل من ثنيت والصدور فاعل ويقرأ كذلك اال أنه حبذف الياء النضمامها ويقرأ يثنوين 
االخرية ختفيفا لطول الكلمة ويقرأ بفتح الياء والنون ومهزة مكسورة بعدها نون مرفوعة مشددة وأصل الكلمة 

ل أصلها يفعال مثل حيمار يفعوعل من الثين اال أنه أبدل الوأو املكسورة مهزة كما أبدلت يف وسادة فقالوا اسادة وقي
فأبدلت اللف مهزة كما قالوا ابياض اال حني العامل يف الظرف حمذوف أي اال حني يستغشون ثياهبم يستخفون 

  وجيوز أن يكون ظرفا ليعلم 
  قوله تعاىل مستقرها ومستودعها مكانان وجيوز أن يكونا مصدرين كما قال الشاعر 

   أي تسرحي... أمل تعلم مسرحي القوايف 
قوله تعاىل ولئن الالم لتوطئة القسم والقسم حمذوف وجوابه ليقولن ومثله ولئن إذقنا وجواب القسم انه ليئوس 

  وسد القسم وجوابه مسد جواب الشرط 
قوله تعاىل اال يوم يأتيهم يوم ظرف ل مصروفا أي ال يصرف عنهم يوم يأتيهم وهذا يدل على جواز تقدمي خرب ليس 

لعامل فيه حمذوف دل عليه الكالم أي ال يصرف عنهم العذاب يوم يأتيهم واسم ليس مضمر عليها وقال بعضهم ا
  فيها أي ليس العذاب مصروفا 

  قوله تعاىل لفرح يقرأ بكسر الراء وضمها ومها لغتان مثل يقظ ويقظ وحذر وحذر 
وقيل هو منفصل وقيل هو يف  قوله تعاىل اال الذين صربوا يف موضع نصب وهو استثناء متصل واملستثىن منه االنسان

  موضع رفع على االبتداء و أولئك هلم مغفرة خربه 
قوله تعاىل وضائق به صدرك صدرك مرفوع بضائق ألنه معتمد على املبتدأ وقيل هو مبتدأ وضائق خرب مقدم وجاء 

  فهو مبعىن املاضي ضائق على فاعل من ضاق يضيق أن يقولوا أي خمألفة أن يقولوا وقيل ألن يقولوا اي ألن قالوا 
شقوله تعاىل وباطل خرب مقدم و ما كانوا املبتدأ والعائد حمذوف أي يعملونه وقرىء باطال بالنصب والعامل فيه 

  يعملون وما زائدة 

قوله تعاىل أفمن كان يف موضع رفع باالبتداء واخلرب حمذوف تقديره أفمن كان على هذه االشياء كغريه ويتلوه يف 
أحدها يرجع على من وهو النيب والتقدير ويتلو حممدا صدق حممد شاهد منه أي لسانه وقيل اهلاء عدة أوجه 

الشاهد جربيل عليه السالم واهلاء يف منه هللا ويف من قبله للنيب و كتاب موسى معطوف على الشاهد وقيل الشاهد 
رف العطف واملعطوف بقوله من قبله االجنيل واملعىن أن التوراة واالجنيل يتلوان حممدا يف التصديق وقد فصل بني ح

أي وكتاب موسى عليه السالم من قبله والوجه الثاين أن اهلاء للقرآن أي ويتلو القرآن شاهد من حممد وهو لسانه 
وقيل جربيل عليه السالم والثالث أهنا تعود على البيان الذي دلت عليه البينة وقيل متام الكالم عند قوله منه ومن 

عليه السالم ابتداء وخرب و اماما ورمحة حاالن وقرىء كتاب موسى بالنصب أي ويتلو كتاب  قبله كتاب موسى



  موسى يف مرية يقرأ بالكسر والضم ومها لغتان 
قوله تعاىل يضاعف هلم مستأنف ما كانوا يف ما ثالثة أوجه أحدها هي مبعىن الذي واملعىن يضاشعف هلم مبا كانوا 

ي مصدرية والتقدير مدة ما كانوا يستطيعون والثالث هي نافية أي من شدة فلما حذف احلرف نصب والثاين ه
  بغضهم له مل يستطيعوا االصغاء إليه 

قوله تعاىل ال جرم فيه أربعة أقوال أحدها أن ال رد لكالم ماض أي ليس االمر كما زعموا وجرم فعل وفاعله مضمر 
م خسراهنم يف االخرة والوقول الثاين أن ال جرم كلمتان فيه و أهنم يف االخرة يف موضع نصب والتقدير كسبهم قوهل

ركبتا وصارتا مبعىن حقا وأن يف موضع رفع بأنه فاعل حلق أي حق خسراهنم والثالث أن املعىن ال حمالة خسراهنم 
ع فيكون يف موضع رفع أيضا وقيل يف موضع نصب أو جر اسذ التقدير ال حمالة يف خسراهنم والرابع أن املعىن ال من

  من أهنم خسروا فهو يف اإلعراب كالذي قبله 
قوله تعاىل مثل ألفريقني مبتدأ واخلرب كاالعمى والتقدير كمثل االعمى وأحد ألفريقني االعمى واالصم واالخر 

  البصري والسميع مثال متييز 
موضع نصب أي أرسلناه قوله تعاىل اين لكم يقرأ بكسر اهلمزة على تقدير فقال اين وبفتحها على تقدير بأىن وهو يف 

  باالنذار أي منذرا 

  قوله تعاىل أن ال تعبدوا هو مثل الذي يف أول السورة 
قوله تعاىل ما نراك جيوز أن يكون من رؤية العني وتكون اجلملة بعدها يف موضع احلال وقد معه مرادة وجيوز أن 

مجع أرذال وأرذال مجع رذل وقيل الواحد يكون من رؤية القلب فتكون اجلملة يف موضع املفعول الثاين واالرإذل 
أرذل واجلمع أرإذل ومجع على هذه الزنة وان كان وصفا ألنه غلب فصار كاالمساء ومعىن غلبته أنه ال يكاد يذكر 
املوصوف معه وهو مثل االبطح و االبرق بادي الرأي يقرأ هبمزة بعد الدال وهو من بدأ يبدأ إذا فعل الشيء أوال 

وحة وفيه وجهان أحدمها أن اهلمزة أبدلت ياء النكسار ما قبلها والثاين انه من بدا يبدوا إذا ظهر ويقرأ بياء مفت
وبادي هنا ظرف وجاء على فاعل كما جاء على فعيل حنو قريب وبعيد وهو مصدر مثل العافية والعاقبة ويف العامل 

  ينا فيه أربعة أوجه أحدها نراك أي فيما يظهر لنا من الرأي أوىف أول را
فان قيل ما قبل اال اسذا مت ال يعمل فيما بعدها كقولك ما أعطيت أحدا اال زيدا دينارا ألن اال تعدى الفعل وال 

تعديه اال إىل واحد كالوأو يف باب املفعول معه قيل جاز ذلك هنا ألن بادي ظرف أو كالظرف مثل جهد رأيي أنك 
الثاين أن العامل فيه اتبعك أي اتبعوك يف أول الرأي أو فيما ذاهب أي يف جهد رأيي والظروف يتسع فيها والوجه 

ظهر منه من غري أن يبحثوا والوجه الثالث أنه من متام أرإذلنا أي االرإذل يف رأينا والرابع أن العامل فيه حمذوف أي 
  يقول ذاك يف بادي الرأي به والرأي مهموز وغري مهموز 

من متعلقة بالفعل وأن تكون من نعت الرمحة فعميت أي خفيت عليكم قوله تعاىل رمحة من عنده جيوز أن تكون 
ألنكم مل تنظروا فيها حق النظر وقيل املعىن عميتم عنها كقوهلم أدخلت اخلامت يف أصبعي ويقرأ بالتشديد والضم أي 

مة للميم وهو أهبمت عليكم عقوبة لكم و أنلزمكموها املاضي منه ألزمت وهو متعد إىل مفعولني ودخلت الوأوهنا تت
  األصل يف ميم اجلمع وقرىء بإسكان امليم األوىل فرارا من توايل احلركات 

قوله تعاىل تزدري الدال بدل من التاء وأصلها تزتري وهو يفتعل من زريت وأبدلت داال لتجانس الزاي يف اجلهر 
  والتاء مهموسة فلم جتتمع مع الزاي 



األلف وكذلك جدالنا وقرىء جدلتنا فأكثرت جدلنا بغري ألف فيهما  قوله تعاىل قد جادلتنا اجلمهور على إثبات
وهو مبعىن غلبتنا باجلدل قوله تعاىل ان أردت أن أنصح لكم ان كان اهللا حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن 

يكون الشرط الثاين واجلواب جوابا للشرط االول كقولك ان أتيتين ان كلمتين أكرمتك فقولك ان كلمتين 
تك جواب ان أتيتين وإذا كان كذلك صار الشرط االول يف الذكر مؤخرا يف املعىن حىت لو أتاه مث كلمه مل أكرم

جيب االكراه ولكن ان كلمه مث أتاه وجب اكرامه وعلة ذلك أن اجلواب صار معوقا بالشرط الثاين وقد جاء يف 
  القرآن منه قوله تعاىل ان وهبت نفسها للنيب ان أراد النيب 

  تعاىل فعلى اجرامي يقرأ بكسر اهلمزة وهو مصدر أجرم وفيه لغة أخرى جرم ويفتح اهلمزة وهو مجع جرم قوله 
  قوله تعاىل انه لن يؤمن يقرأ بفتح اهلمزة وانه يف موضع رفع بأوحى ويقرأ بكسرها والتقدير قيل انه واملرفوع بأوحى 

  يف املعىن وهو فاعل لن يؤمن قوله تعاىل إىل نوح اال من قد آمن استثناء من غري اجلنس 
  قوله تعاىل بأعيننا يف موضع احلال من ضمري الفاعل يف اصنع أي حمفوظا 

قوله تعاىل من كل زوجني اثنني يقرأ كل باالضافة وفيه وجهان أحدمها أن مفعول امحل اثنني تقديره امحل فيها اثنني 
والثاين أن من زائدة واملفعول كل واثنني توكيد من كل زوج فمن على هذا حال ألهنا صفة للنكرة قدمت عليها 

وهذا على قول األخفش ويقرأ من كل بالتنوين فعلى هذا امحل زوجني واثنني توكيد له ومن على هذا جيوز أن 
تتعلق بامحل وأن تكون حاال والتقدير من كل شيء أو صنف وأهلك معطوف على املفعول و اال من سبق استثناء 

  ل امحل أيضا متصل ومن آمن مفعو
قوله تعاىل بسم اهللا جمراها جمراها مبتدأ وبسم اهللا خربه واجلملة حال مقدرة وصاحبها الوأو يف اركبوا وجيوز أن 
تكون اجلملة حاال من اهلاء تقديره اركبوها فيها وجرياهنا بسم اهللا وهي مقدرة أيضا قيل جمراها ومرساها ظرفا 

  مكان 

مني موضع جرياهنا وجيوز أن يكون زمانا أي وقت جرياهنا ويقرأ بضم امليم فيهما وبسم اهللا حال من الوأو أي مس
وهو مصدر أجريت جمرى وبفتحهما وهو مصدر جريت ورسيت ويقرأ بضم امليم وكسر الراء والسني وياء بعدمها 

  وهو صفة السم اهللا عز و جل 
 بسم اهللا أي جرياهنا بسم اهللا وهي جتري هبم قوله تعاىل وهي جتري هبم جيوز أن تكون اجلملة حاال من الضمري يف

وجيوز أن تكون مستأنفة وهبم حال من الضمري يف جتري أي وهم فيها نوح ابنه اجلمهور على ضم اهلاء وهو األصل 
وقرىء بإسكاهنا على اجراء الوصل جمرى الوقف ويقرأ ابنها يعين ابن امرأته كأنه توهم اضافته إليها دونه لقوله انه 

من أهلك ويقرأ بفتح اهلاء من غري ألف وحذف األلف ختفيفا والفتحة تدل عليها ومثله يا أبت فيمن فتح  ليس
ويقرأ ابناه على الترئي ليس بندبة وألن الندبة ال تكون اهلمزة يف معزل بكسر الزاي موضع وليس مبصدر وبفتحها 

بين بياء التصغري وياء هي الم الكلمة وأصلها وأو  مصدر ومل أعلم أحدا قرأ بالفتح يا بين يقرأ بكسر الياء وأصله
عند قوم وياء عند آخرين والياء الثالثة ياء املتكلم ولكنها حذفت لداللة الكسرة عليها فرارا من توايل الياءات 

 وألن النداء موضع ختفيف وقيل حذفت من اللفظ اللتقائها مع الراء يف اركب ويقرأ بالفتح وفيه وجهان أحدمها أنه
أبدل الكسرة فتحة فانقلبت ياء االضافة ألفا مث حذفت اللف كما حذفت الياء مع الكسرة ألهنا أصلها والثاين أن 

  األلف حذفت من اللفظ اللتقاء الساكنني 
قوله تعاىل ال عاصم اليوم فيه ثالثة أوجه أحدها أنه اسم فاعل على بابه فعلى هذا يكون قوله تعاىل اال من رحم فيه 

أحدمها هو استثناء متصل ومن رحم مبعىن الراحم أي ال عاصم اال اهللا والثاين أنه منقطع أي لكن من رمحه وجهان 



اهللا يعصم الوجه الثاين أن عاصما مبعىن معصوم مثل ماء دافق أي مدفوق فعلى هذا يكون االستثناء متصال أي اال 
ل حائض وطالق واالستثناء على هذا متصل أيضا من رمحه اهللا والثالث أن عاصما مبعىن ذا عصمة على النسب مث

فأما خرب ال فال جيوز أن يكون اليوم ألن ظرف الزمان ال يكون خربا عن اجلثة بل اخلرب من أمر اهللا واليوم معمول 
  من أمر وال جيوز أن يكون اليوم معمول عاصم إذ لو كان كذلك لنون 

قرىء بالتخفيف الستثقال الياءين وغيض املاء هذا الفعل قوله تعاىل على اجلودي بتشديد الياء وهو األصل و
يستعمل الزما ومتعديا فمن املتعدي وغيض املاء ومن الالزم وما تغيض االرحام وجيوز أن يكون هذا متعديا أيضا 
ويقال غاض املاء وغضته و بعدا مصدر أي وقيل بعد بعدا و للقوم الظاملني تبيني وختصيص وليست الالم متعلقة 

  ملصدر با
قوله تعاىل انه عمل يف اهلاء ثالثة أوجه أحدها هي ضمري االبن أي انه ذو عمل والثاين أهنا ضمري النداء والسؤال يف 
ابنه أي أن سؤالك فيه عمل غري صاحل والثالث أهنا ضمري الركوب وقد دل عليه اركب معنا ومن قرأ عمل على أنه 

ألين يقرأ بإثبات الياء على األصل وحبذفها ختفيفا والكسرة تدل عليها فعل ماض فاهلاء ضمري االبن ال غري فال تس
  ويقرأ بفتح الالم وتشديد النون على أهنا نون التوكيد فمنهم من يكسرها ومنهم من يفتحها واملعىن واضح 

يف النفي وهي قوله تعاىل واال تغفر يل اجلزم بان ومل يبطل عملها بال ألن ال صارت كجزء من الفعل وهي غري عاملة 
تنفي ما يف املستقبل وليس كذلك ما فاهنا تنفي ما يف احلال ولذلك مل جيز أن تدخل ان عليها ألن ان الشرطية ختتص 

  باملستقبل وما لنفي احلال 
قوله تعاىل قيل يا نوح يا و نوح يف موضع رفع لوقوعهما موقع الفاعل وقيل القائم مقام الفاعل مضمر والنداء 

قيل قول أو قيل هو يا نوح بسالم وبركات حاالن من ضمري الفاعل وأمم معطوف على الضمري يف  مفسر له اي
  اهبط تقديره اهبط أنت وأمم وكان ألفصل بينهما مغنيا عن التوكيد سنمتعهم نعت ألمم 

ه ما كنت قوله تعاىل تلك من أنباء الغيب هو مثل قوله تعاىل يف آل عمران ذلك من أنباء الغيب وقد ذكر اعراب
  تعلمها جيوز أن يكون حاال من ضمري املؤنث يف نوحيها وأن يكون حاال من الكاف يف إليك 

  قوله تعاىل من اله غريه قد ذكر يف االعراف 
قوله تعاىل مدرارا حال من السماء ومل يؤنثه لوجهني أحدمها أن السماء السحاب فذكر مدرارا على املعىن والثاين أن 

  وذلك يستوي فيه املؤنث واملذكر مثل فعول كصبور وفعيل كبغي إىل قوتكم إىل هنا حممولة مفعاال للمبالغة 

  على املعىن ومعىن يزدكم يضف وجيوز أن يكون إىل صفة القوة فتتعلق مبحذوف أي قوة مضافة إىل قوتكم 
ن تكون حاال أي ومعك بينة أو قوله تعاىل ما جئتنا ببينة جيوز أن تتعلق الباء جبئت والتقدير ما أظهرت بينة وجيوز أ

  حمتجا ببينة 
قوله تعاىل اال اعتراك اجلملة مفسرة ملصدر حمذوف تقديره ان نقول اال قوال هو اعتراك وجيوز أن يكون موضعها 

  نصبا أي ما نذكر اال هذا القول 
على اجلواب بالفاء قوله تعاىل فان تولوا اي فان تتولوا فحذف الثانية يستخلف اجلمهور على الضم وهو معطوف 

  وقد سكنه بعضهم على املوضع أو على التخفيف لتوايل احلركات 
قوله تعاىل كفروا رهبم هو حممول على املعىن أي جحدوا رهبم وجيوز أن يكون انتصب مبا حذف الباء وقيل التقدير 

  كفروا نعمة رهبم اي بطروها 



نا استثناء يف املعىن وهو مفعول ثان لتزيدونين أي فما تزيدونين قوله تعاىل غري ختسري االقوى يف املعىن أن يكون غري ه
  اال ختسريا ويضعف أن تكون صفة حملذوف إذ التقدير فما تزيدونين شيئا غري ختسري وهو ضد املعىن 

قوله تعاىل من خزي يومئذ يقرأ بكسر امليم على أنه معرب واجنراره باالضافة وبفتحها على أنه مبين مع إذ ألن إذ 
مبين وظرف الزمان إذل أضيف إىل مبين جاز أن يبىن ملا يف الظروف من االيهام وألن املضاف يكتسي كثريا من 

  أحوال املضاف إليه كالتعريف واالستفهام والعموم واجلزاء وأما إذ فقد تقدم ذكرها 
فعل والفاعل والثاين أن قوله تعاىل وأخذ الذين ظلموا الصيحة يف حذف التاء ثالثة أوجه أحدها أنه فصل بني ال

  التأنيث غري حقيقي والثالث أن الصيحة مبعىن الصياح فحمل على املعىن 
قوله تعاىل كأن مل يغنوا فيها قد ذكر يف االعراف لثمود يقرأ بالتنوين ألنه مذكر وهو حي أو أبو القبيلة وحبذف 

  التنوين غري مصروف على أهنا القبيلة 
احلال من الرسل قالوا سالما يف نصبه وجهان أحدمها هو مفعول به على املعىن كأنه  قوله تعاىل بالبشرى يف موضع
  قال ذكروا سالما والثاين هو 

مصدر أسلموا سالما وأما سالم الثاين فمرفوع على وجهني أحدمها هو خرب مبتدأ حمذوف أي أمري سالم أو جوايب 
كم وقد قرىء على غري هذا الوجه بشيء هو ظاهر يف أو قويل والثاين هو املبتدأ واخلرب حمذوف أي سالم علي

اإلعراب أن جاء يف موضعه ثالثة أوجه أحدها جر تقديره عن أن جاء ألن لبث مبعىن تأخر والثاين نصب وفيه 
وجهان أحدمها أنه ملا حذف حرف اجلر وصل الفعل بنفسه والثاين هو حممول على املعىن أي مل يترك االتيان بعجل 

على وجهني أيضا أحدمها فاعل لبث أي فما ابطأ جميئه والثاين أن ما مبعىن الذي وهو مبتدأ وأن جاء  والثالث رفع
  خربه تقديره والذي لبثه ابراهيم عليه السالم قدر جميئه أو مصدرية أي لبثه مقدار جميئه 

كسر احلاء وقرىء بفتحها قوله تعاىل وامرأته قائمة اجلملة حال من ضمري الفاعل يف أرسلنا فضحكت اجلمهور على 
واملعىن حاضت يقال ضحكت االرنب بفتح احلاء ومن وراء اسحاق يعقوب يقرأ بالرفع وفيه وجهان أحدمها هو 
مبتدأ وما قبله اخلرب والثاين هو مرفوع بالظرف ويقرأ بفتح الباء وفيه وجهان أحدمها أن الفتحة هنا للنصب وفيه 

حاق والثاين هو منصوب بفعل حمذوف دل عليه الكالم تقديره ووهبنا وجهان أحدمها هو معطوف على موضع اس
له من وراءاسحاق يعقوب والوجه الثاين أن الفتحة للجر وهو معطوف على لفظ اسحاق أي فبشرناها باسحاق 
ويعقوب ويف وجهي العطف قد فصل بني يعقوب وبني الوأو العاطفة بالظرف وهو ضعيف عند قوم وقد ذكرنا 

  رة النساء ذلك يف سو
قوله تعاىل وهذا بعلي شيخا هذا مبتدأ وبعلي خربه وشيخا حال من بعلي مؤكدة إذ ليس الغرض اإلعالم بأنه بعلها 
يف حال شيخوخته دون غريها والعامل يف احلال معىن االشارة والتنبيه أو أحدمها ويقرأ شيخ بالرفع وفيه عدة أوجه 

ه وشيخ اخلرب والثاين أن يكون بعلي عطف بيان وشيخ اخلرب والثالث أن أحدها أن يكون هذا مبتدأ وبعلي بدال من
يكون بعلي مبتدأ ثانيا وشيخ خربه واجلملة خرب هذا والرابع أن يكون بعلي خرب املبتدأ وشيخ خرب مبتدأ حمذوف أي 

قول هذا حلو هو شيخ واخلامس أن يكون شيخ خربا ثانيا والسادس أن يكون بعلي وشيخ مجيعا خربا واحدا كما ت
  حامض والسابع أن يكون شيخ بدال من بعلي 

قوله تعاىل أهل البيت تقديره يا أهل البيت أو يكون منصوبا على التعظيم والتخصيص أي أعىن وال جيوز يف الكالم 
جر مثل هذا على البدل ألن ضمري املخاطب ال يبدل منه اسذا كان يف غاية الوضوح وجاءته البشرى هو معطوف 



ذهب وجيوز أن يكون حاال من ابراهيم وقد مرادة فأما جواب ملا ففيه وجهان أحدمها هو حمذوف تقديره أقبل على 
جيادلنا وجيادلنا على هذا حال والثاين أنه جيادلنا وهو مستقبل مبعىن املاضي أي جادلنا ويبعد أن يكون اجلواب جاءته 

  عال من التأوه البشرى ألن ذلك يوجب زيادة الوأو وهو ضعيف و أواه ف
قوله تعاىل آتيهم هو خرب ان و عذاب مرفوع به وقيل عذاب مبتدأ وآتيهم خرب مقدم وجوز ذلك أن عذابا وان 

  كان نكرة فقد وصف بقوله غري مردود وأن إضافة اسم الفاعل هاهنا ال تفيده التعريف إذ املراد به االستقبال 
لوط و ذرعا متييز و يهرعون إليه حال واملاضي منه أهرع هؤالء مبتدأ قوله تعاىل سيء هبم القائم مقام الفاعل ضمري 

و بنايت عطف بيان أو بدل و هن فصل و أطهر اخلرب وجيوز أن يكون هن مبتدأ ثانيا وأطهر خربه وجيوز أن يكون 
ا وهن بنايت خربا وهن أطهر مبتدأ وخرب وقرىء يف الشإذ أطهر بالنصب وفيه وجهان أحدمها أن يكون بنايت خرب

فضل وأطهر حاال والثاين أن يكون هن مبتدأ ولكم خرب وأطهر حال والعامل فيه ما فيهن من معىن التوكيد بتكرير 
املعىن وقيل العامل لكم ملا فيه من معىن االستقرار والضيف مصدر يف الصل وصف به فلذلك مل يثن ومل جيمع وقد 

  جاء جمموعا يقال أضياف وضيوف وضيفان 
 ما نريد جيوز أن تكون ما مبعىن الذي فتكون نصبا بتعلم وهو مبعىن يعرف وجيوز أن تكون استفهاما يف قوله تعاىل

  موضع نصب بنريد وعلمت معلقة 
قوله تعاىل أو أوى جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون يف موضع رفع خرب أن على املعىن تقديره أو أىن أوى ويضعف 

ن كذلك لكان منصوبا بإضمار أن وقد قرىء به والتقدير أو أن أوى وبكم أن يكون معطوفا على قوة إذ لو كا
  حال من قوة وليس معموال هلا ألهنا مصدر 

قوله تعاىل فأسر بأهلك يقرأ بقطع اهلمزة ووصلها ومها لغتان يقال أسرى وسرى اال أمرأتك يقرأ بالرفع على أنه 
ط أي ال متكن أحدا منهم من االلتفات اال امرأتك ويقرأ بدل من أحد والنهي يف اللفظ ألحد وهو يف املعىن للو

  بالنصب على أنه استثناء من أحد أو من أهل 
قوله تعاىل جعلنا عإليها مفعول أول و سافلها ثان من سجيل صفة حلجارة و منضود نعت لسجيل و مسومة نعت 

ان حمذوف وجيوز أن يكون خرب هي حلجارة و عند معمول مسومة أو نعت هلا و هي ضمري العقوبة و بعيد نعت لك
  ومل تؤنث ألن العقوبة والعقاب مبعىن أي وما العقاب بعيدا من الظاملني 

قوله تعاىل أخاهم مفعول فعل حمذوف أي وارسلنا إىل مدين و شعيبا بدل و تنقصوا يتعدى إىل مفعول بنفسه وإىل 
هو هاهنا كذلك أي ال تنقصوا الناس من آخر تارة بنفسه وتارة حبرف جر تقول نقصت زيدا حقه ومن حقه و

املكيال وجيوز أن يكون هنا متعديا إىل واحد على املعىن أي ال تعللوا وتطففوا و حميط نعت لليوم يف اللفظ وللعذاب 
يف املعىن وذهب قوم إىل أن التقدير عذاب يوم حميط عذابه وهو بعيد ألن حميطا قد جرى على غري من هو له فيجب 

  ه مضافا إىل ضمري املوصوف ابراز فاعل
قوله تعاىل أو أن نفعل يف موضع نصب عطفا على ما يعبد والتقدير أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن 

  نترك أن نفعل وليس مبعطوف على أن نترك إذ ليس املعىن أصلواتك تأمرك أن تفعل يف أموالنا 
  ا وقد ذكر يف املائدة وفاعله شقاقي و أن يصيبكم مفعول الثاين قوله تعاىل ال جيرمنكم يقرأ بفتح الياء وضمه

قوله تعاىل واختذمتوه هي املتعدية إىل مفعولني و ظهريا املفعول الثاين ووراءكم جيوز أن يكون ظرفا الختذمت وأن يكون 
  حاال من ظهريا 

  قوله تعاىل فسوف تعلمون من يأتيه هو مثل الذي يف قصة نوح عليه السالم 



له تعاىل كما بعدت يقرأ بكسر العني ومستقبله يبعد واملصدر بعدا بفتح العني فيهما اي هلك ويقرأ بضم العني قو
  ومصدره البعد وهو من البعد يف املكان 

قوله تعاىل يقدم قومه هو مستأنف ال موضع له فأوردهم تقديره فيوردهم وفاعل بئس الورد املورود نعت له 
  قديره بئس الورد النار وجيوز أن يكون املورود هو املخصوص بالذم واملخصوص بالذم حمذوف ت

قوله تعاىل ذلك من أنباء القرى ابتداء وخرب و نقصه حال وجيوز أن يكون ذلك مفعوال به والناصب له حمذوف أي 
ها قائم ونقص ذلك من أنباء القرى وفيه أوجه أخر قد ذكرت يف قوله تعاىل ذلك من أنباء الغيب يف آل عمران من

مبتدأ وخرب يف موضع احلال من احلال من اهلاء يف نقصه وحصيد مبتدأ خربه حمذوف أي ومنها حصيد وهو مبعىن 
  حمصود 

  قوله تعاىل إذا أخذ ظرف والعامل فيه أخذ ربك 
  قوله تعاىل ذلك مبتدأ و يوم خربه و جمموع صفة يوم و الناس مرفوع مبجموع 

العامل فيه تكلم مقدرة والتقدير ال تكلم نفس وجيوز أن يكون العامل يف نفس وهو قوله تعاىل يوم يأيت يوم ظرف و
أجود وجيوز أن يكون مفعوال لفعل حمذوف أي إذكروا يوم يأيت ويكون تكلم صفة له والعائد حمذوف أي ال تكلم 

قوله يوم جمموع له فيه أو ال تكلمه وجيوز أن يكون منصوبا على إضمار أعىن وأما فاعل يأيت فضمري يرجع على 
الناس وال يرجع على يوم املضاف إىل يأيت ألن املضاف إليه كجزء من املضاف فال يصح أن يكون الفاعل بعض 

الكلمة إذ ذلك يؤدي إىل إضافة الشيء إىل نفسه واجليد إثبات الياء إذ ال علة توجب حذفها وقد حذفها بعضهم 
ري ذلك ما كنا نبغ والليل إذا يسر اال بإذنه قد ذكر نظريه يف آية اكتفاء بالكسرة عنها وشبه ذلك بألفواصل ونظ

  الكرسي 
قوله تعاىل هلم فيها زفري اجلملة يف موضع احلال والعامل فيها االستقرار الذي يف النار أو نفس الظرف وجيوز أن 

ت يف موضع نصب أي مدة يكون حاال من النار خالدين فيها خالدين حال والعامل فيها هلم أو ما يتعلق به ما دام
دوام السموات ودام هنا تامة اال ما شاء يف هذا االستثناء قوالن أحدمها هو منقطع والثاين هو متصل مث يف ما 

وجهان أحدمها هي مبعىن من واملعىن على هذا أن االشقياء من الكفار واملؤمنني يف النار واخلارج منهم منها 
السعداء املوحدون ولكن يدخل منهم النار العصاة مث خيرجون منها فمقتضى أول املوحدون ويف االية الثانية يراد ب

االية أن يكون كل املوحدين يف اجلنة من أول االمر مث استثىن من هذا العموم العصاة فاهنم ال يدخلوهنا يف أول االمر 
  والوجه الثاين أن ما على 

مهم من قبورهم ولكنهم يؤخرون عن ادخاهلا مدة املوقف باهبا واملعىن أن االشقياء يستحقون النار من حني قيا
والسعداء يستحقون اجلنة ويؤخرون عنها مدة املوقف وخالدين على هذا حال مقدرة وفيها يف املوضعني تكرير عند 
قوم إذ الكالم يستقل بدوهنا وقال قوم فيها يتعلق خبالدين وليست تكريرا ويف األوىل يتعلق مبحذوف و عطاء اسم 

در أي اعطاء ذلك وجيوز أن يكون مفعوال ألن العطاء مبعىن املعطى سعدوا بفتح السني وهو اجليد وقرىء مص
بضمها وهو ضعيف وقد ذكر فيها وجهان أحدمها أنه على حذف الزيادة اي أسعدوا وأسسه قوهلم رجل مسعود 

دوا وسعدته وهو غري معروف يف والثاين أنه مما الزمه ومتعدية بلفظ واحد مثل شجا فاه وشجا فوه وكذلك سع
  اللغة وال هو مقيس 

  قوله تعاىل غري منقوص حال أي وافيا 



قوله تعاىل وان كال يقرأ بتشديد النون ونصب كل وهو األصل ويقرأ بالتخفيف والنصب وهو جيد ألن ان حممولة 
 ان على الوجهني وجهان على الفعل والفعل يعمل بعد احلذف كما يعمل قبل احلذف حنو مل يكن ومل يك ويف خرب

أحدمها ليوفينهم و ما خفيفة زائدة لتكون فاصلة بني الم ان والم القسم كراهية توإليهما كما فصلوا باللف بني 
النونات يف قوهلم أحسنان عين والثاين أن اخلرب ما وهي نكرة أي خللق أو مجع ويقرأ بتشديد امليم مع نصب كل 

صل ملن ما بكسر امليم األوىل وان شئت بفتحها فأبدلت النون ميما وأدغمت مث وفيها ثالثة أوجه أحدها أن األ
حذفت امليم األوىل كراهية التكرير وجاز حذف األوىل وإبقاء الساكنة التصال الالم هبا وهي اخلرب على هذين 

م وانتصابه على احلال التقديرين الوجه الثاين أنه مصدر مل يلم إذا مجع لكنه أجرى الوصل جمرى الوقف وقد نونه قو
من ضمري املفعول يف لنوفينهم وهو ضعيف الوجه الثالث أن شدد ميم ما كما يشدد احلرف املوقوف عليه يف بعض 
اللغات وهذا يف غاية البعد ويقرأ و ان بتخفيف النون كل بالرفع وفيه وجهان أحدمها أهنا املخففة وامسها حمذوف 

ملا نكرة أي خلق أو مجع على ما ذكرناه يف قراءة النصب والثاين أن ان مبعىن وكل وخربها خرب ان وعلى هذا تكون 
ما و ملا مبعىن اال أي ما كل اال ليوفينهم وقد قرىء به شإذ شإذا ومن شدد فهو على ما تقدم وال جيوز أن تكون ملا 

  بالتشديد حرف جزم وال حينا لفساد املعىن 

  ا على الفاعل يف استقم وجيوز أن يكون نصبا مفعوال معه قوله تعاىل ومن تاب هو يف موضع رفع عطف
قوله تعاىل وال تركنوا يقرأ بفتح الكاف وماضيه على هذا ركن بكسرها وهي لغة وقيل ماضيه على هذا بفتح 

الكاف ولكنه جاء على فعل يفعل بالفتح فيهما وهو شإذ وقيل اللغتان متداخلتان وذاك أنه مسع ممن لغته الفتح يف 
اضي فتحها يف املستقبل على لغة غريه فنطق هبا على ذلك ويقرأ بضم الكاف وماضيه ركن بفتحها فتمسسكم امل

اجلمهور على فتح التاء وقرىء بكسرها وهي لغة وقيل هي لغة يف كل ما عني ماضيه مكسورة والمه كعينه حنو مس 
  أصله مسست وكسر أوله يف املستقبل تنبيها على ذلك 

 النهار ظرف ألقم وزلفا بفتح الالم مجع زلفة مثل ظلمة وظلم ويقرأ بضمها وفيه وجهان أحدمها أنه قوله تعاىل طريف
مجع زلفة أيضا وكانت الالم ساكنة مثل بسرة وبسر ولكنه أتبع الضم الضم والثاين هو مجع زلف وقد نطق به ويقرأ 

  ن مجع زليف بسكون الالم وهو مجع زلفة على األصل حنو بسرة وبسر أو هو خمفف م
قوله تعاىل أولوا بقية اجلمهور على تشديد الياء وهو الصل وقرىء بتخفيفها وهو مصدر بقي يبقى بقية كلقيته لقية 

فيجوز أن يكون على بابه وجيوز أن يكون مصدرا مبعىن فعيل وهو مبعىن فاعل يف الرض حال من ألفساد واتبع 
ء أي ابتعوا الشهوات وقرىء بضم اهلمزة وقطعها وسكون التاء اجلمهور على أهنا مهزة وصل وفتح التاء والبا

  وكسر الباء والتقدير جزاء ما أترفوا 
  قوله تعاىل اال من رحم هو مستثىن من ضمري الفاعل يف يزالون وذلك يعود على الرمحة وقيل االختالف 

و هو رفع بإضمار هو وجيوز قوله تعاىل وكال هو منصوب ب نقص و من أنباء صفة لكل و ما نثبت بدل من كل أ
أن يكون مفعول نقص ويكون كال حاال من ما أو من اهلاء على مذهب من أجاز تقدمي حال اجملرور عليه أو من 

  أنباء على هذا املذهب أيضا ويكون كال مبعىن مجيعا يف هذه قيل يف الدنيا وقيل يف هذه السورة واهللا أعلم 

  سورة يوسف



  عليه السالم 
  رمحن الرحيم بسم اهللا ال

  قوله تعاىل تلك آيات الكتاب قد ذكر يف أول يونس 
قوله تعاىل قرآنا فيه وجهان أحدمها أنه توطئة للحال اليت هي عربيا والثاين أنه حال وهو مصدر يف موضع املفعول 

أي من أي جمموعا أو جمتمعا وعريب صفة له على رأي من يصف الصفة أو حال من الضمري الذي يف املصدر على ر
  قال حيتمل الضمري إذا وقع موقع ما حيتمل الضمري 

قوله تعاىل أحسن ينتصب انتصاب املصدر مبا أوحينا ما مصدرية وهذا مفعول أوحينا القرآن نعت له أو بيان وجيوز 
اء يف العربية جره على البدل من ما ورفعه على إضمار هو والباء متعلقة بنقص وجيوز أن يكون حاال من أحسن واهل

  يف قبله ترجع على القرآن أو على هذا أو على االحياء 
قوله تعاىل إذ قال أي إذكر إذ ويف يوسف ست لغات ضم السني وفتحها وكسرها بغري مهز فيهن وباهلمز فيهن 

ومثله يونس يا أبت يقرأ بكسر التاء والتاء فيه زائدة عوضا من ياء املتكلم وهذا يف النداء خاصة وكسرت التاء 
ل على الياء احملذوفة وال جيمع بينهما لئال جيمع بني العوض واملعوض ويقرأ بفتحها وفيه ثالثة أوجه أحدها أنه لتد

حذف التاء اليت هي عوض من الياء كما حتذف تاء طلحة يف الترخيم وزيدت بدهلا تاء أخرى وحركت حبركة ما 
الكسرة فتحة كما يبدل من الياء ألف والثالث أنه أراد يا قبلها كما قالوا يا طلحة أقبل بالفتح والثاين أنه أبدل من 

  ابتا كما جاء يف الشعر 
فحذفت اللف ختفيفا وقد أجاز بعضهم ضم التاء لشبهها بتاء التأنيث فأما الوقف على ... يا ابتا علك أو عساك 

هلاء عند آخرين شبهوها هباء هذا االسم فبالتاء عند قوم ألهنا ليست للتأنيث فيبقى لفظها دليال على احملذوف وبا
التأنيث وقيل اهلال بدل من األلف املبدلة من الياء وقيل هي زائدة لبيان احلركة و أحد عشر بفتح العني على األصل 
وبإسكاهنا على التخفيف فرارا من توايل احلركات وايذانا بشدة االمتزاج وكرر رأيت تفخيما لطول الكالم وجعل 

ألنه وصفه بصفات من يعقل من السباحة والسجود ولذلك مجع الصفة مجع السالمة و  الضمري على لفظ املذكر
  ساجدين حال ألن الرؤية من رؤية العني 

قوله تعاىل رؤياك األصل اهلمز وعليه اجلمهور وقرىء بوأو مكان اهلمز النضمام ما قبلها ومن العرب من يدغم 
ن يكسر الراء لتناسب الياء فيكيدوا جواب النهي كيدا فيه فيقول رياك فأجري املخففة جمرى األصلية ومنهم م

وجهان أحدمها هو مفعول به واملعىن فيضعون لك أمرا يكيدك وهو مصدر يف موضع االسم ومنه قوله تعاىل فأمجعوا 
كيدكم أي ما تكيدون به فعلى هذا يكون يف الالم وجهان أحدمها هي مبعىن من أجلك والثاين هي صفة قدمت 

حاال والوجه االخر أن يكون مصدرا مؤكدا وعلى هذا يف الالم ثالثة أوجه منها االثنان املاضيان والثالث فصارت 
  أن تكون زائدة ألن هذا الفعل يتعدى بنفسه ومنه فان كان لكم كيد فكيدون ونظري زيادهتا هنا ردف لكم 

ل ذلك ابراهيم واسحاق بدالن من قوله تعاىل وكذلك الكاف يف موضع نصب نعتا ملصدر حمذوف أي اجتباء مث
  أبويك 

قوله تعاىل آيات يقرأ على اجلمع ألن كل خصلة مما جرى آية ويقرأ على االفراد ألن مجيعها جيري جمرى الشيء 
  الواحد وقيل وضع الواحد موضع اجلمع وقد ذكرنا اصل االية يف البقرة 

يتعدى إىل اثنني وقيل هو مفعول ثان ألن اطرحوه قوله تعاىل أرضا ظرف الطرحوه وليس مبفعول به ألن طرح ال 
  مبعىن أنزلوه وأنت تقول أنزلت زيدا الدار 



قوله تعاىل غيابة اجلب يقرأ بألف بعد الياء وختفيف الباء وهو املوضع الذي خيفى من فيه ويقرأ على اجلمع اما أن 
  يكون مجعها مبا حوهلا كما قال الشاعر 

  .. .يزل الغالم اخلف عن صهواته 
أو أن يكون يف اجلب مواضع على ذلك وفيه قراءات أخر ظاهرة مل نطل بذكرها يلتقطه اجلمهور على الياء محال 

  على لفظ بعض ويقرأ بالتاء محال على املعىن إذ بعض السيارة سيارة ومنه قوهلم ذهبت بعض أصابعه 
النون األوىل فمنهم من خيتلس الضمة حبيث قوله تعاىل ال تأمنا يف موضع احلال واجلمهور على االشارة إىل ضمة 

يدركها السمع ومنهم من يدل عليها بضم الشفة فال يدركها السمع ومنهم من يدغمها من غري امشام ويف الشإذ من 
  يظهر النون وهو القياس 

يضمها  قوله تعاىل نرتع اجلمهور على أن العني آخر الفعل وماضيه رتع فمنهم من يسكنها على اجلواب ومنهم من
على أن تكون حاال مقدرة ومنهم من يقرؤها بالنون ومنهم من يقرؤها بالياء ويقرأ نرتع بكسر العني وهو يفتعل من 

  رعى أي ترعى ما شيتنا أو نأكل حنن 
قوله تعاىل يأكله الذئب األصل يف الذئب اهلمز وهو من قوهلم تذأبت الريح أسذا جاءت من كل وجه كما أن 

  أ بالياء على التخفيف الذئب كذلك ويقر
قوله تعاىل وحنن عصبة اجلملة حال وقرىء يف الشإذ عصبة بالنصب وهو بعيد ووجهه أن يكون حذف اخلرب ونصب 

  هذا على احلال أي وحنن نتعصب أو جنتمع عصبة 
والوأو قوله تعاىل فلما ذهبوا جواب ملا حمذوف تقديره عرفناه أو حنو ذلك وعلى قول الكوفيني اجلواب أوحينا 

  زائدة وأمجعوا جيوز أن يكون حاال معه قد مرادة وأن يكون معطوفا 
قوله تعاىل عشاء فيه وجهان أحدمها هو ظرف أي وقت العشاء و يبكون حال والثاين أن يكون مجع عاش كقائم 

أللف مهزة وقيام ويقرأ بضم العني واألصل عشاة مثل غاز وغزاة فحذفت اهلاء وزيدت األلف عوضا منها مث قلبت ا
وفيه كالم قد ذكرناه يف آل عمران عند قوله سبحانه أو كانوا غزا وجيوز أن يكون مجع فاعل على فعال كما مجع 

  فعيل على فعال لقرب ما بني الكسر والضم وجيوز أن يكون كنؤام ورباب وهو شإذ 
على قميصه وكذب مبعىن ذي قوله تعاىل على قميصه يف موضع نصب حاال من الدم ألن التقدير جاءوا بدم كذب 

كذب ويقرأ يف الشإذ بالدال والكذب النقط اخلارجة على أطراف االحداث فشبه الدم الالصق على القميص هبا 
  وقيل الكذب الطري فصرب مجيل أي فشأين فحذف املبتدأ وان شئت كان احملذوف اخلرب أي فلى أو عندي 

ثل عصاي وإمنا فتحت الياء من أجل اللف ويقرأ بغري ياء وعلى قوله تعاىل بشراي يقرأ بياء مفتوحة بعد اللف م
األلف ضمة مقدرة ألنه منادى مقصور وجيوز أن يكون منصوبا مثل قوله يا حسرة على العباد ويقرأ بشرى بياء 

  مشددة من غري ألف وقد ذكر يف قوله تعاىل هدى البقرة واملعىن 

   االخوة وقيل السيارة و بضاعة حال يا بشارة احضري فهذا أوانك أسروه الفاعل ضمري
قوله تعاىل خبس مصدر يف موضع املفعول أي مبخوس أو ذي خبس و دراهم بدل من مثن وكانوا فيه من الزاهدين 

  قد ذكر مثله يف قوله وانه يف االخرة ملن الصاحلني يف البقرة ونكون عليها من الشاهدين يف املائدة 
متعلقا بالفعل كقولك اشتريت من بغداد أي فيها أو هبا وجيوز أن يكون حاال من  قوله تعاىل من مصر جيوز أن يكون

الذي أو من الضمري يف اشترى فيتعلق مبحذوف ولنعلمه الالم متعلقة مبحذوف أي ولنعلمه مكناه وقد ذكر مثله يف 



  قوله تعاىل وغريه واهلاء يف أمره جيوز أن تعود على اهللا عز و جل وأن تعود على يوسف 
قوله تعاىل هيت لك فيه قراءات إحداها فتح اهلاء والتاء وياء بينهما والثانية كذلك اال أنه بكسر التاء والثالثة 

كذلك اال أنه بضمها وهي لغات فيها والكلمة اسم للفعل فمنهم من يقول هو خرب معناه هتيأت وبىن كما بىن شتان 
ح طلب اخلفة ومن كسر فعلى التقاء الساكنني مثل جري ومنهم من يقول هو اسم لألمر أي أقبل وهلم فمن فت

ومنهم من ضم شبهه حبيث والالم على هذا للتبيني مثل اليت يف قوهلم سقيا لك والقراءة الرابعة بكسر اهلاء ومهزة 
ساكنة وضم التاء وهو على هذا فعل من هاء يهاء مثل شاء يشاء ويهيء مثل فاء يفيء واملعىن هتيأت لك أو خلقت 

ا هيئة لك والالم متعلقة بالفعل والقراءة اخلامسة هيئت لك وهي غريبة والسادسة بكسر اهلاء وسكون اهلمزة ذ
وفتح التاء واالشبه أن تكون اهلمزة بدال من الياء أو تكون لغة يف الكلمة اليت هي اسم للفعل وليست فعال ألن 

هني أحدمها أنه مل يتهيأ هلا وإمنا هي هتيأت له ذلك يوجب أن يكون اخلطاب ليوسف عليه السالم وهو فاسد لوج
والثاين أنه قال لك ولو أراد اخلطاب لكان هئت يل قال معإذ اهللا هو منصوب على املصدر يقال عذت به عوذا 

  وعيإذا وعيإذة وعوذة ومعإذا انه اهلاء ضمري الشأن واجلملة بعده اخلرب 
ه هلم هبا والوقف على هذا ولقد مهت به واملعىن أنه مل يهم هبا قوله تعاىل لوال أن رأى جواب لوال حمذوف تقدير

  وقيل التقدير لوال أن رأى الربهان لواقع املعصية كذلك يف موضع رفع اي االمر كذلك وقيل يف موضع نصب 

أي نراعيه كذلك والالم يف لنصرف متعلقة باحملذوف و املخلصني بكسر الالم أي املخلصني أعماهلم وبفتحها أي 
  أخلصهم اهللا لطاعته 

قوله تعاىل من دبر اجلمهور على اجلر والتنوين وقرىء يف الشوإذ بثالث ضمات من غري تنوين وهو مبين على الضم 
ألنه قطع عن االضافة واألصل من دبره وقبله مث فعل فيه ما فعل يف قبل وبعد وهو ضعيف ألن االضافة ال تلزمه 

  االضافة  كما تلزم الظروف املبنية لقطعها عن
قوله تعاىل يوسف أعرض اجلمهور على ضم الفاء والتقدير يا يوسف وقرأ االعمش بالفتح واالشبه أن أخرجه على 

وقيل مل تضبط هذه القراءة عن االعمش واالشبه أن ... أصل املنادى كما جاء يف الشعر يا عديا لقد وقتك االواقي 
الوقف فألقى حركة اهلمزة على الفاء وحذفها فصار اللفظ  يكون وقف على الكلمة مث وصل وأجرى الوصل جمرى

هبا يوسف أعرض وهذا كما حكى اهللا أكرب أشهد بالوصل والفتح وقرىء يف الشإذ أيضا بضم الفاء وأعرض على 
  لفظ املاضي وفيه ضعف لقوله واستغفري وكان االشبه أن يكون بالفاء فاستغفري 

ها ومها لغتان وألف ألفىت منقلبة عن ياء لقوهلم فتيان وألفتوة شإذ قد شغفها قوله تعاىل نسوة يقرأ بكسر النون وضم
يقرأ بالغني وهو من شغاف القلب وهو غالفه واملعىن أنه أصاب شغاف قلبها وأن حبه صار حمتويا على قلبها 

ييز واألصل قد كاحتواء الشغاف عليه ويقرأ بالعني وهو من قولك فالن مشغوف بكذا أي مغرم به ومولع و حبا مت
  شغفها حبه واجلملة مستأنفة وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف ترأود أو من ألفىت 

قوله تعاىل وأعتدت هو من العتاد وهو الشيء املهيأ لألمر متكأ اجلمهور على تشديد التاء واهلمز من غري مد وأصل 
دلت الوأو تاء وأدغمت وقرىء شإذا باملد واهلمز الكلمة موتكأ ألنه من توكأت ويراد به اجمللس الذي يتكأ فيه فأب

واأللف فيه ناشئة عن إشباع الفتحة ويقرأ بالتنوين من غري مهز والوجه فيه أنه أبدل اهلمزة ألفا مث حذفها للتنوين 
وقال ابن جين جيوز أن يكون من أوكيت السقاء فتكون اللف بدال من الياء ووزنه مفتعل من ذلك ويقرأ بتخفيف 

ء من غري مهز ويقال املتك االترج حاشى هللا يقرأ بألفني وهو األصل واجلمهور على أنه هنا فعل وقد صرف منه التا



أحاشي وايد ذلك دخول الالم على اسم اهللا تعاىل ولو كان حرف جر ملا دخل على حرف جر وفاعله مضمر 
  تقديره حاشى يوسف 

ت الشيء فحاشا صار يف حاشية أي ناحية ويقرأ بغري ألف أي بعد من املعصية خبوف اهللا وأصل الكلمة من حاشي
بعد الشني حذفت ختفيفا واتبع يف ذلك املصحف وحسن ذلك كثرة استعماهلا وقرىء شإذا حشا هللا بغري ألف بعد 
احلاء وهو خمفف منه وقال بعضهم هي حرف جر والالم زائدة وهو ضعيف ألن موضع مثل هذا ضرورة الشعر ما 

بفتح الباء أي انسانا بل هو ملك ويقرأ بكسر الباء من الشراء أي مل حيصل هذا بثمن وجيوز أن  هذا بشرا يقرأ
  يكون مصدرا يف موضع املفعول أي مبشترى وعلى هذا قرىء بكسر الالم يف ملك 

قوله تعاىل رب السجن يقرأ بكسر السني وضم النون وهو مبتدأ و أحب خربه واملراد احملبس والتقدير سكىن 
سجن ويقرأ بفتح السني على أنه مصدر ويقرأ رب بضم الباء من غري ياء والسجن بكسر السني واجلر على ال

  االضافة أي صاحب السجن والتقدير لقاؤه أو مقاساته 
قوله تعاىل بدا هلم يف فاعل بدا ثالثة أوجه أحدها هو حمذوف و ليسجننه قام مقامه أي بدا هلم السجن فحذف 

امه وليست اجلملة فاعال ألن اجلمل ال تكون كذلك والثاين أن الفاعل مضمر وهو مصدر بدا أي وأقيمت اجلملة مق
بدا هلم بداء فأضمر والثالث أن الفاعل ما دل عليه الكالم أي بدا هلم رأى أي فأضمر أيضا و حىت متعلقة بيسجننه 

  واهللا أعلم 
بفتحها والتقدير موضع السجن أو يف السجن و قوله تعاىل ودخل معه السجن اجلمهور على كسر السني وقرىء 

قال مستأنف ألنه مل يقل ذلك املنام حال دخوله وال هو حال مقدرة ألن الدخول ال يؤدي إىل املنام فوق رأسي 
  ظرف ألمحل وجيوز أن يكون حاال من اخلرب و تأكل صفة له 

لني وقد حذف الثاين أي مسيتموها آهلة وأمساء هنا قوله تعاىل أم اهللا الواحد أم هنا متصلة مسيتموها يتعدى إىل مفعو
مبعىن مسميات أو ذوي أمساء ألن االسم ال يعبد أمر اال جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال وقد معه مرادة وهو 

  ضعيف لضعف العامل فيه 
  ألنه ليس املعىن عليه قوله تعاىل منهما جيوز أن يكون صفة لناج وأن يكون حاال من الذي وال يكون متعلقا بناج 

قوله تعاىل مسان صفة لبقرات وجيوز يف الكالم نصبه نعتا لسبع و يأكلهن يف موضع جر أو نصب على ما ذكرنا 
  ومثله خضر 

  للرؤيا الالم فيه زائدة تقوية للفعل ملا تقدم مفعوله عليه وجيوز حذفها يف غري القرآن ألنه يقال عربت الرؤيا 
م أي هذه بتأويل االحالم أي بتأويل أضغاث االحالم ال بد من ذلك ألهنم مل يدعوا اجلهل قوله تعاىل أضغاث أحال

  بتعبري الرؤيا 
قوله تعاىل جنا منهما يف موضع احلال من ضمري الفاعل وليس مبفعول به وجيوز أن يكون حاال من الذي وادكر أصله 

ثانية ليتقارب احلرفان ويقرأ شإذا بذال معجمة مشددة إذتكر فأبدلت الذال داال والتاء داال وأدغمت األوىل يف ال
  ووجهها أنه قلب التاء ذاال وأدغم 

قوله تعاىل بعد أمة يقرأ بضم اهلمزة وبكسرها أي نعمة وهي خالصة من السجن وجيوز أن تكون مبعىن حني ويقرأ 
  بفتح اهلمزة وامليم وهاء منونة وهو النسيان يقال أمه يأمه أمها 

دأبا منصوب على املصدر أي ت ابون ودل الكالم عليه ويقرأ بإسكان اهلمزة وفتحها والفعل منه دأب قوله تعاىل 



  دأبا ودئب دأبا ويقرأ بألف من غري مهز على التخفيف 
قوله تعاىل يعصرون يقرأ بالياء والتاء والفتح واملفعول حمذوف أي يعصرون العنب لكثرة اخلصب ويقرأ بضم التاء 

  متطرون وهو من قوله من املعصرات  وفتح الصاد أي
قوله تعاىل إذ رأودتن العامل يف الظرف خطبكن وهو مصدر مسي به االمر العظيم ويعمل باملعىن ألن معناه ما أردتن 

  أو ما فعلنت 
  قوله تعاىل ذلك ليعلم أي االمر ذلك والالم متعلقة مبحذوف تقديره أظهر اهللا ذلك ليعلم 

ريب يف ما وجهان أحدمها هي مصدرية وموضعها نصب والتقدير ان النفس ألمارة بالسور اال قوله تعاىل اال ما رحم 
وقت رمحة ريب ونظريه فدية مسلمة إىل أهله اال أن يصدقوا وقد ذكروا انتصابه على الظرف وهو كقولك ما قمت 

وء اال ملن رحم ريب أو اال نفسا اال يوم اجلمعة والوجه االخر أن تكون ما مبعىن من والتقدير ان النفس لتأمر بالس
  رمحها ريب فاهنا ال تأمر بالسوء 

  قوله تعاىل يتبوأ منها حيث يشاء حيث ظرف ليتبوأ وجيوز أن يكون 

مفعوال به ومنها يتعلق بيتبوأ وال جيوز أن يكون حاال من حيث ألن حيث التنم اال باملضاف إليه وتقدمي احلال على 
بالياء وفاعله ضمري يوسف وبالنون ضمري اسم اهللا على التعظيم وجيوز أن يكون فاعله املضاف إليه ال جيوز ويشاء 

ضمري يوسف ألن مشيئته من مشيئة اهللا والالم يف ليوسف زائدة أي مكنا يوسف وجيوز أن ال تكون زائدة ويكون 
  املفعول حمذوفا أي مكنا ليوسف االمور ويتبوأ حال من يوسف 

بالتاء على فعلة وهو مجع قلة مثل صبية وبالنون مثل غلمان وهو من مجوع الكثرة وعلى هذا قوله تعاىل لتفيته يقرأ 
  يكون واقعا موقع مجع القلة إذا اقلبوا العامل يف إذا يعرفوهنا 

قوله تعاىل نكتل يقرأ بالنون ألن ارساله سبب يف الكيل للجماعة وبالياء على أن الفاعل هو االخ وملا كان هو 
  الفعل إليه فكأنه هو الذي يكيل للجماعة السبب نسب 

قوله تعاىل اال كما أمنتكم يف موضع نصب على املصدر أي أمنا كأمين اياكم على أخيه خري حافظا يقرأ باأللف وهو 
  متييز ومثل هذا جيوز اضافته وقيل هو حال ويقرأ حفظا وهو متييز ال غري 

ويقرأ بكسرها ووجهه أنه نقل كسرة العني إىل الفاء كما فعل  قوله تعاىل ردت اجلمهور على ضم الراء وهو األصل
يف قيل وبيع واملضاعف يشبه املعتل ما نبغي ما استفهام يف موضع نصب بنبغي وجيوز أن تكون نافية ويكون يف نبغي 

  عدى وجهان أحدمها مبعىن نطلب فيكون املفعول حمذوفا أي ما نطلب الظلم والثاين أن يكون الزما مبعىن ما يت
قوله تعاىل لتأتنين به هو جواب قسم على املعىن ألن امليثاق مبعىن اليمني اال أن حياط هو استثناء من غري اجلنس 

  وجيوز أن يكون من اجلنس ويكون التقدير لتأتنين به على كل حال اال يف حال االحاطة بكم 
مها هو أوى وهو جواب ملا األوىل والثانية قوله تعاىل وملا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يف جواب ملا وجهان أحد

كقولك ملا جئتك وملا كلمتك أجبتين وحسن ذلك أن دخوهلم على يوسف يعقب دخوهلم من االبواب والثاين هو 
  حمذوف تقديره امتثلوا أو قضوا حاجة أبيهم وحنوه وجيوز أن يكون 

   التفرق اجلواب معىن ما كان يغين عنهم و وحاجة مفعول من أجله وفاعل يغين
  قوله تعاىل قال اين أنا هو مستأنف وهكذا كل ما اقتضى جوابا وذكر جوابه مث جاءت بعده قال فهي مستأنفة 

قوله تعاىل صواع امللك اجلمهور على ضم الصاد وألف بعد الوأو ويقرأ بغري ألف فمنهم من يضم الصاد ومنهم من 



ناء الذي يشرب به ويقرأ صوغ امللك بغني معجمة أي يفتحها ويقرأ صاع امللك وكل ذلك لغات فيه وهو اال
مصوغه قالوا جزاؤه فيه ثالثة أوجه أحدها أنه مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره جزاؤه عندنا كجزائه عندكم واهلاء تعود 
 على السارق أو على السرق ويف الكالم املتقدم دليل عليهما فعلى هذا يكون قوله من وجد مبتدأ و وفهو مبتدأ ثان

و جزاؤه خرب املبتدأ الثاين واملبتدأ الثاين وخربه خرب األوىل ومن شرطية والفاء جواهبا وجيوز أن تكون مبعىن الذي 
ودخلت الفاء يف خربها ملا فيها من االيهام والتقدير استعباد من وجد يف رحله فهو أي االسعباد جزء السارق وجيوز 

ين أن يكون جزاؤه مبتدأ ومن وجد خربه والتقدير استعباد من وجد يف أن تكون اهلاء يف جزائه للسرق والوجه الثا
رحله وفهو جزاؤه مبتدأ وخرب مؤكد ملعىن االول والوجه الثالث أن يكون جزاؤه مبتدأ ومن وجد مبتدأ ثان وفهو 

ي الكاف يف مبتدأ ثالث وجزاؤه خرب الثالث والعائد على املبتدأ االول اهلاء االخريه وعلى الثاين هو كذلك جنز
  موضع نصب أي جزاء مثل ذلك 

قوله تعاىل وعاء أخيه اجلمهور على كسر الوأو وهو األصل ألنه من وعي يعي ويقرأ باهلمزة وهي بدل من الوأو 
ومها لغتان يقال وعاء واعاء ووشاح واشاح ووسادة واسادة وإمنا فروا إىل اهلمز لثقل الكسرة على الوأو ويقرأ 

  بضمها وهي لغة 
ن قيل مل مل يقل فاستخرجها منه لتقدم ذكره قيل مل يصرح بتفتيش وعاء أخيه حىت يعيد ذكره مضمرا فأظهره فا

  ليكون ذلك تنبيها على احملذوف فتقديره مث فتش وعاء أخيه فاستخرجها منه 
شإذا قوله تعاىل كذلك كدنا و اال أن يشاء و درجات من نشاء كل ذلك قد ذكر وفوق كل ذي علم عليم يقرأ 

  ذي عامل وفيه 

  ثالثة أوجه أحدها هو مصدر كالباطل والثاين ذي زائدة وقد جاء مثل ذلك يف الشعر كقول الكميت 
  والثالث أنه أضاف االسم إىل املسمى وهو حمذوف تقديره ذي مسمى عامل كقول الشاعر ... إليكم ذوي آل النيب 

   أي مسمى السالم... إىل احلول مث اسم السالم عليكما 
قوله تعاىل فأسرها الضمري يعود إىل نسبتهم إياه إىل السرق وقد دل عليه الكالم وقيل يف الكالم تقدمي وتأخري 

  تقديره قال يف نفسه أنتم شر مكانا وأسرها أي هذه الكلمة و مكانا متييز أي شر منه أو منهما 
وز أن يكون حمموال على املعىن أي اجعل قوله تعاىل فخذ أحدنا مكانه هو منصوب على الظرف والعامل فيه خذ وجي

  أحدنا مكانه 
  قوله تعاىل معإذ اهللا هو مصدر والتقدير من أن نأخذ 

قوله تعاىل استيأسوا يقرأ بياء بعدها مهزة وهو من يئس ويقرأ استأيسوا بألف بعد التاء وقبل الياء وهو مقلوب يقال 
أما اياس اسم رجل فليس مصدر هذا الفعل بل مصدر آسيته يئس وأيس واألصل تقدمي الياء وعليه تصرف الكلمة ف

أي أعطيته اال أن اهلمزة يف االية قلبت ألفا ختفيفا جنيا حال من ضمري الفاعل يف خلصوا وهو واحد يف موضع اجلمع 
من أي أجنيه كما قال تعاىل مث خنرجكم طفال ومن قبل أي ومن قبل ذلك ما فرطتم يف ما وجهان أحدمها هي زائدة و

متعلقة بالفعل أي وفرطتم من قبل والثاين هي مصدرية زيف موضعها ثالثة أوجه أحدها رفع باالبتداء ومن قبل خربه 
أي وتفريطكم يف يوسف من قبل وهذا ضعيف ألن قبل إذا وقعت خربا أو صلة ال تقطع عن االضافة لئال تبقى 

أمل تعرفوا أبيكم عليكم امليثاق وتفريطك يف يوسف ناقصة والثاين موضعها نصب عطفا على معملو تعلموا تقديره 
والثالث هو معطوف على اسم ان تقديره وان تفريطكم من قبل يف يوسف وقيل هو ضعيف على هذيه الوجهني ألن 

فيهما فصال سبني حرف العطف واملعطوف وقد بينا يف سورة النساء أن هذا ليس بشيء فأما خرب ان على الوجه 



يكون يف يوسف وهو األوىل لئال جيعل من قبل خربا فلن أبرح االرض هو مفعول أبرح أي لن االخري فيجوز أن 
  أفارق وجيوز أن يكون ظرفا 

قوله تعاىل سرق يقرأ بالفتح والتخفيف أي فيما ظهر لنا ويقرأ بضم السني وتشديد الراء وكسرها أي نسب إىل 
  السرق 

حذف املضاف ألن املعىن ال يلتبس فأما قوله تعاىل والعري اليت فرياد هبا قوله تعاىل واسئل القرية أي أهل القرية وجاز 
االبل فعلى هذا يكون املضاف حمذوفا أيضا أي أصحاب العري وقيل العري القافلة وهم الناس الراجعون من السفر 

  فعلى هذا ليس يف حذف 
لفاء وصريت الياء ألف ليكون الصوت هبا قوله تعاىل يا اسفي األلف مبدلة من ياء املتكلم واألصل أسفي ففتحت ا

  أمت و على متعلقة بأسفي 
  قوله تعاىل تفتؤ أي ال تفتؤ فحذفت ال للعلم هبا و تذكر يف موضع نصب خرب تفتؤ 

قوله تعاىل من روح اهللا اجلمهور على فتح الراء وهو مصدر مبعىن الرمحة اال أن استعماأللفعل منه قليل وإمنا يستعمل 
  ل أراح وروح ويقرأ بضم الراء وهي لغة فيه وقيل هو اسم للمصدر مثل الشرب والشرب بالزيادة مث

  قوله تعاىل مزجاة ألفها منقلبة عن ياء أو عن وأو لقوهلم زجا االمر يزجو فأوف لنا الكيل أي املكيل 
مل يف احلال وأنا ال قوله تعاىل قد من اهللا علينا مجلة مستأنفة وقيل هي حال من يوسف وأخي وفيه بعد لعدم العا

يعمل يف احلال وال يصح أن يعمل فيه هذا ألنه اشارة إىل واحد وعلينا راجع إليهما مجيعا من يتق اجلمهور على 
حذف الياء و من شرط والفاء جوابه ويقرأ بالياء وفيه ثالثة أوجه أحدها أنه أشبع كسرة القاف فنشأت الياء 

ذفها باجلزم وجعل حرف العلة كالصحيح يف ذلك والثالث أنه جعل من مبعىن والثاين أنه قدر احلركة على الياء وح
الذي فالفعل على هذا مرفوع ويصرب بالسكون فيه وجهان أحدمها أنه حذف الضمة لئال تتواىل احلركات أو نوى 

ي ولكنها الوقف عليه وأجرى الوصل جمرى الوقف والثاين هو جمزوم على املعىن ألن من هنا وان كانت مبعىن الذ
مبعىن الشرط ملا فيها من العموم وااليهام ومن هنا دخلت الفاء يف خربها ونظريه فأصدق وأكن يف قراءة من جزم 
  والعائد من اخلرب حمذوف تقديره احملسنني منهم وجيوز أن يكون وضع الظاهر موضع املضمر أي ال نضيع أجرهم 

ه عليكم فعلى هذا ينتصب اليوم باخلرب وقيل ينتصب اليوم ب قوله تعاىل ال تثريب يف خرب ال وجهان أحدمها قول
  يغفر والثاين اخلرب اليوم وعليكم يتعلق بالظرف أو بالعامل يف الظرف وهو االستقرار وقيل هي للتبيني 

  كالكالم يف قوهلم سقيا لك وال جيوز أن تتعلق على بتثريب وال نصب اليوم به ألن اسم ال إذا عمل ينون 
 بقميصي جيوز أن يكون مفعوال به أي امحلوا قميصي وجيوز أن يكون حاال أي إذهبوا وقميصي معكم و قوله تعاىل

  بصريا حال يف املوضعني 
قوله تعاىل سحدا حال مقدرة ألن السجود يكون بعد اخلرور رؤياي من قبل الظرف حال من رؤياي ألن املعىن 

أن يكون ظرفا للرؤيا أي تأويل رؤياي يف ذلك الوقت وجيوز أن رؤياي اليت كانت من قبل والعامل فيها هذا وجيوز 
يكون العامل فيها تأويل ألن التأويل كان من حني وقوعها هكذا واالن ظهر له و قد جعلها حال مقدرة وجيوز أن 
 تكون مقارنة و حقا صفة مصدر أي جعال حقا وجيوز أن يكون مفعوال ثانيا وجعل مبعىن صري وجيوز أن يكون حاال
أي وضعها صحيحة وجيوز أن يكون حقا مصدرا منغري لفظ الفعل بل من معناه ألن جعلها يف معىن حققها وحقا يف 
معىن حتقيق وقد أحسن يب قيل الباء مبعىن إىل وقيل هي على باهبا واملفعول حمذوف تقديره وقد أحسن صنعه يب و إذ 



  ظرف ألحسن أو لصنعه 
االحاديث قيل املفعول حمذوف أيعظيما من امللك وحظا من التأويل وقيل هي زائدة  قوله تعاىل من امللك و من تأويل

  وقيل من لبيان اجلنس 
قوله تعاىل واالرض ميرون اجلمهور على اجلر عطفا على السموات والضمري يف عليها لآلية وقيل لألرض فيكون 

علمون ويقرأ واالرض بالنصب أي ميرون حاال منها وقيل منها ومن السموات ومعىن ميرون يشاهدون أو ي
ويسلكون االرض وفسره ميرون ويقرأ بالرفع على االبتداء و بغتة مصدر يف موضع احلال و أدعو إىل اهللا مستأنف 
وقيل حال من الياء على بصرية حال أي مستيقنا ومن اتبعين معطوف على ضمري الفاعل يف أدعوا وجيوز أن يكون 

  من أهل القرى صفة لرجال أو حال من اجملرور مبتدأ أي ومن اتبعين كذلك و 
قوله تعاىل قد كذبوا يقرأ بضم الكاف وتشديد الذال وكسرها أي علموا أهنم نسبوا إىل التكذيب وقيل الضمري 

يرجع إىل املرسل إليهم أي علم االمم أن الرسل كذبوهم ويقرأ بتخفيف الذال واملراد على هذا االمم ال غري ويقرأ 
تشديد أي وظن الرسل أن االمم كذبوهم ويقرأ بالتخفيف أي علم الرسل أن االمم كذبوا فيما ادعوا بالفتح وال

  فننجي يقرأ بنونني وختفيف اجليم ويقرأ بنون واحدة وتشديد اجليم على 

 أنه ماض مل يسم فاعله ويقرأ كذلك اال أنه بسكون الياء وفيه وجهان أحدمها أن يكون أبدل النون الثانية جيما
  وأدغمها وهو مستقبل على هذا والثاين أن يكون ماضيا وسكن الياء لثقلها حبركتها وانكسار ما قبلها 

قوله تعاىل ما كان حديثا أي ما كان حديث يوسف أو ما كان املتلو عليهم ولكن تصديق قد ذكر يف يونس وهدى 
  ورمحة معطوفان عليه واهللا ألعم 

  سورة الرعد

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
قوله تعاىل املر قد ذكر حكمها يف أول البقرة تلك جيوز أن يكون مبتدأ و آيات الكتاب خربه وأن يكون خرب املر 
وآيات بدل أو عطف بيان والذي أنزل فيه وجهان أحدمها هو يف موضع رفع و احلق خربه وجيوز أن يكون اخلرب 

خرب واحد ولو قرىء احلق باجلر جلاز على أن يكون  من ربك واحلق خرب مبتدأ حمذوف أو هو خرب بعد خرب وكالمها
صفة لربك الوجه الثاين أن يكون والذي صفة للكتاب وأدخلت الوأو يف الصفة كما أدخلت يف النازلني والطيبني 

  واحلق بالرفع على هذا خرب مبتدأ حمذوف 
ن عمد والعمد بالفتح مجع عماد أو قوله تعاىل بغري عمد اجلار واجملرور يف موضع نصب على احلال تقديره خالية ع

عمود مثل أدمي وأدم وافيق وأفق واهاب وأهب وال خامس هلا ويقرأ بضمتني وهو مثل كتاب وكتب ورسول 
ورسل تروهنا الضمري املفعول يعود على العمد فيكون تروهنا يف موضع جر صفة لعمد وجيوز أن يعود على 

ن بالياء والنون ومعنامها ظاهر ومها مستأنفان وجيوز أن يكون االول السموات فيكون حاال منها يدبر و يفصل يقرآ
  حاال من الضمري يف سخر والثاين حاال من الضمري يف يدبر 

قوله تعاىل ومن كل الثمرات فيه ثالثة أوجه أحدها أن يكون متعلقا جبعل الثانية والتقدير وجعل فيها زوجني اثنني 
ال من اثنني وهو صفة له يف الصل والثالث أن يتعلق جبعل األوىل ويكون جعل من كل الثمرات والثاين أن يكون حا



الثاين مستأنفا يغشي الليل جيوز أن يكون حاال من ضمري اسم اهللا فيما يصح من االفعال اليت قبله وهي رفع وسخر 
  ويدبر ويفصل ومد وجعل 

الظرف وقرأ احلسن قطعا متجأورات على تقدير  قوله تعاىل ويف االرض قطع اجلمهور على الرفع باالبتداء أو فاعل
وجعل يف االرض وجنات كذلك على االختالف ومل يقرأ أحد منهم وزرعا بالنصب ولكن رفعه قوم وهو عطف 

على قطع وكذلك ما بعده وجره آخرون عطفا على أعناب وضعف قوم هذه القراءة ألن الزرع ليس من اجلنات 
ع ولكن بني النخيل واالعناب وقيل التقدير ونبات زرع فعطفه على املعىن وقال آخرون قد يكون يف اجلنة زر

والصنوان مجع صنو مثل قنوا وقنوان وجيمع يف القلة على أصناء وفيه لغتان كسر الصاد وضمها وقد قرىء هبما 
لياء على تسقى اجلمهور على التاء والتأنيث للجمع السابق ويقرأ بالياء أي يسقى ذلك ونفضل يقرأ بالنون وا

تسمية الفاعل وبالياء وفتح الضاد و بعضها بالرفع وهو بني يف االكل جيوز أن يكون ظرفا لنفضل وأن يكون متعلقا 
  مبحذوف على أن يكون حاال من بعضها أي نفضل بعضها مأكوال أو وفيه االكل 
ب فعلى هذا جيوز أن يرتفع قوله تعاىل فعجب قوهلم قوهلم مبتدأ وعجب خرب مقدم وقيل العجب هنا مبعىن املعج

قوهلم به أئذا كنا الكالم كله يف موضع نصب بقوله والعامل يف إذا قعل دل عليه الكالم تقديره أئذا كنا ترابا نبعث 
ودل عليه قوله تعاىل لفي خلق جديد وال جيوز أن ينتصب بكنا ألن إذا مضافة إليه وال جبديد ألن ما بعد ان ال 

  يعمل فيما قبلها 
تعاىل قبل احلسنة جيوز أن يكون ظرفا ليستعجلوك وأن يكون حاال من السيئة مقدرة و املثالت بفتح امليم وضم  قوله

الثاء واحدهتا كذلك يقرأ بإسكان التاء وفيه وجهان أحدمها أهنا خمففة من اجلمع املضموم فرارا من ثقل الضمة مع 
ويقرأ بضمتني وبضم االول وإسكان الثاين وضم امليم فيه  توايل احلركات والثاين أن الواحد خفف مث مجع على ذلك

لغة فأما ضم الثاء فيجوز أن يكون لغة يف الواحد وأن يكون اتباعا يف اجلمع وأما إسكاهنا فعلى الوجهني على 
  ظلمهم حال من الناس والعامل املغفرة 

لكل قوم بين هاد والثاين أن املبتدأ حمذوف قوله تعاىل ولكل قوم هاد فيه ثالثة أوجه أحدها أنه مجلة مستأنفة أي و
تقديره وهو لكل قوم هاد والثالث تقديره امنا أنت منذر وهاد لكل قوم و هذا فصل بني حرف العطف واملعطوف 

  وقد ذكروا منه قدرا صاحلا 

فتكون منصوبة قوله تعاىل ما حتمل يف ما وجهان أحدمها هي مبعىن الذي وموضعها نصب بيعلم والثاين هي استفهامية 
بتحمل واجلملة يف موضع نصب ومثله وما تغيض االرحام وما تزداد وكل شيء عنده مبقدار جيوز أن يكون عنده 
يف موضع جر صفة لشيء أو يف موضع رفع صفة لكل والعامل فيها على الوجهني حمذوف وخرب كل مبقدار وجيوز 

   أن يكون صفة ملقدار وأن يكون ظرفا ملا يتعلق به اجلار
قوله تعاىل عامل الغيب خرب مبتدأ حمذوف أي هو وجيوز أن يكون مبتدأ و الكبري خربه واجليد الوقف على املتعال بغري 

  ياء ألنه رأس آية ولوال ذلك لكان اجليد إثباهتا 
 قوله تعاىل سواء منكم من اسر القول من مبتدأ وسواء خرب فأما منكم فيجوز أن يكون حاال من الضمري يف سواء
ألنه يف موضع مستو ومثله ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ويضعف أن يكون منكم حاال من الضمري يف 

أسر وجهر لوجهني أحدمها تقدمي ما يف الصلة على املوصول أو الصفة على املوصوف والثاين تقدمي اخلرب على منكم 
  وحقه أن يقع بعده 



اء فيها للمبالغة مثل نسابة أي ملك معقب وقيل معقبة صفة للجمع مث مجع قوله تعاىل له معقبات واحدهتا معقبة واهل
على ذلك من بني يديه جيوز أن يكون صفة ملعقبات وأن يكون ظرفا وأن يكون حاال من الضمري الذي فيه فعلى 

يكون  هذا يتم الكالم عنده وجيوز أن يتعلق ب حيفظونه أي معقبات حيفظونه من بني يديه ومن خلفه وجيوزأن
حيفظونه صفة ملعقبات وأن يكون حاال مما يتعلق به الظرف من أمر اهللا اي من اجلن واالنس فتكون من على باهبا قيل 

من مبعىن الباء أي بأمر اهللا وقيل مبعىن عن وإذا أراد العامل يف إذا ما دل عليه اجلواب أي مل يرد أو وقع من وال 
  هنا و السحاب الثقال قد ذكر يف االعراف  يقرأ باالمالة من أجل الكسرة وال مانع

  قوله تعاىل خوفا وطمعا مفعول من أجله 
قوله تعاىل ويسبح الرعد حبمده قيل هو ملك فعلى هذا قد مسي باملصدر وقيل الرعد صوته والتقدير على هذا ذو 

لقوة يقال حمل به إذا غلبه وفيه الرعد أو الراعد وحبدمه قد ذكر يف البقرة يف قصة آدم و احملال فعال من احملل وهو ا
  لغة أخرى فتح امليم 

قوله تعاىل والذين يدعون من دونه فيه قوالن أحدمها هو كناية عن االصنام أي واالصنام الذين يدعون املشركني إىل 
عبادهتم ال يستجيبون هلم بشيء ومجعهم مجع من يعقل على اعتقادهم فيها والثاين أهنم املشركون والتقدير 

ملشركون الذين يدعون االصنام من دون اهللا ال يستجيبون هلم أي ال جييبوهنم أي أن االصنام ال جتيبهم بشيء اال وا
كباسط كفيه التقدير اال استجابة كاستجابة باسط كفيه واملصدر يف هذا التقدير مضاف إىل املفعول كقوله تعاىل ال 

ر وهو ضمري املاء أي ال جييبوهنم اال كما جييب املاء باسط يسأم االنسان من دعاء اخلري وفاعل هذا املصدر مضم
كفيه إليه واالجابة هنا كناية عن االنقياد وأما قوله تعاىل ليبلغ فاه فالالم متعلقة بباسط والفاعل ضمري املاء أي ليبلغ 

ن اسم الفاعل إذا املاء فاه وما هو أي املاء وال جيوز أن يكون ضمري الباسط على أن يكون فاعل بالغ مضمرا أل
جرى على غري من هو له لزم ابراز الفاعل فكان جيب على هذا أن يقول وما هو ببالغه املاء فان جعلت اهلاء يف بالغه 

ضمري املاء جاز أن يكون هو ضمري الباسط والكاف يف كباسط ان جعلتها حرفا كان منها ضمري يعود على 
  يها ضمري املوصوف احملذوف وان جعلتها امسا مل يكن ف

  قوله تعاىل طوعا وكرها مفعول له أو يف موضع احلال وظالهلم معطوف على من و بالغدو ظرف ليسجد 
  قوله تعاىل أم هل يستوي يقرأ بالياء والتاء وقد سبقت نظائره 

اء قوله تعاىل أودية هو مجع واد ومجع فاعل فعى أفعله شإذ ومل نسمعه يف غري هذا احلرف ووجهه أن فاعال قد ج
اجربة كذلك فاعل بقدرها صفة ألودية ومما يوقدون بالياء والتاء و ، مبعىن فعيل وكما جاء فعيل وأفعلة كجريب 

عليه يف النار متعلق بيوقدون و ابتغاء مفعول له أو متاع معطوف على حلية و زبد مبتدأ و مثله صفة له واخلرب مما 
زبد وهو خبثه مثله أي مثل الزبد الذي يكون على املاء و  يوقدون واملعىن ومن جواهر االرض كالنحاس ما فيه

  جفاء حال ومهزته منقلبة عن وأو وقيل هي أصل للذين استجابوا مستأنف وهو خرب احلسىن 
  قوله تعاىل الذين يوفون جيوز أن يكون نصبا على إضمار أعىن 

اخلرب ومن صلح يف موضع رفع عطفا  قوله تعاىل جنات عدن هو بدل من عقىب وجيوز أن يكون مبتدأ و يدخلوهنا
  على ضمري الفاعل 

  وساغ ذلك وان مل يؤكد ألن ضمري املفعول صار فاصال كالتوكيد وجيوز أن يكون نصبا مبعىن مع 
قوله تعاىل سالم أي يقولون سالم مبا صربمت ال جيوز أن تتعلق الباء بسالم ملا فيه من ألفصل باخلرب وإمنا يتعلق بعليكم 



  تعلق به أو مبا ي
قوله تعاىل وما احلياة الدنيا يف االخرة التقدير يف جنب االخرة وال جيوز أن يكون ظرفا ال للحياة وال للدنيا ألهنما ال 

  يقعان يف االخرة وإمنا هو حال والتقدير وما احلياة القريبة كائنة يف جنب االخرة 
ة حتصل هلم بذكر اهللا وجيوز أن يكون حاال من القلوب قوله تعاىل بذكر اهللا جيوز أن يكون مفعوال به أي الطمأنين

  أي تطمئن وفيها ذكر اهللا 
قوله تعاىل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات مبتدأ و طوىب هلم مبتدأ ثان وخرب يف موضع اخلرب االول وجيوز أن يكون 

وا وعملوا وجيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هم الذين آمنوا فيكون طوىب هلم حاال مقدرة والعامل فيها آمن
الذين بدال من أناب أو بإضمار أعىن وجيوز أن يكون طوىب يف موضع نصب على تقدير جعل ووأوها مبدلة من ياء 
ألهنا من الطيب أبدلت وأوا للضمة قبلها وحسن مآب اجلمهور على ضم النون واالضافة وهو معطوف على طوىب 

ضافة وهو عطف على طوىب يف وجه نصبها ويقرأ شإذا بفتح النون ورفع إذا جعلتها مبتدأ وقرىء بفتح النون واال
  مآب وحسن على هذا فعل نقلت ضمة سينه إىل احلاء وهذا جائز يف فعل إذا كان للمدح أو الذم 

  قوله تعاىل كذلك التقدير االمر كما أخربناك 
راء جوابه مقدم عليه أي وهم يكفرون قوله تعاىل ولو أن قرآنا جواب لو حمذوف أي لكان هذا القرآن وقال ألف

بالرمحن ولو أن قرآنا على املبالغة أو كلم به املوتى الوجه يف حذف التاء من هذا الفعل مع إثباهتا يف الفعلني قبله أن 
املوتى يشتمل على املذكر احلقيقي والتغليب له فكان حذف التاء أحسن واجلبال والرض ليسا كذلك أن لو يشاء 

