
لقرآن: كتاب  ا   إعراب 
لزجاج: املؤلف   ا

  األول ما ورد يف التنزيل من إضمار اجلمل

وال شك أنك قد عرفت اجلمل، أال ترى أهنم زعموا أن اجلمل اثنتان فعليه وأمسية، وقد ورد القبيالن يف التنزيل 
فخري، وإن شراً فشر أي إن وذكر إضمار اجلمل سيبويه يف مواضع من ذلك قوله العباد جمزيون بأعماهلم، إن خرياً 

عملوا خرياً فاجملزى به خري ومثله هذا وال زعماتك، أي وال أتوهم أو فرقاً خري من حب، أي أفرق قال وحدثنا أبو 
اخلطاب أنه مسع بعض العرب، وقيل له مل أفسدمت مكانكم هذا؟ قال الصبيان يا أيب فنصب، كأنه حذر أن يالم فقال 

عز وجل بسم اهللا الرمحن الرحيم قال التقدير أبدأ باسم اهللا أو بدأت باسم اهللا، أو ابدأ  مل الصبيان ومن ذلك قوله
باسم اهللا وأضمر قوم فيها امساً مفرداً على تقدير اٌبتدائى باسم اهللا فيكون الظرف خرباً للمبتدأ وفيه فإذا قدرت أبدأ 

ت اٌبتدائى باٌسم اهللا، يكون التقدير ابتدائى كائن باٌسم أو اٌبدأ يكون باٌسم اهللا يف موضع النصب مفعوالً به وإذا قدر
وإذ قال " اهللا، ويكون يف باسم اهللا ضمري انتقل إليه من الفاعل احملذوف، الذي هو اخلرب حقيقة ومنه قوله تعاىل 

وإذ قلنا " أي واذكر إذ قال ربك وإن شئت قدرت وابتداء خلقكم إذ قال ربك وكذلك قوله تعاىل " ربك 
فقلنا " أي واذكر إذ قلنا للمالئكة ومجيع إذ يف التنزيل أكثره على هذا ومن حذف اجلملة قوله تعاىل " الئكة للم

" أي فضرب فانفجرت نظريه يف األعراف والشعراء فضرب فانبجست؛ فضرب " اضرب بعصاك احلجر فانفجرت 
فمن اضطر فأكل، وهو يف صلة من و غري حال  أي" فمن اضطر غري باغ وال عاد " ومن ذلك قوله تعاىل " فاٌْنفَلََق 

فمن كان منكم مريضاً أو " ، أو من الضمري يف أكل وفيه كالم يأتيك يف حذف املفعول ومثله " اضطُرَّ " من قوله 
أي فيفطرون " وعلى الذين يطيقونه فدية " أي فأفطر فعدة من أيام، موضعني مجيعاً ومثله " على سفر فعدة من أيام 

أي حلق ففدية فهذه أفعال حذفت من " فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام " مثله ففدية و
الصلة ومثله بل ملة إبراهيم حنيفاً أي تتبع ملة إبراهيم حنيفاً والكسائي يقول نكون أهل ملة إبراهيم حنيفاً ومثله 

فالتقدير إذا حلفتم " ارة أميانكم إذا حلفتم واحفظوا ذلك كف" صبغة اهللا أي الزموا صبغة اهللا فأما قوله تعاىل 
وحنثتم فحذف حنثتم و البد من إضماره؛ ألن الكفارة باحلنث جتب ال بذكر اسم اهللا وهذه من طرائف العربية؛ 

جمرور باإلضافة، فكأنه قال وقت حلفكم وحنثكم، واملتعارف حذف " حلفتم " ألن حنثتم معطوف على حلفتم؛ و 
ن املضاف إليه وقد جاء ذلك أيضاً يف التنزيل، وله باب يف هذا الكتاب ومن ذلك إضمار القول يف قوله املضاف دو

أي " وظنوا أنه واقع هبم خذوا " يف املوضعني يف سورة البقرة ويف قوله تعاىل " ورفعنا فوقكم الطور خذوا " تعاىل 
" أي يقوالن ربنا ومن ذلك قوله تعاىل " وإمسعيل ربنا  وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت" قلنا هلم خذوا ومثله 

أي يقولون ربنا عن " الذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا 
األلواح  وكتبنا له يف" املضمر مثله " يقولون " ويسند إليه " الذين يذكرون اهللا قياماً " األخفش؛ ألنه يبتديء بقوله 

واملالئكة يدخلون " من كل شئ موعظة وتفصيالً لكل شئ فخذها بقوة أي فقلنا له خذها بقوة ومنه قوله تعاىل 
مث لننزعن " أي يقولون سالم عليكم ومنه قوله تعاىل يف قول اخلليل " عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربمت 

ن يقال هلم أيهم؛ فحذف القول، كقوهلم وكانت عقيل خامري قال التقدير م" من كل شيعة أيهم أشد على الرمحن 
، على تعليق العلم عند الكوفيني و جيوز أن يكون تقديره لننزعن كل " لََنْنزَِعنَّ " أم عامر فيحمله على احلكاية دون 



ار القول شيعة وكذلك جيوز عندهم لننزعنهم متشايعني ننظر أيهم أشد وسيبويه جيعله مبنياً على الضم ومن إضم
" أي يقال هلم هذا فوج مقتحم معكم ومنه قوله تعاىل " واٌخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم " قوله تعاىل 

خرب املبتدأ ومنهم من جعل يقولون يف " فيقولون " أي يقولون ما نعبدهم " والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
  "م بينهم فيما هم فيه خيتلفون إن اهللا حيك" موضع احلال، وجعل اخلرب قوله 

إذ اآليتان داخلتان يف القول فال وقف على " إمنا نطعمكم " أي يقولون " إمنا نطعمكم لوجه اهللا " ومنه قوله تعاىل 
، " واسجد واقترب " ومن إضمار القول قوله تعاىل " كلوا من رزق ربكم " ومنه قوله تعاىل " وال شكوراً " قوله 

، تقديره قل هلم قد جاءكم، " قد جاءكم بصائر من ربكم " لطاغي واقترب تر العجب ومثله أي قل لإلنسان ا
فأتيا فرعون فقوال إنا " ومن إضمار اجلملة قوله تعاىل " وما أنا عليكم حبفيظ " فأضمر قل يدل عليه قوله تعاىل 

قاال له أرسل معنا بين إسرائيل فقال أمل أي فأتياه و" رسول رب العاملني، أن أرسل معنا بين إسرائيل، قال أمل نربك 
يف قراءة ابن عامر مرتبا للمفعول، كأنه قيل " يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال " نربك ومن ذلك قوله تعاىل 

أي " والالئي مل حيضن " إىل قوله " والالئي يئسن من احمليض " من يسبح؟ فقال يسبحه رجال ومن ذلك قوله تعاىل 
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة " حيضن فعدهتن ثالثة أشهر، فحذف املبتدأ واخلرب ومن ذلك قوله تعاىل والالئى مل 

" أي وهم ال يؤمنون به كله، فحذف " وتؤمنون بالكتاب كله " والتقدير أمة غري قائمة ومنه قوله تعاىل " قائمة 
أي وسبيل املؤمنني، فحذف وقيل يف قوله تعاىل " رمني ولتستبني سبيل اجمل" ومنه قوله تعاىل " وهم ال يؤمنون به كله 

إن التقدير وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون أو يؤمنون، فحذف؛ " وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون " 
 يغشى" والتقدير إن أردن أو مل يردن ومنه قوله تعاىل " وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن " كقوله تعاىل 
أي وسرابيل تقيكم الربد، " سرابيل تقيكم احلر " أي ويغشى النهار الليل، فحذف ومنه قوله تعاىل " الليل النهار 

فإذا جاء " أي يقولون ربنا وقال تعاىل " ولو ترى إذ اجملرمون ناكسو رؤوسهم عند رهبم، ربنا " فحذف وقال تعاىل 
أي فآمنوا وأتوا خرياً لكم " فآمنوا خرياً لكم " ا وقال تعاىل أي بعثناهم ليسوءو" وعد اآلخرة ليسوءوا وجوهكم 

  وأنشدوا" أي وأتوا خرياً ألنفسكم " وانفقوا خرياً ألنفسكم " وقال الكسائي يكن اإلميان خرياً لكم وقال تعاىل 
  أو الربا بينهما أسهال... فواعديه سرحىت مالك 

أي فضربوه " فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حيىي اهللا املوتى "  أي ائىت مكاناً أسهل ومن إضمار اجلملة قوله تعاىل
، ف قست معطوف " مث قست قلوبكم " ببعضها فحىي، وأخرب بقاتليه مث خر ميتاً يدل على صحة اإلضمار قوله 

 إمث أي فأكل غري باغ فال" فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه " ومن إضمار اجلملة قوله تعاىل " َخرَّ " على 
أي فأكل غري متجانف نظريه " فمن اضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن اهللا غفور رحيم " عليه ونظريه يف املائدة 

فمن اضطر غري " أي فأكل وكذا يف األنعام " فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن اهللا غفور رحيم " يف سورة النحل 
اآلى كالم تراه يف حذف املفعول ومن إضمار اجلملة قوله تعاىل أي فأكل ويف " باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم 

فإن استطعت أن تبتغى نفقاً يف األرض أو " والتقدير فليمت غيظاً نظريه " قل من كان عدواً جلربيل فإنه نزله " 
قال اهللا ومل يقل فافعل وعلى هذا إضمار جواب لو يف التنزيل، كلها مجل حذفت " سلماً يف السماء فتأتيهم بآية 

ولو أن " أي لعلموا أن القوة ومنه قوله تعاىل " ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هللا مجيعاً " تعاىل 
فالتقدير عند األخفش " لو تعلمون علم اليقني " ومل يقل لكان هذا القرآن فأما قوله تعاىل " قرآناً سريت بن اجلبال 

ذكره يف أول السورة وعند غريه لو تعلمون علم اليقني لعلمتم أنكم ستردون ماأهلاكم التكاثر، فأضمر جلرى 
فاملعىن كال ال " كال سوف تعلمون " فأما قوله تعاىل " لترون اجلحيم " اجلحيم يف اآلخرة دل على هذا اخلالف 



مث " وبوا إىل بارئكم فت" أي كال ال تؤمنون ومن ذلك قوله تعاىل " كال لو تعلمون " ينفعكم التكاثر، فحذف وقوله 
ويعقوب يا " أي تبتم فتاب عليكم ومنه قوله تعاىل، يف حذف اجلملة " فتبتم " وأضمر " فتاب عليكم " قال تعاىل 

جيوز أن " فمن عفى له من أخيه شئ " أي ويعقوب قال وقال عثمان يف قوله تعاىل " بينَّ إن اهللا اصطفى لكم الدين 
؛ ألن معناه ترك له شئ من أخيه، أي من " ُعفي " بفعل حمذوف يدل عليه قوله  ، أو" عفي " ب " شئ " يرتفع 

  حق أخيه، مث حذف املضاف وقدم الظرف الذي هو صفة للنكرة عليها، فانتصب على احلال يف املوضعني منها

ن شاء اهللا وهذه اآلية جتاذهبا باب اجلملة، وباب اإلضافة، وباب حذف حرف اجلر، وباب احلال، وستراها هناك إ
تقديره صوموا أياماً معدودات، فحذف صوموا " كتب عليكم الصيام أياماً معدودات " وحده ومن ذلك قوله تعاىل 

؛ ألن الصيام مصدر فال يفصل بينه وبني " الصيام " يدل عليه وال ينتصب ب " كتب عليكم الصيام " ألن قوله 
تب عليكم الصيام كتابة مثل كتابته على الذين من قبلكم ومثل ؛ ألن التقدير ك" كتب " أيام بالكاف املنصوبة ب 

والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحساناً؛ فأضمر " ال تعبدون إال اهللا وبالوالدين إحساناً " هذه اآلية قوله تعاىل 
فإن خفتم " ومنه قوله تعاىل " وقولوا للناس حسناً " وأحسنوا؛ ألن املصدر يدل عليه والدليل عليه قوله تعاىل 

والتقدير " وانظر إىل محارك ولنجعلك آية للناس " أي فصلوا رجاالً ومن إضمار اجلملة قوله تعاىل " فرجاالً 
تقديره واشكروا وألمت وقيل هو معطوف على قوله " وألمت نعمىت عليكم " لتستيقن ولنجعلك آية للناس نظريه قبله 

" وألحل لكم بعض الذى حرم عليكم " وأما قوله تعاىل " عليكم  ، وألمت نعميت" لئال يكون للناس عليكم حجة " 
أي جئتكم ألصدق التوراة واإلجنيل، وألحل " قد جئتكم ومصدقا ملا بني يدى " فهو معطوف على املعىن؛ ألن قبله 

ر قال كذلك والتقدي" ولنجعله آية للناس " لكم، ولتكملوا العدة نظريه يف أحد القولني يف سورة مرمي عليها السالم 
ألَهبَ " ألخلقه من غري أب، ولنجعله آية للناس وقيل هو معطوف على قوله تعاىل " علّي ّهني " قال ربك، ويكون 

" وكذلك مكنا ليوسف يف األرض ولنعلمه من تأويل األحاديث " وقيل الواو يف اآلى كلها مقحمة ومثله " لَِك 
ولتكون آية " أي لتسلموا من أذاهم، وشذاهم " دي الناس عنكم وكف أي" والتقدير ليستقيم أمره ولنعلمه مثله 

بوالديه " أي فبإذن اهللا ليظهر احلق قال أبو علي يف قوله تعاىل " فبإذن اهللا وليخزى الفاسقني " ومثله " للمؤمنني 
ووصينا  "إحساناً يف سورة األحقاف يف قراءة الكوفيني إحساناً منصوب مبضمر يدل عليه ما قبله، وهو قوله 

قال وقلنا هلم أحسنوا بالوالدين إحساناً كما " أخذنا ميثاق بين إسرائيل " كأنه ملا قال " اإلنسان بوالديه إحساناً 
، فاجلار يتعلق بالفعل املضمر، وال جيوز أن " وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة " قال 

يوصل بالباء كما يوصل بإىل، يدلك على ذلك " أحسن " املصدر ال يتقدم عليه و يتعلق باملصدر، ألن ما يتعلق ب
وأحسن كما " فعداه بالباء كما تعدى بإىل يف قوله تعاىل " وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن " قوله تعاىل 

نه وقلنا أحسن أيها وكان هذا الكالم قوال، صار كأ" ووصينا اإلنسان " والتقدير أنه ملا قال " أحسن اهللا إليك 
أن يكون أراد باحلسن اإلحسان، فحذف " بوالديه حسناً " اإلنسان بالوالدين إحسانا ووجه من قرأ يف األحقاف 

  املصدر ورده إىل األصل، كما قال الشاعر
  وإن يهلك فذلك كان قدري... فإن يربأ فلم أنفث عليه 

  قال أي تقديري وجيوز أن يكون وضع االسم موضع املصدر كما
  وبعد عطائك املائة الرتاعا

والباء يف هذين الوجهني متعلقة بالفعل املضمر، كما تعلقت به يف قول الكوفيني يف قراءهتم إحساناً ومن إضمار 
باالستفهام، على تقدير بأن يؤتى أحد مثل ما " أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم " اجلملة قراءة ابن كثري يف قوله تعاىل 



والتقدير " آآلن وقد عصيت قبل " يدل عليه كما قال " وال تؤمنوا " ن أو تقرون؟ فأضمر، ألن قوله أوتيتم، تعترفو
كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا " ومن ذلك قوله تعاىل " آمنت " اآلن آمنت، فأضمر آمنت جلرى ذكره يف قوله 

وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان " وله تعاىل والتقدير ولو شهدمت على أنفسكم، فحذف الفعل فأما ق" ولو على أنفسكم 
" إىل قوله " وملا جاءهم كتاب من عند اهللا " أي ولو كان املشهود عليه ذا قرىب ومن ذلك قوله تعاىل " ذا قرىب 

فلما جاءهم ما عرفوا " أي كفروا ودل عليه قوله تعاىل " ملَّا " فحذف جواب " يستفتحون على الذين كفروا 
يف موضع، ملا أجيب بالفاء، كذا " ملا " األوىل؛ ألنا ال نعلم " ملا " الثانية جبواهبا جواب " ملا " كون وال ي" كفروا به 

  ذكره الفارسي فإذن جنئ بقول عمرو بن معد يكرب
  جداول زرع خليت فاسبطرت... فلما رأيت اخليل زورا كأهنا 
  فردت على مكروهها فاستقرت... فجاشت إىل النفس أول مرة 

  ملا بقوله فجاشت فأجاب

فإن اجلواب حمذوف أيضاً وقيل بل الواو مقحمة وعلى هذا اخلالف قوله " فلما أسلما وتله للجبني " فأما قوله تعاىل 
قيل جوابه حمذوف، أي قامت القيامة وقيل بل الواو يف وأذنت مقحمة، واجلواب " إذا السماء انشقت " تعاىل 

" يا أيها اإلنسان إنك كادح " وقيل بل الفاء مضمرة، أي ف " أويت كتابه  فأما من" أذنت وقيل بل اجلواب قوله 
أي " ولنحمل " ومثله " واقترب الوعد احلق " إىل قوله " حىت إذا فتحت ياجوج ومأجوج " ونظري هذا قوله تعاىل 

وقيل بل اجلواب مضمر  الواو مقحمة" وأوحينا " إىل قوله " فلما ذهبوا به وأمجعوا " اتبعوا سبيلنا ولنحمل ومثله 
أي إذا وقعت الواقعة مل يكن التكذيب " ليس لوقعتها كاذبة " ، فقيل اجلواب " إذا وقعت الواقعة " فأما قوله تعاىل 

فأما الذين اسودت " أي فهي خافضة رافعة قال أبو علي وإذا جاز " خافضة رافعة " هبا وقيل بل اجلواب قوله 
على تقدير فيقال هلم أكفرمت بعد إميانكم؟ فحذف الفاء مع القول، وحذف الفاء " وجوههم أكفرمت بعد إميانكم 

أي وقت وقوع القيامة وقت رج األرض وقيل بل العامل فيه اذكر " إذا رجت األرض " وحده أجوز وقيل جوابه 
ره قوم إذا قمتم إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وتقديره وأنتم حمدثون فاغسلوا وقد" ومن حذف اجلملة قوله تعاىل 

إىل الصالة فاغسلوا من أجلها وكالمها حتتمله العربية ومن حذف اجلملة ما وقع يف سورة األعراف ويف سورة هود 
والتقدير يف ذا كله " وإىل مدين أخاهم شعيباً " " وإىل مثود أخاهم صاحلاً " " وإىل عاد أخاهم هوداً " من قوله 

لنا إىل مثود أخاهم صاحلاً، وأرسلنا إىل مدين أخاهم شعيباً هذا على قول من قال وأرسلنا إىل عاد أخاهم هودا؛ وأرس
إن العامل مع الواو يف تقدير الثبات، وله العمل دون الواو ومن قال بل العامل هو الواو نفسه، مل يكن معطوفاً على 

" " فكيف إذا أصابتهم مصيبة " " م فكيف إذا مجعناه" وذلك كقوله تعاىل " ولقد أرسلنا نوحاً " ما تقدم من قوله 
كيف يكون " والتقدير فكيف يكون حاهلم إذا مجعناهم يدل على صحته قوله تعاىل " كيف وإن يظهروا عليكم 

اسم يكون وعند اهللا صفة له وكيف خرب عنه، أعين يكون " عهد " ف " للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله 
" أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله فأن له نار جهنم " ، قوله تعاىل وللمشركني ظرف يكون ومن حذف اجلملة

بدل " فأن له نار جهنم " والتقدير من حيادد اهللا ورسوله يعذب، فحذف اجلواب كحذفه فيما قدمناه وقوله تعاىل 
فع بالظرف، أي فله أن له، مرت" أنّ " والفاء زيادة على قوله سيبويه وقال غريه إن " أنه من حيادد اهللا ورسوله " من 

والتقدير اللتجأت " قال لو أن يل بكم قوة أو آوى إىل ركن شديد " وستراه يف بابه ومن حذف اجلملة قوله تعاىل 
إليه فحذف اجلواب وقال النيب صلى اهللا عليه وآله رحم اهللا أخي لوطاً قد وجد ركناً شديداً ومن ذلك اآلية 

وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك " وله عز من قائل الواردة يف صالة اخلوف، وهو ق



وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم؛ ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا 
لغ اختصر وأوجز وأطنب وأسهب، وأتى بالبالغة والفصاحة حبيث ال يفوهتا كالم، وال يب" حذرهم وأسلحتهم 

قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان " كنهها بشر، فتحقق قوله 
فاعرف أيها الناظر كيفية صالة اخلوف، مث انظر يف اآلية يلح لك إمياؤنا إىل ما أومأنا إليه قال " بعضهم لبعض ظهرياً 

س طائفتني يف وجه العدو، وطائفة خلفه؛ فصلى هبذه الطائفة ركعة أبو حنيفة إذا اشتد اخلوف جعل اإلمام النا
وسجدتني، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إىل وجه العدو، وجاءت تلك الطائفة فصلى هبم 
ركعة وسجدتني وتشهد وسلم، ومل يسلم القوم وذهبوا إىل وجه العدو، وجاءت طائفة أخرى فصلوا وحدانا ركعة 
وسجدتني بغري قراءة وتشهد، ومضوا إىل وجه العدو، وجاءت طائفة أخرى فصلوا ركعة وسجدتني بقراءة وتشهد 

  وسلموا

فمعناه فلتصل طائفة منهم مل يصلوا معك، أي فلتقم طائفة " فلتقم طائفة منهم معك " فإذا عرفت هذا فقوله تعاىل 
انصرفوا إىل جتاه العدو ومل يصلوا معك، وليأخذوا أي الذين " فليأخذوا أسلحتهم " بركعة، فحذف مث قال 

يعين الطائفة اليت صلت تقوم بإزاء العدو حني فرغت من " فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم " أسلحتهم مث قال 
ركعة عقيب السجدة، ألن الفاء للتعقيب فال جيوز إذا سجدت الثانية أن تقف لتتم الركعة األوىل فتضم إليها 

انية، ألن الفاء يبطل معناها إذ ذاك، فوجب أن يكونوا من وراء عقيب السجدة بإزاء العدو، وال تقف الركعة الث
للركعة الباقية، ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك ركعة، فحذف املفعول ومل يقل فلتنصرف األوىل وتؤدى 

، وحذف اجلار واجملرور " فليصلوا معك " الركعة بغري قراءة وتسلم فحذف هذه اجلملة، وحذف املفعول من قوله 
غري الطائفة املأمورين بالقيام معه فال " وليأخذوا أسلحتهم " وأضمر يف قوله " فليقم طائفة منهم معك " من قوله 

إىل الظاهر قبله؛ وإمنا التقدير وليأخذ باقيهم أسلحتهم؛ فحذف املضاف " وليأخذوا " ينصرف الضمري من قوله 
، أي ليتفقه " فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين " ل ونظري حذف الباقي قوله تعاىل فاتصل املنفص

فخالف بني الضمريين اللذين أحدمها " فإذا سجدوا " باقيهم وملا أضمر غري املقدم ذكرهم رجع إىل ذكرهم يف قوله 
راجعاً إىل الطائفة اليت أمرت " وليأخذوا " عل قوله بعد صاحبه فال ميكنك إنكاره بقولك مل خالفت بينهما؟ ومل جت

فأنزل " بالقيام معه حىت تأخذ السالح معه يف الصالة؛ ألن اختالف الضمريين قد جاء يف التنزيل قال عز من قائل 
ا سلطانه إمن" فاهلاء األوىل لصاحبه، والثانية له صلى اهللا عليه وآله وقال " اهللا سكينته عليه وأيده جبنود مل تروها 

وما بلغوا معشار ما " فاهلاء يف به هللا؛ واملتقدمان للشيطان وقال " على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 
الشيطان سول هلم " فالضمري يف بلغوا ملشركي مكة؛ والذي يف آتيناهم للمتقدمني من املشركني وقال " آتيناهم 

لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه " وقال تعاىل " سَوَّلَ " أملى غري الذكر يف ، أي أملي هلم اهللا، فالذكر يف " وأملي هلم 
وليأخذوا أسلحتهم " فاهلاء األخرية هللا، واملتقدمان للنيب صلى اهللا عليه وعلى آله فكذا ها هنا " وتوقروه وتسبحوه 

تصر وأوجز فأما قولنا أطنب ملن معه فتحقق قولنا إنه اخ" فإذا سجدوا " ملن مل يقم معه، ويكون الضمري يف " 
ولو قال ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك، " ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا " وأسهب، فقوله عز من قائل 

ومناة " وقال " ال تتخذوا إهلني اثنني " إطنابا يف الكالم، كما قال " أخرى " كان حسناً أيضاً، لكنها وصفت بقوله 
فيمن رفع، " أولئك هلم عذاب من رجز أليم " وقال " فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة "  وقال" الثالثة األخرى 

فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء " ألن املعىن هلم عذاب أليم من عذاب؛ ألن الرجز العذاب، بداللة قوله 
ويف " الرجز إىل أجل هم بالغوه فلما كشفنا عنهم " وقال " لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك " وقوله تعاىل " 



قال أبو علي ومن قال هلم عذاب من رجز أليم، فرفع أليماً " فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم " موضوع آخر 
كان املعىن هلم عذاب أليم من عذاب وليست فائدته كذلك فالقول يف ذلك أمران أحدمها أن الصفة قد جتيء على 

وكذا " نزاعة للشوى " ويف قوله " وهو احلق مصدقاً " جتئ كذلك يف قوله تعاىل وجه التأكيد، كما أن احلال قد 
واآلخر أن الرجز النجاسة، فيحمل على البدل للمقاربة " ويل نعجة أنثى " الصفة فيما تلونا، ويف بعض املصاحف 

اب من جترع رجزاً ومن فكأن املعىن عذ" ويسقى من ماء صديد يتجرعه وال يكاد يسيغه " ومعىن النجاسة فيه قوله 
شربه، فتكون من تبييتاً للعذاب مما هو؟ ومن أي شئ؟ وقال الشافعي يف صالة اخلوف يفتتح اإلمام الصالة باجلميع، 

مث تذهب طائفة إىل وجه العدو، ويصلى بطائفة ركعة وسجدتني مبقام ويقف حىت تصلى هذه الطائفة ركعة أخرى 
بإزاء العدو، وتأتى الطائفة اليت مل تصل شيئاً، فيصلي اإلمام هبم الركعة ويسلموا مث تذهب هذه الطائفة وتقف 

  اآلية" وإذا كنت فيهم فأقمت هلم " الثانية، مث يقومون ويقضون الركعة األخرية والدليل على ما قلنا قول اهللا تعاىل 

تصور هذا ها هنا، ألن الطائفة الثانية فاهللا تبارك وتعاىل أثبت طائفة مل يؤدوا شيئاً من الصالة مع اإلمام، وعنده ال ي
ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا " افتتحوا الصالة مع اإلمام فقد أدوا جزءاً من الصالة حال االفتتاح، وألنه قال 

فإذا سجدوا فليكونوا من " وهذا يدل على خالف قوله؛ ألن الطائفة الثانية قد صلت عنده وقال " فليصلوا معك 
لتعقيب، فهذا يدل على أن الطائفة األوىل تنصرف عقيب السجود، وعنده تصلى ركعة مث والفاء ل" ورائكم 

تنصرف وألن ما يقوله الشافعي يؤدى إىل سبق املؤمت اإلمام بالفراغ بالصالة، وإىل أن يقف اإلمام ينتظر فراغ املؤمت 
ا قلنا إن الطائفة األوىل تقضي من الصالة، وهذا ال جيوز يف غري حال اخلوف، فكذلك فيها كسائر األعمال وإمن

ركعة بغري قراءة، ألهنا أدركت الصالة فهي يف حكم من هو خلف اإلمام؛ وأما الثانية فلم تدرك أول الصالة، 
أي لوال " ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه " واملسبوق فيها يقضى كاملنفرد يف صالته ومن ذلك قوله 

أي لوال أن حيتجوا لو أصابتهم مصيبة، بأن " ولوال أن تصيبهم مصيبة " ها، أو هلم هبا وقال أن رأى برهان ربه لواقع
يقولوا لوال أرسلت رسوالً فاتبعنا ملا أرسلنا الرسل وقيل عاجلناهم بالعقوبة وقيل لكان فيما تقدم من الرسل 

وإن " أي إذا كورت الشمس و " إذا الشمس كورت " املبعوثني قبلهم حجة عليهم ومن حذف الفعل قوله تعاىل 
أي " إن امرأة خافت " أي هلك امرؤ و " إن امرؤ هلك " أي إن استجارك أحد و " أحد من املشركني استجارك 

أي انفطرت السماء، وانتثرت " وإذا القبور بعثرت " إىل قوله " إذا السماء انفطرت " إن خافت امرأة و 
" أي إذا انشقت السماء وأما قوله " إذا السماء انشقت " وقال  الكواكب، وفجرت البحار، وبعثرت القبور

فالتقدير أحلف وأقسم، فحذف الفعل مع الفاعل، ويف األول حذف الفعل، فحسب ومن " َوالسََّماِء ذَاِت الُبرُوجِ 
يف إذا فك" أي كيف ال يقاتلونكم، فحذف اجلملة فأما قوله تعاىل " كيف وإن يظهروا عليكم " ذلك قوله تعاىل 

ألنه كاألول، أي كيف تكون " فكيف إذا مجعناهم " فحذف املبتدأ، خبالف قوله؛ ! أي كيف أنتم إذا جئنا" جئنا 
" حىت إذا جاءوها وفتحت أبواهبا وقال هلم خزنتها " ومن إضمار اجلملة قوله تعاىل ! أي وكيف يصنعون! حاهلم

وآتاكم من كل " على زيادة الواو ومن ذلك قوله تعاىل  كذا وكذا، صدقوا وعدهم وطابت نفوسهم والكوىف حيمله
" ما " والتقدير وما مل تسألوه، فحذف هذه اجلملة، وهي من موضع اجلر، أعىن املوصولة بالعطف على " ما سألتموه 

األوىل وقد حذف يف احلقيقة امسا معطوفا على املضاف إليه، وكأنه قال من كل مسئولكم وغري مسئولكم، ف ما 
هذا ما لدى عتيد " يقنضى النكرة؛ نظريه " كُالًّ " ن موصوال أو موصوفا، وأن يكون موصوفا أحب إلينا، ألن يكو

أي فقل هلم " وإن تولوا فإىن أخاف عليكم " أي هذا شئ لدى عتيد؛ ومن كل شئ سألتموه ومن ذلك قوله تعاىل " 
ودخل معه " ومن ذلك قوله تعاىل " ميتعكم " قوله تقديران املضى، واالستقبال، ل" تولوا " إين أخاف وجيوز يف 



هذا بالغ للناس " أي عزموا على سجنه فسجنوه، ودخل معه السجن فتيان ومن ذلك قوله " السجن فتيان 
قيل الواو مقحمة وقيل التقدير هذا إلبالغ الناس ولينذروا به وقال أبو علي الالم تتعلق بفعل " ولينذروا به 

كتاب أنزل إليك " أنزل لينذروا ويعلموا التوحيد من الدالالت اليت فيه؛ كما قال اهللا تعاىل حمذوف، كأنه قال و
أي بأن " أرسل معنا بين إسرائيل " ومنه قوله تعاىل " أنزل على عبده الكتاب لينذر بأساً شديداً " وقال " لتنذر 

لو أهنم كانوا يهتدون " ر أعزنا وال تذلنا وقال والتقدي" قل اللهم مالك امللك " أرسل معنا، فحذف ومنه قوله تعاىل 
قال " إنا أوحينا إليك " ملا قال اهللا تعاىل " لكن اهللا يشهد " أي لو أهنم كانوا ما رأوا العذاب ومنه قوله تعاىل " 

ي استدراك بعد النف" لكن " ال بد من ذا احلذف، ألن " لكن اهللا يشهد " املشركون حنن ال نشهد لك بذلك فقيل 
أراد فبعث اهللا غراباً يبحث " فبعث اهللا غراباً يبحث يف األرض لرييه كيف يوارى سوأة أخيه " ومنه قوله تعاىل 

  التراب على غراب ميت ليواريه، أي لرييه كيف يوارى سوأة أخيه

لالستفهام مل يذكر " أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقاً حسناً " ومن ذلك ما وقع يف قصة شعيب 
جواباً، واملعىن أخربوين إن كنت على بينة من ريب ورزقين النبوة وجعلين رسوالً إليكم وأنتم تدفعونين، فماذا حالكم 

  مع ربكم؟ فحذف ماذا حالكم

  الثاين ما جاء من حذف املضاف يف التنزيل

لكتاب يف مواضع، فمن ذلك وليس من هذه األبواب يف التنزيل أكثر من هذا وقد ذكر سيبويه حذف املضاف يف ا
، أي وحش قنوين فمما جاء يف " صدنا قنوين " قوله حكاية عن العرب اجتمعت اليمامة، أي أهل اليمامة؛ وقوله 

والتقدير مالك أحكام يوم الدين وقدره الفارسي تقدير حذف املفعول، أي " مالك يوم الدين " التنزيل قوله تعاىل 
ال " ن األحكام املفعول، فال يكون على قوله من هذا الباب ومن ذلك قوله تعاىل مالك يوم الدين األحكام؛ فتكو

أي على مواضع مسعهم، " ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم " أي يف صحته وحتقيقه ومنه قوله تعاىل " ريب فيه 
  فحذف؛ ألنه استغىن عن مجعه، إلضافته إىل اجلمع؛ ألن سيبويه قال

  وأما جلدها فصليب
لسبأ يف " على حذف املضاف، أي ذي صدق؛ ومحل " يف مقعد صدق " ه يف الشعر وتبعه الفارسي فحمل أكثر

فأضاف املفرد، وليس " ال يريد إليهم طرفهم " على حذف املضاف وخفيت اخلافية عليهم يف قوله تعاىل " مسكنهم 
أو كصيب من " غياهنم ومنه قوله تعاىل أي يف عقوبة ط" وميدهم يف طغياهنم " هناك مضاف حمذوف ومنه قوله تعاىل 

ف جيعلون يف موضع اجلر وصف " أي كأصحاب صيب من السماء؛ دليله قوله جيعلون أصابعهم " السماء 
الصيب " ألنه ال خيلو من أن يعود إىل " فيه ظلمات " لألصحاب؛ من الصواعق أي من شدهتا وأجلها؛ وقوله تعاىل 

" ألن الصيب ال ظلمات فيه ويدل على هذا احلذف قوله تعاىل " الصيب " إىل  ؛ فال يعود" السماء " أو إىل " 
وال جيوز أن يكون الرعد والربق مما ينزل؛ وأهنما يف السماء، " الظلمات " فهما معطوفان على " ورعد وبرق 

، الصطكاك بعض أجرامها ببعضها روى عن احلسن أن ذلك من ملك، فقد جيوز أن يكون امللك يف السحاب
ويكون من هذا قراءة من قرأ سحاب ظلمات، باإلضافة، الستقالل السحاب وارتفاعه يف وقت كون هذه الظلمات 

" وقدره مرة أخرى، أي سحاب وفيه الظلمات؛ فكذلك فيه ظلمات، أي يف وقت نزوله ظلمات ومنه قوله تعاىل 
ويهدي به " أي بإنزاله " يضل به كثرياً " أي ذا بناء، " والسماء بناء " أي ذا فراش " جعل لكم األرض فراشاً 



أي إىل خلق السماء وقوله " استوى إىل السماء " ، أي النتفاعكم، مث " خلق لكم ما يف األرض " كثرياً أي بإنزاله 
إين " أي من حتت أشجارها وقدره أبو علي من حتت جمالسها ومنه قوله تعاىل " جنات جتري من حتتها األهنار " تعاىل 
أي ذا غيب السموات وقيل غيب، مبعىن غائب؛ ألن ذا غيب صاحب غيب، وهو " غيب السموات واألرض  أعلم

أي ذا مثن، ألن الثمن ال يشتري، وإمنا يشتري شئ ذو " وال تشتروا بآيايت مثناً قليالً " يكون غائباً ومنه قوله تعاىل 
أي عقاب يوم، ال بد من هذا اإلضمار، ألنه " شيئاً واتقوا يوماً ال جتزي نفس عن نفس " مثن ومن ذلك قوله تعاىل 

مفعول اتقوا، فحذف وأقيم اليوم مقامه فاليوم مفعول به وليس بظرف، إذ ليس املعىن ائتوا يف يوم القيامة، ألن يوم 
ليلة أي انقضاء أربعني " وإذا واعدنا موسى أربعني ليلة " القيامة ليس بيوم التكليف ومن حذف املضاف قوله تعاىل 

قال أبو علي ليس خيلو تعلق األربعني ب الوعد من أن يكون على أنه ظرف أو مفعول ثان، فال جيوز أن يكون ظرفاً 
ألن الوعد ليس فيها كلها فيكون جواب كم، وال يف بعضها فيكون كما يكون جواباً ل مىت، ألن جواب كم يكون 

، فأجاب عن الكل وجواب مىت جواب البعض ألنك عن الكل، ألنك إذا قلت كم رجالً لقيت؟ فاجلواب عشرين
إذا قلت مىت رأيت؟ يقال يف جوابه يوم اجلمعة، وهو بعض األيام اليت يدل عليه مىت، فإذا مل يكن ظرفاً كان انتصابه 
 بوقوعه موقع املفعول الثاين، والتقدير واعدنا موسى انقضاء أربعني ليلة، أو تتمة أربعني ليلة، فحذف املضاف، كما

" أي انقضاء ثالثني " وواعدنا موسى ثالثني ليلة " تقول اليوم مخسة عشر من الشهر، أي متامه ونظريه يف األعراف 
وامليقات هو األربعون، وإمنا هو ميقات ووعد، ملا روى أن القدمي " وأمتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعني ليلة 
  سبحانه وتعاىل وعده أن يكلمه على الطور

فذلك كقولك مت القوم عشرين رجالً واملعىن مت القوم " فتم ميقات ربه أربعني ليلة " صاب األربعني يف قوله فأما انت
معدودين هذا العدد ومت امليقات معدوداً هذا العدد فيكون عشرين حاالً، كما أن معدودين كذلك ونظريه قوله 

األمين، فحذف املضاف الذي هو مفعول ثان وقام  أي إتيان جانب الطور" وواعدناكم جانب الطور األمين " تعاىل 
  مقامه جانب وليس جانب ظرفاً ألنه خمصوص، كقوله

  فواعديه سرحىت مالك
أو صورته، ألهنم مل يعبدوا العجل حقيقة من بعده، " مث اختذمت العجل " أي إتيان سرحىت مالك ومن ذلك قوله تعاىل 

يف رأس التسعني، فإنه مل يكن فيه حياة كما يكون يف " بعده  مث اختذمت العجل من" أي من بعد خروجه وكذلك 
ما تعبدون من بعدي " العجل حقيقة، بل كان صورة مموهة وصنعوه صورة العجل وقيل من بعد إجنائنا إياكم نظريه 

" له أي ذوي هزو ومنه قو" أتتخذنا هزواً " أي عن عبادتكم العجل ومثله " مث عفونا عنكم " أي من بعد وفايت " 
أي من نعيمها ومثله يف األعراف ومن ذلك قوله " فكلوا منها حيث شئتم " أي من نعيمها نظريه " وكال منها رغداً 

أي حب عبادة العجل، فحذف حب أوال، فصار وأشربوا يف قلوهبم عبادة " وأشربوا يف قلوهبم العجل بكفرهم " 
ن أثر تراب حافر فرس الرسول وقال الكليب ملا ذرى أي م" من أثر الرسول " العجل، مث حذف العبادة ومثله 

وأشربوا يف قلوهبم " العجل يف اليم وشربوا منه املاء ظهرت عالمة الذهب على بدن حميب العجل، فذلك قوله 
" أي ذا أمن وإن شئت أمنا كان مبعىن آمن ومن ذلك قوله تعاىل " وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً " العجل 
أي جزاء ما كسبتم ومنه قوله تعاىل " ولكم ما كسبتم " أي هلا جزاء ما كسبت " قد خلت هلا ما كسبت  تلك أمة

أي جزاء " كذلك يريهم اهللا أعماهلم " أي يف عقوبة اللعنة، وهي النار " واملالئكة والناس أمجعني خالدين فيها " 
ال بد من هذا اإلضمار " كمثل الذي ينعق " كفروا  أي مثل داعي الذين" ومثل الذين كفروا " أعماهلم قوله تعاىل 

مثل وعظ الذين كفروا، فحذف املضاف قال سيبويه " ومثل الذين كفروا " ليكون الداعي مبنزله الراعي وقيل 



وهذا من أفصح الكالم إجيازاً واختصاراً؛ وألن اهللا تعاىل أراد تشبيه شيئني بشيئني الداعي والكفار، بالراعي والغنم؛ 
إمنا حرم عليكم " اختصر وذكر املشبه يف الغنم بالظرف األول؛ فدل ما أبقى على ما ألقى وهذا معىن كالمه ومثله ف

أي ولكن ذا الرب وإن شئت ولكن الرب بر من آمن " ولكن الرب من آمن " أي أكل امليتة، فحذف وقوله تعاىل " امليتة 
الباب وال وجه أن يكون التقدير ولكن الرب بر من آمن، ليكون وإن شئت كان الرب مبعىن البار، فال يكون من هذا 

فمن " ابتداء الكالم على احلقيقة؛ ألنه إذا حذف منه ذا، أو جعل مبعىن البار، فعلى الوجهني يكون مغرياً عن أصله 
كالذي يف أي من جناية أخيه، وتقديره من جنايته على أخيه والعفو التيسري دون الصفح، " عفى له من أخيه شيء 

قوله وآخره عفو هللا، أي يسر له حيث قبلت الصالة يف آخره قبوهلا يف أوله، مل تضيق على املصلى وقال يف موضع 
اآلية هذا يف قبول الدية يف العمد، أي من " فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان " آخر 

ليتبعه وىل املقتول باملعروف، فيتجمل يف املطالبة، وليؤد املطالب ذلك  يسر له من أخيه القاتل فاتباع باملعروف، أي
مرتفع باالبتداء، وخربه له، هي " وأداء إليه بإحسان " منه إىل ويل املقتول بإحسان فال ميطله وال يبخسه فقوله تعاىل 

حال والتقدير متلبساً  مضمرة يف تقدير الفاعل أن يؤدى إليه أخوه، واجلار يف بإحسان متعلق مبضمر يف موضع
ومن " َمْن ُعِفَى لَُه " بإحسان، أي حمسناً وال يتعلق باملصدر نفسه، ألنه قد تعلق به إىل، والضمري يف إليه، راجع إىل 

أي يف استيفاء " ولكم يف القصاص حياة " أي إىل كرامته ومنه قوله تعاىل " إنا هللا وإنا إليه راجعون " ذلك قوله 
أي انتهاك حرمة الشهر " الشهر احلرام بالشهر احلرام " شرع القصاص ومن ذلك قوله تعاىل القصاص، أو يف 

أي أشهر احلج أشهر " احلج أشهر معلومات " أي ذات قصاص ومن ذلك قوله تعاىل " واحلرمات قصاص " احلرام 
قل " ومن ذلك قوله وإن شئت احلج حج أشهر وإن شئت كان احلج نفس األشهر، جمازاً واتساعاً، لكونه فيها 

  أي يف استعماهلما ووقع يف احلجة يف استحالهلما، وهو فاسد، ألن استحالهلما كفر، واستعماهلما إمث" فيهما إمث كبري 

" نساؤكم حرث لكم " أي ليس من أهل ديين ومن ذلك قوله " فمن شرب منه فليس مىن " ومن ذلك قوله تعاىل 
أي تضييع بين عمي، فحذف املضاف واملعىن " وإين خفت املوايل من ورائي " فروج نسائكم ومثله قوله تعاىل " أي 

قال الذين يظنون " على تضييعهم الدين، ونبذهم إياه، واطراحهم له، فسأل ربه وليا يرث نبوته ومنه قوله تعاىل 
أي ثوابه وهذا " مالقوه  أنكم" وقوله تعاىل " مالقوا رهبم " أي مالقون ثواب اهللا، كقوله تعاىل " أهنم مالقو اهللا 

فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن " قول نفاة الرؤية ومن أثبت الرؤية مل يقدر حمذوفا ومن ذلك قوله تعاىل 
أي فلتحدث شهادة رجل وامرأتني أن تضل إحدامها وقال أبو علي ال " ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها 