ب بييأس ألن معناه افلم يتبني ويعلم أو حتل قريبا فاعل حتل ضمري القارعة وقيل هو للخطاب أي أو يف موضع نص
  حتل أنت يا حممد قريبا منهم بالعقوبة فيكون موضع اجلملة نصبا عطفا على تصيب 

بفتح قوله تعاىل وجعلوا هللا هو معطوف على كسبت أي وجيعلهم شركاء وحيتمل أن يكون مستأنفا وصدوا يقرأ 
  الصاد أي وصدوا غريهم وبضهما 

  أي وصدهم سالشيطان أو شركاؤهم وبكسرها وأصلها صددوا بضم االول فنقلت كسرة الدال إىل الصاد 
قوله تعاىل مثل اجلنة مبتدأ واخلرب حمذوف أي وفيما يتلى عليكم مثل اجلنة فعلى هذا جتري حال من العائد احملذوف 

أهنارا وقال ألفراء اخلرب جتري وهذا عند البصريني خطأ ألن املثل ال جتري من حتته يف وعد أي وعدها مقدرا جريان 
االهنار وإمنا هو من صفة املضاف إليه وشبهته أن املثل هنا مبعىن الصفة فهو كقولك صفة زيد أنه طويل وجيوز أن 

  يكون جتري مستأنفا أكلها دائم هو مثل جتري يف الوجهني 
  من ضمري الفاعل أو من االرض  قوله تعاىل ننقصها حال

  قوله تعاىل وسيعلم الكفار يقرأ على االفراد وهو جنس وعلى اجلمع على األصل 
قوله تعاىل ومن عنده يقرأ بفتح امليم وهو مبعىن الذي ويف موضعه وجهان أحدمها رفع على مضوع اسم اهللا أي كفى 

م اهللا تعاىل فعلى هذا علم الكتاب مرفوع بالظرف ألنه اهللا وكفى من عنده والثاين يف موضع جر عطفا على لفظ اس
اعتمد بكونه صلة وجيوز أن يكون خربا واملبتدأ علم الكتاب ويقرأ ومن عنده بكسر امليم على أنه حرف وعلم 

  الكتاب على هذا مبتدأ أو فاعل الظرف ويقرأ علم الكتاب على أنه فعل مل يسم فاعله وهو العامل يف من 

  سورة ابراهيم



  عليه السالم 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

قوله تعاىل كتاب خرب مبتدأ حمذوف أي هذا كتاب و أنزلناه صفة للكتاب وليس حبال ألن كتابا نكرة بإذن رهبم يف 
موضع نصب ان شئت على أنه مفعول به أي بسبب االذن وان شئت يف موضع احلال من الناس أي مإذونا هلم أو 

  ذونا لك إىل صراط هذا بدل من قوله إىل النور باعادة حرف الدر من ضمري الفاعل أي مإ
قوله تعاىل اهللا الذي يقرأ باجلر على البدل وبالرفع على ثالثة أوجه أحدها على االبتداء وما بعده اخلرب والثاين على 

  اخلرب واملبتدأ حمذوف أي هو اهللا 

قديره اهللا الذي له ما يف السموات وما يف االرض والذي صفة والثالث هو مبتدأ والذي صفته واخلرب حمذوف ت
العزيز احلميد وحذف لتقدم ذكره وويل مبتدأ و للكافرين خربه من عذاب شديد يف موضع رفع صفة لويل بعد 

  اخلرب وهو جائز وال جيوز أن يتعلق بويل من أجل ألفصل بينهما باخلرب 
أو يف موضع نصب بإضمار أعىن أو يف موضع رفع قوله تعاىل الذين يستحبون يف موضع جر صفة للكافرين 

  بإضمارهم ويبغوهنا عوجا قد ذكر يف آل عمران 
قوله تعاىل اال بلسان قومه يف موضع نصب على احلال أي اال متكلما بلغتهم وقرىء يف الشإذ بلسن قومه بكسر 

ليبني ألن العطف جيعل معىن الالم وإسكان السني وهي مبعىن اللسان فيضل بالرفع ومل ينتصب على العطف على 
املعطوف كمعىن املعطوف عليه والرسل أرسلوا للبيان ال للضالل وقال الزجاج لو قرىء بالنصب على أن تكون 

  الالم الم العاقبة جاز 
قوله تعاىل أن أخرج قومك أن مبعىن أي فال موضع له وجيوز أن تكون مصدرية فيكون التقدير بأن أخرج وقد ذكر 

  ع يف غري موض
قوله تعاىل نعمة اهللا عليكم إذ أجماكم قد ذكر يف قوله إذ كنتم أعداء يف آل عمران ويذحبون حال أخرى معطوفة 

  على يسومون 
  قوله تعاىل وإذ تإذن معطوف على إذ أجناكم 

 من قوله تعاىل قوةم نوح بدل من الذين والذين من بعدهم معطوف عليه فعلى هذا يكون قوله تعاىل ال يعلمهم حاال
الضمري يف من بعدهم وجيوز أن يكون مستأنفا وكذلك جاءهتم وجيوز أن يكون والذين من بعدهم مبتدأ وال يعلمهم 
خربه أو حال من االستقرار وجاءهتم اخلرب يف أفواههم يف على باهبا ظرف لردوا وهو على اجملاز ألهنم إذا سكتوهم 

  النطق وقيل هي مبعىن إىل وقيل مبعىن الباء  فكأهنم وضعوا أيديهم يف افواههم فمنعوهم هبا من
قوله تعاىل أيف اهللا شك فاعل الظرف ألنه اعتمد على اهلمزة فاطر السموات صفة أو بدل ليغفر لكم من ذنوبكم 

  املفعول حمذوف ومن صفة له أي شيئا من ذنوبكم وعند األخفش من زائدة وقال بعضهم من 

  نوبكم كقوله أرضيتم باحلياة الدنيا من االخرة تريدون صفة أخرى لبشر للبدل أي ليغفر لكم بدال من عقوبة ذ
قوله تعاىل وما كان لنا أن نأتيكم اسم كان ولنا اخلرب و اال بإذن اهللا يف موضع احلال وقد ذكر يف أول السورة 

  وجيوز أن يكون اخلرب بإذن اهللا ولنا تبيني 
  أن يكون حاال أي غري متوكلني وقد ذكر يف غري موضع قوله تعال اال نتوكل أي يف أن ال نتوكل وجيوز 

  قوله تعاىل واستفتحوا ويقرأ على لفظ االمر شإذا 



  قوله تعاىل يتجرعه جيوز أن يكون صفة ملاء وأن يكون حاال من الضمري يف يسقى وأن يكون مستأنفا 
لذين و أعماهلم كرماد مجلة مستأنفة قوله تعاىل مثل الذين كفروا مبتدأ واخلرب حمذوف أي فيما يتلى عليكم مثل ا

مفسرة للمثل وقيل اجلملة خرب مثل على املعىن وقيل مثل مبتدأ أو أعماهلم خربه أي مثلهم مثل أعماهلم وكرماد 
على هذا خرب مبتدأ حمذوف أي هي كرمات وقيل أعماهلم بدل من مثل وكرماد اخلرب ولو كان يف غري القرآن جلاز 

ين وهو بدل االشتثمال يف يوم عاصف أي عاصف الريح أو عاصف رحيه مث حذف الريح ابدال أعماهلم من الذ
وجعلت الصفة لليوم جمازا وقيل التقدبر ىف يوم ذى عصوف فهو على النسب كقوهلم نابل ورامح وقرىء يوم 

  عاصف باالضافة أي يوم ريح عاصف اليقدرون مستأنف 
الراء يف الوصل على أنه أجراه جمرى الوقف خلق السموات يقرأ على قوله تعاىل أمل تر أن اهللا يقرأ شإذا بسكون 

  لفظ املاضي وخالق على فاعل وهو للماضي فيتعرف باالضافة 
قوله تعاىل تبعا ان شئت جعلته مجع تابع مثل خادم وخدم وغايب وغيب وان شئت جعلته مصدر تبع فيكون املصدر 

من عذاب اهللا يف موضع نصب على احلال ألنه يف األصل صفة  يف موضع اسم الفاعل أو يكون التقدير ذوي تبع
لشيء تقديره من شيء من عذاب اهللا ومن زائدة أي شيئا كائنا من عذاب اهللا ويكون الفعل حمموال على املعىن 

  تقديره هل متنعون عنا شيئا وجيوز أن يكون 
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  شيء واقعا موقع املصدر أي عناء فيكون من عذاب اهللا متعلقا مبغنون سواء علينا أجزعنا قد ذكر يف أول البقرة 
يكن سلطانا أي حجة مبصرخي اجلمهور على فتح الياء قوله تعاىل اال أن دعوتكم استثناء منقطع ألن دعاءه مل 

وهومجع مصرخ فالياء األوىل ياء اجلمع والثانية ضمري املتكلم وفتحت لئال جيتمع الكسرة والياآن بعد كسرتني 
ويقرأ بكسرها وهو ضعيف ملا ذكرنا من الثقل وفيها وجهان أحدمها أنه كسر على األصل والثاين أنه أراد مصرخي 

ة يقول أرباهبا فىت ورميتيه فتتبع الكسرة الياء إشباعا اال أنه يف االية حذف الياء االخرية اكتفاء بالكسرة وهي لغي
قبلها مبا أشركتمون يف ما وجهان أحدمها هي مبعىن الذي فتقديره على هذا بالذي أشركتموين به أي بالصنم الذي 

أي باشراككم إياي مع اهللا عز و جل و من قبل يتعلق أطعتموين كما أطعتموه فحذف العائد والثاين هي مصدرية 
بأشركتموين أي كفرت االن مبا أشركتموين من قبل وقيل هي متعلقة بكفرت أي كفرت من قبل اشراككم فال 

  أنفعكم شيئا 
قوله تعاىل وأدخل يقرأ على لفظ املاضي وهو معطوف على برزوا أو على فقال الضعفاء ويقرأ شإذا بضم الالم على 

أنه مضارع والفاعل اهللا بإذن رهبم جيوز أن يكون من متام أدخل ويكون من متام خالدين حتيتهم جيوز أن يكون 
  املصدر مضافا إىل الفاعل أي حيىي بعضهم بعضا هبذه الكلمة وأن يكون مضافا إىل املفعول أي حيييهم اهللا أو املالئكة 

شإذا كلمة بالرفع وكشجرة خربه و تؤيت أكلها نعت للشجرة  قوله تعاىل كلمة بدل من مثل كشجرة نعت هلا ويقرأ
  وجيوز أن يكون حاال من معىن اجلملة الثانية أي ترتفع مؤتية أكلها 

  قوله تعاىل ما هلا من قرار اجلملة صفة لشجرة وجيوز أن تكون حاال من الضمري يف اجتثت 
  الثابت قوله تعاىل يف احلياة الدنيا يتعلق بيثبت وجيوز أن يتعلق ب

قوله تعاىل كفرا مفعول ثان لبدل و جهنم بدل من دار البوار وجيوز أن ينتصب بفعل حمذوف أي يصلون جهنم أو 
يدخلون جهنم و يصلوهنا تفسري له فعلى هذا ليس ليصلوهنا موضع وعلى االول جيوز أن يكون موضعه حاال من 

  جهنم أو من الدار أو من قومهم 
  ة فيه ثالثة أوجه أحدها هو جواب قل ويف قوله تعاىل يقيموا الصال

الكالم حذف تقديره قل هلم أقيموا الصالة يقيموا أي ان تقل هلم يقيموا قاله األخفش ورده قوم قالوا ألن قول 
الرسول هلم ال يوجب أن يقيموا وهذا عندي ال يبطل قوله ألنه مل يرد بالعباد الكفار بل املؤمنني وإذا قال الرسول 

وا الصالة أقاموها ويدل على ذلك قوله لعبادي الذين آمنوا والقول الثاين حكمى عن املربد وهو أن التقدير هلم أقيم
قل هلم أقيموا يقيموا فيقيموا املصرح جواب أقيموا احملذوف حكاه مجاعة ومل يتعرضوا بافساده وهو فاسد لوجهني 

فاعل أو فيهما فأما إذا كان مثله يف الفعل والفاعل أحدمها أن جواب الشرط خيألف الشرط اما يف الفعل أو يف ال
فهو خطأ كقولك قم تقم والتقدير على ما ذكر يف هذا الوجه ان يقيموا يقيموا والوجه الثاين أن االمر املقدر 

للمواجهة ويقيموا على لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحدا والقول الثالث أنه جمزوم بالم حمذوفة تقديره 
قيموا فهو أمر مستأنف وجاز حذف الالم لداللة قل على االمر وينفقوا مثل يقيموا سرا وعالنية مصدران يف لي

  موضع احلال 



  قوله تعاىل دائبني حال من الشمس والقمر 
قوله تعاىل من كل ما سألتموه يقرأ بإضافة كل إىل ما فمن على قول األخفش زائدة وعلى قول سيبيويه املفعول 

ديره من كل ما سألتموه ما سألتموه و ما جيوز أن تكون مبعىن الذي ونكرة موصوفة ومصدرية ويكون حمذوف تق
  املصدر مبعىن املفعول ويقرأ بتنوين كلفما سألتموه على هذا مفعول آتاكم 

وكسر  قوله تعاىل آمنا مفعول ثان والبلد وصف املفعول االول واجنبين يقال جنبته وأجنبته وقد قرىء بقطع اهلمزة
  النون أن نعبد أي عن أن نعبد وقد ذكر اخلالف يف موضعه من اإلعراب مرارا 

قوله تعاىل ومن عصاين شرط يف موضع رفع وجواب الشرط فانك غفور رحيم والعائد حمذوف أي له وقد ذكر 
  مثله يف يوسف 

تكون من زائدة عند بيتك  قوله تعاىل من ذرييت املفعول حمذوف أي ذرية من ذرييت وخيرج على قول األخفش أن
جيوز أن يكون صفة لواد وأن يكون بدال منه ليقيموا الالم متعلقة بأسكنت و هتوى مفعول ثان الجعل ويقرأ بكسر 
الوأو وماضيه هوى ومصدره اهلوى ويقرأ بفتح الوأو وباأللف بعدها وماضيه هوى يهوى هوى واملعنيان متقاربان 

  عدى بإىل أن القراءة الثانية عديت بإىل محال على متيل اال أن هوى يتعدى بنفسه وهوى يت

  قوله تعاىل على الكرب حال من الياء يف وهب يل 
  قوله تعاىل ومن ذرييت هو معطوف على املفعول يف اجعلين والتقدير ومن ذرييت مقيم الصالة 

ىل ليوم أي ألجل جزاء يوم وقيل هي قوله تعاىل وإمنا يؤخرهم يقرأ بالنون على التعظيم وبالياء لتقدم اسم اهللا تعا
  مبعىن إىل 

قوله تعاىل مهطعني هو حال من االبصار وإمنا جاز ذلك ألن التقدير تشخص فيه أصحاب االبصار ألنه يقال شخص 
زيد بصره أو تكون االبصار دلت على أرباهبا فجعلت احلال من املدلول عليه وجيوز أن يكون مفعوال لفعل حمذوف 

مهطعني مقنعي رءوسهم االضافة غري حمضة ألنه مستقبل أو حال ال يرتد حال من الضمري يف مقنعي  تقديره تراهم
أو بدل من مقنعي و طرفهم مصدر يف األصل مبعىن الفاعل ألنه يقال ما طرفت عينه ومل يبق عني تطرف وقد جاء 

احلال يرد أو ما قبله من العوامل جمموعا وأفئدهتم هواء مجلة يف موضع احلال أيضا فيجوز أن يكون العامل يف 
  الصاحلة للعمل فيها 

فان قيل كيف أفرد هواء وهو خرب جلمع قيل ملا كان معىن هواء هاهنا قارعة منحرفة أفرد كما جيوز افراد قارعةألن 
يهم هو تاء التأنيث فيها تدل على تأنيث اجلمع الذي يف أفئدهتم ومثله أحوال صعبة وأفعال فاسدة وحنو ذلك يوم يأت
  مفعول ثان ألنذر والتقدير وأنذرهم عذاب يوم وال جيوز أن يكون ظرفا ألن االنذار ال يكون يف ذلك اليوم 

قوله تعاىل وتبني لكم فاعله مضمر دل عليه الكالم أي تبني لكم حاهلم و كيف يف موضع نصب ب فعلنا وال جيوز 
ل فيه ما قبله والثاين أن كيف ال تكون اال خربا أو ظرفا أو أن يكون فاعل تبني ألمرين أحدمها أن االستفهام ال يعم

  حاال على اختالفهم يف ذلك 
قوله تعاىل وعند اهللا مكرهم أي علم مكرهم أو جزاء مكرهم فحذف املضاف لتزول منه يقرأ بكسر الالم األوىل 

مكرهم الزالة اجلبال وهو متثيل وفتح الثانية وهي الم كي فعلى هذا يف ان وجهان أحدمها هي مبعىن ما أي ما كان 
أمر النيب والثاين أهنا خمففة من الثقيلة واملعىن أهنم مكروا ليزيلوا ما هو كاجلبال يف الثبوت ومثل هذا املكر باطل 

  ويقرأ بفتح الالم 



غة من األوىل وضم الثانية وان على هذا خمففة من الثقيلة والالم للتوكيد وقرىء شإذا بفتح الالمني وذلك على ل
  فتح الم كي وكان هنا حيتمل أن تكون التامة وحيتمل أن تكون الناقصة 

قوله تعاىل خملف وعده رسله الرسل مفعول أول والوعد مفعول ثان وإضافة خملف إىل الوعد اتساع واألصل خملف 
  رسله وعده ولكن ساغ ذلك ملا كان كل واحد منهما مفعوال وهو قريب من قوهلم 

  ... أهل الدار يا سارق الليلة 
قوله تعاىل يوم تبدل يوم هنا ظرف النتقام أو مفعول فعل حمذوف أي إذكر يوم وال جيوز أن يكون ظرفا ملخلف وال 

لوعده ألن ما قبل ان ال يعمل فيما بعدها ولكن جيوز أن يلخص من معىن الكالم ما يعمل يف الظرف أي ال وعده 
حذف لداللة ما قبله عليه وبرزوا جيوز أن يكون مستأنفا أي ويربزون يوم تبدل والسموات تقديره غري السموات ف

  وجيوز أن يكون حاال من االرض وقد معه مرادة 
قوله تعاىل سرابيلهم من قطران اجلملة حال من احملرمني أو من الضمري يف مقرنني واجلمهور على جعل القطران 

  املتناهي احلرارة وتغشي حال أيضا  كلمة واحدة ويقرأ قطرآن كلمتني والقطر النحاس واالىن
  قوله تعاىل ليجزي أي فعلنا ذلك للجزاء وجيوز أن يتعلق بربزوا 

قوله تعاىل ولينذروا به املعىن القرآن بالغ للناس واالنذار فتتعلق الالم بالبالغ أو مبحذوف إذا جعلت للناس صفة 
  هللا أعلم وجيوز أن يتعلق مبحذوف تقديره ولينذروا به أنزل أو تلى وا

  سورة احلجر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل الر تلك آيات الكتاب قد ذكر يف أول الرعد 

قوله تعاىل رمبا يقرأ بالتشديد والتخفيف ومها لغتان ويف رب مثان لغات منها املذكورتان والثالثة والرابعة كذلك اال 
  ففيها التشديد والتخفيف وضم الراء وفتحها ويف ما أن الراء مفتوحة واالربع االخر مع تاء التأنيث ربت 

وجهان أحدمها هي كافة لرب حىت يقع الفعل بعدها وهي حرف جر والثاين هي نكرة موصوفة أي رب شيء يوده 
الذين ورب حرف جر ال يعمل فيه اال ما بعده والعامل هنا حمذوف تقديره رب كافر يود االسالم يوم القيامة 

وأصل رب أن يقع للتقليل وهي هنا للتكثري والتحقيق وقد جاءت على هذا املعىن يف الشعر  أنذرت أو حنو ذلك
  كثريا وأكثر ما يأيت بعدها الفعل املاضي ولكن املستقبل هنا لكونه صدقا قطعا مبنزلة املاضي 
لوأو يف مثل هذا يف قوله تعاىل اال وهلا كتاب اجلملة نعت لقرية كقولك ما لقيت رجال اال عاملا وقد ذكرنا حال ا

  البقرة يف قوله تعاىل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم 
  قوله تعاىل لو ما تأتينا هي مبعىن لوال وهال واال وكلها للتحضيض 

قوله تعاىل ما ننزل املالئكة فيها قراءات كثرية كلها ظاهرة اال باحلق فيموضع احلال فيتعلق مبحذوف وجيوز أن 
  مبعىن االستعانة  يتعلق بننزل وتكون

  قوله تعاىل حنن نزلنا حنن هنا ليست فصال ألهنا مل تقع بني امسني بل هو اما مستدأ أو تأكيد السم ان 
قوله تعاىل اال كانوا به يستهزئون اجلملة حال من ضمري املفعول يف يأتيهم وهي حال مقدرة وجيوز أن تكون صفة 

  لرسول على اللفظ أو املوضع 



لك أي االمر كذلك وجيوز أن يكون صفة ملصدر حمذوف أي سلوكا مثل استهزائهم واهلاء يف نسلكه قوله تعاىل كذ
تعود على االستهزاء واهلاء يف به للرسول أو للقرآن وقيل لالستهزاء أيضا واملعىن ال يؤمنون بسبب االستهزاء 

  فحذف املضاف وجيوز أن يكون حاال أي ال يؤمنون مستهزئني 
وا الضمري للمالئكة وقيل للمشركني وقيل للمشركني فأما الضمري يف قالوا فللمشركني ألبتة سكرت قوله تعاىل فظل

يقرأ بالتشديد والضم وهو منقول بالتضعيف يقال سكر بصره وسكرته ويقرأ بالتخفيف وفيه وجهان أحدمها أنه 
وكسر الكاف أي سدت وغطيت كما متعد خمففا ومثقال والثاين أنه مثل سعد وقد ذكر يف هود ويقرأ بفتح السني 
  يغطى السكر على العقل وقيل هو مطأوع أسكرت الشيء فسكر أي انسد 

  قوله تعاىل اال من استرق السمع يف موضعه ثالثة أوجه نصب على 

االستثناء املنقطع والثاين جر على البدل أي اال ممن استرق والثالث رفع على االبتداء و فأتبعه اخلرب وجاز دخول 
  فاء فيه من أجل أن من مبعىن الذي أو شرط ال

قوله تعاىل واالرض منصوب بفعل حمذوف أي ومددنا االرض وهو أحسن من الرفع ألنه معطوف على الربوج وقد 
  عمل فيها الفعل وأنبتنا فيها من كل شيء أي وأنبتنا فيها ضروبا وعند األخفش من زائدة 

مها ما نصب جلعلنا واملراد مبن العبيد واالماء والبهائم فاهنا خملوقة قوله تعاىل ومن لستم يف موضعها وجهان أحد
ملنافنا وقال الزجاج هو منصوب بفعل حمذوف تقديره وأعشنا من لستم له ألن املعىن أعشناكم وأعشنا من لستم 

  والثاين موضعه جر أي لكم وملن لستم وهذا جيوز عند الكوفيني 
لة موضع رفع على اخلرب ومن شيء مبتدأ وال جيوز أن يكون صفة إذ ال خرب هنا قوله تعاىل اال عندنا خزائنه اجلم

  وخزائنه مرفوع بالظرف ألنه قوي بكونه خربا وجيوز أن يكون مبتدأ والظرف خربه بقدر يف موضع احلال 
ويف اللواقح  قوله تعاىل الرياح اجلمهور على اجلمع وهومالئم ملا بعده لفظا ومعىن ويقرأ علىلفظ الواحد وهو جنس

ثالثة أوجه أحدها أصلها مالقح ألنه يقال ألقح الريح السحاب كما يقال ألقح ألفحل االنثى أي أحبلها وحذفت 
امليم لظهور املعىن ومثله الطوائح واألصل املطأوح ألنه من أطاح الشيء والوجه الثاين أنه على النسب أي ذوات 

حقيقته يقال لقحت الريح إذا محلت املاء وألقحت الريح السحاب  لقاح كما يقال طالق وطامس والثالث أنه على
إذا محلتها املاء كما تقول ألقح ألفحل االنثى فلقحت وانتصابه على احلال املقدر فأسقينا كموه يقال سقاه وأسقاه 

جعل له ما لغتان ومنهم من يفرق فيقول سقاه لشقته إذا أعطاه ما يشربه يف احلال أو صبه يف حلقه وأسقاه إذا 
  يشربه زمانا ويقال أسقاه إذا دعا له بالسقيا 

  قوله تعاىل وانا لنحن حنن هنا ال تكون فصال لوجهني أحدمها أن بعدها فعال والثاين أن الالم معها 
  قوله تعاىل من محأ يف موضع جر صفة لصلصالوجيوز أن يكون بدال من صلصال باعادة اجلار 

  حمذوف لتشاكل املعطوف عليه ولو قرىء بالرفع جاز  قوله تعاىل واجلان منصوب بفعل
قوله تعاىل فقعوا له جيوز أن تتعلق الالم بقعوا و ب ساجدين و أمجعون توكيد ثان عند اجلمهور وزعم بعضهم أهنا 

أفادت ما مل تفده كلهم وهو أهنا دلت على أن اجلميع سجدوا يف حال واحدة وهذا يعيد ألنك تقول جاء القوم 
  مجعون وان سبق بعضهم بعضا وألنه لو كان كما زعم لكان حاال ال توكيدا اال إبليس قد ذكر يف البقرة كلهم أ

  قوله تعاىل إىل يوم الدين جيوز أن يكون معمول اللعنة وأن يكون حاال منها والعامل االستقرار يف عليك 
  قوله تعاىل مبا أغويتين قد ذكر يف االعراف 



  تثناء من اجلنس وهل املستثىن أكثر من النصف أو أقل فيه اختالف والصحيح أنه أقل قوله تعاىل اال عبادك اس
قوله تعاىل على مستقيم قيل على مبعىن إىل فيتعلق مبستقيم أو يكون وصفا لصراط وقيل هو حممول على املعىن 

  واملعىن استقامته على ويقرأ علىأي على القدر واملراد بالصراط الدين 
من اتبعك قيل هو استثناء من غري اجلنس ألن املراد بعبادي املوحدون ومتبع الشيطان غري موحد وقيل  قوله تعاىل اال

هو من اجلنس ألن عبادي مجيع املكلفني وقيل اال من اتبعك استثناء ليس من اجلنس ألن مجيع العباد ليس للشيطان 
  عليهم سلطان أي حجة ومن اتبعه ال يضلهم باحلجة بل بالتزيني 

له تعاىل أمجعني هو توكيد للضمري اجملرور وقيل هو حال من الضمري اجملرور والعامل فيه معىن االضافة فأما املوعد قو
إذا جعلته نفس املكان فال يعمل وان قدرت هنا حذف مضاف صح أن يعمل املوعد والتقدير وان جهنم مكان 

  موعدهم 
ا وأن يكون مستأنفا وال جيوز أن يكون حاال من جهنم ألن أن ال قوله تعاىل هلا سبعة أبواب جيوز أن يكون خربا ثاني

تعمل يف احلال منهم يف موضع حال من الضمري الكائن يف الظرف وهو قوله تعاىل لكل باب وجيوز أن يكون حاال 
  من جزء هو صفة له ثانية قدمت عليه وال جيوز أن يكون حاال 

وصوف وال فيما قبله وال يكون صفة لباب ألن الباب ليس من من الضمري يف مقسوم ألن الصفة ال تعمل يف امل
  الناس 

قوله تعاىل وعيون ادخلوها يقرأ على لفظ االمر وجيوز كسر التنوين وضمه وقطع اهلمزة على هذا ال جيوز ويقرأ 
ه على إلقاء بضم اهلمزة وكسر اخلاء على أنه ماض فعلى هذا ال جيوز كسر التنوين ألنه مل يلتق ساكنان بل جيوز ضم

  ضمة اهلمزة عليه وجيوز قطع اهلمزة بسالم حال أي ساملني أو مسلما عليهم و آمنني حال أخرى بدل من األوىل 
قوله تعاىل اخواناهو حال من الضمري يف الظرف يف قوله تعاىل جنات وجيوز أن يكون حاال من الفاعل يف ادخلوها 

الضمري اجملرور باالضافة والعامل فيها معىن االلصاق واملالزمة  مقدرة أو من الضمري يف آمنني وقيل هو حال من
متقابلني جيوز أن يكون صفة الخوان فتتعلق على هبا وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف اجلار فيتعلق اجلار 

ال مبحذوف وهو صفة الخوان وجيوز أن يتعلق بنفس اخوانألن معناه متصافني فعلى هذا ينتصب متقابلني على احل
  من الضمري يف اخوان 

  قوله تعاىل ال ميسهم جيوز أن يكون حاال من الضمري يف متقابلني وأن يكون مستأنفا و منها يتعلق مبخرجني 
قوله تعاىل أنا الغفور جيوز أن يكون توكيدا للمنصوب ومبتدأ وفصال فأما قوله هو العذاب فيجوز فيها ألفصل 

  ذاب مظهر واملظهر ال يؤكد باملضمر واالبتداء وال جيوز التوكيد ألن الع
قوله تعاىل إذ دخلوا يف إذ وجهان أحدمها هو مفعول أي إذكر إذ دخلوا والثاين أن يكون ظرفا ويف العامل وجهان 
أحدمها نفس ضيف فانه مصدر ويف توجيه ذلك وجهان أحدمها أن يكون عامال بنفسه وان كان وصفا ألن كونه 

در اال ترى أنه ال جيمع وال يثىن وال يؤنثكما لو مل يوصف به ويقوى ذلك أن الوصف وصفا ال يسلبه أحكام املصا
الذي قام املصدر مقامه جيوز أن يعمل والوجه الثاين أن يكون يف الكالم حذف مضاف تقديره نبئهم عن ذوي 

الظرف أن يكون ضيف ابراهيم أي أصحاب ضيافته واملصدر على هذا مضاف إىل املفعول والوجه الثاين من وجهي 
  العامل حمذوفا تقديره عن خرب ضيف فقالوا سالما قد ذكر يف هود 



قوله على أن مسين هو يف موضع احلال أي بشرمتوين كبريا فبم تبشرون يقرأ بفتح النون وهو الوجه والنون عالمة 
لرفع حمذوفة لثقل املثلني الرفع ويقرأ بكسرها وباالضافة حمذوفة ويف النون وجهان أحدمها هي نون الوقاية ونون ا

وكانت األوىل أحق باحلذف إذ لو بقيت لكسرت ونون اإلعراب ال تكسر لئال تصري تابعة وقد جاء ذلك يف الشعر 
  والثاين أن نون الوقاية حمذوفة والباقية نون الرفعة ألن الفعل مرفوع فأبقيت عالمته والقراءة بالتشديد أوجه 

ويقنط خربه واللفظ استفهام ومعناه النفي فلذلك جاءت بعده اال ويف يقنط لغتان  قوله تعاىل ومن يقنط من مبتدأ
كسر النون وماضيه بفتحها وفتحها وماضيه بكسرها وقد قرىء هبما والكسر أجود لقوله من القانطني وجيوز قانط 

  وقنط 
رأته فيه وجهان أحدمها هو مستثىن قوله تعاىل اال آل لوط هو استثناء من غري اجلنس ألهنم مل يكونوا جمرمني اال ام

من آل لوط واالستثناء إذا جاء بعد االستثناء كان االستثناء الثاين مضافا إىل املبتدأ كقولك له عندي عشرة اال 
أربعة اال درمها فان الدرهم يستثىن من االربعة فهو مضاف ال العشرة فكأنك قلت أحد عشر اال أربعة أو عشرة 

ثاين أن يكون مستثين من ضمري املفعول يف منجوهم قدرنا يقرأ بالتخفيف والتشديد ومها لغتان اال ثالثة والوجه ال
  اهنا كسرت ان هاهنا من أجل الالم يف خربها ولوال الالم لفتحت 

قوله تعاىل ذلك االمر يف االمر وجهان أحدمها هو بدل والثاين عطف بيان أن دابر هو بدل من ذلك أو من االمر إذا 
بيانا وقيل تقديره بأن فحذف حرف اجلر مقطوع خرب أن دابر و مصبحني حال من هؤالء وجيوز أن يكون  جعلته

حاال من الضمري يف مقطوع وتأويله أن دابر هنا يف معىن مدبري هؤالء فأفرده وأفرد مقطوعا ألنه خربه وجاء 
  مصبحني على املعىن 

  قوله تعاىل عن العاملني أي عن ضيافة العاملني 
له تعاىل هؤالءبنايت جيوز أن يكون مبتدأ وبنايت خربه ويف الكالم حذف أي فتزوجوهن وجيوز أن يكون بنايت بدال قو

أو بيانا واخلرب حمذوف أي أطهر لكم كما جاء يف االية االخرى وجيوز أن يكون هؤالء يف موضع نصب بفعل 
  حمذوف أي قال تزوجوا هؤالء 
  هور على كسر ان من أجل الالم قوله تعاىل اهنم لفي سكرهتم اجلم

نه اال أهنم ليأكلوا الطعام بالفتح  وقرىء بفتحها على تقدير زيادة الالم ومثله قراءة سعيد بن جبري رضي اهللا تعالىع
  و يعمهون حال من الضمري يف اجلار أو من الضمري اجملرور يف سكرهتم والعامل السكرة أو معىن االضافة 

لكاف يف موضع نصب نعتا ملصدر حمذوف تقديره آتيناك سبعا من املثاين ايتاء كما أنزلنا أو قوله تعاىل كما أنزلنا ا
أنزال كما أنزلنا ألن آتيناك مبعىن أنزلنا عليك وقيل التقدير متعناهم متتيعا كما أنزلنا واملعىن نعمنا بعضهم كما عذبنا 

وقيل هو وصف ملفعول تقديره اين أنذركم عذابا مثل بعضهم وقيل التقدير انزاال مثل ما أنزلنا فيكون وصفا ملصدر 
العذاب املنزل على املقتسمني واملراد باملقتسمني قوم صاحل الذين اقتسموا على تبيينته وتبييت أهله وقيل هم الذين 
قسموا القرآن إىل شعر وإىل سحر وكهانة وقيل تقديره لنسألنهم أمجعني مثل ما أنزلنا وواحد عضني عضة والمها 

  حمذوفة واألصل عضوة وقيل احملذوف هاء وهو من عضه يعضه وهو من العضيهة وهي االفك أو الداهية 
قوله تعاىل مبا تؤمر ما مصدرية فال حمذوف إذا وجيوز أن تكون مبعىن الذي والعائد حمذوف أي مبا تؤمر به واألصل 

  مبا تؤمر بالصدع به مث حذف للعلم به 
  ة للمستهزئني أو منصوب بإضمار فعل أو مرفوع على تقديرهم قوله تعاىل الذين جيعلون صف



  سورة النحل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل أتى هو ماض على بابه وهو مبعىن قرب وقيل يراد به املستقبل وملا كان خرب اهللا صدقا قطعا جاز أن يعرب 

  على اهللا باملاضي عن املستقبل واهلاء يف تستعجلوه تعود على االمر وقيل 
قوله تعاىل ينزل املالئكة فيه قراءات ووجوهها ظاهرة و بالروح يف موضع نصب على احلال من املالئكة أي ومعها 
الروح وهو الوحي و من أمره حال من الروح أن أنذروا أن مبعىن أي ألن الوحي يدل علىالقول فيفسر بأن فال 

من الروح أو بتقدير حرف اجلر على قول اخلليل أو يف موضع هلا وجيوز أن تكون مصدرية يف موضع جر بدال 
  موضع نصب على قول سيبيويه أنه ال اله اال أنا 

  اجلملة يف موضع نصب مفعول أنذروا أي أعلموهم بالتوحيد مث رجع من الغيبة يل اخلطاب فقال فاتقون 
ون عقيب خلقه من نطقة فجوابه من قوله تعاىل فإذا هو خصيم ان قيل الفاء تدل على التعقيب وكونه خصيما ال يك

وجهني أحدمها أنه أشار إىل ما يئول حاله إليه فأجرى املنتظر جمرى الواقع وهو من باب التعبري بآخر االمر عن أوله 
كقوله أراين أعصر مخرا وقوله تعاىل ينزل لكم من السماء رزقا أي سبب الرزق وهو املطر والثاين أنه اشارة إىل 

  بدأ خلقهم سرعة نسياهنم م
قوله تعاىل واالنعام هو منصوب بفعل حمذوف وقد حكى يف الشإذ رفعها و ولكم فيها وجهان أحدمها هي متعلقة 

خبلق فيكون فيها دفء مجلة يف موضع احلال من الضمري املنصوب والثاين يتعلق مبحذوف فدفء مبتدأ واخلرب لكم 
الثاين هو حال من دفء وجيوز أن يكون لكم حاال من دفء ويف فيها وجهان أحدمها هو ظرف لالستقرار يف لكم و

وفيها اخلرب وجيوز أن يرتفع دفء بلكم أو بفيها واجلملة كلها حال من الضمري املنصوب ويقرأ دف بضم الفاء من 
غري مهز ووجهه أنه ألقى حركة اهلمزة على الفاء وحذفها ولكم فيها مجال مثل ولكم فيها دفء و حني ظرفلجمال 

  صفة له أو معمول فيها أو 
قوله تعاىل بالغيه اهلاء يف موضع جر باالضافة عند اجلمهور وأجاز األخفش أن تكون منصوبة واستدل بقوله تعاىل انا 

منجوك وأهلك ويستوىف يف موضعه ان شاء اهللا تعاىل اال بشق يف موضع احلال من الضمري املرفوع يف بالغيه أي 
  سر الشني وقرىء بفتحها وهي لغة مشقوقا عليكم واجلمهور على ك

قوله تعاىل واخليل هو معطوف على االنعام أي وخلق اخليل وزينة أي لتركبوها ولتتزينوا هبا زينة فهو مصدر لفعل 
حمذوف وجيوز أن يكون مفعوال من أجله أي وللزينة وقيل التقدير وجعلها زينة ويقرأ بغري وأو وفيه الوجوه 

ران أحدمها أن يكون مصدرا يف موضع احلال من الضمري يف تركبوا والثاين أن تكون املذكورة وفيها وجهان آخ
  حاال من اهلاء أي لتركبوها تزينا هبا 

قوله تعاىل ومنها جائر الضمري يرجع على السبيل وهي تذكر وتؤنث وقيل السبيل مبعىن السبل فأنث على املعىن 
  وليس مصدر قصدته مبعىن أتيته  وقصد مصدر مبعىن اقامة السبيل أو تعديل السبيل

قوله تعاىل منه شراب من هنا للتبعيض ومن الثانية للسببية أي وبسببه إثبات شجر ودل على ذلك قوله ينبت لكم 
  به الزرع 

قوله تعاىل والشمس والقمر يقرآن بالنصب عطفا على ما قبلهما ويقرآن بالرفع على االستئناف و النجوم كذلك و 



  راءة األوىل حال وعلى الثانية خرب مسخرات على الق
  قوله تعاىل وما ذرأ لكم يف موضع نصب بفعل حمذوف أي وخلق أو وأنبت و خمتلفا حال منه 

قوله تعاىل منه حلما من البتداء الغاية وقيل التقدير لتأكلوا من حيوانه حلما فيه جيوز أن يتعلق مبواخر ألن معناه 
  بعضه من بعض وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف مواخر جواري إذ كان خمر وشق وجرى قريبا 

قوله تعاىل أن متيد أي خمافة أن متيد وأهنارا أي وشق أهنارا وعالمات أي وضع عالمات وجيوز أن تعطف على 
رواسي وبالنجم يقرأ على لفظ الواحد وهو جنس وقيل يراد به اجلدى وقيل الثريا ويقرأ بضم النون واجليم وفيه 

أحدمها هو مجع جنم مثل سقف وسقف والثاين أنه أراد النجوم حلذف الوأو كما قالوا يف اسد أسود وأسد وجهان 
  وقالوا يف خيام خيم ويقرأ بسكون اجليم وهو خمفف من املضموم 

قوله تعاىل أموات ان شئت جعلته خربا ثانيا هلم أي وهم خيلقون وميوتون وان شئت جعلت خيلقون وأموات خربا 
وان شئت كان خربا مبتدأ حمذوف أي هم أموات غري أحياء صفة مؤكدة وجيوز أن يكون قصد هبا أهنم يف واحدا 

احلال غري أحياء ليدفع به توهم أن قوله أموات فيما بعد إذ قد قال تعاىل انك ميت أي ستموت و أيان منصوب ب 
  يبعثون ال بيشعرون 

مها ما فيها استفهام وذا مبعىن الذي وقد ذكر يف البقرة والعائد قوله تعاىل مإذا أنزل ربكم مإذا فيها وجهان أحد
حمذوف أي أنزله و أساطري خرب مبتدأ حمذوف تقديره ما ادعيتموه منزال أساطري ويقرأ أساطري بالنصب والتقدير 

  وذكرمت أساطري أو أنزل أساطري على االستهزاء 
عاقبة ومن أوزار الذين أي وأوزارا من أوزار الذين وقال قوله تعاىل ليحملوا أي قالوا ذلك ليحملوا وهي الم ال

  األخفش من زائدة 

قوله تعاىل من القواعد أي من ناحية القواعد والتقدير أتى أمر اهللا من فوقهم جيوز أن يتعلق من خير وتكون من 
  البتداء الغاية وأن تكون حاال أي كائنا من فوقهم وعلى كال الوجهني هو توكيد 

 تشاقون يقرأ بفتح النون واملفعول حمذوف أي تشاقون املؤمنني أو تشاقونين ويقرأ بكسرها مع التشديد قوله تعاىل
  فأدغم نون الرفع يف نون الوقاية ويقرأ بالكسر والتخفيف وهو مثل فبم تبشرون وقد ذكر 
لالم والثاين هو معمول قوله تعاىل ان اخلزي اليوم يف عامل الظرف وجهان أحدمها اخلزي وهو مصدر فيه األلف وا

  اخلرب وهو قوله تعاىل على الكافرين أي كائن على الكافرين اليوم وفصل بينهما باملعطوف التساعهم يف الظرف 
قوله تعاىل الذين تتوفاهم يف اجلر والنصب والرفع وقد ذكر يف مواضع وتتوافهم مبعىن توفتهم فألقوا السلم جيوز أن 

أوتوا العلم وجيوز أن يكون معطوفا على توفهام وجيوز أن يكون مستأنفا والسلم هنا يكون معطوفا على قال الذين 
مبعىن القول كما قال يف االية االخرى فألقوا إليهم القول فعلى هذا جيوز أن يكون ما كنا نعمل من سوء تفسريا 

  ائلني ما كنا للسلم الذين ألقوه وجيوز أن يكون مستأنفا وجيوز أن يكون التقدير فألقوا السلم ق
قوله تعاىل مإذا أنزل ربكم ما يف موض نصب بأنزل ودل على ذلك نصب اجلواب وهو قوله قالوا خريا أي أنزل 

  خريا 
قوله تعاىل جنات عدن جيوز أن تكون هي املخصوصة باملدح مثل زيد يف نعم الرجل زيد و يدخلوهنا حال منها 

ز أن يكون اخلرب حمذوفا أي هلم جنات عدن ودل ذلك قوله تعاىل وجيوز أن يكون مستأنفا ويدخلوهنا اخلرب وجيو
  للذين يف هذه الدنيا حسنة كذلك جيزى الكاف يف موضع نصب نعتا ملصدر حمذوف 

  قوله تعاىل طيبني حال من املفعول و يقولون حال من املالئكة 



من نكرة موصوفة مبتدأ وما قبلها قوله تعاىل أن اعبدوا جيوز أن تكون أن مبعىن أي وأن تكون مصدرية من هدى 
  اخلرب 

قوله تعاىل فان اهللا ال يهدي يقرأ بفتح الياء وكسر الدال على تسمية الفاعل وال يهدى خرب ان و من يضل مفعول 
  يهدي ويقرأ ال يهدي بضم الياء 

من يضل بأسره خرب على ما مل يسم فاعله وفيه وجهان أحدمها أن من يضل مبتدأ وال يهدي خرب والثاين أن اليهدي 
  ان كقولك ان زيدا ال يضرب أبوه 

  قوله تعاىل فيكون يقرأ بالرفع أي فهو وبالنصب عطفا على نقول وجعله جواب االمر بعيد ملا ذكرناه يف البقرة 
قوله تعاىل والذين هاجروا مبتدأ و لنبوئنهم اخلرب وجيوز أن يكون يف موضع نصب بفعل حمذوف يفسره املذكور 

  عول ثان لنبوئنهم ألن معناه لنعطينهم وجيوز أن يكون صفة حملذوف أي دارا حسنة ألن بوأته أنزلته حسنة مف
  قوله تعاىل الذين صربوا يف موضع رفع على إضمار هم أو نصب على تقدير أعىن 

ن تكون الباء قوله تعاىل بالبينات فيما تتعلق الباء به ثالثة أوجه أحدها بنوحي كما تقول أوحى إليه حبق وجيوز أ
زائدة وجيوز أن تكون حاال من القائم مقام الفاعل وهو إليهم والوجه الثاين أن تتعلق بأرسلنا أي أرسلناهم بالبينات 

وفيه ضعف ألن ما قبل اال ال يعمل فيما بعدها إذا مت الكالم على اال وما يليها اال أنه قد جاء يف الشعر كقول 
  الشاعر 

  وال يعذب اال اهللا بالنار ... رهتم نبئتهم عذبوا بالنار جا
  والوجه الثالث أن يتعلق مبحذوف تقديره بعثوا بالبينات واهللا أعلم 

  قوله تعاىل على ختوف يف موضع احلال من الفاعل أو املفعول يف قوله أو يأخذهم 
بالتاء على تأنيث اجلمع  قوله تعاىل أو مل يروا يقرأ بالياء والتاء وقبله غيبة وخطاب يصححان االمرين تتفيؤ يقرأ

الذي يف الفاعل وبالياء ألن التأنيث غري حقيقي عن اليمني وضع الواحد موضع اجلمع وقيل أول ما يبدوا الظل عن 
اليمني مث ينتقل وينتشر عن الشمال فانتشاره يقتضي اجلمع و عن حرف جر موضعها نصب على احلال وجيوز أن 

  يمني إىل املال وقيل هي اسم أي جانب اليمني والشمائل مجع مشال سجدا تكون للمجأوزة أي تتجأوز الظالل ال

  حال من الظالل وهم داخرون حال من الضمري يف سجدا وجيوز أن يكون حاال ثانية معطوفة 
  قوله تعاىل ما يف السموا ت امنا ذكر ما دون من ألهنا أعم والسجود يشتمل على اجلميع 

  رهبم وجيوز أن يتعلق بيخافون  قوله تعاىل من فوقهم هو حال من
  قوله تعاىل اثنني هو توكيد وقيل مفعول ثان وهو بعيد 

  قوله تعاىل واصبا حال من الدين 
قوله تعاىل وما بكم ما مبعىن الذي واجلار صلته و من نعمة حال من الضمري يف اجلار فمن اهللا اخلرب وقيل ما شرطية 

  ب الشرط وفعل الشرط حمذوف أي ما يكن والفاء جوا
  قوله تعاىل إذا فريق هو فاعل لفعل حمذوف 

قوله تعاىل فتمتعوا اجلمهور على أنه أمر ويقرأ بالياء وهو معطوف على يكفروا مث رجع إىل اخلطاب فقال فسوف 
  تعلمون وقرىء بالياء أيضا 

طفا على نصيبا أي قوله تعاىل وهلم ما يشتهون ما مبتدأ وهلم خربه أو فاعل الظرف وقيل ما يف موضع نصب ع



  وجيعلون ما يشتهون هلم وضعف قوم هذا الوجه وقالوا لو كان كذلك لقال وألنفسهم وفيه نظر 
قوله تعاىل ظل وجهه مسودا خربه ولو كان قد قرىء مسود لكان مستقيما على أن يكون اسم ظل مضمرا فيها 

  جه ألنه منه واجلملة خربها وهو كظيم حال من صاحب الوجه وجيوز أن يكون من الو
قوله تعاىل يتوارى حال من الضمري يف كظيم أميسكه يف موضع احلال تقديره يتوارى مترددا هل ميسكه أم ال على 

  هون حال 
قوله تعاىل وتصف ألسنتهم الكذب يقرأ بالنصب على أنه مفعول تصف أو هو بدل مما يكرهون فعلى هذا يف قوله 

ن الكذب والثاين تقديره بأن هلم وملا حذفت الباء صار يف موضع نصب أن هلم احلسىن وجهان أحدمها هو بدل م
عند اخلليل وعند سيبويه هو يف موضع جر ويقرأ الكذب بضم الكاف والذال والباء على أنه صفة لأللسنة وهو 
 مجع واحده كذوب مثل صبور وصرب وعلى هذا جيوز أن يكون واحد االلسنة مذكرا أو مؤنثا وقد مسع يف اللسان

  الوجهان 

وعلى هذه القراءة أن هلم احلسىن مفعول تصف ال جرم قد ذكر يف هود مستوىف مفرطون يقرأ بفتح الراء 
  والتخفيف وهو من أفرط إذا محله على التفريط غريه وبالكسر على نسبة الفعل إليه وبالكسر والتشديد وهو ظاهر 

  اهلداية والرمحة قوله تعاىل وهدى ورمحة معطوفان على لتبني أي للتبيني و
قوله تعاىل بطونه فيما تعود اهلاء عليه ستة أوجه أحدها أن االنعام تذكر وتؤنث فذكر الضمري على احدى اللغتني 
والثاين أن االنعام جنس فعاد الضمري إليه على املعىن والثالث أن واحد االنعام نعم والضمري عائد على واحده كما 

  قال الشاعر 
  والرابع أنه غائب على املذكور فتقديره مما يف بطون املذكور كما قال احلطيئة ... واصله مثل ألفراخ نتفت ح

  على عاجزات النهض محر حواصله ... لزغب كأوالد القطا راث خلفها 
واخلامس أنه يعود على البعض الذي له لنب منها والسادس أنه يعود على ألفحل ألن اللنب يكون من طرق ألفحل 

اللنب ماء ألفحل وهذا ضعيف ألن اللنب وان نسب إىل ألفحل فقد مجع البطون وليس فحل االنعام الناقة فأصل 
واحدا وال للواحد بطون فان قال أراد اجلنس فقد ذكر من بني يف موضع نصب على الظرف وجيوزأن يكون حاال 

وهو مثل سيد وميت وأصله من من ما أو من اللنب سائغا اجلمهور على قراءته على فاعل ويقرأ سيغا بياء مشددة 
  الوأو 

قوله تعاىل ومن مثرات اجلار يتعلق مبحذوف تقديره وخلق لكم أو وجعل تتخذون مستأنف وقيل هو صفة حملذوف 
تقديره شيئا تتخذون بالنصب أي وان من الثمرات شيئا وان شئت شيء بالرفع باالبتداء ومن مثرات خربه وقيل 

خيل سكرا وأعاد من ملا قدم وأخر وذكر الضمري ألنه عاد على شيء احملذوف أو التقدير وتتخذون من مثرات الن
على معىن الثمرات وهو الثمر أو على النخل أي من مثر النخل أو على اجلنس أو على البعض أو على املذكور كما 

  تقدم يف هاء بطونه 
  قوله تعاىل أن اختذي أي اختذي أو تكون مصدرية 

حال من السبل أو من الضمري يف اسلكي والواحد ذلول مث عاد من اخلطاب إىل الغيبة فقال قوله تعاىل ذالال هو 
  خيرج من بطوهنا فيه شفاء يعود على الشراب وقيل على القرآن 



  قوله تعاىل لكيال يعلم بعد علم شيئا شيئا منصوب باملصدر على قول البصريني وبيعلم على قول الكوفيني 
ء اجلملة من املبتدأ واخلرب هنا واقعة موقع الفعل والفاعل والتقدير فما الذين فضلوا برادي قوله تعاىل فهم فيه سوا

رزقهم على ما ملكت إمياهنم فيستووا وهذا الفعل منصوب على جواب النفي وجيوز أن يكون مرفوعا عطفا على 
  موضع برادي أي فما الذين فضلوا يردون فما يستوون 

ت الرزق بكسر الراء اسم املرزوق وقيل هو اسم للمصدر واملصدر بفتح الراء شيئا فيه قوله تعاىل رزقا من السموا
ثالثة أوجه أحدها هو منصوب برزق ألن اسم املصدر يعمل عمله أي ال ميلكون أن يرزقوا شيئا والثاين هو بدل من 

  ه ال يضركم كيدهم شيئا رزق والثالث هو منصوب نصب املصدر أي ال ميلكون رزقا ملكا وقد ذكرنا نظائره كقول
قوله تعاىل عبدا هو بدل من مثل وقيل التقدير مثال مثل عبد و من يف موضع نصب نكرة موصوفة سرا وجهرا 

  مصدران يف موضع احلال 
قوله تعاىل أينما يوجهه يقرأ بكسر اجليم أي يوجهه ماله ويقرأ بفتح اجليم وسكون اهلاء على ما مل يسم فاعله ويقرأ 

  فتح اجليم واهلاء على لفظ املاضي بالتاء و
  قوله تعاىل أو هو أقرب هو ضمري لألمر وأو قد ذرك حكمها يف أو كصيب من السماء 

قوله تعاىل أمهاتكم يقرأ بضم اهلمزة وفتح امليم وهو الصل وبكسرمها فأما كسرة اهلمزة فلعلة وقيل أتبعت كسرة 
   تعلمون شيئا اجلملة حال من الضمري املنصوب يف أخرجكم النون قبلها وكسرة امليم اتباعا لكسرة اهلمزة ال

قوله تعاىل أمل يروا يقرأ بالتاء ألن قبله خطابا وبالياء على الرجوع إىل الغيبة ما ميسكهن اجلملة حال من الضمري يف 
  مسخرات أو من الطري وجيوز أن يكون مستأنفا 
تسكنون يوم ظعنكم يقرأ بسكون العني وفتحها ومها لغتان مثل  قوله تعاىل من بيوتكم سكنا امنا أفرد ألن املعىن ما

النهر والنهر والظعن مصدر ظعن أثاثا معطوف على سكنا وقد فصل بينه وبني حرف العطف باجلار واجملرور وهو 
قوله تعاىل ومن أصوافها وليس بفضل مستقبح كما زعم يف االيضاح ألن اجلار واجملرور مفعول وتقدمي مفعول على 

  مفعول قياس 

  قوله تعاىل ويوم نبعث أي وإذكر أو وخوفهم 
  قوله تعاىل يعظكم جيوز أن يكون حاال من الضمري يف ينهى وأن يكون مستأنفا 

قوله تعاىل بعد توكيدها املصدر مضاف إىل املفعول والفعل منه وكد ويقال أكد تأكيدا وقد جعلتكم اجلملة حال من 
  ون حاال من فاعل املصدر الضمري يف تنقضوا وجيوز أن يك

قوله تعاىل أنكاثا هو مجع نكث وهو مبعىن املنكوث أي املنقوض وانتصب على احلال من غزهلا وجيوز أن يكون 
مفعوال ثانيا على املعىن ألن معىن نقضت صربت و تتخذون حال من الضمري يف تكونوا أو من الضمري يف حرف 

كون أي خمافة أن تكون أمة اسم كان أو فاعلها ان جعلت كان التامة هي اجلر ألن التقدير ال تكونوا مشبهني أن ت
أرىب مجلة يف موضع نصب خرب كان أو يف موضع رفع على الصفة وال جيوز أن تكون هي فصال ألن االسم االول 

  نكرة واهلاء يف به تعود على الربو وهو الزيادة 
  قوله تعاىل فتزل هو جواب النهي 

  هو حال من الضمري يف عمل قوله تعاىل من ذكر 
  قوله تعاىل فإذا قرأت املعىن فإذا أردت القراءة وليس املعىن إذا فرغت من القراءة 

قوله تعاىل امنا سلطانه اهلاء فيه تعود على الشيطان واهلاء يف به تعود عليه أيضا واملعىن الذين يشركون بسببه وقيل 



  اهلاء عائدة على اهللا عز و جل 
اهللا أعلم مبا ينزل اجلملة فاصلة بني إذا وجواهبا فيجوز أن تكون حاال وأن ال يكون هلا موضع وهي قوله تعاىل و

  مشددة 
قوله تعاىل وهدى وبشرى كالمها يف موضع نصب على املفعول له وهو عطف على قوله ليثبت ألن تقدير االول 

  واجلملة حال من اهلاء يف نزله  ألن يثبت وجيوز أن يكونا يف موضع رفع خرب مبتدأ حمذوف أي وهو هدى
قوله تعاىل لسان الذي القراءة املشهورة إضافة لسان إىل الذي وخربه أعجمي وقرىء يف الشإذ اللسان الذي باأللف 

  والالم والذي نعت والوقف بكل حال على بشر 

وقيل هو بدل من  قوله تعاىل من كفر فيه وجهان أحدمها هو بدل من قوله الكإذبون أي وأولئك هم الكافرون
  أولئك وقيل هو بدل من الذين ال يؤمنون والثاين هو مبتدأ واخلرب فعليهم غضب من اهللا 

  قوله تعاىل اال من أكره استثناء مقدم وقيل ليس مبقدم فهو كقول لبيد 
 وقيل من شرط وجواهبا حمذوف دل عليه قوله فعليهم غضب اال من أكره... اال كل شيء ما خال اهللا باطل 

استثناء متصل ألن الكفر يطلق على القول واالعتقاد وقيل هو منقطع ألن الكفر اعتقاد واالكراه على القول دون 
  االعتقاد من شرح مبتدأ فعليهم خربه 

قوله تعاىل ان ربك خرب ان لغفور رحيم وان الثانية وامسها تكرير للتوكيد ومثله يف هذه السورة مث ان ربك للذين 
هالة وقيل ال خرب ألن األوىل يف اللفظ ألن خرب الثانية أغىن عنه من بعد ما فتنوا يقرأ على ما مل يسم عملوا السوء جب

فاعله أي فتنهم غريهم بالكفر فأجابوا فان اهللا عفا هلم عن ذلك أي رخص هلم فيه ويقرأ بفتح الفاء والتاء أي فتنوا 
  أنفسهم أو فتنوا غريهم مث أسلموا 

  يت جيوز أن يكون ظرفا لرحيم وأن يكون مفعوال به أي إذكره قوله تعاىل يوم يأ
قوله تعاىل قرية مثل قوله مثال عبدا واخلوف باجلر عطفا علىاجلوع وبالنصب عطفا على لباس وقيل هو معطوف 

  على موضع اجلوع ألن التقدير أن ألبسهم اجلوع واخلوف 
ر الذال وهو منصوب بتصف و ما مصدرية وقيل هي قوله تعاىل ألسنتكم الكذب يقرأ بفتح الكاف والباء وكس

مبعىن الذي والعائد حمذوف والكذب بدل منه وقيل هو منصوب بإضمار أعىن ويقرأ بضم الكاف والذال وفتح الباء 
وهو مجع كذاب بالتخفيف مثل كتاب وكتب وهو مصدر وهي يف معىن القراءة األوىل ويقرأ كذلك اال أنه بضم 

لسنةوهو مجع كإذب أو كذوب ويقرأ بفتح الكاف وكسر الذال وبالباء على البدل من ما الباء على النعت لأل
  سواء جعلتها مصدرية أو مبعىن الذي 

  قوله تعاىل متاع قليل أي بقاؤهم متاع وحنو ذلك 
جيوز أن قوله تعاىل اجتباه جيوز أن يكون حاال وقد معه مرادة وأن يكون خربا ثانيا ألن وأن يكون مستأنفا ألنعمه 

  تتعلق الالم بشاكر وأن تتعلق باجتباه 
قوله تعاىل وان عاقبتم اجلمهور على األلف والتخفيف فيهما ويقرأ بالتشديد من غري ألف فيهما أي تتبعتم مبثل ما 

الباء زائدة وقيل ليست زائدة والتقدير بسبب مماثل ملا عوقبتم هلو خري الضمري للصرب أو للعفو وقد دل على 
  ين الكالم املتقدم املصدر

قوله تعاىل اال باهللا أي بعون اهللا أو بتوفيقه عليهم أي على كفرهم وقيل الضمري يرجع على الشهداء أي ال حتزن 



عليهم فقد فازوا يف ضيق يقرأ بفتح الضاد وفيه وجهان أحدمها هو مصدر ضاق مثل سار سريا والثاين هو خمفف من 
مما ميكرون اي من أجل ما ميكرون ويقرأ بكسر الضاد وهي لغة يف املصدر  الضيق أي يف أمر ضيق مثل سيد وميت

  واهللا أعلم 

  سورة االسراء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قد تقدم الكالم على سبحان يف قصة آدم عليه السالم يف البقرة و ليال ظرف ألسرى وتنكريه يدل على قصر 

باركنا وقيل مفعول به أي طيبنا أو منينا لنريه بالنون ألن قبله الوقت الذي كان االسراء والرجوع فيه حوله ظرف ل
اخبارا عن املتكلم وبالياء ألن أول السورة على الغيبة وكذلك خامتة االية وقد بدأ يف االية بالغيبة وختم هبا مث رجع 

نيب أي انه السميع لكالمنا يف وسطها إىل االخبار عن النفس فقال باركنا ومن آياتنا واهلاء يف انه هللا تعاىل وقيل لل
  البصري لذاتنا 

قوله تعاىل اال يتخذوا يقرأ بالياء على الغيبة والتقدير جعلناه هدى لئال يتخذوا أو آتينا موسى الكتاب لئال يتخذوا 
ويقرأ بالتاء على اخلطاب وفيه ثالثة أوجه أحدها ن أن مبعىن أي وهي مفسرة ملا تضمنه الكتاب من االمر والنهي 

  لثاين أن أن زائدة أي قلنا ال تتخذوا والثالث أن ال زائدة وا

والتقدير خمافة أن تتخذوا وقد رجع يف هذا من الغيبة إىل اخلطاب وتتخذوا هنا يتعدى إىل مفعولني أحدمها وكيال 
ين جيوز أن ويف الثاين وجهان أحدمها ذرية والتقدير ال تتخذوا ذرية من محلنا وكيال أي ربا أو مفوضا إليه ومن دو

يكون حاال من وكيل أو معموال له أو متعلقا بتتخذوا والوجه الثاين املفعول الثاين من دوين ويف ذرية على هذا ثالثة 
أوجه أحدها هو منادى والثاين هو منصوب بإضمار أعىن والثالث هو بدل من وكيل أو بدل من موسى عليه السالم 

و على البدل من الضمري يف يتخذوا على القراءة بالياء ألهنم غيب و من وقرىء شإذا بالرفع على تقدير هو ذرية أ
  مبعىن الذي أو نكرة موصوفة 

قوله تعاىل لتفسدن يقرأ بضم التاء وكسر السني من أفسد واملفعول حمذوف أي االديان أو اخللق ويقرأ بضم التاء 
د أموركم مرتني مصدر والعامل فيه من غري وفتح السني أي يفسدكم غريكم ويقرأ بفتح التاء وضم السني أي تفس

لفظه وعد أوالدمها أي موعود أوىل املرتني أي ما وعدوا به يف املرة األوىل عبادا لنا باأللف وهو املشهرو ويقرأ 
عبيدا وهو مجع قليل ومل يأت منه اال ألفاظ يسرية فجاسوا باجليم ويقرأ باحلاء واملعىن واحد و خالل ظرف له ويقرأ 

  الديار بغري ألف قيل هو واحد واجلمع خالل مثل جبل وجبال وكان اسم كان ضمري املصدر أي وكان اجلوس خلل 
قوله تعاىل الكرة هي مصدر يف األصل يقال كركرا وكرة و عليهم يتعلق برددنا وقيل بالكرة ألنه يقال كر عليه 

فر معكم وهو اسم للجماعة وقيل هو مجع نفر وقيل هو حال من الكرة نفريا متييز وهو فعيل مبعىن فاعل أي من ين
  مثل عبد وعبيد 

قوله تعاىل وان أسأمت فلها قيل الالم مبعىن على كقوله وعليها ما اكتسبت وقيل هي على باهبا وهو الصحيح ألن 
الالم لالختصاص والعامل خمتص جبزاء عمله حسنة وسيئة وعد االخرة أي الكرة االخرة ليسوءوا بالياء وضمري 

جلماعة أي ليسوء العباد أو النفري ويقرأ كذلك اال أنه بغري وأو أي ليسوء البعث أو املبعوث أو اهللا ويقرأ بالنون ا



كذلك ويقرأ بضم الياء وكسر السني وياء بعدها وفتح اهلمزة أي ليقبح وجوهكم ما علوا منصوب بيتربوا أي 
  وليهلكوا علوهم وما علوه وجيوز أن يكون ظرفا 

ىل حصريا أي حاصرا ومل يؤنثه ألن فعيال هنا مبعىن فاعل وقيل التذكري على معىن اجلنس وقيل ذكر ألن قوله تعا
  تأنيث جهنم غري حقيقي 

  قوله تعاىل أن هلم أي بأن هلم وأن الذين معطوف عليه أي يبشر املؤمنني باالمرين 
اف إىل الفاعل والتقدير يطلب الشر فالباء قوله تعاىل دعاءه أي يدعو بالشر دعاء مثل دعائه باخلري واملصدر مض

  للحال وجيوز أن تكون مبعىن السبب 
قوله تعاىل آيتني قيل التقدير ذوي آيتني ودل على ذلك قوله آية الليل وآية النهار وقيل ال حذف فيه فالليل والنهار 

  عالمتان وهلما داللة على شيء آخر فلذلك أضاف يف موضع ووصف يف موضع 
 وكل شيء منصوب بفعل حمذوف ألنه معطوف على اسم قد عم فيه الفعل ولوال ذلك لكان األوىل رفعه قوله تعاىل

  ومثله وكل انسان 
قوله تعاىل وخنرج يقرأ بضم النون ويقرأ بياء مضمومة وبياء مفتوحة وراء مضمومة و كتابا حال على هذا أي 

  را حال من الضمري املنوب وجيوز أن يكون نعتا للكتاب وخنرج طائره أو عمله مكتوبا و يلقاه صفة للكتاب و منشو
  قوله تعاىل اقرأ أي يقال 

قوله تعاىل أمرنا يقرأ بالقصر والتخفيف أي أمرناهم بالطاعة وقيل كثرنا نعمهم وهو يف معىن القراءة باملد ويقرأ 
مزة وتارة بالتضعيف والالزم منه بالتشديد والقصر أي جعلناهم أمراء وقيل هو مبعىن املمدودة ألنه تارة يعدى باهل

  أمر القوم أي كثروا وأمرنا جواب إذا وقيل اجلملة نصب نعتا لقرية واجلواب 
  قوله تعاىل وكم أهلكنا كم هنا خرب يف موضع نصب بأهلكنا من القرون وقد ذكر نظريه يف قوله كم آتيناهم من آية 

ملن نريد هو بدل من له باعادة اجلار يصالها حال من جهنم قوله تعاىل من كان من مبتدأ وهي شرط و عجلنا جوابه 
  أو من اهلاء يف له و مذموما حال من الفاعل يف يصلى 

  قوله تعاىل سعيها جيوز أن يكون مفعوال به ألن املعىن عمل عملها وهلا من أجلها وأن يكون مصدرا 

بدل من كل و من متعلقة بنمد والعطاء اسم قوله تعاىل كال هو منصوب بنمد والتقدير كل فريق و هؤالء وهؤالء 
  للمعطى 

  قوله تعاىل كيف منصوب ب فضلنا على احلال أو على الظرف 
قوله تعاىل اال تعبدوا جيوز أن يكون أن مبعىن أي وهي مفسرة ملعىن قضى وال هنى وجيوز أن يكون يف موضع نصب 

  ر ويكون التقدير بأن ال تعبدوا أي ألزم ربك عبادته وال زائدة وجيوز أن يكون قضى مبعىن أم
قوله تعاىل وبالوالدين إحسانا قد ذكر يف البقرة اما يبلغن ان شرطية وما زائدة للتوكيد ويبلغن هو فعل الشرط 

واجلزاء فال تقل ويقرأ يبلغان واأللف فاعل و أحدمها أو كالمها بدل منه وقال أبو علي هو توكيد وجيوز أن يكون 
حمذوف أي ان بلغ أحدمها أو كالمها وفائدته التوكيد أيضا وجيوز أن تكون األلف حرفا للتثنية  أحدمها مرفوعا بفعل

والفاعل أحدمها أف اسم للفعل ومعناه التضجر والكراهة واملعىن ال تقل هلما كفا أو اتركا وقيل هو اسم للجملة 
ح طلب التخفيف مثل رب ومن اخلربية ي كرهت أو ضجرت من مداراتكما فمن كسر بناه على األصل ومن فت

  ضم أتبع ومن نون أراد التنكري ومن مل ينون أراد التعريف ومن خفف الفاء حذف أحد املثلني ختفيفا 



قوله تعاىل جناح الذل بالضم وهو ضد العز وبالكسر وهو االنقياد ضد الصعوبة من الرمحة أي من أجل رفقك هبما 
  جناح كما نعت ملصدر حمذوف أي رمحة مثل رمحتهما  فمن متعلقة باخفض وجيوز أن تكون حاال من

قوله تعاىل ابتغاء رمحة مفعول له أو مصدر يف موضع احلال ترجوها جيوز أن يكون وصفا للرمحة وأن يكون حاال من 
  الفاعل ومن ربك يتعلق بترجوها وجيوز أن يكون صفة لرمحة 

  يه قوله تعاىل كل البسط منصوبة على املصدر ألهنا مضافة إل
قوله تعاىل خطأ يقرأ بكسر اخلاء وسكون الطاء واهلمز وهو مصدر خطىء مثل علم علما وبكسر اخلاء وفتح الطاء 
من غري مهز وفيه ثالثة أوجه أحدها مصدر مثل شبع شبعا اال أنه أبدل اهلمزة ألفا يف املصدر وياء يف الفعل النكسار 

ى الطاء فافتحت وحذف اهلمزة والثال أن يكون خفف اهلمزة بأن ما قبلها والثاين أن يكون ألقى حركة اهلمزة عل
قلبها ألفا على غري القياس فافتحت الطاء ويقرأ كذلك اال أنه باهلمز مثل عنب ويقرأ بالفتح واهلمز مثل نصب وهو 

  كثري 

اين مثل قاتل قتاال ويقرأ بالكسر واملد مثل قام قياما الزنا االكثر القصر واملد لغة وقد قرىء به وقيل هو مصدر ز
  ألنه يقع من اثنني 

قوله تعاىل فال يسرف اجلمهور على التسكني ألنه هنى وقرىء بضم الفاء على اخلرب ومعناه النهي ويقرأ بالياء 
والفاعل ضمري الويل وبالتاء أي ال تسرف أيها املقتص أو املبتدىء بالقتل أي ال تسرف بتعاطي القتل وقيل التقدير 

تسرف انه يف اهلاء ستة أوجه أحدها هي راجعة إىل الويل والثاين إىل املقتول والثالث إىل الدم والرابع إىل يقال له ال 
  القتل واخلامس إىل احلق والسادس إىل القاتل أي إذا قتل سقط عنه عقاب القتل يف االخرة 

ن مسئوال عن الوفاء بعهده والثاين قوله تعاىل ان العهد كان مسئوال فيه وجهان أحدمها تقديره ان ذا العهد أي كا
  أن الضمري راجع إىل العهد ونسب السؤال إليه جمازا كقوله تعاىل وإذا املوءودة سئلت 

  قوله تعاىل بالقسطاس يقرأ بضم القاف وكسرها ومها لغتان و تأويال مبعىن ماال 
اء مثل تقم وماضيه قاف يقوف إذا تتبع قوله تعاىل وال تقف املاضي منه قفا إذا تتبع ويقرأ بضم القاف وإسكان الف

أيضا كل مبتدأ و أولئك اشارة إىل السمع والبصر وألفؤاد وأشري إليها بأولئك وهي يف االكثر ملن يعقل ألنه مجع ذا 
  وذا ملن يعقل وملا ال يعقل وجاء يف الشعر 

يف عنه ترجع إىل كل أيضا الضمري  فكان وما عملت فيه اخلرب واسم كان يرجع إىل كل واهلاء... بعد أولئك االيام 
يف مسئول لكل أيضا واملعىن أن السمع يسأل عن نفسه على اجملاز وجيوز أن يكون الضمري يف كان لصاحب هذه 
اجلوارح لداللتها عليه وقال الزخمشري يكون عنه يف موضع رفع مبسئول كقوله غري املغضوب عليهم وهذا غلط 

لفاعل إذا تقدم الفعل أو ما يقوم مقامه وأما إذا تأخر فال يصح ذلك فيه ألن االسم ألن اجلار واجملرور يقام مقام ا
إذا تقدم على الفعل صار مبتدأ وحرف اجلر إذا كان الزما ال يكون مبتدأ ونظريه قولك بزيد انطلق ويدلك على 

ئول للمصدر فيكون عنه يف ذلك أنك لو ثنيت مل تقل بالزيدين انطلقا ولكن تصحيح املسألة أن جتعل الضمري يف مس
  موضع نصب كما تقدر يف قولك بزيد انطلق 

  قوله تعاىل مرحا بكسر الراء حال وبفتحها مصدر يف موضع احلال 

ومفعول له خترق بكسر الراء وضمها لغتان طوال مصدر يف موضع احلال من الفاعل أو املفعول وجيوز أن يكون 
  متييزا ومفعوال له ومصدرا من معىن تبلغ 



قوله تعاىل سيئه يقرأ بالتأنيث والنصب أي كل ما ذكر من املناهي وذكر مكروها على لفظ كل أو ألن التأنيث غري 
  حقيقي ويقرأ بالرفع واالضافة أي سيء ما ذكر 

  قوله تعاىل من احلكمة جيوز أن يكون متعلقا بأوحى وأن يكون حاال من العائد احملذوف وأن يكون بدال من ما أوحى 
تعاىل أصاكم األلف مبدلة من وأو ألنه من الصفوة اناثا مفعول أول الختذ والثاين حمذوف أي أوالدا وجيوز أن  قوله

  يكون اختذ متعديا إىل واحد مثل قالوا اختذ اهللا ولدا ومن املالئكة جيوز أن يكون حاال وأن يتعلق باختذ 
  ظ وحنوها قوله تعاىل ولقد صرفنا املفعول حمذوف تقديره صرفنا املواع

  قوله تعاىل كما يقولون الكاف يف موضع نصب أي كونا كقوهلم 
  قوله تعاىل علوا يف موضع تعاليا ألنه مصدر قوله تعاىل وجيوز أن يقع مصدر موقع آخر من معناه 

  قوله تعاىل مستورا أي حمجوبا حبجاب آخر فوقه وقيل هو مستور مبعىن ساتر 
ن يفقهوه أو كراهة نفورا مجع نافر وجيوز أن يكون مصدرا كالعقود فان شئت قوله تعاىل أن يفقهوه أي خمألفة أ

  جعلته حاال وان شئت جعلته مصدرا لولوا ألنه مبعىن نفروا 
قوله تعاىل يستمعون به قيل الباء مبعىن الالم وقيل هي على باهبا أي يستمعون بقلوهبم أم بظاهر أمساعهم و إذ ظرف 

صدر أي ذوي جنوى وجيوز أن يكون مجع جنى كقتيل وقتلى إذ يقول بدل من إذ ليستمعون األوىل والنجوى م
األوىل وقيل التقدير إذكر إذ يقول والتاء يف الرفات أصل والعامل يف إذ ما دل عليه مبعوثون ألنفس مبعوثون ألن 

  ا بعثا جديدا ما بعد أن ال يعمل فيما قبلها و خلقا حال وهو مبعىن خملوق وجيوز أن يكون مصدرا أي بعثن
  قوله تعاىل قل الذي فطركم أي يعيدكم الذي فطركم وهو كناية عن 

االحياء وقد دل عليه يعيدكم و يكون يف موضع نصب بعسى وامسها مضمر فيها وجيوز أن يكون يف موضع رفع 
  بعسى وال ضمري فيها 

ن كان ضمري املصدر ألن الضمري قوله تعاىل ؤوم يدعوكم هو ظرف ليكون وال جيوز أن يكون ظرفا السم كان وا
ال يعمل وجيوز أن يكون ظرفا للبعث وقد دل عليه معىن الكالم وجيوز أن يكون التقدير إذكر يزم يدعوكم حبمده 

  يف موضع احلال أي فتستجيبون حامدين وجيوز أن تتعلق الباء بيدعوكم وتظنون أي وأنتم تظنون فاجلملة حال 
  ابراهيم ينزع يقرأ بفتح الزاي وكسرها ومها لغتان قوله تعاىل يقولوا قد ذكر يف 

قوله تعاىل زبورا يقرأ بالفتح والضم وقد ذكر يف النساء وفيه وجهان أحدمها أنه علم يقال زبور والزبور كما يقال 
  عباس والعباس والثاين هو نكرة أي كتابا من مجلة الكتب 

جلملة يف موضع نصب بيدعون وجيوز أن يكون أيهم مبعىن قوله تعاىل أيهم مبتدأ و أقترب خربه وهو استفهام وا
  الذي وهو بدل من الضمري يف يدعون والتقدير الذي هو أقرب وفيها كالم طويل يذكر يف مرمي 

قوله تعاىل أن نرسل أي من أن نرسل فهي يف موضع نصب أو جر على اخلالف بني اخلليل وسيبيويه وقد ذكرت 
اعل منعنا وفيه حذف مضاف تقديره اال اهالك التكذيب وكانت عادة اهللا اهالك نظائره أن كذب يف موضع رفع ف

من كذب بااليات الظاهرة ومل يرد اهالك مشكري قريش لعلمه باميان بعضهم واميان من يولد منهم مبصرة أي 
بصرة ختويفا ذات ابصار أي يستبصر هبا وقيل مبصرة دالة كما يقال للدليل مرشد ويقرأ بفتح امليم والصاد أي ت

  مفعول له أو مصدر يف موضع احلال 
قوله تعاىل وإذ قلنا أي إذكر والشجرة معطوف على الرؤيا والتقدير وما جعلنا الشجرة اال فتنة وقرىء شإذا بالرفع 

  واخلرب حمذوف أي فتنة وجيوز أن يكون اخلرب يف القرآن 



األوىل يكون العامل فيه اسجد وعلى الثاين خلقت وقيل  قوله تعاىل طينا هو حال من من أو من العائد احملذوف فعلى
  التقدير من طني فلما حذف احلرف نصب 

قوله تعاىل هذا هو منصوب بأرأيت و الذي نعت له واملفعول الثاين حمذوف تقديره تفضيله أو تكرميه وقد ذكر 
  الكالم يف أرأيتك يف االنعام 

حال موطئة وقيل هو متييز من استطعت من استفهام يف موضع  قوله تعاىل جزاء مصدر اي جتزون جزاء وقيل هو
نصب باستطعت أي من استطعت منهم استفزازه وجيوز أن تكون مبعىن الذي ورجلك يقرأ بسكون اجليم وهم 

الرجالة ويقرأ بكسرها وهو فعل من رجل يرجل إذا صار راجال ويقرأ ورجالك أي بفرسانك ورجالك وما يعدهم 
  إىل الغيبة رجوع من اخلطاب 

قوله تعاىل ربكم مبتدأ و الذي وصلته اخلرب وقيل هو صفة لقوله الذي فطركم أو بدل منه وذلك جائز وان تباعد ما 
  بينهما 

  قوله تعاىل اال إياه استثناء منقطع وقيل هو متصل خارج على أصل الباب 
بكم حال من جانب الرب أي خنسف قوله تعاىل أن خنسف يقرأ بالنون والياء وكذلك نرسل ونعيدكم ونعرقكم 

  جانب الرب وأنتم وقيل الباء متعلقة بنخسف أي بسببكم 
  قوله تعاىل به تبيعا جيوز أن تتعلق الباء بتبيع وبتجدوا وأن تكون حاال من تبيع 

دعو قوله تعاىل يوم ندعوا فيه أوجه أحدها هو ظرف ملا دل عليه قوله وال يظلمون فتيال تقديره ال يظلمون يوم ن
والثاين أنه ظرف ملا دل عليه قوله مىت هو والثالث هو ظرف لقوله فتستجيبون والرابع هو بدل من يدعوكم 

واخلامس هو مفعول أي إذكروا يوم ندعو وقرأ احلسن بياء مضمومة ووأو بعد العني ورفع كل وفيه وجهان أحدمها 
عون وحذف النون وكل بدل من الضمري بامامهم فيه أنه أراد يدعى ففخم األلف فقلبها وأوا والثاين أنه أراد يد

وجهان أحدمها هو متعلق بندعو أي نقول يا أتباع موسى ويا أتباع حممد عليهما الصالة والسالم أو يا أهل الكتاب 
  يا أهل القرآن والثاين هي حال تقديره خمتلطني بنبيهم أو مؤاخذين 

ة وجهان أحدمها كذلك أي من كان يف الدنيا عميا عن حجته فهو يف قوله تعاىل أعمى األوىل مبعىن فاعل ويف الثاني
  االخرة كذلك والثاين هي أفعل اليت 

تقتضى من ولذلك قال وأضل وأمال أبو عمرو األوىل دون الثانية ألنه رأى أن الثانية تقتضى من فكأن األلف وسط 
  الكلمة متثل أعماهلم 

ا وقال بعضهم هي مفتوحة يف املاضي واملستقبل وذلك من تداخل قوله تعاىل تركن بفتح الكاف وماضيه بكسره
اللغتني ان من العرب من يقول ركن يركن ومنهم من يقول ركن يركن فيفتح املاضي ويضم املستقبل فسمع من 

ء منهم لغته فتح املاضي فتح املستقبل ممن هو لغته أو بالعكس فجمع بينهما وإمنا دعا قائل هذا إىل اعتقاده أنه مل جيي
  فعل يفعل بفتح العني فيهما يف غري حروف احللق اال أىب يأىب وقد قرىء بضم الكاف 

قوله تعاىل ال يلبثون املشهور بفتح الياء والتخفيف وإثبات النون على الغاء إذن ألن الوأو العاطفة تصري اجلملة 
يسم فاعله ويف بعض املصاحف بغري نون  خمتلفة مبا قبلها فيكون إذن حشوا ويقرأ بضم الياء والتشديد على ما مل

اعمال إذن وال يكترث بالوأو فاهنا قد تأيت مستأنفة خالفك وخالفك لغتان مبعىن وقد قرىء هبما اال قليال أي  على
  زمنا قليال 



قوله تعاىل سنة من قد أرسلنا هو منصوب على املصدر أي سننا بك سنة من تقدم من االنبياء صلوات اهللا عليهم 
  ز أن تكون مفعوال به أي اتبع سنة من قد أرسلنا كما قال تعاىل فبهداهم اقتده وجيو

قوله تعاىل إىل غسق الليل حال من الصالة أي ممدودة وجيوز أن تتعلق بأقم فهي النتهاء غاية االقامة وقرأن ألفجر 
اء أي عليك قرآن ألفجر فيه وجهان أحدمها هو معطوف على الصالة أي وأقم صالة ألفجر والثاين هو على االغر

  أو الزم 
قوله تعاىل نافلة لك فيه وجهان أحدمها هو مصدر مبعىن هتجد أي تنفل نفال وفاعله هنا مصدر كالعافية والثاين هو 

حال أي صالة نافلة مقاما فيه وجهان أحدمها هو حال تقديره ذا مقام الثاين أن يكون مصدرا تقديره أن يبعثك 
  فتقوم 

القرآن من لبيان اجلنس أي كله هدى من الضالل وقيل هي للتبعيض أي منه ما يشفى من املرض  قوله تعاىل من
  وأجاز الكسائي ورمحة بالنصب عطفا على ما 

  قوله تعاىل ونأى يقرأ بألف بعد اهلمزة أي بعد عن الطاعة ويقرأ هبمزة 

ارتفع عن قبول الطاعة أو هنض املعصية بعد األلف وفيه وجهان أحدمها هو مقلبو نأى والثاين هو مبعىن هنض أي 
  والكرب 