بفعل مضمر " أن " مل يسغ، ولكن يتعلق " شهيدين من رجالكم أن تضل إحدامها واستشهدوا " بقوله " أَنْ " يتعلق 
يدل على قولك واستشهدوا رجال " فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان " دل عليه هذا الكالم، وذلك أن قوله 

فرجل " يف قوله  إمنا هو هبذا الفعل املدلول عليه من حيث ما ذكرناه وقال أبو احلسن" أَنْ " وامرأتني، فتعلق 
ال بد أن " أن تضل إحدامها " التقدير فليكن رجل وامرأتان وهذا قول حسن، وذلك أنه ملا كان قوله " وامرأتان 

فعل ظاهر، جعل املضمر فعال يرتفع به " فََرُجلٌ واْمرَأََتاِن ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء " يتعلق بفعل، وليس يف قوله 
به املصدر، وكان هذا أوىل من تقدير إضمار املبتدأ الذي هو ممن شهد به رجل وامرأتان، ألن املصدر النكرة ويتعلق 

الذي هو أن تضل إحدامها، ال جيوز أن يتعلق به، لفصل اخلرب بني الفعل واملصدر فإن قلت من أي الضريني تكون 
لناصبة للخرب، أو تكون التامة؟ فالقول يف ذلك أن هل حيتمل أن تكون ا" َرُجلٌ وامَْرأََتاِن " كان املضمرة يف قوله 

كل واحد منهما جيوز أن يقدر إضماره، فإذا أضمرت الذي يقتضي اخلرب كان تقديره إضمار املخرب فليكن ممن 
يشهدون رجل وامرأتان وإمنا جاز إضمار هذه، وإن كان قد قال ال جيوز عبد اهللا املقتول، وأنت تريد كن عبد اهللا 



ألن ذكرها قد تقدم، فتكون هذه إذا أضمرهتا لتقدم الذكر مبنزلة املظهرة؛ أال ترى أنه ال جيوز العطف على  املقتول،
  يف قوله" كل " عاملني؟ وملا تقدم ذكر 
  ونار توقد يف الليل نارا... أكل امرئ حتسني امرأ 

" إنْ " نتصبة للخرب كما أضمر بعد كان كل مبنزلة ما قد ذكر يف قوله ونار توقد بالليل وكذلك جاز إضمار كان امل
يف قوله إن خنجراً فخنجر، ملا كان احلرف يقتضيها وجيوز أن تضمر التامة اليت مبعىن احلدوث والوقوع؛ ألنك إذا 
أضمرهتا أضمرت شيئاً، وإذا أضمرت األخرى احتجت أن تضمر شيئني، وكلما قل اإلضمار كان أسهل، فأيهما 

ضاف وإقامة املضاف إليه مقامه املعىن فليحدث شهادة رجل وامرأتني، أو يقع، أو حنو أضمرت فال بد من تقدير امل
ذلك أال ترى أنه ليس املعىن فليحدث رجل وامرأتان، ولكن لتحدث شهادهتما، أو تقع، أو تكن شهادة رجل 

 املبتدأ، ويكون بشئ ثالث، وهو أن تضمر خرب" أن تضل إحدامها " وامرأتني ممن يشهدون وجيوز أن يتعلق قوله 
العامل يف أن وموضع إضماره فيمن فتح اهلمزة من أن تضل قبل أن، وفيمن كسر إن بعد انقضاء الشرط جبوابه 
يعين أن من كسر إن جيعل اجلملة الشرطية وصفا لقوله امرأتان والصفة قبل اخلرب فقد جاز يف أن تضل أن تتعلق 

والثاين الفعل الذي هو فليشهد رجل " واستشهدوا شهيدين " ه قوله بأحد ثالثة أشياء أحدها املضمر الذي دل علي
وامرأتان والثالث الفعل، الذي هو خرب املبتدأ فإن قيل فإن الشهادة مل توقع للضالل الذي هو النسيان، إمنا وقعت 

أن تذكر  للذكر واحلفظ فالقول يف ذلك أن سيبويه قد قال أمر باإلشهاد ألن تذكر إحدامها األخرى، ومن أجل
إحدامها األخرى وذكر الضالل ألنه سبب لإلذكار، كما تقول أعددته أن متيل احلائط فأدعمه وهو ال يطلب بذاك 

أي " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " ميالن احلائط، ولكنه أخربه بعلة الدعم وسببه ومن حذف املضاف قوله تعاىل 
اتصل الضمري فصار ها هي ألن ها يتصل باالسم فإذا انفصل قيل فنعم شيئاً إبداؤها، فحذف املضاف، وهو إبداء، ف

أي " وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم " أي إن أكله ومثله " إنه كان حوباً كبرياً " هي ومن ذلك قوله تعاىل 
  أي بوقت لبثكم" أعلم بنا لبثتم " وقت دوامي فيهم ومثله 

فقد " لها وتأهبها وجيوز أن تعود اهلاء إىل ما محال على املعىن ومثله أي يف عم" ياحسرتنا على ما فرطنا فيها " وقال 
أي جزاء " سيجزيهم وصفهم " أي من قبل تالوته ومن حذف املضاف قوله تعاىل " لبثت فيكم عمراً من قبله 

أي " م فيها متاع لك" والوصف القول، فحذف املضاف كقوله تعاىل " قالوا هذه أنعام وحرث حجر " قوهلم، لقوله 
وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما " يف دخوهلا استمتاع لكم أال ترى أنه قيل أراد به البنادق ومثله 

تقديره تقدير " رب جنين وأهلي مما يعملون " أي ليس عليكم جناح العمل وإمثه دون اخلطأ ومثله " تعمدت قلوبكم 
يعملون أال ترى أن األنبياء تعتزل عن املعاقبني يف احملل إذا  حذف املضاف، أي من عقوبة ما يعملون، أو جزاء ما

وحنو ذلك وجيوز أن يكون التقدير من " فأسر بأهلك " وقوله تعاىل " وإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون " عوقبوا؛ على هذا 
قضى بوقت هذه احلياة أي أمور هذه احلياة الدنيا، وإمنا ت" إمنا تقضى هذه احلياة الدنيا " مشاهدة ما يعملون ومثله 

أي هبز جذع النخلة وقيل الباء زيادة " جبذع النخلة " الدنيا؛ فعلى األول مفعول، وعلى الثاين ظرف وكقوله تعاىل 
أي مواضع الصالة أال ترى أنه إمنا يعرب " ال تقربوا الصالة " وقيل وهزى إليك رطباً جبذع النخلة وكقوله تعاىل 

هو املسجد؛ ألن سائر املواضع عبوره قد وقع االتفاق على إباحته ومن ذلك قوله  موضع الصالة، وموضع الصالة
" لقد كان لسبأ يف مسكنهم " أي من توهني دينكم ومثله قوله تعاىل " اليوم يئس الذين كفروا من دينكم " تعاىل 

ع قعود صدق، أي يف مواض" يف مقعد صدق " أي يف مواضع سكناهم، فحذف املضاف، واملسكن السكىن وقال 
  فال يكون من باب قوله



  يف حلقكم عظم وقد شجينا
  وأما جلدها فصليب

ال يرتد إليهم طرفهم " ألن ذلك يف الشعر كذا ذكره سيبويه وأبو علي، وقد وجدنا خالف ذلك يف التنزيل وقال 
عذابكم، أي ال وزن أي ب" قل ما يعبؤ بكم " ومن ذلك قوله تعاىل " ويضع عنهم إصرهم " وقال " وأفئدهتم هواء 

لعذابكم عنده لوال دعاؤكم اآلهلة الذين أشركتموها يف عبادته واملفعول الذي هو مفعول املصدر حمذوف، وكل 
اآلهلة، أي عبادتكم " لوال دعاؤكم " واحد من الفاعل واملفعول قد حيذف مع املصدر وجيوز أن يكون قوله تعاىل 

أي مل يكن يعذبكم بعذابه لوال دعاؤكم اآلهلة، " إال ليقربونا إىل اهللا زلفى  ما نعبدهم" إياها وعلى هذا قوله تعاىل 
ولكن إذا عبدمت داعني إليها، كما يرغب املوحدون جمتهدين يف دعاء اهللا وعبادته، عذبكم ويقوى أن الدعاء يراد به 

ألهنم إذا دعوا اآلهلة فقد كذبوا  "فقد كذبتم " دعاء اآلهلة، الذي هو العبادة هلا والرغبة إليها يف دعائها، قوله 
أما فاعل يكون للعذاب احملذوف لذى قد حذف " فسوف يكون لزاماً " املوحدين يف توحيدهم وكذبوا الرسل 

وأقيم املضاف إليه مقامه، أي سوف يكون العذاب الزماً لكم، ولزاماً مصدر، فإما أن يكون مبعىن الزم، أو يكون 
أي حني كربهم؛ ألهنم إذا كربوا زالت واليتهم عنهم ومثله " ا إسرافاً وبداراً أن يكربوا وال تأكلوه" ذا لزام ومثله 

أي هل يسمعون دعاءكم " هل يسمعونكم " أي عن ثواب أعماهلم، فلهذا عداه ب عن ومثله " حلبط عنهم " 
وما خلقت اجلن واإلنس إال " أي من أجل ما يعلمون، وهو الطاعة، كقوله تعاىل " إنا خلقناهم مما يعلمون " ومثله 

وقالوا لوال نزل هذا القرآن على " أي يف معونتهم وقال اهللا تعاىل " يسارعون فيهم " وقال اهللا تعاىل " ليعبدون 
و الوليد بن املغرية " أ " أي من إحدى القريتني مكة والطائف، أي أيب مسعود الثقفي، " رجل من القريتني عظيم 
ود، وقال هذه اآلية نزلت يف األخنس بن شريق الثقفي، وكان من أهل الطائف، وكان هكذا قالوه وأنكره األس

ينزل مكة، وهو حليف لبين زهرة، وهو أحد املنافقني مطاع، فلما كان ثقيفياً من أهل الطائف مث نزل مكة، جاز أن 
من مال عباده نصيباً، ألن  املعىن" وجعلوا له من عباده جزءاً " يقال على رجل من القريتني، وهذا ظاهر ومثله 

فلتقم طائفة منهم معك " ومثله " جيعلون ملا ال يعلمون نصيباً مما رزقناهم " اجلزء هو النصيب؛ كقوله تعاىل 
هلم عذاب من " أي ليتفقه باقيهم وقال " ليتفقهوا يف الدين " أي وليأخذ باقيهم كقوله تعاىل " وليأخذوا أسلحتهم 

إن كتاب األبرار لفي " وقال اهللا تعاىل " ويسقى من ماء صديد " جز؛ كقوله تعاىل أي من شرب ر" رجز أليم 
  أي يف حمل عليني، وهم املالئكة" عليني 

فويل للقاسية قلوهبم من " أي مس حاجة من فقد ما أوتوا ومثله " وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا " ومثله 
أي من بعد إضالل اهللا " فمن يهديه من بعد اهللا " ومثله " ن ذكر ريب ع" أي من ترك ذكر اهللا ومثله " ذكر اهللا 

إين أريد أن تبوء بإمثي " أي عقوبة إمث ومثله " استحقا إمثاً " إياه، يطبعه على قلبه، جزاء بأعماهلم اخلبيثة ومثله 
، الذي من أجله مل يتقبل تقدير هذا الكالم إين أريد الكف عن قتلى كراهة أن تبوء بإمث قتلى وإمث فعلك" وإمثك 

نصب، ألنه " أن َتبُوَء " قربانك، فحذف ثالثة أمساء مضافة، وحذف مفعول أريد ال بد من هذا التقدير، فموضع 
أي كراهة أن تضلوا، " يبني اهللا لكم أن تضلوا " قام مقام كراهة الذي كان مفعوالً له، وليس مفعول أريد ومثله 

نصب بوقوع الفعل عليه، أي يبني اهللا لكم الضاللة " أنْ َتضلُّوا " لنحاس أن موضع ولئال تضلوا عن الكوىف وعن ا
قل إن اهلدى هدى اهللا أن يؤيت أحد " أي كراهة أن متيد بكم ومثله " وألقى يف األرض رواسى أن متيد بكم " ومثله 

أي " ولقد كنتم متنون املوت " أي كراهة أن يؤيت وفيه قول آخر ستراه يف حذف اجلار ومثله " مثل ما أوتيتم 
" أي رأيتم أسبابه، ألن من رأى املوت مل ير شيئاً ومثله " فقد رأيتموه " أسباب املوت، فحذف املضاف، يدل عليه 



أي من يف طلب " أن بورك من يف النار " أي شكر رزقكم، فحذف املضاف ومثله " وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون 
قال حممد بن كعب كانوا مثانية، والثامن " ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم " قوله تعاىل  النار، أو قرب النار ومن ذلك

راعي كلبهم فيكون التقدير وثامنهم صاحب كلبهم واجلمهور على خالفه، وأهنم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم ومثله 
عند جزاء عمله قال أبو علي يف  أي" حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً ووجد اهللا عنده " من حذف املضاف، قوله تعاىل 

مل جيده وجوداً، فصار قوله شيئاً موضوعاً موضع املصدر؛ أال ترى أن التقدير، مل يدركه، " مل جيده شيئاً " اآلية معىن 
فإن أبا إسحاق فسر الوجود " ووجد اهللا عنده " فهو من وجدان الضالة اليت هي رؤيتها وإدراكها وأما قوله تعاىل 

يف احلديث، من قول القائل ذروين يف الريح لعلى أضل اهللا، أي وجده فلم يضل عنه وجيوز قد أحاط  ها هنا مبا
أو " بعلمه عنده ومعىن عنده يشبه أن يكون عند جزاء عمله، فيكون حميطاً مل ينتفع بشئ منه وأما قوله تعاىل 

" إذا أخرج يده مل يكد يراها " ىل ، فمعناه أو كذى ظلمات، ويدل على حذفه قوله تعا" كظلمات يف حبر جلى 
ظلمات بعضها " والضمري الذي أضيف إليه يده يعود إىل املضاف احملذوف ومعىن ذى ظلمات أنه يف ظلمات ومعىن 

ظلمة " فنادى يف الظلمات " ظلمة البحر، وظلمة املوج الذي فوق املوج، وظلمة الليل وقوله تعاىل " فوق بعض 
خلقاً من بعد خلق يف " جيوز أن يكون االلتقام كان يف ليل، فهذه ظلمات وقوله تعاىل البحر، وظلمة بطن احلوت و

قيل من ظلمة بطن األم، والرحم، واملشيمة، عن ابن عباس وقيل ظلمة صلب األب، مث بطن األم، " ظلمات ثالث 
ان بدالً من ظلمات بالرفع، أي هذه ظلمات ومن جر ظلمات ونون سحاباً ك" سحاب ظلمات " مث الرحم فمن قرأ 

وقدمنا إىل ما " مسعوا هلا تغيظاً، واملعىن على الصوت، ألن التغيظ ال يسمع ومثله " األوىل، ومن ذلك قوله تعاىل 
أي جزاء ما " على شئ مما كسبوا " أي جزاء أعماهلم، كقوله تعاىل " أضل أعماهلم " كقوله تعاىل " عملوا من عمل 

مثل " تقديره إمنا مثل متاع احلياة الدنيا كمثل ماء يدلك على ذلك قوله تعاىل " لدنيا إمنا احلياة ا" كسبوا ومثله 
أي كمثل األعمى، وكمثل " مثل الفريقني كاألعمى " وقال " الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار 

، " أي مثل رجل، ومثالً قرية "  ضرب اهللا مثالً رجالً" السميع، هل يستويان مثال، أي ذوي مثل وقال اهللا تعاىل 
أي " واضرب هلم مثالً أصحاب القرية " أي مثال مثل رجلني وقال اهللا تعاىل " مثال رجلني " أي مثال مثل قرية و 

أي مثل زينة احلياة الدنيا كمثل زينة املاء، " إمنا مثل احلياة الدنيا كماء " مثال مثل أصحاب القرية وقال مرة أخرى 
أي " فيه شركاء متشاكسون " أي على قطف مثارها وقوله تعاىل " قادرون عليها " ء نضارة ما ينبته وقال وزينة املا

إال ما محلت ظهورمها أو حلوايا " يف ملكه أي ضرب اهللا مثل عبد مشرك بني شركاء متشاكسني ومثله قوله تعاىل 
  والثروبأي شحم احلوايا وقال أبو علي يف اآلية الذي حرم عليهم الشحوم، 

قال الكليب وكأنه ما خلص فلم خيالط العصب وغريه فأما احلوايا، فيجوز أن يكون له موضعان أحدمها رفع، 
كأنه إال ما محلته ظهورمها، أو محلته احلوايا واآلخر أن " محلت ظهورمها " واآلخر نصب فالرفع أن تعطفها على 

لشحم ويقيم احلوايا مقامه واملعىن يف الوجهني التحليل؛ أال يريد إال ما محلت ظهورمها، أو شحم احلوايا، فيحذف ا
كان أيضاً حملالً، " إالَّ ما محلَّت " ترى ما محلت الظهور حملل وكذلك إذا جعلت موضع احلوايا نصباً بالعطف على 

" من جهر به سواء منكم من أسر القول و" ، أي اإللية واحلوايا املباعر وبنات اللنب ومثله " وما اختلط بعظم " 
يعلم سركم " والتقدير فيه حذف املضاف، كأنه سواء منكم أسرار من أسر وجهر من جهر، كما قال اهللا تعاىل 

، فيجوز أن يكون وصفاً لسواء، تقديره سر من أسر وجهر من " سواء منكم " وأما اجلار يف قوله تعاىل " وجهركم 
ء، أي يستوي فيكم مثل مررت بزيد وجيوز أال يكون جهر من جهر سواء ثابت منكم وجيوز أن يكون متعلقاً بسوا

وكانوا فيه " جهر منكم، وسر من أسر منكم، سواء هكذا قال أبو علي على املوصول؛ إال أن جتعله من باب قوله 



ن إن املتقني يف ظالل وعيو" ومثله " إين لكما ملن الناصحني " و " وأنا على ذلكم من الشاهدين " " من الزاهدين 
تقديره إن املتقني يف ظالل وشرب عيون أي شرب ماء عيون، وأكل فواكه يدل على ذلك " وفواكه مما يشتهون 

أي يشربون من " إن األبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً عيناً " وقوله " كلوا واشربوا هنيئاً " قوله تعاىل 
" اء للعلم بأن املاء من العني، ماؤها ال نفسها ومثله كأس ماء عني، فحذف املاء كما حذف يف األوىل، فحذف امل

أي دعوى ذنب ومن " وهلم على ذنب " أي على دعواهم بأهنا آهلتهم، كقوله تعاىل " لوال يأتون عليهم بسلطان بني 
منصوب؛ ألنه مفعول به، واملضاف معه " ِتسْعاً " أي لبث تسع ف " وازدادوا تسعا " حذف املضاف قوله تعاىل 

" فحذف ومثله " فليس من اهللا يف شئ " أي جلزاء يوم ال ريب فيه ومثله " جامع الناس ليوم " قدر ومثله م
أي حتبون دين اهللا فاتبعوا " قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا " أي عذاب نفسه ومثله " وحيذركم اهللا نفسه 

أي من ترك ذكر اهللا أال ترى " فويل للقاسية قلوهبم من ذكر اهللا  "ديين حيبب اهللا فعلكم قال أبو علي يف قوله تعاىل 
" و " تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهللا " أن القلوب إمنا تقسو من ترك الذكر ال من الذكر؛ كما قال اهللا تعاىل 

دث عن ذكر اهللا، وقد ميكن أن تكون اآلية على ظاهرها، فتكون القسوة حت" الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا 
وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب " وذلك ممن يستكرب وال ينقاد وال خيضع وال يعترف وقريب من هذا قوله تعاىل 

وهؤالء الذين تشمئز قلوهبم عن ذكر اهللا جيوز أن تقسو من ذكره، فيكون املعىن باآلية " الذين ال يؤمنون باآلخرة 
أي قتالً ذا خطأ، فحذف املوصوف واملضاف مجيعا " ومن قتل مؤمناً خطأً " هؤالء ومن حذف املضاف قوله تعاىل 

أي جزاؤه واقع، أي جزاء الكسب، " ترى الظاملني مشفقني مما كسبوا وهو واقع هبم " ومن هذا الباب قوله تعاىل 
املوتى يبعثهم اهللا و" أي مالق جزاءه ومثله " إىل ربك كدحاً فمالقيه " فحذف املضاف فاتصل ضمري املنفصل ومثله 

وال جتهر بصالتك أي بقراءة صالتك، أال ترى أن الصالة ال " أي إىل جزائه وثوابه وجنته ومثله " مث إليه يرجعون 
" أي قرب كل واحد منهما فحذف املضاف كقوله تعاىل " قربا قرباناً " خيافت هبا وإمنا خيافت بالقراءة ومثله 

أي إىل إهالك قوم جمرمني " إىل قوم جمرمني " وا كل واحد منهم وقال اهللا تعاىل أي فاجلد" فاجلدوهم مثانني جلدة 
والذين هم به " أي على كفرهم ومثله " وال حتزن عليهم " أي جزاء مكرهم ومثله " وعند اهللا مكرهم " " وقال 

وهذا " ذلك قوله تعاىل أي مبعاناة ملكنا وإصالحه ومن " ما أخلفنا موعدك مبلكنا " أي بتوليته وقال " مشركون 
أي كراهة أن تقولوا وقال الفراء لئال تقولوا وكذلك " كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون أن تقولوا 

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم " تقديره أو كراهة أن تقولوا ومثله " أو تقولوا لو أنا أنزل " 
أي أشهدهم على أنفسهم كراهة أن يقولوا، فيمن قرأ بالياء فأما " أن تقولوا " وله إىل ق" وأشهدهم على أنفسهم 

  فقال اهللا تعاىل شهدنا كراهة أن تقولوا" ألست بربكم قالوا بلى " من قرأ بالتاء، فالتقدير وقال هلم 

الئكة شهدنا كراهة أن فقال اهللا للمالئكة اشهدوا قالت امل" وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى " وقيل 
تقديره ساء املثل مثالً مثل القوم " ساء مثالً القوم الذين كذبوا بآيات اهللا " تقولوا ومن حذف املضاف قوله تعاىل 

بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات " الذين كذبوا، فحذف املثل املخصوص بالذم فارتفع القوم لقيامه مقامه ومثله 
م الذين كذبوا، فحذف املضاف، فيكون الذين على هذا يف موضع الرفع مقام املضاف إليه أي بئس مثل القو" اهللا 

وجيوز أن يكون الذين يف موضع اجلر وصفاً للقوم، واملخصوص بالذم مضمر، والتقدير بئس مثل القوم املكذبني 
صربوا، فحذف املضاف فيجوز  أي أجر الذين" نعم أجر العاملني الذين صربوا " بآيات اهللا مثلهم فأما قوله تعاىل 

أن يكون التقدير فنعم أجر العاملني أجر الذين صربوا، فحذف املضاف ويكون الذين يف موضع الرفع لقيامه مقام 
اآلخرة وجيوز أن يكون الذين يف موضع اجلر؛ والتقدير فنعم أجر العاملني الصابرين أجرهم، فحذف املخصوص 



أي سالت مياه أودية وكذلك قوله تعاىل بقدرها يعين بقدر " ت أودية بقدرها فسأل" باملدح ومن ذلك قوله تعاىل 
مياهها أال ترى أن املعىن ليس على أهنا سالت بقدر أنفسها؛ ألن أنفسها على حال واحدة، وإمنا تكون كثرة املياه 

إذ قال احلواريون يا " تعاىل وقلتها، وشدة جريها ولينه؛ على قدر قلة املياه املنزلة وكثرهتا ومن حذف املضاف قوله 
بالتاء ونصب الباء واملعىن هل تستطيع سؤال ربك؟ فحذف املضاف وذكروا " عيسى بن مرمي هل تستطيع ربك 

االستطاعة يف سؤاهلم ألهنم شكوا يف استطاعته، ولكنهم ذكروه على وجه االجتماع عليه منهم، كأهنم قالوا إنك 
احبك أتستطيع أن تذهب عين فإين مشغول؟ أي اذهب ألنك غري عاجز تستطيع فما مينعك؟ مثل ذلك قولك لص

فهو من صلة املصدر احملذوف، وال يستقيم الكالم إال " هل يستطيع ربك أن ينزل " عن ذلك وأما أن يف قوله 
بار بتقدير ذلك أال ترى أنه ال يصلح هل تستطيع أن يفعل غريك؟ وإن االستفهام ال يقع عنه، كما ال يصح يف اإلخ

متعلق باملصدر احملذوف على أنه مفعول به فإن قلت هل " أن ينزل علينا " أنت تستطيع أن يفعل زيد وأن يف قوله 
يصح هذا على قوله سيبويه، وقد قال إن بعض االسم ال يضمر يف قوله إال الفرقدانفإن ذلك ال يصح، ألنه كما 

  ذهب إليه يف قوله
  ونار توقد بالليل نارا

كذلك " أي ذو عمل، فحذف املضاف ومثله قوله تعاىل " إنه عمل غري صاحل " ضاف قوله تعاىل ومثل حذف امل
أي على كل قلب كل متكرب، وذلك فيمن قرأ مضافاً، أعين قلباً، إذ ال يصح " يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار 

ب إذا كانت قلباً قلباً وقد ظهر هذا أن يقال يطبع على مجلة كل قلب من املتكرب إمنا املعىن أنه يطبع على القلو
أي بإذهابه وإغراقه ومن حذف " مث ال جتد لك به " املضاف يف قراءة ابن مسعود على قلب كل متكرب ومثله 

تقديره وما علمناه صناعة الشعر، ألهنم نسبوه عليه السالم إىل ذلك يف " وما علمناه الشعر " املضاف قوله تعاىل 
فنفى ذلك وليس املراد " أم يقولون شاعر نتربص به ريب املنون " وقوله تعاىل " بل هو شاعر افتراه " قوله تعاىل 

هبذا الكرم أنه ال يقيم بيتا؛ ألن ذلك تكرر عليه مع صحة العقل والسمع بعد أال حيفظه أال ترى أن الصغار منا ومن 
ال أن قائله ال يكون شاعراً، كما أن من يقرب من األطفال قد حيفظون ذلك ويؤدونه والبيت الواحد يكون شعراً إ

بىن مفحصاً ودرجة ومعلفاً وحنو ذلك مما يقل يقال له بناء إال أن فاعله ال يقال له بناء؛ كما أن من أصلح قميصاً ال 
أي ثدي املراضع قال " وحرمنا عليه املراضع " يكون خياطاً، وإن كان ذلك اإلصالح خياطة ومن ذلك قوله تعاىل 

يف اآلية جيوز أن يكون مجع املصدر، كأنه مجع مرضعاً مراضع وجيوز أن يكون مجع املصدر، كأنه مجع  أبو علي
مرضعاً مراضع، على أنه صفة للمرأة، مثل مطفل ومطافل، فيكون التقدير ثدي املراضع وعلى الوجه األول وحرمنا 

أي أهل ناديه " فليدع ناديه " ة كما قال أي أهل القري" واسأل القرية " عليه اإلرضاعات ومن ذلك قوله تعاىل 
والتقدير على موطئ عقبيه فنكص عليهما، فلم " ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئاً " ومن ذلك قوله تعاىل 

  يسلك الصراط السوى فحاد وزاغ عنه وزال، فإمنا ذلك عليه، لن يضر اهللا بذلك شيئاً

أي من " من شر الوسواس اخلناس " مواطىء أعقابكم ومن ذلك قوله تعاىل أي على " انقلبتم على أعقابكم " ومثله 
شر ذي الوسواس، فحذف املضاف قال أبو علي يف اآلية فاعل يوسوس من قوله الذي يوسوس يف صدور الناس 

اجلنة وذلك أن أبا احلسن يقول إن قوله من اجلنة والناس متعلق بالوسواس، كأنه من شر الوسواس، من اجلنة 
الناس وإذا كان كذلك ففاعل يوسوس هو اِلْجنَّة وال ميتنع ذلك، وإن كان لفظ اجلنة مؤنثا، ألن معىن اجلن واجلنة و

واحد والعائد على هذا إىل املوصول، اهلاء احملذوفة، أي الذي يوسوسه، فحذف فإن قلت إن يف هذا إضمار قبل 
ا حكاه من قوله إذا كان غدا فائتين واحلال قد الذكر، كما أن ضرب غالمه زيد، كذلك وإن شئت كان مثل م



دلت عليه وإن شئت قدرت يف الوسواس فيكون العائد إىل املوصول ذكر الفاعل يف يوسوس وال تضمر اهلاء كما 
يف البقرة أي جزاء " مث توىف كل نفس ما كسبت " أضمرت يف الوجه اآلخر ومن حذف املضاف قوله تعاىل 

" أي جزاء ما عملت ويف " توىف كل نفس ما عملت " موضعني؛ ويف سورة النحل  ماكسبت؛ ويف آل عمران يف
أي ذوو درجات، عند اجلمهور " هم درجات عند اهللا " ويف مجيع التنزيل ومنه قوله تعاىل " اجلاثية " و " حم عسق 

هك يف السماء قد نرى تقلب وج" وقدره البخاري هلم درجات، على نزع اخلافض ومن حذف املضاف قوله تعاىل 
قال أبو علي هذا يكون على ضربني أحدمها تقلب وجهك حنو السماء؛ وهذا يفعله املهتم املتفكر، فالسماء هذه " 

اليت تظل األرض، ويكون السماء ما ارتفع وكان خالف السفل، أي تقلب وجهك يف اهلواء وال يكون يف السماء 
ء وغريها، فال وجه لتخصيص السماء هذه لفظة ذكرها سيبويه يف متعلقاً ب نرى ألنه سبحانه وتعاىل يرى يف السما

وأوتينا العلم من قبلها " األبنية مع كينونته يف باب سيد، وميت، مما مقحمة يقلب فيه الواو ومن ذلك قوله تعاىل 
قول سليمان، بالعرش أنه عرشها، وكنا مسلمني هذا من " أوتينا العلم " املعىن من قبل جميئها، أي " وكنا مسلمني 

ولذلك قد عطف على هذا من قوله قال هذا من فضل ريب، وأوتينا العلم من قبلها، أي كنا مؤمنني بأن اهللا يقدر من 
نقل العرش على ثقله، يف املدة اليت ذكرها أنه ينقله فيها، ألن ذلك بإقدار اهللا إياه على هذا، من هذا الذي هو 

أي إذا حضر " شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان  "معجز له ومن حذف املضاف قوله تعاىل 
أي " يا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم " أحدكم أسباب املوت حني الوصية شهادة اثنني ومن ذلك قوله 

مها من أحدكم ألنه مل يأت اجلن رسل قاله ابن جريج وقال الضحاك بل أتتهم الرسل كما أتت اإلنس وقال غري
" ومن ذلك قوله تعاىل " فلما قضى ولوا إىل قومهم منذرين " الرسل اليت أتتهم هم النفر املذكورون يف قوله تعاىل 

ومن آياته خلق السموات " أي نسى أحدمها، وهو يوشع، ألن الزاد كان يف يده وقال اهللا تعاىل " نسيا حوهتما 
أي من إحدى القريتني، " على رجل من القريتني عظيم " ال أي يف إحدامها وق" واألرض وما بث فيهما من دابة 

وجعل القمر فيهن " أي من أحدمها، وهو امللح دون العذب ومثله " خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان " وقد تقدم وقال 
عطى أي على أحدمها، وهو الزوج؛ ألنه آخذ ما أ" فال جناح فيما افتدت " أي يف إحداهن وقال اهللا تعاىل " نوراً 

فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن " قال ويراد الزوج دون املرأة، وإن كانا قد ذكرا مجيعا، كما قال اهللا تعاىل 
وموضع طرح تعجل اإلمث للمتعجل، فجعل للمتأخر الذي مل يقصر مثل ما جعل على املقصر قال " تأخر فال إمث عليه 

لن واحد منهما لصاحبه أنت مقصر؛ فيكون املعىن ال يؤمثن أحدمها وقد حتتمل هذه وجها آخر، وهو أن يريد ال يقو
ال يرجون " أي من عذاب فرعون ومن حذف املضاف قوله تعاىل " من العذاب املهني من فرعون " صاحبه ومثله 

نكارهم أي من ثواهبا، إل" قد يئسوا من اآلخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور " أي لقاء رمحتنا ومثله " لقاءنا 
كما يئس " فأما قوله تعاىل " وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا " " ال تأتينا الساعة " وكفرهم هبا، يف حنو قوله تعاىل 

  "زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا " أي من بعث أصحاب القبور، يدل على ذلك قوله " الكفار من أصحاب القبور 

ابون وال يعاقبون، ويكون كما يئس الكفار املوتى من اآلخرة، فأضمر من أو يكون من جمازاة أهل القبور، أي ال يث
اآلخرة جلرى ذكره ويكون قوله من أصحاب القبور متعلقاً ب الكفار دون يئس حمذوف، جلرى ذكره ومن ذلك 

وال " وله تعاىل ومنه ق" قياماً للناس " أي حج الكعبة ليكون يف املعىن " جعل اهللا الكعبة البيت احلرام " قوله تعاىل 
واالستثناء من املضاف احملذوف ومن حذف " إال قليالً " أي على ذوى خيانة منهم " تزال تطلع على خائنة منهم 

أي إال جنوى من أمر قال أبو علي قد تكون موضع " ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة " املضاف قوله 
أي هم منتجون وقد يكون جزاء، أي ال خري يف كثري " وإذ هم جنوى " ا جاء من نصباً إذا استثنيته من املنتجني، كم



فهذا ال " أمل تر إىل الذين هنوا عن النجوى " من جنواهم إال يف انتجاء من أمر بصدقة ويكون هذا على قياس قوله 
ما " قراءة ابن عامر يكون من املنتجني، ولكن على االنتجاء وإمنا قال أبو علي قد يكون نصباً على أصل الباب ك

ما يكون من جنوى " إذا استثنيته من أحد ونصبته وأما قوله تعاىل " إال امرأتك " وقوله تعاىل " فعلوه إال قليالً منهم 
وال يكون " وإذ هم جنوى " فاألظهر فيه أن تكون ثالثة وصفاً لنجوى والنجوى ها هنا مثله يف قوله تعاىل " ثالثة 

أي ملسنا " وأنا ملسنا السماء " ومنه قوله تعاىل " ال نسمع سرهم وجنويهم " إليه، كقوله تعاىل جراً بإضافة النجوى 
أي إىل قول املأل األعلى، وإىل كالم املأل " ال يسمعون إىل املالء األعلى " غيب السماء ورمناه ومنه قوله تعاىل 

، أي " لترون اجلحيم " اء ومن ذلك قوله تعاىل أي ذوات أمس" إن هى إال أمساء مسيتموها " األعلى كقوله تعاىل 
وإن منكم إال " عذاب اجلحيم، ألن الوعيد برؤية العذاب ال برؤيتها، ألن املؤمنني أيضاً يروهنا، قال اهللا تعاىل 

فال " أي على مصاحل النساء ومن ذلك قوله تعاىل " الرجال قوامون على النساء " ومن ذلك قوله تعاىل " واردها 
أي عن " فال يصدنك عنها " أي فال جزاء ظلم إال على ظامل ومن ذلك قوله تعاىل " ن إال على الظاملني عدوا

لن يضروا اهللا " أي لن نؤثر اتباعك ومن حذف املضاف قوله تعاىل " لن نؤثرك على ما جاءنا " اعتقادها، ومثله 
وال حتسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله " اىل أي دين اهللا أو جند اهللا، أو نيب اهللا ومن ذلك قوله تع" شيئاً 

التقدير وال حتسنب خبل الذين كفروا خريا هلم، فيمن قرأ بالتاء، فيكون املضاف حمذوفاً مفعوالً، وهو " هو خرياً هلم 
" عز وجل تكرار لطول الكالم وخرياً املفعول الثاين ومن قرأ بالياء، فقد كفانا سيبويه حيث قال ومن ذلك قوله 

ومل يذكر البخل اجتزاء لعلم املخاطب بأنه البخل، لذكره " هو خرياً هلم " البخل " وال حيسنب الذين يبخلون 
يبخلون ومن ذلك قول العرب من كذب كان شراً له يريدون كان الكذب شراً له إال أنه استغىن بأن املخاطب علم 

ا هنا وأخواهتا مبنزلة ما إذا كانت لغوا يف أهنا ال تغري ما أنه الكذب، لقوله كذب، يف أول حديثه، فصارت هو ه
املعىن لقبل عدهتن ألن العدة احليض، " فطلقوهن لعدهتن " بعدها عن حاله، قبل أن تذكر ومن ذلك قوله تعاىل 

العدة  واملرأة ال تطلق يف حيضها أال ترى أن ابن عمر ملا طلق يف احليض، أمره بأن يراجعها مث يطلقها فإذا كانت
احليض، وكان النهى قد حصل وثبت عن الطالق يف احليض، مل جيز أن يكون املراد إيقاع الطالق يف العدة، وإذا مل 

خذ من " جيز ذلك ثبت أنه لقبل عدهتن، إذ ذلك هو الظرف، وهو املأمور بإيقاع الطالق فيه ومن ذلك قوله تعاىل 
املعىن فاجلدوا " فاجلدوهم مثانني جلدة " حد منهم كقوله تعاىل املعىن خذ من مال كل وا" أمواهلم صدقة تطهرهم 

كل واحد أال ترى أنه ال تفرق الثمانون على اجلماعة، إمنا يضرب كل واحد مثانني وإذا كان كذلك دل أن ما دون 
تيمموا ف" ومن حذف املضاف قوله تعاىل " خذ من أمواهلم " النصاب بني الشريكني ال حيتسب فيه شئ بظاهر قوله 

هو على حذف املضاف، كأنه قال تيمموا استعمال صعيد وال يكون على الظاهر وغري حذف " صعيداً طيباً 
يغىن عن ذلك وهذا احلذف ينبغي أن " فامسحوا " املضاف، حللو اللفظ من الفائدة على هذا أال ترى أن قوله 

يخ أنه قال أمر اهللا يف آية التيمم بشيئني تيمم، يكون على تأويل أيب حنيفة، ألن أبا يوسف روى عنه فيما حكى الش
  ومسح

ويف قول زفر ال يلزم أن يقدر هذا املضاف، ألن املراد كان عنده املسح، وال ينبغي أن يكون املراد، تيمموا الصعيد 
ري اقصدوه ألن من الفقهاء من مل يذهب إليه؛ ألن زفر كان املعىن عنده امسحوا؛ ألن زفر يقول يصح التيمم بغ

النية؛ وأبو حنيفة يقول ال يصح إال بالنية؛ ألن التيمم قصد، والقصد هو النية وزفر يقيسه على الوضوء، فيصري يف 
من أول يوم أحق أن تقوم " اآلية تكرار، ألنه ال يقدر املضاف وال جيعل التيمم النية ومن حذف املضاف قوله تعاىل 

تدور أعينهم كالذي يغشى " ن من ال تدخل ومن ذلك قوله تعاىل أي من تأسيس أول يوم، ال بد من ذا، أل" فيه 



جيوز أن يكون اجلار واجملرور صفة للمصدر احملذوف، كأنه تدور أعينهم دورا كدور الذي يغشى " عليه من املوت 
عليه، أي كدور عني الذي يغشى عليه من املوت، أي من حذر املوت، أو من خوف املوت، أو من مقارفته املوت 
وجيوز أن يكون حاالً من املضاف إليه األعني، أي تدور أعينهم مشبهني الذي يغشى عليه، ألن الذي يغشى عليه 

تدور عينه، فيكون الكاف على هذا حاال، وعلى القول األول وصفا للمحذوف منه، ويف كال األمرين فيه ذكر من 
أي يف ملك ما ملكنا " من شركاء فيما رزقناكم  هل لكم مما ملكت أميانكم" هو له ومن حذف املضاف قوله تعاىل 

كم ختافوهنم، أي ختافون تسويتهم يف امللك، ألن سياقة الكالم عليه، وال يكون املعىن على ختافون مكايدهتم أو 
" بأسهم، ألن ذلك غري مأمون منهم فاملعىن ختافون تسويتهم إياكم، فتقدير املصدر اإلضافة إىل الفاعل، فقوله 

، ألن التسوية بني األحرار " فمن اعتدى عليكم " أي كخيفتكم املساواة بينكم فهو من باب " أنفسكم  كخيفتكم
وثيابك فطهر " قائمة واقعة، أي ختافون املماليك كما ختافون األحرار واملراد بأنفسكم األحرار ومن ذلك قوله تعاىل 

أي برأك مما رميت به ومن " ن اهللا اصطفاك وطهرك إ" ، أي ذا ثيابك فطهر، فحذف املضاف، فهذا كقوله تعاىل " 
" طريقا يف البحر يبساً " أي صيد ما علمتم ومنه قوله تعاىل " قل أحل لكم الطيبات وما علمتم " ذلك قوله تعاىل 

أي سبل دار السالم، يعين سبل دار اهللا وجيوز أن يكون السالم " سبل السالم " أي ذا يبس ومن ذلك قوله تعاىل 
أي على مرآة أعني الناس ومن ذلك " فأتوا به على أعني الناس " المة، أي دار السالمة ومن ذلك قوله تعاىل الس

فليحذر الذين " أي ال تعرضوا عن أمره وتلقوه بالطاعة والقبول، كما قال عز وجل " وال تولوا عنه " قوله تعاىل 
أي أن إخراجكم إذا متم ال بد من حذف " ا متم أيعدكم أنكم إذ" ومن ذلك قوله تعاىل " خيالفون عن أمره 

ما وعدتنا على " املضاف، ألن ظرف الزمان ال يكون خرباً عن اجلثة، كقوهلم الليلةُ هاللُ ومن ذلك قوله تعاىل 
أي بردها، ألهنم إذا سألوا عما يسوؤهم إذا أظهر " مث أصبحوا هبا كافرين " أي على ألسن رسلك وقال " رسلك 

إال أن يكونا " ا به ردوها، ومن رد على األنبياء كفر، فالتقدير فيه بردها وتركهم قبوهلا وقال اهللا تعاىل هلم فأخربو
أي من بعد إمرار قوة، وقوة واحد " من بعد قوة أنكاثاً " أي كراهة أن يكونا ملكني ومن ذلك قوله تعاىل " ملكني 

فلما خر تبينت اجلن " لة على النكث ومن ذلك قوله تعاىل يف معىن اجلمع وأنكاثاً، حال مؤكدة، ألن يف النقض دال
واجلن قد تبينوا أهنم ال يعلمون الغيب، فهو على حذف املضاف، أي بتبني أمر اجلن، " أن لو كانوا يعلمون الغيب 

فصار مبنزلة اجتمعت اليمامة ومحل أن على موضع احملذوف، ف أن بدل من أمر اجلن ومن ذلك قوله تعاىل، يف 
أي فعل اإلصالح، ألن االستطاعة من شرط الفعل دون اإلرادة ومن ذلك " إن أريد إال اإلصالح " صة شعيب ق

أي دخول من " ومن صلح " أي دخول جنات عدن " أولئك هلم عقىب الدار جنات عدن يدخلوهنا " قوله تعاىل 
ملضمر دون ضربته، فإن ذلك ال على زيدا ضربته وعمرا، فتحمله على ا" ومن صلح " صلح فإن قلت فهل يكون 

جيوز أال ترى أن يدخلوهنا صفة وليس خبرب، ألن جنات عدن نكرة وليس كزيد قاله أبو علي وعندي فيه نظر، ألن 
قالوا " صفة جلنات ال مينع عطف ومن صلح على الضمري الذي فيه ومن ذلك قوله تعاىل " َيْدُخلُوَنَها " كون قوله 

أي " إال أن يأتيهم اهللا " أي أخذ من وجد يف رحله، فحذف املضاف ومنه قوله تعاىل " جزاؤه من وجد يف رحله 
  أي أمم النبيني" وإذا أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم " أمر اهللا ومنه قوله تعاىل 

، أي كمثل إنفاق زرع ذى ريح، فحذف، أي فإنفاق بعض هذا الزرع ال جيدي عليه شيئاً، " كمثل ريح " وقال 
كذلك إنفاق هؤالء ال جيدي عليهم نفعاً وال يرد عنهم ضرياً ووصف الزرع بأنه ذو ريح، يف وقتها كان، كما أن 

أضاف السحاب إىل الظلمات، ألنه يف وقتها نشأت، وعلى هذا ينبغي أن " سحاب ظلمات " من قرأ يف قوله تعاىل 
لريح، فإمنا هو كالم فيه اتساع ملعرفة املخاطبني حيمل، ليكون مثل النفقة وال تكون النفقة كالريح وال كمثل ا