قوله تعاىل أهدى سبيال جيوز أن يكون أفعل من هدى غريه وأن يكون من اهتدى على حذف الزوائد أو من هدى 
  مبعىن اهتدى فيكون الزما 

  قوله تعاىل من العلم متعلق بأوتيتم وال يكون حاال من قليل ألن فيه تقدمي املعمول على اال 
  تعاىل اال رمحة هو مفعول له والتقدير حفظناه عليك للرمحة وجيوز أن يكون مصدرا تقديره لكن رمحناك رمحة  قوله

قوله تعاىل ال يأتون ليس جبواب الشرط لكن جواب قسم حمذوف دل عليه الالم املوطئة يف قوله لئن اجتمعت وقيل 
  هو جواب الشرط ومل جيزمه ألن فعل الشرط ماض 

ىت تفجر يقرأ بالتشديد على التكثري وبفتح التاء وضم اجليم والتخفيف والياء يف ينبوع زائدة ألنه من قوله تعاىل ح
  نبع فهو مثل يغبوب من غب 

قوله تعاىل كسفا يقرأ بفتح السني وهو مجع كسفة مثل قربة وقرب وبسكوهنا وفيه وجهان أحدمها هو خمفف من 
حد على فعل مبعىن مفعول وانتصابه على احلال من السماء ومل يؤنثه ألن املفتوحة أو مثل سدرة وسدر والثاين هو وا

تأنيث السماء غري حقيقي أو ألن السماء مبعىن السقف والكاف يف كما صفة ملصدر حمذوف أي اسقاطا مثل 
ر وقال مزعومك و قبيال حال من املالئكة أو من اهللا واملالئكة نقرؤه صفة لكتاب أو حال من اجملرور قل على االم

  على احلكاية عنه 
  قوله تعاىل أن يؤمنوا مفعول منع و أن قالوا فاعله 

  قوله تعاىل ميشون صفة للمالئكة و مطمئنني حال من ضمري الفاعل 
قوله تعاىل على وجوههم حال وعميا حال أخرى اما بدل من األوىل واما حال من الضمري يف اجلار مأواهم جهنم 

يكون حاال مقدرة كلما خبت اجلملة إىل آخر االية حال من جهنم والعامل فيها معىن  جيوز أن يكون مستأنفا وأن
  املأوى وجيوز أن تكون مستأنفة 

  قوله تعاىل ذلك مبتدأ و جزاؤهم خربه و بأهنم يتعلق 



 جبزاء وقيل ذلك خرب مبتدأ حمذوف أي االمر ذلك وجزاؤهم مبتدأ وبأهنم اخلرب وجيوز أن يكون جزاؤهم بدال أو
  بيانا وبأهنم خرب ذلك 

قوله تعاىل لو أنتم يف موضع رفع بأنه فاعل لفعل حمذوف وليس مببتدأ ألن لو تقتضي الفعل كما تقتضيه ان الشرطية 
والتقدير لو متلكون فلما حذف الفعل صار الضمري املتصل منفصال و متلكون الظاهرة تفسري للمحذوف ألمسكتم 

  وقيل هو الزم مبعىن خبلتم خشية مقول له أو مصدر يف موضع احلال مفعوله حمذوف أي أمسكتم االوال 
قوله تعاىل بينات صفة آليات أو لتسع إذ جاءهم فيه وجهان أحدمها هو مفعول به باسأل على املعىن ألن املعىن إذكر 

يف العامل فيه لبين إسرائيل إذ جاءهم وقيل التقدير إذكر إذ جاءهم وهي غري ما قدرت به اسأل والثاين هو ظرف و
أوجه أحدها آتينا والثاين قلنا مضمرة أي فقلنا له سل والثالث قل تقديره قل خلصمك سل بين واملراد به فرعون أي 

  قل يا موسى وكان الوجه أن يقول إذ جئتهم فرجع من اخلطاب إىل الغيبة 
أنا غري شاك فيما جئت به  قوله تعاىل لقد علمت بالفتح على اخلطاب أي علمت ذلك ولكنك عاندت وبالضم أي

  بصائر حال من هؤالء وجاءت بعد اال وهي حال مما قبلها ملا ذكرنا يف هود عند قوله وما نراك اتبعك 
  قوله تعاىل لفيفا حال مبعىن مجيعا وقيل هو مصدر كالنذير والنكري أي جمتمعني 

بأنزلنا وجيوز أن يكون حاال أي أنزلناه ومعه  قوله تعاىل وباحلق أنزلناه أي وبسبب اقامة احلق فتكون الباء متعلقة
احلق أو فيه احلق وجيوز أن يكون حاال من الفاعل أي أنزلناه ومعنا احلق وباحلق نزل فيه الوجهان االوالن دون 

  الثالث ألنه ليس فيه ضمري لغري القرآن 
أرسلناك فعلى هذا فرقناه يف موضع  قوله تعاىل وقرآنا أي وآتيناك قرآنا دل على ذلك ولقد آتينا موسى الكتاب أو

نصب على الوصف وجيوز أن يكون التقدير وفرقنا قرآنا وفرقناه تفسري ال موضع له وفرقناه أي يف أزمنة 
وبالتخفيف أي شرحناه على مكث يف موضع احلال أي متمكثا واملكث بالضم والفتح لغتان وقد قرىء هبما وفيه 

  لغة أخرى كسر امليم 

إلذقان فيه ثالثة أوجه أحدها هي حال تقديره ساجدين لإلذقان والثاين هي متعلقة بيخرون والالم على قوله تعاىل ل
باهبا أي مذلون لإلذقان والثالث هي مبعىن على فعلى هذا جيوز أن يكون حاال من بيكون ويبكون حال وفاعل 

  يزيدهم القرآن أو املتلو أو البكاء أو السجود 
منصوب ب تدعوا وتدعوا جمزوم بأيا وهي شرط فأما ما فزائدة للتوكيد وقيل هي شرطية كررت قوله تعاىل أياما أيا 
  ملا اختلف اللفظان 

  قوله تعاىل من الذل أي من أجل الذل 

  سورة الكهف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ما قالوا وفيه قوله تعاىل قيما فيه وجهان أحدمها هو حال من الكتاب وهو مؤخر عن موضعه أي أنزل الكتاب قي

ضعف ألنه يلزم منه التفريق بعض الصلة وبعض ألن قوله تعاىل ومل معطوف على أنزل وقيل قيما حال ومل جيعل حال 
أخرى والوجه الثاين أن قيما منصوب بفعل حمذوف تقديره جعله قيما فهو حال أيضا وقيل هو حال أيضا من اهلاء 

  يف ومل جيعل له واحلال مؤكدة وقيل منتقلة 



قوله تعاىل لينذر أي لينذر العباد أو لينذركم من لدنه يقرأ بفتح الالم وضم الدال وسكون النون وهي لغة ويقرأ 
  بفتح الالم وضم الدال وكسر النون ومنهم من خيتلس ضمة الدال ومنهم من خيتلس كسرة النون 

  هو صفة ألجر والعائد اهلاء يف فيه  قوله تعاىل ماكثني حال من اجملرور يف هلم والعامل فيها االستقرار وقيل
قوله تعاىل كربت اجلمهور على ضم الباء وقد أسكنت ختفيفا و كلمة متييز والفاعل مضمر أي كربت مقالتهم ويف 

خترج وجهان أحدمها هو يف موضع نصب صفة لكلمة والثاين يف موضع رفع تقديره كلمة كلمة خترج ألن كرب مبعىن 
ص بالذم و كذبا مفعول يقولون أو صفة ملصدر حمذوف أي قوال كذبا و أسفا مصدر يف بئس فاحملذوف هو املخصو

موضع احلال من الضمري يف باخع وقيل هو مفعول له واجلمهور على أن مل بالكسر على الشرط ويقرأ بالفتح أي 
  ألن ال يؤمنوا 

  ى أن جعل مبعىن خلق قوله تعاىل زينة مفعول ثان على أن جعل مبعىن صري أو مفعول له أو حال عل
قوله تعاىل أم حسبت تقديره بل أحسبت والرقيم مبعىن املرقوم على قول من جعله كتابا و عجبا خرب كان و من 

  آياتنا حال منه وجيوز أن يكون خربين وجيوز أن يكون عجبا حاالمن الضمري يف اجلار 
  قوله تعاىل إذ ظرف لعجبا وجيوز أن يكون التقدير إذكر إذ 

تعاىل سنني ظرف لضربنا وهو مبعىن أمنناهم و عددا صفة لسنني أي معدودة أو ذوات عدد وقيل مصدر أي  قوله
  تعد عددا 

قوله تعاىل أي احلزبني مبتدأ و أحصى اخلرب وموضع اجلملة نصب بنعلم ويف أحصى وجهان أحدمها هو فعل ماض و 
عوال له أي ألجل لبثهم وقيل الالم زائدة وما مبعىن الذي أمدا مفعوله وملا لبثوا نعت له قدم عليه فصار حاال أو مف

وأمدا مفعول لبثوا وهو خطأ وإمنا الوجه أن يكون متييزا والتقدير ملا لبثوه والوجه الثاين هو اسم وأمدا منصوب 
  بفعل دل عليه االسم وجاء أحصى على حذف الزيادة كما جاء هو أعطى للمال وأوىل باخلري 

  مفعول به أو يكون التقدير قوال شططا قوله تعاىل شططا 
  قوله تعاىل هؤالء مبتدأ و قومنا عطف بيان و اختذوا اخلرب 

قوله تعاىل وإذ اعتزلتموهم إذ ظرف لفعل حمذوف أي وقال بعضهم لبعض وما يعبدون يف ما ثالثة أوجه أحدها هي 
اين هي مصدرية والتقدير اعتزلتموهم وعبادهتم اسم مبعىن الذي و اال اهللا مستثىن من ما أو من العائد احملذوف والث

اال عبادة اهللا والثالث أهنا حرف نفي فيخرج يف االستثناء وجهان أحدمها هو منقطع والثاين هو متصل والتقدير وإذا 
مرفقا اعتزلتموهم اال عباد اهللا أو وما يعبدون اال اهللا فقد كانوا يعبدون اهللا مع االصنام أو كان منهم من يعبد اهللا 

يقرأ بكسر امليم وفتح الفاء ألنه يرتفق به فهو كاملنقول املستعمل مثل املربد واملنخل ويقرأ بالعكس وهو مصدر أي 
  ارتفاقا وفيه لغة ثالثة وهي فتحهما وهو مصدر أيضا مثل املضرب واملنزع 

يقرأ بالتخفيف على حذف الثانية قوله تعاىل تزأور يقرأ بتشديد الزاي وأصله تتزأور فقلبت الثانية زايا وأدغمت و
  ويقرأ بتشديد الراء مثل حتمر 

  ويقرأ بألف بعد الوأو مثل حتمار ويقرأ هبمزة مكسرو بني الوأو والراء مثل تطمئن و ذات اليمني ظرف لتزأور 
صوب بفعل قوله تعاىل ونقلبهم املشهور أنه فعل منسوب إىل اهللا عز و جل ويقرأ بتاء وضم الالم وفتح الباء وهو من

دل عليه الكالم أي ونرى تقلبهم و باسط خرب املبتدأ و ذراعيه منصوب به وإمنا عمل اسم الفاعل هنا وان كان 
للماضي ألنه حال حمكية لو اطلعت بكسر الوأو على األصل وبالضم ليكون من جنس الوأو فرارا مصدر ألن 



يكون مفعوال له ملئت بالتخفيف ويقرأ بالتشديد وليت مبعىن فررت وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال وأن 
  على التكثري و رعبا مفعول ثان وقيل متييز 

قوله تعاىل وكذلك يف موضع نصب أي وبعثناهم كما قصصنا عليك و كم ظرف و بورقكم يف موضع احلال 
ها من الكاف واألصل فتح الوأو وكسر الراء وقد قرىء به وباظهار القاف على األصل وبادغامها لقرب خمرج

واختري االدغام لكثرة احلركات والكسرة ويقرأ بإسكان الراء على التخفيف وبإسكاهنا وكسر الوأو على نقل 
الكسرة إليها كما يقال فخذ وفخذ وفخذ أيها أزكى اجلملة يف موضع نصب والفعل معلق عن العمل يف اللفظ و 

  طعاما متييز 
أو ألعثرنا ويضعف أن يعمل فيه الوعد ألنه قد أخرب عنه وحيتمل أن يعمل  قوله تعاىل إذ بتنازعون إذ ظرف ليعلموا

  فيه معىن حق بنيانا مفعول وهو حكع بنيانه وقيل هو مصدر 
قوله تعاىل ثالثة يقرأ شإذا بتشديد الثاء على أنه سكن التاء وقلبها ثاء وأدغمها يف تاء التأنيث كما تقول أبعث تلك 

دأ وكلبهم خربه وال يعمل اسم الفاعل هنا ألنه ماض واجلملة صفة لثالثة وليست حاال ورابعهم كلبهم رابعهم مبت
إذ ال عامل هلا ألن التقدير هم ثالثة وهم ال يعمل وال يصح أن يقدر هؤالء ألهنا اشارة حاضر ومل يشريوا إىل حاضر 

ألن اجلملة إذا وقعت صفة لنكرة جاز  ولو كانت الوأو هنا ويف اجلملة اليت بعدها جلاز كما جاز يف اجلملة االخرية
أن تدخلها الوأو وهذا هو الصحيح يف ادخال الوأو يف ثامنهم وقيل دخلت لتدل على أن ما بعدها مستأنف حق 

وليس من جنس املقول برجم الظنون وقد قيل فيها غري هذا وليس بشيء و رمجا مصدر أي يرمجون رمجا روى عن 
  ابن كثري مخسة 

لون نعدهم مخسة وقيل يقولون مبعىن يظنون فيكون قوله تعاىل سادسهم كلبهم يف موضع املفعول بالنصب أي يقو
  الثاين وفيه ضعف 

قوله تعاىل اال أن يشاء اهللا يف املستثىن منه ثالثة أوجه أحدها هو من النهي واملعىن ال تقولن أفعل غدا اال أن يؤذن 
اين فاعل غدا حىت تقرن به قوله ان شاء اهللا والثالث أن منقطع لك يف القول والثاين هو من فاعل أي ال تقولن 

وموضع أي يشاء اهللا نصب على وجهني أحدمها على االستثناء والتقدير ال تقولن ذلك يف وقت اال وقت أن يشاء 
حذف اهللا أي يإذن فحذف الوقت وهو مراد والثاين هو حال والتقدير ال تقولن أفعل غدا اال قائال ان شاء اهللا ف

القول وهو كثري وجعل قوله أن يشاء يف معىن ان شاء وهو مما محل على املعىن وقيل التقدير اال بأن يشاء اهللا أي 
  متلبسا بقول ان شاء اهللا 

قوله تعاىل ثلثمائة سنني يقرأ بتنوين مائة وسنني على هذا بدل من ثالث وأجاز قوم أن تكون بدال من مائة ألن مائة 
قرأ باالضافة وهو ضعيف يف االستعمال ألن مائة تضاف إىل املفرد ولكنه محله على األصل إذ يف معىن مئات وي

األصل إضافة العدد إىل اجلمع ويقوى ذلك أن عالمة اجلمع هنا جرب ملا دخل السنة من احلذف فكأهنا تتمة الواحد 
حد أبصر به وأمسع اهلاء تعود على اهللا عز تسعا مفعول ازدادوا وزاد متعد إىل اثنني فإذا بىن على افتعل تعدى إىل وا

و جل وموضعها رفع ألن التقدير أبصر اهللا والباء زائدة وهكذا يف فعل التعجب الذي هو على لفظ االمر وقال 
بعضهم الفاعل مضمر والتقدير أوقع أيها املخاطب ابصارا بأمر الكهف فهو أمر حقيقة وال يشرك يقرأ بالياء وضم 

  عن اهللا وبالتاء على النهي أي أيها املخاطب  الكاف على اخلرب
قوله تعاىل واصرب هو متعد ألن معناه احبس و بالغداة والعشي قد ذكروا يف االنعام وال تعد عيناك اجلمهور على 

نسبة الفعل إىل العينني وقرأ احلسن تعد عينيك بالتشديد والتخفيف أي ال تصرفها أغفلنا اجلمهور على إسكان الالم 



لبه بالنصب أي أغفلناه عقوبة له أو وجدناه غافال ويقرأ بفتح الالم وقلبه بالرفع وفيه وجهان أحدمها وجدنا قلبه و ق
  معرضني عنه والثاين أمهل أمرنا عن تذكرنا 

  قوله تعاىل يشوى الوجوه جيوز أن يكون نعتا ملا وأن يكون حاال من املهل 

  ر وساءت أي ساءت النار مرتفقا أي متكأ أو معناه املنزل وأن يكون حاال من الضمري يف الكاف يف اجلا
قوله تعاىل ان الذين آمنوا يف خرب ان ثالثة أوجه أحدها أولئك هلم جنات عدن وما بينهما معترض مسدد والثاين 

ه تقديره ال نضيع أجر من أحسن عمال منهم فحذف العائد للعلم به والثالث أن قوله تعاىل من أحسن عام فيدخل في
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويغين ذلك عن ضمري كما أغىن عن دخول زيد حتت الرجل يف باب نعم عن ضمري 

  يعود عليهوعلى هذين الوجهني قد جعل خرب ان اجلملة اليت فيها ان 
ن غري قوله تعاىل من أسأور جيوز أن تكون من زائدة على قول األخفش ويدل عليه قوله وحلوا أسأور وجيوز أن تكو

زائدة أي شيئا من أسأور فتكون لبيان اجلنس أو للتبعيض و من ذهب من فيه لبيان اجلنس أو للتبعيض وموضعها 
جر نعتا ألسأور وجيوز أن تتعلق بيحلون وأسأور مجع أسورة وأسورة مجع سوار وقيل هو مجع أسوار متكئني حال 

ون والسندس مجع سندسة واستربق مجع استربقة وقيل مها اما من الضمري يف حتتهم أو من الضمري يف حيلون أو يلبس
  جنسان 

قوله تعاىل مثال رجلني التقدير مثال مثل رجلني و جعلنا تفسري املثل فال موضع له وجيوز أن يكون موضعه نصبا نعتا 
لفظ  لرجلني كقولك مررت برجلني جعل ألحدمها جنة كلتا اجلنتني مبتدأ و آتت خربه وافرد الضمري محال على

كلتا وفجرنا بالتخفيف والتشديد و خالهلما ظرف والثمر بضمتني مجع مثار فهو مجع اجلمع مثل كتاب وكتب وجيوز 
  تسكني امليم ختفيفا ويقرأ مثر مجع مثرة 

قوله تعاىل ودخل جنته امنا أفرد ومل يقل جنتيه ألهنما مجيعا ملكه فصارا كالشيء الواحد وقيل اكتفاء بالواحدة عن 
  تني كما يكتفى بالواحد عن اجلمع وهو كقول اهلذيل الثن

  مسلت بشوك فهي عور تدمع ... ولعني بعدهم كأن حداقها 
  قوله تعاىل خريا منها يقرأ على االفراد والضمري جلنته وعلى التثنية والضمري للجنتني 

ا وأدغمت النون يف النون قوله تعاىل لكنا هو األصل لكن أنا فألقيت حركة اهلمزة على النون وقيل حذفت حذف
واجليد حذف األلف يف الوصل وإثباهتا يف الوقف ألن أنا كذلك واأللف فيه زائدة لبيان احلركة ويقرأ بإثباهتا يف 
احلالني وأنا مبتدأ وهو مبتدأ ثان و اهللا مبتدأ ثالث و رىب اخلرب والياء عائدة على املبتدأ االول وال جيوز أن تكون 

ملة نصبا إذ لو كان كذلك مل يقع بعدها هنو ألنه ضمري مرفوع وجيوز أن يكون اسم اهللا بدال من لكن املشددة العا
  هو 

قوله تعاىل ما شاء اهللا يف ما وجهان أحدمها هي مبعىن الذي وهي مبتدأ واخلرب حمذوف أو خرب متبدأ حمذوف أي االمر 
وف أي ما شاء اهللا كان اال باهللا يف موضع رفع ما شاء اهللا والثاين هي شرطية يف موضع نصب يشاء واجلواب حمذ

خربه أنا فيه وجهان أحدمها هي فاصلة بني املفعولني والثاين هو توكيد للمفعول االول فموضعها نصب ويقرأ أقل 
  بالرفع على أن يكون أنا مبتدأ وأقل خربه واجلملة يف موضع املفعول الثاين 

  مصدر مبعىن الفاعل أي غائرا وقيل التقدير ذا غور قوله تعاىل حسبانا هو مجع حسبانة و غورا 
قوله تعاىل يقلب كفيه هذا هو املشهور ويقرأ تقلب أي تتقلب كفاه بالرفع على ما أنفق جيوز أن يتعلق بيقلب وأن 



يكون حاال أي متحسرا على ما أنفق فيها أي يف عمارهتا ويقول جيوز أن يكون حاال من الضمري يف يقلب وأن 
  طوفا على يقلب يكون مع

قوله تعاىل ومل تكن له يقرأ بالتاء والياء ومها ظاهران ينصرونه حممول على املعىن ألن ألفئة ناس ولو كان تنصره 
  لكان على اللفظ 

قوله تعاىل هنالك فيه وجهان أحدمها هو ظرف والعامل فيه معىن االستقرار يف هللا و الوالية مبتدأ و هللا اخلرب والثاين 
 الوالية والوالية مرفوعة به وهللا يتعلق بالظرف أو بالعامل يف الظرف أو بالوالية وجيوز أن يكون حاال من هنالك خرب

الوالية فيتعلق مبحذوف والوالية بالكسر والفتح لغتان وقيل الكسر يف االمارة والفتح يف النصرة و احلق بالرفع 
ق وجيوز أن يكون مبتدأ و هو خري خربه ويقرأ باجلر نعتا صفة الوالية أو خرب مبتدأ حمذوف أي هي احلق أو هو احل

  هللا تعاىل 
  قوله تعاىل واضرب هلم مثل احلياة الدنيا جيوز أن جتعل اضرب مبعىن 

إذكر فيتعدى إىل واحد فعلى هذا يكون كماء أنزلناه خرب مبتدأ حمذوف أي هو كماء وأن يكون مبعىن صري فيكون 
قد ذكر يف يونس تذروه هو من ذرت الريح تذروه ذروا أي فرقت ويقال ذرت تذرى كماء مفعوال ثانيا فاخلتط به 

  وقد قرىء به ويقال إذرت تذرى كقولك إذريته عن فرسه إذا ألقيته عنها وقرىء به أيضا 
قوله تعاىل ويوم نسري اجلبال أي وإذكر يوم وقيل هو معطوف على عند ربك أي الصاحلات خري عند اهللا وخري يوم 

ويف نسري قراآت كلها ظاهرة وترى اخلطاب للنيب وقيل لكل انسان و بارزة حال وحشرناهم يف موضع احلال  نسري
  وقد مرادة أي وقد حشرناهم 

قوله تعاىل صفا حال مبعىن مصطفني أي مصفوفني والتقدير يقال هلم لقد جئتمونا أو مفعوال هلم فيكون حاال أيضا و 
   بل هاهنا للخروج من قصة إىل قصة

  قوله تعاىل ال يغادر يف موضع احلال من الكتاب 
قوله تعاىل وإذ قلنا أي وإذكر اال إبليس استثناء من غري اجلنس وقيل من اجلنس و كان من اجلن يف موضع احلال 

وقد معه مرادة ففسق امنا أدخل الفاء هنا ألن معىن اال إبليس امتنع ففسق بئس امسها مضمر فيها واملخصوص بالذم 
  وف أي بئس البدل هو وذريته للظاملني حال من بدال وقيل يتعلق ببئس حمذ

قوله تعاىل ما أشهدهتم أي إبليس وذريته ويقرأ أشهدناهم عضدا يقرأ بفتح العني وضم الضاد وبفتح العني وضمها 
د إذ كان مع سكون الضاد واألصل هو االول والثاين ختفيف ويف الثالث نقل ومل جيمع آلن اجلمع يف حكم الواح

  املعىن أن مجيع املضلني ال يصلح أن ينزلوا يف االعتضاد هبم منزلة الواحد وجيوز أن يكون اكتفى بالواحد عن اجلمع 
قوله تعاىل ويوم نقول أي وإذكر يوم نقول ويقرأ بالنون والياء وبينهم ظرف وقيل هو مفعول به أي وصرينا وصلهم 

  مصدرا يقال وبق يبق وبوقا وموبقا ووبق يوبق وبقا اهالكا هلم واملوبق مكان وان شئت كان 
  قوله تعاىل مصرفا أي انصرافا وجيوز أن يكون مكانا أي مل جيدوا مكانا ينصرف إليه عنها واهللا أعلم 

قوله تعاىل من كل مثل أي ضربنا هلم مثال من كل جنس من االمثال واملفعول حمذوف أو خيرج على قول األخفش 
أكثر شيء جدال فيه وجهان أحدمها أن شيئا هنا يف معىن جمادل ألن أفعل يضاف إىل ما هو بعض  أن تكون من زائدة

له ومتييزه جبدال يقتضى أن يكون االكثر جمادال وهذا من وضع العام موضع اخلاص والثاين أن يف الكالم حمذوفا 
  تقديره وكان جدال االنسان أكثر شيء مث ميزه 



  ل منع أن تأتيهم فاعله وفيه حذف مضاف أي اال طلب أو انتظار أن تأتيهم قوله تعاىل أن يؤمنوا مفعو
  قوله تعاىل وما أنذروا ما مبعىن الذي والعائد حمذوف و هزوا مفعول ثان وجيوز أن تكون ما مصدرية 

  قوله تعاىل أن يفقهوه أي كراهية أن يفقهوه 
 املاضي والوعد هنا يصلح للمكان واملصدر واملؤثل قوله تعاىل لو يؤاخذهم مضارع حمكى به احلال وقيل هو مبعىن

  مفعل من وأل يئل إذا جلأوا ويصلح هلما أيضا 
قوله تعاىل وتلك مبتدأ و أهلكناهم اخلرب وجيوز أن يكون تلك يف موضع نصب يفسره املذكور و ملهلكهم مفعل 

دخل والثاين هو مفعول أي ملن أهلك أو بضم امليم وفتح الالم وفيه وجهان أحدمها هو مصدر مبعىن االهالك مثل امل
ملا أهلك منها ويقرأ بفتحهما وهو مصدر هلك يهلك ويقرأ بفتح امليم وكسر الالم وهو مصدر أيضا وجيوز أن 

  يكون زمانا وهومضاف إىل الفاعل وجيوز أن يكون إىل املفعول على لغة من قال هلكته أهلكه واملوعد زمان 
كر ال أبرح فيه وجهان أحدمها هي الناقصة ويف امسها وخربها وجهان أحدمها حمذوف أي قوله تعاىل وإذ قال أي وإذ

ال أبرح أسري والثاين اخلرب حىت أبلغ والتقدير ال أبرح سريى مث حذف االسم وجعل ضمري املتلكم عوضا منه فأسند 
حىت أبلغ كقولك ال أبرح املكان أي الفعل إىل املتكلم والوجه االخر هي التامة واملفعول حمذوف أي ال أفارق السري 

ال أفراق أو أمضي يف أو وجهان أحدمها هي ألحد الشيئني أي أسري حىت يقع اما بلوغ اجملمع أو مضى احلقب 
والثاين أهنا مبعىن اال أن أي اال أن أمضى زمانا أتيقن معه فوات جممع البحرين واجملمع ظرف ويقرأ بكسر امليم الثانية 

  ب واملطلع محال على املغر

  قوله تعاىل سبيله اهلاء تعود على احلوت و يف البحر جيوز أن يتعلق باختذ وأن يكون حاال من السبيل أو من سربا 
قوله تعاىل أن إذكره يف موضع نصب بدال من اهلاء يف أنسانيه أي ما أنساين ذكره وكسر اهلاء وضمها جائزان وقد 

و مصدر أي قال موسى عجبا فعلى هذا يكون املفعول الثاين الختذ يف قرىء هبما عجبا مفعول ثان الختذ وقيل ه
  البحر 

قوله تعاىل نبغي اجليد إثبات الياء وقد قرىء حبذفها على التشبيه بألفواصل وسهل ذلك أن اهلاء ال تضم هاهنا 
ل أي قصصا مصدر فارتدا على املعىن وقيل هو مصدر فعل حمذوف أي يقصان قصصا وقيل هو يف موضع احلا

  مقتصني و علما مفعول به ولو كان مصدرا لكان تعليما 
قوله تعاىل على أن تعلمن هو يف موضع احلال أي أتبعك بإذاليل والكاف صاحب احلال و رشدا مفعول تعلمن وال 

جيوز أن يكون مفعول علمت ألنه عائد إذن على الذي وليس حبال من العائد احملذوف ألن املعىن على ذلك يربز 
  رشد والرشد لغتان وقد قرىء هبما وال

  قوله تعاىل خربا مصدر ألن حتيط مبعىن خترب 
قوله تعاىل تسألين يقرأ بسكون الالم وختفيف النون وإثبات الياء وبفتح الالم وتشديد النون ونون الوقاية حمذوفة 

  وجيوز أن تكون النون اخلفيفة دخلت على نون الوقاية ويقرأ بفتح النون وتشديدها 
  قوله تعاىل لتغرق أهلها يقرأ بالتاء على اخلطاب مشددا وخمففا وبالياء وتسمية الفاعل 

  قوله تعاىل عسرا هو مفعول ثان لتزهق ألن املعىن ال تولين أو تغشين 
قوله تعاىل بغري نفس الباء تتعلق بقتلت أي قتلته بال سبب وجيوز أن يتعلق مبحذوف أي قتال بغري نفس وأن تكون 

  ع احلال أي قتلته ظاملاص منكرا وجيوز أن يكون مصدرا أي جميئا منكرا يف موض



قوله تعاىل من لدين يقرأ بتشديد النون واالسم لدن والنون الثانية وقاية وبتخفيفها وفيه وجهان أحدمها هو كذلك 
  اال أنه حذف نون الوقاية كما قالوا 

  قاية و عذرا مفعول به كقولك بلغت الغرض قدين وقدى والثاين أصله ولد وهي لغة فيها والنون للو
قوله تعاىل استطعما أهلها هو جواب إذا وأعاد ذكر االهل توكيدا أن ينقض بالضاد املعجمة املشددة من غري ألف 
وهو من السقوط شبه بانقضاض الطائر ويقرأ بالتخفيف على مامل يسم فاعله من النقض ويقرأ باأللف والتشديد 

ذلك بغري تشديد وهو من قولك انقضاض البناء إذا هتدم وهو ينفعل ويقرأ بالضاد مشددة من مثل حيمار ويقرأ ك
قولك انقاضت السن إذا انكسرت لتخذن يقرأ بكسر اخلاء خمففة وهو من ختذ يتخذ إذا عمل شيئا ويقرأ بالتشديد 

يتخذ فأبدلت الياء تاء وأدغمت وفتح اخلاء وفيه وجهان أحدمها هو افتعل من ختذه والثاين أنه من االخذ وأصله أ
  وأصل الياء اهلمزة 

  قوله تعاىل فراق بيين اجلمهور على االضافة أي تفريق وصلنا ويقرأ بالتنوين وبني منصوب على الظرف 
  قوله تعاىل غصبا مفعول له أو مصدر يف موضع احلال أو مصدر أخذ من معناه 

  ى أن يف كان ضمري الغالم أو الشأن واجلملة بعدها خربها قوله تعاىل مؤمنني خرب كان ويقرأ شإذا باأللف عل
  قوله تعاىل زكاة متييز والعامل خريا منه و رمحا كذلك والتسكني والضم لغتان 

  قوله تعاىل رمحة من ربك مفعول له أو موضع احلال 
  قوله تعاىل منه ذكرا أي من اخباره فحذف املضاف 

  أمره قوله تعاىل مكنا له املفعول حمذوف أي 
قوله تعاىل فأتبع يروى وصل اهلمزة والتشديد و سببا مفعوله ويقرأ بقطع اهلمزة والتخفيف وهو متعد إىل اثنني أي 

  أتبع سببا سببا 
قوله تعاىل محئة يقرأ باهلمز من غري ألف وهو من محئت البئر حتمأ إذا صارت فيها محأة وهو الطني االسود وجيوز 

من غري مهز وهو خمفف من املهموز أيضا وجيوز أن يكون من محى املاء إذا اشتد حره  ختفيف اهلمزة ويقرأ باأللف
  كقوله تعاىل نارا حامية اما أن تعذب أن يف موضع رفع 

باالبتداء واخلرب حمذوف أي اما العذاب واقع منك هبم وقيل هو خرب أي اما هو أن تعذب واما اجلزاء أن تعذب 
  وقع أن تعذب أو تفعل حسنا أي أمرا ذا حسن وقيل هو يف موضع نصب أي اما ت

قوله تعاىل جزاء احلسىن يقرأ بالرفع واالضافة وهو ميتدأ أو مرفوع بالظرف والتقدير فله جزاء اخلصلة احلسىن بدل 
ويقرأ بالرفع والتنوين واحلسىن بدل أو خرب مبتدأ حمذوف ويقرأ بالنصب والتنوين أي فله احلسىن جزاء فهو مصدر 

ع احلال أي جمزيا هبا وقيل هو مصدر على املعىن أي جيزى هبا جزاء وقيل متييز ويقرأ بالنصب من غري تنوين يف موض
  وهو مثل املنون اال أنه حذف التنوين اللتقاء الساكنني من أمرنا يسرا أي شيئا ذا يسر 

  ان طلوع الشمس قوله تعاىل مطلع الشمس جيوز أن يكون مكانا وأن يكون مصدرا واملضاف حمذوف أي مك
  قوله تعاىل كذلك أي االمر كذلك وجيوز أن يكون صفة ملصدر حمذوف 

قوله تعاىل بني السدين بني هاهنا مفعول به والسد بالفتح مصدر سد وهو مبعىن املسدود وبالضم اسم للمسدود 
  ىن واحد وقد قرىء هبما وقيل املضموم ما كان من خلق اهللا واملفتوح ما كان من صنعة االدمي وقيل مها لغتان مبع

قوله تعاىل يأجوج ومأجوج مها امسان أعجميان مل ينصرفا للعجمة والتعرف وجيوز مهزمها وترك مهزمها وقيل مها 



عربيان فيأجوج يفعول مثل يربوع ومأجوج مفعول مثل معقول وكالمها من أج الظليم أسرع أو من أجت النار إذا 
ث واخلرج يقرأ بغري ألف مصدر خرج واملراد به االجر وقيل هو مبعىن خمرج التهبت ومل ينصرفا للتعريف والتأني

  واخلراج باأللف وهو مبعىن االجر أيضا وقيل هو املال املضروب على االرض أو الرقاب 
قوله تعاىل ما مكين فيه يقرأ بالتشديد على االدغام وباالظهار على األصل و ما مبعىن الذي وهو مبتدأ و خري خربه 

ة أي برجال ذي ذوي قوة أو متقوى به والردم مبعىن املردوم به أو الرادم آتوين يقرأ بقطع اهلمزة واملد أي بقو
أعطوين وبوصلها أي جيؤين والتقدير بزبر احلديد أو هو مبعىن أحضروا ألن جاء وحضر متقاربان و الصدفني يقرأ 

  سكان الثاين وبفتح األوىل بضمتني وبضم االول وإسكان الثاين وبفتحتني وبفتح االول وإ

وضم الثاين وكلها لغتات والصدف جانب اجلبل قطرا مفعول آتوين ومفعول أفرغ حمذوف أي أفرغه وقال 
  الكوفيون هو مفعول أفرغ ومفعول االول حمذوف 

ا فيه من قوله تعاىل فما اسطاعوا يقرأ بتخفيف الطاء أي استطاعوا وحذف التاء ختفيفا ويقرأ بتشديدها وهو بعيد مل
  اجلمع بني الساكنني 

  قوله تعاىل دكاء ودكا قد ذكر يف االعراف 
  قوله تعاىل الذين كانت يف موضع جر صفة للكافرين أو نصب بإضمار أعىن أو رفع بإضمارهم 

قوله تعاىل أفحسب يقرأ بكسر السني على أنه فعل أن يتخذوا سد مسد املفعولني ويقرأ بسكون السني ورفع الباء 
  االبتداء واخلرب أن يتخذوا على 

قوله تعاىل هل ننبئكم يقرأ باالظهار على األصل وباالدغام لقرب خمرج احلرفني أعماال متييز وجاز مجعه ألنه منصوب 
  عن أمساء الفاعلني 

أو قوله تعاىل فال نقيم هلم يقرأ بالنون والياء وهو ظاهر ويقرأ يقوم والفاعل مضمر أي فال يقوم عملهم أو سعيهم 
  صنيعهم و وزنا متييز أو حال 

قوله تعاىل ذلك أي االمر ذلك وما بعده مبتدأ وخرب وجيوز أن يكون ذلك مبتدأ و جزاؤهم مبتدأ ثان و جهنم خربه 
واجلملة خرب االول والعائد حمذوف أي جزاؤهم به وجيوز أن يكون ذلك مبتدأ وجزاؤهم بدال أو عطف بيان 

نم بدال من جزاء أو خرب ابتداء حمذوف أي هو جهنم و مبا كفروا خرب ذلك وال وجهنم اخلرب وجيوز أن تكون جه
  جيوز أن تتعلق الباء جبزاؤهم للفصل بينهما جبهنم واختذوا جيوز أن يكون معطوفا على كفروا وأن يكون مستأنفا 

علق بكان أو باخلرب أو قوله تعاىل نزال جيوز أن يكون حاال من جنات وهلم اخلرب وأن يكون نزال خرب كان وهلم يت
  على التبيني 

  قوله تعاىل ال يبغون حال من الضمري يف خالدين واحللول مصدر مبعىن التحول 
  قوله تعاىل مددا هو متييز ومدادا باللف مثله يف املعىن 

  قوله تعاىل أمنا اهلكم أن هاهنا مصدرية وال مينع من ذلك دخول ما 

  بادة ربه وجيوز أن تكون على باهبا أي بسبب عبادة ربه واهللا أعلم الكافة عليها و بعبادة ربه أي يف ع

  سورة مرمي



  عليها السالم 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  قد ذكرنا الكالم على احلروف املقطعة يف أول البقرة فليتأمل من مث 
أ باظهارها ألن احلروف قوله تعاىل عص يقرأ باخفاء النون عند الصاد ملقاربتها إياها واشتراكهما يف ألفم ويقر

املقطعة يقصد متييز بعضها عن بعض ايذانا بأهنا مقطعة ولذلك وقف بعضهم على كل حرف منها وقفة يسرية 
  واظهار النون يؤذن بذلك 

قوله تعاىل ذكر رمحة ربك يف ارتفاعه ثالثة أوجه أحدها هو خرب مبتدأ حمذوف أي هذا ذكر والثاين هو مبتدأ واخلرب 
يما يتلى عليك ذكر والثالث هو خرب احلروف املقطعة ذكره ألفراء وفيه بعد ألن اخلرب هو املبتدأ يف حمذوف أي ف

املعىن وليس يف احلروف املقطعة ذكر الرمحة وال يف ذكر الرمحة معناها وذكر مصدر مضاف إىل املفعول والتقدير هذا 
واملعىن هذا ان ذكرت رمحة ربك فعلى االول  أن ذكر ربك رمحته عبده وقيل هو مضاف إىل الفاعل على االتساع

ينتصب عبده برمحة وعلى الثاين بذكر ويقرأ يف الشإذ ذكر على الفعل املاضي ورمحة مفعول وعبده فاعل و زكريا 
بدل على الوجهني من عبده ويقرأ بتشديد الكاف ورمحة وعبده بالنصب أي هذا القرآن ذكر النيب عليه الصالة و 

  ة و إذ ظرف لرمحة أو لذكر السالم أو االم
قوله تعاىل شيبا نصب على التمييز وقيل هو مصدر يف موضع احلال وقيل هو منصوب على املصدر من معىن اشتعل 

  ألن معناه شاب و و بدعائك مصدر مضاف إىل املفعول أي بدعائي اياك 
رأ خفت بالتشديد وسكون التاء قوله تعاىل خفت املوايل فيه حذف مضاف أي عدم املوايل أو جور املوايل ويق

واملوايل فاعل أي نقص عددهم واجلمهور على املد وإثبات الياء يف ورائي ويقرأ بالقصر وفتح الياء وهو من قصدر 
  املمدود 

  قوله تعاىل يرثين يقرأ باجلزم فيهما على اجلواب أي أن يهب يرث 

ل وليا هذه صفته واجلزم ال حيصل هبذا املعىن وقرىء وبالرفع فيهما على الصفة لويل وهو أقوى من األوىل ألنه سأ
شإذا يرثين وارث على أنه اسم فاعل و رضيا أي مرضيا وقيل راضيا والم الكلمة وأو وقد تقدم و مسيا فعيل مبعىن 

  مساميا والم الكلمة وأو من مسا يسمو 
وايل الضمتني والوأوين فكسروا التاء قوله تعاىل عتيا أصله عتو على فعول مثل قعود وجلوس اال أهنم استثقلوا ت

فانقلبت الوأو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها مث قلبت الوأو اليت هي الم ياء لسبق األوىل بالسكون ومنهم من 
يكسر العني اتباعا ويقرأ بفتحها على أهنا مصدر على فعيل وكذلك بكى وصلى وهو منصوب ببلغت أي بلغت 

لكرب وجيوز أن تكون حاال من عيت وأن تتعلق ببلغت وقيل من زائدة وعتيا مصدر العيت من الكرب أي من أجل ا
  مؤكد أو متييز أو مصدر يف موضع احلال من الفاعل 

  قوله تعاىل قال كذلك أي االمر كذلك وقيل هو يف موضع نصب أي أفعل مثل ما طلبت وهو كناية عن مطلوبه 
  قوله تعاىل سويا حال من الفاعل يف تكلم 

ه تعاىل أن سبحوا جيوز أن تكون مصدرية وأن تكون مبعىن أي و بقوة مفعول أو حال وحنانا معطوف على قول
  احلكم أي وهبنا له حتننا وقيل هو مصدر وبرا أي وجعلناه برا وقيل هو معطوف على خرب كان 

ذكر خرب مرمي إذ انتبذت قوله تعاىل إذ انتبذت يف إذ أربعة أوجه أحدها أهنا ظرف والعامل فيه حمذوف تقديره وإ
والثاين أن تكون حاال من املضاف احملذوف والثالث أن يكون منصوبا بفعل حمذوف أي وبني إذ انتبذت فهو على 



كالم آخر كما قال سيبويه يف قوله تعاىل انتهوا خريا لكم وهو يف الظرف أقوى وان كان مفعوال به والرابع أن 
ن االحيان تشتمل على اجلثث ذكره الزخمشري وهو بعيد ألن الزمان إذا مل يكون بدال من مرمي بدل االشتمال أل

يكن حاال من اجلثة وال خربا عنها وال وصفا هلا مل يكن بدال منها وقيل إذ مبعىن أن املصدرية كقولك ال أكرمك إذ 
ا ظرف وقيل مفعول به مل تكرمين أي ألنك مل تكرمين فعلى هذا يصح بدل االشتمال أي وإذكر مرمي انتبإذها و مكان

  على املعىن إذ أتت مكانا بشرا سويا حال 
  قوله تعاىل ألهب يقرأ باهلمز وفيه وجهان أحدمها أن الفاعل اهللا تعاىل 

والتقدير قال ألهب لك والثاين الفاعل جربيل عليه السالم وأضاف الفعل إليه ألنه سبب فيه ويقرأ بالياء وفيه 
  ة قلبت ياء للكسر قبلها ختفيفا والثاين ليهب اهللا وجهان أحدمها أن أصلها اهلمز

قوله تعاىل بغيا الم الكلمة ياء يقال بغت تبغى ويف وزنه وجهان أحدمها هو فعلو فلما اجتمعت الوأو والياء قلبت 
الوأو ياء وأدغمت وكسرت الغني اتباعا ولذلك مل تلحق تاء التأنيث كما مل تلحق يف امرأة صبور وشكور والثاين 

  هو فعيل مبعىن فاعل ومل تلحق التاء أيضا للمبالغة وقيل مل تلحق ألنه على النسب مثل طالق وحائض 
قوله تعاىل كذلك أي االمر كذلك وقيل التقدير قال ربك مثل ذلك و هو على هني مستأنف على هذا القول 

ولنجعله وكان أمرا أي وكان خلقه ولنجعله آية للناس أي ولنجعله آية خلقناه من غري أب وقيل التقدير هنبه لك 
  أمرا 

  قوله تعاىل فانتبذت به اجلار واجملرور حال أي فانتبذت وهو معها 
قوله تعاىل فأجاءها املخاض األصل جاءها مث عدى باهلمزة إىل مفعول ثان واستعمل مبعىن أجلأها ويقرأ بغري مهز على 

واملخاض بالفتح وجع الوالدة ويقرأ بالكسر ومها لغتان وقيل فاعلها وهو من املفاجأة وترك اهلمزة االخرية ختفيفا 
  الفتح اسم للمصدر مثل السالم والعطاء والكسر مصدر مثل القتال وجاء على فعال مثل الطراق والعقاب 

قوله تعاىل يا ليتين قد ذكر يف النساء نسيا بالكسر وهو مبعىن املنسي وبالفتح أي شيئا حقريا وهو قريب من معىن 
ول ويقرأ بفتح النون ومهزة بعد السني وهو من نسأت اللنب إذا خالطت به ماء كثريا وهو يف معىن االول أيضا و اال

  منسيا بالفتح والكسر على االتباع شإذ مثل املغرية 
قيل قوله تعاىل من حتتها يقرأ بفتح امليم وهو فاعل نادى واملراد به عيسى أي من حتت ذيلها وقيل املراد من دوهنا و

املراد به جربيل عليه السالم وهو حتتها يف املكان كما تقول داري حتت دارك ويقرأ بكسر امليم والفاعل مضمر يف 
  الفعل وهو عيسى أو جربيل صلوات اهللا عليهما واجلار على هذا حال أو ظرف و أن ال مصدرية أو مبعىن أي 

  ل هي حممولة قوله تعاىل جبذع النخلة الباء زائدة أي أميلي إليك وقي

على املعىن والتقدير هزي الثمرة باجلذع أي انفضي وقيل التقدير وهزي إليك رطبا جنيل كائنا جبذع النخلة فالباء 
والثالث بالياء  ٧على هذا حال تساقط يقرأ على تسعة أوجه بالتاء والتشديد واألصل تتساقط وهو أحد االوجه 

السني والرابع بالتاء والتخفيف على حذف الثانية والفاعل على هذه والتشديد واألصل بتساقط فأدغمت التاء يف 
االوجه النخلة وقيل الثمرة لداللة الكالم عليها واخلامس بالتاء والتخفيف وضم القاف والسادس كذلك اال أنه 

نه بالياء بالياء والفاعل اجلذع أو الثمر والسابع تساقط بتاء مضمومة وباأللف وكسر القاف والثامن كذلك اال أ
والتاسع تسقط بتاء مضمومة وكسر القاف من غري ألف وأظن أنه يقرأ كذلك بالياء و رطبا فيه أربعة أوجه أحدها 

هو حال موطئة وصاحب احلال الضمري يف الفعل والثاين هو مفعول به لتساقط والثالث هو مفعول هزي والرابع هو 



ءات فيحمل كل منها على ما يليق به و جنيا مبعىن جمين وقيل هو متييز وتفصيل هذه االوجه يتبني بالنظر يف القرا
  مبعىن فاعل أي طريا 

قوله تعاىل وقرى يقرأ بفتح القاف واملاضي منه قررت يا عني بكسر الراء والكسر قراءة شإذة وهي لغة شإذة 
زة عني الفعل والياء المه وهو واملاضي قررت يا عني بفتح الراء و عينا متييز و ترين أصله ترأيني مثل ترغبني فاهلم

مبين هنا من أجل نون التوكيد مثل لتضربن فألقيت حركة اهلمزة على الراء وحذفت الالم للبناء كما حتذف يف 
اجلزم وبقيت ياء الضمري وحركت لسكوهنا وسكون النون بعدها فوزنه يفني ومهزة هذا الفعل حتذف يف املضارع 

  ختفيف النون على أنه مل جيزم باما وهو بعيد و من البشر حال من أحدا أو مفعول به أبدا ويقرأ تزين بإسكان الياء و
قوله تعاىل فأتت به اجلار واجملرور حال وكذلك حتمله وصاحب احلال مرمي وجيوز أن جيعل حتمله حاال من ضمري 

  عظيما عيسى عليه السالم و جئت أي فعلت فيكون شيئا مفعوال وجيوز أن يكون مصدرا أي جميئا 
قوله تعاىل من كان كان زائة أي من هو يف املهد و صبيا حال من الضمري يف اجلار والضمري املنفصل املقدر كان 
متصال بكان وقيل كان الزائدة ال يستتر فيها ضمري فعلى هذا ال حتتاج إىل تقدير هو بل يكون الظرف صلة من 

ا وقد ذكر وقيل هي مبعىن صار وقيل هي التامة ومن مبعىن وقيل ليست زائدة بل هي كقوله وكان اهللا عليما حكيم
  الذي وقيل شرطية وجواهبا كيف 

قوله تعاىل وبرا معطوف على مباركا ويقرأ يف الشإذ بكسر الباء والراء وهو معطوف على الصالة ويقرأ بكسر الباء 
  وفتح الراء أي وألزمين برا أو جعلتين ذا بر فحذف املضاف أو وصفه باملصدر 

قوله تعاىل والسالم امنا جاءت هذه باأللف والالم ألن اليت يف قصة حيىي عليه السالم نكرة فكان املراد بالثاين االول 
كقوله تعاىل كما أرسلنا إىل فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول وقيل النكرة واملعرفة يف مثل هذا سواء ويوم 

  مل فيه السالم للفعل بينهما باخلرب ولدت ظرف والعامل فيه اخلرب الذي هو علي وال يع
قوله تعاىل ذلك مبتدأ و عسى خربه و ابن مرمي نعت أو خرب ثان و قول احلق كذلك وقيل هو خرب مبتدأ حمذوف 

وقيل عيسى عليه السالم بدل أو عطف بيان وقول احلق اخلرب ويقرأ قول احلق بالنصب على املصدر أو أقول قول 
وقيل التقدير أعىن قول احلق ويقرأ قال احلق والقال اسم للمصدر مثل القيل وحكى  احلق وقيل هو حال من عيسى

  قول احلق بضم القاف مثل الروح وهي لغة فيه 
قوله تعاىل وأن اهللا بفتح اهلمزة وفيه وجهان أحدمها هو معطوف على قوله بالصالة أي وأوصاين بأن اهللا ريب والثاين 

  اهللا ريب وربكم فاعبدوه أي لوحدانيته أطيعوه ويقرأ بالكسر على االستئناف  هو متعلق مبا بعده والتقدير ألن
قوله تعاىل أمسع هبم وأبصر لفظه لفظ االمر ومعناه التعجب وهبم يف موضع رفع كقولك أحسن بزيد أي أحسن زيد 

ملتكلم يقول وحكى عن الزجاج أنه أمر حقيقة واجلار واجملرور نصب والفاعل مضمر فهو ضمري املتكلم كأن ا
  لنفسه أوقع به مسعا أو مدحا و اليوم ظرف والعامل فيه الظرف الذي بعده 

  قوله تعاىل إذ قضي االمر إذ بدل من يوم أو ظرف للحسرة وهو مصدر فيه األلف والالم وقد عمل 
ه انه كان صديقا قوله تعاىل إذ قال ألبيه يف إذ وجهان أحدمها هي مثل إذ انتبذت يف أوجهها وقد فصل بينهما بقول

  نبيا والثاين أن إذ ظرف والعامل فيه صديقا نبيا أو معناه 
  قوله تعاىل أراغب أنت مبتدأ وأنت فاعله وأغىن عن اخلرب وجاز 



  االبتداء بالنكرة العتمادها على اهلمزة و مليا ظرف أي دهرا طويال وقيل هو نعت ملصدر حمذوف 
   قوله تعاىل وكال جعلنا هو منصوب جيلعنا

  قوله تعاىل جنيا هو حال و هرون بدل و نبيا حال 
  قوله تعاىل مكانا عليا ظرف 

قوله تعاىل من ذرية آدم هو بدل من النبيني باعادة اجلار و سجدا حال مقدرة ألهنم غري سجود يف حال خرورهم 
  وبكيا قد ذكر و غيا أصله غوى فأدغمت الوأو يف الياء 

اء أبدله من اجلنة يف االية قبلها ومن رفع فهو خرب مبتدأ حمذوف انه اهلاء ضمري قوله تعاىل جنان عدن من كسر الت
اسم اهللا تعاىل وجيوز أن تكون ضمري الشأن فعلى االول جيوز أن ال يكون يف كان ضمري وأن يكون فيه ضمري و 

وعد اجلنة أي كان موعده مأتيا وعده بدل منه بدل االشتمال و مأتيا على بابه ألن ما تأتيه فهو يأتيك وقيل املراد بال
  وقيل مفعول هنا مبعىن فاعل وقد ذكر مثله يف سبحان 

  قوله تعاىل وما نتنزل أي وتقول املالئكة 
  قوله تعاىل رب السموات خرب مبتدأ حمذوف أو مبتدأ واخلرب فاعبدوه على رأي األخفش يف جواز زيادة الفاء 

الكالم أي أبعث إذا وال جيوز أن يعمل فيها أخرج ألن ما بعد الالم قوله تعاىل أئذا العامل فيها فعل دل عليه 
  وسوف ال يعمل فيما قبلها مثل ان 

قوله تعاىل يذكر بالتشديد أي يتذكر وبالتخفيف منه أيضا أو من الذكر باللسان جثيا قد ذكر يف عتيا وبكيا وأصله 
  جثو ومصدرا كان أو دمعا 

شإذا والعامل فيه لننزعن وهي مبعىن الذي ويقرأ بالضم وفيه قوالن أحدمها أهنا قوله تعاىل أيهم أشد يقرأ بالنصب 
ضمة بناء وهو مذهب سيبويه وهي مبعىن الذي وإمنا بنيت هاهنا ألن أصلها البناء ألهنا مبنزلة الذي ومن من 

إذا حذف العائد املوصوالت اال أهنا أعربت محال على كل أو بعض فإذا وصلت جبملة تامة بقيت على اإلعراب و
عليها بنيت ملخألفتها بقية املوصوالت فرجعت إىل حقها من البناء خبروجها عن نظائرها وموضعها نصب بننزع 

  والقول الثاين هي 

ضمة اإلعراب وفيه مخسة أقوال أحدها أهنا مبتدأ وأشد خربه وهو على احلكاية والتقدير لننزعن من كل شيعة 
لى هذا استفهام وهو قول اخلليل والثاين كذلك يف كونه مبتدأ وخربا واستفهاما اال ألفريق الذي يقال ايهم فهو ع

أن موضع اجلملة نصب بننزعن وهو فعل معلق عن العمل ومعناه التمييز فهو قريب من معىن العلم الذي جيوز 
ومن زائدة أي تعليقه كقولك علمت أيهم يف الدار وهو قول يونس والثالث أن اجلملة مستأنفة وأي استفهام 

لننزعن كل شيعة وهو قول األخفش والكسائي ومها جييزان زيادة من يف الواجب والرابع أن أيهم مرفوع بشيعة 
ألن تشيع والتقدير لننزعن من كل فريق يشيع أيهم وهو على هذا مبعىن الذي وهو قول املربد واخلامس أن ننزع 

رط ال يعمل فيما قبله والتقدير لننزعنهم تشيعوا أو مل يتشيعوا علقت عن العمل ألن معىن الكالم معىن الشرط والش
أو ان تشيعوا ومثله ألضربن أيهم غضب أي ان غضبوا أو مل يغضبوا وهو قول حيىي عن ألفراء وهو أبعدها عن 

  الصواب 
قد تقدم قوله تعاىل وان منكم أي وما أحدكم منكم فحذف املوصوف وقيل التقدير وما منكم اال من هو واردها و

  نظائرها 
قوله تعاىل مقاما يقرأ بالفتح وفيه وجهان أحدمها هو موضع االقامة والثاين هو مصدر كاالقامة وبالضم وفيه 



  الوجهان والم الندى وأو يقال ندوهتم أي أتيت ناديهم وجلست يف النادى ومصدره الندوة 
أ هبمزة ساكنة بعد الراء وهو من الرؤية أي قوله تعاىل وكم منصوب ب أهلكنا و هم أحسن صفة لكم و رئيا يقر

أحسن منظرا ويقرأ بتشديد الياء من غري مهز وفيه وجهعان أحدمها أنه قلب اهلمزة ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها 
مث أدغم والثاين أن تكون من الري ضد العطش ألنه يوجب حسن البشرة ويقرأ ريئا هبمزة بعد ياء ساكنة وهو 

رأي أرى ويقرأ بياء خفيفة من غري مهزة ووجهها أنه نقل حركة اهلمزة إىل وحذفها ويقرأ بالزاي مقلوب يقال يف 
  والتشديد أي أحسن زينة وأصله من زوي يزوي ألن املتزين جيمع ما يسحنه 

ه من قوله تعاىل قل من كان هي شرطية واالمر جواهبا واالمر هنا مبعىن اخلرب أي فليمدن له واالمر أبلغ ملا يتضمن
اللزوم كالمها بدل مما يوعدون هاهنا وليست متعلقة بفعل اما العذاب واما الساعة كالمها بدل مما يوعدون 

  فسيعلمون جواب إذا ويزيد معطوف على معىن فليمدد أي فيمد 

ويزيد من هو وجهان أحدمها هى مبعىن الذى وهوشر وصلتها وموضع من نصب بيعلمون والثاين هي استفهام وهو 
  ل وليست مبتدأ فص

قوله تعاىل وولدا يقرأ بفتح الوأو والالم وهو واحد وقيل يكون مجعا أيضا ويقرأ بضم الوأو وسكون الالم وهو مجع 
  ولد مثل أسد وأسد وقيل يكون واحدا وأيضا وهي لغة والكسر لغة أخرى 
لقيام مهزة االستفهام مقامها ويقرأ قوله تعاىل أطلع اهلمزة مهزة استفهام ألهنا مقابلة ألم ومهزة الوصل حمذوفة 

  بالكسر على أهنا مهزة وصل وحرف االستفهام حمذوف لداللة أم عليه 
قوله تعاىل كال يقرأ بفتح الكاف من غري تنوين وهي حالف معناه الزجر عن قول منكر يتقدمها وقيل هي مبعىن حقا 

وا يف دعواهم وانقطعوا والثاين هي مبعىن النقل أي ويقرأ بالتنوين وفيه وجهان أحدمها هي مصدر كل أي أعيا اي كل
محلوا كال ويقرأ بضم الكاف والتنوين وهو حال أي سيكفرون مجيعا وفيه بعد بعبادهتم املصدر مضاف إىل الفاعل 

أي سيكفر املشركون بعبادهتم االصنام وقيل هو مضاف إىل املفعول أي سيكفر املشركون بعبادة االصنام وقيل 
ياطني بعبادة املشركني إياهم و ضدا واحد يف معىن اجلمع واملعىن أن مجيعهم يف حكم واحد ألهنم متفقون سيكفر الش

  على االضالل 
قوله تعاىل ونرثه ما يقول يف ما وجهان أحدمها هو بدل من اهلاء وهي بدل االشتمال أي نرث قوله والثاين هو 

  مفعول به أي نرث منه قوله 
لعامل فيه ال ميلكون وقيل نعد هلم وقيل تقديره جلمع وارد وقيل هو مبعىن وارد والورد قوله تعاىل يوم حنشر ا

العطاش وقيل هو حمذوف من وارد وهو بعيد ال ميلكون حال اال من اختذ يف موضع نصب على االستثناء املنقطع 
فع بدال من الضمري يف وقيل هو متصل على أن يكون الضمري يف ميلكون للمتقني واجملرمني وقيل هو يف موضع ر

  ميلكون 
قوله تعاىل شيئا ادا اجلمهور على كسر اهلمزة وهو العظيم ويقرأ شإذا بفتحها على أنه مصدر أد يؤد إذا جاءك 

  بداهية أي شيئا ذا اد وجعله نفس الداهية على التعظيم 
  قوله تعاىل يتفطرن يقرأ بالياء والنون وهو مطأوع فطر بالتخفيف 

والتشديد وهو مطأوع فطر بالتشديد وهو هنا أشبه باملعىن و وهدا مصدر على املعىن ألن ختر مبعىن هتد ويقرأ بالتاء 
  وقيل هو حال 



قوله تعاىل أن دعوا للرمحن فيه ثالثة أوجه أحدها هو يف موضع نصب ألنه مفعول له والثاين يف موضع جر على 
  ؤهم تقدير الالم والثالث يف موضع رفع أي املوجب لذلك دعا

قوله تعاىل من نكرة موصوفة و يف السموات صفتها و اال آتى خرب كل ووحد آتى محال على لفظ كل وقد مجع يف 
  موضع آخر محال على معناها ومن االفراد وكلهم آتيه 

  قوله تعاىل بلسانك قيل الباء مبعىن على وقيل هي على أصلها أي أنزلناه بلغتك فيكون حاال 

  سورة طه

  رمحن الرحيم بسم اهللا ال
طه قد ذكر الكالم عليها يف القول الذي جعلت فيه حروفا مقطعة وقيل معناه يا رجل منادى وقيل طا فعل أمر 

وأصله باهلمزة ولكن أبدل من اهلمزة ألفا وها ضمري االرض ويقرأ طه ويف اهلاء وجهان أحدمها أهنا بدل من اهلمزة 
  أبدل من اهلمزة ألفا مث حذفها للبناء وأحلقها هاء السكت كما أبدلت يف أرقت فقيل هرقت والثاين أنه 

قوله تعاىل اال تذكرة هو استثناء منقطع أي لكن أنزلناه تذكرة أي للتذكرة وقيل هو مصدر أي لكن ذكرنا به 
خر تذكرة وال جيوز أن يكون مفعوال له ألنزلنا املذكورة ألهنا قد تعدت إىل مفعول له وهو لتشقى فال يتعدى إىل آ

  من جنسه وال يصح أن يعمل فيها لتشقى لفساد املعىن وقيل تذكرة مصدر يف موضع احلال 
  قوله تعاىل تنزيال هو مصدر أي أنزلناه تنزيال وقيل هو مفعول خيشى ومن متعلقة به و العلى مجع العليا 

  قوله تعاىل له ما يف السموات مبتدأ وخرب أو تكون ما مرفوعة بالظرف 

الة ما فاعل استوى وهو بعيد مث هو غري نافع له يف التأويل إذ يبقى قوله الرمحن على العرش كالمنا وقال بعض الغ
  تاما ومنه هرب ويف االية تأويالت أخر ال يدفعها اإلعراب 

قوله تعاىل وأخفى جيوز أن يكون فعال ومفعوله حمذوف أي وأخفى السر عن اخللق وجيوز أن يكون امسا أي وأخفى 
  منه 
ه تعاىل إذ رأى إذ ظرف للحديث أو مفعول به أي إذكر ألهله بكسر اهلاء وضمها وقد ذكر ومن ضم أتبعه ما قول

بعده و منها جيوز أن يتعلق بآتيكم أو حاال من قبس واجليد يف هذا هنا أن يكتب بألف وال ميال ألن األلف بدل من 
أحدها أن يكون شبه ألف التنوين بالم الكلمة إذ اللفظ هبما التنوين يف القول احملقق وقد أماهلا قوم وفيه ثالثة أوجه 

  يف املقصور واحد والثاين أن تكون الم الكلمة ومل يبدل من التنوين شيئا يف النصب كما جاء 
  والثالث أن تكون على رأى من وقف يف االحوال الثالثة من غري ابدال ... وآخذ من كل حي عصم 

ئم مقام الفاعل مضمر أي نودي موسى وقيل هو املصدر أي نودي النداء وما بعده قوله تعاىل نودي املفعول القا
مفسر له و يا موسى ال يقوم مقام الفاعل ألنه مجلة اين يقرأ بالكسر أي فقال اين أو ألن النداء قول وبالفتح أي 

  نودي بأىن كما تقول ناديته بامسه و أنا مبتدأ أو توكيد أو فصل 
أ بالضم والتنوين وهو اسم على للوادي وهو بدل منه وجيوز أن يكون رفعا أي هو طوى ويقرأ قوله تعاىل طوى يقر

بغري تنوين على أنه معرفة مؤنث اسم للبقعة وقيل هو معدول وان مل يعرف لفظ املعدول عنه فكأن أصله طأوى فهو 
  لصفات يف ذلك كجمع وكتع ويقرأ بالكسر على أنه مثل عنب يف االمساء وعدا وسوى يف ا

قوله تعاىل وأنا اخترتك على لفظ االفراد وهو أشبه مبا قبله ويقرأ وانا اخترناك على اجلمع والتقدير ألنا اخترناك 



  فاستمع فالالم تتعلق باستمع وجيوز أن يكون معطوفا على أىن أي بأىن أنا ربك وبأنا اخترناك 
اي فاملصدر مضاف إىل املفعول وقيل هو إىل الفاعل أي قوله تعاىل لذكرى الالم تتعلق بأقم والتقدير عند ذكرك إي

  لذكرى اياك أو إياها 

قوله تعاىل أخفيها بضم اهلمزة وفيه وجهان أحدمها أسترها أي من نفسي ألنه مل يطلع عليها خملوقا والثاين أظهرها 
رها يقال خفيت الشيء أي قيل هو من االضداد وقيل اهلمزة للسلب أي أزيل خفاءها ويقرأ بفتح اهلمزة ومعناه أظه

أظهرته لتجزى الالم تتعلق بأخفيها وقيل بآتية ولذلك وقف عليه بعضهم وقفة يسرية ايذانا بانفصاهلا عن أخفيها 
  وقيل لفظه لفظ كي وتقديره القسم أي لتجزين وما مصدرية وقيل مبعىن الذي أي تسعى فيه 

  ورفعا أي فإذا أنت تردى  قوله تعاىل فتردى جيوز أن يكون نصبا على جواب النهي
قوله تعاىل وما تلك ما مبتدأ وتلك خربه وهو مبعىن هذه و بيمينك حال يعمل فيها معىن االشارة وقيل هو مبعىن 

  الذي فيكون بيمينك صفة هلا 
قد قوله تعاىل عصاي الوجه فتح الياء اللتقاء الساكنني ويقرأ بالكسر وهو ضعيف الستثقاله على الياء ويقرأ صعى و

ذكر نظريه يف البقرة و أتوكأ وما بعده مستأنف وقيل موضعه حال من الياء أو من العصا وقيل هو خرب هي وعصاي 
مفعول بفعل حمذوف وقيل هي خرب وأتوكأ خرب آخر وأهش بالشني املعجمة أي أقوم هبا على الغنم أو أهول وحنو 

قولك هششت اخلبز إذا كسرته بعد يبسه ويقرأ بضم ذلك ويقرأ بكسر اهلاء أي أكسر هبا على غنمي عاديتها من 
اهلاء وسني غري معجمة من قولك هس الغنم يهسها إذا ساقها وعدى بعلي ألن معناه أقوم هبا أو أهول و أخرى على 

تأنيث اجلمع ولو قال أخر لكان على اللفظ تسعى جيوز أن يكون خربا ثانيا وأن يكون حاال وإذا للمجأة ظرف 
  ل فيها تسعى أو حمذوف وقد ذكر ذلك مكان فالعام

قوله تعاىل سريهتا األوىل هو بدل من ضمري املفعول بدل االشتمال ألن معىن سريهتا صفتها أو طريقتها وجيوز أن 
يكون ظرفا أي يف طريقتها وقيل التقدير إىل سريهتا و بيضاء حال و من غري سوء جيوز أن يتعلق بتخرج وأن يكون 

 من الضمري يف بيضاء و آية حال أخرى بدل من االول أو حال من الضمري يف بيضاء أي تبيض صفة لبيضاء أو حاال
آية أو حال من الضمري يف اجلار وقيل منصوبة بفعل حمذوف أي وجعلناها ىية أو أتيناك ىية و لنريك متعلق هبذا 

  احملذوف وجيوز أن يتعلق مبا دل عليه آية أي دللنا هبا 

فس آية ألهنا قد وصفت و الكربى صفة آليات وحكمها حكم مآرب ولو قال الكرب جلاز وجيوز لنريك وال يتعلق بن
  أن تكون الكربى نصبها بنريك ومن آياتنا حال منها أي لنريك االية الكربى من آياتنا 

من  قوله تعاىل ويسر يل يقال يسرت له كذا ومنه هذه االية ويسرته لكذا ومنه قوله تعاىل فسنيسره لليسرى و
  لساين جيوز أن يتعلق باحلل وأن يكون وصفا لعقدة 

قوله تعاىل وزيرا الوأو أصل ألنه من الوزر واملوازرة وقيل هي بدل من اهلمزة ألن الوزير يشد أزر املوازر وهو قليل 
قدم وفعيل هنا مبعىن املفاعل كالعشري واخلليط ويف مفعويل اجعل ثالثة أوجه أحدها أهنما وزير وهارون ولكن 

املفعول الثاين فعلى هذا جيوز أن يتعلق يل باجعل وأن يكون حاال من وزير والثاين أن يكون وزيرا مفعوال أول و يل 
الثاين وهارون بدل أو عطف بيان وأخي كذلك والثالث أن يكون املفعول الثاين من أهلي ويل تبيني مثل قوله ومل 

  ز أن ينتصب هارون بفعل حمذوف أي اضمم إىل هارون يكن له كفوا أحد وهارون أخي على ما تقدم وجيو
قوله تعاىل اشدد يقرأ بقطع اهلمزة وأشركه بضم اهلمزة وجزمها على جواب الدعاء والفعل مسند إىل موسى 



  ويقرآن على لفظ االمر 
  املأكول  قوله تعاىل كثريا أي تسبيحا كثريا أو وقتا كثريا والسؤال والسؤلة مبعىن املفعول مثل االكل مبعىن

قوله تعاىل إذ أوحينا هو ظرف ملننا اقذفيه جيوز أن تكون أن مصدرية بدال من ما يوحى أو على تقدير هو أن اقذفيه 
وجيوز أن تكون مبعىن أي فليلقه أمر للغائب و مين تتعلق بألقيت وجيوز أن تكون نعتا حملبة ولتصنع أي لتحب 

ك بأمري ويقرأ بكسر الالم وفتح التاء والعني أي لتفعل ما آمرك ولتصنع ويقرأ على لفظ االمر أي ليصنعك غري
مبرأي مين إذ متشي جيوز أن يتعلق بأحد الفعلني وأن يكون بدال من إذ األوىل ألن مشي أخته كان منة عليه وأن 

ور ختترب هبا يكون التقدير إذكر إذ متشي و فتونا مصدر مثل القعود وجيوز أن يكون مجعا تقديره بفتون كثرية أي بأم
  و على قدر حال أي موافقا ملا قدر لك 

  قوله تعاىل أن يفرط اجلمهور على فتح الياء وضم الراء فيجوز أن يكون 

التقدير أن يفرط علينا منه قول فأضمر القول لداللة احلال عليه كما تقول فرط مين قول وأن يكون الفاعل ضمري 
  فرعون كما كان يف يطغى 

بكما يا موسى أي وهارون فحذف للعلم به وجيوز أن يكون طلب االخبار من موسى وحده إذ قوله تعاىل فمن ر
كان هو األصل ولذلك قال قال ربنا الذي و خلقه مفعول أول وكل شيء ثان أي أعطى خملوقه كل شيء وقيل هو 

ملفعول الثاين حمذوف على وجهه واملعىن أعطى كل شيء خملوق خلقه اي هو الذي ابتدعه ويقرأ خلقه على الفعل وا
  للعلم به 

قوله تعاىل علمها مبتدأ ويف اخلرب عدة أوجه أحدها عند ريب و يف كتاب على هذا معمول اخلرب أو خرب ثان أو حال 
من الضمري يف عند والثاين أن يكون اخلرب يف كتاب وعند حال العامل فيها الظرف الذي بعدها على قول األخفش 

اف إليه يف علمها وقيل يكون ظرفا للظرف الثاين وقيل هو ظرف للعلم والثالث أن يكون وقيل يكون حاال من املض
الظرفان خربا واحدا مثل هذا حلو حامض وال جيوز أن يكون يف كتاب متعلقا بعلمها وعند اخلرب ألن املصدر ال 

ل ريب عن حفظه والثاين يعمل فيما بعد خربه ال يضل يف موضع جر صفة لكتاب ويف التقدير وجهان أحدمها ال يض
ال يضل الكتاب ريب أي عنه فيكون ريب مفعوال ويقرأ بضم الياء أي يضل أحد ريب عن علمه وجيوز أن يكون ريب 
فاعال أي ال جيد الكتاب ضاال أي ضائعا كقوله تعاىل ضل من تدعون ومفعول ينسى حمذوف أي وال ينساه ويقرأ 

  سى الكتاب بضم الياء أي ال ينسى أحد ريب أو ال ين
قوله تعاىل مهدا هو مصدر وصف به وجيوز أن يكون التقدير ذات مهد ويقرأ مهادا مثل فراش وجيوز أن يكون مجع 

  مهد شىت مجع شتيت مثل مريض ومرضى وهو صفة ألزواج أو لبنات والنهي مجع هنية وقيل هو مفرد 
ن الفاعلني فاجعل بيننا وبينك موعدا هو هاهنا قوله تعاىل بسحر مثله جيوز أن يتعلق بلنأتينك وأن يكون حاال م

مصدر لقوله تعاىل ال خنلقه حنن وال أنت مكانا أي يف مكان سوى بالكسر صفة شإذة مثله قوم عدى ويقرأ بالضم 
  وهو أكثر يف الصفات ومعناه وسط وجيوز أن 

ألنه مصدر قد وصف وقد قرىء يكون مكانا مفعوال ثانيا ال جعل وموعدا على هذا مكان أيضا وال ينتصب مبوعد 
  سوى بغري تنوين على اجراء الوصل جمرى الوقف 

قوله تعاىل قال موعدكم هو مبتدأ و يوم الزينة بالرفع اخلرب فان جعلت موعدا زمانا كان الثاين هو االول وان 
مصدرا  جعلت موعدا مصدرا كان التقدير وقت موعدكم يوم الزينة ويقرأ يوم بالنصب على أن يكون موعدا



والظرف خرب عنه أي موعدكم واقع يوم الزينة وهو مصدر يف معىن املفعول وأن حيشر الناس معطوف والتقدجري 
ويوم أن حيشر الناس فيكون يف موضع جر وجيوز أن يكون يف موضع رفع أي موعدكم أن حيشر الناس ويقرأ حنشر 

  على تسمية الفاعل أي فرعون والناس نصب 
  م يقرأ بفتح الياء وضمها واملاضي سحت وأسحت لغتان وانتصب على جواب النهي قوله تعاىل فيسحتك

قوله تعاىل ان هذين يقرأ بتشديد ان وبالياء يف هذين وهي عالمة النصب ويقرأ ان بالتشديد وهذان باأللف وفيه 
بعدها مبتدأ وخرب أيضا  أوجه أحدها أهنا مبعىن نعم وما بعدها مبتدأ وخرب والثاين ان فيها ضمري الشأن حمذوف وما

وكال الوجهني ضعيف من أجل الالم اليت يف اخلرب وإمنا جييء مثل ذلك يف ضرورة الشعر وقال الزجاج التقدير هلما 
ساحران فحذف املبتدأ والثالث أن اللف هنا عالمة التثنية يف كل حال وهي لغة لبين احلرث وقيل لكنانة ويقرأ ان 

  الثقيلة وهو ضعيف أيضا وقيل هي مبعىن ما والالم مبعىن اال وقد تقدم نظائره  بالتخفيف وقيل هي خمففة من
  قوله تعاىل ويذهبا بطريقتكم أي يذهبا طريقكم فالباء معدية كما أن اهلمزة معدية 

قوله تعاىل فأمجعوا يقرأ بوصل اهلمزة وفتح امليم وهو من اجلمع الذي هو ضد التفريق ويدل عليه قوله تعاىل فجمع 
كيده والكيد مبعىن ما يكاد به ويقرأ بقطع اهلمزة وكسر امليم وهو لغة يف مجع قاله األخفش وقيل التقدير على 

  كيدكم و صفا حال أي مصطفني وقيل مفعول به أي اقصدوا صف أعدائكم 
  قوله تعاىل اما أن تلقي قد ذكر يف االعراف 

إذا فعلى هذا خييل حال وان شئت كان خييل اخلرب وخييل بالياء قوله تعاىل فإذا هي للمفاجأة و حباهلم مبتدأ واخلرب 
  على أنه مسند إىل السعي 

أي خييل إليهم سعيها وجيوز أن يكون مسندأ إىل ضمري احلبال وذكر ألن التأنيث غري حقيقي أو يكون على تقدير 
ى احلال أي ختيل احلبال ذات خييل امللقى و أهنا تسعى بدل منه بدل االشتمال وجيوز أن تكون يف موضع نصب عل

سعي ومن قرأ بالتاء ففيه ضمري احلبال وأهنا تسعى بدل منه وقيل هو يف موضع نصب أي خييل إليهم بأهنا ذات سعي 
  ويقرأ بفتح التاء وكسر الياء أي ختيل احلبال إليهم سعيها 

العصا وجيوز أن يكون ضمري موسى قوله تعاىل تلقف يقرأ باجلزم على اجلواب والفاعل ضمري ما وأنث ألنه اراد 
عليه السالم ونسب ذلك إليه ألنه يكون بتسببه ويقرأ بضم الفاء على أنه حال من العصا أو من موسى وهي حال 
مقدرة وتشديد القاف وختفيفها قراءتان مبعىن وأما تشديد التاء فعلى تقدير تتلقف وقد ذكر مثله يف مواضع ان ما 

ففي ما وجهان أحدمها هي مبعىن الذي والعائد حمذوف والثاين مصدرية ويقرأ بالنصب  صنعوا من قرأ كيد بالرفع
على أن تكون ما كافة وإضافة كيد إىل ساحر إضافة املصدر إىل الفاعل وقرىء كيد سحر وهو إضافة اجلنس إىل 

  النوع 
  ه وقيل هي مبعىن على قوله تعاىل يف جذوع النخل يف هنا على باهبا ألن اجلذع مكان للمصلوب وحمتو علي

قوله تعاىل والذي فطرنا يف موضع جر أي وعلى الذي وقيل هو قسم ما أنت قاض يف ما وجهان أحدمها هي مبعىن 
الذي أي افعل الذي أنت عازم عليه والثاين هي زمانية أي اقض أمرك مدة ما أنت قاض هذه احلياة الدنيا هو 

اة الدنيا وجيوز أن يكون ظرفا واملفعول حمذوف فان كان قد قرىء منصوب بتقضي و ما كافة أي تقضي أمور احلي
  بالرفع فهو خرب ان 

قوله تعاىل وما أكرهتنا يف ما وجهان أحدمها هي مبعىن الذي معطوفة على اخلطايا وقيل يف موضع رفع على االبتداء 
ن اهلاء والثاين هي نافية ويف واخلرب حمذوف أي وما أكرهتنا عليه مسقط أو حمطوط و من السحر حال من ما أو م



  الكالم تقدمي تقديره ليغفر لنا خطايانا من السحر ومل تكرهنا عليه 
  قوله تعاىل انه من يأت الضمري هو الشأن والقصة 

  قوله تعاىل جنات عدن هي بدل من الدرجات وال جيوز أن يكون التقدير 

يف الكالم ما يعمل يف احلال وعلى االول يكون العامل هي جنات ألن خالدين فيها حال وعلى هذا التقدير ال يكون 
  يف احلال االستقرار أو معىن االشارة 

قوله تعاىل فأضرب هلم طريقا التقدير موضع طريق فهو مفعول به على الظاهر ونظريه قوله تعاىل أن اضرب بعصاك 
بسهم و يبسا بفتح الباء  البحر وهو مثل ضربت زيدا وقيل ضرب هنا مبعىن جعل وشرع مثل قوهلم ضربت له

مصدر أي ذات يبس أو أنه وصفها باملصدر مبالغة وأما اليبس بسكون الباء فصفة مبعىن اليابس ال ختاف يف الرفع 
ثالثة أوجه أحدها هو مستأنف والثاين هو حال من الضمري يف اضرب والثالث هو صفة للطريق والعائد حمذوف أي 

لنهي أو على جواب االمر وأما ال ختشى فعلى القراءة األوىل هو مرفوع مثل وال ختاف فيه ويقرأ باجلزم على ا
املعطوف عليه وجيوز أن يكون التقدير فاضرب هلم غري خاش وقيل األلف يف تقدير اجلزم شبهت باحلروف الصحاح 

  وقيل نشأت إلشباع الفتحة ليتوافق رءوس االي 
لثاين حمذوف أي فأتبعهم فرعون عقابه ومعه جنوده وقيل أتبع مبعىن قوله تعاىل جبنوده هو يف موضع احلال واملفعول ا

  اتبع فتكون الباء معدية 
قوله تعاىل جانب الطور هو مفعول به اي اتيان جانب الطور وال يكون ظرفا ألنه خمصوص فيحل هو جواب النهي 

أي ينزل كقوله تعاىل أو حتل  وقيل هو معطوف فيكون هنيا أيضا كقوهلم ال متددها فتشقها ومن حيلل بضم الالم
  قريبا من دارهم وبالكسر مبعىن جيب كقوله وحيل عليه عذاب مقيم 

  قوله تعاىل وما أعجبك ما استفهام مبتدأ وأعجلك اخلرب 
  قوله تعاىل هم مبتدأ و أوالء مبعىن الذي على أثري صلته وقد ذكر ذلك منستقصي يف قوله مث أنتم هؤالء تقتلون 

  دا حسنا جيوز أن يكون مصدرا مؤكدا أو أن يكون مفعوال به مبعىن املوعود قوله تعاىل وع
قوله تعاىل مبلكنا يقرأ بكسر امليم وفتحها وضمها وفيه وجهان أحدمها أهنا لغات واجلميع مصدر مبعىن القدرة والثاين 

  مالك وقد يكون مبعىن أن الضم مصدر ملك بني امللك والفتح مبعىن اململوك أي باصالح ما ميلك والكسر مصدر 

اململوك أيضا وإذا جعل مصدرا كان مضافا إىل الفاعل واملفعول حمذوف أي مبلكنا أمرنا أو الصواب أو اخلطأ محلنا 
بالتخفيف ويقرأ بالتشديد على ما مل يسم فاعله أي محلنا قومنا فكذلك صفة ملصدر حمذوف أي إلقاء مثل ذلك 

  كاية عن قومه وقيل الفاعل ضمري السامري وفاعل نسي موسى عليه السالم وهو ح
قوله تعاىل أن ال يرجع أن خمففة من الثقيلة وال كالعوض من امسها احملذوف وقد قرىء يرجع بالنصب على أن تكون 

  أن الناصبة وهو ضعيف ألن يرجع من أفعال اليقني وقد ذكرنا ذلك يف قوله وحسبوا أن ال تكون 
ئدة مثل قوله ما منعك أن ال تسجد وقد ذكر و يا ابن أم قد ذكر يف االعراف ال تأخذ قوله تعاىل أن ال تتبعن ال زا

  بلحييت املعىن ال تأخذين بلحييت فلذلك دخلت الباء وفتح الالم لغة وقد قرىء هبما 
افرحته ويبصروا بالياء ، قوله تعاىل بصرت مبا مل يبصروا يتعدى حبرف جر فان جئت باهلمز تعدى بنفسه كفرح 

لى الغيبة بعين قوم موسى وبالتاء على اخلطاب واملخاطب موسى وحده ولكن مجع الضمري ألن قومه تبع له ع
وقرىء بصرت بكسر الصاد وتبصروا بفتحها وهي لغة قبضت بالضاد مبلء الكف وبالصاد بأطراف االصابع وقد 



مفعوال به ويقرأ قبضة بضم القاف قرىء به و قبضة مصدر بالضاد والصاد وجيوز أن تكون مبعىن املقبوض فتكون 
  وهي مبعىن املقبوض 

قوله تعاىل ال مساس يقرأ بكسر امليم وفتح السني وهو مصدر ماسه اي ال أمسك وال متسين ويقرأ بفتح امليم وكسر 
السني وهو اسم للفعل أي ال متسىن وقيل هو اسم للخرب أي ال يكون بيننا مماسة لن ختلفه بضم التاء وكسر الالم 
أي ال جتده خملفا مثل أمحدته وأحببته وقيل املعىن سيصل إليك فكأنه يفي به ويقرأ بضم التاء وفتح الالم على ما مل 

  يسم فاعله ويقرأ بالنون وكسر الالم أي لن خنلفه فحذف املفعول االول 
فت ونقلت كسرهتا قوله تعاىل ظلت يقرأ بفتح الظاء وكسرها ومها لغتان واألصل ظللت بكسر الالم األوىل فحذ

  إىل الظاء ومن فتح مل ينقل لنحرقنه بالتشديد من حتريق النار وقيل هو من حرق ناب البعري إذا وقع بعضه على بعض 

واملعىن لنربدنه وشدد للتكثري ويقرأ بضم الراء والتخفيف وهي لغة يف حرف ناب البعري لننسفنه بكسر السني 
  وضمها ومها لغتان قد قرىء هبما 

تعاىل وسع يقرأ بكسر السني والتخفيف و علما متييز أي وسع علمه كل شيء ويقرأ بالتشديد والفتح وهو  قوله
يتعدى إىل مفعولني واملعىن أعطى كل شيء علما وفيه وجه آخر وهو أن يكون مبعىن عظم خلق كل شيء عظيم 

ي قصصا كذلك أي نقص نبأ كاالرض والسماء وهو مبعىن بسط فيكون علما متييز كذلك صفة ملصدر حمذوف أ
  من أنباء 

قوله تعاىل خالدين حال من الضمري يف حيمل ومحل الضمري االول على لفظ من فوحد وخالدين على املعىن فجمع و 
محال متييز السم ساء وساء مثل بئس والتقدير وساء احلمل محال وال ينبغي أن يكون التقدير وساء الوزر ألن املميز 

  لفظ اسم بئس ينبغي أن يكون من 
قوله تعاىل ينفخ بالياء على ما مل يسم فاعله وبالنون والياء على تسمية الفاعل و رزقا حال و يتخافتون حال أخرى 

  بدل من األوىل أو حال من الضمري يف زرقا 
وجيوز قوله تعاىل فيذروها الضمري لألرض ومل جيز هلا ذكر ولكن اجلبال تدل عليها و قاعا حال و ال ترى مستأنف 

  أن يكون حاال أيضا أو صفة للحال ال عوج له جيوز أن يكون حاال من الداعي وأن يكون مستأنفا 
  قوله تعاىل اال من إذن من يف موضع نصب بتنفع وقيل يف موضع رفع أي اال شفاعة من إذن فهو بدل 

  قوله تعاىل وقد خاب جيوز أن يكون حاال وأن يكون مستأنفا 
  هو جواب الشرط فمن رفع استأنف ومن جزم فعل النهي  قوله تعاىل فال خياف

قوله تعاىل وكذلك الكاف نعت ملصدر حمذوف أي انزاال مثل ذلك وصرفنا فيه من الوعيد أي وعيدا من الوعيد 
  وهو جنس وعلى قول األخفش من زائدة 

  نصب قوله تعاىل يقضى على مامل يسم فاعله و وحيه مرفوع به وبالنون وفتح الياء ووحيه 

قوله تعاىل له عزما جيوز أن يكون مفعول جند مبعىن نعلم وأن يكون عزما مفعول جند ويكون مبعىن نصب وله اما 
  حال من عزم أو متعلق بنجد 

  قوله تعاىل أىب قد ذكر يف البقرة 
و املكتسب قوله تعاىل فتشقى أفرد بعد التثنية لتتوافق رؤوس االي مع أن املعىن صحيح ألن آدم عليه السالم ه

  وكان أكثر بكاء على اخلطيئة منها 



قوله تعاىل وأنك يقرأ بفتح اهلمزة عطفا على موضع اال جتوع وجاز أن تقع أن املفتوحة معمولة ألن ملا فصل بينهما 
  والتقدير أن لك الشبع والري والكن ويقرأ بالكسر على االستئناف أو العطف على أن األوىل 

دى وسوس بإىل ألنه مبعىن أسر وعداه يف موضع آخر بالالم ألنه مبعىن ذكر له أو يكون قوله تعاىل فوسوس إليه ع
  مبعىن ألجله 

قوله تعاىل فغوى اجلمهور على األلف وهو مبعىن فسد وهلك وقرىء شإذا بالياء وكسر الوأو وهو من غوى 
  ألفصيل إذا أبشم على اللنب وليست بشيء 

ين وأن األلف يف الوقف مبدلة منه والضنك الضيق ويقرأ ضنكى على مثال قوله تعاىل ضنكا اجلمهور على التنو
  سكرى 

قوله تعاىل وحنشره يقرأ بضم الراء على االستئناف وبسكوهنا اما لتوايل احلركات أو أنه جمزوم محال على موضع 
  جواب الشرط وهو قوله فان له و أعمى حال 

أو فعلنا مثل ذلك واتيانا مثل ذلك أو جزاء مثل اعراضك  قوله تعاىل كذلك يف موضع نصب أي حشرنا مثل ذلك
  أو نسيانا 

قوله تعاىل يهد هلم يف فاعله وجهان أحدمها ضمري اسم اهللا تعاىل أي أمل يبني اهللا هلم وعلق بني هنا إذ كانت مبعىن 
يه أهلكنا أي اهالكنا اعلم كما علقه يف قوله تعاىل وتبني لكم كيف فعلنا هبم والثاين أن يكون الفاعل ما دل عل

واجلملة مفسرة له ويقرأ بالنون و كم يف موضع نصب ب أهلكنا أي كم قرنا أهلكنا وقد استوفينا ذلك يف سل بين 
إسرائيل ميشون حال من الضمري اجملرور يف هلم أي أمل يبني للمشركني يف حال مشيهم يف مساكن من أهلك من 

  نا أي أهلكناهم يف حال غفلتهم الكفار وقيل هو حال من املفعول يف أهلك
  قوله تعاىل وأجل مسمى هو معطوف على كلمة أي ولوال أجل مسمى 

  لكان العذاب الزما واللزام مصدر يف موضع اسم الفاعل وجيوز أن يكون مجع الزم مثل قائم وقيام 
و معطوف على قبل قوله تعاىل ومن آناء الليل هو يف موضع نصب بسبح الثانية وأطراف حممول على املوضع أ

ووضع اجلمل موضع التثنية ألن النهار له طرفان وقد جاء يف قوله أقم الصالة طريف النهار وقيل ملا كان النهار 
  جنسا مع االطراف وقيل أراد باالطراف الساعات كما قال تعاىل ومن آناء الليل لعلك ترضى وترضى ومها ظاهران 

ن يكون منصوبا بعفل حمذوف دل عليه متعنا أي جعلنا هلم زهرة والثاين أن قوله تعاىل زهرة يف نصبه أوجه أحدها أ
يكون بدال من موضع به والثالث أن يكون بدال من أزواج والتقدير ذوي زهرة فحذف املضاف وجيوز أن يكون 

ى الذم أي جعل االزواج زهرة على املبالغة وال جيوز أن يكون صفة ألنه معرفة وأزواجا نكرة والرابع أن يكون عل
إذم أو أعىن واخلامس أن يكون بدال من ما اختاره بعضهم وقال آخرون ال جيوز ألن قوله تعاىل لنفتنهم من صلة 
متعنا فيلزم منه ألفصل بني الصلة واملوصول باالجنيب والسادس أن يكون حاال من اهلاء أو من ما وحذف التنوين 

اختاره مكي وفيه نظر والسابع أنه متييز ملا أو للهاء يف به حكى عن  اللتقاء الساكنني وجر احلياة على البدل من ما
  ألفراء وهو غلط ألنه معرفة 

  قوله تعاىل والعاقبة للتقوى أي لذوي التقوى وقد دل على ذلك قوله والعاقبة للمتقني 
ة بالتنوين و ما بدل منها أو خرب قوله تعاىل أو مل تأهتم يقرأ بالتاء على لفظ التثنية وبالياء على معىن البيان وقرىء بين

مبتدأ حمذوف وحكى عن بعضهم بالنصب والتنوين على أن يكون الفاعل ما وبينة حال مقدمة و الصحف 
  بالتحريك واالسكان فنتبع جواب االستفهام و نذل وخنزي على تسمية الفاعل وترك تسميته 



ال تكون من مبعىن الذي إذ ال عائد عليها وقد قوله تعاىل من أصحاب من مبتدأ وخرب واجلملة يف موضع نصب و
حكى ذلك عن ألفراء الصراط السوي فيه مخس قراءآت األوىل على فعيل أي املستوى والثانية السواء اي الوسط 

  والثالثة السوء بفتح السني مبعىن النشر والرابعة السوءى وهو تأنيث االسوأ وأنث على معىن الصراط 

استقاموا على الطريقة واخلامس السوي على تصغري السوء ومن اهتدى مبعىن الذي وفيه  أي الطريقة كقوله تعاىل
عطف اخلرب على االستفهام وفيه تقوية قول ألفراء وجيوز أن يكون من يف موضع جر أي وأصحاب من اهتدى يعين 

  النيب وجيوز أن يكون استفهاما كاالول 

  سورة االنبياء

  عليهم السالم 
  الرحيم  بسم اهللا الرمحن

قوله تعاىل وهم يف غفلة هم مبتدأ و معرضون اخلرب ويف غفلة جيوز أن يكون حاال من الضمري يف معرضون أي 
  ا غافلني وجيوز أن يكون خربا ثانيا أعرضو

قوله تعاىل حمدث حممول على لفظ ذكر ولو رفع على موضع من ذكر جاز ومن رهبم جيوز أن يتعلق بيأتيهم وأن 
  يكون صفة لذكر وأن يتعلق مبحدث وأن يكون حاال من الضمري يف حمدث 

   من الوأو يف استمعوه قوله تعاىل الهية هو حال من الضمري يف يلعبون وجيوز أن يكون حاال
قوله تعاىل الذين ظلموا يف موضعه ثالثة أوجه أحدها الرفع وفيه أربعة أوجه أحدها أن يكون بدال من الوأو يف 

أسروا والثاين أن يكون فاعال والوأو حرف للجمع ال اسم والثالث أن يكون مبتدأ واخلرب هل هذا والتقدير يقولون 
مبتدأ حمذوف أي هم الذين ظلموا والوجه الثاين أن يكون منصوبا على إضمار أعىن هل هذا والرابع أن يكون خرب 

  والثالث أن يكون جمرورا صفة للناس 
قوله تعاىل قال ريب يقرأ قل على االمر وقال على اخلرب يف السماء حال من القول أو حال من الفاعل يف يعلم وفيه 

  ضعف وجيوز أن يتعلق بيعلم 
أحالم أي هذا أضغاث كما أرسل أي اتيانا مثل ارسال االولني و أهلكناها صفة لقرية اما على قوله تعاىل اضغاث 

  اللفظ أو على املوضع و يوحى بالياء و إليهم قائم مقام الفاعل ونوحي بالنون واملفعول حمذوف أي االمر والنهي 
  قوله تعاىل جسدا هو مفرد يف موضع اجلمع واملضاف حمذوف أي ذوي 

ال يأكلون صفة ألجساد وجعلناهم جيوز أن يكون متعديا إىل اثنني وأن يتعدى إىل واحد فيكون جسدا  أجساد و
  حاال وال يأكلون حاال أخرى 

قوله تعاىل فيه ذكركم اجلملة صفة لكتاب وذكركم مضاف إىل املفعول أي ذكرنا اياكم وجيوز أن يكون مضافا إىل 
نيب فيكون املفعول حمذوفا وكم يف موضع نصب ب متصنا و كانت ظاملة الفاعل أي ما ذكرمت من الشرك وتكذيب ال

  صفة لقرية 
  قوله تعاىل إذا هم للمفاجأة فهم مبتدأ و يركضون اخلرب وإذا ظرف للخرب 

قوله تعاىل تلك دعواهم تلك يف موضع رفع اسم زالت ودعواهم اخلرب وجيوز العكس والدعوى قوهلم يا ويلنا و 
التقدير مثل حصيد فلذلك مل جيمع كما ال جيمع مثل املقدر و خامدين مبنزلة هذا حلو حامض حصيدا مفعول ثان و



وجيوز أن يكون صفة حلصيد و العبني حال من الفاعل يف خلقنا و ان كنا مبعىن ما كنا وقيل هي شرط فيدمغه 
ل أي ولكم الويل واقعا و ما قرىء شإذا بالنصب وهو بعيد واحلمل فيه على املعىن أي باحلق فالدمغ مما يصفون حا

  مبعىن الذي أو نكرة موصوفة أو مصدرية 
قوله تعاىل ومن عنده فيه وجهان أحدمها أن تكون من معطوفة على من األوىل واألوىل مبتدأ وله اخلرب أو هي 
ن الضمري مرفوعة بالظرف فعلى هذا ال يستكربون حال اما من من األوىل أو الثانية على قول من رفع بالظرف أو م

  يف الظرف الذي هو اخلرب أو من الضمري يف عنده والوجه الثاين أن تكون من الثانية مبتدأ وال يستكربون اخلرب 
قوله تعاىل يسبحون جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال من ضمري الفاعل قبلها و ال يفترون حال من ضمري 

  الفاعل يف يسبحون 
  هلة أو متعلق باختذوا على معىن ابتداء غاية االختإذ قوله تعاىل من االرض هو صفة آل

قوله تعاىل اال اهللا الرفع على أن اال صفة مبعىن غري وال جيوز أن يكون بدال ألن املعىن يصري إىل قولك لو كان فيهما 
  ل ميتنع البدل اهللا لفسدتا اال ترى أنك لو قلت ما جاءين قومك اال زيد على البدل لكان املعىن جاءين زيد وحده وقي

ألن ما قبلها اجياب وال جيوز النصب على االستثناء لوجهني أحدمها أنه فاسد يف املعىن وذلك أنك إذا قلت لو جاءين 
القوم اال زيدا لقتلتهم كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم فلو نصبت يف االية لكان املعىن ان فساد 

 تعاىل مع االهلة ويف ذلك إثبات اله مع اهللا وإذا رفع على الوصف ال يلزم مثل السموات واالرض امتنع لوجود اهللا
ذلك ألن املعىن لو كان فيهما غري اهللا لفسدتا والوجه الثاين أن آهلة هنا نكرة واجلمع إذا كان نكرة مل يتثن منه عند 

  ء مجاعة من احملققني ألنه ال عموم له حبيث يدخل فيه املستثىن لوال االستثنا
قوله تعاىل ذكر من معي اجلمهور على االضافة وقرىء بالتنوين على أن تكون من يف موضع نصب باملصدر وجيوز 
أن تكون يف موضع رفع على اقامة املصدر مقام مامل يسم فاعله ويقرأ كذلك اال أنه بكسر امليم والتقدير هذا ذكر 

  من كتاب معي ومن كتاب قبلي وحنو ذلك فحذف املوصوف 
  له تعاىل احلق اجلمهور على النصب بالفعل قبله وقرىء بالرفع على تقدير حذف مبتدأ قو

  قوله تعاىل بل عباد أي هم عباد مكرمون بالتخفيف والتشديد و ال يسبقونه صفة يف موضع رفع 
و قوله تعاىل فذلك يف موضع رفع باالبتداء وقيل يف موضع نصب بفعل دل عليه جنزيه واجلملة جواب الشرط 

  كذلك يف موضع نصب ب جنزي أي جزاء مثل ذلك 
قوله تعاىل أو مل يقرأ بالوأو وحبذفها وقد ذكر نظريه يف البقرة عند قوله تعاىل وقالوا اختذ اهللا كانتا الضمري يعود على 

رتوق اجلنسني و رتقا بسكون التاء أي ذايت رتق أو مرتوقتني كاخللق مبعىن املخلوق ويقرأ بفتحها وهو مبعىن امل
كالقبض والنقض وجعلنا أي وخلقنا واملفعول كل شيء و حي صفة ومن البتداء الغاية وجيوز أن يكون صفة لكل 
تقدم عليه فصار حاال وجيوز أن تكون جعل مبعىن صري فيكون من املاء مفعوال ثانيا ويقرأ حيا على أن يكون صفة 

  لكل أو مفعوال ثانيا 
متيد أو لئال متيد و فجاجا حال من سبل وقيل سبال بدل أي سبال فجاجا كما جاء يف قوله تعاىل أن متيد أي خمافة أن 

  االية االخرى 
  قوله تعاىل كل أي كل واحد منهما أو منها ويعود إىل الليل والنهار والشمس 



 والقمر و يسبحون خرب كل على املعىن ألن كل واحد منها إذا سبح فكلها تسبح وقيل يسبحون على هذا الوجه
حال واخلرب يف فلك وقيل التقدير كلها واخلرب يسبحون وأتى بضمري اجلمع على معىن كل وذكره وكضمري من 

  يعقل ألنه وصفها بالسباحة وهي من صفات من يعقل 
  قوله تعاىل أفان مت قد ذكر يف قوله تعاىل وما حممد اال رسول 
   أو على املصدر مبعىن نبلوكم أي تفتنكم هبما فتنة قوله تعاىل فتنة مصدر مفعول له أو يف موضع احلال أي فاتنني

  قوله تعاىل اال هزوا أي مهزوا به وهو مفعول ثان وأعاد ذكرهم توكيدا 
قوله تعاىل من عجل يف موضع نصب خبلق على اجملاز كما تقول خلق من طني وقيل هو حال أي عجال وجواب لو 

  ضع احلال حمذوف و حني مفعول به ال ظرف و بغتة مصدر يف مو
  قوله تعاىل من الرمحن أي من أمر الرمحن فهو يف موضع نصب بيكلؤكم ونظريه حيفظونه من أمر اهللا 

  قوله تعاىل ال يستطيعون هو مستأنف 
  قوله تعاىل تنقصها من أطرافها قد ذكر يف الوعد 

لى هذا القول يكون املصدر قوله تعاىل وال يسمع فيه قراءات وجوهها ظاهرة و إذا منصوبة بيسمع أو بالدعاء فع
  املعرف باأللف والالم عامال بنفسه 

  قوله تعاىل من عذاب صفة لنفحة أو يف موضع نصب مبستهم 
قوله تعاىل القسط امنا أفرد وهو صفة جلمع ألنه مصدر وصف به وان شئت قلت التقدير ذوات القسط ليوم القيامة 

ر و مثقال بالنصب على أنه خرب كان أي وان كان الظلم أو العمل أي ألجلة وقيل هي مبعىن يف و شيئا مبعىن املصد
ويقرأ بالرفع على أن تكون كان تامة و من خردل صفة حلبة أو ملثقال و أتينا بالقصر جئنا ويقرأ باملد مبعىن جازينا 

  هبا فهو يقرب من معىن أعطينا ألن اجلزاء اعطاء وليس منقوال من أتينا ألن ذلك مل ينقل عنهم 

وله تعاىل وضياء قيل دخلت الوأو على الصفة كما تقول مررت بزيد الكرمي والعامل فعلى هذا يكون حاال أي ق
  ألفرقان مضيئا وقيل هي عاطفة أي آتيناه ثالثة أشياء ألفرقان والضياء والذكر 

  الغيب حال قوله تعاىل الذين خيشون يف موضع جر على الصفة أو نصب بإضمار أعىن أو رفع على إضمارهم و ب
قوله تعاىل إذ قال أسذ ظرف لعاملني أو لرشده أو آلتينا وجيوز أن يكون بدال من موضع من قبل وجيوز أن ينتصب 

بإضمار أعىن أو بإضمار إذكر هلا عاكفون قيل الالم مبعىن على كقوله لن نربح عليه عاكفني وقيل هي على باهبا إذا 
  ختصاص املعىن هلا عابدون وقيل أفادت معىن اال

قوله تعاىل على ذلكم ال جيوز أن يتعلق با لشاهدين ملا يلزم من تقدمي الصلة على املوصول فيكون على التبيني وقد 
  ذكر يف مواضع 

قوله تعاىل جذإذا يقرأ بالضم والفتح والكسر وهي لغات وقيل الضم على أن واحده جذإذة والكسر على أن 
ر كاحلصاد والتقدير دون جذإذ ويقرأ بضم اجليم من غري ألف وواحه واحده جذإذة بالكسر والفتح على املصد

  جذة كقبة وقبب ويقرأ كذلك اال أنه بضم الذال األوىل وواحده جذيذ كقليب وقلب 
قوله تعاىل من فعل هذا جيوز أن يكون من استفهاما فيكون انه استئنافا وجيوز أن يكون مبعىن الذي فيكون انه وما 

  بعده اخلرب 
تعاىل يذكرهم مفعول ثان لسمعنا وال يكون ذلك اال مسموعا كقولك مسعت زيدا يقول كذا واملعىن مسعت  قوله

قول زيد و يقال صفة وجيوز أن يكون حاال ويف ارتفاع ابراهيم عليه السالم ثالثة أوجه أحدها هو خرب مبتدأ 



ك واجلملة حمكية والثاين هو منادى مفرد حمذوف أي هو أو هذا وقيل هو مبتدأ واخلرب حمذوف أي ابراهيم فاعل ذل
  فضمته بناء والثالث هو مفعول يقال ألن املعىن يذكر ابراهيم يف تسميته فاملراد االسم ال املسمى 

  قوله تعاىل على أعني الناس يف موضع احلال أي على رؤيتهم أي ظاهرا هلم 
  قوله تعاىل بل فعله الفاعل كبريهم هذا وصف أو بدل 

  ف على فعله والفاعل حمذوف أي فعله من فعله وهذا بعيد ألن حذف الفاعل ال يسوغ وقيل الوق
قوله تعاىل على رءوسهم متعلقة بنكسوا وجيوز أن يكون حاال فيتعلق مبحذوف ما هؤالء ينطقون اجلملة تسد مسد 

  ر يف سبحان مفعويل علمت كقوله وظنوا ما هلم من حميص و شيئا يف موضع املصدر أي نفعا أف لكم قد ذك
  قوله تعاىل بردا أي ذات برد و على يتعلق بسالم أو هي صفة له 

قوله تعاىل نافلة حال من يعقوب وقيل هو مصدر كالعاقبة والعافية والعامل فيه معىن وهبنا وكال املفعول االول ل 
  بدال من اهلاء جعلنا واقام الصالة األصل فيه اقامة وهي عوض من حذف احدى األلفني وجعل املضاف إليه 

قوله تعاىل ولوطا أي وآتينا لوطا و آتيناه مفسر للمحذوف ومثله ونوحا ودأود وسليمان وأيوب وما بعده من أمساء 
االنبياء عليهم السالم وحيتمل أن يكون التقدير وإذكر لوطا والتقدير وإذكر خرب لوط واخلرب احملذوف هو العامل يف 

  إذ واهللا أعلم 
ناه أي منعناه من إذاهم وقيل من مبعىن على و إذ نفشت ظرف ليحكمان و حلكمهم مبعىن الذين قوله تعاىل ونصر

  اختصموا يف احلرث وقيل الضمري هلم ولدأود وسليمان وقيل هو لدأود وسليمان خاصة ومجع ألن االثنني مجع 
ىب معه ويسبحن حال من اجلبال قوله تعاىل مع دأود اجلبال العامل يف مع يسبحن وهو نظري قوله تعاىل يا جبال أو

والطري معطوف على اجلبال وقيل هي مبعىن ويقرأ شإذا بالرفع عطفا على الضمري يف يسبحن وقيل التقدير والطري 
  كذلك 

قوله تعاىل لكم جيوز أن يكون وصفا للبوس وأن يتعلق بعلمنا أو بصنعة لتحصنكم جيوز أن يكون بدال من لكم 
تعلق بعلمنا أي ألجل حتصينكم وحيصنكم بالياء على أن الفاعل اهللا عز و جل أو دأود عليه باعادة اجلار وجيوز أن ي

السالم أو الصنع أو التعليم أو اللبوس وبالتاء أي الصنعة أو الدروع وبالنون هللا تعاىل على التعظيم ويقرأ بالتشديد 
  والتخفيف و الريح نصب على تقدير وسخرنا 

األوىل ويقرأ بالرفع على االستئناف و عاصفة حال و جتري حال أخرى اما بدال من لسليمان ودل عليه وسخرنا 
  عاصفة أو من الضمري فيها 

قوله تعاىل من يغوصون له من يف موضع نصب عطفا على الرياح أو رفع على االستئناف وهي نكرة موصوفة 
  والضمري عائد على معناها و دون ذلك صفة لعمل 

  مفعول له وجيوز أن ينتصب على املصدر أي ورمحناه و مغاضبا حال  قوله تعاىل رمحة وذكرى
قوله تعاىل ننجي اجلمهور على اجلمع بني النونني وختفيف اجليم ويقرأ بنون واحدة وتشديد اجليم وفيه ثالثة أوجه 

عيف من أحدها أنه فعل ماض وسكن الياء ايثارا للتخفيف والقائم مقام الفاعل املصدر أي جنى النجاء وهو ض
وجهني أحدمها تسكني آخر املاضي والثاين اقامة املصدر مقام الفاعل مع وجود املفعول الصحيح والوجه الثاين أنه 
فعل مستقبل قلبت منه النون الثانية جيما وأدغمت وهو ضعيف أيضا والثالث أن أصله ننجي بفتح النون الثانية 

وهذا ضعيف أيضا لوجهني أحدمها أن النون الثانية أصل وهي  ولكنها حذفت كما حذفت التاء الثانية يف تظاهرون



فاء الكلمة فحذفها يبعد جدا والثاين أن حركتها غري حركة النون األوىل فال يستثقل اجلمع بينهما خبالف تظاهرون 
  اال ترى أنك لو قلت تتحامى املظامل مل يسغ حذف التاء الثانية 

  در يف موضع احلال أو مصدر على املعىن قوله تعاىل رغبا ورهبا مفعول له أو مص
قوله تعاىل واليت أحصنت أي وإذكر اليت وجيوز أن يكون يف موضع رفع أي وفيما يتلى عليك خرب اليت و فيها يعود 

على مرمي و آية مفعول ثان ويف االفراد وجهان أحدمها أن مرمي وابنها مجيعا آية واحدة ألن العجب منهما كمل 
ره وجعلناها آية وابنها كذلك فآية مفعول املعطوف عليه وقيل احملذوف هو االول وآية املذكور والثاين أن تقدي

  لالبن 
قوله تعاىل أمتكم بالرفع على أنه خرب ان وبالنصب على أنه خرب أو عطف بيان و أمة بالنصب حال وبالرفع بدل من 

  أمتكم أو خرب مبتدأ حمذوف 
  رهم أي تفرقوا وقيل عدي قوله تعاىل وتقطعوا أمرهم أي يف أم

  تقطعوا بنفسه ألنه مبعىن قطعوا أي فرقوا وقيل هو متييز أي تقطع أمرهم و له أي للسعي وقيل يعود على من 
قوله تعاىل وحرام يقرأ باأللف وبكسر احلاء وسكون الراء من غري ألف وبفتح احلاء وكسر الراء من غري ألف وهو 

اخلرب وجهان أحدمها هو أهنم ال يرجعون و ال زائدة أي ممتنع رجوعهم إىل الدنيا يف ذلك كله مرفوع باالبتداء ويف 
وقيل ليست زائدة أي ممتنع عدم رجوعهم عن معصيتهم واجليد أن يكون أهنم فاعال سد مسد اخلرب والثاين اخلرب 

ذلك الذي ذكرناه من حمذوف تقديره توبتهم أو رجاء بعثهم إذا جعلت ال زائدة وقيل حرام خرب مبتدأ حمذوف أي 
العمل الصاحل حرام وحرام وحرم لغتان مثل حالل وحل ومن فتح احلاء وكسر الراء كان اسم فاعل من حرم أي 

  امتنع مثل فلق ومنه 
أي ممتنع ويقرأ حرم على أنه فعل بكسر الراء وضمها وأهنم بالفتح على أهنا ... يقول ال غائب مايل وال حرم 
ستئناف و حىت متعلقة يف املعىن حبرام أي يستمر االمتناع إىل هذا الوقت وال عمل هلا يف مصدرية وبالكسر على اال

إذا ويقرأ من كل جدث باجليم والثاء وهو مبعىن احلدب و ينسلون بكسر السني وضمها لغتان وجواب إذا فإذا هي 
  وقيل جواهبا قالوا يا ويلنا وقيل واقترب والوأو زائدة 

إذ للمفاجأة وهي مكان والعامل فيها شاخصة وهي ضمري القصة و أبصار الذين مبتدأ وشاخصة قوله تعاىل فإذا هي 
  خربه يا ويلنا يف موضع نصب بقالوا املقدر وجيوز أن يكون التقدير يقولون فيكون حاال 

عىن قوله تعاىل حصب جهنم يقرأ بفتح الصاد وهو ما توقد به وبسكوهنا وهو مصدر حصبتها أو قدهتا فيكون مب
احملصوب ويقرأ بالضاد حمركة وساكنة وبالطاء ومها مبعىن أنتم هلا جيوز أن يكون بدال من حصب جهنم وأن يكون 

  مستأنفا وأن يكون حاال من جهنم 
قوله تعاىل منا جيوز أن يتعلق بسبقت وأن يكون حاال من احلسىن و ال يسمعون جيوز أن يكون بدال من مبعدون وأن 

  أن يكون حاال من الضمري يف مبعدون هذا يومكم أي يقولون يكون خربا ثانيا و
قوله تعاىل يوم نطوي جيوز أن يكون بدال من العائد احملذوف من قوله يوعدون أو على إضمار أعىن أو ظرفا لال 

  حيزهنم أو بإضمار إذكر ونطوي بالنون 

بالرفع والتقدير طيا كطي وهو مصدر مضاف  على التعظيم وبالياء على الغيبة وبالتاء وترك تسمية الفاعل و السماء
إىل املفعول ان قلنا السجل القرطاس وقيل هو اسم ملك أو كاتب فيكون مضافا إىل الفاعل ويقرأ بكسر السني 



واجليم وتشديد الالم ويقرأ كذلك اال كذلك أنه بتخفيف الالم ويقرأ بفتح السني وسكون اجليم وختفيف الالم 
ففا ومشددا وهي لغات فيه والالم يف للكتاب زائدة وقيل هي مبعىن على وقيل يتعلق بطي وبضم السني واجليم خم

  واهللا أعلم 
قوله تعاىل كما بدأنا الكاف نعت ملصدر حمذوف أي نعيده عوادا مثل بدئه ويف نصب أول وجهان أحدمها هو 

 مثل أول خلقه وعدا مصدر أي وعدنا منصوب ببدأنا أي خلقنا أول خلق والثاين هو حال من اهلاء يف نعيده واملعىن
  ذلك وعدا 

  قوله تعاىل من بعد الذكر جيوز أن يتعلق بكتبنا وأن يكون ظرفا للزبور ألن الزبور مبعىن املزبور أي املكتوب 
قوله تعاىل اال رمحة هو مفعول له وجيوز أن يكون حاال أي ذا رمحة كما قال تعاىل ورمحة للذين آمنوا وجيوز أن 

  عىن راحم يكون مب
قوله تعاىل يوحى إىل أمنا أن مصدرية وما الكافة ال متنع من ذلك والتقدير يوحى ايل وحدانية اهلي فهل أنتم هل 

  هاهنا على لفظ االستفهام واملعىن على التحرض أي فهل أنتم مسلمون بعد هذا فهو للمستقبل 
لعلم مبا أعلمتكم به وان أدري بإسكان الياء وهو قوله تعاىل على سواء حال من املفعول والفاعل أي مستوين يف ا

على األصل وقد حكى يف الشإذ فتحها قال أبو الفتح هو غلط ألن ان مبعىن ما وقال غريه ألقيت حركة اهلمزة على 
الياء فتحركت وبقيت اهلمزة ساكنة فأبدلت ألفا النفتاح ما قبلها مث أبدلت مهزة متحركة ألهنا يف حكم املبتدأ هبا 

االبتداء بالساكن حمال و أقريب مبتدأ وما توعدون فاعل له ألنه قد اعتمد على اهلمزة وخيرج على قول البصريني و
  أن يرتفع ببعيد ألنه أقرب إليه و من القول حال من اجلهر أي اجملهور من القول 

 أحكم على االبتداء واخلرب قوله تعاىل قل ريب يقرأ على لفظ االمر وعلى لفظ املاضي و احكم على االمر ويقرأ ريب
  و تصفون بالتاء والياء وهو ظاهر واهللا أعلم 

  سورة احلج

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل ان زلزلة الساعة الزلزلة مصدر جيوز أن يكون من الفعل الالزم أي تزلزل الساعة شيء وأن يكون متعديا 

  الفاعل يف الوجهني وجيوز أن يكون املصدر مضافا إىل الظرف  أي أن زلزال الساعة الناس فيكون املصدر مضافا إىل
قوله تعاىل يوم تروهنا هو منصوب ب تذهل وجيوز أن يكون بدال من الساعة على قول من بناه أو ظرف لعظيم أو 
على إضمار إذكر فعلى هذه الوجوه يكون تذهل حاال من ضمري املفعول والعائد حمذوف أي تذهل فيها وال جيوز 

يكون ظرفا للزلزلة ألنه مصدر قد أخرب عنه واملرضعة جاء على الفعل ولو على النسب لقال مرضع وما مبعىن  أن
من وجيوز أن تكون مصدرية وترى الناس اجلمهور على اخلطاب وتسمية الفاعل ويقرأ بضم التاء أي وترى أنت 

على معىن اجلماعة ويقرأ بالياء أي ويرى الناس  أيها املخاطب أو يا حممد ويقرأ كذلك اال أنه يرفع الناس والتأنيث
أي يبصرون و سكارى حال على االوجه كلها والضم والفتح فيه لغتان قد قرىء هبما وسكرى مثل مرضى الواحد 

سكران أو سكر مثل زمن وزمين ويقرأ سكرى مثل حبلى قيل هو حمذوف من سكارى وقيل هو واحد مثل حبلى 
  كأنه قال ترى االمة سكرى 

  قوله تعاىل من جيادل هي نكرة موصوفة و بغري علم يف موضع املفعول أو حال 
قوله تعاىل انه هي وما عملت فيه يف موضع رفع بكتب ويقرأ كتب بالفتح أي كتب اهللا فيكون يف موضع نصب و 



ودخلت فيه الفاء من تواله يف موضع رفع باالبتداء و من شرط وجوابه فانه جيوز أن يكون مبعىن الذي وفانه اخلرب 
ملا يف الذي من معىن اجملازاة وفتحت أن الثانية ألن التقدير فشأنه أنه أو فله أنه وفيها كالم آخر قد ذكرنا مثله يف 

  أنه من حيادد اهللا وقرىء للسكر فيها محال على معىن قيل له 
فتح العني وهي لغة ونقر قوله تعاىل من البعث يف موضع جر صفة لريب أو متعلق بريب وقرأ احلسن البعث ب

  اجلمهور على الضم على االستئناف 

إذ ليس املعىن خلقناكم لنقر وقرىء بالنصب على أن يكون معطوفا يف اللفظ واملعىن خمتلف ألن الالم يف لتبني 
 للتعليل والالم املقدرة مع نقر للصريورة وقرىء بفتح النون وضم القاف والراء أي تسكن و طفال حال وهو واحد
يف معىن اجلمع وقيل التقدير خنرج كل واحد منكم طفال كما قال تعاىل فاجلدوهم مثانني أي كل واحد منهم وقيل 

هو مصدر يف األصل فلذلك مل جيمع من بعد علم شيئا قد ذكر يف النحل وربت بغري مهز من ربا يربوا إذا زاد 
موضع عال لينظر هلم فاملعىن ارتفعت وأنبتت أي أشياء وقرىء باهلمز وهو من ربأ للقوم وهو الربيئة إذا ارتفع على 

  أو ألوانا أو من كل زوج هبيج زوجا فاملفعول حمذوف وعند األخفش من زائدة 
  قوله تعاىل ذلك مبتدأ و بأن اهللا اخلرب وقيل املبتدأ حمذوف أي االمر ذلك وقيل يف موضع نصب أي فعلنا ذلك 

 جيادل و ثاين عطفه حال أيضا واالضافة غري حمضة أي معرضا ليضل جيوز أن قوله تعاىل بغري علم حال من الفاعل يف
  يتعلق بثاين وبيجادل له يف الدنيا جيوز أن تكون حاال مقدرة وأن تكون مقارنة أي مستحقا وجيوز أن يكون مستأنفا 

ز أن يكون قوله تعاىل على حرف هو حال أي مضربا متزلزال خسر الدنيا هو حال أي انقلب قد خسر وجيو
  مستأنفا ويقرأ خاسر الدنيا وخسر الدنيا على أنه اسم وهو حال أيضا واالخرة على هذا باجلر 

قوله تعاىل يدعو ملن ضره هذا موضع اختلف فيه آراء النحاة وسبب ذلك أن الالم تعلق الفعل الذي قبلها عن 
يقني أحدمها أن يكون يدعو غري عامل العمل إذا كان من أفعال القلوب ويدعو ليس منها وهم يف ذلك على طر

فيما بعده ال لفظا وال تقديرا وفيه على هذا ثالثة أوجه أحدها أن يكون تكريرا ليدعوا األوىل فال يكون له مفعول 
والثاين أن يكون ذلك مبعىن الذي يف موضع نصب بيدعو أي يدعو الذي هو الضالل ولكنه قدم املفعول وهذا على 

غري االستفهام وهو مبتدأ ثان أو بدل أو عماد والضالل خرب املبتدأ ويدعوه حال والتقدير قول من جعل ذا مع 
مدعوا وفيه ضعف وعلى هذه االوجه الكالم بعده مستأنف ومن مبتدأ واخلرب لبئس املوىل والطريق الثاين أن يدعو 

  متصل مبا بعده وفيه على هذا 

ألن معناه يسمى من ضره أقرب من نفعه اهلا وال يصدر ذلك اال ثالثة أوجه أحدها أن يدعو يشبه أفعال القلوب 
عن اعتقاد فكأنه قال يظن واالحسن أن تقديره يزعم ألن يزعم قول مع اعتقاد والثاين أن يكون يدعو مبعىن يقول 

ومن مبتدأ وضره مبتدأ ثان وأقرب خربه واجلملة صلة من وخرب من حمذوف تقديره اله أو اهلي وموضع اجلملة 
نصب بالقول ولبئس مستأنف ألنه ال يصح دخوله يف احلكاية ألن الكفار ال يقولون عن أصنامهم لبئس املوىل 

والوجه الثالث قول ألفراء وهو أن التقدير يدعو من لضره مث قدم الالم على موضعها وهذا بعيد ألن ما يف صلة 
  الذي ال يتقدم عليها 

دد و هل يذهنب يف موضع نصب بينظر واجلمهور على كسر الالم يف قوله تعاىل من كان هو شرط واجلواب فليم
  ليقطع وقرىء بإسكاهنا على تشبيه مث بالوأو والفاء لكون اجلميع عواطف 

قوله تعاىل وأن اهللا يهدي أي وأنزلنا أن اهللا يهدي والتقدير ذكر أن اهللا وجيوز أن يكون التقدير وألن اهللا يهدي 



   بااليات من يشاء أنزلناها
قوله تعاىل ان الذين آمنوا خرب ان ان الثانية وامسها وخربها وهو قوله ان اهللا يفصل بينهم وقيل ان الثانية تكرير 

  لألوىل وقيل اخلرب حمذوف تقديره مفترقون يوم القامية أو حنو ذلك واملذكور تفسري له 
ها أنه حذف الباء األوىل كراهية التضعيف قوله تعاىل والدواب يقرأ بتخفيف الباء وهو بعيد ألنه من الدبيب ووجه

واجلمع بني الساكنني وكثري مبتدأ و من الناس صفة له واخلرب حمذوف تقديره مطيعون أو مثابون أو حنو ذلك ويدل 
على ذلك قوله وكثري حق عليه العذاب والتقدير وكثري منهم وال يكون معطوفا على قوله من يف السموات ألت 

وقيل هو معطوف عليه وكرر للتفصيل من مركم بكسر الراء ويقرأ بفتح الراء وهو مصدر مبعىن الناس داخلون فيه 
  االكرام 

قوله تعاىل خصمان هو يف األصل مصدر وقد وصف به وأكثر االستعمال توحيده فمن ثناه ومجعه محله على 
  شخاص الصفات واالمساء و اختصموا امنا مجع محال على املعىن ألن كل خصم فريق فيه أ

  قوله تعاىل يصب مجلة مستأنفة وجيوز أن تكون خربا ثانيا وأن تكون 

  حاال من الضمري يف هلم يصهر بالتخفيف وقرىء بالتشديد للتكثري واجلملة حال من احلميم 
مبعىن  قوله تعاىل كلما العامل فيها أعيدا و من بدل باعادة اخلافض بدل االشتمال وقيل األوىل البتداء الغاية والثانية

  من أجل وذوقوا أي وقيل هلم فحذف القول 
قوله تعاىل حيلون يقرأ بالتشديد من التحلية باحللي ويقرأ بالتخفيف من قولك أحلى ألبس احللي وهو مبعىن املشدد 

ويقرأ بفتح الباء والتخفيف وهو من حليت املرأة حتلى إذا لبست احللي وجيوز أن يكون من حلي بعيين كذا إذا 
كون من زائدة أو يكون املفعول حمذوفا و من أسأور نعت له وقيل هو من حليت بكذا إذا ظفرت به و من حسن وت

ذهب نعت ألسأور ولؤلؤا معطوف على أسأور ال على ذهب ألن السوار ال يكون من لؤلؤ يف العادة ويصح أن 
تقديره ويعطون لؤلؤا  يكون حليا ويقرأ بالنصب عطفا على موضع من أسأور وقيل هو منصوب بفعل حمذوف

  واهلمز أن تركه لغتان قد قرىء هبما 
  قوله تعاىل من القول هو حال من الطيب أو من الضمري فيه 

قوله تعاىل ويصدون حال من الفاعل يف كفروا وقيل هو معطوف على املعىن إذ التقدير يكفرون ويصدون أو كفروا 
ليه آخر االية وقيل الوأو زائدة وهو اخلرب و جعلناه يتعدى وصدوا واخلرب على هذين حمذوف تقديره معذبون دل ع

إىل مفعولني فالضمري هو االول ويف الثاين ثالثة أوجه أحدها للناس فيكون سواء خربا مقدما وما بعده املبتدأ واجلملة 
ملة بعده يف حال اما من الضمري الذي هو اهلاء أو من الضمري يف اجلار والوجه الثاين أن يكون للناس حاال واجل

موضع املفعول الثاين والثالث أن يكون املفعول الثاين سواء على قراءة من نصب و العاكف فاعل سواء وجيوز أن 
يكون جعل متعديا إىل إىل مفعول واحد وللناس حال أو مفعول تعدى إليه حبرف اجلر وقرىء العاكف باجلر على أن 

ري ومن يرد اجلمهور على ضم الياء من االرادة ويقرأ شإذا بفتحها يكون بدال من الناس وسوءا على هذا نصب ال غ
من الورود فعلى هذا يكون باحلاد حاال أي ملتبسا باحلاد وعلى االول تكون الباء زائدة وقيل املفعول حمذوف أي 

  بب الظلم تعديا باحلاد و بظلم بدل باعادة اجلار وقيل هو حال أيضا أي احلادا ظاملا وقيل التقدير احلادا بس
  قوله تعاىل وإذ بؤأنا أي إذكر و مكان البيت ظرف والالم 



يف البراهيم زائدة أي أنزلناه مكان البيت والدليل عليه قوله تعاىل ولقد بوأنا بين إسرائيل وقيل الالم غري زائدة 
ة أي فعلنا ذلك لئال واملعىن هيأنا اال تشرك تقديره قائلني له ال تشرك فأن مفسرة للقول املقدر وقيل هي مصدري

  تشرك وجعل النهي صلة هلا وقوي ذلك من قرأ بالياء والقائمني أي املقيمني وقيل أراد املصلني 
قوله تعاىل وإذن يقرأ بالتشديد والتخفيف واملد أي أعلم الناس باحلج رجاال حال وهو مجع راجل ويقرأ بضم الراء 

تشديد مثل صائم وصوام ويقرأ رجايل مثل عجايل وعلى كل مع التخفيف وهو قليل يف اجلمع ويقرأ بالضم وال
ضامر يف موضع احلال أيضا أي وركبانا وضامر بغري هاء للمذكر واملؤنث و يأتني حممول على املعىن واملعىن وركبانا 
على ضوامر يأتني فهو صفة لضامر وقرىء شإذا يأتون أي يأتون على كل ضامر وقيل يأتون مستأنف و من كل فج 

  علق به يت
  قوله تعاىل ليشهدوا جيوز أن تتعلق الالم بإذن وأن تتعلق بيأتوك واهللا أعلم 

قوله تعاىل ذلك أي االمر ذلك فهو خري هو ضمري التعظيم الذي دل عليه يعظم اال ما يتلى جيوز أن يكون االستثناء 
ا حرم منها بسبب عارض كاملوت منقطعا ألن هبيمة االنعام ليس فيها حمرم وجيوز أن يكون متصال ويصرف إىل م

  وحنوه من االوثان من لبيان اجلنس أي اجتنبوا الرجس من هذا القبيل وهو مبعىن ابتداء الغاية هنا 
  قوله تعاىل حنفاء هو حال غري مشركني كذلك فكأمنا خر أي خير ولذلك عطف عليه 

لة على اجلملة األوىل وفيها قراءات قد قوله تعاىل ختطفه وجيوز أن يكون التدقري فهو خيطفه فيكون عطف اجلم
  ذكرت يف أول البقرة 

قوله تعاىل فاهنا من تقوى القلوب يف الضمري املؤنث وجهان أحدمها هو ضمري الشعائر واملضاف حمذوف تقديره فان 
ون تعظيمها والعائد على حمذوف أي فان تعظيمها منه أو من تقوى القلبو منهم وخيرج على قول الكوفيني أن يك

  التقدير من تقوى قلوهبم واأللف والالم بدل من الضمري والوجه الثاين 

  أن يكون ضمري مصدر مؤنث تقديره فان العظمة أو احلرمة أن اخلصلة وتقديره العائد على ما تقدم 
صدر قوله تعاىل لكم فيها الضمري لبهيمة االنعام واملنسك يقرأ بفتح السني وكسرها ومها لغتان وقيل الفتح للم

  والكسر للمكان 
قوله تعاىل الذين إذا ذكر اهللا جيوز أن يكون نصبا على الصفة أو البدل أو على إضمار أعىن وأن يكون رفعا على 
تقديرهم واملقيمي الصالة اجلمهور على اجلر باالضافة وقرأ احلسن بالنصب والتقدير واملقيمني فحذ النون ختفيفا 

  لإلضافة 
مجع بدن وواحدته بدنة مثل خشب وخشب ويقال هو مجع بدنة مثل مثرة ومثر ويقرأ بضم قوله تعاىل والبدن هو 

الدال مثل مثر واجلمهور على النصب بفعل حمذوف أي وجعلنا البدن ويقرأ بالرفع على االبتداء و لكم أي من 
اهلاء أي بعضها إىل أجلكم فيتعلق بالفعل و من شعائر املفعول الثاين لكم فيها خرب اجلملة حال صواف حال من 

جنب بعض ويقرأ صوافن واحد صافن وهو الذي يقوم على ثالث وعلى سنبك الرابعة وذلك يكون إذا عقلت 
البدنة ويقرأ صوايف أي خوالص هللا تعاىل ويقرأ بتسكني الياء وهو مما سكن يف موضع النصب من املنقوص القانع 

قرأ بغري ألف من قولك قنع قنوعا إذا سال واملعتر املعترض باأللف من قولك قنع به إذا رضي بالشيء اليسري وي
ويقرأ املعتري بفتح الياء وهو يف معناه يقال عرهم وأعرهم وعراهم واعتراهم إذا تعرض هبم للطلب كذلك الكاف 

  نعت ملصدر حمذوف تقديره سخرناهم تسخريا مثل ما ذكرنا 
حوم والدماء مجع تكسري فتأنيثه غري حقيقي وألفصل بينهما حاصل قوله تعاىل لن ينال اهللا اجلمهور على الياء ألن لل



  ويقرأ بالتاء وكذلك يناله التقوى منكم 
قوله تعاىل ان اهللا يدافع يقرأ بغري ألف وباأللف ومها سواء ويقال ان األلف تدل على أن املدافعة تكون بني اهللا تعاىل 

  وبني من يقصد إذى املؤمنني 
على تسمية الفاعل وعلى ترك تسميته وكذلك يقاتلون والتقدير إذن هلم يف القتال بسبب قوله تعاىل إذن يقرأ 
  توجيه الظلم إليهم 

  قوله تعاىل الذين أخرجوا هو نعت للذين االول أو بدل منه 

 أو يف موضع نصب بأعىن أو يف موضع رفع على إضمار هم اال أن يقولوا هذا استثناء منقطع تقديره اال بقوهلم ربنا
اهللا و دفع اهللا ودفاعه قد ذكر يف البقرة صلوات أي ومواضع صلوات ويقرأ بسكون الالم مع فتح الصاد وكسرها 
ويقرأ بضم الصاد والالم وبضم الصاد وفتح الالم وبسكون الالم كما جاء يف حجرة اللغات الثالث ويقرأ صلوت 

بفتح الصاد وإسكان الالم وياء بعد الوأو وثاء  بضم الصاد والالم وإسكان الوأو مثل صلب وصلوب ويقرأ صلويثا
  معجمة بثالث ويقرأ صلوتا بفتح الصاد وضم الالم وهو اسم عريب والضمري يف فيها يعود على املواضع املذكورة 

  قوله تعاىل الذين ان مكناهم هو مثل الذين أخرجوا نكري مصدر يف موضع االنكار 
ع نصب مبا دل عليه أهلكناها وأن يكون يف موضع رفع باالبتداء أهلكناها قوله تعاىل وكأين جيوز أن يكون يف موض

  وأهلكتها سواء يف املعىن وبئر معطوفة على قرية 
  قوله تعاىل فاهنا الضمري للقصة واجلملة بعدها مفسرة هلا و اليت يف الصدور صفة مؤكدة 

ىن املشدد مثل عاهد وعهد وقيل عاجز سابق قوله تعاىل معجزين حال ويقرأ معاجزين باأللف والتخفيف وهو يف مع
  وعجز سبق 

قوله تعاىل اال إذا متىن قيل هو استثناء من غري اجلنس وقيل الكالم كله يف موضع صفة لنيب و القاسية األلف والالم 
حقته مبعىن الذي والضمري يف قلوهبم العائد عليها وقلوهبم مرفوع باسم الفاعل وأنث ألنه لو كان موضعه الفعل لل

  تاء التأنيث وهو معطوف على الذين 
قوله تعاىل فيؤمنوا هو معطوف على ليعلم وكذلك فتخبت هلادي الذي اجلمهورعلى االضافة ويقرأ هلاد بالتنوين 

  والذين نصب به يف مرية بالكسر والضم ومها لغتان 
حاال من اسم اهللا تعاىل والعامل فيه  قوله تعاىل يومئذ منصوب بقوله هللا وهللا اخلرب و حيكم مستأنف وجيوز أن يكون

  اجلار 
  قوله تعاىل فأولئك اجلملة خرب الذين ودخلت الفاء ملعىن اجلزاء و قتلوا 

  بالتخفيف والتشديد و لريزقنهم اخلرب و زرقا مفعول ثان وحيتمل أن يكون مصدرا مؤكدا 
مستأنفا و مدخال بالضم والفتح وقد ذكر يف قوله تعاىل ليدخلنهم جيوز أن يكون بدال من لريزقنهم وجيوز أن يكون 

  النساء 
قوله تعاىل ذلك أي االمر ذلك وما بعده مستأنف مبثل ما عوقب به الباء فيها مبعىن السبب ال مبعىن االلة و لينصرنه 

  خرب من 
  قوله تعاىل هو احلق جيوز أن يكون هو توكيدا وفصال ومبتدأ و يدعون بالياء والتاء واملعىن ظاهر 

وله تعاىل فتصبح االرض امنا رفع الفعل هنا وان كان قبله لفظ االستفهام ألمرين أحدمها أنه استفهام مبعىن اخلرب أي ق



قد رأيت فال يكون له جواب والثاين أن ما بعد الفاء ينتصب إذا كان املستفهم عنه سببا له ورؤيته النزال املاء ال 
تقدير فهي أي القصة وتصبح اخلرب وجيوز أن يكون فتصبح مبعىن يوجب اخضرار االرض وإمنا جيب عن املاء وال

أصبحت وهو معطوف على أنزل فال موضع له إذا خمضرة حال وهو اسم فاعل وقرىء شإذا بفتح امليم وختفيف 
  الضاد مثل مبقلة وجمرزة أي ذات خضرة 

اين هو معطوف على اسم ان و قوله تعاىل وألفلك يف نصبه وجهان أحدمها هو منصوب بسخر معطوف على ما والث
جتري حال على الوجه االول وخرب على الثاين ويقرأ بالرفع وجتري اخلرب أن تقع مفعول له أي كراهة أن تقع وجيوز 

أن يكون يف موضع جر أي من أن تقع وقيل يف موضع نصب على بدل االشتمال أي وميسك وقوع السماء أي 
  مينعه 

  ينزعنك بفتح الياء وكسر الزاي وإسكان النون أي ال خيرجنك قوله تعاىل فال ينازعنك ويقرأ 
قوله تعاىل يكادون اجلملة حال من الذين أو من الوجوه ألنه يعرب بالوجوه عن أصحاهبا كما قال تعاىل وجوه يومئذ 

  عليها غربة مث قال أولئك هم 
رب والثاين هو خرب مبتدأ حمذوف أي هو النار قوله تعاىل النار يقرأ بالرفع وفيه وجهان أحدمها هو مبتدأ و وعدها اخل

أي الشر ووعدها على هذا مستأنف إذ ليس يف اجلملة ما يصلح أن يعمل يف احلال ويقرأ بالنصب على تقدير أعىن 
  أو بوعد الذي دل عليه وعدها ويقرأ باجلر على البدل من شر 

  قوله تعاىل يسلبهم يتعدى إىل مفعولني و شيئا هو الثاين 
  تعاىل ومن الناس أي ومن الناس رسال  قوله

قوله تعاىل حق جهاده هو منصوب على املصدر وجيوز أن يكون نعتا ملصدر حمذوف أي جهادا حق جهاده ملة أبيكم 
أي اتبعوا ملة أبيكم وقيل تقديره مثل ملة ألن املعىن سهل عليكم الدين مثل ملة ابراهيم فحذف املضاف وأقام 

مساكم قيل الضمري البراهيم فعلى هذا الوجه يكون قوله ويف هذا أي ويف هذا القرآن مساكم  املضاف إليه مقامه هو
  أي بسببه مسيتم وقيل الضمري هللا تعاىل ليكون الرسول يتعلق بسماكم واهللا أعلم 

  سورة املؤمنون

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ته أن اهلمزة بعد حذف حركتها صريت ألفا مث قوله تعاىل قد أفلح من ألقى حركة اهلمزة على الدال وحذفها فعل

  حذفت لسكوهنا وسكون الدال قبلها يف األصل وال يعتد حبركة الدال ألهنا عارضة 
قوله تعاىل اال على أزواجهم يف موضع نصب حبافظون على املعىن ألن املعىن صانوها عن كل فرج اال عن فروج 

يف هذه احلال وال جيوز أن يتعلق ب ملومني ألمرين أحدمها أن  أزواجهم وقيل هو حال أي حفظوها يف كل حال اال
ما بعد ان ال يعمل فيما قبلها والثاين أن املضاف إليه ال يعمل فيما قبله وإمنا تعلقت على حيافظون على املعىن وجيوز 

  أن تتعلق بفعل دل عليه ملومني أي اال على أزواجهم ال يالمون 
جلمع ألهنا كثرية كقوله تعاىل أن تودوا االمانات إىل أهلها وعلى االفراد ألهنا جنس فهي قوله تعاىل ألماناهتم يقرأ با

  يف االفراد كعهدهم ومثله صلواهتم يف االفراد واجلمع 
  قوله تعاىل هم فيها خالدون اجلملة حال مقدرة اما من الفاعل أو املفعول 



ه صفة لساللة وجيوز أن يتعلق مبعىن ساللة ألهنا مبعىن قوله تعاىل من ساللة يتعلق خبلقنا و من طني مبحذوف ألن
  مسلولة 

قوله تعاىل خلقنا النطفة علقة خلقنا مبعىن صرينا فلذلك نصب مفعولني العظام باجلمع على األصل وباالفراد ألنه 
من  جنس أحسن اخلالقني بدل أو خرب مبتدأ حمذوف وليس بصفة ألنه نكرة وان أضيف ألن املضاف إليه عوض عن

  وهكذا مجيع باب أفعل منك 
  قوله تعاىل بعد ذلك العامل فيه ميتون والالم هاهنا ال متنع العمل 

  قوله تعاىل به متعلق بذهاب وعلى متعلقة ب قادرون 
قوله تعاىل وشجرة أي وأنشأنا شجرة فهو معطوف على جنات سيناء يقرأ بكسر السني واهلمزة على هذا أصل مثل 

يث إذ ليس يف الكالم مثل سيناء ومل ينصرف ألنه اسم بقعة ففيه التعريف والتأنيث وجيوز أن محالق وليست للتأن
تكون فيه العجمة أيضا ويقرأ بفتح السني واهلمزة على هذا للتأنيث إذ ليس يف الكالم فعالل بالفتح وما حكى 

  ألفراء من قوهلم ناقة فيها جز عال ال يثبت وان ثبت فهو شإذ ال حيمل عليه 
قوله تعاىل تنبت يقرأ بضم التاء وكسر الباء وفيه وجهان أحدمها هو متعد واملفعول حمذوف تقديره تنبت مثرها أو 

جناها والباء على هذا حال من احملذوف أي وفيه الدهن كقولك خرج زيد بثيابه وقيل الباء زائدة فال حذف إذا بل 
ل وأنبت مبعىن فعلى هذا الباء حال وقيل هي مفعول أي تنبت املفعول الدهن والوجه الثاين هو الزم يقال نبت البق

بسبب الدهن ويقرأ بضم التاء وفتح الباء وهو معلوم ويقرأ بفتح التاء وضم الباء وهو كالوجه الثاين املذكور وصبغ 
  معطوف على الدهن وقرىء يف الشإذ بالنصب عطفا على موضع بالدهن 

  كر يف النحل وبالتاء وفيه ضمري االنعام وهو مستأنف قوله تعاىل نسقيكم يقرأ بالنون وقد ذ
  قوله تعاىل بأعيننا يف موضع احلال أي حمفوظة و من كل زوجني اثنني قد ذكر يف هود 

قوله تعاىل منزال يقرأ بفتح امليم وكسر الزاي وهو مكان أو مصدر نزل وهو مطأوع أنزلته ويقرأ بضم امليم وفتح 
زال وجيوز أن يكون مكانا كقولك أنزل املكان فهو منزل وان كنا أي وانا كنا فهي الزاي وهو مصدر مبعىن االن

  خمففة من الثقيلة وقد ذكرت يف غري موضع 

قوله تعاىل أيعدكم أنك إذا متم يف اعراب هذه االية أوجه أحدها أن اسم أن األوىل حمذوف أقيم مقام املضاف إليه 
م خمرجون تكرير ألن أن وما عملت فيه للتوكيد أو للداللة على احملذوف تقديره أن اخراجكم وإذا هو اخلرب و أنك

والثاين أن اسم أن الكاف وامليم وذا شرط وجواهبا حمذوف تقديره انكم إذا متم حيدث أنكم خمرجون فانكم الثانية 
الثانية مكررة  وما عملت فيه فاعل جواب إذا واجلملة كلها خرب أن األوىل والثالث أن خرب األوىل خمرجون وأن

وحدها توكيد وأجاز ذلك ملا طال الكالم كما جاز ذلك يف املكسورة يف قوله تعاىل مث ان ربك للذين هاجروا و ان 
ربك للذين عملوا السوء وقد ذكر يف النحل والرابع أن خرب أن األوىل حمذوف لداللة خرب الثانية عليه وال جيوز أن 

ان وامسها جثة وأما العامل يف إذا فمحذوف فعلى الوجه االول يكون املقدر من يكون إذا خرب األوىل ألهنا ظرف زم
االستقرار وعلى الوجه الثاين يعمل فيها جواهبا احملذوف وعلى الثالث والرابع يعمل فيها ما دل عليه خرب الثانية وال 

  يعمل فيها متم الضافتها إليه 
ع بعد ويف فاعله وجهان أحدمها هو مضمر تقديره بعد قوله تعاىل هيهات هو اسم للعف وهو خرب واقع موق

التصديق ملا توعدون ملا توعدون أو الصحة أو الوقوع وحنو ذلك والثاين فاعله ما والالم زائدة أي بعد ما توعدون 



من البعث وقال قوم هيهات مبعىن البعد فموضعه مبتدأ وملا توعدون اخلرب وهو ضعيف وهيهات على الوجه االول 
وضع هلا وفيها عدة قراءات الفتح بال تنوين على أنه مفرد وبالتنوين على ارادة التكثري وبالكسر بال تنوين ال م

وبتنوين على أنه مجع تأنيث والضم بالوجهني شبه بقبل وبعد ويقرأ هيهاه وقفا ووصال ويقرأ أيهاه بابدال اهلمزة من 
  اهلاء األوىل 

ي مبعىن شيء أو زمن وقيل بدل منها ويف الكالم قسم حمذوف جوابه ليصبحن قوله تعاىل عما قليل ما زائدة وقيل ه
وعن يتعلق بيصبحن ومل متنع الالم ذلك كما منعتها الم االبتداء وأجازوا زيد ألضربن ألن الالم للتوكيد فهي مثل 

 اال يف الظروف فانه قد ومثل الم التوكيد يف خرب ان كقوله بلقاء رهبم لكافرون وقيل الالم هنا متنع من التقدمي
  يتوسع فيها 

قوله تعاىل تترى التاء بدل من الوأو ألنه من املواترة وهي املتابعة وذلك من قوهلم جاءوا على وترية واحدة أي 
  طريقة واحدة وهو نصب على احلال 

ألفها ثالثة  أي متتابعني وحقيقته أنه مصدر يف موضع احلال وقيل هو صفة ملصدر حمذوف أي ارساال متواترا ويف
أوجه أحدها هي لالحلاق جبعفر كاأللف يف أرطى ولذلك تؤنث يف قول من صرفها والثاين هي بدل من التنوين 

  والثالث هي للتأنيث مثل سكرى ولذلك ال تنون من منع الصرف 
  قوله تعاىل هارون هو بدل من أخاه 

نيته ومجعه يف قوله يروهنم مثليهم ويف قوله تعاىل مث ال قوله تعاىل مثلنا امنا مل يثن ألن يف حكم املصدر وقد جاءت تث
  يكونوا أمثالكم وقيل امنا وحد ألن املراد املماثلة يف البشرية وليس املراد الكمية وقيل اكتفى بالواحد عن االثنني 

  قوله تعاىل وأمه آية قد ذكر يف االنبياء 
هو الشيء القليل ومنه املاعون وقيل املاعون املاء فامليم قوله تعاىل ومعني فيه وجهان أحدمها هو فعيل من املعن و

  أصل والثاين امليم زائدة وهو من عنته إذا أبصرته بعينك وأصله معيون 
قوله تعاىل وان هذه يقرأ بفتح اهلمزة وفيه ثالثة أوجه أحدها تقديره وألن والالم املقدرة تتعلق بفاتقون أي فاتقون 

على ما حكينا من االختالف يف غري موضع والثاين أنه معطوف على ما قبله ألن هذه وموضع ان نصب أوجر 
تقديره اين مبا تعملون عليم وبان هذه والثالث أن يف الكالم حذفا أي واعلموا أن هذه ويقرأ بتخفيف النون وهي 

فتقطعوا أمرهم  خمففة من الثقيلة ويقرأ بالكسر على االستئناف و أمتكم أمة واحدة قد ذكر يف االنبياء وكذلك
بينهم و زبرا بضمتني مجع زبور مثل رسول ورسل ويقرأ بالتسكني على هذا املعىن ويقرأ بفتح الباء وهو مجع زبرة 

وهي القطعة أو ألفرقة والنصب على موجه االول على احلال من أمرهم أي مثل كتب وقيل من ضمري الفاعل وقيل 
  و حال من الفاعل هو مفعول ثان لتقطعوا وعلى الوجه الثاين ه

قوله تعاىل ان ما مبعىن الذي وخرب ان نسارع هلم والعائد حمذوف أي نسارع هلم به أو فيه وال جيوز أن يكون اخلرب 
من مال ألنه كان من مال فال يعاب عليهم ذلك وإمنا يعبا عليهم اعتقادهم أن تلك االموال خري هلم ويقرأ نسارع 

  لفاعل ونسرع بغري ألف بالياء والنون وعلى ترك تسمية ا

قوله تعاىل ما آتوا ما مبعىن الذي والعائد حمذوف أي يعطون ما يعطون ويقرأ أتوا بالقصر اي ما جاءوه أهنم أي 
  وجلة من رجوعهم إىل رهبم فحذف حر اجلر 

ه و هم هلا قوله تعاىل وهم هلا أي ألجلها وقيل التقدير وهم يسابقوهنا أي يبادروهنا فهي يف موضع املفعول ومثل



  عاملون أي ألجلها وإياها يعملون 
  قوله تعاىل إذا هي للمفاجأة وقد ذكر حكمها 

قوله تعاىل على أعقابكم هو حال من الفاعل يف تنكصون وقوله تعاىل مستكربين حال أخرى واهلاء يف به للقرآن 
لى هذا القول تكون متعلقة ب سامرا العظيم وقيل للنيب علي الصالة والسالم وقيل ألمر اهللا تعاىل وقيل للبيت فع

أي تسمرون حول البيت وقيل بالقرآن وسامرا حال أيضا وهو مصدر كقوهلم هلم قائما وقد جاء من املصادر على 
لفظ اسم الفاعل حنو العاقبة والعافية وقيل هو واحد يف موضع اجلمع وقرىء مسرا مجع سامر مثل شاهد وشهد و 

ضمري يف سامرا ويقرأ بفتح التاء من قولك هجر يهجر إذا هذى وقيل يهجرون هتجرون يف موضع احلال من ال
  القرآن ويقرأ بضم التاء وكسر اجليم من أهجر إذا جاء باهلجر وهو ألفحش ويقرأ بالتشديد وهو يف معىن املخفف 

ا ومها مبعىن وقيل اخلرج قوله تعاىل خرجا يقرأ بغري ألف يف االول وبألف يف الثاين ويقرأ بغري ألف فيهما وبألف فيهم
  االجرة واخلراج ما يضرب على االرض والرقاب 

  قوله تعاىل عن الصراط يتعلق ب ناكبون وال متنع الالم من ذلك 
  قوله تعاىل فما استكانوا قد ذكر يف آل عمران مبا فيه من االختالف 

  قوله تعاىل قليال ما تشكرون قد ذكر يف أول االعراف 
ن هللا املوضع االول بالالم يف قراءة اجلمهور وهو جواب ما فيه الالم وهو قوله تعاىل ملن االرض قوله تعاىل سيقولو

وهو مطابق للفظ واملعىن وقرىء بغري الم محال على املعىن ألن ملن االرض من رب االرض فيكون اجلواب اهللا اي هو 
جواب قوله تعاىل من رب السموات من بيده اهللا وأما املوضعان االخران فيقرآن بغري الم محال على اللفظ وهو 

  ملكوت بالالم على املعىن ألن املعىن يف قوله من رب السموات ملن السموات 

  قوله تعاىل عامل الغيب يقرأ باجلر على الصفة أو البدل من اسم اهللا تعاىل قبله وبالرفع أي هو عامل 
  اما تريين والنداء معترض بينهما و على تتعلق ب قادرون  قوله تعاىل فال جتعلين الفاء جواب الشرط وهو قوله تعاىل

قوله تعاىل ارجعون فيه ثالثة أوجه أحدها أنه مجع على التعظيم كما قال تعاىل انا حنن نزلنا الذكر وكقوله تعاىل أمل 
فظ اجلمع على ترأن اهللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا والثاين أنه أراد يا مالئكة ريب ارجعون والثالث أنه دل بل

  تكرير القول فكأنه قال ارجعين ارجعين 
قوله تعاىل يومئذ العامل يف ظرف الزمان العامل يف بينهم وهو احملذوف وال جيوز أن يعمل فيه أنساب ألن اسم ال 

  إذا بىن مل يعمل 
  قوله تعاىل شقوتنا يقرأ بالكسر من غري ألف وبالفتح مع األلف ومها مبعىن واحد 

سخريا هو مفعول ثان والكسر والضم لغتان وقيل الكسر مبعىن اهلزل والضم مبعىن االذالل من التسخري  قوله تعاىل
  وقيل بعكس ذلك 

قوله تعاىل اهنم يقرأ بالفتح على أن اجلملة يف موضع مفعول ثان ألن جزى يتعدى إىل اثنني كما قال تعاىل وجزاهم 
تقدير ألهنم أو بأهنم أي جزاهم بألفوز على صربهم ويقرأ بالكسر مبا صربوا جنة وفيه وجه آخر وهو أن يكون على 

  على االستئناف 
قوله تعاىل قال كم لبثتم يقرأ على لفظ املاضي أي قال السائل هلم وعلى لفظ االمر أي يقول اهللا للسائل قل هلم 

نني بدل منه و العادين وكم ظرف للبثتم أي كم سنة أو حنوها و عدد بدل من كم ويقرأ شإذا عدد بالتنوين و س
بالتشديد من العدد وبالتخفيف على معىن العادين أي املتقدمني كقولك هذه بئر عادية أي سل من تقدمنا وحذف 



احدى ياءي النسب كما قالوا االشعرون وحذفت االخرى اللتقاء الساكنني اال قليال أي زمنا قليال أو لبثا قليال 
مقدار لبثكم من الطول ملا أجبتم هبذه املدة و عبثا مصدر يف موضع احلال  وجواب لو حمذوف أي لو كنتم تعلمون

  أو مفعول ألجله و رب العرش الكرمي مثل قوله تعاىل يف البقرة ال اله اال هو الرمحن الرحيم وقد ذكر 

وبالفتح على  قوله تعاىل ال برنان له به صفة الله واجلواب فامنا حسابه وقوله انه ال يفح بالكسر على االستئناف
  تقدير بأنه أي جيازى بعد ألفالح واهللا أعلم 

  سورة النور

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل سورة بالرفع على تقدير هذه سورة أو مما يتلى عليك سورة وال يكون سورة مبتدأ ألهنا نكرة وقرىء 

سر ملا ال موضع له فال موضع له وجيوز بالنصب على تقدير أنزلنا سورة وال موضع ب أنلزناها على هذا ألنه مف
النصب على تقدير إذكرؤ سورة فيكون موضع أنزلناها نصبا وموضعها على الرفع رفع وفرضناها بالتشديد بأنه 

  تكثري ما فيها من ألفرائض أو على تأكيد اجياب العمل مبا فيها وبالتخفيف على معىن فرضنا العمل مبا فيها 
اين يف رفعه وجهان أحدمها هو مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره وفيما يتلى عليك الزانية والزاين قوله تعاىل الزانية والز

فعلى هذا فاجلدوا مستأنف والثاين اخلرب فاجلدوا وقد قرىء بالنصب بفعل دل عليه فاجلدوا وقد استوفينا ذلك يف 
در وال تأخذكم هبما ال جيوز أن تتعلق الباء ب قوله تعاىل واللذان يأتياهنا منكم ومائة ومثانني ينتصبان انتصاب املصا

رأفة ألن املصدر ال يتقدم عليه معموله وإمنا يتعلق بتأخذ أي وال تأخذكم بسببهما وجيوز أن يتعلق مبحذوف على 
 البيان اي أعىن هبما أي ال ترأفوا هبما ويفسره املصدر والرأفة فيها أربعة أوجه إسكان اهلمزة وفتحها وإبداهلا ألفا

  وزيادة ألف بعدها وكل ذلك لغات قد قرىء به و يف يتعلق بتأخذكم 
قوله تعاىل والذين يرمون احملصنات يف موضعه وجهان أحدمها الرفع واالخر النصب على ما ذكر يف قوله تعاىل 
وز الزانية والزاين فاجلدوهم أي فاجلدوا كل واحد منهم فحذف املضاف وأولئك هم ألفاسقون مجلة مستأنفة وجي

  أن يكون حاال 
قوله تعاىل اال الذين تابوا هو استثناء من اجلمل اليت قبلها عند مجاعة ومن اجلملة اليت تليها عند آخرين وموضع 

  املستثىن نصب على أصل الباب وقيل 

ي موضعه جر على البدل من الضمري يف هلم وقيل موضعه رفع باالبتداء واخلرب فان اهللا ويف اخلرب ضمري حمذوف أ
  غفور هلم 

قوله تعاىل اال أنفسهم هو نعت لشهداء أو بدل منه ولو قرىء بالنصب جلاز على أن يكون خرب كان أو على 
االستثناء وإمنا كان الرفع أقوى ألن اال هنا صفة للنكرة كما ذكرنا يف سورة االنبياء يف قوله تعاىل لو كان فيهما 

مضاف إىل الفاعل ويف رفعه وجهان أحدمها هو خرب مبتدأ حمذوف أي آهلة اال اهللا لفسدتا فشهادة أحدهم املصدر 
فالواجب شهادة أحدهم والثاين هو مبتدأ واخلرب حمذوف أي فعليهم شهادة أحدهم و أربع بالنصب على املصدر أي 

عاملني و أن يشهد أحدهم أربع و باهللا يتعلق بشهادات عند البصريني ألنه أقرب وبشهادة عند الكوفيون ألنه أول ال
انه وما عملت فيه معمول شهادات أو شهادة على ما ذكرنا اي يشهد على أنه صادق ولكن العامل علق من أجل 
الالم يف اخلرب ولذلك كسرت ان وموضعه اما نصب أو جر على اختالف املذهبني يف أن إذا حذف منه اجلار ويقرأ 



مبتدأ عمل فيما بعد اخلرب لئال يفصل بني الصلة واملوصول أربع بالرفع على أنه خرب املبتدأ وعلى هذا ال يبقى لل
  فيتعني أن تعمل شهادات فيما بعدها 

قوله تعاىل واخلامسة أي والشهادة اخلامسة وهو مبتدأ واخلرب أن لعنة اهللا ويقرأ بتخفيف أن وهي املخففة من الثقيلة 
نة على قراءة التخفيف ويقرأ واخلامسة بالنصب وامسها حمذوف و من الكإذبني خرب أن على قراءة التشديد وخرب لع

  على تقدير ويشهد اخلامسة ويكون التقدير بأن لعنة اهللا وجيوز أن يكون بدال من اخلامسة 
  قوله تعاىل وأن تشهد هو فاعل يدرأ و باهللا يتعلق بشهادات أو بأن تشهد كما ذكرنا يف األوىل 

ثل اخلامسة األوىل ويقرأ أن بالتشديد و أن بالتخفيف وغضب بالرفع قوله تعاىل واخلامسة أن غضب اهللا عليها هو م
  ويقرأ غضب على أنه فعل 

  قوله تعاىل ولوال فضل اهللا جواب لوال حمذوف تقديره هللكتم وخلرجتم ومثله رأس العشرين من هذه السورة 

  قوله تعاىل عصبة منكم هي خرب أن ومنكم نعت هلا وبه افاد اخلرب 
حتسبوه مستأنف واهلاء ضمري االفك أو القذف و كربه بالكسر مبعىن معظمه وبالضم من قوهلم الوالء  قوله تعاىل ال

  للكرب وهو أكرب ولد الرجل أي تويل أكربه 
قوله تعاىل إذ تلقونه العامل يف إذا مسكم أو أفضتم ويقرأ تلقونه بضم التاء من ألقيت الشيء إذا طرحته وتلقوه 

وضم القاف وختفيفها أي تسرعون فيه وأصله من الولق وهو اجلنون ويقرأ تثقفونه بفتح  بفتح التاء وكسر الالم
  التاء والقاف وفاء مشددة مفتوحة بعدها واصله تثقفون أي تتبعون 

قوله تعاىل أن تعودوا أي كراهة أن تعودوا فهو مفعول له وقيل حذف حرف اجلر محال على معىن يعظكم أي 
  يزجركم عن العود 

تعاىل فانه يأمر اهلاء ضمري الشيطان أو ضمري من و زكا ميال محال على تصرف الفعل ومن مل ميل قال األلف من قوله 
  الوأو 

  قوله تعاىل وال يأتل هو يفتعل من أليت أي حلفت ويقرأ يتأل على بتفعل وهو من االلية أيضا 
ىل هلم عذاب وال يعمل عذاب ألنه قد وصف قوله تعاىل يوم تشهد العامل يف الظرف معىن االستقرار يف قوله تعا

  وقيل التقدير إذكر وتشهد بالياء والتاء وهو ظاهر 
قوله تعاىل يومئذ العامل فيه يوفيهم و احلق بالنصب صفة للدين وبالرفع على الصفة هللا ومل حيتفل بألفصل وقد ذكر 

  نظريه يف الكهف 
  ون خربا بعد خرب قوله تعاىل هلم مغفرة جيوز أن يكون مستأنفا وأن يك

  قوله تعاىل أن تدخلوا أي يف أن تدخلوا وقد ذكر 
قوله تعاىل من أبصارهم من هاهنا مبعىن التبعيض أي ال يلزمه غض البصر بالكلية وقيل هي زائدة وقيل هي لبيان 

  اجلنس واهللا أعلم 
االستثناء وقد ذكر يف الفاحتة و من قوله تعاىل غري أوىل االربة باجلر على الصفة أو البدل وبالنصب على احلال أو 

  الرجال نصب على احلال وافراد الطفل قد ذكر يف احلج 

قوله تعاىل من زينتهن حال أيها اجلمهور على فتح اهلاء يف الوصل ألن بعدها ألفا يف التقدير وقرىء بضم اهلاء اتباعا 
  للضمة قبلها يف ألفظ وهو بعيد 



  نصب كما ذكر يف الذين يرمون احملصنات قوله تعاىل والذين يبتغون رفع أو 
  قوله تعاىل من بعد اكراههن غفور أي غفور أي هلن 

قوله تعاىل اهللا نور السموات تقديره صاحب نور السموات وقيل املصدر مبعىن الفاعل أي منور السموات فيها 
  مصباح صفة ملشكاة 

إىل الدر شبه به لصفائه واضاءته وجيوز أن يكون قوله تعاىل دري يقرأ بالضم والتشديد من غري مهز وهو منسوب 
أصله اهلمز ولكن خففت اهلمزة وأدغمت وهو فعيل من الدرء وهو دفع الظلمة بضوئه ويقرأ بالكسر على معىن 

الوجه الثاين ويكون على فعيل كسكيت وصديق ويقرأ بالفتح على فعيل وهو بعيد توقد بالتاء والفتح على أنه ماض 
مضارع والتاء لتأنيث الزجاجة والياء على معىن الصباح و زيتونة بدل من شجرة و ال شرقية نعت  وتوقد على أنه

  يكاد زيتها اجلملة نعت الزيتونة نور على نور أي ذلك نور 
قوله تعاىل يف بيوت فيما يتعلق به يف أوجه أحدها أهنا صفة لزجاجة يف قوله املصباح يف زجاجة يف بيوت والثاين هي 

بتوقد أي توجد يف املساجد والثالث هي متعلقة بيسبح وفيها اليت بعد يسبح مكررة مثل قوله وأما الذين  متعلقة
سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها وال جيوز أن يتعلق بيذكر ألنه معطوف على ترفع وهو يف صلة أن فال تعمل فيما قبله 

م مقام املفاعل له أو فيها ورجال مرفوع بفعل ويسبح بكسر الباء والفاعل رجال وبالفتح على أن يكون القائ
حمذوف كأنه قيل من يسبحه فقال رجال أي يسبحه وقيل هو خرب مبتدأ حمذوف أي املسبح رجال وقيل التقدير 
فيها رجال واقام الصالة قد ذكر يف االنبياء أي وعن اقام الصالة خيافون حال من الضمري يف تلهيهم وجيوز أن 

  ال تكون صفة أخرى لرج
قوله تعاىل ليجزيهم جيوز أن تتعلق الالم بيسبح وبال تلهيهم وبيخافون وجيوز أن تكون الم الصريورة كاليت يف قوله 

  ليكون هلم عدوا وحزنا وموضعها حال والتقدير خيألفون ملهني ليجزيهم 

الكاف اليت هي اخلرب  قوله تعاىل بقيعة يف موضع جر صفة لسراب وجيوز أن يكون ظرفا والعامل فيه ما يتعلق به
والياء يف قيعة بدل من وأو لسكوهنا وانكسار ما قبلها ألهنم قالوا يف قاع أقواع ويقرأ قيعال وهو مجع قيعة وجيوز أن 

تكون األلف زائدة كألف سعالة فيكون مفردا و حيسبه صفة لسراب أيضا شيئا يف موضع املصدر أي مل جيده 
  عال ما ظن ووجد اهللا أي قدر اهللا أو اماتة اهللا وجدانا وقيل شيئا هنا مبعىن ماء 

قوله تعاىل أو كظلمات هو معطوف على كسراب ويف التقدير وجهان أحدمها تقديره أو كأعمال ذي ظلمات 
فيقدر ذي ليعود الضمري من قوله إذا أخرج يده إليه وتقدر أعمال ليصح تشبيه أعمال الكفار بأعمال صاحب 

يه العمل بصاحب الظلمات والثاين ال حذف فيه واملعىن أنه شبه أعمال الكفار بالظلمة يف الظلمة إذ ال معىن لتشب
حيلولتها بني القلب وبني ما يهتدي إليه فأما الضمري يف قوله إذا أخرج يده فيعود إىل مذكور حذف اعتمادا على 

ج وهو يف معىن ذي جلة و يغشاه صفة املعىن تقديره إذا أخرج من فيها يده يف حرب صفة لظلمات و جلي نسبة إىل الل
أخرى و من فوقه صفة ملوج وموج الثاين مرفوع بالظرف ألنه قد اعتمد وجيوز أن يكون مبتدأ والظرف خربه و من 
فوقه سحاب نعت ملوج الثاين و ظلمات بالرفع خرب مبتدأ حمذوف أي هذه ظلمات ويقرأ سحاب ظلمات باالضافة 

  األوىل  واجلر على أهنا بدل من ظلمات
قوله تعاىل مل يكد يراها اختلف الناس يف تأويل هذا الكالم ومنشأ االختالف فيه أن موضوع كاد إذا نفيت وقوع 
الفعل وأكثر املفسرين على أن املعىن أنه ال يرى يده فعلى هذا يف التقدير ثالثة أوجه أحدها أن التقدير مل يرها ومل 

ألن قوله مل يرها جزم بنفي الرؤية وقوله تعاىل مل يكد إذا أخرجها عن  يكد ذكره مجاعة من النحويني وهذا خطأ



مقتضى الباب كان التقدير ومل يكد يراها كما هو مصرح به يف االية فان أراد هذا القائل مل يكد يراها وأنه رآها بعد 
خالف االكثر يف هذا الباب جهد تناقض ألنه نفي الرؤية مث أثبتها وان كان معىن مل يكد يراها مل يرها البتة على 

فينبغي أن حيمل عليه من غري أن يقدر مل يرها والوجه الثاين أن كاد زائدة وهو بعيد والثالث أنه كان أخرجت هاهنا 
  على معىن قارب واملعىن مل يقارب رؤيتها وإذا مل يقارهبا باعدها وعليه جاء قول ذي الرمة 