باملعىن، كقوهلم ما رأيت كاليوم رجالً وقدره أبو علي مرة أخرى كمثل إهالك ريح، أو فساد ريح وإن جعلت ما 
مبنزلة الذي كان التقدير مثل إفساد ما ينفقون، وإتالف ما ينفقون، كمثل إتالف ريح، تقدر إضافة املصدر إىل 

اللفظ على تسؤهم " إن متسسكم حسنة تسؤهم " يف األول، ويف الثاين إىل الفاعل وقال يف قوله تعاىل املفعول 
" للحسنة، والتقدير على حذف املضاف، أي تسؤهم إصابتك احلسنة، نقدر املصدر مضافاً إىل املفعول به وكذلك 

أي " قاتكم باملن واألذى كالذي ينفق ماله ال تبطلوا صد" أي بإصابتهم السيئة ومن ذلك قوله تعاىل " يفرحوا هبا 
ولكن " أي ينال ثواب اهللا " لن ينال اهللا حلومها " كإبطال الذي ينفق، أو كإهالك الذي ينفق ومن ذلك قوله تعاىل 

أي قتال نفسك، أو جهاد " ال تكلف إال نفسك " ، أي ينال ثواب التقوى ومن ذلك قوله تعاىل " يناله التقوى 
أال ترى أن اإلنسان ال يكلف العني، وإمنا يكلف معىن فيه، " وجاهدهم به جهاداً كبرياً " خرى نفسك ويف األ
  كقول األعشى

  وابىن قبيصة أن أغيب ويشهدا... إال كخارجة املكلف نفسه 
 والتقدير فيه؛ شرة نفسه املعىن واملتكلف شرة نفسه، فحذف املضاف إليه، كما حذف يف اآلية ومن ذلك قوله تعاىل

أي من قتاهلم يف شئ، نسختها سورة التوبة عن الكليب وقيل لست عن خمالطتهم يف شيء " لست منهم يف شيء " 
هنى نبيه صلى اهللا عليه وآله عن مقاربتهم، وأمره مبساعدهتم عن قتادة قال أبو علي لست منهم، كقوله فإين لست 

"  منهم على الوجوه كلها ومن ذلك قوله تعاىل منك، للمبارأة ومحل اجلار يف شئ على أنه حال من الضمري يف
أي " جزاؤهم عند رهبم جنات عدن " أي دخول جنات، فحذف املضاف وقال " بشراكم اليوم جنات جتري 
كذلك، ألن جهنم واجلنة عني، فال يكون حدثا ومن ذلك قوله تعاىل " فجزاؤه جهنم " دخول جنات، كما أن قوله 

أي خالف خروج رسول اهللا واخلالف واخللف واحد، وهو ظرف " ف رسول اهللا فرح املخلفون مبقعدهم خال" 
وقيل هو مصدر يف موضع احلال، أي فرح املخلفون مبقعدهم خمالفني رسول اهللا، واملقعد املصدر ال غري لتعلق 

وى يف قوله خالف به، واملكان ال يتعلق به شئ وإن كان خالف مصدراً فهو مضاف إىل املفعول به واملقعد، واملث
  ومغار يف قول محيد بن ثور" النار مثواكم " تعاىل 

  مغار ابن مهام على حي خثعما
  مصادر كلها، ملا يتعلق به ما بعدها، فاملقعد القعود واملثوى الثواء واملغار اإلغارة وامللقى، يف قول ذى الرمة

  فظل مبلقى واجف جرع املعا
  أي فظل باإللقاء واجملر، يف قول النابغة

  كأن جمر الراسيات ذيوهلا
ال يكون إال على االتساع، أي وقودها يلهب " وقودها الناس " واجملر مصدران ومن ذلك قوله تعاىل " فاْلَملْقَى " 

ما مبنزلة الذي وجيوز أن جتعلها مصدراً، أي الكتمان " واهللا خمرج ما كنتم تكتمون " الناس ومن ذلك قوله تعاىل 
باسط " املكتوم، أي ذا الكتمان، فحذف املضاف، وخيرج على معىن احلكاية، كقوله  ويريد مع هذا بالكتمان

ملن علم القاتل وكتم أمره، دون القاتل، ألنه جيحد وال يكتم ومن ذلك " ما كنتم تكتمون " وإمنا قال " ذراعيه 
ضاف واملضاف إليه كله، أي وقال أبو عبيدة أي وقوداً وهذا يصح على حذف امل" وكفى جبهنم سعرياً " قوله تعاىل 

وكفى بسعري جهنم سعرياً، ألن السعري هو االستعار، وجهنم اسم مكان، فال يكون ذو احلال احلال إال على هذا 
  التقدير، وتكون احلال مؤكدة كقوله

  كفى بالنأى من أمساء كاف



وإن أراد أبو عبيدة " سعرت وإذا اجلحيم " وقال أبو احلسن يف سعري أي مسعورة واستدل على ذلك بقوله تعاىل 
  بالوقود احلطب، كان أيضاً على حذف املضاف، أي وكفى بوقود جهنم وقودا، واحلال أيضاً مؤكدة

انتصب أجرا " وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورمحة " ومن ذلك قوله تعاىل 
، الستيفائه اجملاهدين أوالً، والثاين على القاعدين ودرجات أي أجر يدل على أجر وال ينتصب بفضل" فَضَّل " ألن 

درجات، فحذف، وهو بدل أو يكون بدرجات، فهو ظرف ومغفرة، أي وجزاهم مغفرة، أو يكون وغفر مغفرة 
أي اصطياد صيد الرب، ألن األسم غري حمرم وإن محلت الصيد على " وحرم عليكم صيد الرب " ومن ذلك قوله تعاىل 

على الوجه " ال تقتلوا الصيد " صدر، والتقدير صيد وحش الرب، ألن الرب ال يصاد، فالصيد هنا مثله يف قوله امل
حيتمل أمرين أحدمها رسالً قصصنا أخبارهم عليك " ورسالً قد قصصناهم عليك " األول ومن ذلك قوله تعاىل 

ال قصصنا أمساءهم عليك، ورسال مل ورسالً مل نقصص عليك، أي مل نقص أخبارهم عليك وقد يكون على رس
نقصص أمساءهم ففي كال القولني يكون على تأويل حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه ومن ذلك قوله عز 

والتقدير أو مثل من " أو من كان ميتاً فأحييناه " ومن ذلك قوله تعاىل " وما من حسابك عليهم من شيء " وجل 
ثله فحذف املضاف وإن شئت كان التقدير كمن مثله فهو كقوهلم أنا أكرم مثلك، أي كان ميتا، ليطابق قوله كمن م

، أي من استمتاع " قد استكثرمت من اإلنس " ومن ذلك قوله تعاىل " كمن هو أعمى " أكرمك وقال عز وجل 
اْسَتْمَتعَ "  اإلنس، أي من استمتاعكم باإلنس، فحذف بعدما أضاف إىل املفعول مع اجلار، واجملرور مضمر لقوله

أي هدم بنياهنم، أو حرق بنياهنم ومن ذلك قوله " ال يزال بنياهنم الذي بنوا " ومن ذلك قوله تعاىل " َبْعُضَنا بَِبْعضٍ 
أي كتب ثواب قطعه، فحذف املضاف، فصار كتب هلم قطعه؛ مث حذف " وال يقطعون وادياً إال كتب هلم " تعاىل 

أي جزاء فضله، ألن الفضل قد " ويؤت كل ذى فضل فضله " ذلك قوله تعاىل أيضاً القطع فارتفع الضمري ومن 
إىن أراىن " أي ذي كذب؛ وقيل بدم مكذوب فيه ومن ذلك قوله تعاىل " بدم كذب " أوتيه ومن ذلك قوله تعاىل 

ربه، أي على معصية " وكان الكافر على ربه ظهريا " أي عنب مخر، فحذف ومن ذلك قوله تعاىل " أعصر مخراً 
فحذف املضاف قال أبو علي أي ساقطاً مثل قوله جعل قضاء حاجيت بظهر، أي نبذه وراء ظهره، ومل يلتفت إليه 

أي إن دخوهلا، " فإهنا حمرمة " أي عقاب يوم ومن ذلك قوله تعاىل " فكيف تتقون إن كفرمت يوماً " وقوله تعاىل 
أي ذا العهد كان مسئوال " إن العهد كان مسئوالً " له تعاىل ومن ذلك قو" لن ندخلها أبداً ما داموا فيها " لقوله 

أي كل أفعال " إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال " عنه، وذا األمانة، فحذف وقوله تعاىل 
أولئك، أي إن ذا العهد كان مسئوال عنه، أي عن كل األفعال وقيل أي يكون اإلنسان هو املسئول عن السمع 

صر والفؤاد، تسأل عن اإلنسان لتكون شهوداً عليه وله، مبا فعل من طاعة وارتكب من معصية وقيل يعود إىل والب
أي لن خترق عمقها، أي لن تبلغ طول ذا وال " لن خترق األرض " البصر وقيل يعود إىل كل ومن ذلك قوله تعاىل 

أي تزيدهم تالوته خشوعاً، أو مساعهم له  "ويزيدهم خشوعاً " خرق ذا وأنت ضعيف عاجز ومن ذلك قوله تعاىل 
أي دخول جنات الفردوس، ف نزالً، حال من الضمري " كانت هلم جنات الفردوس نزالً " ومن ذلك قوله تعاىل 

كان خرباً، والتقدير كانت هلم مثر اجلنات، فحذف " هذا نزهلم " اجملرور فيمن جعلها مجع نازل ومن جعله كقوله 
أي كما بدأ خلقكم تعودون أي يعود خلقكم عودا كبدئه " كما بدأكم تعودون " ه تعاىل املضاف ومن ذلك قول

أي كان االنفاق ذا " وكان بني ذلك قواماً " واخللق اسم احلدث، ال الذي يراد به املخلوق ومن ذلك قوله تعاىل 
سراف واإلقتار، فال جتعله قوام بني ذلك وإن شئت علقت الظرف مبا دل عليه القوام، كأنه قال مستقيما بني اإل

متقدماً على املصدر وما جيرى جمراه، ألن ذلك ال يستقيم وإن شئت علقته به فكان على هذا النحو وإن شئت 



عوان بني " علقته مبحذوف جعلته اخلرب، كأنه قال بني اإلسراف أو التبذير واإلقتار، فأفرد ذلك كما أفرد يف قوله 
أي حسبت صحن الصرح من القوارير ماًء ذا " حسبته جلة " ذلك قوله تعاىل وكال ذلك وجه حسن ومن " ذلك 
  جلة

مبعىن أدرك وحلق؛ فاملعىن أهنم مل يدركوا علم اآلخرة، أي مل يعلموا " بل أدارك علمهم يف اآلخرة " وقال تعاىل 
مبعىن الباء، أي مل أي من عملها ف يف " بل هم يف شك منها بل هم منها عمون " حدوثها وكوهنا ودل على ذلك 

يدركوا علمها، ومل ينظروا يف حقيقتها فيدركوها، أي إدراك علمهم حبدوثها، بل هم يف شك من حدوثها، بل هم 
وكأين " أي صاحب سقاية احلاج وقال عز من قائل " أجعلتم سقاية احلاج " عن علمها عمون ومن ذلك قوله تعاىل 

" أي أخرجك أهلها ومن ذلك قوله تعاىل " من قريتك اليت أخرجتك هي أشد قوة " أي من أهل قرية " من قرية 
لقد صدق اهللا رسوله " أي متليك مغامن، ويراد به املفعول، ألن احلرث ال يؤخذ ومن ذلك " وعدكم اهللا مغامن 

التأويل أي تأويل الرؤيا؛ ألن الرؤيا إمنا هي خمايل ترى يف املنام وليس حبديث فيحتمل الصدق والكذب و" الرؤيا 
ألنتم أشد رهبة يف " حديث، فيحتمل الصدق والكذب، وصدق فعل يتعدى إىل مفعولني ومن ذلك قوله تعاىل 

ولكنهم " أي من رهبة اهللا واملعىن يرهبونكم أشد مما ترهبون اهللا وهذا مثل قوله تعاىل يف صفتهم " صدورهم من اهللا 
فوصفوا يف ذلك باجلنب والفرق والتقدير رهبتهم " ليهم حيسبون كل صيحة ع" وقال عز من قائل " قوم يفرقون 

قوارير من " لكم تزيد على رهبة اهللا فاملصدر املقدر حذفه يف تقدير اإلضافة إىل املفعول به ومن ذلك قوله تعاىل 
وما " أي من صفاء فضة ويكون قوله من فضة صفة للقوارير، كما أن قدروها صفة ومن ذلك قوله تعاىل " فضة 
أي إن كان، أي مث كونه " مث كان " أي اقتحامها فك رقبة " فك رقبة " أي اقتحام العقبة مث قال " ك ما العقبة أدر

أي من كل ذى أمر ومن " من كل أمر سالم " ومن ذلك قوله تعاىل " أحضر الوغى " من الذين، فحذف أن كقوله 
قاب رهبم واخلشية خوف فيه تعظيم للمخشى منه، أي من خشية ع" إن الذين هم من خشية رهبم " ذلك قوله تعاىل 

  خبالف اإلشفاق، فكأنه قال هم حذرون املعاصي من أجل خشية عقاب اهللا
  

  الثالث ما جاء يف التنزيل معطوفاً بالواو والفاء ومث من غري ترتيب الثاين على األول
على العبادة قبل العبادة ومن ذلك قوله تعاىل أال ترى أن االستعانة " إياك نعبد وإياك نستعني " فمن ذلك قوله تعاىل 

وقال عز من قائل " وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة " 
والقصة قصة واحدة، ومل يبال بتقدمي الدخول وتأخريه " وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً " يف سورة األعراف 

ألن العفو أال يكون يف القلب من ذنب املذنب أثر، والصفح أن يبقى له " فاعفوا واصفحوا " حلطة ومثله عن قول ا
" يا مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني " أثر ما، ولكن ال تقع به املؤاخذة ومن ذلك قوله تعاىل 

أن جيوز تقدمي غسل اليد والرجل على غسل  والسجود قبل الركوع، ومل يبال بتقدمي ذكره ملا كان بالواو، فوجب
ومن " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إىل الكعبني " الوجه يف قوله تعاىل 

" ووهبنا له إسحاق ويعقوب " والرفع قبل التويف ومن ذلك قوله تعاىل " إىن متوفيك ورافعك إيلَّ " ذلك قوله تعاىل 
وعيسى وأيوب " فأخر لوطا عن إمساعيل وعيسى نظريه يف النساء " وإمساعيل واليسع ويونس ولوطاً " إىل قوله 
برب هارون " يف األعراف، ويف طه " رب موسى وهارون " وعيسى بعد مجاعتهم ومن ذلك قوله تعاىل " ويونس 
فلما جاء أمرنا " لك قوله تعاىل ويف الشعراء أيضاً، فبدأ أوال مبوسى مث قدم هارون يف األخريني ومن ذ" وموسى 

وإمطار احجارة قبل جعل األسافل أعايل فقدم وأخر اإلمطار نظريه يف " جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 



فإذا أنزلنا عليها املاء " والنذر قبل العذاب وفسر قوله تعاىل " فكيف كان عذايب ونذر " سورة احلجر وقال تعاىل 
ي وانتفخت لظهور نباهتا، فيكون من هذا الباب؛ وفسروها بأضعف نباهتا، فال يكون من هذا أ" اهتزت وربت 

  الباب

فال خيلو أهلكناها من أن يكون خرباً أو صفة؛ فالذي يقوى " وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا " وأما قوله تعاىل 
فكما " وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح " ىل وقوله تعا" اخلرب قوله تعاىل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 

أن كم يف هذه املواضع حممولة على أهلكنا كذلك إذا شغل عنها الفعل بالضمري ترتفع باالبتداء، مثل زيداً ضربت، 
كم يف موضع النصب فإن قلت فما " وكم من قرية أهلكناها " وزيد ضربته ومن قال زيدا ضربته، كان قوله تعاىل 

الفاء يف قوله فجاءها بأسنا والبأس ال يأيت املهلكني، إمنا جييئهم البأس قبل اإلهالك، ومن جمئ البأس  وجه دخول
يكون اإلهالك، فإنه يكون املعىن يف قوله أهلكناها قربت من اهلالك ومل هتلك بعد، ولكن لقرهبا من اهلالك ودنوها 

ري هذا قوهلم قد قامت الصالة، إذا كان املقيم مفرداً، وإن مل وقع عليها لفظ املاضي، ملقاربتها له وإحانته إياها ونظ
  تقع التحرمية هبا، للقرب من التحرمية هبا ومنه قول رؤبة

  أوديت إن مل حتب حبو املعتنك... يا حكم الوارث عن عبد امللك 
قمت؛ وإمنا تقول آتيك إن فأوقع لفظ املاضي على اهلالك ملقاربته منه، ومراده اآليت أال ترى أنك ال تقول أتيتك إن 

قمت فمن حيث كان معناه اآليت، قال إن مل حتب، ومن حيث قارب ذاك أوقع عليه لفظ املاضي، وكأن املعىن كم 
من قرية قاربت اهلالك فجاءها البأس ليالً أو هناراً فأهلكناها، خرب على هذا وقوله فجاءها معطوف فإن جعلت 

اً، ف كم يف املعىن هي القرية فإذا وصفت القرية فكأنك قد وصفت كم إذ كان أهلكناها صفة للقرية ومل جتعله خرب
وكم من ملك يف السموات ال تغىن شفاعتهم شيئاً فعاد " كم يف املعىن هو القرية ويدلك على ذلك قوله تعاىل 

مرة الذكر على لفظ  فيعاد" أو هم قائلون " الذكر على كم على املعىن، إذ كانت املالئكة يف املعىن وعلى هذا قال 
على حد كل رجل جاءين فله درهم؛ " فجاءها بأسنا " القرية، ومرة على معناها، فيكون دخول الفاء يف قوله 

فيكون املعىن كم من قرية جاءها اهلالك فقاربت البأس، فكان سبب اإلهالك جمئ البأس، ألن اإلهالك إمنا يكون عما 
هالك فجاءها البأس، فصار نزول البأس استحقاق ذلك فإذا سلكت فيه يستحق له اإلهالك، فكأهنا استحقت اإل

هذا املسلك مل جيز يف موضع كم النصب ألن من قال زيدا ضربته، ال يقول أزيداً أنت رجل تضربه؛ إذا جعلت 
ا أن تضربه صفة للرجل وكذلك أهلكناها إذا جعلتها صفة ومل جتعلها خرباً ويكون قوله فجاءها يف موضع اخلرب، كم

قوله فله درهم، من قولك كل رجل يأتيين فله درهم، يف موضع اخلرب وجيوز أيضاً أن تكون الفاء عاطفة مجلة على 
مجلة، على تقدير جاءها البأس قبل اإلهالك؛ ألن املعىن يدل على أن البأس جمئ اإلهالك، فصار جاءها بأسنا كالتبيني 

دخول الفاء يف هذا املوضع وحنوه جيري جمرى الفاء يف جواب الشرط، لإلهالك هلم، والتعريف لوقته قال أبو سعيد 
وجواب الشرط قد يكون متأخراً يف الكالم ومتقدماً يف املعىن، كقول القائل من يظهر منه الفعل احملكم فهو عامل به؛ 

االقتصاد ممتنع وإمنا ومن يقتصد يف نفقته فهو عاقل ومعلوم أن العلم بالفعل احملكم قبل ظهوره، وعقل املقتصد قبل 
يقدر يف ذلك من يظهر منه الفعل فيحكم أنه عامل به وكذلك لو جعلناه جزاء فقلنا زيد إن ظهر منه الفعل احملكم 

ملا أهلكها اهللا حكم بأن " فجاءها بأسنا بياتاً " فهو عامل، فهو حمكوم له بالعلم بعد ظهور ذلك وكذلك قوله تعاىل 
واخلطاب " فلم تقتلون أنبياء اهللا " لنهار وحنو هذا يف القرآن والكالم كثري قال اهللا تعاىل البأس جاءها بياتاً أو با

إىل " إذا زلزلت األرض زلزاهلا " لليهود بعد قتل أسالفهم األنبياء، على معىن مل ترضون بذلك؟ وقال عز من قائل 
شروط الثواب والعقاب ويف هذا جوابان  اآلية ومعلوم أنه ال يشترط يف اآلخرة" فمن يعمل مثقال ذرة " قوله 



أي فمن يظهر ذلك اليوم يف صحيفته خري أو شريرى مكافأته واآلخر أن املعىن فمن " فمن يعمل " أحدمها أن معىن 
يعمل يف الدنيا ويكون كون الفاء بعد ذكر ما ذكر يف اآلخرة على معىن أن ما يكونه اهللا يف اآلخرة من الشدائد اليت 

أنه من عمل يف الدنيا خرياً أو شراً يره، كما يقول القائل اآلخرة دار اجملازاة فمن يعمل خرياً يره ومل  ذكرها توجب
  يرد خرياً مستأنفاً دون ما عمله العاملون

وقد يكون ذلك أيضاً على مذهب اإلرادة، فيكون التقدير وكم من قرية أردنا إهالكها فجاءها بأسنا كما قال اهللا 
والقيام بعد غسل الوجه واملعىن إذا أردمت القيام إىل الصالة قال " متم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم إذا ق" تعاىل 

وكم " الفراء رمبا أتى ما بعد الفاء سابقاً إذا كان يف الكالم دليل السبق فإذا عدم الدليل مل جيز وذكر قول اهللا تعاىل 
مثل هذا يف قوله " ثُمَّ " ا البأس قبل اإلهالك، كما تأولوا يف فذكر عن قوم قالو" من قرية أهلكناها فجاءها باسنا 

أي مث خلقكم منها وقيل معناها خلقكم من نفس وحدها " خلقكم من نفس واحدة مث جعل منها زوجها " تعاىل 
اكم ولقد خلقناكم مث صورن" جعل الزوج منها بعد التوحيد، فأفادت واحدة هذا املعىن قال واألجود يف قوله تعاىل 

" هو الذي خلقكم من طني مث قضى أجالً " أن يريد ولقد خلقنا أصلكم الذي هو آدم، كما قال " مث قلنا للمالئكة 
إذا كان الشيئان يقعان يف " فجاءها بأسنا " ، معناه خلق أصلكم، الذي هو آدم، من طني وقال الفراء يف قوله تعاىل 