هلوى من حب ميتة يربح أي مل يقارب الرباح ومن هاهنا حكى عن ذي رسيس ا... إذا غري النأي احملبني مل يكد 
الرمة أنه روجع يف هذذ البيت فقال مل أجد بدال من مل يكد واملعىن الثاين جهد أنه رآها بعد والتشبيه على هذا 

  صحيح ألنه مع شدة الظلمة إذا أحد نظره إىل يده وقرهبا من عينه رآها 
على من و صافات حال من الطري كل قد علم صالته ضمري الفاعل يف علم اسم اهللا  قوله تعاىل والطري هو معطوف

عند قوم وعند آخرين هو ضمري كل وهو االقوى ألن القراءة برفع كل على االبتداء فريجع ضمري الفاعل إليه ولو 
ا فيصري كقولك كان فيه ضمري اسم اهللا لكان األوىل نصب كل ألن الفعل الذي بعدها قد نصب ما هو من سببه
  زيدا ضرب عمرو غالمه فتنصب زيدا بفعل دل عليه ما بعده وهو أقوى من الرفع واالخر جائز 

قوله تعاىل يؤلف بينه امنا جاز دخول بني على املفرد ألن املعىن بني كل قطعة وقطعة سحابة والسحاب جنس هلا 
ن وجهان أحدمها هي زائدة هذا على رأي األخفش وينزل من السماء من هاهنا البتداء الغاية فأما من جبال ففي م

والثاين ليست زائدة مث فيها وجدهان أحدمها هي بدل من األوىل على اعادة اجلار والتقدير وينزل من جبال السماء 
أي من جبال يف السماء فعلى هذا يكون من يف من برد زائدة عند قوم وغري زائدة عند آخرين والوجه الثاين أن 

يئا من جبال فحذف املوصوف واكتفى بالصفة وهذا الوجه هو الصحيح ألن قوله تعاىل فيها من برد التقدير ش
حيوجك إىل مفعول يعود الضمري إليه فيكون تقديره وينزل من جبال السماء جباال فيها برد ويف ذلك زيادة حذف 

  للتبعيض  وتقدير مستغىن عنه وأما من الثانية ففيها وجهان أحدمها هي زائدة والثاين
قوله تعاىل من ميشي على بطنه و من ميشي على أربع من فيهما ملا ال يعقل ألهنا صحبت من ملن يعقل فكان االحسن 

  اتفاق لفظها وقيل ملا وصف هذين باملشي واالختيار محله على من يعقل 
  قوله تعاىل إذا فريق هي للمفاجأة وقد تقدم ذكرها يف مواضع 

  ني يقرأ بالنصب والرفع وقد ذكر نظريه يف مواضع قوله تعاىل قول املؤمن
  قوله تعاىل ويتقه قد ذكر يف قوله تعاىل يؤده إليك 

  قوله تعاىل طاعة مبتدأ واخلرب حمذوف أي أمثل من غريها وجيوز أن 

عوا يكون خربا واملبتدأ حمذوف أي أمرنا طاعة ولو قرىء بالنصب لكان جائزا يف العربية وذلك على املصدر أي أطي
  طاعة وقولوا قوال أو اختذوا طاعة وقوال وقد دل عليه قوله تعاىل بعدها قل أطيعوا اهللا 

  قوله تعاىل كما استخلف نعت ملدص حمذوف أي استخالفا كما استخلف 
قوله تعاىل يعبدونين يف موضع احلال من ضمري الفاعل يف ليستخلفنهم أو من الضمري يف ليبدلنهم ال يشركون جيوز 

  ون حاال بدال من احلال األوىل وأن يكون حاال من الفاعل يف يعبدونين أي يعبدونين موحدين أن يك
  قوله تعاىل ال حيسنب الذين يقرأ بالياء والتاء وقد ذكر مثل ذلك يف االنفال 

قوله تعاىل ثالث مرات مرة يف الصل مصدر وقد استعملت ظرفا فعلى هذا ينتصب ثالث مرات على الظرف 
ليستإذن وعلى هذا يف موضع من قبل صالة ألفجر ثالثة أوجه أحدها نصب بدال من ثالث والثاين جر بدال والعامل 



من مرات والثالث رفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف أي هي من قبل ومتام الثالث معطوف على هذا من الظهرية جيوز 
يف وأن تكون مبعىن من أجل جر الظهرية  أن تكون من لبيان اجلنس أي حني ذلك من وقت الظهرية وأن تكون مبعىن

  وحني معطوف على موضع من قبل 
قوله تعاىل ثالث عورات يقرأ بالرفع أي هي أوقات ثالث عورات فحذف املبتدأ واملضاف وبالنصب على البدل من 

  االوقات املذكورة أو من ثالث األوىل أو على إضمار أعىن 
  فيهن مث حذف حرف اجلر والفاعل فيبقى بعد استئذاهنن مث حذف املصدر  قوله تعاىل بعدهن التقدير بعد استئذاهنن

  قوله تعاىل طوافون عليكم أي هم طوافون 
قوله تعاىل بعضكم على بعض أي يطوف على بعض فيجوز أن تكون اجلملة بدال من اليت قبلها وأن تكون مبنية 

  مؤكدة 
ة أي قاعدة عن النكاح ومن القعود قاعدة للفرق بني قوله تعاىل والقواعد واحدهتن قاعدة هذا إذا كانت كبري

املذكر واملؤنث وهو مبتدأ و من النساء حال و الاليت صفة واخلرب فليس عليهين ودخلت الفاء ملا يف املبتدأ من معىن 
  الشرط ألن األلف والالم مبعىن الذي غري حال 

التشديد على مامل يسم فاعله واملفاتيح مجع مفتح قيل قوله تعاىل أو ما ملكتم اجلمهور على التخفيف ويقرأ ملكتم ب
  هو نفس الشيء الذي يفتح به وقيل هو مجع مفتح وهو املصدر كالفتح 

  قوله تعاىل حتية مصدر من معىن سلموا ألن سلم وحيا وحيا مبعىن 
ىل الفاعل أي ال قوله تعاىل دعاء الرسول املصدر مضاف إىل املفعول أي دعاكم الرسول وجيوز أن يكون مضافا إ

  هتملوا دعاءه اياكم 
قوله تعاىل لو إذا هو مصدر يف موضع احلال وجيوز أن يكون منصوبا بيتسللون على املعىن أي يألوذون لو إذا أو 

يتسللون تسلال وإمنا صحت الوأو يف لوازا مع انكسار ما قبلها ألهنا تصح يف الفعل الذي هو ألوذ ولو كان مصدر 
  مثل صام صياما إلذ لكان ليإذا 

  قوله تعاىل عن أمره الكالم حممول على املعىن ألن معىن خيألفون مييلون ويعدلون أن تصبيهم مفعول حيذر واهللا أعلم 

  سورة ألفرقان

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
على عباده فال  قوله تعاىل ليكون يف اسم كان ثالثة أوجه أحدها ألفرقان والثاين العبد والثالث اهللا تعاىل وقرىء شإذا

  يعود الضمري إليه 
قوله تعاىل الذي له جيوز أن يكون بدال من الذي األوىل وأن يكون خرب مبتدأ حمذوف وأن يكون يف موضع نصب 

  على تقدير أعىن 
  قوله تعاىل افتراه اهلاء تعود على عبده يف أول السورة 

صدرا يف موضع احلال واالساطري قد ذكرت يف قوله تعاىل ظلما مفعول جاءوا أي أتوا ظلما وجيوز أن يكون م
  االنعام اكتتبها يف موضع احلال من االساطري أي قالوا هذه أساطري االولني مكتتبة 

قوله تعاىل يأكل الطعام هو يف موضع احلال والعامل فيها العامل يف هلذا أو نفس الظرف فيكون منصوب على 



معطوف على أنزل ألن أنزل مبعىن ينزل أو يلقى مبعىن ألقى  جواب االستفهام أو التحضيض أو يلقى أو تكون
  ويأكل بالياء والنون واملعىن فيهما ظاهر 

قوله تعاىل جنات بدل من خريا وجيعل لك باجلزم عطفا على موضع جعل الذي هو جواب الشرط وبالرفع على 
  االستئناف وجيوز أن يكون من جزم سكن املرفوع ختفيفا وأدغم 

إذا رأهتم إىل آخر االية يف موضع نصب صفة لسعري و ضيقا بالتشديد والتخفيف قد ذكر يف االنعام قوله تعاىل 
  ومكانا ظرف ومنها حال منه أي مكانا منها و ثبورا مفعول به وجيوز أن يكون مصدرا من معىن دعوا 

الضمري يف كان يعود على قوله تعاىل خالدين هو حال من الضمري يف يشاءون أو من الضمري يف هلم كان على ربك 
  ما وجيوز أن يكون التقدير كان الوعد وعدا ودل على هذا املصدر 

  قوله تعاىل وعدا وقوله هلم فيها وخرب كان وعدا أو على ربك ويوم حنشرهم أي وإذكر 
  قوله تعاىل وما يعبدون جيوز أن تكون الوأو عاطفة وأن تكون مبعىن مع 

  بدال من عبادي وأن يكون نعتا  قوله تعاىل هؤالء جيوز أن يكون
قوله تعاىل أن نتخذ يقرأ بفتح النون وكسر اخلاء على تسمية الفاعل و من أولياء هو املفعول االول ومن دونك 

الثاين وجاز دخول من ألنه يف سياق النفي فهو كقوله تعاىل ما اختذ اهللا من ولد ويقرأ بضم النون وفتح اخلاء على 
واملفعول االول مضمر ومن أولياء الثاين وهذا ال جيوز عند أكثر النحويني ألن من ال تزاد يف على مامل يسم فاعله 

املفعول الثاين بل يف االول كقولك ما اختذت من أحد وليا وال جيوز ما اختذت أحدا من ويل ولو جاز ذلك جلاز فما 
  منكم أحد عنه من حاجزين وجيوز أن يكون من دونك حاال من أولياء 

ه تعاىل اال أهنم كسرت ان ألجل الالم يف اخلرب وقيل لو مل تكن الالم لكسرت أيضا ألن اجلملة حالية إذ املعىن قول
اال وهم يأكلون وقرىء بالفتح على أن الالم زائدة وتكون ان مصدرية ويكون التقدير اال أهنم يأكلون أي وما 

  ن يف موضع احلال ويكون التقدير اهنم ذوو أكل جعلناهم رسال إىل الناس اال لكوهنم مثلهم وجيوز أن تكو
  قوله تعاىل يوم يرون يف العامل فيه ثالثة أوجه أحدها إذكر يوم والثاين 

يعذبون يوم والكالم الذي بعده يدل عليه والثالث ال يبشرون يوم يرون وال جيوز أن تعمل فيه البشرى ألمرين 
  أن املنفي ال يعمل فيما قبل ال أحدمها أن املصدر ال يعمل فيما قبله والثاين 

قوله تعاىل يؤمئذ فيه أوجه أحدها هو تكرير ليوم االول والثالث هو خرب بشرى فيعمل فيه احملذوف و للمجرمني 
تبيني أو خرب ثان والثالث أن يكون اخلرب للمجرمني والعامل يف يؤمئذ ما يتعلق به الالم والرابع أن يعمل فيه بشرى 

نة غري مبنية مع ال ويكون اخلرب للمجرمني وسقط التنوين لعدم الصرف لوال جيوز أن يعمل فيه إذا درت أهنا منو
  بشرى إذا بنيتها مع ال 

  قوله تعاىل حجرا حمجورا هو مصدر والتقدير حجرنا حجرا والفتح والكسر لغتان وقد قرىء هبما 
الفعل جيوز أن يراد به احلال واالستقبال وأن قوله تعاىل ويوم تشقق يقرأ بالتشديد والتخفيف واألصل تنشق وهذا 

يراد به املاضي وقد حكى والدليل عليه أنه عطف عليه ونزل وهو ماض وذكر بعد قوله ويقولون حجرا وهذا 
يكون بعد تشقق السماء وأما انتصاب يوم فعلى تقدير إذكر أو على معىن وينفرد اهللا بامللك يوم تشقق السماء 

تشديد ويقرأ بالتخفيف والفتح و تنزيال على هذا مصدر من غري لفظ الفعل والتقدير نزلوا ونزل اجلمهور على ال
  تنزيال فنزلوا 



قوله تعاىل مبتدأ ويف اخلرب أوجه ثالثة أحدها للرمحن فعلى هذا يكون احلق نعتا للملك ويومئذ معمول امللك أو 
ر عنه والثاين أن يكون اخلرب احلق وللرمحن تبيني أو معمول ما يتعلق به الالم وال يعمل فيه احلق ألنه مصدر متأخ

  متعلق بنفس احلق أي يثبت للرمحن والثالث أن يكون اخلرب يومئذ واحلق نعت للرمحن 
  قوله تعاىل يقول يا ليتين اجلملة حال ويف يا هاهنا وجهان ذكرنامها يف قوله تعاىل يا ليتين كنت معهم 

  ختذوا أي صريوا للقرآن مهجورا باعراضهم عنه قوله تعاىل مهجورا هو مفعول ثان ال
  قوله تعاىل مجلة هو حال من القرآن أي جمتمعا كذلك أي أنزل 

  كذلك فالكاف يف موضع نصب على احلال أو صفة ملصدر حمذوف والالم يف لنثبث يتعلق بالفعل احملذوف 
  ري مثلهم قوله تعاىل جئناك باحلق أي باملثل احلق أو مبثل أحسن تفسريا من تفس

قوله تعاىل الذين حيشرون جيوز أن يكون التقدير هم الذين أو أعىن الذين و أؤلئك مستأنف وجيوز أن يكون الذين 
  مبتدأ وأؤلئك خربه 

  قوله تعاىل هارون و بدل 
قوله تعاىل فدمرناهم يقرأ فدمراهم وهو معطوف على إذهبا والقراءة املشهورة معطوفة على فعل حمذوف تقديره 

ذهبا فأندرا فكذبومها فدرماناهم وقوم نوح جيوز أن يكون معطوفا على ما قبله أ ودمرنا قوم و أغرقناهم تبيني ف
للتدمري وجيوز أن يكون التقدير وأغرقنا قوم نوح وعادا أي ودمرنا أو أهلكنا عادا وكال معطوف على ما قبله 

   معناه وأما كال الثانية فمنصوبة ب تربنا ال غري وجيوز أن يكون التقدير وذكرنا كال ألن ضربنا له االمثل يف
قوله تعاىل مطر السوء فيه ثالثة أوجه أحدها أن يكون مفعوال به ثانيا واألصل أمطرت القرية مطرا أي أوليتها أو 

أعطيتها والثاين أن يكون مصدرا حمذوف الزوائد أي امطار السوء والثالث أن يكون نعتا أي امطارا مثل مطر 
  ء السو

قوله تعاىل هزوا أي مهزوا به ويف الكالم ويف الكالم حذف تقديره يقولون أهذا واحملذوف حال والعائد إىل الذي 
حمذوف أي بعثه و رسوال جيوز أن يكون مبعىن مرسل وأن يكون مصدرا حذف منه املضاف أي ذا رسول وهو 

  الرسالة 
  ف فيها يف مواضع أخر قوله تعاىل ان كاد هي خمففة من الثقيلة قد ذكر اخلال

  قوله تعاىل من أضل هو استفهام و نشورا قد ذكر يف االعراف 
قوله تعاىل لنحيي به الالم متعلقة بأنزلنا ويضعف تعلقها بطهور ألن املاء ما طهر لنحيي مما خلقنا يف موضع نصب 

  قيه البتداء الغاية كقولك على احلال من أنعاما وأناسي والتقدير أنعاما مما خلقنا وجيوز أن يتعلق من بنس

اناسي أصله أناسني مجع انسان كسرحان وسراحني فأبدلت النون ، أخذت من زيد ماال فاهنم أجازوا فيه الوجهني 
  فيه ياء وأدغمت وقيل هو مجع انسي على القياس واهلاء يف صرفناه للماء واهلاء يف به للقرآن 

ملح وقرىء ملح بكسر الالم وأصله ماحل على هذا وقد جاء يف  قوله تعاىل ملح املشهور شعلى القياس يقال ماء
الشذوذ فحذفت األلف كما قالوا يف بارد وبرد والتاء يف فرات أصلية ووزنه فعال و بينهما ظرف جلعل وجيوز أن 

  يكون حاال من برزخ 
  هريا وهو االقوى قوله تعاىل على ربه جيوز أن يكون خرب كان و ظهريا حال أو خرب ثان وجيوز أن يتعلق بظ

  قوله تعاىل اال من شاء هو استثناء من غري اجلنس 



  قوله تعاىل بذنوب هو متعلق ب خبريا أي كفى اهللا خبريا بذنوهبم 
قوله تعاىل الذي خلق جيوز أن يكون مبتدأ و الرمحن اخلرب وأن يكون خربا أي هو الذي أو نصبا على إضمار أعىن 

لرمحن مبتدأ وفاسأل به اخلرب على قول األخفش أو خرب مبتدأ حمذوف أي هو فيتم الكالم على العرش ويكون ا
  الرمحن أو بدال من الضمري يف استوى 

قوله تعاىل به فيه وجهان أحدمها الباء تتعلق خببريا وخبريا مفعول اسأل والثاين أن الباء مبعىن عن فتتعلق باسأل وقيل 
كون خبريا حاال من الفاعل يف اسأل ألن اخلبري ال يسأل اال على التقدير فاسأل بسؤالك عنه خبريا ويضعف أن ي

  جهة التوكيد مثل وهو احلق مصدقا وجيوز أن يكون حاال من الرمحن إذا رفعته باستوى 
قوله تعاىل ملا تأمرنا يقرأ بالتاء والياء ويف ما ثالثة أوجه أحدها هي مبعىن الذي والثاين نكرة موصوفة وعلى الوجهني 

إىل عائد والتقدير ملا تأمرنا بالسجود له مث بسجوده مث تأمرنا مث تأمرنا هذا على قول أيب احلسن وعلى قول حيتاج 
سيبيويه حذف ذلك كله من غري تدريج والوجه الثالث هي مصدرية أي أنسجد من أجل أمرك وهذا ال حيتاج إىل 

  عائد واملعىن أنعبد اهللا ألجل أمرك 
  ى االفراد واملراد الشمس وعلى اجلمع بضمتني قوله تعاىل سراجا يقرأ عل

أي الشمس والكواكب أو يكون كل جزء من الشمس سراجا النتشارها واضاءهتا يف موضع دون موضع و خلفة 
مفعول ثان أو حال وأفرد ألن املعىن خيلف أحدمها االخر فال يتحقق هذا اال منهما والشكور بالضم مصدر مثل 

  الشكر 
الرمحن مبتدأ ويف اخلرب وجهان أحدمها الذين ميشون والثاين قوله تعاىل أولئك جيزون والذين ميشون  قوله تعاىل وعباد

  صفة 
قوله تعاىل قالوا سالما سالما هنا مصدر وكانوا يف مبدأ االسالم إذا خاطبهم اجلاهلون ذكروا هذه الكلمة ألن 

  فيكون سالما مصدره  القتال مل يكن شرع مث نسخ وجيوز أن يكون قالوا مبعىن سلموا
قوله تعاىل مستقرا هو متييز وساءت مبعىن بئس و يقتروا بفتح الياء ويف التاء وجهان الكسر والضم وقد قرىء هبما 

واملاضي ثالثي يقال قتر يقتر ويقتر ويقرأ بضم الياء وكسر التاء واملاضي أقتر وهي لغة وعليها جاء وعلى املقتر 
االنفاق و قوما اخلرب وجيوز أن يكون بني اخلرب وقواما حاال اال باحلق يف موضع قدره وكان بني ذلك أي وكان 

  احلال والتقدير اال مستحقني 
قوله تعاىل يضاعف يقرأ باجلزم على البدل من يلق إذ كان من معناه ألن مضاعفة العذاب لقي االثام وقرأ بالرفع 

رأ بضمها وفتح الالم على مامل يسم فاعله وماضيه أخلد مبعىن شإذا على االستثناء وخيلد اجلمهور على فتح الياء ويق
  خلد مهانا حال واالثام اسم للمصدر مثل السالم والكالم اال من تاب استثناء من اجلنس يف موضع نصب 

قوله تعاىل وذرياتنا يقرأ على االفراد وهو جنس يف معىن اجلمع وباجلمع و قرة هو املفعول ومن أزواجنا وذرياتنا 
وز أن يكون حاال من قرة وأن يكون معمول هب واحملذوف من هب فاؤه واألصل كسر اهلاء ألن الوأو ال تسقط جي

اال على هذا التقدير مثل يعد اال أن اهلاء فتحت من يهب ألهنا حلقية فهي عارضة فلذلك مل تعد الوأو كما مل تعد يف 
  يسع ويدع 

مصدر مثل قيام وصيام فلم جيمع لذلك والتقدير ذوي امام والثاين أنه مجع  قوله تعاىل اماما فيه أربعة أوجه أحدها أنه
امامة مثل قالدة وقالد والثالث هو مجع آم من آم يؤم مثل حال وحالل والرابع أنه واحدا اكتفى به عن أئمة كما 

  قال تعاىل خنرجكم طفال 



  التسمية والفاعل يف حسنت ضمري الغرفة قوله تعاىل ويلقون يقرأ بالتخفيف وتسمية الفاعل وبالتشديد وترك 
قوله تعاىل ما يعبأ بكم فيه وجهان أحدمها ما يعبأ خبلقكم لوال دعاؤكم أي توحيدكم والثاين ما بعبأ بعذابكم لوال 

  دعاؤكم معه آهلة أخرى 
أي ذا لزام أو قوله تعاىل فسوف يكون اسم كان مضمر دل عليه الكالم املتقدم أو يكون اجلزاء أو العذاب و لزاما 

  مالزما فأوقع املصدر موقع اسم الفاعل واهللا أعلم 

  سورة الشعراء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
طسم مثل امل وقد ذكر يف أول البقرة تلك آيات الكتاب مثل ذلك الكتاب و أن ال يكونوا مفعول له أي لئال أو 

  خمافة أن ال 
  جواب الشرط وجيوز أن يكون رفعا على االستئناف قوله تعاىل فظلت أي فتظل وموضعه جزم عطفا على 

قوله تعاىل خاضعني امنا مجع مجع املذكر ألربعة أوجه أحدها أن املراد باالعناق عظماؤكم والثاين أنه أراد أصحاب 
كر أعناقهم والثالث أنه مجع عنق من الناس وهم اجلماعة وليس املراد الرقاب والرابع أنه ملا اضاف االعناق إىل املذ
وكانت متصلة هبم يف اخللقة أجرى عليها حكمهم وقال الكسائي خاضعني هو حال للضمري اجملرور ال لألعناق 

وهذا بعيد يف التحقيق ألن خاضعني يكون جاريا على غري فاعل ظلت فيفتقر إىل ابراز ضمري الفاعل فكان جيب أن 
  يكون هم خاضعني 

  كل متييز وجيوز أن يكون حاال قوله تعاىل كم يف موضع نصب ب أنبتنا و من 
  قوله تعاىل وإذ نادي أي وإذكر إذ نادي و أن ائت مصدرية أو مبعىن أي 

قوله تعاىل قوم هو بدل مما قبله اال يتقون يقرأ بالياء على االستثناف وبالتاء على اخلطاب والتقدير يا قوم فرعون 
  وقيل هو مفعول يتقون 

االستئناف أي وأنا يضيق صدري بالتكذيب وبالنصب عطفا على املنصوب  قوله تعاىل ويضيق صدري بالرفع على
  قبله وكذلك ينطلق فأرسل إىل هارون أي ملكا يعلمه أنه عضدي أو نيب معي 

قوله تعاىل انا رسول رب العاملني يف افراده أوجه أحدها هو مصدر كالرسالة أي ذوا رسول وأنا رسالة على املبالغة 
أحدمها إذا كانا على أمر واحد والثالث أن موسى عليه السالم كان هو األصل وهارون تبع والثاين أنه اكتفى ب

  فذكر األصل 
  قوله تعاىل من عمرك يف موضع احلال من سنني و فعلتك بالفتح وقرىء بالكسر أي املألوفة منك 

حرف اجلر حمذوف أي هبا قوله تعاىل وتلك ألف االستفهام حمذوف أي أو تلك و متنها يف موضع رفع صفة لنعمة و
وقيل محل على تذكر أو تعدوا أن عبدت بدل من نعمة أو على إضمار هي أو من اهلاء يف متنها أو يف موضع جر 

  بتقدير الباء أي بأن عبدت 
قوله تعاىل ومارب العاملني امنا جاء مبا ألنه سأل عن صفاته وأفعاله أي ما صفته وما أفعاله ولو أراد العني لقال من 

  ولذلك أجباه موسى عليه السالم بقوله رب السموات وقيل جهل حقيقة السؤال فجاء موسى حبقيقة اجلواب 
قوله تعاىل للمال حوله حال من املال أي كائنني حوله وقال الكوفيون املوصولة حمذوف أي الذين حوله وهنا مسائل 



  كثرية ذكرت يف االعراف وطه 
  قوله تعاىل بعزة فرعون اي حنلف 

  وله تعاىل أن كنا ألن كنا ق
قوله تعاىل قليلون مجع على املعىن ألن الشرذمة مجاعة و حذرون بغري ألف وباأللف لغتان وقيل احلإذر باأللف 

  املتسلح ويقرأ بالدال واحلإذر القوي واملمتلىء أيضا من الغيظ أو اخلوف 
  قوله تعاىل كذلك أي اخراجا كذلك 

  ق الذي دخل عليه الشروق قوله تعاىل مشرقني حال واملشر
  قوله تعاىل ملدركون بالتخفيف والتشديد يقال أدركته وادركته 

  قوله تعاىل وأزلفنا بالفاء أي قربنا واالشارة إىل أصحاب موسى ويقرأ شإذا بالقا أي صرينا قوم فرعون إىل مزلفة 
  قوله تعاىل إذ قال العامل يف إذ نبأ 
الياء وامليم أي يسمعون دعاءكم فحذف املضاف لداللة تدعون عليه ويقرأ  قوله تعاىل هل يسمعونكم يقرأ بفتح

  بضم الياء وكسر امليم أي يسمعونكم جواب دعائكم إياهم 
  قوله تعاىل كذلك منصوب ب يفعلون 

قوله تعاىل فاهنم عدو يل أفرد على النسب أي ذوو عدأوة ولذلك يقال يف املؤنث هي عدو كما يقال حائض وقد 
ة اال رب العاملني فيه وجهان أحدمها هو استثناء من غري اجلنس ألنه مل يدخل حتت االعداء والثاين هو من مسع عدو

  اجلنس ألن آباءهم قد كان منهم من يعبد اهللا وغري اهللا واهللا أعلم 
ن الذي قوله تعاىل الذي خلقين الذي مبتدأ و فهو مبتدأ ثان و يهدين خربه واجلملة خرب الذي وأما ما بعدها م

  فصفات للذي األوىل وجيوز ادخال الوأو يف الصفات وقيل املعطوف مبتدأ وخربه حمذوف استغناء خبرب االول 
  قوله تعاىل واجعلين من ورثة أي وارثا من ورثة فمن متعلقة مبحذوف 

  قوله تعاىل يوم ال ينفع هو بدل من يوم االول 
و من غري اجلنس أي لكن من أتى اهللا يسلم أو ينتفع والثاين أنه قوله تعاىل اال من أتى اهللا فيه وجهان أحدمها ه

متصل وفيه وجهان أحدمها هو يف موضع نصب بدال من احملذوف أو استثناء منه والتقدير ال ينفع مال وال بنون 
حهم أحدا من أتى واملعىن أن املال إذا صرف يف وجوه الرب والبنني الصاحلني ينتفع هبم من نسب إليهم وإىل صال

والوجه الثاين هو يف موضع رفع على البدل من فاعل ينفع وغلب من يعقل ويكون التقدير اال من مال من أو بنو 
  من فانه ينفع نفسه أو غريه بالشفاعة وقال الزخمشري جيوز أن يكون مفعول ينفع أي ينفع ذلك اال رجال أتى اهللا 

ني أو فعل حمذوف دل عليه ضالل وال جيوز أن يعمل فيه ضالل قوله تعاىل إذ نسويكم جيوز أن يكون العامل فيه مب
  ألنه قد وصف 

  قوله تعاىل فنكون هو معطوف على كرة أي لو أن لنا أن نكر فنكون أي فأن نكون 

قوله تعاىل واتبعك الوأو للحال وقرىء شإذا وأتباعك على اجلمع وفيه وجهان أحدمها هو مبتدأ وما بعده اخلرب 
  لثاين هو معطوف على ضمري الفاعل يف نؤمن و االرذلون صفة أي أنستوي حنن وهم واجلملة حال وا

قوله تعاىل فتحا جيوز أن يكون مصدرا مؤكدا وأن يكون مفعوال به ويكون الفتح مبعىن املفتوح كما قالوا هذا من 
  فتوح عمر 



والتخفيف وعلى ترك التسمية  قوله تعاىل أتعبثون هو حال من الضمري يف تبنون و ختلدون على تسمية الفاعل
  والتشديد والتخفيف واملاضي خلد وأخلد 

  قوله تعاىل أمدكم بأنعام هذه اجلملة مفسرة ملا قبلها وال موضع هلا من اإلعراب 
قوله تعاىل أم مل تكن من الواعظني هذه اجلملة وقعت موقع أم مل تعظ ان هذا اال خلق بفتح اخلاء وإسكان الالم أي 

ولني أي مثل افترائهم وجيوز أن يراد به الناس أي هل حنن وأنت اال مثل من تقدم يف دعوى الرسالة افتراء اال
  والتكذيب وانا منوت وال نعاد ويقرأ بضمتني أي عادة االولني 
  قوله تعاىل يف جنات هو بدل من قوله فيما هاهنا باعادة اجلار 

  لغتان  قوله تعاىل فرهني هو حال ويقرأ فارهني باأللف ومها
قوله تعاىل من القالني أي لقال من القالني فمن صفة للخرب متعلقة مبحذوف والالم متعلقة باخلرب احملذوف وهبذا 

  ختلص من تقدمي الصلة على املوصول إذ لو جعلت من القائلني اخلرب ألعملته يف لعملكم 
بااللقاء وهو مثل االنثى واالنثى وقرىء ليكة  قوله تعاىل أصحاب االيكة يقرأ بكسر التاء مع حتقيق اهلمزة وختفيفها

بياء بعد الالم وفتح التاء وهذا ال يستقيم إذ ليس يف الكالم ليكة حىت جيعل علما فان ادعى قلب اهلمزة ال ما فهو 
  يف غاية البعد 

  قوله تعاىل واجلبلة يقرأ بكسر اجليم والباء وضمها مع التشديد ومها لغتان 
اء ضمري القرآن ومل جير له ذكر والتنزيل مبعىن املنزل نزل به يقرأ على تسمية الفاعل وهو الروح قوله تعاىل وانه اهل

االمني وعلى ترك التسمية والتشديد ويقرأ بتسمية الفاعل والتشديد والروح بالنصب أي أنزل اهللا جربيل بالقرآن 
  وبه حال 

  ون بدال من به أي نزل بلسان عريب أي برسالة أو لغة قوله تعاىل بلسان جيوز أن تتعلق الباء باملنذرين وأن تك
قوله تعاىل أو مل تكن يقرأ بالتاء وفيها وجهان أحدمها هي التامة والفاعل أية و أن يعلمه بدل أو خرب مبتدأ حمذوف 

مقدم أي أو مل حتصل هلم آية والثاين هي ناقصة ويف امسها وجهان أحدمها ضمري القصة وأن يعلمه مبتدأ وآية خرب 
واجلملة خرب كان والثاين امسها آية ويف اخلرب وجهان أحدمها هلم وأن يعلمه بدل أو خرب مبتدأ حمذوف والثاين أن 

يعلمه وجاز أن يكون اخلرب معرفة ألن تنكري املصدر وتعريفه سواء وقد ختصصت آية ب هلم وألن علم بين إسرائيل 
ثل الباء ألن التأنيث غري حقيقي وقد قرىء على الياء آية بالنصب مل بقصد به معني ويقرأ بالياء فيجوز أن يكون م

  على أنه خرب مقدم 
قوله تعاىل االعجمني أي االعجمني فحذف ياء النسبة كما قالوا االشعرون أي االشعريون وواحدة أعجمي وال 

  جيوز أن يكون مجع أعجم ألن مؤنثه عجماء ومثل هذا ال جيمع مجع التصحيح 
  لكناه قد ذكر مثله يف احلجر واهللا أعلم قوله تعاىل س

  قوله تعاىل فيأتيهم فيقولوا مها معطوفان على يروا 
  قوله تعاىل ما أغىن عنهم جيوز أن يكون استفهاما فيكون ما يف موضع نصب وأن يكون نفيا أي ما أغىن عنهم شيئا 

  ي االنذار ذكرى قوله تعاىل ذكرى جيوز أن يكون مفعوال له وأن يكون خرب مبتدأ حمذوف أ
  قوله تعاىل يلقون هو حال من الفاعل يف تنزل 

  قوله تعاىل يهيمون جيوز أن يكون خرب ان فيعمل يف كل واد وأن يكون حاال فيكون اخلرب يف كل واد 



قوله تعاىل أي منقلب هو صفة ملصدر حمذوف والعامل ينقلبون أي ينقلبون انقالبا أي منقلب وال يعمل فيه يعلم ألن 
  الستفهام ال يعمل فيه ما قبله واهللا أعلم ا

  سورة النمل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل تلك آيات القرآن هو مثل قوله ذلك الكتاب يف أول البقرة وكتاب باجلر عطفا على اجملرور وبالرفع 

قرآن العظيم وقد ذكر فان قيل عطفا على آيات وجاء بالوأو كما جاء يف قوله تعاىل ولقد آتيناك سبعا من املثاين وال
ما وجه الرفع عطفا على ىيات ففيه ثالثة أوجه أحدها أن الكتاب جمموع آيات فكأن التأنيث على املعىن والثاين 
أن التقدير وآيات كتاب فأقيم املضاف إليه مقام املضاف والثالث أنه حسن ملا صحت االشارة إىل آيات ولو ويل 

  ى أنك تقول جاءتين هند وزيد ولو حذفت هندا أو أخرهتا مل جيز التأنيث الكتاب تلك مل حيسن اال تر
قوله تعاىل هدى وبشرى مها يف موضع احلال من آيات أو من كتاب إذا رفعت ويضعف أن يكون من اجملرور وجيوز 

حذف أن يكون حاال من الضمري يف مبني جررت أو رفعت وجيوز أن يكونا يف موضع رفع خربا بعد خرب أو على 
  مبتدأ 

  قوله تعاىل إذ قال موسى أي وإذكر 
قوله تعاىل بشهاب قبس االضافة من باب ثوب خز ألن الشهاب نوع من القبس أي املقبوس والتنوين على الصفة 

  والعطاء يف يصطلون بدل من تاء افتعل من أجل الصاد 
السالم فعلى هذا يف أن ثالثة أوجه هي قوله تعاىل نودي يف ضمري الفاعل ثالثة أوجه أحدها هو ضمري موسى عليه 

مبعىن أي ألن يف النداء معىن القول والثاين هي مصدرية والفعل صلة هلا والتقدير لربكة من يف النار أو بربكة أي 
اعلم بذلك والثالث هي خمففة من الثقيلة وجاز ذلك من غري عوض ألن بورك دعاء والدعاء خيألف غريه يف أحكام 

لثاين ال ضمري يف نودي واملرفوع به أن بورك والتقدير نودي بأن بورك كما تقول قد نودي بالرخص كثرية والوجه ا
والثالث املصدر مضمر أي نودي النداء مث فسر مبا بعده كقوله تعاىل مث بدا هلم وأما من فمرفوعة ببورك والتقدير 

  نار النار ومكان من حوهلا من املالئكة بورك من يف جوار وبورك من حوهلا وقيل التقدير بورك مكان من يف ال

قوله تعاىل انه أنا اهللا اهلاء ضمري الشأن وأنا اهللا مبتدأ وخرب وجيوز أن يكون ضمري رب أي أن الرب أنا اهللا فيكون 
  أنا فصال أو توكيدا أو خرب ان واهللا بدل منه 

   يف هتتز قوله تعاىل هتتز هو حال من اهلاء يف رآها و كأهنا جان حال من الضمري
  قوله تعاىل اال من ظلم هو استثناء منقطع يف موضع نصب وجيوز أن يكون يف موضع رفع بدال من الفاعل 

قوله تعاىل بيضاء حال و من غري سوء حال أخرى و يف تسع حال ثالثة والتقدير آية يف تسع آيات و إىل متعلقة 
أو آليات أي واصلة إىل فرعون و مبصرة حال  مبحذوف تقديره مرسال إىل فرعون وجيوز أن يكون صفة لتسع

ويقرأ بفتح امليم والصاد وهو مصدر مفعول له أي تبصرة و ظلما حال من الضمري يف جحدوا وجيوز أن يكون 
مفعوال من أجله ويقرأ غلو بالغني املعجمة واملعىن متقارب و كيف خرب كان و عاقبة امسها و من اجلن حال من 

مليم وضمها لغتان ادخلوا أتى بضمري من يعقل ألنه وصفها بصفة من يعقل ال حيكمنكم هني جنوده و منلة بسكون ا
مستأنف وقيل هو جواب االمر وهو ضعيف ألن جواب االمر ال يؤكد بالنون يف االختيار و ضاحكا حال مؤكدة 



عىن ضحك وجيوز أن وقيل مقدرة ألل التبسم مبدأ الضحك ويقرأ ضحكا على أنه مصدر والعامل فيه تبسم ألنه مب
  يكون اسم فاعل مثل نصب ألن ماضيه ضحك وهو الزم 

قوله تعاىل عذابا أي تعذيبا فمكث بفتح الكاف وضمها لغتان غري بعيد أي مكانا غري بعيد أو وقتا أو مكثا ويف 
ة وأوتيت جيوز الكالم حذف أي فجاء و سبأ بالتنوين على أنه اسم رجل أو بلد وبغري تنوين على أهنا بقعة أو قبيل

  أن يكون حاال وقد مقدرة وأن يكون معطوفا ألن متلكهم مبعىن ملكتهم 
قوله تعاىل اال يسجدوا يف ال وجهان أحدمها ليست زائدة وموضع الكالم نصب بدال من أعماهلم أو رفع على تقدير 

جر على ارادة اجلار  هي اال يسجدوا والثاين هي زائدة وموضعة نصب بيهتدون أي ال يهتدون ألن يسجدوا أو
  وجيوز أن يكون بدال من السبيل أي وصدهم عن أن يسجدوا ويقرأ اال 

اسجدوا فاال تنبيه ويا نداءه واملنادى حمذوف أي يا قوم اسجدوا وقال مجاعة من احملققني دخل حرف التنبيه على 
  الفعل من غري تقدير حذف كما دخل يف هلم 

م حجز لتنظر مإذا يردون وال تقدمي يف هذا وقال أبو علي فيه تقدمي أي فانظر قوله تعاىل مث تول عنهم أي قف عنه
  مإذا يرجعون مث تول عنهم 

  قوله تعاىل انه من سليمان بالكسر على االستئناف وبالفتح بدال من كتاب أو مرفوع بكرمي 
نصب اي ألن ال تعلوا وجيوز  قوله تعاىل اال تعلوا على موضعه رفع بدال من كتاب أي هو أن ال تعلوا أو يف موضع

  أن تكون أن مبعىن أي فال يكون هلا موضع ويقرأ بالغني أي ال تزيدوا 
قوله تعاىل مإذا هو مثل قوله تعاىل مإذا أراد اهللا هبذا وقد ذكر وكذلك يفعلون من متام احلكاية عنها وقيل هو 

  مستأنف من اهللا تعاىل 
  وباالدغام ألهنما مثالن  قوله تعاىل أمتدونين باالظهار على األصل

قوله تعاىل عفريت التاء زائدة ألنه من العفر يقال عفرية وعفريت و آتيك فعل وجيوز أن يكون اسم فاعل و مستقرا 
أي ثابتا غري متقلقل وليس مبعىن احلصول املطلق إذ لو كان كذلك مل يذكر و أأشكر أم أكفر يف موضع نصب أي 

  زم على اجلواب وبالرفع على االستئناف ليبلو شكري وكفري و ننظر باجل
قوله تعاىل وصدها الفاعل ما كانت وقيل ضمري اسم اهللا أي وصدها اهللا عما كانت اهنا بالكسر على االستئناف 

وبالفتح أي ألهنا أو على البدل من ما وتكون على هذا مصدرية و ادخلي الصرح اي يف الصرح وقد ذكر نظريه 
  وأسلمت أي وقد أسلمت 

وله تعاىل فإذا هم إذا هنا للمفاجأة فهي مكان وهم مبتدأ و فريقان اخلرب و خيتصمون صفة وهي العاملة يف إذا و ق
  اطرينا قد ذكر يف االعراف و رهط اسم للجمع فلذلك أضيف تسعة إليه و يفسدون صفة لتسعة أو لرهط 

  قوله تعاىل تقامسوا فيه وجهان أحدمها هو أمر أي أمر بعضهم بعضا 

بذلك فعلى هذا جيوز يف لنبيتنه النون تقديره قولوا لنبيتنه والتاء على خطاب االمر املأمور وال جيوز الياء والثاين هو 
  فعل ماض فيجوز االوجه الثالثة وهو على هذا تفسري لقالوا و مهلك قد ذكر يف الكهف 

فوعة على أهنا امسها ويف اخلرب وجهان قوله تعاىل كيف كان عاقبة يف كان وجهان أحدمها هي الناقصة وعاقبة مر
أحدمها كيف و أنا دمرناهم ان كسرت كان مستأنفا وهو مفسر ملعىن الكالم وان فتحت فيه أوجه أحدها أن يكون 

بدال من العاقبة والثاين خرب مبتدأ حمذوف أي هي أنا دمرناهم والثالث أن يكون بدال من كيف عند بعضهم وقال 



ن البدل من االستفهام يلزم فيه اعادة حرفه كقلوك كيف زيد أصحيح أم مريض والرابع آخرون ال جيوز ذلك أل
هو يف موضع نصب اي بأنا أو ألنا والوجه الثاين أن يكون خرب كان أنا دمرناهم إذا فتحت وإذا كسرت مل جيز ألنه 

دل عليه اخلرب والوجه الثاين ليس يف اجلملة ضمري يعود على عاقبة وكيف على هذا حال والعامل فيها كان أو ما ي
من وجهي كان أن تكون التامة وكيف على هذا حال غري وانا دمرنا بالكسر مستأنف وبالفتح على ما تقدم اال يف 

  كوهنا خربا 
قوله تعاىل خأوية هو حال من البيوت والعامل االشارة والرفع جائز على ما ذكرنا يف هذا بعلي شيخا و مبا يتعلق 

  خبأوية 
  تعاىل ولوطا أي وارسلنا لوطا و شهوة قد ذكر يف االعراف  قوله

  قوله تعاىل وسالم اجلملة حمكمية أيضا وكذلك آهللا خري أي قل ذلك كله 
قوله تعاىل ما كان لكم أن تنبتوا الكالم كله نعت حلدائق وجيوز أن يكون مستأنفا و خالهلا ظرف وهو املفعول 

  ينتصب بني حباجز أي ما حيجز بني البحرين و بشرا قد ذكر يف االعراف  الثاين و بني البحرين كذلك وجيوز أن
قوله تعاىل من يف السموات فاعل يعلم و الغيب مفعوله و الال اهللا بدل من من ومعناه ال يعلم أحد وقيل اال مبعىن 

  غري وهي صفة ملن 
ركة اهلمزة على الالم والثانية بل أدرك قوله تعاىل بل ادارك فيه قراءات إحداها أدرك مثل أخرج ومنهم من يلقى ح

  على افتعل وقد ذكر يف االعراف والثالثة ادارك وأصله تدارك مث سكنت التاء واجتلبت هلا مهزة الوصل والرابع 

تدارك أي تتابع علمهم يف االخرة أي باالخرة واملعىن بل مت علمهم باالخرة ملا قام عليه من االدلة فما انتفعوا بل هم 
  و منها يتعلق ب عمون  يف شك

  قوله تعاىل وآباؤنا هو معطوف على الضمري يف كنا من غري توكيده ألن املفعول فصل فجرى جمرى التوكيد 
قوله تعاىل عسى أن يكون فأن يكون فاعل عسى واسم كان مضمر فيها أي أن يكون الشأن وما بعده يف موضع 

  نصب خرب كان وقد ذكر مثله يف آخر االعراف 
تعاىل ردف لكم اجلمهور بكسر الدال وقرىء بالفتح وهي لغة والالم زائدة أي ردفكم وجيوز أن ال تكون  قوله

  زائدة وحيمل الفعل على معىن دنا لكم أو قرب أجلكم والفاعل بعض 
قوله تعاىل ما تكن من أكننت ويقرأ بفتح التاء وضم الكاف من كننت أي سترت وال تسمع بالضم على اسناد 

إىل املخاطب وما أنت هبادي العمي على االضافة بالتنوين والنصب على اعمال اسم الفاعل وهتدي على أنه الفعل 
فعل و عن يتعلق بتهدي وعداه بعن ألن معناه تصرف وجيوز أن تتعلق بالعمي ويكون املعىن أن العمي صدر عن 

  ضاللتهم 
 تسمهم وتعلم فيهم من كلمه إذا جرحه ويقرأ بالضم قوله تعاىل تكلمهم يقرأ بفتح التاء وكسر الالم خمففا مبعىن

والتشديد وهو مبعىن األوىل اال أنه شدد للتكثري وجيوز أن يكون من الكالم ان الناس بالكسر على االستئناف 
وبالفتح أي تكلهم بأن الناس أو ختربهم بأن الناس أو ألن الناس ويوم حنشر أي وإذكر يوم وكذلك ويوم يفنخ يف 

  ففزع مبعىن فيفزع وكل أتوه على الفعل وآتوه باملد على أنه اسم و داخرين حال الصور 
قوله تعاىل حتسبها اجلملة حال من اجلبال أو من الضمري يف ترى وهي متر حال من الضمري املنصوب يف حتسبها وال 

مرا مثل مر السحاب و  يكون حاال من الضمري يف جامدة إذ ال يستقيم أن تكون جامدة مارة مر السحاب والتقدير
صنع اهللا مصدر عمل فيه ما دل عليه متر ألن ذلك من صنعه سبحانه فكأنه قال أصنع ذلك صنعا وأظهر االسم ملا مل 



  يذكر 
قوله تعاىل خري منها جيوز أن يكون املعىن أفضل منها فيكون من يف موضع نصب وجيوز أن يكون مبعىن فض فيكون 

  منها يف موضع رفع صفة 

أي فله خري حاصل بسببها من فزع بالتنوين يومئذ بالنصب ويقرأ من فزع يومئذ باالضافة وقد ذكر مثله يف  خلرب
  هود عند قوله ومن خزي يومئذ 

  قوله تعاىل هل جيزون أي قال هلم وهو يف موضع نصب على احلال أي فكبت وجوههم مقوال هلم هل جيزون 
  اليت على الصفة للبلدة واهللا أعلم قوله تعاىل الذي حرمها هو صفة لرب وقرىء 

  سورة القصص

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قد تقدم ذكر احلروف املقطعة والكالم على ذلك 

قوله تعاىل نتلوا عليك مفعوله حمذوف دلت عليه صفته تقديره شيئا من نبا موسى وعلى قول األخفش من زائدة و 
  باحلق حال من النبأ 

أن يكون صفة لشيعا يذبح تفسري له أو حال من فاعل يستضعف وجيوز أن يكونا قوله تعاىل يستضعف جيوز 
  مستأنفني 

قوله تعاىل منهم يتعلق بنرى وال يتعلق ب حيذرون ألن الصلة ال تتقدم على املوصول و أن أرضعيه جيوز أن تكون 
  أن مصدرية وأن تكون مبعىن أي 

  ض واحلزن واحلزن لغتان قوله تعاىل ليكون هلم الالم للصريورة الالم الغر
قوله تعاىل قرة عني أي هو قرة عني و يل ولك صفتان لقرة وحكى بعضهم أن الوقف على ال وهو خطأ ألنه لو كان 

  كذلك لقال تقتلونه أي أتقلتونه على االنكار وال جازم على هذا 
دمه فرغا أي باطال أي أصبح  قوله تعاىل فارغا أي من اخلوف ويقرأ فرغا بكسر الفاء وسكون الراء كقوهلم ذهب

حزن فؤادها باطال ويقرأ فزعا وهو ظاهر ويقرأ فرغا أي خاليا من قوهلم فرغ ألفناء إذا خال وان خمففة من الثقيلة 
  وقيل مبعىن ما وقد ذكرت نظائره وجواب لوال حمذوف دل عليه ان كادت و لتكون الالم متعلقة بربطنا 

ال اما من اهلاء يف به أي بعيدا أو من الفاعل يف بصرت اي مستخفية ويقرأ قوله تعاىل عن جنب هو يف موضع احل
عن جنب وعن جانب واملعىن متقارب و املراضع مجع مرضعة وجيوز أن يكون مجع مرضع الذي هو مصدر وال حتزن 

  معطوف على تقر و على حني غفلة حال من املدينة وجيوز أن يكون حاال من الفاعل أي خمتلسا 
  عاىل هذا من شيعته وهذا من عدوه اجلملتان يف موضع نصب صفة لرجلني قوله ت

  قوله تعاىل من عمل الشيطان أي من حتسينه أو من تزيينه 
قوله تعاىل مبا أنعمت جيوز أن يكون قسما واجلواب حمذوف و فلن أكون تفسريله اي ألتوبن وجيوز أن يكون 

و يترقب حال مبدلة من احلال األوىل أو تأكيدا هلا أو حال من استعطافا أي كما أنعمت على فاعصمين فلن أكون 
  الضمري يف خائفا و إذا للمفاجأة وما بعدها مبتدأ و يستصرخه اخلرب أو حال واخلرب إذا 

قوله تعاىل يصدر يقرأ بصاد خالصة وبزاي خالصة لتجانس الدال ومنهم من جيعلها بني الصاد والزاي لبنبه على 



كنت الصاد ومن ضم الياء حذف املفعول أي يصدر الرعاء ماشيتهم والرعاء بالكسر مجع راع أصلها وهذا إذا س
كقائم وقيام وبضم الراء وهو اسم للجمع كالتوام والرحال و على استحياء حال و ما سقيت لنا أي أجر سقيك 

ن و على أن تأجرين يف فهي مصدرية و هاتني صفة والتشديد والتخفيف قد ذكر يف النساء يف قوله تعاىل واللذا
موضع احلال كقولك أنكحتك على مائة أي مشروطا عليك أو واجبا عليك وحنو ذلك وجيوز أن تكون حاال من 

  الفاعل و مثاين ظرف 
قوله تعاىل فمن عندك جيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي فالتمام وجيوز أن يكون يف موضع نصب أي فقد 

  أفضلت من عندك 
مبتدأ و بيين وبينك اخلرب والتقدير بيننا و أميا نصب ب قضيت وما زائدة وقيل نكرة واالجلني بدل  قوله تعاىل ذلك

  منها وهي شرطية و فال عدوان جواهبا واجلذوة بالكسر والفتح والضم لغات وقد قرىء هبن 

  التقدير بأن يا مسوى قوله تعاىل أن يا موسى أن مفسرة ألن النداء قول والتقدير أي يا موسى وقيل هي املخففة و
قوله تعاىل من الرهب من متعلقة بويل أي هرب من ألفزع وقيل مبدبرا وقيل مبحذوف أي يسكن من الرهب وقيل 
باضمم أي من أجل الرهيب والرهيب بفتح الراء واهلاء وبفتح الراء وإسكان اهلاء وبضمها وبضم الراء وسكون 

ون وتشديدها وقد بني يف واللذان يأتياهنا وقرىء شإذا فذانيك اهلاء لغات وقد قرىء هبن فذانك بتخفيف الن
بتخفيف النون وياء بعدها قيل هي بدل من احدى النونني وقيل نشأت عن االشباع و إىل متعلقة مبحذوف أي 

مرسال إىل فرعون و ردءا حال ويقرأ بإلقاء حركة اهلمزة على الراء وحذفها يصدقين باجلزم على اجلواب وبالرفع 
  فة لرداء أو حاال من الضمري فيه ص

قوله تعاىل بآياتنا جيوز أن يتعلق بيصلون وأن يتعلق ب الغالبون و تكون بالتاء على تأنيث العاقبة وبالياء ألن التأنيث 
غري حقيقي وجيوز أن يكون فيها ضمري يعود على من و له عاقبة مجلة يف موضع خرب كان أو تكون تامة فتكون 

  اجلملة حاال 
وله تعاىل ويوم القيامة الثانية فيه أربعة أوجه أحدها هو معطوف على موضع يف هذه أي وأتبعناهم يوم القيامة ق

والثاين أن يكون على حذف املضاف أي وأتبعناهم لعنة يوم القيامة والثالث أن يكون منصوبا ب املقبوحني على أن 
  يكون على التبيني أي وقبحوا يوم القيامة مث فسر بالصلة تكون األلف والالم للتعريف ال مبعىن الذي والرابع أن 

  قوله تعاىل بصائر حال من الكتاب أو مفعول له وكذلك هدى ورمحة 
قوله تعاىل جبانب الغريب أصله أن يكون صفة اي باجلانب الغريب ولكن حول عن ذلك وجعل صفة احملذوف ضرورة 

وصوف يف املعىن وإضافة الشيء إىل نفسه خطأ والتقدير جانب امتناع إضافة املوصوف إىل الصفة إذ كانت هي امل
املكان الغريب و إذ معمولة للجار أو ملا يتعلق به و ماكنت من الشاهدين أي إذ قصينا و تتلوا يف موضع نصب خربا 

  ثانيا أو حال من الضمري يف ثأويا ولكن رمحة أي أعلمناك ذاك للرمحة أو أرسلناك 
  حران هو تفسري لقوله أو مل يكفروا وساحران باأللف قوله تعاىل قالوا سا

أي موسى وهرون وقيل موسى وحممد عليهما وسحران بغري ألف أي القرآن والتوراة ومن أضل استفهام يف معىن 
النفي اي ال أحد أضل و وصلنا بالتشديد والتخفيف متقاربان يف املعىن و الذين مبتدأ و هم به يؤمنون خربه و 

وضع املصدر أو مل منكن هلم حرما عداه بنفسه ألن معىن منكن جنعل وقد صرح به يف قوله أو مل يروا أنا مرتني يف م
جعلنا حرما و آمنا أي من اخلسف وقد اجلبابرة وجيوز أن يكون مبعىن يؤمن من جلأ إليه أو ذا أمن و رزقا مصدر من 



ألن معناه كفرت نعمتها أو جهلت شكر معىن حيىي وكم يف موضع نصب ب أهلكنا و معيشبتها نصب ببطرت 
معيشتها فحذف املضاف وقيل التقدير يف معيشتها وقد ذكر يف سفه نفسه و مل تسكن حال والعامل فيها االشارة 

  وجيوز أن تكون يف موضع رفع على ما ذكر يف قوله تعاىل وهذا بعلي شيخا اال قليال أي زمانا قليال 
  شبه مث بالوأو والفاء قوله تعاىل مث هو من أسكن اهلاء 

  قوله تعاىل فمتاع احلياة الدنيا اي فاملؤتى متاع 
قوله تعاىل هؤالء فيه وجهان أحدمها هو مبتدأ و الذين أغوينا صفة خلرب هؤالء احملذوف أي هؤالء هم الذين أغوينا 

ذين أغوينا صفة ألنه ليس و أغويناهم مستأنف ذكره أبو علي يف التذكرة قال وال جيوز أن يكون أغويناهم خربا وال
  فيه زيادة على ما يف صفة املبتدأ 

فان قلت فقد وصله بقوله تعاىل كما غوينا وفيه زيادة قيل الزيادة بالظرف ال تصريه أصال يف اجلملة ألن الظروف 
ما اتصل  فضالت وقال غريه وهو الوجه الثاين ال ميتنع أن يكون هؤالء مبتدأ والذين صفة وأغويناهم اخلرب من أجل

  به وان كان ظرفا ألن ألفضالت يف بعض املواضع تلزم كقولك زيد عمرو يف داره 
  قوله تعاىل ما كانوا ايانا يعبدون ما نافية وقيل هي مصدرية والتقدير مما كانوا يعبدون أي من عبادهتم ايانا 

  اختيارهم مبعىن خمتارهم قوله تعاىل ما كان هلم اخلرية ما هاهنا نفي أيضا وقيل هي مصدرية أي خيتار 
قوله تعاىل سرمدا جيوز أن يكون حاال من الليل وأن يكون مفعوال ثانيا إىل يتعلق بسرمدا أو جيعل أو يكون صفة 

  لسرمدا 

قوله تعاىل الليل والنهار لستكونا فيه التقدير جعل لكم الليل لتسكنوا فيها والنهار لتبتغوا من فضله ولكن مزج 
  ملعىن و هاتوا قد ذكر يف البقرة اعتماد على فهم ا

قوله تعاىل ما ان مفاحته ما مبعىن الذي يف موضع نصب بآياتنا وأن وامسهأوخربها صلة الذي وهلذا كسرت ان و 
لتنوء بالعصبة أي تينء العصبة فالباء معدية معاقبة للهمزة يف أنأته يقال أنأته ونؤت به واملعىن تثقل العصبة وقيل هو 

لتنوء به العصبة ومن الكنوز يتعلق بآتينا و إذ قال له ظرف آلتيناه وجيوز أن يكون ظرفا لفعل  على القلب أي
  حمذوف دل عليه الكالم اي بغى إذ قال له قومه 

قوله تعاىل فيما آتاك ما مصدرية أو مبعىن الذي وهي يف موضع احلال أي وابتغ منقلبا فيما آتاك اهللا أجر االخرة 
  البتغ  وجيوز أن يكون ظرفا

قوله تعاىل على علم هو يف موضع احلال و عندي صفة لعلم وجيوز أن يكون ظرفا ألوتيته أي أوتيته فيما أعتقد على 
علم و من قبله ظرف ألهلك و من مفعول أهلك ومن القرون فيه وجهان أحدمها أن يتعلق بأهلك وتكون من 

  اهللا من الناس زيدا  البتداء الغاية والثاين أن يكون حاال من من كقولك أهلك
قوله تعاىل وال يسئل يقرأ على مامل يسم فاعله وهو ظاهر وبتسمية الفاعل و اجملرمون الفاعل أي ال يسألون غريهم 

  عن عقوبة ذنوهبم العترافهم هبا ويقرأ اجملرمني أي ال يسأهلم اهللا تعاىل 
ول فعل حمذوف أي ألزمكم اهللا ويلكم و خري قوله تعاىل يف زينته هو حال من ضمري الفاعل يف خرج و ويلكم مفع

ملن آمن مثل قوله وما عند اهللا خري لألبرار وقد ذكر وال يلقاها الضمري للكلمة اليت قاهلا العلماء أو لالثابة ألهنا يف 
معىن الثواب أو لألعمال الصاحلة و باالمس ظرف لتمنوا وجيوز أن يكون حاال من مكانه ألن املراد باملكان هنا 

  احلالة واملنزلة وذلك مصدر 
قوله تعاىل وي كأن اهللا وي عند البصريني منفصلة عن الكاف والكاف متصلة بأن ومعىن وي تعجب وكأن القوم 



نبهوا فانتبهوا فقالوا وي كأن االمر كذا وكذا ولذلك فتحت اهلمزة من أن وقال ألفراء الكاف موصولة بوي أي 
  وجهني أحدمها أن معىن اخلطاب ويك أعلم أن اهللا يبسط وهو ضعيف ل

هنا بعيد والثاين أن تقدير وي أعلم ال نظري له وهو غري سائغ يف كل موضع خلسف على التسمية وتركها وباالدغام 
  واالظهار ويقرأ بضم اخلاء وسكون السني على التخفيف واالدغام على هذا ممتنع 

  اخلرب قوله تعاىل تلك الدار تلك مبتدأ والدار نعت و جنعلها 
  قوله تعاىل أعلم من جاء من يف موضع نصب على ما ذكر يف قوله تعاىل أعلم من يضل عن سبيله يف االنعام 

  قوله تعاىل اال رمحة أي ولكن ألقى رمحة أي للرمحة 
  قوله تعاىل اال وجهه استثناء من اجلنس أي اال إياه أو ما عمل لوجهه سبحانه 

  سورة العنكبوت

  لرحيم بسم اهللا الرمحن ا
قوله تعاىل أن يتركوا أن وما عملت فيه تسد مسد املفعولني و أن يقولوا أي بأن يقولوا أو ألن يقولوا وجيوز أن 

  يكون بدال من أن يتركوا وإذ قدرت الياء كان حاال وجيوز أن تقدر على هذا املعىن 
وز أن يكون مبعىن قبح فتكون ما قوله تعاىل ساء جيوز أن يعمل عمل بئس وقد ذكر يف قوله بئسما اشتروا وجي

  مصدرية أو مبعىن الذي أو نكرة موصوفة وهي فاعل ساء 
  قوله تعاىل من كان يرجو من شرط واجلواب فان أجل اهللا والتقدير آلتيه 

قوله تعاىل حسنا منصوب بوصينا وقيل هو حممول على املعىن والتقدير ألزمناه حسنا وقيل التقدير أيضا ذا حسن 
ولوا للناس حسنا وقيل معىن وصينا قلنا له أحسن حنسا فيكون واقعا موقع املصدر أو مصدرا حمذوف كقوله وق
  الزوائد 

قوله تعاىل والذين آمنوا مبتدأ و لندخلنهم اخلرب وجيوز أن يكون الذين يف موضع نصب على تقدير لندخلن الذين 
  آمنوا 

روا أنفسهم وإمنا عدل إىل ذلك عن اخلرب ملا فيه من املبالغة يف قوله تعاىل ولنحمل خطاياكم هذه الم االمر وكأهنم أم
االلتزام كما يف صيغة التعجب من شيء من زائدة وهو مفعول اسم الفاعل ومن خطإياهم حال من شيء والتقدير 

وف حباملني شيئا من خطإياهم و ألف سنة ظرف والضمري يف جعلناها للعقوبة أو الطوفة أو حنو ذلك وابراهيم معط
  على املفعول يف أجنيناه أو على تقدير وإذكر أو على أرسلنا 

  قوله تعاىل النشأة االخرة بالقصر واملد لغتان 
قوله تعاىل وال يف السماء التقدير وال من يف السماء فيها فمن معطوف على أنتم وهي نكرة موصوفة وقيل ليس فيه 

  فصل بعد االيهام حذف ألن أنتم خطاب للجميع فيدخل فيهم املالئكة مث 
قوله تعاىل امنا اختذمت يف ما ثالثة أوجه أحدها هي مبعىن الذي والعائد حمذوف أي اختذمتوه و أوثانا مفعول ثان أو 

حال و مودة والثاين هي كافة وأوثانا مفعول ومودة بالنصب مفعول له وبالرفع على إضمار مبتدأ وتكون اجلملة 
على الصفة أيضا أي ذوي مودة والوجه الثالث أن تكون ما مصدرية ومودة  نعتا ألوثان وجيوز أن يكون النصب

بالرفع اخلرب وال حذف يف هذا الوجه يف اخلرب بل يف اسم ان والتقدير ان سبب اختإذكم مودة ويقرأ مودة باالضافة 



 احلياة الدنيا سبعة يف الرفع والنصب و بينكم باجلر وبتنوين مودة يف الوجهني مجيعا ونصب بني وفيما يتعلق به يف
أوجه االول أن تتعلق باختذمت إذا جعلت ما كافة ال على الوجهني االخرين لئال يؤدي إىل ألفصل بني املوصول وما 

يف الصلة باخلرب والثاين أن يتعلق بنفس مودة إذا مل جتعل بني صفة هلا ألن املصدر إذا وصف ال يعمل والثالث أن 
اجتماعكم أو وصلكم والرابع أن جتعله صفة ثانية ملودة إذا نونتها وجعلت بينكم صفة  تعلقه بنفس بينكم ألن معناه

واخلامس أن تعلقها مبودة وجتعل بينكم ظرف مكان فيعمل مودة فيهما والسادس أن جتعله حاال من الضمري يف 
قوم منهم أن تتعلق يف مبودة بينكم إذا جعلته وصفا ملودة والسابع أن جتعله حاال من بينكم لتعرفه باالضافة وأجاز 

  وان كان بينكم صفة ألن الظروف يتسع فيها خبالف املفعول به 

  قوله تعاىل ولوطا معطوف عل نوح وابراهيم وقد ذكر 
قوله تعاىل انا منجوك وأهلك الكاف يف موضع جر عند سيبويه فعلى هذا ينتصب أهلك بفعل حمذوف أي وننجي 

ع نصب أو جر وموضعه نصب فتعطف على املوضع ألن االضافة يف تقدير أهلك ويف قول األخفش هي يف موض
االنفصال كما لو كان املضاف إليه ظاهرا وسيبويه يفرق بني املضمر واملظهر فيقول ال جيوز إثبات النون يف التثنية 

معطوف على نوح واجلمع مع املضمر كما يف التنوين وجيوز ذلك كله مع املظهر والضمري يف منها للعقوبة و شعيبا 
والفاء يف فقال عاطفة على أرسلنا املقدرة وعادا ومثود أي وإذكر أو وأهلكنا وقارون وما بعده كذلك وجيوز أن 

يكون معطوفا على اهلاء يف صدهم و كال منصوب ب أخذنا و من يف من أرسلنا وما بعدها نكرة موصوفة وبعض 
  دة لقوهلم يف مجعه عناكب الرواجع حمذوف والنون يف عنكبوت أصل والتاء زائ

قوله تعاىل ما يدعون هي استفهام يف موضع نصب بيدعون ال بيعلم و من شيء تبيني وقيل ما مبعىن الذي وجيوز أن 
تكون مصدرية وشيء مصدر وجيوز أن تكون نافية ومن زائدة وشيئا مفعول يدعون و نضر هبا حال من االمثال 

  وجيوز أن يكون خربا واالمثال نعت 
وله تعاىل اال الذين ظلموا هو استثناء من اجلنس ويف املعىن وجهان أحدمها اال الذين ظلموا فال جتادلوهم باحلسىن ق

بل بالغلظة ألهنم يغلظون لكم فيكون مستثىن من اليت هي أحسن ال من اجلدال والثاين ال جتادلوهم البتة بل حكموا 
  فيهم السيف لفرط عنادهم 

  ا هو فاعل يكفهم قوله تعاىل أنا أنزلن
قوله تعاىل والذين آمنوا يف موضع رفع باالبتداء و لنبوأهنم اخلرب وجيوز أن يكون يف موضع نصب بفعل دل عليه 

  الفعل املذكور و غرفا مفعول ثان وقد ذكر نظريه يف يونس واحلج والذين صربوا خرب ابتداء حمذوف 
فع باالبتداء ومن دابة تبيني و ال حتمل نعت الدابة و اهللا يرزقها قوله تعاىل وكأين من دابة جيوز أن يكون يف موضع ر

  مجلة خرب كأين 

  وأنث الضمري على املعىن وجيوز أن يكون يف موضع نصب بفعل دل عليه يرزقها ويقدر بعد كأين 
ياء واألصل حييان قوله تعاىل وان الدار االخرة أي ان حياة الدار ألنه أخرب عنها باحليوان وهي احلياة والم احليوان 

  فقلبت الياء وأوا لئال يلتبس بالتثنية ومل تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها لئال حتذف احدى األلفني 
  قوله تعاىل وليتمتعوا من كسر الالم جعلها مبعىن كي ومن سكنها جاز أن يكون وأن يكون أمرا واهللا أعلم 

  سورة الروم



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
اىل من بعد غلبهم املصدر مضاف إىل املفعول و يف بضع يتعلق بيغلبون و من قبل ومن بعد مبنيان على الضم قوله تع

  يف املشهور ولقطعهما عن االضافة وقرىء شإذا بالكسر فيهما على ارادة املضاف إليه كما قال ألفرزدق 
  بني ذراعي وجبهة االسد ... يا من رأى عارضا يسر به 

ت أقرب ألن ذكر املضاف إليه يف أحدمها يدل على االخر ويقرأ باجلر والتنوين على اعراهبا كاعراهبا اال أنه يف البي
مضافني والتقدير من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء ويومئذ منصوب ب يفرح و بنصر اهللا يتعلق به أيضا وجيوز 

  أن يتعلق ب ينصر 
  ودل ما تقدم على الفعل احملذوف ألنه وعد  قوله تعاىل وعد اهللا هو مصدر مؤكد أي وعد اهللا وعدا

قوله تعاىل ما خلق اهللا ما نافية ويف التقدير وجهان أحدمها هو مستأنف ال موضع له والكالم تام قبله وأومل يتفكروا 
مثل أو مل ينظروا يف ملكوت السموات والثاين موضعه نصب بيتفكروا والنفي ال مينع ذلك كما مل مينع يف قوله تعاىل 

  وظنوا ما هلم من حميص و بلقاء رهبم يتعلق ب كافرون والالم ال متنع ذلك واهللا أعلم 
  قوله تعاىل وأثاروا االرض قرىء شإذا بألف بعد اهلمزة وهو لإلشباع ال غري أكثر صفة مصدر حمذوف و ما مصدرية 

ه اسم كان ويف اخلرب وجهان قوله تعاىل مث كان عاقبة الذين أساء والسوأى يقرأ بالرفع والنصب فمن رفع جعل
أحدمها السوأى أن كذبوا يف موضع نصب مفعوال له أي ألن كذبوا أو بأن كذبوا أو يف موضع جر بتقدير اجلار 

على قول اخلليل والثاين أن كذبوا أي كان آخر أمرهم التكذيب والسوأى على هذا صفة مصدر ومن نصب جعلها 
ى واالخر أن كذبوا على ما تقدم وجيوز أن جيعل أن كذبوا بدال من خرب كان ويف االسم وجهان أحدمها السوأ

السوأى أو خرب مبتدأ حمذوف والسوأى فعلى تأنيث االسوأ وهي صفة ملصدر حمذوف والتقدير أساءوا االساءة 
ى السوأى وان جعلتها امسا أو خربا كان التقدير الفعلة السوأى أو العقوبة السوأى يبلس اجملرمون اجلمهور عل

تسمية الفاعل وقد حكى شإذا ترك التسمية وهذا بعيد ألن أبلس مل يستعمل متعديا وخمرجه أن يكون أقام املصدر 
  مقام املصدر مقام الفاعل وحذفه وأقام املضاف إليه مقامه أي بيبلس ابالس اجملرمني 
أن جيعل متسون صفة له والعائد  قوله تعاىل حني متسون اجلمهور على االضافة والعامل فيه سبحان وقرىء منونا على

  احملذوف أي متسون فيه كقوله تعاىل واتقوا يوما ال جتزى 
  قوله تعاىل وعشيا هو معطوف على حني وله احلمد معترض ويف السموات حال من احلمد 

ئنا من آياته قوله تعاىل ومن آياته يريكم الربق فيه ثالثة أوجه أحدها أن من آياته حال من الربق أي يريكم الربق كا
اال أن حق الوأو أن تدخل هنا على الفعل ولكن ملا قدم احلال وكانت من مجلة املعطوف أوالها الوأو وحسن ذلك 
أن اجلار واجملرور يف حكم الظرف فهو كقوله آتنا يف الدنيا حسنة ويف االخرة والوجه الثاين أن أن حمذوفة أي ومن 

ا جاز رفع الفعل والثالث أن يكون املوصوف حمذوفا أي ومن آياته آية آياته أن يريكم وان حذفت أن يف مثل هذ
يريكم فيها الربق فحذف املوصوف والعائد وجيوز أن يكون التقدير ومن آياته شيء أو سحاب ويكون فاعل يريكم 

  ضمري شيء احملذوف 
حذوف تقديره خرجتم من قوله تعاىل من االرض فيه وجهان أحدمها هو صفة لدعوة والثاين أن يكون متعلقا مب

  االرض ودل على احملذوف إذا أنتم 



  خترجون وال جيوز أن يتعلق من بتخرجون هذه ألن ما بعد إذا ال يعمل فيما قبلها 
قوله تعاىل وهو أهون عليه أي البعث أهون عليه يف ظنكم وقيل أهون مبعىن هني كما قالوا اهللا أكرب أي كبري وقيل 

  يف االبتداء نقل من نطفة إىل علقة إىل غري ذلك ويف البعث يكمل دفعة واحدة  هو أهو على املخلوق ألنه
قوله تعاىل فأنتم فيه سواء اجلملة يف موضع نصب جواب االستفهام أي هل لكم فتستووا وأما ختافوهنم ففي موضع 

ا مل تشارككم عبيدكم احلال من ضمري الفاعل يف سواء أي فتسأووا خائفا بعضكم بعضا مشاركته له يف املال أي إذ
  يف املال فكيف تشركون يف عبادة اهللا من هو مصنوع هللا كخيفتكم أي خيفة كخيفتكم 

قوله تعاىل فطرة اهللا أي الزموا أو اتبعوا دين اهللا و منيبني حال من الضمري يف الفعل احملذوف وقيل هو حال من 
  مصدر أي فطركم فطرة  ضمري الفاعل يف أقم ألنه يف املعىن للجميع وقيل فطرة اهللا

  قوله تعاىل من الذين فرقوا هو بدل من املشركني باعادة اجلار 
قوله تعاىل ليكفروا الالم مبعىن كي وقيل هو أمر مبعىن التوعد كما قال بعده فتمتعوا والسلطان يذكر ألنه مبعىن 

  الدليل ويؤنث ألنه مبعىن احلجة وقيل هو مجع سليط كرغيف ورغفان 
إذا هم إذا مكانية للمفاجأة نابت عن الفاء يف جواب الشرط ألن املفاجأة تعقيب وال يكون أول الكالم  قوله تعاىل

  كما أن الفاء كذلك وقد دخلت الفاء عليها يف بعض املواضع زائدة 
  قوله تعاىل وما آتيتم ما يف موضع نصب بآتيتم واملد مبعىن أعطيتم والقصر مبعىن جئتم وقصدمت 

  ريبو أي الربا فأولئك هو رجوع من اخلطاب إىل الغيبة قوله تعاىل ل
  قوله تعاىل ليذيقهم متعلق بظهر أي ليصري حاهلم إىل ذلك وقيل التقدير عاقبهم ليذيقهم 

  قوله تعاىل وكان حقا حقا خرب كان مقدم و نصر امسها وجيوز أن 

مصدر وعلينا نصر مبتدأ وخرب يف  يكون حقا مصدرا وعلينا اخلرب وجيوز أن يكون يف كان ضمري الشأن وحقا
  موضع خرب كان 

قوله تعاىل كسفا بفتح السني على أنه مجع كسفة وسكوهنا على هذا املعىن ختفيف وجيوز أن يكون مصدرا أي ذا 
  كسف واهلاء يف خالله للسحاب وقيل للكسف 

سحاب أو للريح أو للكسف واملعىن قوله تعاىل من قبله قيل هي تكرير لقبل األوىل واألوىل أن تكون اهلاء فيها لل
  وان كانوا من قبل نزول املطر من قبل السحاب أو الريح فتتعلق من بينزل 

قوله تعاىل إىل أثر يقرأ باالفراد واجلمع و حيىي بالياء على أن الفاعل اهللا أو االثر أو معىن الرمحة وبالتاء على أن 
د دل عليه حييي االرض وقيل للريح وقيل للسحاب لظلوا أي ليظللن الفاعل آثار أو الرمحة واهلاء يف رأوه للزرع وق

  ألنه جواب الشرط وكذا أرسلنا مبعىن نرسل والضعف بالفتح والضم لغتان 
  قوله تعاىل ال تنفع بالتاء على اللفظ وبالياء على معىن العذر أو ألنه فصل بينهما أو ألنه غري حقيقي واهللا أعلم 

  سورة لقمان

  رمحن الرحيم بسم اهللا ال
  قوله تعاىل هدى ورمحة مها حاالن من آيات والعامل معىن االشارة وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هي أو هو 

قوله تعاىل ويتخذها النصب على العطف على يضل والرفع عطف على يشتري أو على إضمار هو والضمري يعود 



  على االيات  على السبيل وقيل على احلديث ألنه يراد به االحاديث وقيل
قوله تعاىل كأن مل يسمعها موضعه حال والعامل ويل أو مستكربا و كأن يف إذنيه وقرا اما بدل من احلال األوىل اليت 

  هي كأن مل أو تبيني هلا أو حال من الفاعل يف يسمع 
  قوله تعاىل خالدين فيها حال من اجلنات والعامل ما يتعلق به هلم وان 

   يف هلم وهو أقوى وعد اهللا حقا قد ذكر يف الروم بغري عمد قد ذكر يف الرعد شئت كان حاال من الضمري
قوله تعاىل هذا خلق اهللا أي خملوقه كقوهلم درهم ضرب االمني و مإذا يف موضع نصب ب خلق ال بأروين ألنه 

ن لقمانا فعالنا من استفهام فأما كون إذا مبعىن الذي فقد ذكر يف البقرة و لقمان اسم أعجمي وان وافق العريب فا
  اللقم أ أشكر قد ذكر نظائره وإذ قال أي وإذكر و بين قد ذكر يف هود 

  قوله تعاىل وهنا املصدر هنا حال أي ذات وهن أي موهونة وقيل التقدير يف وهن 
  قوله تعاىل معروفا صفة مصدر حمذوف أي أصحابا معروفا وقيل التقدير مبعروف 

   القصة أو الفعلة و مثقال حبة قد ذكر يف االنبياء قوله تعاىل اهنا ان تك ها ضمري
قوله تعاىل من صوتك هو صفة حملذوف أي اكسر شيئا من صوتك وعلى قول األخفش تكون من زائدة وصوت 

  احلمري امنا وحده ألنه جنس 
 ال حتصوها و قوله تعاىل نعمه على اجلمع ونعمة على االفراد يف اللفظ واملراد اجلنس كقوله وان تعدوا نعمة اهللا

  ظاهرة حال أو صفة 
قوله تعاىل من شجرة يف موضع احلال من ضمري االستقرار أو من ما والبحر بالرفع على وجهني أحدمها هو مستأنف 

والثاين عطف على موضع اسم ان وبالنصب عطفا على اسم ان وان شئت على إضمار فعل يفسره ما بعده وضم 
  ياء ميده وفتحها لغتان 

  اىل اال كنفس واحدة يف موضع رفع خرب خلقكم قوله تع
  قوله تعاىل بنعمة اللهحال من ضمري ألفك وجيوز أن يتعلق بتجزى أي بسبب نعمة اهللا عز و جل 

قوله تعاىل وال مولود هو جاز مولود جيوز أن يعطف على والد فيكون ما بعده صفة له وجيوز أن يكون مبتدأ وان 
  واجلملة بعده اخلرب  كان نكرة ألنه يف سياق النفي

قوله تعاىل وينزل الغيث هذا يدل على قوة شبه الظرف بالفعل ألنه عطفه على قوله عنده كذا يقول ابن جين وغريه 
  واهللا أعلم 

  سورة السجدة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ما ذكرناه يف أول البقرة فعلى قوله تعاىل أمل جيوز أن يكون مبتدأ و تنزيل خربه والتنزيل مبعىن املنزل وهو يف املعىن ك

هذا ال ريب فيه حال من الكتاب والعامل تنزيل و من رب يتعلق بتنزيل أيضا وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف 
فيه والعامل فيها الظرف ألن ريب هنا مبين وجيوز أن يكون تنزيل مبتدأ وال ريب فيه اخلرب ومن رب حال كما تقدم 

علق من بتنزيل ألن املصدر قد أخرب عنه وجيوز أن يكون اخلرب من رب وال ريب فيه حال وال جيوز على هذا أن تت
  من الكتاب وأن يكون خربا بعد خرب 



  قوله تعاىل أم يقولون أم هنا منقطعة أي بل أيقولون و ما يف ما أتاهم نافية والكالم صفة لقوم 
  ة لسنة قوله تعاىل مما تعدون جيوز أن يكون صفة أللف وأن يكون صف

قوله تعاىل الذي أحسن جيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هو الذي يف خربا بعد خرب والعزيز مبتدأ والرحيم صفة 
والذي خربه و خلقه بسكون الالم بدل من كل بدل االشتمال أي أحسن خلق كل شيء وجيوز أن يكون مفعوال 

ء ويقرأ بفتح الالم على أنه فعل ماض وهو صفة أول وكل شيء ثانيا وأحسن مبعىن عرف أي عرف بعاده كل شي
  لكل أو لشيء 

قوله تعاىل أئذا ضللنا بالضاد أي ذهبنا وهلكنا وبالصاد أي أنتنا من قولك صل للحم إذا أننت والعامل يف إذا معىن 
ولو ترى هو من  اجلملة اليت يف أوهلا انا أي إذا هلكنا نبعث وال يعمل فيه جديد ألن ما بعد ان ال يعمل فيما قبلها

رؤية العني واملفعول حمذوف أي ولو ترى اجملرمني وأغىن عن ذكره املبتدأ و إذ هاهنا يراد هبا املستقبل وقد ذكرنا 
  مثل ذلك يف البقرة والتقدير يقولون ربنا وموضع احملذوف حال والعامل فيها تاكسوا 

  ون مفعول قوله تعاىل فذوقوا مبا نسيتم أي فذوقوا العذاب وجيوز أن يك

  فذوقوا لقاء على قول الكوفيني يف اعمال االول وجيوز أن يكون مفعول ذوقوا هذا أي هذا العذاب 
  قوله تعاىل تتجاىف و يدعون رهبم يف موضع احلال و خوفا وطمعا قد ذكر يف االعراف 
خربه على قراءة من فتح الياء قوله تعاىل ما أخفى هلم جيوز أن تكون ما استفهاما وموضعها رفع باالبتداء وأخفى هلم 

ولعى قراءة من سكنها وجعل أخفى مضارعا تكون ما يف موضع نصب بأخفى وجيوز أن تكون ما مبعىن الذي 
  منصوبة بتعلم و من قرة يف الوجهني حال من الضمري يف أخفى و جزاء مصدر أي جوزوا جزاء 

  م من التقدير و نزال قد ذكر يف ىل عمران قوله تعاىل ال يستوون مستأنف ال موضع له وهو مبعىن ما تقد
قوله تعاىل الذي كنتم به هو صفة العذاب يف موضع نصب وجيوز أن يكون صفة النار وذكر على معىن اجلحيم أو 

  احلريق 
قوله تعاىل من لقائه جيوز أن تكون اهلاء ضمري اسم اهللا أي من لقاء موسى اهللا فاملصدر مضاف إىل املفعول وأن 

ري موسى فيكون مضافا إىل الفاعل وقيل يرجع إىل الكتاب كما قال تعاىل وانك لتلقى القرآن وقيل من يكون ضم
لقائك يا حممد موسى عليهما ليلة املعراج ملا بالتشديد ظرف والعامل فيه جعلنا منهم أو يهددون وبالتخفيف وكسر 

  الالم على أهنا مصدرية كم أهلكنا قد ذكر يف طه 

  سورة االحزاب

  سم اهللا الرمحن الرحيم ب
  قوله تعاىل مبا تعملون امنا جاء باجلمع ألنه عىن بقوله تعاىل ابتع أنت وأصحابك ويقرأ بالياء على الغيبة 

قوله تعاىل الاليت هو مجع اليت والصل إثبات الياء وجيوز حذفها اجتزاء بالكسرة وجيوز تليني اهلمزة وقلبها ياء و 
  تظاهرون قد ذكر يف البقرة 

قوله تعاىل هو أقسط أي دعاؤكم فأضمر املصدر لداللة الفعل عليه فاخوانكم بالرفع أي فهم اخوانكم وبالنصب 
  أي فادعوهم اخوانكم ولكن 



ما تعمدت قلوبكم ما يف موضع جر عطفا على ما األوىل وجيوز أن تكون يف موضع رفع على االبتداء واخلرب 
  حمذوف أي تؤاخذون به 

  اجه أمهاهتم أي مثل أمهاهتم قوله تعاىل ون و
قوله تعاىل بعضهم جيوز أن يكون بدال وأن يكون مبتدأ و يف كتاب اهللا يتعلق بأوىل وافعل يعمل يف اجلار واجملرور 

وجيوز أن يكون حاال والعامل فيه معىن أويل وال يكون حاال من أولوا االرحام للفصل بينهما باخلرب وألنه عام إذا و 
وز أن يكون متصال بأولوا االرحام فينتصب على التبيني أي أعىن وأن يكون متعلقا بأوىل فمعىن االول من املؤمنني جي

وأولوا االرحام من املؤمنني أوىل باملرياث من االجانب وعلى الثاين وأولوا االرحام أوىل من املؤمنني واملهاجرين 
  االجانب اال أن تفعلوا استثناء من غري اجلنس 

  إذ أخذنا أي وإذكر قوله تعاىل و
قوله تعاىل إذ جائتكم هو مثل إذ كنتم أعداء وقد ذكر يف آل عمران و إذ جاؤكم بدل من إذ االلوى و الظنونا 

باأللف يف املصاحف ووجهه أنه رأس آية فشبه بأواخر االيات املطلقة لتتآخى رءوس االي ومثله الرسوال والسبيال 
ألف على األصل والزلزال بالكسر املصدر و يثرب ال ينصرف للتعريف ووزن على ما ذكر يف القراءات ويقرأ بغري 

الفعل وفيه التأنيث و يقولون حال أو تفسري ليستإذن و عورة أي ذات عورة ويقرأ بكسر الوأو والفعل منه عور 
أي اال لبثا أو اال فهو اسم فاعل و آلتوها بالقصر جاءها وباملد أي أعطوها ما عندهم من القوة والبقاء و اال يسريا 

زمنا ومثله اال قليال و ال يولون جواب القسم ألن عاهدوا يف معىن أقسموا ويقرأ بتشديد النون وحذف الوأو على 
  تأكيد جواب القسم و هلم قد ذكر يف االنعام اال أن ذاك متعد وهذا الزم 
وأشحة الثاين حال من الضمري املرفوع يف قوله تعاىل أشحة هو مجع شحيح وانتصابه على احلال من الضمري يف يأتون 

سلقوكم و ينظرون حال ألن رأيتهم أبصرهتم و تدور حال من الضمري يف ينظرون كالذي أي دورانا كدوران عني 
  الذي وجيوز أن تكو الكاف حاال من أعينهم أي مشبهة عني الذي 
  صح  قوله تعاىل حيسبون جيوز أن يكون حاال من أحد الضمائر املتقدمة إذا

  املعىن وتباعد العامل فيه وجيوز أن يكون مستأنفا و بادون مجع باد وقرىء بدى مثل غاز وغزى و يسألون حال 
قوله تعاىل أسوة الكسر والضم لغتان وهو اسم للتأسى وهو املصدر وهو اسم كان واخلرب لكم و يف رسول اهللا حال 

من أجازه وجيوز أن يكون يف رسول اهللا اخلرب ولكم ختصيص أو ظرف يتعلق باالستقرار ال بأسوة أو بكان على قول 
وتبيني ملن كان قيل هو بدل من ضمري املخاطب باعادة اجلار ومنع منه االكثرون ألن ضمري املخاطب ال يبدل منه 

  فعلى هذا جيوز أن تتعلق حبسنة أو يكون نعتا هلا وال تتعلق بأسوة ألهنا قد وصفت و كثريا نعت ملصدر حمذوف 
  قوله تعاىل وصدق اهللا ورسوله امنا أظهر االمسني هنا مع تقدم ذكرمها لئال يكون الضمري الواحد عن اهللا وغريه 

  قوله تعاىل ليجزي اهللا جيوز أن يكون الم العاقبة وأن يتعلق بصدق أو بزادهم أو مبا بدلوا 
حال و من أهل الكتاب حال من ضمري  قوله تعاىل بغيظهم جيوز أن يكون حاال وأن يكون مفعوال به و مل ينالوا

  الفاعل يف ظاهروهم و من صياصيهم متعلقة بأنزل و فريقا منصوب ب تقتلون و يضاعف ويضعف قد ذكر 
قوله تعاىل ومن يقنت يقرأ بالياء محال على لفظ من وبالتاء على معناها ومثله و تعمل صاحلا ومنهم من قرأ األوىل 

بعض النحويني هذا ضعيف ألن التذكري اصل فال جيعل تبعا للتأنيث وما عللوا به قد جاء بالتاء والثانية بالياء وقال 
  مثله يف القرآن وهو قوله تعاىل خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا 

  قوله تعاىل فيطمع الذي يقرأ بفتح العني على جواب النهي وبالكسر على نية اجلزم عطفا على ختضعن 



كسر القاف وفيه وجهان أحدمها هو من وقر يقر إذا ثبت ومنه الوقار والفاء حمذوفة والثاين قوله تعاىل وقرن يقرأ ب
هو من قر يقر ولكن حذفت احدى الراءين كما حذفت احدى الالمني يف ظلت فرارا من التكرير ويقرأ بالفتح 

  وهو من قرن ال غري وحذفت احدى الراءين وإمنا فتحت القاف على لغة يف قررت 

  عاىل أهل البيت أي يا أهل البيت وجيوز أن ينتصب على التخصيص واملدح أي أعين أو أخص قوله ت
قوله تعاىل واحلافظات أي احلافظات فروجهن وكذلك والذاكرات أي والذاكرات اهللا وأغىن املفعول األوىل عن 

  االعادة 
  قوله تعاىل أن تكون هلم اخلرية امنا مجع ألن أول االية يراد به العموم 

  قوله تعاىل واهللا أحق أن ختشاه قد ذكر مثله يف التوبة 
  قوله تعاىل الذين يبلغون هو نعت للذين خلوا وجيوز أن ينتصب على إضمار أعين وأن يرتفع على إضمارهم 

قوله تعاىل ولكن رسول اهللا أي ولكن كان رسول اهللا وكذلك وخامت النبيني ويقرأ بفتح التاء على معىن املصدر كذا 
ر يف بعض االعاريب وقال آخرون هو فعل مثل قاتل مبعىن ختمهم وقال آخرون هو اسم مبعىن آخرهم وقيل هو ذك

  مبعىن املختوم به النبيون كما خيتم بالطابع وبكسرها أي آخرهم 
ع على قوله تعاىل تعتدوهنا تفتعلوهنا من العدد أي تعدوهنا عليهن أو حتسبون هبا عليهن وموضعه جر على اللفظ أو رف

  املوضع والسراح اسم للتسريح وليس باملصدر 
قوله تعاىل وامرأة مؤمنة يف الناصب وجهان أحدمها أحللنا يف أول االية وقد رد هذا قوم وقالوا أحللنا ماض و ان 

وهبت هو صفة للمرأة مستقبل وأحللنا يف موضع جوابه وجواب الشرط ال يكون ماضيا يف املعىن وهذا ليس 
عىن االحالل هاهنا اإلعالم باحلل إذا وقع الفعل على ذلك كما تقول أحبت لك أن تكلم فالنا ان بصحيح ألن م

سلم عليك الوجه الثاين أن ينتصب بعف حمذوف أي وحنل لك امرأة ويقرأ أن وهبت بفتح اهلمزة وهو بدل من 
مري يف وهبت وأن يكون صفة امرأة بدل االشتمال وقيل التقدير ألن وهبت و خالصة جيوز أن يكون حاال من الض

ملصدر حمذوف أي هبة خالصة وجيوز أن يكون مصدرا أي أخلصت ذلك لك اخالصا وقد جاءت فاعلة مصدرا 
مثل العاقبة والعافية و لكيال يتعلق بأحللنا ومن ابتغيت من يف موضع نصب بابتغيت وهي شرطية واجلواب فال 

  أي واليت ابتغيتها واخلرب فال جناح  جناج عليك وجيوز أن يكون مبتدأ والعائد حمذوف

  قوله تعاىل كلهن الرفع على توكيد الضمري يف يرضني والنصب على توكيد املنصوب يف آتيتهن 
قوله تعاىل اال ما ملكت ميينك جيوز أن يكون يف موضع رفع بدال من النساء وأن يكون يف موضع نصب على اصل 

ن غري اجلنس وقوله تعاىل من أزواج يف موضع نصب و من زائدة اال ما االستثناء وهو من اجلنس وجيوز أن يكون م
  ملكت ميينك جيوز أن يكون يف موضع نصب بدال من أزواج وجيوز أن يكون االستثناء منقطعا 

قوله تعاىل اال أن يؤذن لكم هو يف موضع احلال أي ال تدخلوا اال مإذونا لكم وإىل تتعلق بيؤذن ألن معناها تدعو و 
بالنصب على احلال من الفاعل يف تدخلوا أو من اجملرور يف لكم ويقرأ باجلر على الصفة للطعام وهذا عند غري 

  البصريني خطأ ألنه جرى على غريها هو له فيجب أن يربز ضمري الفاعل فيكون غري ناظرين أنتم 
  قوله تعاىل وال مستأنسني هو معطوف على ناظرين 

  تعاىل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة يف ابراهيم قوله تعاىل بدنني هو مثل قوله 
قوله تعاىل ملعونني هو حال من الفاعل يف جيأورونك وال جيوز أن يكون حاال مما بعد أين ألهنا شرط وما بعد الشرط 



  ال يعمل فيما قبله 
يكون ظرفالئال جيدون  قوله تعاىل سنة اهللا هو منصوب على املصدر أي من ذلك سنة يوم تقلب وجوههم جيوز أن

ولنصريا أو ل يقولون ويقولون على الوجهني االولني حال من الوجوه ألن املراد أصحاهبا ويضعف أن يكون حاال 
  من الضمري اجملرور ألنه مضاف إليه ويقرأ تقلب يعين السعري وجوههم بالنصب 

  قوله تعاىل ليعذب اهللا الالم تتعلق حبملها واهللا أعلم 
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لقرآن: كتاب  ا إعراب  تبيان يف  ل   ا
أيب عبداهللا احلسني: املؤلف  الدين عبداهللا بن  ء حمب  لبقا بو ا لعكربي   أ  ا

  سورة سبأ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل يف االخرة جيوز أن يكون ظرفا العامل فيه احلمد أو الظرف وأن يكون حاال من احلمد والعامل فيه 

  الظرف 
  هو مستأنف وقيل هو حال مؤكدة  قوله تعاىل يعلم

  قوله تعاىل عامل الغيب يقرأ بالرفع أي هو عامل وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب ال يعزب وباجلر صفة لريب أو بدال 
  قوله تعاىل وال أصغر باجلر عطفا على ذرة وبالرفع عطفا على مثقال 

  اب والرجز مطلق العذاب قوله تعاىل من رجز أليم يقرأ باجلر صفة لرجز وبالرفع صفة لعذ
قوله تعاىل وترى هو معطوف على ليجزي وجيوز أن يكون مستأنفا و الذي أنزل مفعول أول و احلق مفعول ثان 

وهو فصل وقرىء احلق بالرفع على االبتداء واخلرب وفاعل يهدي ضمري الذي أنزل وجيوز أن يكون ضمري اسم اهللا 
  حمذوفة وجيوز أن يكون يف موضع فاعل أي ويروه حقا وهاديا وجيوز أن يعطف على موضع احلق وتكون ان 

قوله تعاىل إذا مزقتم العامل يف إذا ما دل عليه خرب ان أي إذا مزقتم بعثتم وال يعمل فيه ينبئكم ألن اخبارهم ال يقع 
قوم يف الظروف  وقت متزيقهم وال مزقتم ألن إذا مضافة إليها وال جديد ألن ما بعد ان ال يعمل فيما قبلها وأجازه

  أفترى اهلمزة لالستفهام ومهزة الوصل حذفت استغناء عنها 
  قوله تعاىل خنسف هبم االظهار هو األصل واالدغام جائز ألن الفاء والباء متقاربان 

قوله تعاىل يا جبال أي وقلنا يا جبال وجيوز أن يكون تفسريا للفصل وكذا وألنا له والطري بالنصب وفيه أربعة أوجه 
دها هو معطوف على موضع جبال والثاين الوأو مبعىن مع والذي أو صلته الوأو أوىب ألهنا ال تنصب اال مع الفعل أح

  والثالث أن تعطف على فضال والتقدير وتسبيح الطري قاله الكسائي 

لثاين والرابع بفعل حمذوف أي وسخرنا له الطري ويقرأ بالرفع وفيه وجهان أحدمها هو معطوف على لفظ جبال وا
  على الضمري يف أوىب وأغنت مع عن توكيده 

  قوله تعاىل أن اعمل أن مبعىن أي أي أمرناه أن اعمل وقيل هي مصدرية 
قوله تعاىل ولسليمان الريح يقرأ بالنصب أي وسخرنا وبالرفع على االبتداء أو على أنه فاعل و غدوها شهر مجلة يف 

ن الغدو مصدر وليس بزمان من يعمل من يف موضع نصب اي موضع احلال من الريح والتقدير مدة غدوها أل
وسخرنا له من اجلن فريقا يعمل أو يف موضع رفع على االبتداء أو الفاعل أي وله من اجلن فريق يعمل و آل دأود 

أي يا ىل أو أعىن آل دأود و شكرا مفعول له وقيل هو صفة ملصدر حمذوف أي عمال شكرا وجيوز أن يكون 
  وا شكرا التقدير اشكر

قوله تعاىل منسأته األصل اهلمز ألنه من تسأت الناقة وغريها إذا سقتها واملسأة العصا اليت يساق هبا اال أن مهزهتا 
أبدلت ألفا ختفيفا وقرىء يف الشإذ من سأته بكسر التاء على أن من حرف جر وقد قيل غلط قاريها وقال ابن جين 

  عني حمذوفة وفيه بعد مسيت العصا سأة ألهنا تسوء فهي فلة وال



قوله تعاىل تبنت على تسمية الفاعل والتقدير تبني أمر اجلن و أن لو كانوا يف موضع رفع بدال من أمر املقدر ألن 
املعىن تبينت االنس جهل اجلن وجيوز أن يكون يف موضع نصب أي تبينت اجلن جهلها ويقرأ بينت على ترك تسمية 

  الفاعل وهو على الوجه االول بني 
قوله تعاىل لسبا قد ذكر يف النمل و مساكن مجع مسكن بالفتح والكسر ومها املنزل موضع السكون وجيوز أن 

يكون مصدرا فيكون الواحد مفتوحا مثل املقعد واملطلع واملكان بالكسر و آية اسم كان و جنتان بدل منها أو خرب 
  مبتدأ حمذوف 

أو ولكم رب ويقرأ شإذا بلدة وربا بالنصب على أنه مفعول قوله تعاىل بلدة أي هذه بدة ورب أي وربكم رب 
  الشكر 

قوله تعاىل أكل مخط يقرأ بالتوين والتقدير أكل أكل مخط فحذف املضاف ألن اخلمط شجر واالكل مثرة وقيل 
  التقدير أكل ذي مخط وقيل هو 

ر و قليل نعت ألكل وجيوز أن يكون بدل منه وجعل مخط أكال جملأورته إياه وكونه سببا له ويقرأ باالضافة وهو ظاه
  نعتا خلمط وأثل وسدر 

قوله تعاىل ربنا يقرأ بالنصب على النداء و باعد وبعد على على السؤال ويقرأ بعد على لفظ املاضي ويقرأ ربنا 
  وباعد وبعد على اخلرب و ممزق مصدر أو مكان 

ى أنه مفعول كأنه ظن فيهم أمرا وواعده نفسه قوله تعاىل صدق عليهم بالتخفيف و إبليس فاعله و ظنه بالنصب عل
فصدقه وقيل التقدير صدق يف ظنه فلما حذف احلرف وصل الفعل ويقرأ بالتشديد على هذا املعىن ويقرأ إبليس 

  بالنصب على أنه مفعول وظنه فاعل كقول الشاعر 
  ويقرأ برفعهما جبعل الثاين بدل االشتمال ... فان يك ظين صادقا وهو صادقي 

له تعاىل من ؤمن جيوز أن يكون مبعىن الذي فينتصب بتعلم وأن يكون استفهاما موضع رفع باالبتداء و منها اما قو
  على التبيني أي لشك منها أي بسببها وجيوز أن يكون حاال من شك وقيل من مبعىن يف 

ق بتنفع فزع بالتشديد على مامل قوله تعاىل اال ملن إذن جيوز أن تتعلق الالم بالشفاعة ألنك تقول شفعت له وأن تتعل
يسم فاعله والقائم مقام الفاعل عن قلوهبم واملعىن أزيل عن قلوهبم وقيل املسند إليه الفعل مضمر دل عليه الكالم 
أي حنى اخلوف ويقرأ بالفتح على التسمية أي فزع اهللا اي كشف عنها ويقرأ فرغ أي أخلى وقرىء شإذا افرنقع 

  ءة هبا أي تفرق وال جتوز القرا
قوله تعاىل أو اياكم معطوف على اسم ان وأما اخلرب فيجب أن يكون مكررا كقولك ان زيدا وعمرا قائم التقدير ان 
زيدا قائم وان عمرا قائم واختلفوا يف اخلرب املذكور فقال بعضهم هو لألول وقال بعضهم هو للثاين فعلى هذا يكون 

يه وخرب املعطوف حمذوف لداللة املذكور عليه وعكسه آخرون لعلى هدى خرب االول و أو يف ضالل معطوف عل
والكالم على املعىن غري اإلعراب ألن املعىن انا على هدى من غري شك وأنتم على ضالل من غري شك ولكن خلطه 

  يف اللفظ على عادهتم يف نظائره كقوهلم أخزى اهللا الكإذب مين ومنك 
ول يف أرسلناك واهلاء زائدة للمبالغة و للناس متعلق به أي وما أرسلناك اال قوله تعاىل إىل اال كافة هو حال من املفع
  كافة للناس عن الكفر واملعاصي وقيل 



هو حال من الناس اال أنه ضعيف عند االكثرين ألن صاحب احلال جمرور ويضعف هنا من وجه آخر وذاك أن الالم 
  وجيوز أن يكون التقدير من أجل الناس على هذا تكون مبعىن إىل إذ املعىن أرسلناك إىل الناس 

قوله تعاىل ميعاد يوم هو مصدر مضاف إىل الظرف واهلاء يف عنه جيوز أن تعود على امليعاد وعلى اليوم وإىل أيهما 
  أعدهتا كانت اجلملة نعتا له 

ور الليل والنهار قوله تعاىل بل مكر الليل مثل ميعاد يوم ويقرأ بفتح الكاف وتشديد الراء والتقدير بل صدنا كر
علينا ويقرأ كذلك اال أنه بالنصب على تقدير مدة كرورها قوله تعاىل زلفى مصدر على املعىن أي يقربكم قرىب اال 

من آمن جيوز أن يكون يف موضع نصب استثناء منقطعا وأن يكون متصال مستثىن من املفعول يف يقربكم وأن يكون 
  مرفوعا باالبتداء وما بعده اخلرب 

ه تعاىل وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه يف ما وجهان أحدمها شرطية يف موضع نصب والفاء جواب الشرط ومن قول
  شيء تبيني والثاين هو مبعىن الذي يف موضع رفع باالبتداء وما بعد الفاء اخلرب 

از تقدمي خرب قوله تعاىل أهؤالء مبتدأ و اياكم يف موضع نصب ب يعبدون ويعبدون خرب كان وفيه داللة على جو
  كان عليها ألن معمول اخلرب مبنزلته 

قوله تعاىل أن تقوموا هو يف موضع جر بدال من واحدة أو رفع على تقدير هي أن تقوموا أو نصب على تقدير أعىن 
و تتفكروا معطوف على تقوموا و ما بصاحبكم نفي بني يدي ظرف لنذير وجيوز أن يكون نعتا لنذير وجيوز أن 

  ة لنذسري فيكون بني ظرفا لالستقرار أو حاال من الضمري يف اجلال أو صفة أخرى يكون لكم صف
قوله تعاىل عالم الغيوب بالرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف أو خرب ثان أو بدل من الضمري يف يقذف أو صفة على 

  املوضع وبالنصب صفة السم ان أو على إضمار أعىن 
  التنأوش بغري مهز من ناش  قوله تعاىل فال فوت أي فال فوت هلم و

ينوش إذا تنأول واملعىن من أين هلم تنأول السالمة ويقرأ باهلمز من أجل ضم الوأو وقيل هي أصل من ناشه يناشه 
  إذا خلصه واهللا أعلم 

  سورة فاطر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
كة فكذلك يف أجود املذهبني وأجاز قوله تعاىل فاطر السموات االضافة حمضة ألنه للماضي ال غري فأما جاعل املالئ

قوم أن تكون غري حمضة على حكاية احلال و رسال مفعول ثان و أوىل بدل من رسل أو نعت له وجيوز أن يكون 
جاعل مبعىن خالق فيكون رسال حاال مقدرة و مثىن نعت ألجنحة وقد ذكر الكالم يف هذه الصفات املعدولة يف أول 

  النساء و يزيد يف اخللق 
  ه تعاىل ما يفتح اهللا ما شرطية يف موضع نصب بيفتح و من رمحة تبيني ملا قول

قوله تعاىل من خالق غري اهللا يقرأ بالرفع وفيه وجهان أحدمها هو صفة خلالق على املوضع وخالق مبتدأ واخلرب 
اجلر على الصفة لفظا حمذوف تقديره لكم أو لألشياء والثاين أن يكون فاعل خالق اي هل خيلق غري اهللا شيئا ويقرأ ب

  يرزقكم جيوز أن يكون مستأنفا وجيوز أن يكون صفة خلالق 
قوله تعاىل الذين كفروا جيوز أن يكون مبتدأ وما بعده اخلرب وأن يكون صفة حلزبه أو بدال منه وأن يكون يف موضع 



  جر صفة ألصحاب السعري أو بدل منه واهللا أعلم 
  أي متلهفة وأن يكون مفعوال له  قوله تعاىل حسرات جيوز أن يكون حاال

قوله تعاىل يرفعه الفاعل ضمري العمل واهلاء للكلم أي أي العمل الصاحل يرفع الكلم وقيل الفاعل اسم اهللا فتعود 
  اهلاء على العمل 

  ر قوله تعاىل ومكر أولئك مبتدأ واخلرب يبور وهو فصل أو توكيد وجيوز أن يكون مبتدأ ويبور اخلرب واجلملة خرب مك

قوله تعاىل سائغ شرابه سائع على فاعل وبه يرتفع شرابه العتماده على ما قبله ويقرأ أسيغ بالتشديد وهو فعيل مثل 
  سيد ويقرأ بالتخفيف مثل ميت وقد ذكر 

  قوله تعاىل ولو كان ذا قرىب أي لو كان املدعو ذا قرىب وجيوز أن يكون حاال وكان تامة 
ور ال فيها زائدة ألن املعىن الظلمات ال تسأوي النور وليس املراد أن النور يف نفسه ال قوله تعاىل وال النور وال احلر

  يستوي وكذلك ال يف وال االموات 
  قوله تعاىل جاءهتم رسلهم حال وقد مقدرة أي كذب الذين من قبلهم وقد جاءهتم رسلهم 

يقة ويقرأ بضمها وهو مجع جديد وغرابيب قوله تعاىل ألواهنا مرفوع مبختلف وجدد يفتح الدال مجع جدة وهي الطر
سود األصل وسود غرابيب ألن الغربيب تابع لألسود يقال أسود غربيب كما تقول أسود حالك و كذلك يف 

موضع نصب أي اختالفا مثل ذلك و العلماء بالرفع وهو الوجه ويقرأ برفع اسم اهللا ونصب العلماء على معىن امنا 
   يعظم اهللا من عباده العلماء

قوله تعاىل يرجون جتارة يهو خرب ان و ليوفيهم تتعلق بريجون وهي الم الصريورة وجيوز أن يتعلق مبحذوف أي فعلوا 
  ذلك ليوفيهم 

  قوله تعاىل هو احلق جيوز أن يكون هو فصال وأن يكون مبتدأ و مصدقا حال مؤكدة 
حمذوف أو مبتدأ واخلرب يدخلوهنا ومتام االية قد قوله تعاىل جنات عدن جيوز أن يكون خربا ثانيا لذلك أو خرب مبتدأ 

  ذكر يف احلج 
  قوله تعاىل دار املقامة مفعول أحلنا وليس بظرف ألهنا حمدودة ال مبسنا هو حال من املفعول االول 

قوله تعاىل فيموتوا هو منصوب على جواب النفي و عنهم جيوز أن يقوم مقام الفاعل و من عذاهبا يف موضع نصب 
العكس وجيوز أن تكون من زائدة فيتعني له الرفع و كذلك يف موضع نصب نعتا ملصدر حمذوف أي جنزي وجيوز 

  جزاء مثل ذلك 

قوله تعاىل صاحلا غري الذي جيوز أن يكونا صفتني ملصدر حمذوف أو ملفعول حمذوف وجيوز أن يكون صاحلا نعتا 
  تكون نكرة موصوفة أي تعمريا فيه للمصدر وغري الذي مفعول و ما يتذكر أي ما يتذكر جيوز أن 

قوله تعاىل أن تزوال وجيوز أن يكون مفعوال له أي خمافة أن تزوال أو عن وميسك أي حيبس و ان أمسكهما أي ما 
ميسكهما فان مبعىن ما وأمسك مبعىن ميسك وفاعل زادهم ضمري النذير و استكبارا مفعول له وكذلك مكر السيء 

وقرىء بإسكاهنا وهو عند اجلمهور جلن وقيل أجرى الوصل جمرى الوقف وقيل شبه  واجلمهور على حتريك اهلمزة
  املنفصل باملتصل ألن الياء واهلمزة من كلمة وال كلمة أخرى فأسكن كما سكن ابل واهللا أعلم 

  سورة يس



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ق بذلك إسكاهنا وىف الغنة ما يقرهبا من اجلمهور على ا سكان النون وقد ذكر نظريه ومنهم من يظهر النون ألنه حق

احلركة من أجل الوصل احملض وىف االظهار تقريب للحرف من الوقف عليه ومنهم من يكسر النون على أصل 
التقاء الساكنني ومنهم من بفتحها كما يفتح أين وقيل الفتحة اعراب ويس اسم للسورة كهابيل والتقدير اتل يس 

  والقران قسم على كل وجه 
وله تعاىل على صراط هو خرب ثان الن وجيوز أن يكون حاال من الضمري ىف اجلار تنزيل العزيز أي هو تنزيل العزيز ق

واملصدر مبعىن املفعول أي منزل العزيز ويقرأ بالنصب على أنه مصدر أي نزل تنزيال وباجلر أيضا صفة للقرآن لتنذر 
ه من املرسلني أي مرسل لتنذر و ما نافية وقيل هي مبعىن الذي أي جيوز أن تتعلق الالم بتنزيل وأن تتعلق مبعىن قول

  تنذرهم العذاب الذي أنذره آباؤهم وقيل هي نكرة موصوفة وقيل هي زائدة 
قوله تعاىل فأغشيناهم بالغني أي غطينا أعني بصائرهم فاملضاف حمذوف ويقرأ بالعني أي أضعفنا بصائرهم عن ادراك 

  ى اهلدى كما تضعف عني االعش
  قوله تعاىل وكل شيء مثل وكل انسان ألزمناه وقد ذكر 

قوله تعاىل واضرب هلم مثال أصحاب القرية اضرب هنا مبعىن اجعل وأصحاب مفعول أول ومثال مفعول ثان وقيل 
هو مبعىن إذكر والتقدير مثال مثل أصحاب فالثاين بدل من األوىل و إذ جاءها مثل إذ انتبذت وقد ذكر و إذ الثانية 

  بدل من األوىل فعززنا بالتشديد والتخفيف واملفعول حمذوف أي قوينامها 
قوله تعاىل أئن ذكرمت على لفظ الشرط وجوابه حمذوف أي ان ذكرمت كفرمت وحنوه ويقرأ بفتح اهلمزة أي إلذكرمت 

  ويقرأ شإذا أين ذكرمت أي عملكم السيء الزم لكم أين ذكرمت والكاف خمففة يف هذا الوجه 
عاىل وما يل اجلمهور على فتح الياء ألن ما بعدها يف حكم املتصل هبا إذ كان ال حيسن الوقف عليها واالبتداء قوله ت

  مبا بعدها و مايل ال أرى اهلدهد بعكس ذلك 
قوله تعاىل ال تغن عين هو جواب الشرط وال جيوز أن تقع ما مكان ال هنا ألن ما تنفي ما يف احلال وجواب الشرط 

  غري مستقبل ال 
قوله تعاىل مبا غفر يل يف ما ثالثة أوجه أحدها مصدرية أي بغفرانه والثاين مبعىن الذي أي بالذنب الذي غفره 

والثالث استفهام على التعظيم ذكره بعض الناس وهو بعيد ألن ما االستفهام إذا دخل عليه حرف اجلر حذفت ألفها 
  وقد جاء يف الشعر بغري حذف 

ا ما نافية وهكذا وما كنا وجيوز أن تكون ما الثانية زائدة أي وقد كنا وقيل هي اسم معطوف قوله تعاىل وما أنزلن
  على جند 

قوله تعاىل ان كانت اال صيحة اسم كان مضمر أي ما كانت الصيحة اال صيحة والغرض وصفها باالحتاد وإذا 
  للمفاجأة واهللا أعلم 

ادى أي يا حسرة احضري فهذا وقتك و على تتعلق حبسرة قوله تعاىل يا حسرة فيه وجهان أحدمها أن حسرة من
فلذلك نصبت كقولك يا ضاربا ردال والثاين املنادى حمذوف وحسرة مصدر أي أحتسر حسرة ويقرأ يف الشإذ يا 

  حسرة العباد أي يا حتسريهم فاملصدر مضاف إىل الفاعل وجيوز أن يكون مضافا إىل املفعول أي أحتسر على العباد 
  ىل ما يأهتيم من رسول اجلملة تفسري سبب احلسرة وكم أهلكنا قوله تعا



بدل من موضع كم أهلكنا والتقدير أمل يروا أهنم إليهم  -قد ذكر و أهنم إليهم بفتح اهلمزة وهي مصدرية وموضع 
  ويقرأ بكسر اهلمزة على االستئناف 

  قوله تعاىل وان كل قد ذكر يف آخر هود 
هلم اخلرب و االرض مبتدأ و أحييناها اخلرب واجلملة تفسري لآلية وقيل الرض مبتدأ وآية قوله تعاىل وآية هلم مبتدأ و

  خرب مقدم وأحييناها تفسري االية وهلم صفة آية 
قوله تعاىل من العيون من على قول األخفش زائدة وعلى قول غريه املفعول حمذوف أي من العيون ما ينتفعون به 

دها هي مبعىن الذي والثاين نكرة موصوفة وعلى كال الوجهني هي يف موضع جر وما عملته يف ما ثالثة أوجه أح
عطفا على مثرة وجيوز أن يكون نصبا على موضع من مثره والثالث هي نافية ويقرأ بغري هاء وحيتمل االوجه الثالثة 

  اال ألهنا نافية بضعف ألن عملت مل يذكر هلا مفعول 
درناه اخلرب وبالنصب على فعل مضمر أي وقدرنا القمر ألنه معطوف على اسم قوله تعاىل والقمر بالرفع مبتدأ و ق

قد عمل فيه الفعل فحمل على ذلك ومن رفع قال هو حممول على وآية هلم يف املوضعني وعلى والشمس وهي أمساء 
ير قدرنا له منازل مل يعمل فيها فعل و منازل أي ذا منازل فهو حال أو مفعول ثان ألن قدرنا مبعىن صرينا وقيل التقد

و العرجون فعول والنون أصل وقيل هي زائدة ألنه من االنعراج وهذا صحيح املعىن ولكن شإذ يف االستعمال وقرأ 
بعضهم سابق النهار بالنصب وهو ضعيف وجوازه على أن يكون حذف التنوين اللتقاء الساكنني ومحل يسبحون 

  اك والسبق على من يعقل لوصفها باجلريان والسباحة واالدر
قوله تعاىل و أنا جيوز أن تكون خرب مبتدأ حمذوف أي هي أنا وقيل هي مبتدأ وآية هلم اخلرب وجاز ذلك ملا كان ألنا 

تعلق مبا قبلها واهلاء وامليم يف ذريتهم لقوم نوح وقيل ألهل مكة فال صريخ اجلمهور على الفتح ويكون ما بعده 
  ما ذكرنا يف قوله وال خوف عليهم  مستأنفا وقرىء بالرفع والتنوين ووجهه

قوله تعاىل اال رمحة هو مفعول له أو مصدر وقيل التقدير اال برمحة وقيل هو استثناء منقطع خيصمون مثل قوله يهد 
  وقد ذكر يف يونس 

نه قوله تعاىل يا ويلنا هو مثل قوله يا حسرة وقال الكوفيون وي كلمة ولنا جار وجمرور واجلمهور على من بعثنا أ
استفهام وقرىء شإذا من بعثنا على أنه جار وجمرور يتعلق بويل و هذا مبتدأ و ما وعد اخلرب و ما مبعىن الذي أو 

نكرة موصوفة أو مصدر وقيل هذا نعت ملرقدنا فيوقف عليه وما وعد مبتدأ واخلرب حمذوف أي حق وحنوه أو خرب 
  واملبتدأ حمذوف أي هذا أو بعثنا 

و خرب ان و فاكهون خرب ثان أو هو اخلرب ويف شغل يتعلق به ويقرأ فاكهني على احلال من قوله تعاىل يف شغل ه
  الضمري يف اجلار والشغل بضمتني وبضم بعده سكون وبفتحتني وبفتحة بعدها سكون لغات قد قرىء هبن 

ل حال وعلى قوله تعاىل يف ظالل جيوز أن يكون خربهم على االرائك مستأنف وأن يكون اخلرب متكئون ويف ظال
االالائك منصوب مبتكئون وظالل مجع ظل مثل ذيب وذياب أو ظلة مثل قبة وقباب والظلل مجع ظلة ال غري ما 

يدعون يف ما ثالثة أوجه هي مبعىن الذي ونكرة ومصدرية وموضعها مبتدأ واخلرب هلم وقيل اخلرب سالم وقيل سالم 
سالم وقيل هو بدل من ما ويقرأ بالنصب على املصدر وجيوز أن صفة ثانية ملا وقيل سالم خرب مبتدأ حمذوف أي هو 

يكون حاال من ما أو من اهلاء احملذوفة أي ذا سالمة أو مسلما و قوال مصدر أي يقول اهللا ذلك هلم قوال أو يقولون 
  قوال و من صفة لقول 

  قوله تعاىل جبال فيه قراءات كثرية كلها لغات مبعىن واحد 



ضمري للمعلم أي أن ما علمه ذكر ودل عليه وما علمناه لتنذر بالتاء على اخلطاب وبالياء على قوله تعاىل ان هو ال
  الغيبة أو على أنه للقرآن 

قوله تعاىل ركوهبم بفتح الراء اي مركوهبم كما قالوا حلوب مبعىن حملوب وقيل هو النسب أي ذو ركوب وقرىء 
  ذو ركوهبم أو يكون املصدر مبعىن املفعول مثل اخللق ركوبتهم بالتاء مثل حلوبتهم ويقرأ بضم الراء أي 

  و رميم مبعىن رامم أو مرموم و كن فيكون قد ذكر يف سورة النحل واهللا أعلم 

  سورة الصافات

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
الوأو للقسم وجواب القسم ان اهلكم و صفا مصدر مؤكد وكذلك زجرا وقيل صفا مفعول به ألن الصف قد يقع 

  املصفوف و رب السموات بدل من واحد أو خرب مبتدأ حمذوف أي هو رب على 
قوله تعاىل بزينة الكواكب يقرأ باالضافة وفيه وجهان أحدمها أن يكون من إضافة النوع إىل اجلنس كقولك باب 

ء بتزييننا حديد فالزينة كواكب والثاين أن تكون الزينة مصدرا أضيف إىل الفاعل وقيل إىل املفعول أي زينا السما
الكواكب ويقرأ بتنوين االول ونصب الكواكب وفيه وجهان أحدمها اعمال املصدر منونا يف املفعول والثاين بتقدير 

أعىن ويقرأ بتنوين االول وجر الثاين على البدل وبرفع الثاين باملصدر أي بأن زينتها الكواكب أو بأن زينت 
  الكواكب أو على تقدير هي الكواكب 

   وحفظا أي وحفظناها حفظا و من يتعلق بالفعل احملذوف قوله تعاىل
قوله تعاىل ال يسمعون مجع على معىن كل وموضع اجلملة جر على الصفة أو نصب على احلال أو مستأنف ويقرأ 
بتخفيف السني وعداه بإىل محال على املعىن يصفون وبتشديدها واملعىن واحد و دحورا جيوز أن يكون مصدرا من 

ون أو مصدرا يف موضع احلال أو مفعوال له وجيوز أن يكون مجع داحر مثل قاعد وقعود فيكون حاال اال معىن يقذف
من استثناء من اجلنس أي ال يستمعون املالئكة اال خمالسة مث يتبعون بالشهب ويف خطف كالم قد ذكر يف أوائل 

  البقرة و اخلطفة مصدر واللف والالم فيه للجنس أو للمعهود منهم 
ه تعاىل بل عجبت بفتح التاء على اخلطاب وبضمها قيل اخلرب عن النيب وقيل هو عن اهللا تعاىل واملعىن عجب قول

  عباده وقيل املعىن أنه بلغ حدا يقول القائل يف مثله عجبت 
  قوله تعاىل وأزواجهم اجلمهور على النصب أي واحشروا أزواجهم 

بالرفع عطفا على الضمري ىف ظلموا ال تناصرون ىف موضع احلال  أو هو مبعىن مع وهو ىف املعىن أقوى وقرىء شإذا
  وقيل التقدير ىف أن ال تناصرون و يتساءلون حال 

قوله تعاىل لذائقو العذاب الوجه اجلر باالضافة وقرىء شإذا بالنصب وهو سهو من قارئه ألن اسم الفاعل حتذف منه 
  النون وينصب إذا كان فيه األلف والالم 

فواكه هو بدل من رزق أو على تقدير هو و مكرمون بالتخفيف والتشديد للتكثري و يف جنات جيوز أن  قوله تعاىل
يكون ظرفا وأن يكون حاال وأن يكون خربا وكذلك على سرر وجيوز أن تتعلق على ب متقابلني ويكون حاال من 

ن كالذي قبله وأن يكون صفة مكرمون أو من الضمري يف اجلار و يطاف عليهم جيوز أن يكون مستانفا وأن يكو
  ملكرمون و من معني نعت لكأس وكذلك بيضاء و عنها يتعلق ب ينزفون 



قوله تعاىل مطعلون يقرأ بالتشديد على مفتعلون ويقرأ بالتحفيف أي مطلعون أصحابكم ويقرأ بكسر النون وهو 
  فال تثبت يف االضافة  بعيد جدا ألن النون ان كانت للوقاية فال تلحق االمساء وان كانت نون اجلمع

قوله تعاىل اال موتتنا هو مصدر من اسم الفاعل وقيل هو استثناء و نزال متييز و شوبا جيوز أن يكون مبعىن مشوب 
  وأن يكون مصدرا على بابه 

قوله تعاىل كيف كان عاقبة قد ذكر يف النمل فلنعم امليجيبون املخصوص باملدح حمذوف أي حنن و هم فصل و سالم 
نوح مبتدأ وخرب يف موضع نصب بتركنا وقيل هو تفسري مفعول حمذوف أي تركنا عليه ثناء هو سالم وقيل على 

معىن تركنا قلنا وقيل القول مقدر وقرىء شإذا بالنصب وهو وهو مفعول تركنا وهكذا ما يف هذه السورة من االي 
  و كذلك نعت ملصدر حمذوف أي جزاء كذلك 

إذ جاء وجيوز أن يكون ظرفا لعامل فيه من شيعته و إذ قال بدل من إذا األوىل وجيوز أن قوله تعاىل إذ جاء أي ادكر 
  يكون ظرفا لسليم أو جلاء 

قوله تعاىل مإذا تعبدون هو مثل مإذا تنفقون وقد ذكر يف البقرة أئفكا هو منصوب ب تريدون وآهلة بدل منه 
كذلك واملعىن عليه وقيل افكا مفعول له وآهلة مفعول والتقدير وعبادة آهلة ألن االفك مصدر فيقدر البدل منه 

  تريدون 

و ضربا مصدر من فراغ ألن معناه ضرب وجيوز أن يكون يف موضع احلال و يزفون بالتشديد والكسر مع فتح الياء 
ويقرأ بضمها ومها لغتان ويقرأ بفتح الياء وكسر الزاي والتخفيف وماضيه وزف مثل وعد ومعىن املشدد واملخفف 

  واالسراع 
قوله تعاىل وما تعملون هي مصدرية وقيل مبعىن الذي وقيل نكرة موصوفة وقيل استفهامية على التحقري لعملهم وما 

  منصوبة بتعملون و بنيانا مفعول به 
قوله تعاىل مإذا ترى جيوز أن يكون مإذا امسا واحدا ينصب بترى اي أي شيء ترى وترى من الرأي ال من رؤية 

ملتعدية إىل مفعولني بل كقولك هو يرى رأي اخلوارج فهو متعد إىل واحد وقرىء ترى بضم التاء وكسر العني وال ا
الراء وهو من الرأي أيضا اال أنه نقل باهلمزة فتعدى إىل اثنني فمإذا أحدمها والثاين حمذوف أي تريين وجيوز أن 

  لذي تراه أو الذي ترينيه تكون ما استفهاما وذا مبعىن الذي فيكون مبتدأ وخرب أي أي شيء ا
قوله تعاىل فلما جواهبا حمذوف تقديره نادته املالئكة أو ظهر فضلها وقال الكوفيون الوأو زائدة أي تله أو ناديناه و 

  نبيا حال من اسحق 
  قوله تعاىل إذ قال هو ظرف ملرسلني وقيل بإضمار أعىن 
  أحسن أو على إضمار أعىن  قوله تعاىل اهللا ربكم ورب يقرأ الثالثة بالنصب بدال من

قوله تعاىل الياسني يقرأ آل باملد أي أهله وقرىء بالقصر وسكون الالم وكسر اهلمزة والتقدير الياسني واحدهم 
  الياسي مث خفف اجلمع كما قالوا االشعرون ويقرأ شإذا ادراسني منسوبون إىل ادريس 

  قوله تعاىل وبالليل الوقف عليه تام 
  ه حال أو ظرف إىل يوم يبعثون متعلق بلبث أو نعت ملصدر حمذوف أي لبثا إىل يوم قوله تعاىل يف بطن

قوله تعاىل أو يزيدون أي يقول الرائي هلم هم مائة ألف أو يزيدون وقيل بعضهم يقول مائة ألف وبعضهم يقول 
  أكثر وقد ذكرنا يف قوله أو كصيب ويف موضاع وجوها أخر 



هي لالستفهام وحذفت مهزة الوصل استغناء هبمة االستفهام ويقرأ باملد وهو بعيد قوله تعاىل أصطفى بفتح اهلمزة و
  جدا وقرىء بكسر اهلمزة على لفظ اخلرب واالستفهام مراد كما قال عمر بن ايب ربيعة 

  عدد الرمل واحلصى والتراب ... مث قالوا حتبها قلت هبرا 
ن يقرأ به ما لكم كيف استفهام بعد استفهام اال عباد اهللا جيوز أي أحتبها وهو شإذ يف االستعمال والقياس فال ينبغي أ

  أن يكون مستثىن من جعلوا ومن حمضرون وأن يكون منفصال 
قوله تعاىل وما تعبدون الوأو عاطفة ويضعف أن يكون مبعىن مع إذ ال فعل هنا و ما أنتم نفي و من يف موضع نصب 

ل يقرأ شإذا بضم الالم فيجوز أن يكون مجعا على معىن من وأن بفاتنني وهي مبعىن الذي أو نكرة موصوفة و صا
يكون قلب فصار صايال مث حذفت الياء فبقي صال وجيوز أن يكون غري مقلوب على فعل كما قالوا يوم راح 

  وكبش صاف أي روح وصوف وما منا اال له أي أحد اال وقيل اال من له وقد ذكر يف النساء 

  سورة ص

  رحيم بسم اهللا الرمحن ال
اجلمهور على إسكان الدال وقد ذكر وجهه وقرىء بكسرها وفيه وجهان أحدمها هي كسرها التقاء الساكنني 

والثاين هي أمر من صادي وصادي الشيء قابله وعارضه أي عارض بعملك القرآن ويقرأ بالفتح أي اتل صاد وقيل 
اد وأما جواب القسم فمحذوف أي لقد حرك اللتقاء الساكنني والقرآن قسم وقيل معطوف على القسم وهو ص

جاءكم احلق وحنو ذلك وقيل هو معىن بل الذين كفروا أي وحق القرآن لقد خألف الكفار وتكربوا عن االميان 
وقيل اجلواب كم أهلكنا والالم حمذوفة أي لكم أهلكنا وهو بعيد ألن كم يف موضع نصب بأهلكنا وقيل هو معىن 

ريا من القرون أو قيل هو قوله تعاىل ان كل اال كذب الرسل وقيل هو قوله تعاىل ان هذه اجلملة أي لقد أهلكنا كث
  ذلك حلق وبينهما كالم طويل مينع من كونه جوابا 

  قوله تعاىل والت حني مناقص الصل ال زيدت عليها التاء كما زيدت 

فبعضهم يقف بالتاء ألن احلروف  على رب ومث فقيل ربت ومثت وأكثر العرب حيرك هذه التاء بالفتح فأما يف الوقف
ليست موضع تغيري وبعضهم يقف باهلاء كما يقف على قائمة فأما حني فمذهب سيبويه أنه خرب الت وامسها حمذوف 
ألهنا عملت عمل ليس أي ليس احلني حني هرب وال يقال هو مضمر ألن احلروف ال يضمر فيها وقال األخفش هي 

وخربها حمذوف أي ال حني مناظر هلم أو حينهم ومنهم من يرفع ما بعدها ويقدر  العاملة يف باب النفي فحني امسها
  اخلرب املنصوب كما قال بعضهم 

وقال أبو عبيدة التاء موصولة حبني ال بال وحكى أهنم يقولون حتني وثالث وأجاز قوم ... فأنا ابن قيس ال براح 
  علل اإلعراب الكبري جرما بعد الت وأنشدوا عليه أبياتا وقد استوفيت ذلك يف 

قوله تعاىل أن امشوا أي امشوا ألن املعىن انطلقوا يف القول وقيل هو االنطالق حقيقة والتقدير وانطلقوا قائلني 
  امشوا 

  قوله تعاىل فلريتقوا هذا كالم حممول على املعىن أي ان زعموا ذلك فلريتقوا 
اخلرب وجيوز أن يكون هنالك ظرفا ملهزوم و من االحزاب قوله تعاىل جند مبتدأ و ما زائدة و هنالك نعت و مهزوم 

  جيوز أن يكون نعتا جلند وأن يتعلق مبهزوم وأن يكون نعتا ملهزوم 



قوله تعاىل أولئك االحزاب جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون خربا واملبتدأ من قوله وعاد وأن يكون من مثود وأن 
  م والفتح لغتان قد قرئ هبا و دأود بدل و سخرنا قد ذكر ىف االنبياء يكون من قوله تعاىل وقوم لوط وألفواق بالض

قوله تعاىل اخلصم هو مصدر يف األصل وصف به فلذلك اليثىن وال جيمع و إذ األوىل ظرف لنبأ والثانية بدل منها أو 
تعاىل خصمان  ظرف ل تسوروا ومجع الضمري وهو يف احلقيقة الثنني وجتوز ألن االثنني مجع ويدل على ذلك قوله

  والتقدير حنن خصمان 
قوله تعاىل وعزيت بالتشديد أي غلبين وقرىء شإذا بالتخفيف واملعىن واحد وقيل هو من عز بكذا إذا أمر به وهذا 

  بعيد ألن قبله فعال يكون هذا معطوفا عليه كذا ذكر بعضهم وجيوز أن يكون حذف القول أي فقال أكفلنيها 

  اخلطابة و سؤال نعجتك مصدر مضاف إىل املفعول به وقال وعزيت يف اخلطاب أي 
قوله تعاىل اال الذين آمنوا استثناء من اجلنس واملستثىن منه بعضهم وما زائدة وهم مبتدأ وقليل خربه وقيل التقدير 

  وهم قليل منهم 
امللكني ركعا حال  قوله تعاىل فتناه بتشديد النون على إضافة الفعل إىل اهللا عز و جل وبالتخفيف على إضافة إىل

مقدرة و ذلك مفعول غفرنا وقيل خرب مبتدأ أي االمر ذلك فيضلك منصوب على اجلواب وقيل جمزوم عطفا على 
النهي وفتحت الالم اللتقاء الساكنني و باطال قد ذكر يف ىل عمران وأم يف املوضعني منقطعة و كتاب أي هذا 

  يل دأود فحذف املخصوص باملدح وكذا يف قصة أيوب كتاب و مبارك صفة أخرى نعم العبد أي سليمان وق
قوله تعاىل إذ عرض جيوز أن يكون ظرفا ألواب وأن يكون العامل فيه نعم وأنه يكون التقدير إذكر و اجلياد مجع 

  جواد وقيل جيد 
قوله تعاىل حب اخلري هو مفعول أحببت ألن معىن أحببت آثرت ألن مصدر أحببت االحباب وجيوز أن يكون 

صدرا حمذوف الزيادة وقال أبو علي أحببت مبعىن جلست من احباب البعري وهو بروكه وحب اخلري مفعول له م
مضاف إىل املفعول و ذكر ريب مضاف إىل املفعول أيضا وقيل إىل الفاعل أي عن أي ذكرين ريب وفاعل توارت 

اق يف قصة دأود عليه السالم و ردوها الشمس ومل جير هلا ذكر ولكن دلت احلال عليها وقيل دل عليها ذكر االشر
  الضمري للجياد و مسحا مصدر يف موضع احلال وقيل التقدير ميسح مسحا 

قوله تعاىل جسدا هو مفعول ألقينا وقيل هو حال من مفعول حمذوف أي ألقيناه قيل سليمان وقيل ولده على ما جاء 
جتري أي لينة و حيث ظرف لتجري وقيل لسخرنا يف التفسري و جتري حال من الريح و رخاء حال من الضمري يف 

  و الشياطني عطف على الريح و كل بدل منهم 
قوله تعاىل بغري حساب قيل هو حال من الضمري يف امنن أو يف أمسك واملعىن غري حماسب وقيل هو متعلق بعطاؤنا 

  وقيل هو حال منه أي هذا عطاؤنا واسعا ألن احلساب مبعىن الكايف 
  ن له عندنا لزلفى اسم ان واخلرب له والعامل يف عند اخلرب قوله تعاىل وا

  قوله تعاىل بنصب فيه قراءات متقاربة املعىن و رمحة مفعول له 
قوله تعاىل عبادنا يقرأ على اجلمع واالمساء اليت بعده بدل منه وعلى االفراد فيكون ابراهيم بدال منه وما بعده 

   معىن اجلمع فيكون كالقراءة األوىل معطوف على عبدنا وجيوز أن يكون جنسا يف
قوله تعاىل خبالصة يقرأ باالضافة وهي هاهنا من باب إضافة الشيء إىل ما يبينه ألن اخلاصلة قد تكون ذكرى وغري 
ذكرى وغري ذكرى وذكرى مصدر وخالصة مصدر أيضا مبعىن االخالص كالعافية وقيل خالصة مصدر مضاف إىل 



الدار وقيل خالصة مبعىن خلوص فيكون مضافا إىل الفاعل أي بأن خلصت هلم ذكرى املفعول أي باخالصهم ذكرى 
الدار وقيل خالصة اسم فاعل تقديره خبالص ذكرى الدار أي خالص من أن يشاب بغريه وقرىء بتنوين خالصة 
 فيجوز أن يكون ذكرى بدال منها وأن يكون يف موضع نصب مفعول خالصة أو على إضمار أعىن وأن يكون يف

موضع رفع فاعل خالصة أو على تقدير هي ذكرى وأما إضافة ذكرى إىل الدار فمن إضافة املصدر إىل املفعول أي 
بذكرهم الدار االخرة وقيل هي يف املعىن ظرف أي ذكرهم يف الدار الدنيا فهو اما مفعول به على السعة مثل يا 

  سراق الليلة أو على حذف حرف اجلر مثل ذهبت الشام 
عاىل جنات عدن هي بدل من حسن مآب و مفتحة حال من جنات يف قول من جعلها معرفة الضافتها إىل قوله ت

عدن وهو علم كما قالوا جنة اخللد وجنة املأوى وقال آخرون هي نكرة واملعىن جنات اقامة فتكون مفتحة وصفا 
أي مفتحة هلم االبواب منها فحذف وأما ارتفاع االبواب ففيه ثالثة أوجه أحدها هو فاعل مفتحة والعائد حمذوف 

كما حذف يف قوله فان اجلحيم هي املأوى أي هلم والثاين هي بدل من اجلنة تقول فتحت اجلنة وأنت تريد أبواهبا 
ومنه وفتحت السماء فكانت أبوابا والثالث كاالول اال أن األلف والالم عوض من اهلاء العائدة وهو قول الكوفيون 

  وفيه بعد 
 متكئني هو حال من اجملرور يف هلم والعامل مفتحة وجيوز أن يكون حاال من املتقني ألنه قد أخرب عنهم قيل قوله تعاىل

  احلال وقيل هو حال من الضمري يف يدعون وقد تقدم على العامل فيه 

واملعىن هذا ما  قوله تعاىل ما يوعدون بالياء على الغيبة والضمري للمتقني وبالتاء والتقدير وقيل هلم هذا ما توعدون
  وعدمت 

  قوله تعاىل ماله من نفاد اجلملة حال من الرزق والعامل االشارة أي ان هذا لرزقنا باقيا 
قوله تعاىل هذا اي االمر هذا مث استأنف فقال وان للطاغني و جهنم بدل من شر و يصلوهنا حال العامل فيه 

  هنم فحذف الفعل لداللة ما بعده عليه االستقرار يف قوله تعاىل للطاغني وقيل التقدير يصلون ج
قوله تعاىل هذا هو مبتدأ ويف اخلرب وجهان أحدمها فليذوقوه مثل قولك زيدا ضربه وقال قوم هذا ضعيف من أجل 
الفاء وليست يف معىن اجلواب كاليت يف قوله والسارقة فاقطعوا فأما محيم على هذا الوجه فيجوز أن يكون بدال من 

مبتدأ حمذوف أي هو محيم وأن يكون خربا ثانيا والوجه الثاين أن يكون محيم خربا هذا  هذا وأن يكون خرب
وفليذوقوه معترض بينهما وقيل هذا يف موضع نصب أي فليذوقوه هذا مث استأنف فقال محيم أي هو محيم وأما 

  عىن فاعل غساق فيقرأ بالتشديد مثل كفار وصبار وبالتخفيف اسم للمصدر أي ذو غسق أو يكون فعال مب
قوله تعاىل وآخر يقرأ على اجلمع وفيه وجهان أحدمها هو مبتدأ و من شكله نعت له أي من شكل احلميم و أزواج 

خربه والثاين أن يكون اخلرب حمذوفا أي وهلم أخر ومن شكله وأزواج صفتان وجيوز أن يكون من شكله صفة 
حميم ومن وأزواج يرتفع باجلار وذكر الضمري ألن املعىن من شكل م ا ذكرنا ويقرأ على االفراد وهو معطوف على

  شكله نعت له وأزواج يرتفع باجلار وجيوز أن يرتفع على تقدير هي أي احلميم والنوع االخر 
قوله تعاىل مقتحم أي النار و معكم جيوز أن يكون حاال من الضمري يف مقتحم أو من فوج ألنه قد وصف وال جيوز 

ىن وجيوز أن يكون نعتا ثانيا و ال مرحبا جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال أي هذا أن يكون ظرفا لفساد املع
  فوج مقوال له ال مرحبا ومرحبا منصوب على املصدر أو على املفعول به أي ال يسمعون مرحبا 

تفهام مبعىن قوله تعاىل من قدم هي مبعىن الذي و فزده اخلرب وجيوز أن يكون من نصبا أي فرد من قدم وقيل هي اس
  التعظيم فيكون مبتدأ وقدم 



اخلرب مث استأنف وفيه ضعف و ضعفا نعت لعذاب أي مضاعفا و يف النار ظرف لزد وجيوز أن يكون حاال من اهلاء 
  وامليم أي زده كائنا يف النار وأن يكون نعتا ثانيا لعذاب أو حاال ألنه قد وصف 

لالستفهام وبالوصف على حذف حرف االستفهام لداللة أم عليه وقيل قوله تعاىل أختذناهم يقرأ بقطع اهلمزة ألهنا 
  االول خرب وهو وصف يف املعىن لرجال وأم استفهام أي أهم مفقودون أم زاغت و سخريا قد ذكر يف املؤمنون 
قوله تعاىل ختاصم أهل النار هو بدل من حق أو خرب مبتدأ حمذوف أي هو ختاصم ولو قيل هو مرفوع حلق لكان 

  يدا ألنه يصري مجلة وال ضمري فيها يعود على اسم ان بع
قوله تعاىل رب السموات جيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف وأن يكون صفة وأن يكون بدال وأن يكون مبتدأ واخلرب 

  العزيز 
ي قوله تعاىل إذ خيتصمون هو ظرف لعلم و أمنا مرفوع بيوحي ايل وقيل قائم مقام الفاعل وإمنا يف موضع نصب أ

  أوحى إىل االنذار أو يأيت نذير 
  قوله تعاىل إذ قال أي إذكر إذ قال من طني جيوز أن يكون نعتا لبشر وأن يتعلق خبالق 

قوله تعاىل فاحلق يف نصبه وجهان أحدمها مفعول لفعل حمذوف أي فأحق احلق أو فإذكر احلق والثاين على تقدير 
رض بينهما وسيبيويه يدفع ذلك ألنه ال جيوز حذفه اال مع اسم حذف القسم أي فباحلق ألمالالن واحلق أقول معت

اهللا عز و جل ويقرأ بالرفع اي فأنا احلق أو فاحلق مين وأما احلق الثاين فنصبه بأقول فيقرأ بالرفع على تقدير تكرير 
ي أقول ألمألن املرفوع قبله أو على إضمار مبتدأ أي قويل احلق ويكون أقول على هذا مستأنفا موصوال مبا بعده أ

  وقيل يكون أقول خربا عنه واهلاء حمذوفة أي أقوله وفيه بعد 
  قوله تعاىل ولتعلمن أي لتعرفن وله مفعول واحد وهو نبأه وجيوز أن يكون متعديا إىل اثنني والثاين بعد حني 

  سورة الزمر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
وجيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هذا تنزيل و من متعلقة قوله تعاىل تنزيل الكتاب هو مبتدأ و من اهللا اخلرب 

باملصدر أو حال من الكتاب و الدين منصوب مبخلص وخملصا حال وأجاز ألفراء له الدين بالرفع على أنه مستأنف 
والذين اختذوا مبتدأ واخلرب حمذوف أي يقولون ما نعبدهم و زلفى مصدر أو حال مؤكدة يكور حال أو مستأنف و 

لقكم مستأنف و خلقا مصدر منه و يف يتعلق به أو خبلق الثاين ألن االول مؤكد فال يعمل و ربكم نعت أو بدل خي
وأما اخلرب فاهللا و له امللك خرب ثان أو مستأنف وجيوز أن يكون اهللا بدال من ذلك واخلرب له امللك و ال اله اال هو 

وإسكاهنا وقد ذكر مثله يف يؤده إليك و منيبا حال و منه  مستأنف أو خرب آخر و يرضه لكم بضم اهلاء واختالسها
  يتعلق خبول أو صفة لنعمة 

قوله تعاىل أمن هو قانت يقرأ بالتشديد والصل أم من فأم لالستفهام منقطعة أي بل أم من هو قانت وقيل هي متصلة 
ستوي الذين ويقرأ بالتخفيف تقديره أم من يعصي أم من هو مطيع مستويان وحذف اخلرب لداللة قوله تعاىل هل ي

وفيه االستفهام واملعادل واخلرب حمذوفان وقيل هي مهزة النداء و ساجدا وقائما حاالن من الضمري يف قانت أو من 
الضمري يف حيذر و بغري حساب حال من االجر أي موفرا أو من الصابرين أي غري حماسبني قل اهللا هو منصوب ب 

  أعبد 
أ وهلم اخلرب ومن فوقهم جيوز أن يكون العامل فيه اجلار وأن يكون حاال من ظلل والتقدير قوله تعاىل ظلل هو مبتد



  ظلل كائنة من فوقهم و من النار نعت لظلل و الظاغوت مؤنث وعلى ذلك جاء الضمري هنا 
نه كقولك قوله تعاىل أفمن مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره كمن جنا و وعد مصدر دل على العامل فيه قوله هلم غرف أل

  وعدهم 
  قوله تعاىل مث جيعله اجلمهور على الرفع وقرىء شإذا بالنصب ووجهه 

أن يضمر معه ان واملعطوف عليه أن اهللا أنزل يف أول االية تقديره أمل تر انزال اهللا أو إىل انزال مث جعله وجيوز أن 
  يكون منصوبا بتقدير ترى أي مث ترى جعله حطاما 

   و أفمن يتقي بوجهه احلكم فيهما كاحلكم يف قوله تعاىل افمن حق عليه وقد ذكر قوله تعاىل أفمن شرح اهللا
  قوله تعاىل كتابا هو بدل من أحسن و تقشعر نعت ثالث 

  قوله تعاىل قرآنا هو حال من القرآن موطئة واحلال يف املعىن 
  قوله تعاىل عربيا وقيل انتصب بيتذكرون 
ثل وقد ذكر يف قوله مثال قرية يف النحل و فيه شركاء اجلملة صفة لرجل ويف قوله تعاىل مثال رجال رجال بدل من م

  يتعلق ب متشاكسون وفيه داللة على جواز تقدمي خرب املبتدأ عليه ومثال متييز 
  قوله تعاىل والذي بالصدق املعىن على اجلمع وقد ذكر مثله يف قوله مثله كمثل الذي 

  وباالضافة وهو ظاهر  قوله تعاىل كاشفات ضره يقرأ بالتنوين
  قوله تعاىل قل اللهم فاطر السموات مثل قل اللهم مالك امللك 

  قوله تعاىل بل هي هي ضمري البلوي أو احلال 
قوله تعاىل أن تقول هو مفعول له أي أنرناكم خمافة أن تقول يا حسرتا اللف مبتدلة من ياء املتكلم وقرىء حسرتاى 

زيدات بعد األلف املنقلبة وقال آخرون بل األلف زائدة وهذا أبعد ملا فيه من  وهو بعيد وقد وجهت على أن الباء
ألفصل بني املضاف واملضاف إليه وفتحت الكاف يف جاءتك محال على املخاطب وهو انسان ومن كسر محله على 

  تأنيث النفس 
هي مبعىن العلم فتكون  قوله تعاىل وجوههم مسودة اجلملة حال من الذي كفروا ألن ترى من رؤية العني وقيل

اجلملة مفعوال ثانيا ولو قرىء وجوههم مسودة بالنصب لكان على بدل االشتمال و مفازهتم على االفراد ألنه 
مصدر وعلى اجلمع الختالف املصدر كاحللوم واالشغال وقيل املفازة هنا الطريق واملعىن يف مفازهتم ال ميسهم السوء 

  حال 

اعراهبا أوجه أحدها أن غري منصوب ب أعبد مقدما عليه وقد ضعف هذا الوجه من حيث قوله تعاىل أفغري اهللا يف 
كان التقدير أن اعبد فعند ذلك يفضي إىل تقدمي الصلة على املوصول وليس بشيء ألن أن ليست يف اللفظ فال 

ضرورة الشعر  يبقى عملها فلو قدرنا بقاء حكمها ألفضى إىل حذف املوصول وبقاء صلته وذلك ال جيوز اال يف
والوجه الثاين أن يكون منصوبا بتأمروين وأعبد بدل منه والتقدير قل أفتأمروين بعبادة غري اهللا عز و جل وهذا من 

بدل االشتمال ومن باب أمرتك اخلري والثالث أن غري منصوب بفعل حمذوف أي أفتلزموين غري اهللا وفسره ما بعده 
حال والعمل على الوجهني االوثني وأما النون فمشددة على الصل وقد  وقيل ال موع ألعبد من اإلعراب وقيل هو

  خففت حبذف الثانية وقد ذكر نظائره 
قوله تعاىل واالرض مبتدأ و قبضته اخلرب ومجيعا حال من االرض والتقدير إذا كانت جمتمعة قبضته أي مقبوضة 



احلجة التقدير ذات قبضته وقد رد عليه ذلك بأن فالعامل يف إذا املصدر ألنه مبعىن املفعول وقد ذكر أبو علي يف 
املضاف إليه ال يعمل فيما قبله وهذا ال يصح ألنه االن غري مضاف إليه وبعد حذف املضاف ال يبقى حكمه ويقرأ 

قبضته بالنصب على معىن يف قبضته وهو ضعيف ألن هذا الظرف حمدود فهو كقولك زيد الدار والسموات 
مينه متعلق باخلرب وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف اخلرب وأن يكون خربا ثانيا وقرىء مطويات مبتدأ وخرب و بي

مطويات بالكسر على احلال وبيمينه اخلرب وقيل اخلرب حمذوف أي والسموات قبضته و زمرا املوضعني حال وفتحت 
ذوف تقديره اطمأنوا وحنو الوأو زائدة عند قوم ألن الكالم جواب حىت وليست زائدة عند احملققني واجلواب حم

ذلك و نتبوأ حال من الفاعل أو املفعول و حيث هنا مفعول به كما ذكرنا يف قوله تعاىل وكال منها رغدا حيث 
  شئتما يف أحد الوجوه و حافني حال من املالئكة و يسبحون حال من الضمري يف حافني واهللا أعلم 

  سورة املؤمن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
   حم تنزيل الكتاب هو مثل امل تنزيل قوله تعاىل

قوله تعاىل غافر الذنب وقابل التوب كلتاهم صفة ملا قبله واالضافة حمضة وأما شديد العقاب فنكرة ألن التقدير 
شديد عقابه فيكون بدال وال جيوز أن يكون شديد مبعىن مشدد كما جاء إذين مبعىن مؤذن فتكون االضافة حمضة 

  يضا وأما ذي الطول فصفة أيضا ال اله اال هو جيوز أن يكون صفة وأن يكون مستأنفا فيتعرف فيكون وصفا أ
  قوله تعاىل أهنم هو مثل الذي يف يونس 

قوله تعاىل الذين حيملون مبتدأ و يسبحون خربه ربنا اي يقولون وهذا احملذوف حال و رمحة وعلما متييز واألصل 
  وسع كل شيء علمك 

وضع نصب عطفا على الضمري يف أدخلهم أي وأدخل من صلح وقيل هو عطف على قوله تعاىل ومن صلح يف م
  الضمري يف وعدهتم 

قوله تعاىل من مقتكم هو مصدر مضاف إىل الفاعل و أنفسكم منصوب به و إذ ظرف لفعل حمذوف تقديره مقتكم 
وال مقتكم ألهنم مل ميقتوا  إذ تدعون وال جيوز أن يعمل فيه مقت اهللا ألنه مصدر قد أخرب عنه وهو قوله أكرب من

  أنفسهم حني دعوا إىل االميان وإمنا مقتوها يف النار وعند ذلك ال يدعون إىل االميان 
قوله تعاىل وحده هو مصدر يف موضع احلال من اهللا أي دعى مفردا وقال يونس ينتصب على الظرف تقديره دعى 

  دته اجيادا على جياله وحده وهو مصدر حمذوف الزيادة والفعل منه أوح
قوله تعاىل رفيع الدرجات جيوز أن يكون التقدير هو رفيع الدرجات فيكون ذو صفة و يلقى مستأنفا وأن يكون 

  مبتدأ واخلرب ذو العرش أو يلقى و من أمره جيوز أن يكون حاال من الروح وأن يكون متعلقا بيلقى 

تقدير إذكر يوم وأن يكون ظرفا للتالق وهم مبتدأ و قوله تعاىل يوم هم يوم بدل من يوم التالق وجيوز أن يكون ال
بارزون خربه واجلملة يف موضع جر بإضافة يوم إليها و ال خيفى جيوز أن يكون خربا آخر وأن يكون حاال من 

الضمري يف بارزون وأن يكون مستأنفا اليوم ظرف والعامل فيه ملن أو ما يتعلق به اجلار وقيل هو ظرف للملك هللا 
 وقيل الوقف على امللك مث استأنف فقال هو اليوم هللا الواحد أي استقر اليوم هللا و اليوم االخر ظرف ل أي هو هللا

جتزى و اليوم االخري خرب ال أي ظلم كائن اليوم و إذ بدل من يوم االزفة و كاظمني حال من القلوب ألن املراد 



 يف أنذرهم وال شفيع يطاع يطاع يف موضع أصحاهبا وقيل هي حال من الضمري يف لدى وقيل هي حال من الضمري
  جر صفة لشفيع على اللفظ أو يف موضع رفع على املوضع 

قوله تعاىل وأن يظهر هو يف موضع نصب أي أخاف االمرين ويقرأ أو أن يظهر أي أخاف أحدمها وأيهما وقع كان 
  خموفا 

يكتم أي يكتمه من آل فرعون أن يقول أي قوله تعاىل من آل فرعون هو يف موضع رفع نعتا ملؤمن وقيل يتعلق ب 
ألن يقول وقد جاءكم اجلملة حال و ظاهرين حال من ضمري اجلمع يف لكم و أريكم متعد إىل مفعولني الثاين ما 

  أرى وهو من الراي الذي مبعىن االعتقاد 
ىء بتشديد الشني قوله تعاىل سبيل الرشاد اجلمهور على التخفيف وهو اسم للمصدر اما الرشد أو االرشاد وقر

  وهو الذين يكثر منه االرشاد أو الرشد 
قوله تعاىل يوم التناد اجلمهور على التخفيف وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنه بتشديد الدال وهو مصدر تناد القوم إذا 

  ل تفرقوا أي يوم اختالف مذاهب الناس و يوم تولون بدل من اليوم الذي قبله و ما لكم من اهللا يف موضع احلا
قوله تعاىل الذين جيادلون فيه أوجه أحدها أن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هم الذين وهم يرجع على قوله من هو 

مسرف ألنه يف معىن اجلمع والثاين أن يكون مبتدأ واخلرب يطبع اهللا والعائد حمذوف أي على كل قلب متكرب منهم و 
  رض مسدد كذلك خرب مبتدأ حمذوف أي االمر كذلك وما بينهما معت

والثالث أن يكون اخلرب كرب مقتا أي كرب قوهلم مقتا والرابع أن يكون اخلرب حمذوفا أي معاندون وحنو ذلك واخلامس 
  أن يكون منصوبا بإضمار أعىن 

قوله تعاىل على كل قلب يقرأ بالتوين و متكرب صفة له واملراد صاحب القلب ويقرأ باالضافة وإضافة كل إىل القلب 
  عموم القلب الستعاب كل قلب بالطبع وهو يف املعىن كقراءة من قرأ على قلب كل متكرب يراد هبا 

قوله تعاىل أسباب السموات هو بدل مما قبله فأطلع بالرفع عطفا على أبلغ وبالنصب على جواب االمر أي ان تنب 
  يل أطلع وقال قوم هو جواب لعلي إذ كان يف معىن التمين 

  لة وما يتصل هبا بدل أو بدل أو تبيني لتدعونين االول قوله تعاىل تدعونين اجلم
  قوله تعاىل وأفوض أمري ايل اهللا اجلملة حال من الضمري يف أقول 

قوله تعاىل النار يعرضون عليها فيه وجهان أحدمها هو مبتدأ ويعرضون خربه والثاين أن يكون بدال من سوء العذاب 
البدل موضعه حال اما من النار أو من آل فرعون أدخلوا يقرأ ويقرأ بالنصب بفعل ليعرضون على هذا وعلى 

بوصل اهلمزة أي يقال آلل فرعون فعلى هذا التقدير يا آل فرعون ويقرأ بقطع اهلمزة وكسر اخلاء أي يقول اهللا 
  تعاىل للمالئكة 

صدر يف موضع اسم قوله تعاىل وإذ يتحاجون جيوز أن يكون معطوفا على عدوا وأن يكون التقدير وإذكر و تبعا م
الفاعل و نصيبا منصوب بفعل دل عليه مغنون تقديره هل أنتم دافعون عنا أو مانعون وجيوز أن يكون يف موضع 

املصدر كما كان شيء كذلك اال ترى إىل قوله تعاىل لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئا فشيئا يف 
  موضع عنا فكذلك نصيبا 

ا يوما جيوز أن يكون ظرفا أي خيفف عنا يف يوم شيئا من العذاب فاملفعول حمذوف وعلى قول قوله تعاىل خيفف عن
  األخفش جيوز أن تكون من زائدة وجيوز أن يكون مفعوال أي عذاب يوم كقوله تعاىل واتقوا يوما أي عذاب يوم 

  قوله تعاىل ال ينفع هو بدل من يوم يقوم 



  قوله تعاىل 
   زائدة قوله تعاىل وال املسيء ال

قوله تعاىل إذ االغالل اسذ ظرف زمان ماض واملراد هبا االستقبال هنا لقوله تعاىل فسوف يعلمون وقد ذكرت ذلك 
يف قوله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب والسالسل بالرفع جيوز أن يكون معطوفا على االغالل واخلرب يف 

سل يف أعناقهم وحذف لداللة االول عليه و يسحبون على هذا أعناقهم وأن يكون مبتدأ واخلرب حمذوف أي السال
حال من الضمري يف اجلار أو مستأنفا وأن يكون اخلرب يسحبون والعائد حمذوف أي يسحبون هبا وقرىء بالنصب 

  ويسحبون بفتح الياء واملفعول هنا مقدم على الفعل 
قد وصف به رسال وأن يكون مبتدأ وخربا واجلملة  قوله تعاىل منهم من قصصنا جيوز أن يكون منهم رافعا ملن ألنه

  نعت لرسل وأن يكون مستأنفا فأي منصوب ب تنكرون 
  قوله تعاىل مبا عندمها من العلم من هنا مبعىن البدل أي بدال من العلم وتكون حاال من ما أو من الضمري يف الظرف 

  واهللا أعلم  قوله تعاىل سنة اهللا هو نصب على املصدر أي سننا هبم سنة اهللا

  سورة حم السجدة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل تنزيل من الرمحن هو مثل أول سجدة لقمان كتاب أي هو كتاب وجيوز أن يكون مرفوعا بتنزيل أي نزل 

كتاب وأن يكون خربا بعد خرب أو بدال و قرآنا حال موطئة من آياته وجيوز أن يكون حاال من كتاب ألنه قد 
  وصف 

له تعاىل مما تدعونا هو حممول على املعىن ألن معىن يف أكنة حمجوبة عن مساع ما تدعونا إليه وال جيوز أن يكون نعتا قو
  ألكنة ألن االكنة االغشية وليست االغشية مما تدعونا إليه و ممنون مفعول من مننت احلبل أي قطعته 

  لو كان قوله تعاىل وجعل فيها هو مستأنف غري معطوف على خلق ألنه 

معطوفا عليه لكان داخال يف الصلة وال جيوز ذلك ألنه قد فصل بينهما بقوله تعاىل وجتعلون إىل آخر االية وليس من 
  الصلة يف شيء 

قوله تعاىل يف أربعة أيام أي يف متام أربعة أيام ولوال هذا التقدير لكانت االيام مثانية يومان يف االول وهو قوله خلق 
ويومان يف االخرة وهو قوله فقضاهن سبع مسوات يف يومني سواء بالنصب وهو مصدر أي االرض يف يومني 

فاستوت استواء ويكون يف موضع احلال من الضمري يف أقواهتا أو فيها أو من االرض ويقرأ باجلر على الصفة لأليام 
  وبالرفع على تقدير هي سواء 

 موضع احلال و أتينا بالقصر اي جئنا وباملد أي أعطينا من قوله تعاىل ائتيا أي تعاليا و طوعا و كرها مصدران يف
أنفسنا الطاعة و طائعني حال ومجع ألنه قد وضعها بصفات من يعقل أو التقدير أتينا مبن فينا فلذلك مجع وقيل مجع 

على حسب تعدد السموات واالرض وحفظا أي وحفظناها حفظا أو للحفظ إذ جاءهتم جيوز أن يكون ظرفا 
  م كما تقول لقيتك اسذ كان كذا وجيوز أن يكون صفة لصاعقة أو حاال من صاعقة الثانية ألنذرتك

قوله تعاىل حنسات يقرأ بكسر احلاء وفيه وجهان أحدمها هو اسم فاعل مثل نصب ونصبات والثاين أن يكون مصدرا 
سكن لعارض والثاين أن يكون يف األصل مثل الكلمة ويقرأ بالسكون وفيه وجهان أحدمها هي مبعىن املكسورة وإمنا 



  اسم فاعل يف الصل وسكن ختفيفا 
قوله تعاىل وأما مثود هو بالرفع على االبتداء و فهديناهم اخلرب وبالنصب على فعل حمذوف تقديره وأما مثود فهدينا 

  فسره قوله تعاىل فهديناهم 
  يوزعون كأنه قال مينعون يوم حنشر قوله تعاىل ويوم حنشر هو ظرف ملا دل عليه ما بعده وهو قوله تعاىل فهم 

  قوله تعاىل أن يشهد أي من أن يشهد ألن تستتر ال يتعدى بنفسه 
قوله تعاىل وذلكم هو مبتدأ و ظنكم خربه و الذي نعت للخرب أو خرب بعد خرب و أرداكم خرب آخر وجيوز أن يكون 

  معه مرادة اجلميع صفة أو بدال وأرداكم اخلرب وجيوز أن يكون أرداكم حاال وقد 

قوله تعاىل يستعتبوا يقرأ بفتح الياء وكسر التاء الثانية أي أن يطلبوا زوال ما يعتبون منه فما هم من املعتبني بفتح 
التاء أي من اجملابني إىل ازالة العتب ويقرأ يستعتبوا بضم الياء وفتح التاء أي يطلب منهم ماال يعتبون عليه فما هم 

  ي ممن يزيل العتب من املعتبني بكسر التاء أ
  قوله تعاىل والغوا فيه يقرأ بفتح الغني من لغا يلغا وبضمها من لغا يلغو واملعىن سواء 

قوله تعاىل النار هو بدل من جزاء أو خرب مبتدأ حمذوف أو مبتدأ وما بعده اخلرب وجزاء مصدر أي جوزوا بذلك 
   جزاء وجيوز أن يكون منصوبا جبزاء أعداء اهللا وأن يكون حاال

قوله تعاىل اال ختافوا جيوز أن يكون التقدير بأن ال ختافوا أو قائلني ال ختافوا فعلى االول هو حال أي تتنزل بقوهلم ال 
  ختافوا وعلى الثاين احلال حمذوفة 

قوله تعاىل نزال فيه وجهان أحدمها هو مصدر يف موضع احلال من اهلاء احملذوفة أو من ما اي لكم الذي تدعونه معدا 
وما أشبهه و من نعت له والثاين هو مجع نازل مثل صابر وصرب فيكون حاال من الوأو يف تدعون أو من الكاف وامليم 
  يف لكم فعلى هذا يتعلق من بتدعون أي يطلبوه من غفور أو بالظرف أي استقر ذلك من غفور فيكون حاال من ما 

صلته والذي مبتدأ وإذا للمفاجأة وهي خرب املبتدأ أي قوله تعاىل كأنه ويل فيه وجهان أحدمها هو حال من الذي ب
باحلضرة املعادي مشيها للويل والفائدة حتصل من احلال والثاين أن يكون خرب املبتدأ وإذا ظرف ملعىن التشبيه 

  والظرف يتقدم على العامل املعنوي والضمري يف يلقها للخصلة أو الكلمة 
  ليل والنهار والشمس والقمر قوله تعاىل خلقهن الضمري لآليات وهي ال

  قوله تعاىل ان الذين كفروا خرب ان حمذوف أي معاندون أو هالكون وقيل هو أولئك ينادون 
قوله تعاىل أعجمي على االستفهام ويقرأ هبمزة واحدة وفتح العني على النسب إىل عجم و عمي مصدر عمي مثل 

  أ عمي على أنه فعل ماض فعلى يتعلق باسم الفاعل صدى صدى ويقرأ بكسر امليم أي مشكل فهو اسم فاعل ويقر

  أو الفعل وأما املصدر فال يتعلق به لتقدمها عليه ولكن جيوز أن يكون على التبيني أو حاال منه 
  قوله تعاىل فلنفسه هو خرب مبتدأ حمذوف أي فهو لنفسه 

ولو كانت مبعىن الذي معطوفة على  قوله تعاىل وما حتمل ما نافية ألنه عطف عليها وال تضع مث نقض النفي باال
  الساعة مل يستقم ذلك فأما قوله تعاىل وما خترج من مثرة فيجوز أن تكون مبعىن الذي واالقوى أن تكون نافية 

قوله تعاىل إذناك هذا الفعل يتعدى إىل مفعول بنفسه وإىل آخر حبرف جر وقد وقع النفي وما يف خربه موقع اجلار 
مت يوقف على آنذاك مث يبتدأ فال موضع للنفي وأما قوله تعاىل وظنوا فمفعوالها قد أغىن عنهما واجملرور وقال أبو حا

وما هلم من حميص وقال أبو حامت يوقف على ظنوا مث أخرب عنهم بالنفي و دعاء اخلري مصدر مضاف إىل املفعول 



  سم حمذوف والفاعل حمذوف و ليقولن هذا يل جواب الشرط والفاء حمذوفة وقيل هو جواب ق
قوله تعاىل بربك الباء زائدة وهو فاعل يكف واملفعول حمذوف أي أمل يكفك ربك وقيل هذا أنه يف موضع البدل من 
الفاعل اما على اللفظ أو على املوضع أي أمل يكفك ربك شهادته وقيل يف موضع نصب مفعول يكفي أي أمل يكفك 

  ربك شهادته 

  سورة الشورى

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
قوله تعاىل كذلك يوحى يقرأ بياء مضمومه على مامسي فاعله والفاعل اهللا وما بعده نعت له والكاف يف موضع 

نصب بيوحى ويقرأ على ترك التسمية وفيه وجهان أحدمها أن كذلك مبتدأ ويوحى اخلرب واهللا فاعل لفعل حمذوف 
لعزيز مبتدأ و احلكيم نعت له أو خرب و له ما يف كأنه قيل من يوحى فقال اهللا وما بعده نعت له وجيوز أن يكون ا

  السموات خرب أو خرب ثان والثاين أن يكون كذلك نعتا ملصدر حمذوف وإليك القائم مقام الفاعل أي وحيا مثل ذلك 
قوله تعاىل فريق هو خرب مبتدأ حمذوف أي بعضهم فريق يف اجلنة وبعضهم فريق يف السعري وجيوز أن يكون التقدير 

  فريق منهم 

  قوله تعاىل والظاملون هو مبتدأ وما بعده اخلرب ومل حيسن النصب ألنه ليس يف اجلملة بعده فعل يفسر الناصب 
قوله تعاىل ذلكم جيوز أن يكون مبتدأ و اهللا عطف بيان أو بدل و ريب اخلرب وأن يكون اهللا اخلرب وريب خرب ثان أو 

  رب بدل أو يكون صفة اهللا تعاىل و عليه توكلت اخل
قوله تعاىل فاطر السموات أي هو فاطر وجيوز أن يكون خربا آخرا ويقرأ باجلر بدال من اهلاء يف عليه واهلاء يف فيه 
ضمريا جلعل والفعل قد دل عليه وجيوز أن يكون ضمري املخلوق الذي دل عليه يذرؤكم والكاف يف كمثله زائدة 