كقولك أعطيتين فأحسنت، وأحسنت فأعطيتين؛ ال فرق بني  حال واحدة نسقت بأيهما شئت على اآلخر بالفاء
الكالمني؛ ألن اإلحسان واإلعطاء وقتهما واحد قال أبو سعيد وهذا مشبه الذي بدأت به يف تفسريه، إال أنه مىت 

جعلنا أحدمها شرطاً جاز أن جيعل اآلخر جواباً، فتدخل الفاء حيث جاز أن تكون جواباً، كقولك إن أعطيتين 
هو الذي " ، وإن أحسنت أعطيت، وإن يعط فإنه حمسن، وإن حيسن فإنه معط وقال غري الفراء يف قوله أحسنت

معناه مث كان قد استوى على العرش قبل أن خيلق " خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش 
وقالوا فيها جواباً آخر، على " ا فجاءها بأسن" السموات واألرض وهذا يشبه اجلواب الذي حكاه الفراء يف قوله 

جعل مث للتقدمي، تقديره هو الذي خلق السموات واألرض، أي أخربكم خبلقهما، مث استوى، مث أخربكم باالستواء 
مث استوى إىل " أي فأخربهم باإللقاء، مث أخربهم بالتويل ومثله " اذهب بكتاىب هذا فألقه إليهم مث تول عنهم " ومثله 

واألرض بعد ذلك " قل ائنكم لتكفرون بالذى خلق األرض يف يومني وقال " وقد قال قبله " ن السماء وهى دخا
مث يكون مث استوى على اإلخبار، ويكون الدحو بعد، وخلق األرض قبل خلق السماء، وقبل يف قوله تعاىل " دحاها 

قاء الكتاب إليهم حبيث يكونون عنك فليس التويل االنصراف، وإمنا معناه، تنح عنهم بعد إل" مث تول عنهم فانظر " 
أي مع ذلك " واألرض بعد ذلك دحاها " مبرأى ومسمع، فانظر ماذا يردون من جواب الكتاب وقيل يف قوله تعاىل 

أي بعد العسر وأما قوله تعاىل " إن مع العسر " عتل بعد ذلك زنيم أي مع ذلك وعكسه قوله تعاىل " كما قال 
ليس على الذين " أي مث دام وثبت على االهتداء وهذا كقوله تعاىل " احلاً مث اهتدى لغفار ملن تاب وآمن وعمل ص

آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا 
اإلميان الذي حيظر النفس واملال قد تقدم  واهللا حيب احملسنني واملعىن يف ذلك الدوام على اإلميان والعمل الصاحل، ألن

إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا " فقال بعد " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات " فيما ذكر يف قوله تعاىل 
إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تتنزل عليهم " ومما يبني أن املعىن فيه ما ذكرت قوله تعاىل " الصاحلات مث اتقوا 

واملعىن اتبعوا " إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون " ويف األخرى " ملالئكة ا
مث تاب عليهم " التوحيد مث داموا عليه وأقاموا فاستقام مثل أقام، كاستحاب وأجاب وقال أبو احلسن يف قوله تعاىل 

املعىن حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت تاب عليهم ليتوبوا  إن مث زيادة، واملعىن على ما قال ألن" ليتوبوا 



كما قال أبو " مث اهتدى " فجواب اجلزاء، إن مل يقدر مث زيادة، غري مذكور فإن قال قائل إن مث زيادة يف قوله 
تاب وآمن  وإىن لغفار ملن" احلسن يف اآلية األخرى، فإنه يكون اهتدى بعد تقدير زيادة مث على تقديرين أحدمها 

وجيوز أن يكون على " هديا بالغ الكعبة " إنساناً مهتدياً، ويكون حاال ومل يقع بعد، فإنه كقوله " وعمل عمل صاحلاً 
  أي قد كنتم" وكنتم أمواتاً " إضمار قد على تقدير 

هلم على ما تقدم من حذف املضاف وعلى قو" ولقد خلقنا كم مث صورناكم " وقال أبو علي يف قوله تعاىل 
مث آتينا موسى الكتاب " أي فلم قتلتم وأما قوله تعاىل " فلم تقتلون أنبياء اهللا " هزمناكم، أي هزمنا إياكم، كقوله 

خلقه من تراب " فالتقدير مث قل آتينا موسى الكتاب وكذلك قوله " قل تعالوا " بعد قوله " متاماً على الذي أحسن 
" رب، أي أخربكم أوال خبلقه من تراب، مث أخربكم بقوله كن وأما قوله هو على ترتيب اخل" مث قال له كن فيكون 

وأن استغفروا " فهو مثل األول يف ترتيب اخلرب وأما قوله تعاىل " مث كان من الذين آمنوا " وبعده " فال اقتحم العقبة 
وهو الذي كف " قوله تعاىل أي اثبتوا على التوبة ودوموا عليه قال عثمان يف بعض كالمه يف " ربكم مث توبوا إليه 

الواو وإن كان ال يوجب الترتيب، فإن لتقدمي املقدم حظاً وفضالً على املؤخر أال " أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
فقدم املؤخر يف موضع تعداد النعم، فكان أوىل وقال أبو علي أيضاً يف موضع آخر " أيديهم عنكم " ترى كيف قال 

معطوف " ثُمَّ تَاَب َعلَيهِْم " مث، زائدة؛ وقد جيوز أن يكون جواب إذا حمذوفاً، و " هم مث تاب علي" يف قوله تعاىل 
على مجلة الكالم، أي حىت إذا ضاقت عليهم األرض تنصلوا وتندموا، مث تاب عليهم وإذا بعد حىت للجزاء، وهي 

فإن مث للعطف على تراخ، " العتيق مث حملها إىل البيت " مبعىن مىت، أي مىت ضاقت عليهم األرض وأما قوله تعاىل 
وقد عطفت يف اآلية النحر الذي هو بآخرة، أو الطواف الذي هو اخلامتة، على االنتفاع مبا يقام يف املناسك يف 

الدين، أو مبنافع البدن واهلدايا يف الدنيا، على القولني، وكذلك إىل اليت هي غاية الفرائض، إما لنحر اهلدايا، وإما 
مث لتسألن " هو غاية إقامة مجع الواجبات وقيل معناه إن أجرها على رب البيت العتيق وأما قوله تعاىل  للطواف الذي

فقد قيل هذا على اإلخبار أيضاً، أي مث أخربكم بالسؤال عن النعيم، ألن السؤال قبل رؤية " يومئذ عن النعيم 
  عكم به؟ وشاهد هذه اآلى البيت املعروف، وهو قولهاجلحيم وقيل بل املعىن يقال لكم أين نعيمكم يف النار وأين منت

  مث ساد من بعد ذلك جده... قل للذي ساد مث ساد أبوه 
ومعلوم أن سيادة اجلد قبل سيادة أبيه، وسيادة أبيه قبل سيادته أوال، مث أخربكم بسيادة أبيه ثانيا، مث أخربكم بسيادة 

  جده ثالثا

  حرف اجلرالرابع ما جاء يف التنزيل وقد حذف منه 

وإنك " والتقدير اهدنا إىل الصراط، فحذف إىل، دليله قوله تعاىل " اهدنا الصراط املستقيم " فمن ذلك قوله تعاىل 
؛ ألن العرب تقول هديته إىل الطريق؛ فإذا قال " ويهديهم إليه صراطاً " ، وقوله تعاىل " لتهدى إىل صراط مستقيم 

أي بأن هلم، " وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن " وله تعاىل هديته الطريق، فقد حذف إىل ومن ذلك ق
فحذف الباء وانتصب أن على مذهب سيبويه، وبقي اجلر عند اخلليل والكسائي وحجاجهم مذكور يف اخلالف 

سرائيل يف بين إ" ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجراً " وعلى هذا مجيع ما جاء يف التنزيل من قوله 
فبشرناها " ، وقوله " يبشرهم رهبم برمحة منه " وقوله " بشر املنافقني بأن هلم " والكهف، دليله ظهوره يف قوله تعاىل 

إن " ومن ذلك قوله تعاىل " لتبشر به املتقني " وقوله " يبشرك بيحىي " وقوله " بشرباك باحلق " ، وقوله " بإسحاق 



أي ال يستحىي من ضرب املثل، فحذف من ويكثر حذف " بعوضة فما فوقها  اهللا ال يستحىي أن يضرب مثالً ما
املثل جلر من أن ويقل مع املصدر؛ حيسن أن يضرب والتقدير من أن يضرب، وال حيسن حذف من ضرب وأما قوله 

ة فما بعوضة فقيل التقدير أن يضرب مثالً ببعوضة، وما صلة زائدة، فحذف الباء وقيل أن يضرب مثال ما بني بعوض
فوقها عن الفراء فحذف بني وقيل ما، نكرة يف تقدير شئ، و بعوضة بدل منه وقال أبو علي، يف معىن اآلية ال جيوز 

يف القياس أن يريد أصغر منها وقد حكى عن الكليب أنه يريد دوهنا وقال ابن عباس فما فوقها الذباب فوق 
لصفة، هذا صغري وفوق الصغري، وقليل وفوق القليل، أي البعوضة، وهو احلسن قال أبو علي وإمنا جيوز هذا يف ا

جاوز القليل فأما هذه منلة وفوق النملة، ومحار وفوق محار؛ يريد أصغر من النملة ومن احلمار، فال جيوز ذلك؛ ألن 
  هذا اسم ليس فيه معىن الصفة اليت جاز فيها ذلك

ولو جعلت يف مثله من الكالم فما فوقها تريد أصغر الفراء فما فوقها، يريد أكرب منها، وهو العنكبوت والذباب 
منها، جلاز، ولست أستحسنه، ألن البعوضة غاية يف الصغر، فأحب إىل أن أجعل فما فوقها أكرب منها أال ترى أنك 
تقول تعطى من الزكاة اخلمسون فما دوهنا، والدرهم فما فوقه، ويضيق الكالم أن تقول فوقه فيهما، أو دونه فيهما 

ضع حسنها يف الكالم أن يقول القائل إن فالناً لشريف فيقول السامع وفوق ذلك؛ يريد املدح أو يقول إنه ومو
لبخيل فيقول وفوق ذلك يريد بكليهما معىن أكرب فإذا عرفت الرجل فقلت دون ذاك؛ فكأنك حتطه عن غاية 

أي بأن تذحبوا، ألن أمر فعل يتعدى " بقرة إن اهللا يأمركم أن تذحبوا " الشرف، أو غاية البخل ومن ذلك قوله تعاىل 
أي من أن أكون ومثله " أعوذ باهللا أن أكون " ومثله " أتأمرون الناس بالرب " إىل مفعولني، الثاين منهما بالباء؛ دليله 

ا بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مب" أي يف أن يؤمنوا لكم ومن ذلك قوله تعاىل " أفتطعمون أن يؤمنوا لكم " 
أي بغيا ألن ينزل اهللا، فإن ينزل اهللا متعلق ب بغيا بواسطة حرف اجلر وبغياً مفعول له، " أنزل اهللا بغياً أن ينزل اهللا 

وأن يكفروا رفع خمصوص بالذم وماشتروا، ما جيوز أن يكون نصباً على تقدير بئس شيئا؛ وجيوز أن يكون رفعا على 
أي يف نفسه، " ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه " تعاىل تقدير بئس الذي اشتروا به ومن ذلك قوله 

فمن عفى له " فحذف يف وقال قوم سفه، مبعىن سفه وقال قوم هو متييز واملعرفة ال تكون متييزا ومن ذلك قوله تعاىل 
رتفع شئ قال عثمان ميكن أن يكون تقديره فمن عفى له من أخيه عن شئ، فلما حذف حرف اجلر ا" من أخيه شئ 

لوقوعه موقع الفاعل؛ كما أنك لو قلت سري بزيد، مث حذفت الباء، قلت سري زيد ومثل حذف عن يف التنزيل قوله 
والتقدير فقد ضل عن سواء السبيل ومن ذلك قوله تعاىل " ومن يتبدل الكفر باإلميان فقد ضل سواء السبيل " تعاىل 

فال جناح عليه أن يطوف جناح " أي بأن طهرا بييت ومنه قوله تعاىل " وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهر بيىت " 
وال " ومثله قوله تعاىل " ليس عليكم " أي يف أن تبتغوا أي يف أن يطوف، وكذلك " أن تبتغوا فضالً من ربكم 

ذوف أي الرب أي يف أن تربوا وقال أبو إسحاق بل أن تربوا مبتدأ، واخلرب حم" جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم أن تربوا 
وال تعزموا عقدة النكاح " أي ألوالدكم ومنه قوله تعاىل " أن تسترضعوا أوالدكم " والتقوى أوىل ومنه قوله تعاىل 

  أي على عقدة النكاح، لقوله" 
  ليوم ما يسود من يسود... عزمت على إقامة ذي صباح 

ا لنا يف أال نقاتل، فحذف يف وقال األخفش إن أن التقدير م" وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا " ومثله قوله تعاىل 
زائدة، أي ما لنا غري مقاتلني؛ ألن قوله ال نقاتل يف موضع احلال وعن بعض الكوفيني إمنا دخلت أن ألن معناه ما 
مينعنا، فلذلك دخلت أن، ألن الكالم مالك تفعل كذا وكذا قال أبو علي والقول هو األول وجه قول أيب احلسن 

لغو كإذن، يكون لغواً، كما تكون هي، وكما تكون عوامل األمساء لغوا، وال مينعها كوهنا لغوا من العمل يف إن أن 



فإن قال قائل فهال أجاز يف لن أيضاً أجاز " فما منكم من أحد " معموهلا، كما مل متتنع عوامل األمساء، كقوله تعاىل 
من لن وهي لذلك أمحل للتوسع وأجلد به أال ترى أهنا تدخل يف أن كذلك، فإن هذا ال يلزمه، ألن أن أشد تصرفاً 

على املاضي واملستقبل، وتدخل على أمثلة األمر، كقولك كتبت إليه بأن قم، وليس شئ من هذا يف لن أال ترى أهنا 
احلال تلزم املستقبل وال تتجاوز عن ذلك، إال أن الوجه فيها مع ذلك أال تكون ك إذن ألن إذن إذا وقع بعدها فعل 

ألغيت ومل تعمل فيه، وأن قد عملت هنا، فلو كانت مثل إذن لوجب أال تعمل فيما بعدها من الفعل، كما مل تعمل 
إذن إذا كان الفعل الذي بعده فعل احلال، أال ترى أن االسم يف مالك قائماً ينتصب على احلال، فكذلك الفعل بعد 

عمل يف فعل احلال كما مل تعمل إذن فيه، يف حنو قولك إذا إذن هنا فعل حال، فلو كانت أن ك إذن لوجب أال ت
حدثت حبديث إذن أظنك كاذباً وأيضاً فال جيوز أن تكون أن مثل إذن يف أن تلغى كما تلغى إذن أال ترى أن فيها 

  لفعلمن االتساع أكثر مما يف أن، تقول أنا أقوم إذن؛ فال توليه فعال وتقول إذن واهللا أقوم، فتفصل بينه وبني ا

واإللغاء سائغ فيه فإذا كان له من التصرف ما ليس ألن ، مل ينكر أن جيوز فيه اإللغاء، فال جيوز يف أن لكون تصرفها 
أقل من تصرف إذن وجوز أبو احلسن أن يكون املعىن وما لنا يف أال نقاتل وهذا أوضح، ويكون أن مع حرف اجلر 

وحنو ذلك، مث حذف احلرف فسد أن " هلم عن التذكرة معرضني فما " يف موضع النصب على احلال، كقوله تعاىل 
وصلتها ذلك املسد واحلال يف األصل هو اجلالب للحرف املقدر، إال أنه ترك إظهاره لداللة املنصوب عنه عليه 

أمل "  أي ما لكم يف أال تأكلوا ومن إضمار حرف اجلر قوله تعاىل" وما لكم أال تأكلوا " ومثل هذه اآلية يف التنزيل 
ولستم بآخذيه إال أن " أي ألن آتاه اهللا امللك ومنه قوله تعاىل " تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن أتاه اهللا امللك 

أي إال على إغماض فيه، وعلى مع اجملرور يف موضع احلال، أي إال مغمضني فيه ومن حذف حرف " تغمضوا فيه 
الذي عليه " دينكم قل إن اهلدى هدى اهللا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم  وال تؤمنوا إال ملن تبع" اجلر قوله تعاىل 

البصريون حذف املضاف على تقدير كراهة أن تؤيت قال أبو علي يف اآلية أن ال خيلو من أن يكون منتصباً بأنه 
ملن تبع " وله مفعول به، أو مفعول له، فال جيوز أن ينتصب بأنه مفعول به؛ وذلك أن الفعل قد تعدى بالالم إىل ق

فإذا انتصب هذا بأنه مفعول به مل ينتصب به مفعول آخر، " وما أنت مبؤمن لنا " كما تعدى هبا يف قوله " دينكم 
فإذا مل ينتصب بأنه مفعول به انتصب بالوجه اآلخر، والتقدير ال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم كراهة ذكر أن تؤيت أحد، 

وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا " صابه هبذا الوجه قوله يف اآلية األخرى وذكر أن حياجوكم والدليل على انت
وكما أن قوله ليحاجوكم يف هذه اآلية مفعول له، وقد " أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 

ية عندنا دخلت الالم عليه؛ وكذلك قوله أو حياجوكم عند ربكم منتصب بالعطف على ما هو مفعول له وهذه اآل
على غري ما قاله الشيخ رمحه اهللا، والتقدير وال تؤمنوا بأن يؤيت أحد مثل ما أوتيتم، أو حياجوكم عند ربكم، إال من 

تبع دينكم، فالباء مضمر، وأن يؤيت مفعول ال تؤمنوا والالم زيادة، ومن تبع دينكم استثناء من أحد على التقدير 
تبع دينكم، من صلة تؤمنوا وإمنا ال يتعدى الفعل حبرفني إذا كانا متفقني، وأما  الذي ذكرنا وجيوز أن يكون قوله ملن

واختار " إذا كانا خمتلفني فالتعدى هبما جائز وقد استقصينا هذه املسألة يف غري كتاب من كتبنا ومن ذلك قوله تعاىل 
أي بظلم وزور، فحذف الباء "  فقد جاءوا ظلماً وزوراً" أي من قومه، فحذف من ومنه قوله تعاىل " موسى قومه 

مل ميكنك تقدير زور على لفظه، " والعاديات ضبحاً " وإن زعمت على أنه ليس على حذف الباء، وإمنا هو من باب 
وإمنا تقدره ظاملني مزورين، فتعدل أيضاً عما تلزمنيه فقد ثبت أنه على تقدير فقد جاءوا بظلم وزور ومنه قوله تعاىل 

ومن ذلك " لوال أنزل عليه كنز " أي من أن يقولوا، أي يضيق صدرك من مقالتهم " ن يقولوا وضائق به صدرك أ" 
أي ألن كان ذا مال، فحذف الالم وفيما يتعلق به هذا " عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنني " قوله تعاىل 



وال بقوله قال " إذا تتلى "  الالم اختالف واضطراب يف قول أيب علي، مرة هو متعلق مبحذوف ومل يعلقه بقوله
الذي هو جواب إذا قال ألن ما بعد إذا ال يعمل فيما قبله وقال مرة بقوله عتل وهذا كالمه على تفرقة قال يف 

  التذكرة ومن مل يدخل مهزة االستفهام كان أن متعلقاً ب عتل وذلك كأنه القليل االنقياد، وأنشد أبو زيد
  ل ما قيل وقيل مل يقلمن قو... وعتل داويته من العتل 

فإن قلت كيف جاز تعلقه بقوله ُعتل وهو موصوف؟ وما يعمل عمل الفعل، إذا وصف مل يعمل عمله، أال ترى أنه مل 
  يستجز ومل يستحسن مررت بضارب ظريف زيداً؟ وقد وصف عتل ب زنيم

ل، وقد يعمل ما يبعد من شبه فالقول إن ذلك إمنا مل يستحسن خلروجه بالصفة إىل شبه االسم، وبعده من شبه الفع
األمساء، حنو مررت برجل خري منه أبوه؛ وإن كان غري ذلك أحسن واإلعمال يف اآلية له مزية، وإن كان قد وصف، 

وذلك أن حرف اجلر كأنه ثابت يف اللفظ، لطول الكالم ب أن، وألن أن قد صارت كالبدل منه؛ ومن مث قال 
، وإذا كان كذلك فقد يعمل بتوسط احلرف وقد ينتصب أن من وجه آخر اخلليل يف هذا النحو إنه يف موضع جر

يدل على اإلنكار واالستكبار وترك " إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطري األولني " غري ما ذكرنا، وذلك أن قوله 
ن ذا مال وبنني االنقياد، فأعمل هذا املعىن، الذي دل عليه هذا الكالم، يف أن وكان التقدير، استكرب وكفر، ألن كا

فأما من أدخل اهلمزة فقال أأن كان ذا مال وبنني فقد يكون يف موضع النصب أيضاً من وجهني أحدمها أن ما تقدم 
مما دل من قوله عتل صار مبنزلة امللفوظ به بعد االستفهام، فكأنه أألن كان ذا مال وبنني يعتل أو يكفر أو يستكرب، 

صار كاملذكور بعد " آمنت أنه ال إله إال الذى آمنت به بنو إسرائيل " قوله وحنو ذلك كما أن ما تقدم من ذكر 
كالما مستأنفاً ثانيهما وجيوز أيضاً مع االستفهام " إذا تتلى عليه آياتنا " ، ويكون " آآلن وقد عصيت قبل " قوله 

ا مل يدخل االستفهام؛ ومثل ذلك كما جاز أن يعمل إذ" إذا تتلى عليه آياتنا قال " أن يعمل يف أن ما دل عليه قوله 
أي من " إىن أعظك أن تكون " ومن حذف اجلر قوله " يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني " قوله تعاىل 

" يرسل السماء عليكم مدرارا " أي من سؤالك فأما قوله يف التنزيل " إين أعوذ بك أن أسألك " أن تكون وكذلك 
هي تظل األرض، أو على السحاب، كان من هذا الباب، وكان التقدير يرسل من إن محلت السماء على اليت 

السماء عليكم مدرارا فيكون مدرارا مفعوال به وإن محلت السماء على املطر، كان مفعوال به، ويكون انتصاب 
وأنزل من " ، " وينزل من السماء من جبال " ، " فأنزلنا من السماء ماًء " مدرارا على احلال ويقوى الوجه األول 

والتقدير خيوفكم " إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه " وغري ذلك من اآلى ومن ذلك قوله تعاىل " السماء ماًء 
يف كتاب ال " بأوليائه فحذف املفعول والباء وقيل األولياء املنافقون، ألن الشيطان خيوف املنافقني وأما قوله تعاىل 

ر ال يضل عن ريب، أي الكتاب ال يضل عن ريب وال ينساه ريب، فحذفت عن وقيل فقيل التقدي" يضل ريب وال ينسى 
" التقدير ال يضل ريب عنه، فحذف اجلار مع اجملرور، واجلملة يف موضع جر صفة للكتاب ومن ذلك قوله تعاىل 

أبو  أي على كل مرصد قال" واقعدوا هلم كل مرصد " أي على صراطك وقال " ألقعدن هلم صراطك املستقيم 
  إسحاق قال أبو عبيدة املعىن كل طريق وقال أبو احلسن على حمذوفة املعىن على كل مرصد وانشد

  نغاىل اللحم لألضياف نيئاً
أي باللحم، فحذف الباء، وكذلك حذف على قال أبو إسحاق كل مرصد ظرف، كقولك ذهبت مذهبا، وذهبت 

األمر بقوله يف الظرف، حنو خلف وقدام قال أبو علي  طريقا، وذهبت كل طريق، فلست حتتاج إىل أن تقول يف هذا
القول يف هذا عندي كما قال، وليس حيتاج يف هذا إىل تقدير على إذا كان املرصد امساً للمكان كما أنك إذا قلت 

ذهبت مذهباً، ودخلت مدخال، فجعلت املدخل واملذهب امسني للمكان مل حنتج إىل على وال إىل تقدير حرف جر إال 



أبا احلسن ذهب إىل أن املرصد اسم للطريق، كما فسره أبو عبيدة وإذا كان امسا للطريق كان خمصوصا، وإذا أن 
كان خمصوصا وجب أال يصل الفعل الذي ال تتعدى إليه إال حبرف جر، حنو ذهبت إىل زيد، ودخلت به، وخرجت 

معه حمذوفاً، كما حكاه سيبويه من  به، وقعدت على الطريق؛ إال أن جيئ يف شئ من ذلك اتساع، فيكون احلرف
قوهلم ذهبت الشام، ودخلت البيت فاألمساء املخصوصة إذا تعدت إليها األفعال اليت ال يتعدى فإمنا هو على 

حيث " كل مرصد " االتساع واحلكم يف تعديها إليها، واألصل أن يكون باحلرف وقد غلط أبو إسحاق يف قوله 
ت مذهبا، وذهبت طريقا، وذهبت كل مذهب، يف أن جعل الطريق ظرفاً جعله ظرفاً كالطريق، كقولك ذهب

كاملذهب، وليس الطريق بظرف أال ترى أنه مكان خمصوص، كما أن البيت واملسجد خمصوصان وقد نص سيبويه 
  على اختصاصه، والنص يدل على أنه ليس كاملذهب أال ترى أنه محل قول ساعدة

  عسل الطريق الثعلب فيه كما... لدن هبز الكف يعسل متنه 

على أنه قد حذف معه احلرف اتساعا، كما حذف عنده من ذهبت الشام وقد قال أبو إسحاق يف هذا املعىن خالف 
أي على صراطك قال وال اختالف بني " ألقعدن هلم صراطك املستقيم " ما قاله هذا أال ترى أنه قال يف قوله تعاىل 
ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا " قوله تعاىل  النحويني أن على حمذوفة ومن حذف اجلار

أي ألن دعوا، " وختر اجلبال هدا أن دعوا للرمحن ولدا " أي يف أن جياهدوا، فحذف يف وقال " بأمواهلم وأنفسهم 
ية الولد املخلوق من النطفة فقد قالوا التقدير مث يسره للسبيل، وإهنا كنا" مث السبيل يسره " فحذف الالم وأما قوله 

مث يسره للسبيل، فحذف الالم وقدم املفعول، ألن يسر يتعدى إىل " من أى شئ خلقه من نطفة خلقه " يف قوله 
ولو قالوا إن " فسنيسره للعسرى " ، " فسنيسره لليسرى " ونيسرك لليسرى، " مفعولني، أحدمها بالالم؛ قال 

رب اشرح ىل صدرى ويسر ىل " جلار واجملرور، لكان أحسن كقوله تعاىل التقدير مث السبيل يسره له، فحذف ا
أي إىل سريهتا، " سنعيدها سريهتا األوىل " فينصب إذ ذاك السبيل مبضمر فسره يسره ومن ذلك قوله تعاىل " أمرى 

 أنا ربك، فيمن فتح؛ والتقدير بأين" نودي يا موسى أين أنا ربك " أو كسريهتا ومن حذف حرف اجلر قوله تعاىل 
فيمن فتح اهلمزة، أي " فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب أن اهللا " ألنك تقول ناديت زيدا بكذا ومثله 

نادته بأن اهللا فأما من كسر اهلمزتني يف املوضعني فبإضمار القول، وما قام مقام فاعل مقام الفاعل، نودي ضمري 
وم املصدر مقام الفاعل، وال جيوز أن يقوم يا موسى مقام الفاعل، ألنه موسى، أي نودي هو يا موسى وجيوز أن يق

مث بدا هلم من بعد ما رأوا " مجلة هذا كالمه يف احلجة وقد جرى فيه على أصلهم حيث خالفوا سيبويه يف قوله 
ننه الفاعل ، من أن الفاعل هو املصدر دون ليسجننه خبالف مذهبه أعين سيبويه حيث جعل ليسج" اآليات ليسجننه 

" وأنا اخترناك " وإن كان مجلة فإذا كان كذلك كان يف قوله يا موسى مبنزلة ليسجننه عند سيبويه، هذا سهو ومثله 
يف قراءة محزة، بفتح األلف والتشديد واأللف والنون على تقدير وألنا اخترناك فاستمع ملا يوحى؛ أي استمع ملا 

 إىل، لوال ذلك مل جيز، ألنه ال يتعدى فعل واحد حبر يف جر متفقني، وإن يوحى ألنا اخترناك، فالالم األوىل مبعىن
فسبحان اهللا إن من قرأ أين " أين أنا ربك " اختلفوا يف املختلفني وزعم الفارسي أن قوله وأنا اخترناك حممول على 

على قوله فاستمع أو على  إمنا ذلك! أنا ربك بالفتح يقرأ وأنا اخترناك وهو ابن كثري وأبو عمرو فكيف حنمل عليه
كأنه قال اخلع نعليك ألنك بالوادي املقدس طوى " فاخلع نعليك إنك بالوادى املقدس طوى " املعىن، ألنه ملا قال 

عبس وتوىل، " ولو قال ذلك صرحيا لصلح وأنا اخترناك على تقدير وألنا اخترناك أي اخلع نعليك هلذا وهلذا ومثله 
أي وفجرنا من األرض " وفجرنا األرض عيوناً " جاءه األعمى، فحذف الالم ومثله أي ألن " أن جاءه األعمى 

" أي بظلم والتقدير وفجرنا األرض بعيون ومن ذلك قوله تعاىل " جاءوا ظلما وزوراً " عيونا أو يكون كقوله 



 يكون يومئذ أي بيوم، فحذف احلرف، وأوصل للفعل، وليس بظرف، ألن الكفر ال" فكيف تتقون إن كفرمت يوماً 
حكم تعديه " تبغوهنا عوجاً " الرتفاع الشبه ملا يشاهد وقيل التقدير، كيف تتقون عقاب يوم؟ ومن ذلك قوله تعاىل 

ومن يبتغ غري " إىل أحد املفعولني أن يكون حبرف اجلر، حنو بغيت لك خرياً، مث حيذف اجلار وحكى يف قوله تعاىل 
م ف، غري على هذا وصف للنكرة فتقدم عليها، فانتصب على احلال؛ حنو فيها أي دينا غري اإلسال" اإلسالم ديناً 

وباركنا عليه وعلى " أي على من يف النار كما قال " نودى أن بورك من يف النار " قائما رجل ومن ذلك قوله تعاىل 
ر من دخل فيها ولكن على فكأنه قال باركت على من يف النا" إىل األرض الىت باركنا فيها للعاملني " وقال " إسحاق 

معىن من قرب منها ومن داناها، فحذف املضاف فإن قلت ف من حوهلا بقرهبا، فما معىن التكرير؟ قيل ال يدل حول 
وممن " كذا على التقريب، ألنك تقول هو يطوف حول البيت، ويكون متراخيا عنه وأبني من هذا قوله تعاىل 

 يكونون يف األكثر إال متراخني عن البلدان فاملعىن أن بورك من يف واألعراب ال" حولكم من األعراب منافقون 
قرب النار أو طلب النار ومن يف بعدها، ومن حوهلا املالئكة وغريهم والقريب منها موسى، ألنه أراد أن حيمل نارا 

  إىل أهله ليصطلوا هبا

أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم " لك أي قربه ومل يتوغل فيه ومن ذ" وملا ورد ماء مدين " ومثله قوله تعاىل 
فمن فتح أراد ألن كنتم واملعىن أفنضرب عنكم ذكر االنتقام منكم والعقوبة لكم ألن كنتم قوماً مسرفني " قوماً 

" ، " صنع اهللا " وانتصاب صفحا على املصدر، من باب " أحيسب اإلنسان أن يترك سدى " وهذا يقرب من قوله 
" أي على أمركم ومن هذا الباب قوله " فأمجعوا أمركم " ومن ذلك قوله تعاىل " وعد اهللا " ، و " وكتاب اهللا 

فأما " يسبح له فيها بالغدو واآلصال " والتقدير يسبحون بالليل كقوله تعاىل " يسبحون الليل والنهار ال يفترون 
وصدوكم عن املسجد " الليل ومثله قوله والنهار فقيل هو منصوب بقوله ال يفترون واألحسن أن يكون عطفاً على 

فإنه جيوز أن حيمل على عن تقديره معكوفاً عن أن يبلغ حمله فلما كانت أن " احلرام واهلدى معكوفاً أن يبلغ حمله 
املوصولة بالفعل قد طال الكالم هبا جاز إضمار اجلار وجيوز النصب يف موضع أن على هذا، والعامل فيه على 

التقدير واهلدى معكوفاً كراهة أن يبلغ، أو لئال يبلغ حمله؛ على تقدير الكوفيني فإن قلت ضربني أحدمها أن يكون 
فإن معكوفاً يقتضى حرف جر على تقدير على وال يكون متعدياً بنفسه، والتنزيل يشهد بصحة ذا؛ قال عز من قائل 

املعىن، كأنه قال واهلدى حمبوساً قيل هو حممول على " سواء العاكف فيه والباد " و " يعكفون على أصنام هلم " 
وجاز ذا ألن املسلمني أحصروا إذ " الرفث إىل نسائكم " كراهة أن يبلغ، كالرفث حيث محل على اإلفضاء يف قوله 

، ومل يقل عني، " ماء معني " ذاك، ويكون معكوفاً يف بابه، كمدرهم، حيث مل يقل درهم، ومفؤود، للجبان، و 
اختار موسى " لته على وصدوكم كان فيه إضمار عن كاألول، أو يكون من باب وكذلك مل يقل عكف وإن مح

أو يكون من باب مبن مترر أمرر؛ ومل حيتج إىل امرر به؛ جلرى األول فكذا مل حيتج إىل عن لذكره عن املسجد " قومه 
وضع أن نصب، مفعول أي ألن تكون فم" تتخذون أميانكم دخال بينكم أن تكون أمة " احلرام ومن ذلك قوله تعاىل 

أي يف مكانه " فإن استقر مكانه فسوف تراين " له وقدره الزجاج بان يكون، فحذف الباء ومن ذلك قوله تعاىل 
" وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به " أي يف أن تبتغوا لقوله " ليس عليكم جناح أن تبتغوا " وكذلك قوله تعاىل 

جيوز أن يكون وترغبون يف أن تنكحوهن جلماهلن؛ وجيوز أن يكون " وترغبون أن تنكحوهن " فحذف يف وقال 
فقد قيل " وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض " ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وأما قوله تعاىل 

التقدير يستضعفون يف مشارق األرض، أي جعلنا الذين يستضعفون يف مشارق األرض ومغارهبا ملوك الشام ومصر 
وأنكر الطربي هذا القول، واعتل بأهنم ما كانوا يستضعفون إال يف أرض مصر من جهة القبط وغلط الطربي، ألنه 



ظن أهنم ال يكونون مستضعفني إال بعد أن يقتل أبناؤهم وتستحيا نساؤهم، ويلزموا أن يضربوا لبنا صلبا بال تنب، 
ين به يف ذلك الوقت أحد، إال وكانوا مدفوعني عندهم وليس كذلك، ألهنم ملا تفردوا بدين إبراهيم، ومل يكن يد

غري مقبولني، ومقهورين غري مالكني أال ترى أن قوماً منهم صاروا بعد خبتنصر إىل أرض فارس، وكانوا أذل من هبا، 
ق الشام؛ ملفارقتهم هلم يف أدياهنم والشأن يف أنه أنكر هذا القول، ومل يذكر هو شيئاً يعبأ به، ألنه قال أورثهم مشار

وذلك مما يلي الشرق منها، ومغارهبا اليت باركنا فيها وقيل التقدير أورثنا مشارق هذه األرض اليت أغرقنا مالكيها 
وسالكيها فإذا نصبت مشارق بأورثنا، كان قوله اليت جراً، صفة ل األرض اجملرورة، وإذا نصبت مشارق ب 

ب أورثنا أي أورثناهم األرض اليت باركنا فيها ومثله يستضعفون، كان اليت نصبا صفة موصوف حمذوف منصوب 
ففي موضع أن قوالن أحدمها أن يكون بتقدير الباء، أي " ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا اهللا " قوله تعاىل 

ال جرم " زيل أرسلناه بأن اعبدوا اهللا؛ فانتصب بالنزع والثاين أن تكون أن مبعىن أي املفسرة وأما قوله تعاىل يف التن
فبعضهم حيمله على إضمار من أي من " وال جرم أهنم يف اآلخرة " " ال جرم أن ما تدعونين إليه " و " أن هلم النار 

أن هلم النار، فيحمل ال جرم على معىن ال بد وهذا ال يصح، ألن جرم يقتضى مرفوعاً، ألنه فعل ماض عندنا وذهب 
  وهو جار جمرى القسم وقيل إن أن منصوبة املوضع، مفعول جرم الفراء إىل أن جرم معمول ال وهو اسم،

وقال بعض الكوفيني جرم أصله الفعل املاضي، فحول عن طريق الفعل، ومنع التصرف، فلم يكن له مستقبل وال 
دائم وال مصدر، وجعل مع ال قسما، وتركت امليم على فتحها الذي كان عليها يف املضى، كما نقلوا حاشى وهو 

ض، مستقبله حياشى، ودائمه حماش، ومصدره حماشاة من باب االنفعال إىل باب األدوات، ملا أزالوه عن فعل ما
التصرف والصحيح أنه فعل ماض، وجتعل ال داخلة عليه، وهو مذهب سيبويه ومن أصحابه من جيعلها جواباً ملا قبله 

يندمون وبني غري اخلليل وقال إنه رد على ومثله يقول الرجل كان كذا وكذا، وفعلوا كذا، فيقول ال جرم أهنم س
أهل الكفر فيما قدروه، من اندفاع عقوبة الكفر ومضرته عنهم يوم القيامة وقد ذكر حجاج هؤالء يف املختلف ومن 

أي، كدعاء بعضكم على بعض فاملصدر يف " ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً " ذلك قوله تعاىل 
ل مضاف إىل الفاعل، أي كدعاء الرسول عليكم وقيل ال جتعلوا دعاءه إياكم إىل احلرب كدعاء قوله دعاء الرسو

بعضكم بعضا إليها، فيكون أيضاً مضافاً إىل الفاعل وقيل ال جتعلوا دعاءكم الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، 
فيكون املصدر مضافاً إىل " ه بالقول وال جتهروا ل" أي ال تدعوه ب يا حممد، وادعوه ب يا نيب اهللا، كقوله تعاىل 

لو " أي يسري يف منازل، سائراً فيها ومن ذلك قوله تعاىل " والقمر قدرناه منازل " املفعول ومن ذلك قوله تعاىل 
قيل التقدير بعلم اليقني لترون، فحذف اجلار وقيل بل هو نصب على املصدر ومن ذلك قوله " تعلمون علم اليقني 

أي خبري، فحذف الباء وجيوز أن يكون التقدير فمن تطوع تطوعاً خرياً، فحذف املوصوف " ع خرياً فمن تطو" تعاىل 
قال أبو علي آتنا ليس من اإلعطاء، إمنا هو من، أتى الغداء وآتيته، كجاء " آتنا غداءنا " ومن ذلك قوله تعاىل 

ى إىل غدائنا بإرادة اجلار، ال بد من ذلك؛ ألن أي جتئ و آتنا غداءنا يتعد" تؤتى أكلها " وأجأته، ومنه قوله تعاىل 
ألنه من اإلعطاء؛ " وما أتاكم الرسول " " وآتاكم من كل ما سألتموه " اهلمزة ال تزيده إال مفعوالً واحداً؛ خبالف 

إذ هو متعد إىل ضمري املوصول، وإىل الكاف وامليم وقد عددت لك هذه اآلى وقد قال سيبويه يف الباب املترجم 
فهذا باب ما ينتصب من األمساء ليست بصفة وال مصادر، ألنه حال يقع فيه األمر، فينتصب ألنه مفعول فيه  عنه

قال وزعم اخلليل أن قوهلم رحبت الدرهم درمها، حمال؛ حىت يقولوا يف الدرهم، أو للدرهم كذلك وجدنا العرب 
وز أن تقول له مررت أخاك، وهو يريد بأخيك؟ تقول ومن زعم أنه يريد معىن الباء والالم ويسقطهما، قيل له أجي

  فإن قال ال يقال؛ فإن هذا ال يقال أيضاً



  اخلامس ما جاء يف التنزيل وقد زيدت فيه ال وما

  ويف بعض ذلك اختالف، ويف بعض ذا اتفاق
ا أن يعلم شيئاً وقد ذكر سيبويه زيادة ال يف قوله أما العبيد فذو عبيد وأما قول الناس للرجل أما أن يكون عامل؛ وأم

لئال يعلم أهل " فهو عامل وقد جيوز أن تقول أما أن ال يكون يعلم فهو يعلم؛ وأنت تريد أن يكون كما جاءت 
" يف معىن ألن يعلم أهل الكتاب، فهذا يشبه أن يكون مبنزلة املصدر يف كالم طويل فمن ذلك قوله تعاىل " الكتاب 

يف قوله وال الضالني زيادة وجاءت زيادهتا جملئ غري قبل الكالم، وفيه معىن ف ال " غري املغضوب عليهم وال الضالني 
فكرر ال " وما يستوى األحياء وال األموات " النفي أال ترى أن التقدير ال مغضوباً عليهم وال الضالني، وكما جاء 

ما منعك أن تسجد، ف  والتقدير" وما منعك أال تسجد إذ أمرتك " وهي زيادة، وكذلك هذا ومن ذلك قوله تعاىل 
وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا قل إمنا اآليات عند اهللا وما " ال زائدة وقيل يف قوله تعاىل 

إن ال زائدة واملعىن وما يشعركم أهنا إذا جاءت يؤمنون، فيمن فتح أن وملا كان " يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون 
دة ال عدل اخلليل إىل أنّ أن من قوله أهنا مبعىن لعلها قال واملعىن وما يشعركم لعلها إذا جاءت فتح أن يؤدي إىل زيا

ال يؤمنون؛ ألن يف محلها على باهبا عذراً هلم يف ترك اإلميان حيث مل ينزل اآلية، وذلك ألنه إذا قال وما يشعركم أن 
ان كذلك محلها على لعل وقيل بل إن أن على باهبا اآليات إذا جاءت ال يؤمنون، فاملعىن لو جاءت آمنوا فلما ك

  والتقدير وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون أو يؤمنون، فيكون من باب حذف اجلمل

وقال قوم بل يف اآلية تقدمي وتأخري، والتقدير إمنا اآليات عند اهللا وال ينزهلا، ألهنا إذا جاءت ال يؤمنون فهذه ثالثة 
قالوا ال زائدة والتقدير وحرام على قرية " وحرام على قرية أهلكناها أهنم ال يرجعون " تعاىل أقوال ومن ذلك قوله 

أهلكناها رجوعها إىل الدنيا، ف ال زائدة وقال أبو علي إن قوله أهنم ال يرجعون داخل يف املصدر، الذي هو حرام؛ 
، موجود، أو كائن، أو مقضى، أي حرام وخرب حرام مضمر والتقدير وحرام على قرية أهلكناها بأهنم ال يرجعون
ال خيلو " فال خوف عليهم وال هم حيزنون " عليهم باالستئصال وجودهم يف الدنيا أو رجوعهم إليها وأما قوله تعاىل 

ال من أن يكون لتأكيد النفي، كاليت يف قولك ما قائم زيد وال عمرو فيفيد أن كل واحد منتف على حياله أو يكون 
نفا فالداللة على الوجه األول أنك لو محلته على الوجه الثاين مل جيز حىت تكررها، كما تقول ال زيد ال نفيا مستأ

  عندك وال عمرو فلما مل تكرر علمت أهنا على الوجه األول وال يكون مثل
  حياتك ال نفع وموتك فاجع

د لكالمهم ال يبعث اهللا من ميوت فقال فقيل ال زائدة وقيل ال ر" ال أقسم " ألن ذلك يقع يف الشعر فأما قوله تعاىل 
قالوا التقدير ليعلم أهل الكتاب؛ وال، " لئال يعلم أهل الكتاب " ال أي ليس األمر كما تظنون ومن ذلك قوله تعاىل 

زائدة أمجعوا على هذا، غري ابن حبر فإنه زعم أن األوىل أال يكون يف كالم اهللا شذوذ وما يستغىن عنه والذي يوجبه 
على ظاهره أن يكون الضمري يف يقدرون للنيب صلى اهللا عليه وآله واملؤمنني واملعىن لئال يعلم اليهود اللفظ 

والنصارى أن النيب صلى اهللا عليه وآله واملؤمنني ال يقدرون على ذلك، وإذا مل يعلموا أهنم ال يقدرون فقد علموا 
له فعلم أهل الكتاب ذلك ومل يعلموا خالفه والعلم يف أهنم يقدرون عليه أي إن آمنتم كما أمرمت آتاكم اهللا من فض