ألفضي إىل احلال إذ كان يكون املعىن أن له مثال وليس ملثله أي ليس مثله شيء فمثله خرب ليس ولو مل تكن زائدة 
مثل ويف ذلك تناقض ألنه إذا كان له مثل فلمثله مثل وهو هو مع أن إثبات املثل هللا سبحانه حمال وقيل مثل زائدة 

  والتقدير ليس كهو شيء كما يف قوله تعاىل فان آمنوا مبثل ما آمنتم به وقد ذكر وهذا قول بعيد 
تعاىل أن أقيموا جيوز أن يكون بدال من اهلاء يف به أو من ما أو من الدين كل صاحل وجيوز أن تكون ان مبعىن قوله 

  اي فال يكون له موضع 
قوله تعاىل لعل الساعة قريب جيوز أن يكون ذكر على معىن الزمان أو على معىن البعث أو على النسب أي ذات 

  مري االشفاق قرب وهو واقع أي جزاء كسبهم وقيل هو ض
قوله تعاىل يبشر اهللا العائد على الذي حمذوف أي يبشر به اال املودة استثناء منقطع وقيل هو متصل أي ال أسألكم 

  شيئا اال املودة يف القرىب فاين أسألكموها 
قوله تعاىل خيتم هو جواب الشرط وميح مرفوع مستأنف وليس من اجلواب ألنه ميحو الباطل من غري شرط 

  الوأو من اللفظ اللتقاء الساكنني ومن املصحف محال على اللفظ  وسقطت
قوله تعاىل ويستجيب هو مبعىن جييب و الذين آمنوا مفعول به وقيل يستجيب دعاء الذين آمنوا وقيل الذين يف 

  موضع رفع اي ينقادون له 
  قوله تعاىل إذا يشاء العامل يف إذا مجعهم ال قدير ألن ذلك يؤدي إىل أن 



  املعىن وهو على مجعهم قدير إذا يشاء فتعلق القدرة باملشيئة وهو حمال وعلى يتعلق بقدير  يصري
قوله تعاىل وما اصابكم ما شرطية يف موضع رفع باالبتداء فبما كسبت جوابه واملراد بالفعلني االستقبال ومن حذف 

  من قول الشاعر  الفاء من القراء محله على قوله وان أطعتموهم انكم ملشركون وعلى ما جاء
  وجيوز أن جتعل ما على هذا املذهب مبعىن الذي وفيه ضعف ... من يفعل احلسنات اهللا يشكرها 

قوله تعاىل اجلوار مبتدأ أو فاعل ارتفع باجلار و يف البحر حال منه والعامل فيه االستقرار وجيوز أن يتعلق يف باجلوار 
لثاين هي حال من الضمري يف اجلوار و يسكن جواب الشرط و كاإلعالم على الوجه االول حال ثانية وعلى ا

فيظللن معطوف على اجلواب وكذلك أو يوبقهن ويعف وأما قوله تعاىل ويعلم الذين فيقرأ بالنصب على تقدير وان 
يعلم ألنه صرفه عن اجلواب وعطفه على املعىن ويقرأ بالكسر على أن يكون جمزوما حرك اللتقاء الساكنني ويقرأ 

  فع على االستئناف بالر
  قوله تعاىل ما هلم من حميص اجلملة املنفية تسد مسد مفعويل عملت 

  قوله تعاىل فمتاع احلياة أي فهو متاع 
قوله تعاىل والذين جيتنبون معطوف على قوله تعاىل للذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون وجيوز أن يكون يف موضع 

ئر باجلمع واحدهتا كبرية ومن أفرد ذهب به إىل اجلنس و هم مبتدأ نصب بإضمار أعىن أو رفع على تقديرهم و كبا
  و يغفرون اخلرب واجلملة جواب إذا وقيل هم مرفوع بفعل حمذوف تقديره غفروا فحذف الفعل لداللة يغفرون عليه 

لذي قوله تعاىل وملن صرب من شرطية وصرب يف موضع جزم هبا واجلواب ان ذلك وقد حذف الفاء وقيل من مبعىن ا
  والعائد حمذوف أي ان ذلك منه 

  قوله تعاىل ينصروهنم جيوز أن يكون يف موضع جر محال على لفظ املوصوف 

  قوله تعاىل فان االنسان كفور أي ان االنسان منهم 
  قوله تعاىل ذكرانا واناثا مها حال واملعىن يقرن بني الصنفني 

بتداء وما قبله اخلرب أو فاعل باجلار العتماده على حرف النفي قوله تعاىل أن يكلمه اهللا أن والفعل يف موضع رفع باال
و اال وحيا استثناء منقطع ألن الوحي ليس بتكليم أو من وراء حجاب اجلار متعلق مبحذوف تقديره أو أن يكلمه 

يف  وهذا احملذوف معطوف على وحي تقديره اال أن يوحى إليه أو يكلمه وال جيوز أن يتعلق من بيكلمه املوجودة
اللفظ ألن ما قبل االستثناء املنقطع ال يعمل فيما بعد اال وأما أو يرسل فمن نصب فمعطوف على موضع وحيا أي 

يبعث إليه ملكا وقيل يف موضع جر أي بأن يرسل وقيل يف موضع نصب على احلال وال جيوز أن يكون معطوفا على 
 أن يرسل إليه رسوال وهذا فاسد وألن عطفه على أن أن يكلمه ألنه يصري معناه ما كان لبشر أن يكلمه اهللا وال

يكلم املوجودة يدخله يف صلة أن واال وحيا يفصل بني بعض الصلة وبعض لكونه منقطعا ومن رفع يرسل استأنف 
  وقيل من متعلقة بيكلمه ألنه ظرف والظرف يتسع فيه 

  قوله تعاىل ما كنت تدري اجلملة حال من الكاف يف إليك 
  صراط اهللا هو بدل من صراط مستقيم بدل املعرفة من النكرة واهللا أعلم قوله تعاىل 

  سورة الزخرف



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل والكتاب من جعل حم قسما كانت الوأو للعطف ومن قال غري ذلك جعلها للقسم 

واجملرور وجيوز أن يكون حاال من قوله تعاىل يف أم الكتاب يتعلق بعلى والالم ال متنع ذلك ولدينا بدل من اجلار 
الكتاب أو من أم وال جيوز أن يكون واحد من الظرفني خربا ألن اخلرب قد لزم أن يكون على من أجل الالم ولكن 

جيوز أن كل واحد منهما صفة للخرب فصارت حاال بتقدمها و صفحا مصدر من معىن نضرب ألنه مبعىن نصفح 
  اد وجيوز أن يكون حاال وقرىء بضم الص

واالشبه أن يكون لغة و أن بفتح اهلمزة مبعىن ألن كنتم وبكسرها على الشرط وما تقدم بدل على اجلواب وكم 
  نصب ب أرسلنا و بطشا متييز وقيل مصدر يف موضع احلال من الفاعل أي أهلكناهم باطشني 

على أحدهم ووجهه بدل منه قوله تعاىل وجهه مسودا اسم كان وخربها وجيوز أن يكون يف ظل امسها مضمرا يرجع 
ويقرآن بالرفع على أنه مبتدأ وخرب يف موضع خرب ظل وهو كظيم يف موضع نصب على احلال من اسم ظل أو من 

  الضمري يف مسودا 
قوله تعاىل أو من من يف موضع نصب تقديره أجتلعون من ينشأ ويف موضع رفع اي أو من ينشأ جزءا وولد و يف 

قلت املضاف إليه ال يعمل فيما قبله قيل اال يف غري ألن فيها معىن النفي فكأنه قال وهو  اخلصام يتعلق ب مبني فان
  ال يبني يف اخلصام ومثله مسألة الكتاب أنا زيدا غري ضارب وقيل ينتصب بفعل يفسره ضارب وكذا يف االية 

  قوله تعاىل قل أو لو على لفظ االمر وهو مستأنف ويقرأ قال يعين النذير املذكور 
  قوله تعاىل براء بفتح الباء ومهزة واحدة وهو مصدر يف موضع اسم الفاعل مبعىن بريء وقد قرىء به 

قوله تعاىل على رجل من القريتني أي من احدى القريتني مكة والطائف وقيل التقدير على رجل من رجلني من 
  من أهلهما القريتني وقيل كان الرجل من يسكن مكة والطائف ويتردد إليهما فصار كأنه 

قوله تعاىل لبيوهتم هو بدل باعادة اجلار أي لبيوت من كفر والسقف واحد يف معىن اجلمع وسقفا بالضم مجع مثل 
  رهن ورهن 

قوله تعاىل جاءنا على االفراد ردا على لفظ من وعلى التثنية ردا على القريتني الكافر وشيطانه و املشرقني قيل أراد 
  لقمرين املشرق واملغرب فغلب مثل ا

قوله تعاىل ولن ينفعكم يف الفاعل وجهان أحدمها أنكم وما عملت فيه أي ال ينفعكم تأسيكم يف العذاب والثاين أن 
يكون ضمري التمين املدلول عليه بقوله يا ليت بيين وبينك أي لن ينفعكم متين التباعد فعلى هذا يكون أنكم مبعىن 

  ان ماض ولن ينفعكم وفاعله ألنكم فأما إذ فمشكلة االمر ألهنا ظرف زم

واليوم املذكور ليس مباض وقال ابن جين يف مساءلته ابا علي راجعته فيها مرارا فآخر ما حصل منه أن الدنيا 
واالخرى متصلتان ومها سواء يف حكم اهللا تعاىل وعلمه فتكون إذ بدال من اليوم حىت كأهنا مستقبلة أو كأن اليوم 

على املعىن واملعىن أن ثبوت ظلمهم عندهم يكون يوم القيامة فكأنه قال ولن ينفعكم  ماض وقال غريه الكالم حممول
اليوم إذ صح ظلمكم عندكم فهو بدل أيضا وقال آخرون التقدير بعد إذ ظلمتم فحذف املضاف للعلم به وقيل إذ 

الفاعل التمين وجيوز أن مبعىن أن أي ألن ظلمتم يقرأ انكم يف العذاب بكسر اهلمزة على االستئناف وهذا على أن 
هذا أن يكون الفاعل ظلمكم أو جحدكم وقد دل عليه ظلمتم ويكون الفاعل احملذوف من اللفظ هو العامل يف إذ 

  ال ضمري الفاعل 



قوله تعاىل أم أنا خري أم هاهنا منقطعة يف اللفظ لوقوع اجلملة بعدها وهي يف املعىن متصلة معادلة إذ املعىن أنا خري 
 أو أينا خري و أسورة مجع سوار وأما أسأورة فجمع أسوار أو مجع أسورة مجع اجلمع وأصله أسأوير فجعلت منه أم ال

الياء عوضا من التاء وأما سلفا فواحد يف معىن اجلمع مثل الناس والرهط وأما سلفا بضمتني فجمع مثل أسد واسد 
لفا بضم السني وفتح الالم فقيل ابدل من أو مجع سألف مثل صابر وصرب أو مجع سليف مثل رغيف ورغف وأما س

  الضمة فتحة ختفيفا وقيل هو مجع سلفة مثل غرفة وغرف 
قوله تعاىل مثال هو مفعول ثان لضرب اي جعل مثال وقيل هو حال أي ذكر ممثال به و يصدون بضم الصاد 

  يعرضون وبكسرها لغة فيه وقيل الكسر مبعىن يضجعون 
  ال منكم وقيل املعىن حلولنا بعضكم مالئكة قوله تعاىل جلعلنا منكم أي بد

  قوله تعاىل أن تأتيهم هو بدل من الساعة بدل االشتمال 
  قوله تعاىل يطاف تقدير الكالم يدخلون فيطاف فحذف لفهم املعىن 

  قوله تعاىل ال يفتر عنهم هي حال أو خرب ثان وكالمها توكيد 
  ى الترخيم قوله تعاىل يا مالك يقرأ يا مال بالكسر والضم عل

قوله تعاىل ان كان للرمحن ولد ان مبعىن ما وقيل شرطية أي ان قلتم ذلك فأنا أول من وحده وقيل ان صح ذلك 
  فأنا أو االنفني من عبادته ولن يصح ذلك 

قوله تعاىل وهو الذي يف السماء اله صلة الذي ال تكون اال مجلة والتقدير هنا وهو الذي هو اله يف السماء ويف 
قة باله أي معبود يف السماء ومعبود يف االرض وال يصح أن جيعل اله مبتدأ ويف السماء خربه ألنه ال يبقى للذي متعل

عائد فهو كقولك هو الذي يف الدار زيد وكذلك ان رفعت اهلا بالظرف فان جعلت يف الظرف ضمريا يرجع على 
يته ال كونه يف السموات واالرض وكان يفسد الذي وأبدلت اهلا منه جاز على ضعف ألن الغرض الكلي إثبات اهل

أيضا من وجه آخر وهو قوله ويف االرض اله ألنه معطوف على ما قبله وإذا مل تقدر ما ذكرنا صار منقطعا عنه 
  وكان املعىن ان يف االرض اهلا 

اين أن يكون قوله تعاىل وقيله بالنصب وفيه أوجه أحدها أن يكون معطوفا على سرهم أي يعلم سرهم وقيله والث
معطوفا على موضع الساعة أي وعنده أن يعلم الساعة وقيله والثالث أن يكون منصوبا على املصدر أي وقال قيله 

ويقرأ بالرفع على االبتداء و يا رب خربه وقيل التقدير وقيله هو قيل يا رب وقيل اخلرب حمذوف أي قيله يا رب 
  اعة وقيل هو قسم واهللا أعلم مسموع أو جماب وقرىء باجلر عطفا على لفظ الس

  سورة الدخان

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل انا أنزلناه هو جواب القسم و انا كنا مستأنف وقيل هو جواب آخر من غري عاطف 

  قوله تعاىل فيها يفرق هو مستأنف وقيل هو صفة لليلة و انا معترض بينهما 
مفعول منذرين كقوله لينذر باسا شديدا والثاين هو مفعول له والعامل فيه قوله تعاىل أمرا يف نصبه أوجه أحدمها هو 

أنزلناه أو منذرين أو يفرق والثالث هو حال من الضمري يف حكيم أو من أمر ألنه قد وصف أو من كل أو من اهلاء 
رنا أمرا ودل على يف أنزلناه والرابع أن يكون يف موضع املصدر أي فرقا من عندنا واخلامس أن يكون مصدرا أي أم



ذلك ما يشتمل الكتاب عليه من االوامر والسادس أن يكون بدال من اهلاء يف أنزلناه فأما من عندنا فيجوز أن يكون 
   ٢٣٠صفة ألمر وأن يتعلق بيفرق 

قوله تعاىل رمحة فيه أوجه أحدها أن يكون مفعول مرسلني فرياد به النيب والثاين أن يكون مفعوال له والثالث أن 
يكون مصدرا أي رمحناكم رمحة والرابع أن يكون يف موضع احلال من الضمري يف مرسلني واالحسن أن يكون 

  التقدير ذوي رمحة 
قوله تعاىل رب السموات بالرفع على تقدير هو رب أو على أن يكون مبتدأ واخلرب ال اله اال هو أو خرب بعد خرب 

  وباجلر بدال من ربك 
بكم وجيوز أن يكون خربا آخر وأن يكون فاعل مييت ويف حييي ضمري يرجع إىل ما قبله أو قوله تعاىل ربكم أي هو ر

  على شريطة التفسري 
  قوله تعاىل يوم تأيت هو مفعول فارتقب 

قوله تعاىل هذا عذاب أي يقال هذا و الذكرى مبتدأ وهلم اخلرب وأن ظرف يعمل فيه االستقرار وجيوز أن يكون أين 
وقد جاءهم حال و قليال أي زمانا قليال أو كشفا قليال ويوم نبطش قيل هو بدل من تأيت وقيل هو اخلرب وهلم تبيني 

ظرف لعائدون وقيل التقدير إذكر وقيل ظرف ملا دل عليه الكالم أي ننتقم يوم نبطش ويقرأ نبطش بضم النون 
  وكسر الطاء يقال أبطشته إذا مكنته من البطش أي نبطش املالئكة 

عباد اهللا أي يا عباد اهللا اي أدوا إىل ما وجب عليكم وقيل هو مفعول أدوا أي خلوا بيين وبني من آمن قوله تعاىل 
يب واين عذت مستأنف و أن ترمجون أي من أن ترمجون و أن هؤالء منصوب بدعا ويقرأ بالكسر ألن أي صريه و 

  كم نصب ب تركوا و كذلك أي االمر كذلك وقيل التقدير تركا كذلك 
تعاىل من فرعون هو بدل من العذاب باعادة اجلار أي من عذاب فرعون وجيوز أن يكون جعل فرعون نفسه قوله 

عذابا و من املسرفني خرب آخر أو حال من الضمري يف عاليا و على علم حال من ضمري الفاعل أي اخترناهم عاملني 
  هبم وعلى يتعلق باخترنا 

معطوفا على قوم تبع فيكون أهلكناهم مستأنفا أو حاال من الضمري يف  قوله تعاىل والذين من قبلهم جيوز أن يكون
  الصلة وجيوز أن يكون مبتدأ 

واخلرب أهلكناهم وأن يكون منصوبا بفعل حمذوف و العبني حال و أمجعني توكيد للضمري اجملرور يوم ال يغين جيوز 
يكون ظرفا ملا دل عليه ألفصل أي يفصل أن يكون بدال من يوم ألفصل وأن يكون صفة مليقاهتم ولكنه بين وأن 

  بينهم يوم ال يغين وال يتعلق بألفصل نفسه ألنه قد أخرب عنه 
قوله تعاىل اال من رحم هو استثناء متصل أي من رمحه اهللا بقبول الشفاعة فيه وجيوز أن يكون بدال من مفعويل 

  ينصرون أي ال ينصرون اال من رحم اهللا 
ياء وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف الكاف أي يشبه املهل غالبا وقيل هو حال من املهل قوله تعاىل يغلي يقرأ بال

وقيل التقدير هو يغلي أي الزقوم أو الطعام وأما الكاف فيجوز أن تكون خربا ثانيا أو على تقدير هو كاملهل وال 
شجرة والكاف يف موضع نصب أي غليا جيوز أن يكون حاال من طعام ألنه ال عامل فيها إذ ذاك ويقرأ بالتاء اي ال

  كغلي احلميم فاعتلوه بكسر التاء وضمها لغتان 
قوله تعاىل ذق انك انك يقرأ بالكسر على االستئناف وهو استهزاء به وقيل أنت العزيز الكرمي عند قومك ويقرأ 

ن مقام بتكرير اجلار بالفتح أي ذق عذاب أنك أنت و مقام بالفتح والضم مذكورة يف االحزاب و يف جنات بدل م



وأما يلبسون فيجوز أن يكون خرب ان فيتعلق به يف وأن يكون حاال من الضمري يف اجلار وأن يكون مستأنفا و 
كذلك أي فعلنا كذلك أو االمر كذلك و يدعون حال من الفاعل يف زوجنا و ال يذوقون حال أخرى من الضمري 

  بعد آمنني أو صفة آلمنني يف يدعون أو من الضمري يف آمنني أو حال أخرى 
قوله تعاىل اال املوتة االلوى قيل االستثناء منقطع أي ماتوا املوتة وقيل هو متصل ألن املؤمن عند موته يف الدنيا 

مبنزلته يف اجلنة ملعاينته ما يعطاه منها أو ما يتيقنه من نعيمها وقيل اال مبعىن بعد وقيل مبعىن سوى و فضال مصدر أي 
  تفضيال واهللا أعلم  تفضلنا بذلك

  سورة اجلاثية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل آيات لقوم يوقنون يقرأ بكسر التاء وفيه وجهان أحدمها أن ان مضمرة حذفت لداللة ان األوىل عليهما 
هنا وليست آيات معطوفة على آيات األوىل ملا فيه من العطف على عاملني والثاين أن يكون كرر آيات التوكيد أل
من لفظ آيات األوىل فأعرهبا باعرابه كقولك ان بثوبك دما وبثوب زيد دما فدم الثاين مكرر ألنك مستغن عن 

ذكره ويقرأ بالرفع على أنه مبتدأ ويف خلقكم خربه وهي مجلة مستأنفة وقيل هي يف الرفع على التوكيد أيضا وأما 
وىل و آيات بالكسر والرفع على ما تقدم وجيوز أن يكون قوله تعاىل واختالف الليل فمجرورة بفي مقدرة غري األ

اختالف معطوفا على اجملرور بفي وآيات توكيد وأجاز قوم أن وجيوز أن يكون اختالف معطوفا على اجملرور بفي 
  وآيات توكيد وأجاز قوم أن يكون ذلك من باب العطف على عاملني 

  تلوها عليك باحلق وانك ملن املرسلني قوله تعاىل نتلوها قد ذكر اعرابه يف قوله تعاىل ن
قوله تعاىل يسمع هو يف موضع جر على الصفة أو حال من الضمري يف أثيم أو مستأنف و تتلى حال و كأن مل 

  يسمعها حال أيضا 
قوله تعاىل وال ما اختذوا هو معطوف على ما كسبوا وما فيهما مبعىن الذي أو مصدرية و من رجز أليم قد ذكر يف 

  سبأ 
وله تعاىل مجيعا منه جيوز أن يكون متعلقا بسخر وأن يكون نعتا جلميع ويقرأ منه بالنصب أي االمتنان أو من به ق

  عليكم منة ويقرأ منه بالرفع واالضافة على أنه فاعل سخر أو على تقدير ذلك منه 
  قوله تعاىل قل للذين آمنوا يغفر قد ذكر مثله يف ابراهيم 

الياء والنون على تسمية الفاعل وهو ظاهر ويقرأ على ترك التسمية ونصب قوم وفيه قوله تعاىل ليجزي قوما ب
وجهان أحدمها وهو اجليد أن يكون التقدير ليجزي اخلري قوما على أن اخلرب مفعول به يف األصل كقولك جزاك اهللا 

ل املصدر أي ليجزي اجلزاء وهو خريا واقامة املفعول الثاين مقام الفاعل جائزة والثاين أن يكون القائم مقام الفاع
  بعيد 

قوله تعاىل سواء حمياهم ومماهتم يقرأ سواء بالرفع فمحياهم مبتدأ ومماهتم معطوف عليه وسواء خرب ويقرأ سواء 
  بالنصب وفيه وجهان 

سب أحدمها هو حال من الضمري يف الكاف أي جنعلهم مثل املؤمنني يف هذه احلال والثاين أن يكون مفعوال ثانيا حل
والكاف حال وقد دخل سواء حمياهم ومماهتم على هذا الوجه يف احلسبان وحمياهم ومماهتم والعامل فيه جنعل أو سواء 



وقيل مها ظرفان فأما الضمري املضاف إليه فريجع إىل القبيلني وجيوز أن يرجع إىل الكفار ألن حمياهم كمماهتم وهلذا 
  استفهام من بعد اهللا أي من بعد اضالل اهللا إياه  مسي الكافر ميتا و على علم حال و من يهديه
  قوله تعاىل يومئذ خيسر هو بدل من يوم االول 

قوله تعاىل كل أمة مبتدأ و تدعى خربه وقرىء بالنصب بدال من كل األوىل فتدعى على هذا مفعول ثان أو وصف 
  لكل أو ألمة 

  نيا قوله تعاىل ينطق جيوز أن يكون حاال من الكتاب أو خربا ثا
قوله تعاىل والساعة ال ريب فيها يقرأ بالرفع على االبتداء وما بعده اخلرب وقيل هو معطوف على موضع ان وما 

  عملت فيه ويقرأ بالنصب عطفا على اسم ان 
قوله تعاىل ان نظن اال تقديره ان حنن اال نظن ظنا فاال مؤخرة لوال هذا التقدير لكان املعىن ما نظن اال ظنا وقيل هي 

  يف موضعها ألن نظن قد تكون مبعىن العلم والشك فاستثىن الشك أي مالنا اعتقاد اال الشك 
قوله تعاىل يف البسموات جيوز أن يكون حاال من الكربياء والعامل فيه االستقرار وأن يكون ظرفا والعامل فيه 

  الظرف االول أو الكربياء ألهنا مبعىن العظمة 

  سورة االحقاف

  الرحيم  بسم اهللا الرمحن
قوله تعاىل من قبل هذا يف موضع جر أي بكتاب منزل من قبل هذا أو أثارة باللف أي بقية وأثرة بفتح الثاء 

  وسكوهنا أي ما يؤثر أي يروى 

  قوله تعاىل من ال يستجيب له من يف موضع نصب بيدعو وهي نكرة موصوفة أو مبعىن الذي 
م بدع أي مبتدع وجيوز أن يكون وصفا أي ما كنت أول من ادعى قوله تعاىل ما كنت بدعا أي ذا بدع يقال أمره

  الرسالة ويقرأ بفتح الدال وهو مجع بدعة أي ذا بدع 
قوله تعاىل وكفرمت به أي وقد كفرمت فيكون حاال وأما جواب الشرط فمحذوف تقديره ألستم ظاملني وجيوز أن 

  تكون الوأو عاطفة على فعل الشرط 
  وا به العامل يف إذ حمذوف أي إذ مل يهتدوا ظهر عنادهم قوله تعاىل وإذ مل يهتد

  قوله تعاىل اماما ورمحة حاالن من كتاب موسى 
قوله تعاىل لسانا هو حال من الضمري يف مصدق أو حال من كتاب ألنه قد وصف وجيوز أن يكون مفعوال ملصدق 

  أي هذا الكتاب يصدق لسان حممد وبشرى معطوف على موضع لينذر 
اىل فال خوف دخلت الفاء يف خرب ان ملا يف الذين من االيهام وبقاء معىن االبتداء معىن االبتداء خبالف ليت قوله تع

ولعل و خالدين فيها حال من أصحاب اجلنة و جزاء مصدر لفعل دل عليه الكالم أي جوزوا جزاء أو هو يف 
  موضع احلال 

حسنا وقيل التقدير وصية ذات حسن ويقرأ حسنا بفتحتني  قوله تعاىل حسنا هو مفعول ثاين لوصي واملعىن ألزمناه
أي ايصاء حسنا أو ألزمناه فعال حسنا ويقرأ إحسانا أي ألزمناه إحسانا و كرها حال أي كارهة ومحله أي ومدة 

  محله وفصاله ثالثون و أربعني مفعول بلغ أي بلغ متام أربعني و يف ذرييت يف هنا ظرف أي اجعل الصالح فيهم 



تعاىل يف أصحاب اجلنة أي هم يف عدادهم فيكون يف موضع رفع و وعد الصدق مصدر وعد وقد دل مالكالم قوله 
عليه و أف قد ذكر يف سبحان و لكما تبيني أتعدانين بكسر النون األوىل وقرىء بفتحها وهي لغة شإذة يف فتح نون 

ل ال حيتاج إىل الباء وقد مر نظريه ومها االثنني وحسنت هنا شيئا لكثرة الكسرات و أن أخرج أي بأن أخرج وقي
  يستغيثان حال 

و اهللا تعاىل مفعول يستغيثان ألنه يف معىن يساالن و ويلك مصدر مل يستعمل فعله وقيل هو مفعول به أي ألزمك اهللا 
  ويلك و يف أمم أي يف عدادهم ومن تتعلق خبلت 

  هم أعماهلم أي جزاء أعماهلم جازاهم أو عاقبهم قوله تعاىل وليوفينهم ما يتعلق به الالم حمذوف أي وليوفي
قوله تعاىل ويوم يعرض أي إذكروا أو يكون التقدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال هلم إذهبتم فيكون 

  ظرفا للمحذوف 
ممطر  قوله تعاىل مستقبل أوديتهم االضافة يف تقدير االنفصال أي مستقبال أوديتهم وهو نعت لعارض و ممطرنا أي

ايانا فهو نكرة أيضا ويف الكالم حذف أي ليس كما ظننتم بل هو ما استعجلتم به و ريح خرب مبتدأ حمذوف أي هو 
ريح أو هي بدل من ما و تدمر نعت للريح و ال ترى بالتاء على اخلطاب وتسمية الفاعل و مساكنهم مفعول به 

الرفع وهو القائم مقام الفاعل ويقرأ بالتاء على ترك ويقرأ على ترك التسمية بالياء اي ال يرى اال مساكنهم ب
  التسمية وهو ضعيف 

  قوله تعاىل فيما ان مكناكم ما مبعىن الذي أو نكرة موصوفة وان مبعىن ما النافية وقيل ان زائدة أي يف الذي مكناكم 
  ه والتقدير للتقرب هبا قوله تعاىل قربانا هو مفعول اختذوا و آهلة بدل منه وقيل قربانا مصدر وآهلة مفعول ب

قوله تعاىل وذلك افكهم يقرأ بكسر اهلمزة وسكون الفاء أي ذلك كذهبم ويقرأ بفتح اهلمزة مصدر أفك أي صرف 
واملصدر مضاف إىل الفاعل أو املفعول وقرىء آفكهم على لفظ الفعل املاضي أي صرفهم ويقرىء كذلك مشددا 

مكسور الفاء ممدود مضموم الكاف أي صارفهم وما كانوا  وقرىء افكهم ممدودا أي أكذهبم وقرىء آفكهم
  معطوف على افكهم 

قوله تعاىل وإذ صرفنا اي وإذكر إذ و يستمعون نعت لنفر وملا كان النفر مجاعة قال يستمعون ولو قال تعاىل يستمع 
  جاز محال على اللفظ 

يف بقادر زائدة يف خرب ان وجاز ذلك ملا اتصل قوله تعاىل ومل يعي اللغة اجليدة عي يعيا وقد جاء عيا يعي والباء 
  بالنفي ولوال ذلك مل جيز 

و ساعة ظرف ليلبثوا و بالغ أي هو بالف ويقرأ بالغا أي بلغ بالغا ويقرأ باجلر أي من هنار ذي بالف ويقرأ بلغ 
  على االمر واهللا أعلم 

  سورة حممد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
و أضل أعماهلم خربه وجيوز أن تنتصب بفعل دل عليه املذكور أي أضل الذين كفروا قوله تعاىل الذين كفروا مبتدأ 

  ومثله والذين آمنوا 
قوله تعاىل فإذا لقيتم العامل يف إذا هو العامل يف ضرب والتقدير فاضربوا ضرب الرقاب فضرب هنا مصدر فعل 



نوا منا واما أن تفادوا فداء وجيوز أن يكونا حمذوف وال يعمل فيه نفس املصدر ألنه مؤكد و منا مصدر أي اما أن مت
  مفعولني اي أولو هم منا أو اقبلوا فداء و حىت تضع احلرب أي أهل احلرب ذلك أي االمر ذلك 

  قوله تعاىل عرفها اي قد عرفها فهو حال وجيوز أن يستأنف 
ليهما تعسا ودخلت الفاء تنبيها قوله تعاىل والذين كفروا هو مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره تعسوا أو أتعسوا ودل ع

  على اخلرب و هلم تبيني وأضل معطوف على الفعل احملذوف واهلاء يف أمثاهلا ضمري العاقبة أو العقوبة 
  قوله تعاىل وكاين من قرية أي من أهل قرية و أخرجتك للقرية ال للمحذوف وما بعدها من الضمائر للمحذوف 

  عاىل مثل اجلنة أي فيما نقص عليك مثل اجلنة قوله تعاىل كمن زين هو خرب من قوله ت
قوله تعاىل فيها أهنار مستأنف شارح ملعىن املثل وقيل مثل اجلنة مبتدأ وفيها أهنار مجلة هي خربه وقيل املثل زائد 

  فتكون اجلنة يف موضع مبتدأ مثل قوهلم 
 وأسن من أسن بكسرها وهي لغة واسم زائد غري آسن على فاعل من أسن بفتح السني... مث اسم السالم عليكما 

و لذة صفة خلمر وقيل هو مصدر أي ذات لذة و من كل الثمرات أي هلم من كل ذلك صنف أو زوجان ومغفرة 
  معطوف على احملذوف أو اخلرب حمذوف أي وهلم مغفرة 

استهزاء هبم  قوله تعاىل كمن هو الكاف يف موضع رفع اي حاهلم كحال من هو خالد يف االقامة الدائمة وقيل هو
وقيل هو على معىن االستفهام أي أكمن هو وقيل هو يف موضع نصب أي يشبهون من هو خالد فيما ذكرناه و آنفا 

ظرف أي وقتا مؤتنفا وقيل هو حال من الضمري يف قال أي مؤتنفا والذين اهتدوا حيتمل الرفع والنصب وآتاهم 
  تقواهم أي ثواهبا 

  ب بدال من الساعة بدل االشتمال قوله تعاىل أن تأتيهم موضعه نص
قوله تعاىل فأىن هلم هو خرب و ذكراهم والشرط معترض اي أىن هلم ذكراهم إذا جاءهتم الساعة وقيل التقدير أىن هلم 

  اخلالص إذا جاء تذكرهتم 
رب طاعة وقيل قوله تعاىل نظر املغشي أي نظرا مثل نظر املغشي و أوىل مبتدأ و هلم اخلرب وأوىل مؤنثه أوالت وقيل اخل

طاعة صفة لسورة أي ذات طاعة أو مطاعة وقيل طاعة مبتدأ والتقدير طاعة وقول معروف أمثل من غريه وقيل 
التقدير أمرنا طاعة فإذا عزم االمر العامل يف إذا حمذوف تقديره فإذا عزم االمر فاصدق وقيل العامل فلو صدقوا أي 

أصحاب االمر أو يكون املعىن حتقق االمر و أن تفسدوا خرب عسى وان لو صدقوا إذا عزم االمر والتقدير إذا عزم 
  توليتم معترض بينهما ويقرأ توليتم أي ويل عليكم 

  قوله تعاىل أولئك الذين أي املفسدون ودل عليه ما تقدم 
فاعل قوله تعاىل الشيطان مبتدأ و رسول هلم خربه واجلملة خرب ان وأملي معطوف على اخلرب وجيوز أن يكون ال

ضمري اسم اهللا عز و جل فيكون مستأنفا ويقرأ أملي على مامل يسم فاعله وفيه وجهان أحدمها القائم مقام الفاعل 
  هلم والثاين ضمري الشيطان 

  قوله تعاىل يضربون هو حال من املالئكة أو من ضمري املفعول ألن يف الكالم ضمريا يرجع إليهم 
  لى يستبدل واهللا أعلم قوله تعاىل مث ال يكونوا هو معطوف ع

  سورة الفتح



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل عند اهللا هو حال من ألفوز ألنه صفة له يف األصل قدم فصار حاال وجيوز أن يكون ظرفا ملكان أو ملا دل 

  عليه ألفوز وال جيوز أن يكون ظرفا للفوز ألنه مصدر و الظاملني صفة للفريقني 
  بالتاء على اخلطاب ألن املعىن أرسلناه إليكم وبالياء ألن قبله غيبا قوله تعاىل لتؤمنوا 

قوله تعاىل امنا يبايعون اهللا هو خرب ان و يد اهللا مبتدأ وما بعده اخلرب واجلملة خرب آخر ألن أو حال من ضمري الفاعل 
  يف يبايعون أو مستأنف 

أن يكون حاال من املخلفون وأن يستأنف و كالم اهللا قوله تعاىل يريدون هو حال من ضمري املفعول يف ذرونا وجيوز 
  باأللف ويقرأ كلم اهللا واملعىن متقارب 

قوله تعاىل يقالتوهنم جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال مقدرة أو يسلمون معطوف على يقاتلوهنم ويف بعض 
  القراءات أو يسلموا وموضعه نصب وأو مبعىن إىل أن أو حىت 

  من أي وأثاهبم مغامن أو أثابكم مغامن ألنه يقرأ تأخذوهنا بالتاء والياء قوله تعاىل ومغا
قوله تعاىل وأخرى أي ووعدكم أخرى وأثابكم أخرى وجيوز أن يكون مبتدأ و مل تقدروا صفته و قد أحاط اخلرب 

  وجيوز أن يكون هذه صفة واخلرب حمذوف أي ومث أخرى و سنة اهللا قد ذكر يف سبحان 
هلدى هو معطوف أي وصدوا اهلدى و معكوفا حال من اهلدى و أن يبلغ على تقدير من أن يبلغ أو قوله تعاىل وا

  عن أن يبلغ وجيوز أن يكون بدال من اهلدى بدل االشتمال أي صدوا بلوغ اهلدى 
 قوله تعاىل أن تطؤهم هو يف موضع رفع بدال من رجال بدال االشتمال أي وطء رجال بالقتل وجيوز أن يكون بدال
  من ضمري املفعول يف تعلموهم أي تعلموهم وطأهم فهو اشتمال أيضا ومل تعلموهم صفة ملا قبله فتصيبكم معطوف 

على تطئوا و بغري علم حال من الضمري اجملرور أو صفة ملعرة لعذبنا جواب لو تزيلوا وجواب لوال حمذوف أغىن عنه 
  اب الثاين حمذوف جواب لو قيل هو جواهبما مجيعا وقيل هو جواب االول وجو

قوله تعاىل محية اجلاهلية هو بدل وحسن ملا أضيف إىل ما حصل معىن فهو كصفة النكرة املبدلة و كلمة التقوى أي 
  العمل أو النطق أو االعتقاد فحذف لفهم املعىن 

ف أي واهللا قوله تعاىل باحلق جيوز أن يتعلق بصدق وأن يكون حاال من الرؤيا لتدخلن هو تفسري الرؤيا أو مستأن
لتدخلن و آمنني حال والشرط معترض مسدد و حملقني حال أخرى أو من الضمري يف آمنني ال ختافون جيوز أن 

  يكون حاال مؤكدة وأن يكون مستأنفا أي ال ختافون أبدا 
  قوله تعاىل باهلدى هو حال أي أرسله هاديا 

فيتم الوقف اال الوقف إىل أن جتعل الذين يف موضع  قوله تعاىل حممد هو مبتدأ ويف اخلرب وجهان أحدمها رسول اهللا
جر عطفا على اسم اهللا أي ورسول الذين وعلى هذا يكون أشداء أي هم أشداء والوجه الثاين أن يكون رسول اهللا 

صفة والذين معطوف على املبتدأ وأشداء اخلرب و رمحاء خرب ثان وكذلك تراهم و يبتغون وجيوز أن يكون تراهم 
يقرأ أشداء ورمحاء بالنصب على احلال من الضمري املرفوع يف الظرف وهو معه وسجدا حال ثانية أو حال مستأنفا و

  من الضمري يف ركعا مقدرة وجيوز أن يكون يبتغون حاال ثالثة 
قوله تعاىل سيماهم هو فعل من سام يسوم وهو مبعىن العالمة من قوله تعاىل مسومني و يف وجوههم خرب املبتدأ و من 

  ثر السجود حال من الضمري يف اجلار أ
قوله تعاىل ومثلهم يف االجنيل ان شئت عطفته على املثل االول أي هذه صفاهتم يف الكتابني فعلى هذا تكون الكاف 



يف موضع رفع اي هم كزرع أو يف موضع نصب على احلال أي مماثلني أو نعتا ملصدر حمذوف أي متثال كزرع و 
ال ألف وجهه أنه ألقى حركة اهلمزة على الطاء وحذفها ويقرأ باأللف على االبدال واملد شطأه باهلمز وبغري مهز و

واهلمز وهي لغة و على سوقه جيوز أن يكون حاال أي قائما على سوقه وأن يكون ظرفا و يعجب حال و منهم لبيان 
  اجلنس تفضيال هلم بتخصيصهم بالذكر واهللا أعلم 

  سورة احلجرات

  لرحيم بسم اهللا الرمحن ا
  قوله تعاىل ال تقدموا املفعول حمذوف أي ال تقدموا ماال يصلح ويقرأ بفتح التاء والدال أي تتقدموا 

  قوله تعاىل أن حتبط أي خمافة أن حتبط على أن تكون الالم للعقابة وقيل لئال حتبط 
يكون الذين امستحن اهللا صفة قوله تعاىل أولئك هو مبتدأ و الذين امستحن خربه و هلم مغفرة مجلة أخرى وجيوز أن 

  ألولئك وهلم مغفرة اخلرب واجلمع خربان 
  قوله تعاىل أن تصبيوا هو مثل أن حتبط 

قوله تعاىل لو يطيعكم هو مستأنف وجيوز أن يكون يف موضع احلال والعامل فيه االستقرار وإمنا جاز ذلك من حيث 
   أي متهيء لذلك جاز أن يقع صفة للنكرة كقولك مررت برجل لو كلمته لكلمىن

قوله تعاىل فضال هو مفعول له أو مصدر من معىن ما تقدم ألن تزيينه االميان تفضل أوهو مفعول و طائفتان فاعل 
  فعلمحذوف واقتتتلوا مجع على احاد الطائفتني 

  قوله تعاىل بني أخويكم بالتثنية واجلمع واملعىن مفهوم 
ه فكرهتموه املعطوف عليه حمذوف تقديره عرض عليكم ذلك قوله تعاىل ميتا هو حال من اللحم أو من أخي

  فكرهتموه واملعىن يعرض عليكم فتكرهونه وقيل ا ن صح ذلك عندكم فاأنتم تكرهونه 
  قوله تعاىل لتعارفوا أي ليعرف بعضكم بعضا ويقرأ لتعارفوا ان أكرمكم بفتح اهلمزة وأن وما بعدها هو املفعول 

بعد الياء ماضيه ألت ويقرأ بغري مهز وماضيه الت يليت ومها لغتان ومعنامها النقصان  قوله تعاىل يلثكم يقرأ هبمزة
  وفيه ثالثة أت يليت واهللا أعلم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
من قال ق جعل قسم الوأو يف والقران عاطفة ومن قال غري ذلك كانت وأو القسم وجواب القسم حمذوف قيل هو 

ت الالم لطول الكالم وقيل هو حمذوف تقديرة لتبعثن أو لترجعن على ما دل عليه قوله قد علمنا أي لقد وحذف
  سياق االيات و بل للخروج من قصة ايل قصة وإذا منصوبه مبا دل عليه اجلواب أي يرجع 

قوله تعاىل فوفهم هو حال من السماء أو ظرف لينظروا وألرض معطوف على موضع السماء أي ويروا االرض 
قدير ومددنا االرض و تبصرة مفعول له أو حال من املفعول أي  فمددناها على هذا حال وجيوز أن ينصب علىت

  ذات تبصري أو مصدر أي بصرناهم تبصرة وذكرى كذلك 
قوله تعاىل وحب احلصيد أي وحب النبت احملصود وحذفاملصوف وقال القراء هو يف تقدير صفة االول أيواحلب 

افة الشئ ايل نفسه ومثله حبل الوريد أي حبل العرق الوريد وهو فعيل مبعىن فاعل احلصيد وهذا بعيد مما فيه من إض
أي وارد أو مبعىن مورود فيه والنخل معطوف على احلب و باسقات حال وهلا طلع حال أيضا و نضيد مبعىن منضود 



  و رزقا مفعول له أو واقع موقع املصدر و به أي باملاء 
  فاجلملة حال مقرة وجيوز أن يكون مستأنفا قوله تعاىل ونعلم أي وحنن نعلم 

قوله تعاىل و قعيد إذ يتلقى جيوز أن يكون ظرفا ألقرب وأن يكون التقدير إذكر و قعيد مبتدأ وعن الشمال خربه 
ودل قعيد هذا على قعيد االول أي اليمني قعيد وقيل قعيد املذكور االول والثاين حمذوف وقيل ال حذف وقعيد 

  غىن الواحد عن االثنني وقد سبقت له نظائر و رقيب عتيد واحد يف اللفظ واملعىن رقيبان عتيدان مبعىن قعيدان وأ
  قوله تعاىل باحلق هو حال أو مفعول به 

قوله تعاىل معها سائق اجلملة صفة لنفس أو كل أو حال من كل وجاز ملا فيه من عموم والتقدير يقال له لقد كنت 
  وذكر على املعىن 

هذا مبتدأ ويف ما وجهان أحدمها هي نكرة و عتيد صفتها ولدى معمول عتيد وجيوز أن يكون لدى صفة قوله تعاىل 
أيضا فيتعلق مبحذوف و ما وصفتها خرب هذا والوجه الثاين أن تكون ما مبعىن الذي فعلى هذا تكون ما مبتدأ ولدى 

وز أن يكون عتيد خرب مبتدأ حمذوف صلة وعتيد خرب ما واجلملة خرب هذا وجيوز أن تكون ما بدال من هذا وجي
  ويكون ما لدي خربا من هذا أي هو عتيد ولو جاء ذلك يف غري القرآن جلاز نصبه على احلال 

قوله تعاىل ألقيا اي يقال ذلك ويف لفظ التثنية هنا أوجه أحدها أنه خطاب امللكني والثاين هو لواحد واأللف عوض 
هو لواحد ولكن خرج على لفظ التثنية على عادهتم كقوهلم خليلي عوجا من تكرير الفعل أي ألقى أتق والثالث 

وخليلي مرأ يب وذلك أن الغالب من حنال الواحد منهم أن يصبحه يف السفر اثنان والرابع أن من العرب من خياطب 
  الواحد خبطاب االثنني كقول الشاعر 

  ا وان تدعاين أحم عرضا ممنع... فان تزجراين يا بن عفان أنزجر 
  واخلامس أن األلف بدل من النون اخلفيفة وأجري الوصل جمرى الوقف 

قوله تعاىل مريب الذي اجلمهور على كسر التنوين وقرىء بفتحها فرارا من الكسرات والياء غري بعيد أي مكانا 
يقال هلم هذا غري بعيد وجيوز أن يكون حاال من اجلنة ومل يؤنث ألن اجلنة والبستان واملنزل متقاربات والتقدير 

  والياء على الغيبة والتاء على الرجوع إىل اخلطاب 
قوله تعاىل من خشي يف موضع رفع أي هم من خشي أو يف موضع جر بدال من املتقني أو من كل أو اب أو يف 

  موضع نصب أي أعىن من خشي وقيل مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره يقال هلم ادخلوها و بسالم حال 
  ي زمن ذلك يوم اخللود قوله تعاىل ذلك أ

قوله تعاىل فيها جيوز أن يتعلق بيشاءون وأن يكون حاال من ما أو من العائد احملذوف و كم نصب ب أهلكنا و هم 
أشد جيوز أن يكون جر صفة لقرن ونصبا صفة لكم ودخلت الفاء يف فنقبوا عطفا على املعىن أي بشطوا فنقبوا 

  ل هلم أو هل ملن سلك طريقهم من حميص أي مهرب فحذف اخلرب وفيها قراءات ظاهرة املعىن واملعىن ه

قوله تعاىل وأدبار السجود بفتح اهلمزة مجع دبر وبكسرها مصدر أدبر والتقدير وقت ادبار السجود و يوم يسمعون 
بدل من يوم ينادي و يوم تشقق ظرف للمصري أو بدل من يوم االول و سراعا حال أي خيرجون سراعا وجيوز أن 

  ن يوم تشقق ظرفا هلذا القدر واهللا أعلم يكو

  سورة والذاريات



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل ذروا مصدر العامل فيه اسم الفاعل و وقرا مفعول اجلامالت و يسرا مصدر يف موضع احلال أي ميسرة و 

  أمرا مفعول املقسمات 
دون وقيل على قول خمتلف أي يصرف عن ذلك من قوله تعاىل يؤفك عنه اهلاء عائدة على الدين أو على ما توع

  صرف عن احلق 
قوله تعاىل يوم هم هو مبين على الفتح الضافته إىل اجلملة وموضعه رفع أي هو يومهم وقيل هو معرب وفتح على 
حكم الظرف وقيل موضعه نصب أي أعىن يومهم وقيل هو ظرف للدين أي يوم اجلزاء وقيل التقدير جيازون يوم 

مبتدأ و يفتنون اخلرب وعداه بعلى ألن املعىن جيربون على النار وقيل هو مبعىن يف و آخذين حال من الضمري هم وهم 
يف الظرف والظرف خرب ان فان قيل كيف جاء الظرف هنا خربا وآخذين حاال وعكس ذلك يف قوله ان اجملرمني يف 

مني االخبار عن ختليدهم ألن املؤمن قد يكون عذاب جهنم خالدون قيل اخلرب مقصود اجلملة والغرض من ذكر اجملر
  يف النار ولكن خيرج منها فأما منان املتقني فجعل الظرف فيها خربا ألهنم يأمنون اخلروج منها فجعل آخذين فضلة 

له تعاىل كانوا قليال يف خرب كان وجهان أحدمها ما يهجعون ويف ما على هذا وجهان أحدمها هي زائدة أي كانوا قو
يهجعون قليال وقليال نعت لظرف أو مصدر أي زمانا قليال أو هجوعا قليال والثاين هي نافية ذكره بعض النحويني 

 من حيزه والثاين أن قليال خرب كان و ما مصدرية أي ورد ذلك عليه ألن النفي ال يتقدم عليه ما يف حيزه وقليال
  كانوا قليال هجوعهم كما تقول كانوا يقل هجوعهم وجيوز على هذا أن يكون ما يهجعون بدال من اسم كان بدل 

االشتمال ومن الليل ال جيوز أن يتعلق بيهجعون على هذا القول ملا فيه من تقدمي معمول املصدر عليه وإمنا هو 
على التبيني أي يتعلق بفعل حمذوف يفسره يهجعون وقال بعضهم مت الكالم على قوله قليال مث استأنف منصوب 

فقال من الليل ما يهجعون وفيه بعد ألنك ان جعلت ما نافية فسد ملا ذكرنا وان جعلتها مصدرية مل يكن فيه مدح 
  ألن كل الناس يهجعون يف الليل وباالسحار الباء مبعىن يف 

ىل ويف أنفسكم املبتدأ حمذوف أي ويف أنفسكم آيات ومن رفع بالظرف جعل ضمري االيات يف الظرف وقيل قوله تعا
  يتعلق ب تبصرون وهذا ضعيف ألن االستفهام والفاء مينعان من ذلك 

  قوله تعاىل ويف السماء رزقكم أي سبب رزقكم يعين املطر 
رب ثان أو على أهنما خرب واحد مثل حلو حامض و ما زائدة قوله تعاىل مثل ما يقرأ بالرفع على أنه نعت حلق أو خ

على االوجه الثالثة ويقرأ بالفتح وفيه وجهان أحدمها هو معرب مث يف نصبه على هذا أوجه اما هو حال من النكرة 
 أو من الضمري فيها أو على إضمار أعىن أو على أنه مرفوع املوضع ولكنه فتح كما فتح الظرف يف قوله لقد تقطع
بينكم على قول األخفش و ما على هذه االوجه زائدة أيضا والوجه الثاين هو مبين ويف كيفية بنائه وجهان أحدمها 

أنه ركب مع ما كخمسة عشر و ما على هذا جيوز أن تكون زائدة وأن تكون نكرة موصوفة والثاين أن تكون بنيت 
قوله تعاىل ومن خزي يومئذ فتكون ما على هذا أيضا اما  ألهنا أضيفت إىل مبهم وفيها نفسها اهبام وقد ذكر مثله يف

زائدة واما مبعىن شيء وأما أنكم فيجوز أن يكون موضعها جرا باالضافة إذا جعلت ما زائدة وأن تكون بدال منها 
  إذا كانت مبعىن شيء وجيوز أن تكون يف موضع نصب بإضمار أعىن أو رفع على تقدير هو أنكم 

  إذ ظرف حلديث أو لضيف أو ملكرمني ال ألتاك وقد ذكر القول يف سالما يف هود  قوله تعاىل إذ دخلوا
  قوله تعاىل يف صرة هو حال من الفاعل و كذلك يف موضع نصب ب قال الثانية 

  قوله تعاىل مسومة هو نعت حلجارة أو حال من الضمري يف اجلار و عند ظرف ملسومة 



ية و إذ ظرف آلية أو لتركنا أو نعت هلا و بسلطان حال من موسى أو قوله تعاىل ويف موسى أي وتركنا يف موسى آ
  من ضمريه و بركنه حال حال من ضمري فرعون ويف عاد ويف مثود أي وتركنا آية 

قوله تعاىل وقوم نوح يقرأ باجلر عطفا على مثود وبالنصب على تقدير وأهلكنا ودل عليه ما تقدم من اهالك االمم 
عطف على موضع ويف موسى وبالرفع على االبتداء واخلرب ما بعده أو على تقدير أهلكوا املذكورين وجيوز أن ي

والسماء منصوبة بفعل أي ورفعنا السماء وهو أقوى من الرفع ألنه معطوف على ما عمل فيه الفعل واالرض مثله 
خلقنا وجيوز أن  وبأيد حال من الفعل و نعم املاهدون أي حنن فحذف املخصوص باملدح ومن كل شيء متعلق ب

  يكون نعتا لزوجني قدم قدم فصار حاال 
  قوله تعاىل كذلك أي االمر كذلك 

قوله تعاىل املتني بالرفع على النعت هللا سبحانه وقيل هو خرب مبتدأ حمذوف أي هو املتني وهو هنا كناية عن معىن 
  القوة إذ معناها البطش وهذا يف معىن القراءة باجلر واهللا أعلم 

  لطورسورة وا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  الوأو األوىل للقسم وما بعدها للعطف 

  قوله تعاىل يف رق يف تتعلق مبسطور وجيوز أن يكون نعتا آخر وجواب القسم ان عذاب ربك 
قوله تعاىل ماله من اجلملة صفة لواقع أي واقع غري مدفوع و يوم ظرف لدافع أو لواقع وقيل جيوز أن يكون ظرفا ملا 

  ليه فويل و يوم يدعون هو بدل من يوم متور أو ظرف ليقال املقدرة مع هذه أي يقال هلم هذه دل ع
قوله تعاىل أفسحر هو خرب مقدم و سواء خرب مبتدأ حمذوف أي صربكم وتركه سواء و فاكهني حال والباء متعلقة به 

  وقيل هي مبعىن يف 

م أو من الضمري يف آتاهم أو من الضمري يف فاكهني أو و متكئني حال من الضمري يف كلوا أو من الضمري يف وقاه
  من الضمري يف الظرف 

قوله تعاىل والذين آمنوا هو مبتدأ و أحلقنا هبم خربه وجيوز أن يكون يف موضع نصب على تقدير وأكرمنا الذين 
ىل حال من شيء أو وأتبعناهم فيه اختالف قد مضى أصله و ألتناهم قد ذكر يف احلجرات و من الثانية زائدة واألو

  متعلقة بألتنا و يتنازعون حال و انه هو الرب بالفتح أي بأنه أو ألهنع وقرىء بالكسر على االستئناف 
قوله تعاىل بنعمة ربك الباء يف موضع احلال والعامل فيه بكاهن أو جمنون والتقدير ما أنت كاهنا وال جمنونا متلسبا 

  نتربص صفة شاعر  بنعمة ربك وأم يف هذه االيات منقطعة و
  قوله تعاىل يستمعون فيه يف هنا على باهبا وقيل هي مبعىن على 

قوله تعاىل وان يروا قيل ان على باهبا وقيل هي مبعىن لو و يومهم مفعول به و يصعقون بفتح الياء وماضيه صعق 
جوم مثل أدبار السجور ويقرأ بضمها وماضيه اصعق وقيل صعق مثل سعد و يوم ال يغين بدل من يومهم وادبار الن

  وقد ذكر يف قاف 

  سورة النجم



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل إذا هوى العامل يف الظرف فعل القسم احملذوف أي أقسم بالنجم وقت هويه وقيل النجم نزول القرآن 

اهلوى وقيل هو فيكون العامل يف الظرف نفس النجم وجواب القسم ما ضل و عن على باهبا أي ال يصدر نطقه عن 
  مبعىن الباء و علمه صفة للوحي أي علمه إياه 

قوله تعاىل فاستوى أي فاستقر وهعو مبتدأ و باالفق خربه واجلملة حال من فاعل استوى وقيل هو معطوف على 
فاعل استوى وهو ضعيف إذ لو كان كذلك لقال تعاىل فاستوى هو وهو وعلى هذا يكون املعىن فاستويا باالفق يعين 

مدا وجربيل صلوات اهللا عليهما وألف قاب مبدلة من وأو و أو على اال هبام أي لو رآه الرائي اللتبسعليه مقدار حم
  القرب 

قوله تعاىل ما كذب ألفؤاد يقرأ بالتخفيف و ما مفعولة أي ما كذب ألفؤاد الشيء الذي رأت العني أو ما رأى 
متارونه جتادلونه ومترونه جتحدونه و نزلة مصدر أي مرة أخرى أو ألفؤاد ويقرأ بالتشديد واملعىن قريب من االول و 

رؤية أخرى و عند ظرف لرأي و عندها حال من السدرة ويقرأ جنه على أنه فعل وهو شإذ واملستشعمل أجنه و إذ 
ظرف زمان لرأي و الكربى مفعول رأى وقيل هو نعت آليات واملفعول حمذوف أي شيئا من آيات ربه و الالت 

بالتاء وباهلاء وكذلك الوقف عليه واأللف والالم فيه ويف العزى زائدة ألهنما علمان وقيل مها صفتان غالبتان  يكتب
مثل احلارث والعباس فال تكون زائدة وأصل الالت لوية ألنه من لوى يلوي فحذفت الياء وحتركت الوأو وانفتح ما 

يليت فالتاء على هذا أصل وقرأ ابن عباس رضي اهللا  قبلها فقلبت ألفا وقيل ليس مبشتق وقيل هو مشتق من الت
عنهما بتشديد التاء قالوا وهو رجل كان يلت للحاج السويق وغريه على حجر فلما مات عبد ذلك احلجر والعزى 

فعلى من العمز ومناة علم لصنم وألفه من ياء لقولك مىن ميىن إذا قدر وجيوز أن تكون من الوأو ومنه منوان و 
وكيد ألن الثالثة ال تكون اال أخرى و ضيزى أصله ضوزى مثل طوىب كسر أو هلا فانقلبت الوأو ياء واالخرى ت

وليست فعلى يف األصل ألنه مل يأت من ذلك شيء اال ما حكاه ثعلب من قوهلم رجل كيصى وميتة حيكى غريه 
  امرأة عز هي وامرأة يعلى واملرعفو عز هاة وسعالة ومنهم من مهز ضيزى 

اىل أمساء جيب أن يكون املعىن ذوات أمساء لقوله تعاىل مسيتموها ألن لفظ االسم ال يسمى و أم هنا منقطعة و قوله تع
  شفاعتهم مجع على معىن كم ال على اللفظ وهي هنا خربية يف موضع رفع باالبتداء وال تغين اخلرب 

م مبن ضل أي حفظ ذلك ليجزي وقيل يتعلق قوله تعاىل ليجزي الالم تتعلق مبا دل عليه الكالم وهو قوله تعاىل أعل
  مبعىن قوله تعاىل وهللا ما يف السموات أي أعلمكم مبلكه وقوته 

قوله تعاىل الذين جيتنبون هو يف موضع نصب نعتا للذين أحسنوا أويف موضع رفع على تقديرهم و اال اللمم استثناء 
  منقطع ألن اللمم الذنب الصغري 

ية واقعة موقع فعلية واألصل عنده علم الغيب فريى ولو جاء على ذلك لكان قوله تعاىل فهو يرى مجلة امس
  نصبهاعلى جواب االستفهام وابراهيم عطف على موسى 

قوله تعاىل أن ال تزر أن خمففة من الثقيلة وموضع الكالم جر بدل من ما أو رفع على تقدير هو أن ال و وزر مفعول 
  به وليس مبصدر 

  ن خمففة من الثقيلة أيضا وسد ما يف معىن ليس من النفي مسد التعويض قوله تعاىل وأن ليس أ
قوله تعاىل سوف يرى اجلمهور على ضم الياء وهو الوجه ألنه خرب أن وفيه ضمري يعود على امسها وقرىء بفتح 



بغري خرب  الياء وهو ضعيف ألنه ليس فيه ضمري يعود على اسم أن وهو السعي والضمري الذي فيه للهاء فيبقى االسم
وهو كقولك ان غالم زيد قام وأنت تعين قام زيد فال خرب لغالم وقد وجه على أن التقدير سوف يراه فتعود اهلاء 

  على السعي وفيه بعد 
قوله تعاىل اجلزاء االوىف هو مفعول جيزى وليس مبصدر ألنه وصف باالوىف وذلك من صفة اجملزى به ال من صفة 

  وأو  الفعل وألف أقىن منقلبة عن
قوله تعاىل عادا األوىل يقرأ بالتنوين ألن عادا اسم الرجل أو احلي واهلمزة بعده حمقق ويقرأ بغري تنوين على أنه اسم 

القبيلة ويقرأ منونا مدغما وفيه تقديران أحدمها أنه ألقى حركة اهلمزة على الالم وحذف مهزة الوصل قبل الالم 
  ها كما قالوا حلمر فلقي التنوين الالم املتحركة فأدغم في

قوله تعاىل ومثود هو منصوب بفعل حمذوف أي وأهلك مثود وال يعمل فيه ما أبقي من أجل حرف النفي وكذلك 
وجيوز أن يعطف على عادا واملؤتفكة منصوب ب أهوى و ما غشي مفعول ثان كشافة مصدر مثل العاقة والعافية 

ير ليس هلا كشاف واهلاء للمبالغة مثل رأوية وعالمة واهللا اي ليس هلا من دون اهللا كشف وجيوز أن يكون التقد
  أعلم 

  سورة القمر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل وكل أمر هو مبتدأ و مستقر خربه ويقرأ بفتح القاف أي مستقر عليه وجيوز أن يكون مصدر كاالستقرار 

حمذوف أي معمول به أو أتى والثاين هو معطوف ويقرأ باجلر صفة االمر ويف كل وجهان أحدمها هو مبتدأ واخلرب 
  على الساعة 

قوله تعاىل حكمة هو بدل من ما وهو فاعل جاءهم وجيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف فما تغين جيوز أن تكون نافية 
  وأن تكون استفهاما يف موضع نصب بتغين و النذر مجع نذير 

وهو صفة مبعىن منكر ويقرأ بضم النون وكسر الكاف وفتح قوله تعاىل نكر بضم النون والكاف وبإسكان القاف 
  الراء على أنه فعل مل يسم فاعله 

قوله تعاىل خشعا هو حال ويف العامل وجهان أحدمها يدعو أي يدعوهم الداعي وصاحب احلال الضمري احملذوف و 
ء خاشعا والتقدير فريقا أبصارهم مرفوع خبشعا وجاز أن يعمل اجلمع ألنه مكسر والثاين العامل خيرجون وقرى

خاشعا ومل يؤنث ألن تأنيث الفاعل تأنيث اجلمع وليس حبقيقي وجيوز أن ينتصب خاشعا بيدعو على أنه مفعول له 
وخيرجون على هذا حال من أصحاب االبصار و كأهنم حال من الضمري يف خيرجون و مهطعني حال من الضمري يف 

نتشر للجراد وإمنا هو حال من خيرجون أو من الضمري احملذوف و يقول منتشر عند قوم وهو بعيد ألن الضمري يف م
  حال من الضمري يف مهطعني 

قوله تعاىل وازدجر الدال بدل من التاء ألن التاء مهموسة والزاي جمهورة فأبدلت حرفا جمهورا يشاركها يف املخرج 
  وهو الدال 

  عىن قال قوله تعاىل أىن يقرأ بالفتح اي بأىن وبالكسر ألن دعا مب
قوله تعاىل فالتقى املاء أراد املاآن فاكتفى بالواحد ألنه جنس و على أمر حال أو ظرف واهلاء يف محلناه لنوح عليه 



السالم و جتري صفة يف موضع جر و بأعيننا حال من الضمري يف جتري أي حمفوظة و جزاء مفعول له أو بتقدير 
  جازيناهم و كفر أي به وهو نوح عليه السالم 

ويقرأ كفر على تسمية الفاعل أي للكار و مدكر بالدال واصله الذال والتاء وقد ذكر يف يوسف ويقرأ بالذال 
مشددا وقد ذكر أيضا ونذر مبعىن انذار وقيل التقدير ونذري و مستمر نعت لنحس وقيل اليوم و كأهنم حال و 

  منقعر نعت لنخل ويذكر ويؤنث 
فسره املذكور أي أنتبع بشرا و منا نعت ويقرأ أبشر بالرفع على االبتداء ومنا قوله تعاىل أبشرا هو منصوب بفعل ي

  نعت له و واحدا حال من اهلاء يف نتبعه 
قوله تعاىل من بيننا حال من اهلاء اي عليه منفردا و أشر بكسر الشني وضمها لغتان مثل فرح وفرح ويقرأ بتشديد 

  له أو حال و قسمة مبعىن مقسوم  الراء وهو أفعل من الشر وه شإذ و فتنة مفعول
قوله تعاىل كهشيم احملتظر يقرأ بكسر الظاء أي كهشيم الرجل الذي جيعل الشجر حظرية ويقرأ بفتحها اي كهشيم 

  الشجر املتخذ حظريه وقيل هو مبعىن االحتظار 
ا اال آل لوط وعلى قوله تعاىل اال آل لوط هواستثناء منقطع وقيل متصل ألن اجلميع أرسل عليهم احلاصب فهلكو

  الوجه االول يكون احلاصب مل يرسل على آل لوط و سحر مصورف ألنه نكرة و نعمة مفعول له أو مصدر 
قوله تعاىل انا كل شيء اجلمهور على النصب والعامل فيه فعل حمذوف يفسره املذكور و بقدر حال من اهلاء أو من 

نعت لكل أو لشيء وبقدر خربه وإمنا كان النصب أقوى لداللته كل أي مقدرا ويقرأ بالرفع على االبتداء وخلقناه 
  على عموم اخللق والرفع ال يدل على عمومه بل يفيد أن كل شيء خملوق فهو بقدر 

  قوله تعاىل فعلوه هو نعت لشيء أو كل ويف الزبر خرب املبتدأ 
ن واهلاء على اجلمع مثل أسد وأسد قوله تعاىل وهنر يقرأ بفتح النون وهو واحد يف معىن اجلمع ويقرأ بضم النو

  ومنهم من يسكن اهلاء فيكون مثل سقف وسقف و يف مقعد صدق هو بدل من قوله يف جنات واهللا أعلم 

  سورة الرمحن

  عز و جل 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

خرين يكون الرمحن ذهب قوم إىل أهنا ىية فعلى هذا يكون التقدير اهللا الرمحن ليكون الكالم تاما وعلى قول اال
الرمحن مبتدأ وما بعده اخلرب و خلق االنسان مستأنف وكذلك علمه وجيوز أن يكون حاال من االنسان مقدرة وقد 

  معها مرادة 
قوله تعاىل حبسبان أي جيريان حبسبان والسماء بالنصب بفعل حمذوف يفسره املذكور وهذا أوىل من الرفع ألنه 

  الضمري يف يسجدان أو هو معطوف على االنسان  معطوف على اسم قد عمل فيه الفعل وهو
قوله تعاىل أن ال تطغوا أي لئال تطغوا وقيل ال للنهي وان مبعىن أي والقول مقدر و ختسروا بضم التاء اي وال 

  تنقصوا املوزون وقيل التقدير يف امليزان ويقرأ بفتح السني والتاء وماضيه خسر والول أصح 
  الم بوضعها وقيل تتعلق مبا بعدها أي لألنام فيها فاكهة فتكون اما خرب املبتدأ وتبيينا قوله تعاىل لألنام تتعلق ال

قوله تعاىل واحلب يقرأ بالرفع عطفا على النخل والرحيان كذلك ويقرأ بالنصب أي وخلق احلب ذا العصف وخلق 



  الرحيان ويقرأ الرحيان باجلر عطفا على العصف 
  ال و من نار نعت ملارج قوله تعاىل كألفخار هو نعت لصلص

قوله تعاىل رب املشرقني أي هو رب وقيل هو مبتدأ واخلرب مرج و يلتقيان حال و بينهما برزخ حال من الضمري يف 
  يلتقيان و ال يبغيان حال أيضا 

  قوله تعاىل خيرج منهما قالوا التقدير من أحدمها 
لق به ويقرأ بكسرها اي تنشيء املسري وهو جماز و قوله تعاىل املنشآت بفتح الشني وهو الوجه و يف البحر متع

  كاإلعالم حال من الضمري يف املشنآت واهلاء يف عليها لألرض وقد تقدم ذكره 

  قوله تعاىل ذو اجلالل بالرفع هو نعت للوجه وباجلر نعتا للمجرور 
  قوله تعاىل كل يوم هو ظرف ملا دل عليه هو يف شأن أي يقلب االمور كل يوم 

اىل سنفرغ اجلمهور على ضم الراء وقرىء بفتحها من أجل حرف احللق وماضيه فزغ بفتح الراء وقد مسع قوله تع
  فيه فرغ بكسر الراء فتفتح يف املستقبل مثل نصب ينصب 

قوله تعاىل ال تنفذون ال نافية مبعىن ما و شواظ بالضم والكسر لغتان قد قرىء هبما و من نار صفة أو متعلق بالفعل 
الرفع عطفا على شواظ وباجلر عطفا على نار والرفع أقوى يف املعىن ألن النحاس الدخان وهو الشواظ من وحناس ب

النار و الدهان مجع دهن وقيل هو مفرد وهو النطع و جان فاعل ويقرأ باهلمز ألن األلف حركت فانقلبت مهزة وقد 
  ذكر ذلك يف الفاحتة 

  وز أن يكون مستأنفا و آن فاعل مثل قاض قوله تعاىل يطوفون هو حال من اجملرمني وجي
قوله تعاىل ذواتا األلف قبل التاء بدل من ياء وقيل من وأو وهو صفة جلنتان أو خرب مبتدأ حمذوف واالفنان مجع فنن 

  وهو الغصن 
  قوله تعاىل متكئني هو حال من خاف والعامل فيه الظرف 
ما مسي به قطعت مهزته وقيل هو أعجمي وقرىء حبذف قوله تعاىل من استربق أصل الكلمة فعل على استفعل فل

  اهلمزة وكسر النون وهو سهو ألن ذلك ال يكون يف االمساء بل يف املصادر واالفعال 
قوله تعاىل فيهن جيوز أن يكون الضمري ملنازل اجلنتني وأن يكون للفرش أي عليهن وأفرد الظرف ألنه مصدر و مل 

غري حمضة وكذلك كأهنن الياقوت و اإلحسان خرب جزاء دخلت اال على يطمثهن وصف لقاصرات ألن االضافة 
  املعىن 

قوله تعاىل خريات هو مجع خرية يقال امرأة خرية وقرىء بتشديد الياء و حور بدل من خريات وقيل اخلرب حمذوف 
  أي فيهن حور و متكئني حال وصاحب احلال حمذوف دل عليه الضمري يف قبلهم و رفرف يف معىن 

ع فلذلك وصف ب خضر وقرىء رفراق وكذلك عبقري و ذي اجلالل نعت لربك وهو أقوى من الرفع ألن اجلم
  االسم ال يوصف واهللا أعلم 

  سورة الواقعة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
العامل يف إذا على أوجه أحدها هو مفعول إذكر والثاين هو ظرف ملا دل عليه ليس لوقعتها كإذبة أي إذا وقعت مل 



والثالث هو ظرف خلافضة أو رافعة أي إذا وقعت خفضت ورفعت والرابع هو ظرف لرجت وإذا الثانية تكذب 
على هذا تكرير لألوىل أو بدل منها واخلاسم هو ظرف ملا دل عليه فأصحاب امليمنة أي إذا وقعت بانت أحوال 

لة كإذبة أي مكذوب فيها و خافضة الناس فيها وكإذبة مبعىن الكذب كالعاقبة والعافية وقيل التقدير ليس هلا حا
رافعة خرب مبتدأ حمذوف أي هي خافضة قوما ورافعة آخرين وقرىء بالنصب على احلال من الضمري يف كإذبة أو يف 

  وقعت 
قوله تعاىل إذا رجت إذا بدل من إذا األوىل وقيل هو ظرف لراقعة وقيل ملا دل عليه كأصحاب امليمنة وقيل هو 

  مفعول إذكر 
اىل فأصحاب امليمنة هو مبتدأ و ما اصحاب مبتدأ وخرب خرب االول فان قيل أين العائد من اجلملة إىل املبتدأ قوله تع

قيل ملا كان أصحاب الثاين هو االول مل حيتج إىل ضمري وقيل ما أصحاب امليمنة اال موضع له وكذلك ما أصحاب 
  د ألن أصحاب املشأمة ليسوا من املقربني املشأمة والسابقون السابقون وخرب االول املقربون وهذا بعي

قوله تعاىل والسابقون االول مبتدأ والثاين خربه أي السابقون باخلري السابقون إىل اجلنة وقيل الثاين نعت لألول أو 
  تكرير توكيدا واخلرب أولئك 

هو خرب ثلة وعلى قوله تعاىل يف جنات أي هم يف جنات أو يكون حاال من الضمري يف املقربون أو ظرفا وقيل 
االقوال االول يكون الكالم تاما عند قوله تعاىل النعمي ويكون يف ثلة وجهان أحدمها هو مبتدأ واخلرب على سرر 

  والثاين هو خرب اي هم ثلة و متكئني حال من الضمري يف على و متقابلني 

   و بأكواب يتعلق بيطوف حال من الضمري يف متكئني و يطوف عليهم جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال
قوله تعاىل وحور عني يقرأ بالرفع وفيه أوجه أحدها هو معطوف على ولدان أي يطفن عليهم للتنعم ال للخدمة 
والثاين تقديره هلم حور أو عندهم أو ومث والثالث تقديره ونساؤهم حور ويقرأ بالنصب على تقدير يعطون أو 

ظ دون املعىن ألن احلور ال يطاف هبن وقيل هو معطوف على جنات أي يف جيازون وباجلر عطفا على أكواب يف اللف
جنات ويف حور واحلور مجع حوراء والعني مجع عيناء ومل يضم أوله لال تنقلب الياء وأوا و جزاء مفعول له أو على 

  تقدير جيزون جزاء 
  قيل وقيل هو مصدر قوله تعاىل اال قيال هو استثناء منقطع و سالما بدل أو صفة وقيل هو مفعول 

  قوله تعاىل ال مقطوعى قيل هو نعت لفاكهة وقيل هو معطوف عليها 
  قوله تعاىل أنشأناهن الضمري للفرش ألن املراد هبا النساء والعرب مجع عروب واالتراب مجع ترب 
ثلة وكذلك يف  قوله تعاىل ألصحاب اليمني الالم متعلقة بأنشأناهن أو جبعلناهن إذ هو نعت ألتراب و ثلة أي وهم

  مسوم أي هم يف مسوم والياء يف حيموم زائدة ووزنه يفعول من احلمم أو احلميم 
قوله تعاىل من شجر أي آلكلون شيئا من شجر وقيل من زائدة و من زقوم نعت لشجر أو لشيء احملذوف وقيل من 

للمأكول و شرب اهليم بالضم والفتح  الثانية زائدة أي الكلون زقوما من شجر واهلاء يف منها للشجر واهلاء يف عليه
والكسر فالفتح مصدر واالخران اسم له وقيل هي لغات يف املصدر والتقدير شربا مثل شرب اهليم واهليم مجع أهيم 

  وهيماء 
قوله تعاىل لو تعلمون هو معترض بني املوصوف والصفة و يف كتاب صفة أخرى لقرآن أو حال من الضمري يف كرمي 

  حمذوف أو خرب مبتدأ 
قوله تعاىل ال يسمه هو نفي وقيل هو هني حرك بالضم و تنزيل أي هو تنزيل وجيوز أن يكون نعتا لقرآن وجتعلون 



رزقكم أي شكر رزقكم و ترجعوهنا جواب لوال وأغىن ذلك عن جواب الثانية وقيل عكس ذلك وقيل لوال الثانية 
  تكرير 

فاستغىن جبواب أما عن جواهبا ألن ان قد حذف جواهبا يف مواضع  قوله تعاىل فأما ان كان جواب أما فروح وأما ان
والتقدير فله روح ويقرأ بفتح الراء وضمها فالفتح مصدر والضم اسم له وقيل هو املتروح به واألصل يف رحيان 

 وريوحان على فيعالن قلبت الوأو ياء وأدغم مث خفف مثل سيد وسيد وقيل هو فعالن قلبت الوأو ياء وان سكنت
  وانفتح ما قبلها 

قوله تعاىل فنزل أي فله نزل وتصليه بالرفع عطفا على نزل وباجلر عطفا على محيم و حق اليقني اي حق اخلرب اليقني 
  وقيل املعىن حقيقة اليقني و العظيم صفة لربك وقيل لالسم واهللا أعلم 

  سورة احلديد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  اال من الضمري اجملرور والعامل االستقرار وأن يكون مستأنفا قوله تعاىل حييي جيوز أن يكون ح

  قوله تعاىل والرسول يدعوكم اجلملة حال من الضمري يف تؤمنون 
  قوله تعاىل وقد أخذ بالفتح أي اهللا أو الرسول وبالضم على ترك التسمية 

  تعاىل من قبل الفتح  قوله تعاىل من أنفق يف الكالم حذف تقديره ومن مل ينفق ودل على احملذوف قوله
  قوله تعاىل وكال وعد اهللا احلسىن قد ذكر يف النساء 

قوله تعاىل يوم ترى هو ظرف ليضاعف وقيل التقدير يؤجرون يوم ترى وقيل العام يسعى ويسعى حال و بني ايديهم 
أو وبإمياهنم يقال هلم ظرف ليسعى أو حال من النور وكذلك بإمياهنم وقرىء بكسر اهلمزة والتقدير بإمياهنم استحقوه 

  بشراكم وبشراكم مبتدأ و جنات خربه أي دخول جنات 
قوله تعاىل يوم يقول هو بدل من يوم االول وقيل التقدير يفوزون وقيل التقدير إذكر انظرونا انتظرونا وأنظرونا 

ألن الرجوع ال يكون أخرونا و وراءكم اسم الفعل فيه ضمري الفاعل أي ارجعوا ارجعوا وليس مبعروف لقلة فائدته 
  اال إىل وراء والباء يف بسور زائدة وقيل ليست زائدة 

  قوله تعاىل باطنه اجلملة صفة لباب أو لسور و ينادوهنم حال من الضمري يف بينهم أو مستأنف 
  قوله تعاىل هي موالكم قيل املعىن أوىل بكم وقيل هو مصدر مثل املأوى وقيل هو مكان 

فاعل أن والالم للتبيني و ما مبعىن الذي ويف نزل ضمري يعود عليه وال تكون مصدرية لئال  قوله تعاىل أن ختشع هو
  يبقى الفعل بال فاعل 

قوله تعاىل وأقرضوا اهللا فيه وجهان أحدمها هو معترض بني اسم ان وخربها وهو يشاعف هلم وإمنا قيل ذلك لئال 
  ألن األلف والالم مبعىن الذي أي ان الذين تصدقوا يعطف املاضي على اسم الفاعل والثاين أنه معطوف عليه 

قوله تعاىل يضاعف هلم اجلار واجملرور هو القائم مقام الفاعل فال ضمري يف الفعل وقيل فيه ضمري أي يضاعف هلم 
  التصدق أي أجره 

ون مبتدأ قوله تعاىل عند رهبم هو ظرف للشهداء وجيوز أن يكون أولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثان أو فصل والصديق
  والشهداء معطوف عليه وعند رهبم اخلرب وقيل الوقف على الشهداء مث يبتدىء عند رهبم هلم 



قوله تعاىل كمثل غيث الكاف يف موضع نصب من معىن ما تقدم أي ثبت هلا هذه الصفات مشبهة بغيث وجيوز أن 
  يكون يف موضع رفع اي مثلها كمثل غيث و أعدت صفة جلنات 

لرض جيوز أن يتعلق اجلار مبصيبة ألهنا مصدر وأن يكون صفة هلا على اللفظ أو املوضع ومثله وال يف قوله تعاىل يف ا
  أنفسكم وجيوز أن يتعلق بأصاب و يف كتاب حال أي اال مكتوبة و من قبل نعت لكتاب أو متعلق به 

  ة واهللا أعلم قوله تعاىل لكيال كي هاهنا هي الناصبة بنفسها ألجل دخول الالم عليها كان الناصب
  قوله تعاىل الذين يبخلون هو مثل الذي يف النساء 

  قوله تعاىل فيه بأس اجلملة حال من احلديد 
  قوله تعاىل ورسله هو منصوب بينصره أي وينصر رسله وال جيوز أن 

  يكون معطوفا على من لئال يفصل به بني اجلار واجملرور وهو قوله بالغيب وبني ما يتعلق به وهو ينصره 
قوله تعاىل ورهبانية هو منصوب بفعل دل عليه ابتدعوها ال بالعطف على الرمحة ألن ما جعله اهللا تعاىل ال يبتدعونه 
وقيل هو معطوف عليها وابتدعوها نعت له واملعىن فرض عليهم لزوم رهبانية ابتدعوها وهلذا قال تعاىل ما كتبناها 

  عليهم اال ابتغاء رضوان اهللا 
يعلم ال زائدة واملعىن ليلعم أهل الكتاب عجزهم وقيل ليست زائدة واملعىن لئال يعلم أهل الكتاب  قوله تعاىل لئال

  عجز املؤمنني واهللا أعلم 

  سورة اجملادلة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل وتشتكي جيوز أن يكون معطوفا على جتادل وأن يكون حاال 

  رب ما وبضمها على اللغة التميمية و منكرا أي قوال منكرا قوله تعاىل أمهاهتم بكسر التاء على أنه خ
قوله تعاىل والذين يظاهرون مبتدأ و حترير رقبة مبتدأ أيضا تقديره فعليهم واجلملة خرب املبتدأ وقوله من قبل أن 

  يتماسا حممول على املعىن أي فعلى كل واحد 
للمقول فيه هذا ان جعلت ما مصدرية وجيوز أن جتعله مبعىن قوله تعاىل ملا قالوا الالم تتعلق بيعودون ومعىن يعودون 

الذي ونكرة موصوفة وقيل الالم مبعىن يف وقيل مبعىن إىل وقيل يف الكالم تقدمي تقديره مث يعودون فعليهم حترير رقبة 
  ملا قالوا والعود هنا ليس مبعىن تكرير الفعل بل مبعىن العزم على الوطء 

   أي يعذبون أو يهانون واستقر ذلك يوم يبعثهم وقيل هو ظرف ل أحصاه قوله تعاىل يوم يبعثهم اهللا
قوله تعاىل ثالثة هو جمرور بإضافة جنوى إليه وهي مصدر مبعىن التناجي أو االلتجاء وجيوز أن تكون النجوى امسا 

  للمتناجني فيكون ثالثة صفة أو بدال 

وما بعده اخلرب وجيوز أن يكون معطوفا على موضع من وال أكثر معطوف على العدد ويقرأ بالرفع على االبتداء 
  جنوى 

  قوله تعاىل ويتناجون يقرأ وينتجون ومها مبعىن يقال تناجوا وانتجوا 
قوله تعاىل فإذ مل قيل إذ مبعىن إذا كما ذكرنا يف قوله تعاىل إذ االغالل يف أعناقهم وقيل هي مبعىن ان الشرطية وقيل 

  انكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه باقامة الصالة  هي على باهبا ماضية واملعىن



  قوله تعاىل استحوذ امنا صحت الوأو هنا بنية على األصل وقياسه استحإذ مثل استقام 
  قوله تعاىل ألغلنب هو جواب قسم حمذوف وقيل هو جواب كتب ألنه مبعىن قال 

  وجتد مبعىن تصادف على هذا واهللا أعلم قوله تعاىل يوادون هو املفعول الثاين لتجد أو حال أو صفة لقوم 

  سورة احلشر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل ما نعتهم هو خرب أن و حصوهنم مرفوع به وقيل هو خرب مقدم 

قوله تعاىل خيربون جيوز أن يكون حاال وأن يكون تفسريا للرعب فال يكون له موضع واللينة عينها وأو ألهنا من 
  ا وانكسار ما قبلها اللون قلبت لسكوهن

  قوله تعاىل من خيل من زائدة والدولة بالضم يف املال وبالفتح يف النصرة وقيل مها لغتان 
قوله تعاىل للفقراء قيل هو بدل من قوله تعاىل لذي القرىب وما بعده وقيل التقدير اعجبوا و يبتغون حال والذين 

  ا حال وقيل هو مبتدأ وحيبون اخلرب تبوءوا قيل هو معطوف على املهاجرين فيحبون على هذ
قوله تعاىل واالميان قيل املعىن وأخلصوا االميان وقيل التقدير ودار االخرة وقيل املعىن تبوءوا االميان أي جعلوه ملجأ 

  هلم 

  قوله تعاىل حاجة أي مس حاجة 
 معىن اجلمع وقد قرىء من قوله تعاىل ال ينصروهنم ملا كان الشرط ماضيا جاز ترك جزم اجلواب واجلدار واحد يف

  وراء جدر وجدور على اجلمع 
  قوله تعاىل كمثل أي مثلهم كمثل و قريبا أي استقروا من قبلهم زمنا قريبا أو ذاقوا وبال أمرهم قريبا أي عن قريب 

سن ملا قوله تعاىل فكان عاقبتهما يقرأ بالنصب على اخلرب و أهنما يف النار االسم ويقرأ بالعكس و خالدين حال وح
  كرر اللفظ ويقرأ خالدان على أنه خرب أن 

قوله تعاىل املصور بكسر الوأو ورفع الراء على أنه صفة وبفتحها على أنه مفعول البارىء عز و جل وباجلر على 
  التشبيه باحلسن الوجه على االضافة واهللا أعلم 

  سورة املمتحنة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ضمري الفاعل يف تتخذوا وجيوز أن يكون مستأنفا والباء يف باملودة زائدة و خيرجون  قوله تعاىل تلقون هو حال من

حال من الضمري يف كفروا أو مستأنف وإياكم معطوف على الرسول و أن تؤمنوا مفعول له معمول خيرجون و ان 
  كنتم جوابه حمذوف دل عليه الكالم أي جاهدمت جهادا و تسرون توكيد لتلقون بتكرير معناه 

قوله تعاىل يوم القيامة ظرف ليفصل أو لقوله لن تنفعكم ويف يفصل قراءات ظاهرة اإلعراب اال أن من مل يسم 
  الفاعل جعل القائم مقام الفاعل بينكم كما ذكرنا يف قوله تعاىل لقد تقطع بينكم 

ق الظرف بالعامل والثالث قوله تعاىل يف ابراهيم فيه أوجه أحدها هو نعت آخر ألسوة والثاين هو متعلق حبسنة تعل
أن يكون حاال من الضمري يف حسنة والرابع أن يكون خرب كان ولكم تبيني وال جيوز أن يتعلق بأسوة ألهنا قد 



وصفت و إذ ظرف خلرب كان وجيوز أن يكون هو خرب كان و براء مجع بريء مثل ظريف وظرفاء وبراء هبمزة 
  واحدة مثل رخال واهلمزة حمذوفة 

  ع برأسه وبراء بالكسر مثل طراق وبالفتح اسم للمصدر مثل سالم والتقدير انا ذوو براء وقيل هو مج
  قوله تعاىل اال قول هو استثناء من غري اجلنس واملعىن ال تتأسوا به يف االستغفار للكفار 

  قوله تعاىل ملن كان قد ذكر يف االحزاب 
ن بدل االشتمال أي عن بر الذين وكذلك أن تولوهم و قوله تعاىل أن تربوهم هو يف موضع جر على البدل من الذي

  متسكوا قد ذكر يف االعراف و يبايعنك حال و يفترينه نعت لبهتان أو حال من ضمري الفاعل يف يأتني 
قوله تعاىل من أصحاب القبور جيوز أن يتعلق بيئس أي يئسوا من بعث أصحاب القبور وأن يكون حاال أي كائنني 

  من أصحاب القبور 

  سورة الصف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل أن تقولوا جيوز أن يكون فاعل كرب أو على تقدير هو ويكون التقدير كرب ذلك وأن يكون بدال ومقتا 
متييز و صفا حال وكذلك كأهنم و مصدقا حال مؤكدة والعامل فيها رسول أو ما دل عليه الكالم و من التوراة 

مبشرا حال أيضا و امسه أمحد مجلة يف موضع جر نعتا لرسول أو يف موضع نصب حال من حال من الضمري يف بني و 
  الضمري يف يأيت 

  قوله تعاىل متم نوره بالتنوين واالضافة واعراهبا ظاهر و باهلدى حال من رسوله 
ع على تقدير قوله تعاىل تؤمنون باهللا هو تفسري للتجارة فيجوز أن يكون يف موضع جر على البدل أو يف موضع رف

  هي وان حمذوفة وملا حذفت بطل عملها 
  قوله تعاىل يغفر لكم يف جزمه وجهان أحدمها هو جواب شرط حمذوف 

دل عليه الكالم تقديره ان تؤمنوا يغفر لكم وتؤمنون مبعىن آمنوا والثاين هو جواب ملا دل عليه االستفهام واملعىن 
  ستفهام على اللفظ وفيه بعد ألن داللته إياهم ال توجب املغفرة هلم هل تقبلون ان دللتكم وقال ألفراء هو جواب اال

قوله تعاىل وأخرى يف موضعها ثالثة أوجه أحدها نصب على تقدير ويعطكم أخرى والثاين هو نصب بتحبون 
  املدلول عليه ب حتبوهنا والثالث موضعها رفع اي ومث أخرى أو يكون اخلرب نصر أي هي نصر 

ال الكاف يف موضع نصب أي أقول لكم كما قال وقيل هو حممول على املعىن إذ املعىن انصروا اهللا قوله تعاىل كما ق
  كما نصر احلواريون عيسى ابن مرمي عليه السالم واهللا أعلم 

  سورة اجلمعة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
مهور على ضم القاف من القدوس قوله تعاىل امللك يقرأ هو وما بعده باجلر على النعت وبالرفع على االستئناف واجل

  وقرىء بفتحها ومها لغتان 



  قوله تعاىل وآخرين هو يف موضع جر عطفا على االميني 
  قوله تعاىل حيمل هو يف موضع احلال من احلمار والعامل فيه معىن املثل 

ملخصوص بالذم قوله تعاىل بئس مثل مثل هذا فاعل بئس ويف الذين وجهان أحدمها هو يف موضع جر نعتا للقوم وا
حمذوف أي هذا املثل والثاين يف موضع رفع تقديره بئس مثل القوم مثل الذين فمثل احملذوف هو املخصوص بالذم 

  وقد حذف واقيم املضاف إليه مقامه 
قوله تعاىل فانه مالقيكم اجلملة خرب ان ودخلت الفاء ملا يف الذي من شبه الشرط ومنع منه قوم وقالوا امنا جيوز ذلك 

ذا كان الذي هو املبتدأ أو اسم ان والذي هنا صفة وضعفوه من وجه آخر وهو أن ألفرار من املوت ال ينجي منه إ
فلم يشبه الشرط وقال هؤالء الفاء زائدة وقد أجيب عن هذا بأن الصفة واملوصوف كالشيء الواحد وألن الذي ال 

  يكون اال صفة فإذا مل يذكر املوصوف 

صوف مراد فكذلك إذا صرح وأما ما ذكروه ثانيا فغري صحيح فان خلقا كثريا يظنون أن معها دخلت الفاء واملو
  ألفرار من أسباب املوت ينجيهم إىل وقت آخر 

قوله تعاىل من يوم اجلمعة من مبعىن يف واجلمعة بضمتني وبإسكان امليم مصدر مبعىن االجتماع وقيل يف املسكن هو 
يضحك منه ويقرأ بفتح امليم مبعىن الفاعل أي يوم املكان اجلامع مثل رجل  مبعىن اجملتمع فيه مثل رجل ضحكة أي

  ضحكة أي كثري الضحك 
  قوله تعاىل إليها امنا أنث الضمري ألنه أعاده إىل التجارة ألهنا كانت أهم عندهم واهللا أعلم 

  سورة املنافقون

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
جملرور يف قوهلم وقيل هي مستأنفة و خشب بالضم واالسكان مجع خشب قوله تعاىل كأهنم اجلملة حال من الضمري ا

  مثل أسد وأسد ويقرأ بفتحتني والواحدة خشبة و حيسبون حال من معىن الكالم وقيل مستأنف 
قوله تعاىل رسول اهللا العامل فيه يتسغفر ولو أعمل تعالوا لقال إىل رسول اهللا أو كان ينصب و لووا بالتخفيف 

و ظاهر واهلمزة يف أستغفرت هلم مفتوحة مهزة قطع ومهزة الوصل حمذوفة وقد وصلها قوم على أنه والتشديد وه
  حذف حرف االستفهام لداللة أم عليه 

قوله تعاىل ليخرجن يقرأ على تسمية الفاعل والتشديد و و االعز فاعل و االذل مفعول ويقرأ على ترك التسمية 
  ئدة أو يكون مفعول حال حمذوفة أي مشبها االذل واالذل على هذا حال واأللف والالم زا

قوله تعاىل وأكون بالنصب عطفا على ما قبله وهو جواب االستفهام ويقرأ باجلزم محال على املعىن واملعىن ان أخرتين 
  أكن واهللا أعلم 

  سورة التغابن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  كون فاعال أي أيهدينا بشر قوله تعاىل أبشر هو مبتدأ و يهدوننا اخلرب وجيوز أن ي

قوله تعاىل يوم جيمعكم هو ظرف خلبري وقيل ملا دل عليه الكالم أي تتفأوتون يوم جيمعكم وقيل التقدير إذكروا يوم 



  جيمعكم 
  قوله تعاىل يهد قلبه يقرأ باهلمز أي يسكن قلبه 

  قوله تعاىل خريا ألنفسكم هو مثل قوله تعاىل انتهوا خريا لكم واهللا أعلم 

  سورة الطالق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل إذا طلقتم قيل التقدير قل ألمتك إذا طلقتم وقيل اخلطاب له ولغريه لعدهتن أي عند أول ما يعتد هلن به 

  وهو يف قبل الطهر 
فع على أنه قوله تعاىل بالغ أمره يقرأ بالتنوين والنصب وباالضافة واجلر واالضافة غري حمضة ويقرأ بالتنوين والر

  فاعل بالغ وقيل أمره مبتدأ وبالغ خربه 
قوله تعاىل والالئي مل حيضن هو مبتدأ واخلرب حمذوف أي فعدهتن كذلك و أجلهن مبتدأ و أن يضعن خربه واجلملة 

  خرب أوالت وجيوز أن يكون أجلهن بدل االشتمال أي وأجل أوالت االمحال 
اء الغاية واملعىن تسببوا يف إسكاهنن مسن الوجه الذي تسكنون ودل قوله تعاىل أسكنوهن من حيث من هاهنا البتد

  عليه قوله تعاىل من وجدكم والوجد الغين وجيوز فتحها وكسرها ومن وجدكم بدل من من حيث 
قوله تعاىل رسوال يف نصبه أوجه أحدها أن ينتصب بذكرا أي أنزل إليكم أن ذكر رسوال والثاين أن يكون بدال من 

  الرسول مبعىن الرسالة و يتلو على هذا جيوز أن يكون نعتا وأن يكون حاال من اسم اهللا  ذكرا ويكون

تعاىل والثالث أن يكون التقدير ذكر أشرف رسول أو ذكرا ذكر رسول ويكون املراد بالذكر الشرف وقد أقام 
  املضاف إليه مقام املضاف والرابع أن ينتصب بفعل حمذوف أي وارسل رسوال 

  قد أحسن اهللا له اجلملة حال ثانية أو حال من الضمري يف خالدين  قوله تعاىل
قوله تعاىل مثلهن من نصب عطفه أي وخلق من االرض مثلهن ومن رفع استأنفه و يتنزل جيوز أن يكون مستأنفا 

  وأن يكون نعتا ملا قبله واهللا أعلم 

  سورة التحرمي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ن الضمري يف حترم وجيوز أن يكون مستأنفا واصل حنلة حتللة فأسكن االول وأدغم وإذ يف قوله تعاىل تبتغي هو حال م

  موضع نصب بإذكر 
قوله تعاىل عرف بعضه من شدد عداه إىل اثنني والثاين حمذوف أي عرف بعضه بعض نسائه ومن خفف فهو حممول 

له تعاىل واهللا مبا تعملون خبري وحنوه أي على اجملازاة ال على حقيقة العرفان ألنه كان عارفا باجلميع وهو كقو
  جيازيكم على أعمالكم 

قوله تعاىل ان تتوبا جواب الشرط حمذوف تقديره فذلك واجب عليكما أو يتب اهللا عليكما ودل على احملذوف فقد 
  صغت ألن اصغاء القلب إىل ذلك ذنب 

ليس يف االنسان منه اال واحد جاز أن جيعل االثنان قوله تعاىل قلوبكما امنا مجع ومها اثنان ألن لكل انسان قلبا وما 



  فيه بلفظ اجلمع وجاز أن جيعل بلفظ التثنية وقيل وجهه أن التثنية مجع 
قوله تعاىل هو ماله مبتدأ وخربه خرب ان وجيوز أن يكون هو فصال فأما جربيل وصاحل املؤمنني ففيه وجهان أحدمها 

  ون معطوفا على الضمري يف مواله أو على معىن االبتداء والثاين هو مبتدأ واخلرب حمذوف أي موإليه أو يك

أن يكون مبتدأ واملالئكة معطوفا عليه و ظهري خرب اجلميع وهو واحد يف معىن اجلمع أي ظهراء و مسلمات نعت 
بعضهن آخر وما بعده من الصفات كذلك فأما الوأو يف قوله تعاىل وأبكارا فال بد منها ألن املعىن بعضهن ثيبات و

  أبكار 
قوله تعاىل قوا يف هذا الفعل عينه ألن فاءه والمه معلتان فالوأو حذفت يف املشارع لوقوعها بني ياء مفتوحة وكسرة 

  واالمر مبين على املضارع 
  قوله تعاىل ال يعصون اهللا هو يف موضع رفع على النعت 

م فاعل اي ناصحة على اجملاز ويقرأ بضمها وهو قوله تعاىل توبة نصوحا يقرأ بفتح النون قيل هو مصدر وقيل هو اس
  مصدالر ال غري مثل القعود 

  قوله تعاىل يقولون جيوز أن يكون حاال وأن يكون مستأنفا 
قوله تعاىل امرأة نوح وامرأة لوط أي مثل امرأة نوح وقد ذكر يف يس وغريها و كانتا مستأنف و إذ قالت العامل 

  ظرفا البن وأن يكون حاال من بيتا  يف إذ املثل و عندك جيوز أن يكون
  قوله تعاىل ومرمي أي وإذكر مرمي أو ومثل مرمي و فيه اهلاء تعود على ألفرج واهللا أعلم 

  سورة امللك

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل طباقا واحدها طبقة وقيل طبق و تفأوت باأللف وضم الوأو مصدر تفأوت وتفوت بالتشديد مصدر 

  لغتان و كرتني مصدر أي رجعتني تفوت ومها 
  قوله تعاىل كفروا برهبم عذاب بالرفع على االبتداء واخلرب للذين ويقرأ بالنصب عطفا على عذاب السعري 

  قوله تعاىل فسحقا أي فالزمهم سحقا أو فاسحقهم سحقا 
اخلالق خلقه وقيل الفاعل  قوله تعاىل قوله تعاىل من خلق من يف موضع رفع فاعل يعلم واملفعول حمذوف أي اال يعلم

  مضمر ومن مفعول 

قوله تعاىل النشور أأمنتم يقرأ بتحقيق اهلمزة على األصل وبقلبها وأوا يف الوصل النضمام الراء قبلها و أن خيسف و 
  أن يرسل مها بدالن من بدل االشتمال 

كون فوقهم حاال وصافات حاال قوله تعاىل فوقهم صافات جيوز أن يكون صافات حاال وفوقهم ظرف هلا وجيوز أن ي
من الضمري يف فوقهم ويقبضن معطوف على اسم الفاعل محال على املعىن أي يصففن ويقبضن اي صافات وقابضات 
و ما ميسكهن اال الرمحن جيوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حاال من الضمري يف يقبضن ومفعول يقبضن حمذوف أي 

  أجنحتهن 
هذا خربه و الذي وصلته نعت هلذا أو عطف بيان و ينصركم نعت جند حممول على  قوله تعاىل أمن من مبتدأ و

  اللفظ ولو مجع على املعىن جلاز و مكبا حال و على وجهه توكيد و أهدى خرب من وخرب من الثانية حمذوف 



قرأ غورا بالضم قوله تعاىل غورا هو خرب اصبح أو حال ان جعلتها التامة وفيه بعد والغور مصدر يف معىن الغائر وي
  واهلمز على فعول وقلبت الوأو مهزة النضمامها ضما الزما ووقوع الوأو بعدها واهللا أعلم 

  سورة ن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل ن والقلم هو مثل يس والقرآن وقد ذكر 

ر مثل املفعول وامليسور أي بأيكم قوله تعاىل بأيكم املفتون فيه ثالثة أوجه أحدها الباء زائدة والثاين أن املفتون مصد
  ألفتون أي اجلنون والثالث هي مبعىن يف أي يف أي طائفة منكم اجلنون 

قوله تعاىل لو تدهن فيدهنون امنا أثبت النون ألنه عطفه على تدهن ومل جيعله جواب التمين ويف بعض املصاحف بغري 
  نون على اجلواب 

الشرط وبفتحها على أهنا مصدرية فجواب الشرط حمذوف دل عليه إذا  قوله تعاىل أن كان يقرأ بكسر اهلمزة على
  تتلى أي أن كان ذا مال يكفر وإذا جعلته مصدرا كان التقدير ألن كان ذا مال يكفر وال يعمل فيه 

تتلى وال مال ألن ما بعد إذا ال يعمل فيما قبلها و مصبحني حال من الفاعل يف يصرمنها ال يف أقسموا و على حرد 
  تعلق ب قادرين وقادرين حال وقيل خرب غدوا ألهنا محلت على أصبحوا ي

  قوله تعاىل عند رهبم جيوز أن يكون ظرفا لالستقرار وأن يكون حاال من جنات 
  قوله تعاىل بالغة بالرفع نعت الميان وبالنصب على احلال والعامل فيها الظرف االول أو الثاين 

كشف وقيل العامل فيه خاشعة ويقرأ تكشف أي شدة القيامة وخاشعة حال قوله تعاىل يوم يكشف أي إذكر يوم ي
  من الضمري يف يدعون و من يكذب معطوف على املفعول أو مفعول معه 

  سورة احلاقة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ثانية مبتدأ و قوله تعاىل احلاقة قيل هو خرب مبتدأ حمذوف وقيل مبتدأ وما بعده اخلرب على ما ذكر يف الواقعة و ما ال

أدراك اخلرب واجلملة بعده يف موضع نصب و الطاغية مصدر كالعافية وقيل اسم فاعل مبعىن الزائدة و سخرها 
مستأنف أو صفة و حسوما مصدر أي قطعا هلم وقيل هو مجع أي متابعات و صرعى حال و كأهنم حال أخرى من 

نعت أي حالة باقية وقيل هو مبعىن بقية و من قبله أي الضمري يف صرعى و خأوية على لغة من أنث النخل و باقية 
من تقدمه بالكفر ومن قبله أي من عنده ويف مجلته و باخلاطئة أي جاءوا بالفعلة ذات اخلطأ على النسب مثل تامر 

  والبن 
ة ال قوله تعاىل وتعيها هو معطوف أي ولتعيها ومن سكن العني فر من الكسرة مثل فخذ و واحدة توكيد ألن النفخ
تكون اال واحدة ومحلت االرض بالتخفيف وقرىء مشددا أي محلت االهوال و يومئذ ظرف ل وقعت و يومئذ 

ظرف ل واهية و هاؤم اسم اللفعل مبعىن خذوا و كتابيه منصوب باقرءوا ال هباؤم عند البصريني وهباؤم عند 
  الكوفيني و راضية على 



مبعىن مدفوق والثاين على النسب أي ذات رضا مثل البن وتامر ثالثة أوجه أحدها هي مبعىن مرضية مثل دافق 
  والثالث هي على باهبا وكأن العيشة رضيت مبحلها وحصلوها يف مستحقها أو أهنا ال حال أكمل من حاهلا فهو جماز 

و اجلحيم قوله تعاىل ما أغىن عين حيتمل النفي واالستفهام واهلاء يف هذه املواضع لبيان احلركة لتتفق رءوس االي 
منصوب بفعل حمذوف و ذرعها سبعون صفة لسلسلة ويف تتعلق ب اسلكوه ومل متنع الفاء من ذلك والتقدير مث 

فاسلكوه فثم لترتيب اخلرب عن املقول قريبا من غري تراخ والنون يف غسلني زائدة ألنه غسالة أهل النار وقيل التقدير 
تثناء من الطعام والشراب ألن اجلميع يطعم بدليل قوله تعاىل ومن مل ليس له محيم اال من غسلني وال طعام وقيل االس

يطعمه وأما خرب ليس هاهنا أوله وأيهما كان خربا فاالخر اما حال من محيم أو معمول اخلرب وال يكون اليوم خربا 
ال من الفاعل ألنه زمان واالسم جثة و قليال قد ذكر يف االعراف و تنزيل يف يس و باليمني متعلق بأخذنا أو ح

  وقيل من املفعول 
قوله تعاىل فما منكم من أحد من زائدة وأحد مبتدأ ويف اخلرب وجهان أحدمها حاجزين ومجع على معىن أحد وجر 
على لفظ أحد وقيل هو منصوب مبا ومل يعتد مبنكم فصال وأما منكم على هذا فحال من أحد وقيل تبيني والثاين 

  واهلاء يف انه للقرآن العظيم  اخلرب منكم وعن يتعلق حباجزين

  سورة املعارج

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل سال يقرأ باهلمزة وباأللف وفيه ثالثة أوجه أحدها هي بدل من اهلمزة على التخفيف والثاين هي بدل من 

جه الثالثة والباء مبعىن الوأو على لغة من قال مها يتسأوالن والثالث هي من الياء من السيل والسائل بيين على االو
عن وقيل هي على باهبا أي سال بالعذاب كما يسيل الوادي باملاء والالم تتعلق بواقع وقيل هي صفة أخرى للعذاب 
وقيل بسال وقيل التقدير هو للكافرين و من تتعلق بدافع أي ال يدفع من جهة اهللا وقيل تتعلق بواقع ومل مينع النفي 

فة هللا تعاىل و تعرج مستأنف و يوم تكون بدل من قريب وال يسأل بفتح الياء اي ذلك ألنه ليس فعل و ذي ص
  محيما عن حاله ويقرأ 

بضمها والتقدير عن محيم و يبصروهنم مستأنف وقيل حال ومجع الضمري على معىن احلميم و يود مستأنف أو حال 
  من ضمري املفعول أو املرفوع و لو مبعىن أن 

نزاعة وقيل هي بدل من لظى وقيل كالمها خرب وقيل خرب ان وقيل لظى بدل من اسم ان  قوله تعاىل نزاعة أي هي
ونزاعة خربها وأما النصب فقيل هو حال من الضمري يف تدعو مقدمة وقيل هي حال مما دلت عليه لظى أي تتلظى 

ل التقدير أعىن وتدعو نزاعة وقيل هو حال من الضمري يف لظى على أن جتعلها صفة غالبة مثل احلارث والعباس وقي
جيوز أن يكون حاال من الضمري يف نزاعة إذا مل تعمله فيها و هلوعا حال مقدرة و جزوعا حال أخرى والعامل فيها 

  هلوعا وإذا ظرف جلزوعا وكذلك منوعا 
  قوله تعاىل اال املصلني هو استثناء من اجلنس واملستثىن منه االنسان وهو جنس فلذلك ساغ االستثناء منه 

قوله تعاىل يف جنات هو ظرف ل مكرمون وجيوز أن يكونا خربين و مهطعني حال من الذين كفروا وكذلك عزين 
وقبلك معمول مهطعني وعزين مجع عزة واحملذوف منه الوأو وقيل الياء وهو من عزوته إىل أبيه وعزيته ألن العزة 

وب إليه وعن يتعلق بعزين أي متفرقني عنهما اجلماعة وبعضهم منضم إىل بعض كما أن املنسوب مضموم إىل املنس



  وجيوز أن يكون حاال 
قوله تعاىل يوم خيرجون هو بدل من يومهم أو على إضمار أعىن و سرعا و كأهنم حاالن والنصب قد ذكر يف املائدة 

  خاشعة حال من خيرجون واهللا أعلم 

  سورة نوح

  عليه السالم 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

نذر جيوز أن تكون مبعىن أي وأن تكون مصدرية وقد ذكرت نظائره و طباقا قد ذكر يف امللك و نباتا قوله تعاىل أن أ
اسم للمصدر فيقع موقع إثبات ونبت وتنبيت وقيل التقدير فنبتم نباتا و منها جيوز أن يتعلق بتسلكوا وأن يكون 

  حاال و كبارا بالتشديد والتخفيف مبعنىكبري و ودا بالضم 

  ان وأما يغوث ويعوق فال ينصرفان لوزن الفعل والتعريف وقد صرفهما قوم على أهنما نكرتان والفتح لغت
  قوله تعاىل مما خطإياهم ما زائدة أي من أجل خطإياهم أغرقوا وأصل ديارا ديوار ألنه فيعال من دار يدور مث أدغم 

  سورة اجلن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 وأو وأصله وحي يقال وحي وأوحى مث قلبت الوأو املضمومة مهزة وما يف هذه قوله تعاىل أوحى إىل يقرأ أحي بغري

السورة من أن فبعضه مفتوح وبعضه مكسور ويف بعضه اختالف فما كان معطوفا على أنه استمع فهو مفتوح ال 
  غري ألهنا مصدرية 

ول وما صح أ يكون معطوفا وموضعها رفع بأوحى وما كان معطوفا على أنا مسعنا فهو مكسور ألنه حكى بعد الق
على اهلاء يف به كان على قول الكوفيني على تقدير وبأن وال جييزه البصريون ألن حرف اجلر يلزم اعادته عندهم 

هنا فأما قوله تعاىل وأن املساجد هللا فالفتح على وجهني أحدمها هو معطوف على أنه استمع فيكون قد أوحى والثاين 
ال تشركوا مع اهللا أحدا ألن املساجد له أي مواضع السجود وقيل هو مجع مسجد وهو أن يكون متعلقا بتدعو أي ف

مصدر ومن كسر استأنف وأما وأنه ملا قام فيحتمل العطف على أنه استمع وعلى انا مسعنا و شططا نعت ملصدر 
عوال ونعتا و حمذوف أي قوال شططا وكذلك كذبا أي قوال كذبا ويقرأ تقول بالتشديد فيجوز أن يكون كذبا مف

رصدا أي مرصدا أو ذا ارصاد و أشر فاعلى فعل حمذوف أي أريد شر و قددا مجع قدة مثل عدة وعدد و هربا 
  مصدر يف موضع احلال 

قوله تعاىل وأن لو استقاموا أن خمففة من الثقيلة ولو عرض كالسني وسوف وقيل لو مبعىن أن وان مبعىن الالم 
 ينته وقال تعاىل يف موضع آخر وان مل ينتهوا ذكره ابن فصال يف الربهان واهلاء يف وليست الزمة كقوله تعاىل لئن مل

يدعوه ضمري اسم اهللا أي قام موحدا هللا و لبدا مجع لبدة ويقرأ بضم الالم وفتح الباء مثل حطم وهو نعت للمبالغة 
  ويقرأ مشددا مثل صوم 

  كر قوله تعاىل اال بالغا هو من غري اجلنس و من أضعف قد ذ



أمثاله و من ارتضى من استثناء من اجلنس وقيل هو مبتدأ واخلرب فانه و رصدا مفعول يسلك أي مالئكة رصدا و 
  عددا مصدر ألن أحصى مبعىن عد وجيوز أن يكون متييزا واهللا أعلم 

  سورة املزمل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
وقد قرىء بتشديد امليم وختفيف الزاي وفيه وجهان قوله تعاىل املزمل أصله املتزمل فأبدلت التاء زايا وأدغمت 

  أحدمها هو مضاعف واملفعول حمذوف أي املزمل نفسه والثاين هو مفتعل فأبدلت الفاء ميما 
قوله تعاىل نصفه فيه وجهان أحدمها هو بدل من الليل بدل بعض من كل و اال قليال استثناء من نصفه والثاين هو 

ر االية ألنه قال تعاىل أو انقص منه أو زد عليه واهلاء فيهما للنصف فلو كان االستثناء بدل من قليال وهو أشبه بظاه
من النصف لصار التقدير قم نصف الليل اال قليال أو انقص منه قليال أي على الباقي والقليل املستثىن غري مقدر 

  فالنقصان منه ال يعقل 
ها وهو اسم للمصدر ووطأ على فعل وهو مصدر وطىء وهو قوله تعاىل أشد وطأ بكسر الوأو مبعىن مواطأة وبفتح

  متييز 
  قوله تعاىل تبتيال مصدر على غري املصدر واقع موقع تبتل وقيل املعىن بتل نفسك تبتيال 

قوله تعاىل رب املشرق يقرأ باجلر على البدل وبالنصب على إضمار أعىن أو بدال من اسم أو بفعل يفسره فاختذه أي 
  وبالرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف أو مبتدأ وال اله اال هو اخلرب  اختذ رب املشرق

  قوله تعاىل واملكذبني هو مفعول معه وقيل هو معطوف و النعمة بفتح النون التنعم وبكسرها كثرة اخلرب 
  قوله تعاىل ومهلهم قليال أي متهيال قليال أو زمانا قليال 

  قيل هو وصف هو ظرف لالستقرار يف خرب ان و -قوله تعاىل 

لعذاب أي واقعا يوم ترجعف وقيل هو ظرف ألليم واصل مهيل مهيول فحذف الوأو عند سيبيويه وسكنت الياء 
  والياء عند األخفش وقلبت الوأو ياء 

  قوله تعاىل فعصى فرعون الرسول امنا أعاده باللف والالم ليعلم أنه االول فكأنه قال فعصاه فرعون 
تتقون أي تتقون عذاب يوم وقيل هو مفعول كفرمت أي بيوم و جيعل الولدان نعت اليوم  قوله تعاىل يوم هو مفعول

والعائد حمذوف أي فيه و منفطر بغري تاء على النسب أي ذات انفطار وقيل ذكر محال على معىن السقف وقيل 
  السماء تذكر وتؤنث 

 وطائفة معطوف على ضمري الفاعل وجرى قوله تعاىل ونصفه وثلثه باجلر محال على ثلثي وبالنصب محال على أدىن
  ألفصل جمرى التوكيد 

قوله تعاىل أن سيكون أن خمصففة من الثقيلة والسني عوض من ختفيفها وحذف امسها و يبتغون حال من الضمري يف 
  يضربون 

  قوله تعاىل هو خريا هو فصل أو بدل أو تأكيد وخرب املفعول الثاين 

  سورة املدثر



  لرحيم بسم اهللا الرمحن ا
  املدثر كاملزمل وقد ذكر 

قوله تعاىل تستكثر بالرفع على أنه حال وباجلزم على أنه جواب أو بدل وبالنصب على تقدير لتستكثر والتقدير يف 
جعله جوابا انك أن ال متنن بعملك أو بعطيتك تزدد من الثواب لسالمة ذلك عن االبطال باملن على ما قال تعاىل ال 

  ملن واالذى تبطلوا صدقاتكم با
قوله تعاىل فإذا نقر إذا ظرف ويف العامل يف ثالثة أوجه أحدها هو ما دل عليه فذلك ألنه اشارة إىل النقر و يؤمئذ 
بدل من إذا وذلك مبتدأ واخلرب يوم عسري أي نقر يوم الثاين العامل فيه ما دل عليه عسري أي تعسري وال يعمل فيه 

قبلها والثالث خيرج على قول األخفش وهو أن يكون إذا مبتدأ واخلرب فذلك نفس عسري ألن الصفة ال تعمل فيما 
  والفاء زائدة 

فأما يومئذ فظرف لذلك وقيل هو يف موضع رفع بدل من ذلك أو مبتدأ ويوم عسري خربه واجلملة خرب ذلك و على 
  عليه  يتعلق بعسري أو هي نعت له أو حال من الضمري الذي فيه أو متعلق ب يسري أو ملا دل

قوله تعاىل ومن خلقت هو مفعول معه أو معطوف و وحيدا حال من التاء يف خلقت أو من اهلاء احملذوفة أو من من 
  أو من الياء يف ذرين 

قوله تعاىل ال تبقي جيوز أن يكون حاال من سقر والعامل فيها معىن التعظيم وأن يكون مستأنفا أي هي ال تبقي و 
  وبالنصب مثل ال تبقي أو حال من الضمري يف أي الفعلني شئت  لواحة بالرفع اي هي لواحة

  قوله تعاىل جنود ربك هو مفعول يلزم تقدميه ليعود الضمري إىل مذكور و أدبر ودبر لغتان ويقرأ إذ وإذا 
ل قوله تعاىل نذيرا يف نصبه أوجه أحدها هو حال من الفاعل يف قم يف أول السورة والثاين من الضمري يف فأنذر حا
مؤكدة والثالث هو حال من الضمري فياحدى والرابع هو حال من نفس احدى واخلامس حال من الكرب أو من 
الضمري فيها والسادس حال من اسم ان والسابع أن نذيرا يف معىن انذار أي فأنذر انذارا أو اهنا الحدى الكرب 

ر أن يكون حاال مما دلت عليه اجلملة تقديره النذار البشر ويف هذه االقوال ماال نرتضيه ولكن حكيناها واملختا
  عظمت عليه نذيرا 

  قوله تعاىل ملن شاء هو بدل باعادة اجلار 
  قوله تعاىل يف جنات جيوز أن يكون حاال من أصحاب اليمني وأن يكون حاال من الضمري يف يتساءلون 

لككم و معرضني حال من الضمري يف قوله تعاىل مل نك من املصلني هذه اجلملة سدت مسد الفاعل وهو جواب ما س
اجلار و كأهنم حال هي بدل من معرضني أو من الضمري فيه و مستنفرة بالكسر نافرة وبالفتح منفرة فرت حال وقد 

معها مقدرة أو خرب آخر و منشرة بالتشديد على التكثري وبالتخفيف وسكون النون من أنشرت اما مبعىن أمر 
رض فالن أو مبعىن منشورة مثل أمحدت الرجل أو مبعىن أنشر اهللا امليت أي أحياه بنشرها ومكن منه مثل أحلمتك ع

  فكأنه أحيا ما فيها بذكره واهلاء يف انه للقرآن أو للوعيد 
  قوله تعاىل اال أن يشاء اهللا أي اال وقت مشيئة اهللا عز و جل 

  سورة القيامة



  بسم اهللا الرمحنالرحيم 
ا زيدت يف قوله تعاىل لئال يعلم والثاين ليست زائدة ويف املعىن وجهان أحدمها يف ال وجهان أحدمها هي زائدة كم

هي نفي للقسم هبا كما نفي القسم بالنفس والثاين أن ال رد لكالم مقدر ألهنم قالوا أنت مفتر على اهللا يف قولك 
ء القصائد كثريا يقدر هناك نبعث فقال ال مث ابتدأ فقال أقسم وهذا كثري يف الشعر فان وأو العطف تأيت يف مبادى

كالم يعطف عليه وقرىء ألقسم ويف الكالم وجهان أحدمها هي الم التوكيد دخلت على الفعل املضارع كقوله 
تعاىل وان ربك ليحكم بينهم وليست الم القسم والثاين هي الم القسم ومل تصحبها النون اعتمادا على املعىن وألن 

 توكيد وقيل شبهت اجلملة الفعلية باجلملة االمسية كقوله تعاىل لعمرك اهنم لفي خرب اهللا صدق فجاز أن يأيت من غري
  سكرهتم 

قوله تعاىل قادرين أي بل جنمعها فقادرين حال من الفاعل و أمامه ظرف أي ليكفر فيما يستقبل و يسأل تفسري 
  ليفجر 

ر وال يعمل فيه املستقر ألنه مصدر مبعىن قوله تعاىل إىل ربك هو خرب املستقر ويومئذ منصوب بفعل دل عليه املستق
  االستقرار واملعىن إليه املرجع 

قوله تعاىل بل االنسان هو مبتدأ و بصرية خربه وعلى يتعلق باخلرب ويف التأنيث وجهان أحدمها هي داخلة للمبالغة 
احلجة ملا ذكر يف بين أي بصري على نفسه والثاين هو على املعىن أي هو حجة بصرية على نفسه ونسب االبصار إىل 

  إسرائيل وقيل بصرية هنا مصدر والتقدير ذو بصرية وال يصح ذلك اال على التبيني 
قوله تعاىل وجوه هو مبتدأ و ناضرة خربه وجاز االبتداء بالنكرة حلصول الفائدة ويومئذ ظرف للخرب وجيوز أن 

ظرة االخرية وقال بعض غالة املعتزلة إىل هاهنا يكون اخلرب حمذوفا أي مث وجوه وناضرة صفة وأما إىل فتتعلق ب نا
  اسم مبعىن النعمة أي منتظرة نعمة رهبا واملراد أصحاب الوجوه 

قوله تعاىل إذا بلغت العامل يف إذا معىن إىل ربك يومئذ املساق أي إذا بلغت احللقوم رفعت إىل اهللا تعاىل و التراقي 
  مجع ترقوة وهي فعلوة وليست 

 الكالم ترق و من مبتدأ و راق خربه أي من يرقيها ليربئها وقيل من يرفعها إىل اهللا عز و جل بتفعلة إذ ليس يف
  أمالئكة الرمحة أم مالئكة العذاب 

قوله تعاىل فال صدق ال مبعىن ما و يتمطى فيه وجهان أحدمها األلف مبدلة من طاء واألصل بتمطط أي يتمدد يف 
  عىن ميد مطاه أي ظهره مشيه كربا والثاين هو بدل من وأو وامل

قوله تعاىل أوىل لك وزن أوىل فيه قوالن أحدمها فعلى واأللف لالحلاق ال للتأنيث والثاين هو أفعل وهو على القولني 
هنا على فلذلك مل ينون ويدل عليه ما حكى عن أيب زيد يف النوادر هي أوالة بالتاء غري مصروف فعلى هذا يكون 

قول الثاين أنه اسم للفعل مبين ومعناه وليك شر بعد شر ولك تبيني و سدى حال وألفه أوىل مبتدأ ولك اخلرب وال
مبدلة من وأو ميىن بالياء على أن الضمري للمىن فيكون يف موضع جر وجيوز أن يكون للنطفة ألن التأنيث غري 

من الزوجني و حيىي  حقيقي والنطفة مبعىن املاء فيكون يف موضع نصب كالقراءة بالتاء و الذكر واالنثى بدل
  باالظهار ال غري ألن الياء لو أدغمت للزم اجلمع بني ساكنني لفظا وتقديرا واهللا أعلم 

  سورة االنسان



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
يف هل وجهان أحدمها هي مبعىن قد والثاين هي استفهام على باهبا واالستفهام هنا للتقرير أو التوبيخ و مل يكن شيئا 

نسان و أمشاج بدل أو صفة وهو مجع مشيج وجاز وصف الواحد باجلمع هنا ألنه كان يف األصل حال من اال
  متفرقا مث مجع أي نطفة أخالط و نبتليه حال من االنسان أو من ضمري الفاعل 

  قوله تعاىل اما شاكرا اما هاهنا لتفصيل االحوال وشاكرا وكفورا حاالن أي يناله يف كلتا حالتيه 
السل القراءة بترك التنوين ونونه قوم أخرجوه على األصل وقرب ذلك عندهم شيئان أحدمها اتباعه ما قوله تعاىل س

  بعده والثاين أهنم وجدوا يف الشعر 

  مثل ذلك منونا يف ألفواصل وان هذا اجلمع قد مجع كقول الراجز 
  ... قد جرت الطري أيا منينا 

اء من كأس وقيل من زائدة و كان مزاجها نعت لكأس وأما عينا قوله تعاىل من كاس املفعول حمذوف أي مخرا أو م
ففي نصبها أوجه أحدها هو بدل من موضع من كاس والثاين من كافور أي ماء عني أو مخر عني والثالث بفعل 

  حمذوف أي أعىن والرابع تقديره أعطوا عينا واخلامس يشربون عينا وقد فسره ما بعده 
اء زائدة وقيل هي مبعىن من وقيل هو حال أي يشرب ممزوجا هبا واألوىل أن يكون قوله تعاىل يشرب هبا قيل الب

  حمموال على املعىن واملعىن يلتذ هبا و يفجروهنا حال 
  قوله تعاىل يوفون هو مستأنف ألبتة 

كون قوله تعاىل متكئني فيها جيوز أن يكون حاال من املفعول يف جزاهم وأن يكون صفة جلنة و ال يرون جيوز أن ي
حاال من الضمري املرفوع يف متكئني وأن يكون حاال أخرى وأن يكون صفة جلنة وأما ودانية ففيه أوجه أحدها أن 

يكون معطوفا على ال يرون أو على متكئني فيكون فيه من الوجوه ما يف املعطوف عليه والثاين أن يكون صفة 
رب واملبتدأ ظالهلا وحكى باجلر أي يف جنة دانية وهو حملذوف تقديره وجنة دانية وقرىء ودانية بالرفع على أنه خ

ضعيف ألنه عطف على اجملرور من غري اعادة اجلار وأما ظالهلا فمبتدأ وعليهم اخلرب على قول من نصب دانية أو 
جره ألن دنا يتعدى بإىل وجيوز أن يرتفع بدانية ألن دنا وأشرف مبعىن وأما وذللت فيجوز أن يكون حاال أي وقد 

  ت وأن يكون مستأنفا ذلل
قوله تعاىل قواريرا قوارير يقرآن بالتنوين وبغري التنوين وقد ذكر واالكثرون يقفون على االول باللف ألنه رأس آية 

ويف نصبه وجهان أحدمها هو خرب كان والثاين حال وكان تامة أي كونت وحسن التكرير ملا اتصل به من بيان 
كون االول رأس آية لشدة اتصال الصفة باملوصوف و قدروها جيوز أن يكون أصلها ولوال التكرير مل يسحن أن ي

نعتا لقوارير وأن يكون مستأنفا و عينا فيها من الوجوه ما تقدم يف االول والسلسبيل كلمة واحدة ووزهنا فعليل 
  مثل ادريس 

ليهم و ثياب سندس مرفوع به قوله تعاىل عإليهم فيه قوالن أحدمها هو فاعل وانتصب على احلال من اجملرور يف عإ
أي يطوف عليهم يف حال علو السندس ومل يؤنث عاليا ألن تأنيث الثياب غري حقيقي والقول الثاين هو ظرف ألن 
عإليهم جلودهم ويف هذا القول ضعف ويقرأ بسكون الياء اما على ختفيف املفتوح املنقوص أو على االبتداء واخلرب 

ر و خضر باجلر صفة لسندس وبالرفع لثيات واستربق باجلر عطفا على سندس ويقرأ عاليتهم بالتاء وهو ظاه
  وبالرفع على ثياب 



قوله تعاىل أو كفورا أو هنا على باهبا عند سيبويه وتفيد يف النهي املنع من اجلميع ألنك إذا قلت يف االباحة جالس 
زيدا أو عمرا فالتقدير ال تكلم أحدمها احلسن أو ابن سريين كان التقدير جالس أحدمها فإذا هنى قال ال تكلم 

  فأيهما كلمه كان أحدمها فيكون ممنوعا منه فكذلك يف االية ويول املنع إىل تقدير فال تطع منهما آمثا وال كفورا 
قوله تعاىل اال أن يشاء اهللا أي اال وقت مشيئة اهللا أو اال يف حال مشيئة اهللا عز و جل والظاملني منصوب بفعل 

يره ويعذب الظاملني وفسره الفعل املذكور وكان النصب أحسن ألن املعطوف عليه قد عمل فيه الفعل حمذوف تقد
  وقرىء بالرفع على االبتداء واهللا أعلم 

  سورة املرسالت

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ين الريح الوأو األوىل للقسم وما بعدها للعطف ولذلك جاءت الفاء و عرفا مصدر يف موضع احلال أي متتابعة يع

وقيل املراد املالئكة فيكون التقدير بالعرف أو للعرف و عصفا مصدر مؤكد و ذكرا مفعول به ويف عذرا أو نذرا 
وجهان أحدمها مصدران يسكن أوسطهما ويضم والثاين مها مجع عذير ونذير فعلى االول ينتصبان على املفعول له 

  االن من الضمري يف امللقيات أي معذرين ومنذرين أو على البدل من ذكرا أو بذكرا وعلى الثاين مها ح
  قوله تعاىل امنا ما هاهنا مبعىن الذي واخلرب لواقع وال تكون ما مصدرية هنا وال كافة 

قوله تعاىل فإذا النجوم جواب إذا حمذوف تقديره بأن االمر أو فصل ويقال ألي يوم وجواهبا العامل فيها وال جيوز 
الفعل املفسر ملواقع النجوم الكالم ال يتم به والتقدير فإذا طمست النجوم مث حذف  أن يكون طمست جوابا ألنه

  الفعل استغناء عنه مبا بعده وقال الكوفيون االسم بعد إذا مبتدأ وهو بعيد ملا يف إذا من معىن الشرط املتقاضي بالفعل 
عليه قوله تعاىل كتابا موقوتا وقرىء قوله تعاىل وقتت بالوأو على األصل ألنه من الوقت وقرىء بالتخفيف ودل 

  باهلمز ألن الوأو قد ضمت ضما الزما فهرب منها إىل اهلمزة 
  قوله تعاىل ألي يوم اي يقال هلم و ليوم ألفصل تبيني ملا قبله 

  قوله تعاىل ويل هو مبتدأ و يومئذ نعت له أو ظرف له و للمكذبني اخلرب 
أي مث حنن نتبعهم وليس مبعطوف ألن العطف يوجب أن يكون املعىن  قوله تعاىل مث نتبعهم اجلمهور على الرفع

أهلكنا اجملرمني مث أتبعناهم االخرين يف اهلالك وليس كذلك ألن اهالك االخرين مل يقع بعد وقرىء بإسكان العني 
رين يف الوعد شإذا وفيه وجهان أحدمها هو على التخفيف ال على اجلزم والثاين هو جمزوم واملعىن مث أتبعناهم االخ

  باالهالك أو أراد باالخرين آخر من أهلك 
قوله تعاىل إىل قدر هو يف موضع احلال أي مؤخرا إىل قدر و قدرنا بالتخفيف أجود لقوله تعاىل فنعم القادرون ومل 
 يقل املقدرون ومن شدد الفعل نبه على التكثري واستغىن به عن التكثري بتشديد االسم واملخصوص باملدح حمذوف

أي فنعم القادرون حنن قوله تعاىل كفاتا مجع كافت مثل صائم وصيام وقيل هو مصدر مثل كتاب وحساب والتقدير 
ذات كفت اي مجع وأما أحياء ففيه وجهان أحدمها هو مفعول كفاتا والثاين هو املفعول الثاين جلعلنا أي جلعنا بعض 

  ات أصل االرض أحياء بالنبات وكفاتا على هذا حال والتاء يف فر
قوله تعاىل ال ظليل نعت لظل و القصر بسكون الصاد وهو املشهور وهو املبين ويقرأ بفتحها وهو مجع قصرة وهي 

  أصل النخلة والشجرة و مجاالت مجع مجالة وهو اسم اجلمع مثل الزكارة واحلجارة والضم لغة 



و نصب على الظرف أي هذا املذكور يف يوم ال قوله تعاىل هذا هو مبتدأ و يوم ال ينطقون خربه ويقرأ بفتح امليم وه
  ينطقون وأجاز الكوفني أن يكون مرفوع املوضع مبين اللفظ الضافته إىل اجلملة 

قوله تعاىل فيعتذرون يف رفعه وجهان أحدمها هو نفي كالذي قبله اي فال يعتذرون والثاين هو مستأنف أي فهم 
فعهم أي ال ينطقون يف بعض املواقف وينطقون يف بعضها وليس جبواب يعتذرون فيكون املعين أهنم ال ينطقون نطقا ين

  النفي إذ لو كان كذلك حلذف النون 
  قوله تعاىل قليال أي متتعا أو زمانا واهللا أعلم 

  سورة التساؤل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ن األوىل وألف االستفهام قد ذكرنا حذف ألف ما يف االستفهام و عن متعلقة ب يتساءلون فأما عن الثانية فبدل م

اليت ينبغي أن تعاد حمذوفة أو هي متعلقة بفعل آخر غري مستفهم عنه أي يتساءلون عن النبأ الذي حيتمل اجلر 
  والنصب والرفع و أزواجا حال أي متجانسني متشاهبني 

  قوله تعاىل ألفافا هو مجع لف مثل جذع وأجذاع وقيل هو مجع لف ولف مجع لفاء 
  يوم ينفخ هو بدل من يوم ألفصل أو من ميقات أو هو منصوب بإضمار أعىن و أفواجا حال قوله تعاىل 

قوله تعاىل للطاغني جيوز أن يكون حاال من مآبا أي مرجعا للطاغني وأن يكون صفة ملرصادا وأن تتعلق الالم بنفس 
وقيل معمول ال يذوقون ويراد مرصادا و البثني حال من الضمري يف الطاغني حال مقدرة و أحقابا معمول البثني 

أحقابا هنا االبد وال يذوقون حال أخرى أو حال من الضمري يف البثني و جزاءا مصدر أي جوزوا جزاء بذلك و 
كذابا بالتشديد مصدر كالتكذيب وبالتخفيف مصدر كذب إذا تكرر منه الكذب وهو يف املعىن قريب من كذب 

ي مكتوبا وجيوز أن يكون مصدرا على املعىن ألن أحصيناه مبعىن وكل شيء منصوب بفعل حمذوف و كتابا حال أ
  كتبناه 

و حدائق بدل من مفازا و ال يسمعون حال من الضمري يف خرب ان وجيوز أن يكون مستأنفا و عطاء اسم للمصدر 
ربا وهو بدل من جزاء و رب السموات بالرفع على االبتداء ويف خربه وجهان أحدمها الرمحن فيكون ما بعده خ
آخر أو مستأنفا والثاين الرمحن نعت و ال ميلكون اخلرب وجيوز أن يكون رب خرب مبتدأ حمذوف أي هو رب 

  السموات والرمحن وما بعده مبتدأ وخرب ويقرأ رب والرمحن باجلر بدال من ربك 
ىل يوم ينظر أي قوله تعاىل يوم يقوم جيوز أن يكون ظرفا لال ميلكون وخلطابا وال يتلكمون وصفا حال قوله تعا

  عذاب يوم فهو بدل وجيوز أن يكون صفة لقريب واهللا أعلم 

  سورة والنازعات

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
غرقا مصدر على املعىن ألن النازع املغرق يف نزع السهم أو يف جذب الروح وهو مصدر حمذوف أي اغراقا و أمرا 

أي إذكر وجيوز أن يكون ظرفا ملا دل عليه راجفة أو  مفعول وقيل حال أي يدبرون مأمورات و يوم ترجف مفعول
  خاشعة أي خياف يوم ترجف و تتبعها مستأنف أو حال من الراجفة 



  قوله تعاىل يقولون أي يقول أصحاب القلوب واالبصار 
  قوله تعاىل إذهب أي قال إذهب وقيل التقدير ان ذهب فحذف ان 

  جاء بإىل  قوله تعاىل إىل أن تزكى ملا كان املعىن أدعوك
قوله تعاىل نكال االخرة يف نصبه وجهان أحدمها هو مفعول له والثاين هو مصدر ألن أخذه ونكل به هنا مبعىن فأما 

  جواب القسم فقيل هو ان يف ذلك لعربة وقيل هو حمذوف تقديره لتبعثن 
يل حال من احملذوف واالرض قوله تعاىل أم السماء هو مبتدأ واخلرب حمذوف أي أم السماء أشد و بناها مستأنف وق

  منصوب بفعل حمذوف أي ودحا االرض وكذكل واجلبال أي وأرسى اجلبال و متاعا مفعول له أو مصدر 
  قوله تعاىل فإذا جاءت العامل فيها جواهبا وهو معىن قوله تعاىل يوم يتذكر 

مري وكذلك املأوى الثاين واهلاء يف قوله تعاىل هي املأوى أي هي املأوى له ال بد من ذلك ليعود على من من اخلرب ض
  ضحاها ضمري العشية مثل قولك يف ليلة ويومها 

  سورة عبس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل أن جاءه أي ألن جاءه 

قوله تعاىل فتنفعه بالرفع عطفا على يذكر وبالنصب على جواب التمين يف املعىن ويقرأ و تصدى يتفعل من الصدى 
ال يناديك اال أجبته وجيوز أن تكون األلف بدال من دال ويكون من الصدد وهو الناحية واجلانب وهو الصوت أي 

و اهنا الضمري للموعظة والضمري يف الفعل للقرآن و يف صحق حال من اهلاء وجيوز أن يكون نعتا للتذكرة وأن 
وما أكفره تعجب أو استفهام قوله يكون التقدير هو أو هي يف صحف وكذلك بأيدي و من نطفة متعلق خبلق الثانية 

تعاىل مث السبيل هو مفعول فعل حمذوف أي مث يسر السبيل لالنسان وجيوز أن ينصب بأنه مفعول ثان ليسره واهلاء 
  لالنسان أي يسره السبيل اي هداه له 

  قوله تعاىل ما أمره ما مبعىن الذي والعائد حمذوف أي ما أمره به واهللا أعلم 
صببنا بالكسر على االستئناف وبالفتح على البدل من طعامه أو على تقدير الالم فإذا جاءت الصاخة قوله تعاىل أنا 

  مثل جاءت الطامة وقيل العامل يف إذا معىن لكل امرىء واهللا أعلم 

  سورة التكوير

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  صفة للخنس  قوله تعاىل إذا الشمس أي إذا كورت الشمس وجواب إذا علمت نفس و اجلواري

قوله تعاىل عند ذي العرش جيوز أن يكون نعتا لرسول وأن يكون نعتا ملكني و مث معمول مطاع وقرىء بضم الثاء 
  واهلاء يف رآه جلربيل عليه السالم و بظنني بالظاء أي مبتهم وبالضاد أي ببخيل وعلى تتعلق به على الوجهني 

اجلر كما قالوا ذهبت الشام وجيوز أن حيمل على املعىن كأنه قال قوله تعاىل فأين تذهبون أي إىل اين فحذف حرف 
  أين تؤمنون و ملن شاء بدل باعادة اجلار و اال أن يشاء اهللا أي اال وقت مشيئته واهللا أعلم 



  سورة االنفطار

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
بالتشديد قوم خلقك  جواب إذا علمت و ما غرك استفهام ال غري ولو كان تعجبا لقال ما أغرك و عدلك

  وبالتخفيف على هذا املعىن وجيوز أن يكون معناه صرفك على اخللقة املكروهة 
قوله تعاىل ما شاء جيوز أن تكون ما زائدة وأن تكون شرطية وعلى االمرين اجلملة نعت لصورة والعائد حمذوف أي 

الفعلني فاجلميع كالم واحد وإمنا تقدم  ركبك عليها ويف تتعلق بركبك وقيل ال موضع للجملة ألن يف تتعلق بأحد
  االستفهام عن ما هو حقه و كراما نعت و يعملون كذلك وجيوز أن يكون حاال أي يكتبون عاملني 

  قوله تعاىل يصلوهنا جيوز أن يكون حاال من الضمري يف اخلرب وأن يكون نعتا جلحيم 
ى تقدير أعىن يوم وقيل التقدير جيازون يوم ودل عليه قوله تعاىل يوم ال متلك يقرأ بالرفع اي هو يوم وبالنصب عل

  ذكر الدين وقيل حقه الرفع 

  ولكن فتح على حكم الظرف كقوله تعاىل ومنا دون ذلك وعند الكوفيني هو مبعىن على الفتح واهللا أعلم 

  سورة التطفيف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
متصل والتقدير كالوا هلم وقيل هذا الفعل يتعدى بنفسه قوله تعاىل كالوخ يف هم وجهان أحدمها هو ضمري مفعول 

تارة وباحلرف أخرى واملفعول هنا حمذوف أي كالوهم الطعام وحنو ذلك وعلى هذا ال كيتب كالوأو وزنوا باأللف 
  والوجه الثاين أنه ضمري منفصل مؤكد لضمري الفاعل فعلى هذا يكتبان با أللف 

ية دخلت عليها مهزة االستفهام وليست اال اليت للتنبيه ألن ما بعد تلك مثبت قوله تعاىل اال يظن األصل ال الناف
  وهاهنا هو منفي 

قوله تعاىل يوم يقوم الناس هو بدل من موضع اجلار واجملرور وقيل التقدير يبعثون يوم يقوم الناس وقيل التقدير أعىن 
  وهو حلبس وقيل هو بدل من الالم  وقيل هو مبين وحقه اجلر أو الرفع والنون يف سجني أصل من السجن

قوله تعاىل كتاب أي هو حمل كتاب ألن السجني مكان وقيل التقدير هو كتاب من غري حذف والتقدير وما أدراك 
  ما كتاب سجني 

قوله تعاىل مث يقال القائم مقام الفاعل مضمر تفسره اجلملة بعده وقيل هو اجلملة نفسها وأما عليون فواحدها على 
لك وقيل هو صيغة للجمع مثل عشرين وليس له واحد والتقدير عليون حمل كتاب وقيل التقدير ما كتاب وهو امل

عليني و ينظرون صفة لألبرار وجيوز أن يكون حاال وأن يكون مستأنفا وعلى يتعلق به وجيوز أن يكون حاال اما من 
  الضمري يف اجملرور قبلها أو من الفاعل يف ينظرون 

أي أعىن عينا وقيل التقدير يسقون عينا أي ماء عني وقيل هو حال من تسنيم وتسنيم علم وقيل  قوله تعاىل عينا
  تسنيم مصدر وهو الناصب عينا و يشرب هبا قد ذكر يف االنسان 

  قوله تعاىل هل ثوب موضع اجلملة نصب بينه ينظرون وقيل ال موضع له وقيل التقدير يقال هلم هل ثوب واهللا أعلم 



  قاقسورة االنش

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
جواب إذا فيه أقوال أحدها إذنت والوأو زائدة والثاين هو حمذوف تقديره يقال يا أيها االنسان انك كادح وقيل 

التقدير بعثتم أو جوزيتم وحنو ذلك مما دلت عليه السورة والثالث أن إذا االرض خربه والوأو زائدة حكى عن 
هلا والتقدير إذكر إذا السماء واهلاء يف مالقيه ضمري ربك وقيل هو ضمري الكدح أي  األخفش والرابع أهنا ال جواب

  مالقي جزائه و مسرورا حال و ثبورا مثل اليت يف ألفرقان وما وسق ما مبعىن الذي أو نكرة موصوفة أو مصدرية 
ان املخاطب و طبقا مفعول قوله تعاىل لتركنب على خطاب اجلماعة ويقرأ على خطاب الواحد وهو النيب وقيل االنس

و عن مبعىن بعد والصحيح أهنا على باهبا وهي صفة أي طبقا حاصال عن طبق أي حاال عن حال وقيل جيال عن جيل 
  و ال يؤمنون حال و اال الذين آمنوا استثناء وجيوز أن يكون متصال وأن يكون منقطعا واهللا أعلم 

  سورة الربوج

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
لقسم وجوابه حمذوف أي لتبعثن وحنوه وقيل جوابه قتل أي لقد قتل وقيل جوابه ان بطش ربك واليوم الوأو ل

املوعود أي املوعود به و النار بدل من االخدود وقيل التقدير ذي النار ألن االخدود هو الشق يف االرض وقرىء 
ذاب جهنم قيل هو مثل قوله تعاىل فانه شإذا بالرفع أي هو النار و إذ هم ظرف لقتل وقيل التقدير إذكر فلهم ع

مالقيكم فرعون ومثود قيل مها بدالن من اجلنود وقيل التقدير أعىن واجمليد بالرفع نعت هللا عز و جل وباجلر للعرش 
  و حمفوظ بالرفع نعت للقرآن العظيم وباجلر للوح 

  سورة الطارق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ا و ملا بالتشديد مبعىن اال وبالتخفيف ما فيه زائدة وان هي املخففة من الثقيلة جواب القسم ان كل نفس وان مبعىن م

أي ان كل نفس لعليها حافظ وحافظ مبتدأ وعليها اخلرب وجيوز أن يرتفع حافظ بالظرف و دافق على النسب أي 
 رجعه تعود على االنسان ذو اندفاق وقيل هو مبعىن مدفوق وقيل هو على املعىن ألن اندفق املاء مبعىن نزل واهلاء يف

فاملصدر مضاف إىل املفعول أي اهللا قادر على بعثه فعلى هذا يف قوله تعاىل يوم تبلى السرائر أوجه أحدها هو معمول 
قادر والثاين على التبيني أي يرجع يوم تبلى والثالث تقديره إذكر وال جيوز أن يعمل فيه رجعه للفصل بينهما باخلرب 

ه للماء أي قادر على رد املاء يف االحليل أو يف الصلب فعلى هذا يكون منقطعا عن قوله تعاىل يوم وقيل اهلاء يف رجع
تبلى السرائر فيعمل فيه إذكر و رويدا نعت ملصدر حمذوف أي امهاال رويدا ورويدا تصغري رود وقيل هو مصدر 

  حمذوف الزيادة واألصل اروادا واهللا أعلم 

  سورة االعلى



  جل وعال 
   الرمحن الرحيم بسم اهللا

قوله تعاىل سبح اسم ربك قيل لفظة اسم زائدة وقيل يف الكالم حذف مضاف اي سبح مسمى ربك ذكرمها أبو 
  علي يف كتاب الشعر وقيل هو على ظاهره أي نره امسه عن االبتذال والكذب إذا أقسمت به 

ملرعى أخضر مث صريه غثاء فقدم بعض قوله تعاىل أحوى قيل هو نعت لغثاء وقيل هو حال من املرعى أي أخرج ا
  الصلة 

قوله تعاىل فال تنسى ال نافية أي فما تنسى وقيل هي للنهي مل جتزم لتوافق رءوس االي وقيل األلف ناشئة عن إشباع 
  الفتحة و يؤثرون بالياء على الغيبة وبالتاء على اخلطاب أي قل هلم ذلك 

  سورة الغاشية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
تعاىل وجوه هو مبتدأ و منخاشعة خربه ويومئذ ظرف للخرب و عاملة وصف هلا مبا كانت عليه يف الدنيا اال من قوله 

  ضريع جيوز أن يكون يف موضع نصب على أصل الباب وأن يكون رفعا على البدل 
وأو ياء النكسار قوله تعاىل اال من توىل هو استثناء منقطع واالياب مصدر آب يؤوب مثل القيام والصيام ابدلت ال

ما قبلها واعتالهلا يف الفعل ويقرأ بتشديد الياء واصله ايواب على فيعال فاجتمعت الوأو والياء وسبقت األوىل 
  بالسكون فأبدلت الوأو ياء وأدغم 

  سورة ألفجر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
مل فيه حمذوف أي أقسم به إذا يسر جواب القسم ان ربك لباملرصاد والوتر بالفتح والكسر لغتان و إذا ظرف والعا

واجليد إثبات الياء ومن حذفها فلتوافق رءوس االي و ارم ال ينصرف للتعريف والتأنيث قيل هو اسم قبيلة فعلى 
هذا يكون التقدير ارم صاحب ذات العماد ألن ذات العماد مدينة وقيل ذات العماد وصف كما تقول القبيلة ذات 

ى هذا يكون التقدير بعاد صاحب ارم ويقرأ بعاد ارم باالضافة فال حيتاج إىل تقدير ويقرأ امللك وقيل ارم مدينة فعل
  ارم ذات العماد باجلر علال االضافة ومثود معطوف على عاد وكذلك فرعون 

قوله تعاىل الذين طغوا يف اجلمع وجهان أحدمها أنه صفة للجمع والثاين هو صفة لفرعون وأتباعه واكتفى بذكره عن 
  رهم ذك

  قوله تعاىل فأكرمه هو معطوف على ابتاله وأما فيقول فجواب إذا وإذا وجواهبا خرب عن االنسان 
قوله تعاىل وال حيضون املفعول حمذوف أي ال حيضون أحدا أي ال حيضون أنفسهم ويقرأ وال حتاضون وهو فعل الزم 

  مبعىن تتحاضون 

ا دكت والعامل فيه يتذكر و يقول تفسري ليتذكر وجيوز أن يكون قوله تعاىل يومئذ هو بدل من إذا يف قوله تعاىل إذ
  العامل يف إذا يقول ويف يومئذ يتذكر و صفا حال 

قوله تعاىل ال يعذب و ال يوثق يقرآن بكسر الذال والثاء والفاعل أحد واهلاء تعود على اهللا عز و جل ويقرآن 



مثل عذابه ومثل وثاقه والعذاب والوثاق امسان للتعذيب بالفتح على ما مل يسم فاعله واهلاء للمفعول والتقدير 
  وااليثاق راضية حال واهللا أعلم 

  سورة البلد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل ال أقسم هبذا البلد مثل ال أقسم بيوم القيامة وقيل ال اقسم به وأنت حل فيه بل أقسم بك ووالد معطوف 

  سم لقد خلقنا و يف كبد حال اي مكابدا على البلد و ما مبعىن من وجواب الق
  قوله تعاىل فال اقتحم ال مبعىن ما وأكثر ما جييء مثل هذا مكررا مثل فال صدق وال صلى 

قوله تعاىل ما العقبة أي ما افتحام العقبة ألنه فسره بقوله تعاىل فك رقبة وهو فعل سواء كان بلفظ الفعل أو بلفظ 
لفعل فمن قرأ فك وأطعم فسر املصدر باجلملة الفعلية لداللتهماعليه ومن قرأ فك املصدر والعقبة عني فال تفسر با

رقبة أو اطعام كان التقدير هو فك رقبة واملصدر مضاف إىل املفعول واطعام غري مضاف وال ضمري فيهما ألن 
 كالضمري يف املصدر ال يتحمل الضمري وذهب بعض البصريني إىل أن املصدر إذا عمل يف املفعول كان فيه ضمري

امسل الفاعل و يتيما مفعول اطعام و مث هنا لترتيب االخبار ال لترتيب املخرب عنه ومن مهز مؤصدة أخذه من آصد 
  الباب ومن مل يهمز جاز أن يكون خفف اهلمز وأن يكون من أوصده واهللا أعلم 

٢٨٨   
-   

  سورة والشمس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ها عطف و إذ معمول للقسم وجواب القسم قد أفلح وحذف الالم لطول الكالم و ما الوأو األوىل للقسم وما بعد

يف املواضع الثالثة مبعىن من وقيل مصدرية و دساها اصله دسسها فأبدلت السني االخرية ألفا لكثرة االمثال 
نه و إذ ظرف والطغوى فعلى من الطغيان والوأو مبدلة من ياء مثل التقوى ومن قال طغوت كانت الوأو أصال ع

لكذبت أو لطغوى و ناقة اهللا منصوب مبعىن احذروا وال خياف بالوأو واجلملة حال أي فعلى ذلك وهو ال خياف 
  وقرىء بالفاء على أهنا للعطف من غري مهلة والضمري يف سواها وعقباها للعقوبة واهللا أعلم 

  سورة الليل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 من أو مصدرية فعلى االول من كىن به عن اهللا عز و جل و الذكر مفعول أو يكون عن قوله تعاىل وما خلق ما مبعىن

املخلوق فيكون الذكر بدال من من والعائد حمذوف وما يغين جيوز أن يكون نفيا وأن يكون استفهاما و نارا تلظى 
  يقرأ بكسر التنوين وتشديد التاء وقد ذكر وجهه يف قوله تعاىل وال تيمموا اخلبيث 

  قوله تعاىل اال ابتغاء هو استثناء من غري اجلنس والتقدير لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه 



  سورة الضحى

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل ودعك بالتشديد وقد قرىء بالتخفيف وهي لغة قليلة قال أبو االسود الدؤيل 

  غاله يف احلب حىت ودعه ... ليت شعري عن خليلي ما الذي 
  ك احلب أي تر

قوله تعاىل وما قلى األلف مبدلة عن ياء لقوهلم قليته واملفعول حمذوف أي وما قالك وكذلك فأواك وفهداك وفأغناك 
  و اليتيم منصوب به بعده وكذلك السائل و بنعمة ربك متعلق ب حدث وال متنع الفاء من ذلك ألهنا كالزائدة 

  سورة أمل نشرح

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 املوضعني واحد ألن األلف والالم توجب تكرير االول وأما يسرا يف املوضعي فاثنان ألن النكرة إذا أريد العسر يف

  تكريرها جيء بضمريها أو باللف والالم ومن هناقيل لن يغلب عسر يسرين واهللا أعلم 

  سورة التني

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  ؤمنني قوله تعاىل سنني هو لغة يف سيناء وقد ذكر يف امل

قوله تعاىل يف أحسن تقومي هو يف موضع احلال من االنسان وأراد بالتوقيم القوام ألن التقومي فعل وذاك وصف 
للخالق ال للمخلوق وجيوز أن يكون التقدير يف أحسن قوام التقومي فحذف املضاف وجيوز أن تكون يف زائدة أي 

  قومناه أحسن تقومي 
  ل وجيوز أن يكون نعتا ملكان حمذوف قوله تعاىل أسف هو حال من املفعو

  قوله تعاىل فما يكذبك ما استفهام على معىن االنكار أي ما الذي حيملك أيها االنسان على التكذيب بالبعث 
  قوله تعاىل أليس اهللا بأحكم احلاكمني أي هو أحكم احلاكمني سبحانه واهللا أعلم 

  سورة العلق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  رأ بسم ربك قيل الباء زائدة كقول الشاعر قوله تعاىل اق

وقيل دخلت لتبه على البداية بامسه يف كل شيء كما قال تعاىل بسم اهللا الرمحن الرحيم فعلى ... ال يقرآن بالسور 
  هذا جيوز أن يكون حاال أي اقرأ مبتدئا باسم ربك 

  لم ف استغىن مفعول ثان قوله تعاىل أن رآه هو مفعول له أي يطغى لذلك والرؤية هنا مبعىن الع
قوله تعاىل لنسفعا إذا وقف على هذه النون ابدل منها ألف لسكوهنا وانفتاح ما قبلها و ناصية بدل من الناصية 



  وحسن ابدال النكرة من املعرفة ملا نعتت النكرة 
  قوله تعاىل فليدع ناديه اي أهل ناديه وزبانية فعالية من الزبن وهو الدفع 

  سورة القدر

  اهللا الرمحن الرحيم  بسم
  اهلاء يف أنلزناه للقرآن العظيم ومل جير له ذكر هنا 

  قوله تعاىل والروح جيوز أن يكون مبتدأ و فيها اخلرب وأن يكون معطوفا على الفاعل وفيها ظرف أو حال 
  قوله تعاىل بإذن رهبم جيوز أن تتعلق الباء بتنزل وأن يكون حاال 

وجهان أحدمها هي مبعىن مسلمة أي تسلم املالئكة على املؤمنني أو يسلم بعضهم على قوله تعاىل سالم هي يف سالم 
بعض والثاين هي مبعىن سالمة أو تسليم فعلى االول هي مبتدأ وسالم خرب مقدم و حىت متعلقة بسالم أي املالئكة 

ليلة القدر ذات تسليم أي مسلمة إىل مطلع ألفجر وجيوز أن يرتفع هي بسالم على قول األخفش وعلى القول الثاين 
  ذات سالمة إىل طلوع ألفجر وفيه التقديران 

  االوالن وجيوز أن يتعلق حىت يتنزل ومطلع ألفجر بكسر الالم وفتحها لغتان وقيل الفتح أقيس 

  سورة الربية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  الفاعل يف كفروا  قوله تعاىل واملشركني هو معطوف على أهل و منكفني خرب كان ومن أهل حال من

قوله تعاىل رسول هو بدل من البينة أو خرب مبتدأ حمذوف و من اهللا جيوز أن يكون صفة لرسول أو متعلقا به و يتلو 
حال من الضمري يف اجلار أو صفة لرسول وجيوز أن يكون من اهللا حاال من صحف أي يتلو صحفا مطهرة منزلة من 

لصني حال من الضمري يف يعبدوا و حنفاء حال أخرى أو حال من اهللا و فيها كتب اجلملة نعت لصحف و خم
  الضمري يف خملصني 

  قوله تعاىل دين القيمة أي امللة أو االمة القيمة 
قوله تعاىل يف نار جهنم هو خرب ان و خالدين فيها حال من الضمري يف اخلرب و الربية غري مهموز يف اللغة الشائعة 

لق أي ابتدأه وهي فعلية مبعىن مفعولة وهي صفة غالبة ألهنا اليذكر معها املوصوف وقيل وأصلها اهلمز من برأ اهللا اخل
  من مل يهمزها أخذها من الربى وهو التراب وقد مهزها قوم على األصل 

قوله تعاىل خالدين فيها هو حال والعامل فيه حمذوف تقديره ادخلوها خالدين أو أعطوها وال يكون حاال من الضمري 
ر يف جزاؤهم ألنك لو قلت ذلك لفصلت بني املصدر ومعموله باخلرب وقد أجازه قوم واعتلوا له بأن املصدر اجملرو

هنا ليس يف تقدير أن والفعل وفيه بعد فأما عند رهبم فيجوز أن يكون ظرفا جلزاؤهم وأن يكون حاال منه و أبدا 
  ظرف زمان واهللا أعلم 

  سورة الزلزلة



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل إذا زلزلت االرض العامل يف اسذا جواهبا وهو قوله تعاىل حتدث أو يصدر و يؤمئذ بدل من اسذا وقيل 

التقدير إذكر إذا زلزلت فعلى هذا جيوز أن يكون حتدث عامال يف يومئذ وأن يكون بدال والزلزال بالكسر املصدر 
  وبالفتح االسم 

أي حتدث االرض مبا أوحى إليها وقيل هي زائدة وان بدل من أخبارها و هلا قوله تعاىل بأن ربك الباء تتعلق بتحدث 
مبعىن إليها وقيل أوحى يتعدى بالالم تارة وبعلى أخرى و يؤمئذ الثاين بدل أو على تقدير إذكر أو ظرف ل يصدر و 

هو من رؤية العني أي أشتاتا حال والوحد شت والالم يف لريوا يتعلق بيصدر ويقرأ بتسيمة الفاعل وبترك التسمية و
  جزاء أعماهلم و خريا و شرا بدالن من مثقال ذرة وجيوز أن يكون متييزا واهللا أعلم 

  سورة العاديات

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل ضبحا مصدر يف موضع احلال أي والعاديات ضاحبة و قدحا مصدر مؤكد ألن املورى القادح و صبحا 

مل جير له ذكر هنا و مجعا حال وبه حال أيضا وقيل ابباء زائدة أي وسطنه و لربه تتعلق ظرف واهلاء ضمري الوادي و
  بكنود أي كفور لنعم ربه و حلب اخلري يتعلق بتشديد أي يتشدد حلب مجع املال وقيل هي مبعىن على 

بعثر جوزوا و يومئذ يتعلق قوله تعاىل إذا بعثر العامل يف إذا يعلم وقيل العامل فيه ما دل عليه خرب ان واملعىن إذا 
  خببري واهللا أعلم 

  سورة الفاحتة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  الكالم يف أوهلا مثل الكالم يف أول احلاقة 

قوله تعاىل يوم يكون العامل فيه القارعة أو ما دلت عليه وقيل التقدير إذكروا و راضية قد ذكر يف احلاقة واهلاء يف 
يف الوصل أجرى جمرى الوقف لئال ختتلف رءوس االى و نار خرب مبتدأ حمذوف أي هي هيه هاء السكت ومن أثبتها 

  نار حامية 

  سورة التكاثر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل لو تعلمون جواب لو حمذوف أي لو عملتم لرجعتم عن كفركم و علم اليقني مصدر 

اء على ما يسم فاعله وهو من رؤية العني نقل باهلمزة قوله تعاىل لترون هو مثل لتبلون وقد ذكر ويقرأ بضم الت
فتعدى إىل اثنني وال جيوز مهز الوأو ألن ضمها غري الزم وقد مهزها قوم كما مهزوا وأو اشتروا الضاللة وقد ذكر و 

  عني اليقني مصدر على املعىن ألن رأى وعاين مبعىن واحد واهللا أعلم 

  سورة العصر



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
جلمهور على إسكان باء الصرب وكسرها قوم وهو على لغة من ينقل الضمة والكسرة يف الوقف إىل الساكن قبلها ا

  حرصا على بيان اإلعراب 

  سورة احلطمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
عدده اهلاء يف اهلمزة واللمزة للمبالغة و الذي حيتمل اجلر على البدل والنصب على إضمار أعىن والرفع على هو و 

بالتشديد على أنه فعل اما من العدد أو االعداد و حيسب حال من الضمري يف مجع و أخلده مبعىن خيلده وقيل هو 
  على بابه أي أطال عمره 

قوله تعاىل لينبذن أي اجلامع وينبذان أي هو وماله ويبنبذان بضم الذال أي هو وماله أيضا وعدده وجيوز أن يكون 
  خمتلفة  املعىن هو وأمواله ألهنا

قوله تعاىل نار اهللا اي هي نار اهللا و اليت رفع علىالنعت أو خرب مبتدأ حمذوف أو يف موضع نصب بأعىن و االفئدة 
مجع قلة استعمل يف موضع الكثرة والعمد بالفتح مجع عمود أو عماد وهو مجع قيل ويقرأ بضمتني مثل كتبا وكتب 

ن حاال من اجملرور أي موثقني وجيوز أن يكون صفة ملؤصدة واهللا ورسول ورسل والتقدير هم يف عمد وجيوز أن يكو
  أعلم 

  سورة ألفيل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل أبابيل قيل هو مجع ال واحد له من لفظه وقيل واحده أبول كعجول وقيل واحده أبيل وقيل أبال و 

  ترميهم نعت الطري والكاف مفعول ثان واهللا أعلم 

  سورة قريش

  م اهللا الرمحن الرحيم بس
هو تصغري الترخيم ألن القرش اجلمع والفاعل على قارش فقياسه قويرش فرخم وصغر والالم متعلقة بقوله تعاىل 

فليعبوا اي ليعبوا اهللا تعاىل من أجل ألفهم وال متنع الفاء من ذلك وقيل تتعلق جبعلهم من السورة قبلها ألهنما 
عجبوا االيالف وفيه قراءات إحداها ألف وهو مصدر ألف يألف والثانيةاالف مثل كالسورة الواحدة وقيل التقدير ا

كتاب وقيام والثالثة ايالف والفعل منه ألف ممدودا والرابعة ائالف هبمزتني خرج على األصل وهو شإذ يف 
أنه أشبع  االستعمال والقياس واخلامسة هبمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها مهزة مكسورة وهو بعيد ووجهه

الكسرة فنشأت الياء وقد بذلك ألفصل بني اهلمزتني كاأللف يف أنذرهتم وايالف بدل من األوىل و رحلة معمول 
  املصدر 

  قوله تعاىل من جوع و من خوف أي من أجل جوع وجيوز أن يكون حاال أي أطعمهم جائعني واهللا أعلم 



  سورة اليتيم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ك الفاء جواب شرط مقدر تقديره ان تأملته أو ان طلبت علمه و يدع بالتشديد يدفع وقرىء بفتح قوله تعاىل فذل

  الدال وختفيف الغني أي يهمله واهللا أعلم 

  سورة الكوثر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل فصل الفاء للتعقيب أي عقب انقضاء الصالة و هو مبتدأ أو توكيد أو فصل واهللا أعلم 

  الكافرونسورة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل ما تعبدون جيوز أن تكون ما مبعىن الذي والعائد حمذوف وأن تكون مصدرية وال حذف والتقدير ال أعبد 

  مثل عبادتكم واهللا أعلم 

  سورة النصر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  ون قوله تعاىل يدخلون حال من الناس و أفواجا حال من الفاعل يف يدخل

  سورة تبت

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قوله تعاىل أب هلب يقرأ بفتح اهلاء وإسكاهنا ومها لغتان 

  قوله تعاىل ما أغىن جيوز أن يكون نفيا وأن يكون استفهاما وال يكون مبعىن الذي 
أحدمها هو نعت قوله تعاىل وامرأته فيه وجهان أحدمها هو معطوف على الضمري يف يصلى فعلى هذا يف محالة وجهان 

ملا قبله والثاين تقديره هي محالة و يف جيدها حبل مبتدأ وخرب يف موضع احلال من الضمري يف محالة ويقرأ محالة 
بالنصب على احلال اي تصلى النر مقوال هلا ذلك واجليد أن ينتصب على الذم أي إذم أو أعىن والوجه االخر أن 

ا حبل حال من الضمري يف محالة أو خرب آخر وجيوز أن يرتفع حبل تكون امرأته مبتدأ ومحالة خربه ويف جيده
  بالظرف ألنه قد اعتمد ومن نصب محالة جعل اجلملة بعده خربا 

  سورة االخالص

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 قوله تعاىل هو فيه وجهان أحدمها هو ضمري الشأن و اهللا أحد مبتدأ وخرب يف موضع خرب هو والثاين هو مبتدأ مبعىن



املسئول عنه ألهنم قالوا أربك من حناس أم من ذهب فعلى هذا جيوز أن يكون اهللا خرب املبتدأ وأحد بدل أو خرب 
مبتدأ حمذوف وجيوز أن يكون اهللا بدال وأحد اخلرب ومهزة أحد بدل من وأو ألنه مبعىن الواحد وابدال الوأو املفتوحة 

الوىن وقيل اهلمزة أصل كاهلمزة يف أحد املستعمل للعموم ومن حذف  مهزة قليل جاء منه امرأة أناة أي وناة ألنه من
  التنوين من أحد فاللتقاء الساكنني 

قوله تعاىل كفوا أحد اسم كان ويف خربها وجهان أحدمها كفوا فعلى هذا جيوز أن يكون له حاال من كفوا ألن 
ون اخلرب له وكفوا حال من أحد أي ومل يكن له التقدير ومل يكن أحد كفوا له وأن يتعلق بيكن والوجه الثاين أن يك

  أحد كفوا فلما قدم النكرة نصبها على احلال واهللا أعلم 

  سورة ألفلق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
قوله تعاىل من شر ما خلق جيوز أن تكون ما مبعىن الذي والعائد حمذوف وأن تكون مصدرية واخللق مبعىن املخلوق 

من شر خلقه اي ابتداعه وقرىء من شر بالتونني وما على هذا بدل من شر أو زائدة  وان شئت كان على بابه اي
وال جيوز أن تكون نافية ألن النافية ال يتقدم عليها ما يف حيزها فلذلك مل جيز أن يكون التقدير ما خلق من شر مث هو 

  فاسد يف املعىن و النفاثات والنافثات مبعىن واحد واهللا أعلم 

  سورة الناس

  سم اهللا الرمحن الرحيم ب
لقد ذكرنا يف أول سورة البقرة أن اصل ناس عند سيبويه أناس فحذفت فاؤه وعند غريه مل حيذف منه شيء وأصله 

نوس لقوهلم يف التصغري نويس وقال قوم أصله نيس مقلوب عن نسى أخذوه من النسيان وفيه بعد و الوسواس 
ذي الوسواس وقيل مسي الشيطان بالفعل مبالغة و اخلناس نعت له و  بالفتح اسم وبالكسر املصدر والتقدير من شر

  الذي يوسوس حيتمل الرفع والنصب واجلر 
قوله تعاىل من اجلنة هو بدل من شر باعادة العامل أي من شر اجلنة وقيل هو بدل من ذي الوسواس ألن املوسوس 

ن وقيل هو بدل من الناس أي يف صدرو من اجلن وقيل هو حال من الضمري يف يوسوس أي يوسوس وهو من اجل
اجلنة وجعل من تبيينا وأطلق على اجلن اسم الناس ألهنم يتحركون يف مراداهتم واجلن واجلنة مبعىن وقيل من اجلنة 

حال من الناس أي كائنني من القبيلني وأما الناس االخري فقيل هو معطوف على ذي الوسواس أي من شر القبيلني 
  اجلنة واهللا أعلم  وقيل هو معطوف على
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