هذا ومثله يوضع موضع وقوع الفعل؛ ألنه إمنا يعلم األشياء واقعة بعد وقوعها قال أبو سعيد السريايف إن مل جتعل ال 
يعلم  يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نوراً متشون به ويغفر لكم واهللا غفور رحيم لئال" زائدة جاز؛ ألن قوله 

أي يفعل بكم هذه األشياء ليتبني جهل أهل الكتاب وأهنم ال يعلمون ما يؤتيكم اهللا من فضله، ال " أهل الكتاب 



 قلت ومحل ابن حبر زيادة ال على الشذوذ جهل يقدرون على تغيريه وإزالته عنكم فعلى هذا ال حيتاج إىل زيادة ال
منه بقواعد العربية وليس كل من يعرف شيئاً من الكالم جيوز له التكلم على قواعد العربية وليس كون ال زائدة يف 
فحوى خطاب العرب مما يكون طعناً من امللحدة على كالم اهللا، ألن كالم اهللا منزل على لساهنم فما كان متعارفاً يف 

ساهنم ال ميكن الطعن به على كتاب اهللا، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً وكيف يكون زيادة ال شاذة، وقد ل
  جاء ذلك عنهم وشاع، كقول اهلذىل

  غاب تسنمه ضرام مثقب... أفعنك ال برق كأن وميضه 
  بو عبيدة لألحوصأي، أفمن ناحيتك أيتها املرأة هذا الربق الذي يشبه ضوؤه ضوء غاب وأنشد أ

  وللهو داع دائب غري غافل... وتلحينىن يف اللهو أال أحبه 
  أي يف اللهو أن أحبه؛ وال زائدة ومنه ما أنشده سيبويه جلرير

  وقد عالك مشيب حني ال حني... ما بال جهلك بعد احللم والدين 
يب فلو جعلت ال غري زائدة لوجب أن ال فيه زائدة؛ إذا قلت عالك مشيب حني حني، فقد أثبت حيناً عاله فيه املش

تكون نافية على حدها يف قوهلم جئت بال مال، وأبت بال غنيمة فنفيت ما أثبت من حيث كان النفي ب ال عاماً 
منتظماً جلميع اجلنس فلما مل يستقم محله على اجلنس لتدافع العارض يف ذلك حكمت بزيادهتما، فصار التقدير حني 

ضة، وخامت حديد؛ ألن احلني يقع على الزمان القليل كالساعة وحنوها؛ وعلى الطويل حني وهو من باب حلقة ف
تؤتى أكلها كل " وعلى ما هو أقصر من ذلك كقوله تعاىل " هل أتى على اإلنسان حني من الدهر " كقوله تعاىل 

  فصار حني حني، كقوله ولوال يوم يوم ما أردنا ومنه قول الشماخ" حني 
  يضيعون اهلجان مع املضيع...  أراهم أعايش ما ألهلك ال

  وروى التوزى عن أيب عبيدة أن ال زائدة ومنه فول املرار، بيت الكتاب
  إذا جلسوا منا وال من سوائنا... وال ينطق الفحشاء من كان منهم 

  فإن موضع قوله يف األرض حيتمل ضربني" ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم " وأما قوله تعاىل 

أحدمها أن يكون مفعوالً فيه ظرفاً واآلخر أن يكون وصفاً فإن جعلته ظرفاً احتمل أن يكون ظرفاً ل أصاب واحتمل 
أن يكون ل مصيبة وال ذكر فيه على شئ من هذين التأويلني كما أن قولك بزيد، من مررت بزيد كذلك يؤكد 

ضربت من رجل وال امرأة والضرب اآلخر أن ذلك وحيسنه دخول ال يف قوله وال يف أنفسكم فصار ذلك مثل ما 
يكون صفة للنكرة، ويكون متعلقاً مبحذوف وفيه ذكر يعود إىل املوصوف وقوله وال يف أنفسكم صفة معطوفة على 

  صفة، ألنه صفة منفى، فيكون كالبدل يف قوله
  حيكى علينا إال كواكبها... يف ليلة ال ترى هبا أحداً 

" على املنفى وزيادة احلروف يف التنزيل كثري، فأقرب من ذلك إىل ما حنن فيه قوله من الضمري يف حيكى ملا جرى 
" وكقوله " فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم " وقوله تعاىل " فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم " وقوله " فبما رمحة من اهللا 

كانوا قليالً من "  قوله تعاىل أي جند هنالك وقيل يف" جند ما هنالك " أي عن قليل وكقوله " عما قليل ليصبحن 
يف أي صورة ما " أي مثل أنكم وقيل يف قوله " إنه حلق مثل ما أنكم " ما صلة وكذلك قوله " الليل ما يهجعون 

فكقوله فهي ترثى بأيب وابنيما وكقوهلم أفعله آثرا ما فهذه حروف جاءت للتأكيد عند سيبويه وعند قوم، هو " شاء 
هتا فمن قال هو اسم، قال قد جاء من األمساء مثله مزيداً، كقوهلم كان زيد هو العاقل قال اسم وال خالف يف زياد

" إنك أنت العزيز احلكيم " وقال " جتدوه عند اهللا هو خرياً " فهو فصل وقال " إن كان هذا هو احلق " اهللا تعاىل 



بويه، إذ ال معىن هلا سوى التوكيد، وسأعد لك الفصل فيما بعد والصحيح قول سي" إن ترن أنا أقل منك " وقال 
وال تكاد األمساء تزاد فأما هو فإمنا جئ به ليفصل اخلرب عن الوصف، فهو ملعىن فثبت أن ما حرف زيدت كزيادة من 

  وقوله" فلما أن جاء البشري " يف النفي، وزيادة الباء يف ألقى بيده وساعده لك وزيادة أن وإن يف قوله تعاىل 
  منايانا ودولة آخرينا... ولكن  فما إن طبنا جنب
زائدة، والتقدير يف الذي " إْن " فإن الكسائي يقول إن " ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه " وأما قوله تعاىل 

مكناكم فيه والفراء يقول يف الذي منكنكم فيه وإياه اختار أبو علي، وزعم أنه من جهة املعىن واللفظ أقرب فأما 
وكما أن مل نفى " مكناهم يف األرض ما مل منكن لكم " يف املعىن يف قوله " فيما إن مكناكم فيه " املعىن، فألن قوله 

أو مل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا " بال إشكال، وكذلك إن، ويبني ذلك قوله 
يدل على أن متكني من تقدمهم يزيد على فهذا كله " أشد منهم قوة وأثاروا األرض وعمروها أكثر مما عمروها 

متكينهم، فهذا مبنزلة ما مل منكن لكم وأما اللفظ فألن ما موصولة، وأن يزاد بعد ما املوصولة وإمنا يزاد بعد النفي يف 
  حنو ما إن طبنا جنب والذي جاء من ذلك يف الشعر فيما أنشده سيبويه وأبو زيد من قوله

  ورج الفىت للخري ما إن رأيته
إمنا هو لتشبيه اللفظ فثبت هبذا كله وحتقق أن من تكلم يف اجلوهر والعرض واجلزء الذي يتجزأ أو ال يتجزأ ال 

يعرف معىن قوله حني ال حني ألن ذاك عقلى وهذا مساعي، وبني ما يكون مبيناً على السماع، وبني ما يكون مبنياً 
ال حيل لك يف هذا الكتاب؛ لسقت مجيع ما اختلفوا يف على العقل تفاوت وبون ولوال أين خفت أن تقول بعدي ما 

  زيادته يف التنزيل يف هذا الباب، لكين ذكرهتا يف مواضع ليكون أحفظ عندك

  السادس ما جاء يف التنزيل من األمساء اليت مسيت هبا األفعال

ا تراه يف الكتاب وهي أبواب ذكرها سيبويه، حنو صه، ومه، ورويد، والنجاء، وإياك، وعليك، وهاك، وهلم كم
فهذه كلها أمساء مسيت هبا األفعال وقد أبطلنا قول من قال هي قسم رابع، يف غري كتاب من كتبنا فمما جاء يف 

التنزيل من ذلك قوهلم يف الدعاء بعد الفاحتة آمني وفيه لغتان أمني، وآمني، بالقصر واملد؛ وكالمها اسم ل استجب؛ 
يف آمني ضمري املخاطب وروى عن األخفش أنه اسم أعجمي، مثل هابيل كما أن صه اسم ل اسكت ومه كذلك و

وقابيل؛ فإن مسيت به رجالً مل ينصرف قال أبو علي يف التذكرة لو قال قائل إنه ليس بأعجمي، ألنه ال خيلو لو كان 
مل خيل من  أعجمياً من أن يكون اسم جنس، أو منقوالً من معرفة، وليس باسم جنس وال منقوالً من معرفة، فإذا

  هذين الوجهني يف العجمة، وليس واحداً منهما، ثبت أنه ليس بأعجمي، فهو وجه

فإن قلت إنه وزن جاء يف األعجمية قيل ال ينكر، وإن كان جاء يف األعجمي مثل، هابيل، أن جيئ هذا عربياً، 
ئ مفردة، حنو انقحل، وما أشبهه ويكون إفراده يف األبنية العربية مثل درى، ومرنق، وحنو ذلك من األبنية اليت جت

فبعضهم ال يصرفه لتوهم العجمة، وبعضهم يصرفه وجيعله مثل قرياط، وفريوز قال أبو علي يف موضع آخر اختلف 
يف آمني فقال قائلون إنه اسم من األمساء اليت مسي هبا الفعل، حنو صه، ومه، وإيه، ورويد، وما أشبه ذلك وقال 

 فمما يدل على أنه مسي به الفعل ما روى حجاج عن ابن جريج عن عكرمة قال أمن قائلون هو اسم من أمساء اهللا
ربنا " وكما أن قول موسى " قد أجيبت دعوتكما فاستقيما " هارون على دعاء موسى عليه السالم، فقال اهللا 

لوال أنه كذلك مل مجلة مستقلة وكالم تام، كذلك قول هارون آمني مجلة مستقلة وكالم تام و" اطمس على أمواهلم 



يكن هارون داعياً، ألن من تكلم باسم مفرد أو كلمة مفردة مل يكن داعياً، كما ال يكون آمرا، أال ترى أن الدعاء 
لفظه كلفظ األمر، فيقول القائل اللهم اغفر يل يف األمر يل، كقوله لصاحبه اذهب يب إال أنه استعظم يف الدعاء أن 

، مبنزلة اسكت؛ ومه، مبنزلة اكفف كذلك يف الدعاء آمني، مبنزلة استجب وفيه يقال إنه أمر كما أن قوهلم صه
ضمري مرفوع بأنه فاعل كما أن يف سائر هذه األمساء اليت مسي هبا الفعل أمساء مضمرة مرتفعة ويدل على ذلك ما 

استجب عبد رواه عبد الوهاب عن إمساعيل بن مسلم قال كان احلسن إذا سئل عن آمني قال تفسريها اللهم 
الوهاب، عن عمر بن عبيد، عن احلسن يف آمني ليكن ذلك ومن حيث كان دعاء كما ذكرنا، أخفى يف قول أيب 

ادعوا ربكم تضرعاً " حنيفة وأصحابه يف الصالة ومل جيهر به، ألن املسنون يف الدعاء اإلخفاء، بداللة قول اهللا تعاىل 
ه وعلى آله أنه قال لقوم رافعي أصواهتم بالدعاء إنكم ال تنادون أصم وملا روى من قول النيب صلى اهللا علي" وخفية 

وال غائباً، وإن الذي تنادونه أقرب إليكم من رءوس مطيكم ومما يدل على أن هذه األمساء املسمى هبا الفعل فيها 
ملضمر املرفوع ضمري فاعل، كما أن يف قولنا اضرب وما أشبهه من أمثلة األمر ضمري فاعل، إنك ملا عطفت عليه ا

مكانكم أنتم " أكدته، كما أنك ملا عطفت على الضمري املرفوع يف مثال األمر أكدته وذلك حنو قوله تعاىل 
ملا عطف الشركاء على مكانكم، وكان قوله مكانكم مبنزلة قولك اثبتوا، وامسا هلذا الفعل، أكد بأنتم؛ " وشركاؤكم 

اسكن " ، " فاذهب أنت وربك فقاتال " ال األمر أكد يف قوله تعاىل كما أنه ملا عطف على املضمر املرفوع يف مث
فإذا ثبت احتمال هذه األمساء املسمى هبا الفعل الضمري، كما احتملته أمثلة األمر، ثبت أهنا " أنت وزوجك اجلنة 

ا ال دليل عليه وقد مجل وإذا كانت مجالً مل تصح أن تكون من أمساء اهللا سبحانه، وأن القائل بذلك خمطئ، ال دعائه م
قامت الداللة على فساده أال ترى أن أمساء اهللا ليس فيها ما هو مجلة، وأهنا كلها مفردة، وهي على ضربني أحدمها 

ما كان صفة، حنو عامل، وقادر، وخالق، ورازق واآلخر ما كان مصدراً، حنو اإلله، والسالم، والعدل فإذا مل ختل من 
من واحد من هذين، وال امسا غري وصف وال مصدراً، كقولنا شئ ثبت أنه ليس منها  هذين الضربني، ومل يكن آمني

فأما ما روى عن جرير بن عبد احلميد، عن منصور بن املعتمر عن هالل بن يساف، عن جماهد أنه قال آمني اسم من 
مصروف إىل اهللا سبحانه،  أمساء اهللا تعاىل فعندنا هذا االسم ملا تضمن الضمري املرفوع الذي وصفنا، وذلك الضمري

قال إنه اسم اهللا على هذا التقدير، ومل يرد أن الكلمة اسم من أمساء اهللا دون الضمري، كعامل، ورازق فإذا احتمل 
هذا الذي وصفت مل يكن فيما روى عنه حجة ملن قال إن مجلة الكلمة اسم ومما يدل على أنه ليس باسم من أمساء 

األفعال على ما ذكرت، أنه مبين، كما أن هذه األمساء املوضوعة لألمر مبنية وليس يف أمساء اهللا تعاىل، وأنه من أمساء 
اهللا تعاىل اسم مبين على هذا احلد فلما كان هذا االسم مبنياً كصه، وإيه، وحنومها دل ذلك على أنه مبنزلتهما، وليس 

فإن قال قائل فقد حكى سيبويه وعامة البصريني  من أمساء القدمي سبحانه، إذ ليس يف أمسائه اسم مبين على هذا احلد
يف اله أبوك أهنم يريدون هللا أبوك وهذا االسم مبين ألنه ال خيلو من أن يكون على قول من قال اله ألفعلن فأضمر 

  حرف اجلر واختص به أو على قول من قال
  أال رب من قليب له اهللا ناصح

وأعمله، فبني أنه ليس على إضمار حرف اجلر، إذ هو مفتوح يف ألنه ليس مبنون، فأوصل الفعل ملا حذف اجلار، 
اللفظ وليس يف حنو إبراهيم، وعمر فيكون مفتوحاً يف موضع اجلر، أو منصوباً بال تنوين، حنو رأيت عمر، لتعرى 

ين، وإذا االسم مما مينع الصرف فإذا مل يكن على شئ من هذه األحناء، اليت ينبغي أن يكون املعرب عليها ثبت أنه مب
كان مبنياً مل ميتنع أن يكون آمني امسا مثله وإن كان مبنياً قيل له إمنا بين هذا االسم الذي حكاه سيبويه لتضمنه معىن 

احلرف ال للتعريف أال ترى أنه زعم أهنم أرادوا هللا أبوك، فلما مل يذكر الم املعرفة وتضمن االسم معناها بين كما 



لف والالم، وكما بين مخسة عشر ملا تضمن معىن حرف العطف، وكم، وكيف، وأين ملا بين آمني، ملا تضمن معىن األ
تضمنت معىن االستفهام أغنت عن حروف االستفهام واالسم إذا تضمن معىن احلرف بين فأما آمني مل يتضمن معىن 

ن األمساء اليت احلرف على هذا احلد، وال على حنو كيف وكم، بين كما بين صه ومه ونزال وحذار، وحنو ذلك م
تستعمل يف األمر للخطاب وحكى قطرب له أبوك، بإسكان اهلاء وهذا صحيح يف القياس مستقيم، وذلك أنه ملا 

وجب البناء وحرك اآلخر منه بالفتح اللتقاء الساكنني، مث حذف منه حرف اللني الواقع موقع الالم، كما حذف يف 
كنني، فبين على السكون، لزوال ما كان يوجب التحريك من التقاء حنو يد ودم، وبقي على حرفني، زال التقاء السا

الساكنني فإن قال فهال بين على احلركة وإن كان على حرفني، ألنه قد جرى متمكناً يف غري هذا املوضع، كما بين 
حال  عل عند سيبويه على احلركة، يف قوهلم من عل وإن كان على حرفني، جتربه غري متمكن جمراه متمكناً، قبل

البناء قيل مل يشبه هذا عل، ألن عل وحنوه مما يلحقه اإلعراب يف التمكن على اللفظ الذي هو عليه وله من قوهلم له 
أبوك، حلقه احلذف من شئ مل يتمكن قط يف كالمهم فإذا كان كذلك مل يلزم أن يكون مثل عل ملفارقته ل عل يف 

ا كان كذلك صار مبنزلة حذفهم مذ يف منذ يف أن احملذوف مبين كما أنه مل جير االسم احملذوف هذا عنه متمكناً؛ فلم
أن احملذوف منه كذلك، ويف أن احملذوف أسكن لزوال ما كان له حرك باحلذف، وهو التقاء الساكنني فأما قوله 

فالقول أنه مبين غري معرب من حيث صار امساً للفعل، كما كان صه وهلم " مكانكم أنتم وشركاؤكم " تعاىل 
وحنومها مبنية فإن قلت إن مكانكم منصوب والنصب فيه ظاهر قيل ليست هذه الفتحة بنصب، وذلك أن انتصابه 

ال خيلو من أن يكون بعامل عمل فيه بعد أن جعل امسا للفعل، أو أن يكون بعد التسمية به يف االنتصاب على ما 
الفعل على ما كان قبل، أال ترى أن تقديره  كان عليه قبل ذلك، فال جيوز أن يكون انتصابه اآلن، وقد مسي به

معموالً لذلك العامل، واتصاله به ال يصح كما يصح اتصاله به يف هذه املواضع اليت ال تكون أمساء للفعل؛ وذلك 
قولك زيد مكانك، والذي مكانك زيد؛ فهذا سد مسد الفعل الذي عمل فيه، وأغىن من حيث كان تقدير العامل 

ف يف األصل غري ممتنع، حنو زيد استقر مكانك، أو مستقر؛ والذي استقر مكانك وقدرت هذا الذي تعلق به الظر
العامل يف املوضع الذي مسيت الفعل به مل يتعلق به، على حد تعلق الظرف يف املعموالت بعواملها أال ترى أنك إن 

لك مل يتصل به بعد أن صار امسا علقته هبا على أنه ظرف بطل أن يكون مجلة وزال عنه معىن األمر، فإذا كان كذ
للفعل كما كان يتصل به قبل وإذا مل يتصل به مل يكن معموالً له، ومل جيز أن يكون، وهو اسم للفعل، معرباً 

باإلعراب الذي كان يعرب به قبل وال جيوز أيضاً أن يكون انتصابه بعامل عمل فيه بعد أن جعل امسا للفعل، وذلك 
فسه العامل، كما أن أمثال األمر نفس العامل، وكما أنه ال عمل لشئ يف أمثلة األمر، كذلك أنه مبنزلة األمر، وهو ن

ما أقيم مقامه فإن قلت إن األفعال املضارعة عاملة يف فاعليها، ومل مينعها ذلك من أن تكون معمولة لعوامل أخر؛ 
أن يكون هو نفسه أيضاً معموالً لغريه،  فكذلك ما تنكر، أال مينع كون مكانك وحنوه عامالً يف الفاعل املضمر فيه

  كما مل مينع املضارع أن يكون معموالً لغريه وإن كان عامالً يف فاعله

قيل إن املضارع ملا أشبه األمساء ووقع موقعها يف بعض املواضع تعرف، للمشاهبة اليت بينه وبني االسم، على ما ذكر 
رج بذلك عن أن تقع مواقع األمساء، فوجب بناؤها لوقوعها موقع يف مواضع ذلك وهذه األمساء إذا مسي هبا الفعل خت

  ماال يكون إال مبنياً، كما بين قوهلم فدى لك يف قوله
  أجره الرمح وال هتاله... مهالً فداء لك يا فضاله 

حنوه، ملا وقع موقع األمر، وكما بين املضارع يف قول أيب عثمان ملا وقع موقع فعل األمر كذلك بين دونك وحذرك و
لوقوعه موقع فعل األمر؛ أال ترى أهنم بنوا رويد يف هذا الباب مع أنه مصغر فما عداه من هذه األمساء أجدر بالبناء 



وإذا كان كذلك مل جيز أن يتعرب مكانك بإعراب بعد ما مسي به الفعل، فإذا مل جيز أن يتعرب مبا كان متعرباً قبل أن 
بعدما مسي به ثبت أنه غري معرب وهذا مذهب أيب احلسن األخفش وإذا مل مسي به الفعل، ومل جيز أن يعرب بشئ 

يكن معرباً كان مبنياً، ومل جيز أن يكون يف موضع رفع وال نصب وال جر، ألن ما يعمل يف األمساء ال يعمل فيه اآلن 
غري معربة فأما حترك  عامل فأما ما يعمل يف الفعل فال يعمل فيه أيضاً، ألنه ليس بفعل؛ فإذا كان كذلك ثبت أهنا

بعض هذه األمساء حبركة قد جيوز أن يكون لإلعراب، حنو مكانك، وحذرك، وفرطك؛ فإن ذلك ال يدل على أهنا 
معربة أال ترى أن احلركات قد تتفق صورها وختتلف معانيها، كقولك يا منص، يف ترخيم رجل امسه منصور على 

رع دالص، وأدرع دالص ال تكون الكسرة اليت يف اجلمع الكسرة قول من قال يا حارِ ويا حاٌر وكذلك من قال د
اليت يف الواحدة، ألن اليت يف الواحد مثل اليت يف كناز وضناك واليت يف اجلمع مثل يف شراف وظراف وكذلك قوله 

ضمة " والفلك اليت جتري يف البحر " فضمة الفاء مثل ضمة قفل وبرد وقوله تعاىل " يف الفلك املشحون " تعاىل 
الفاء فيه للجمع على حد أَسِد وْأْسِد و َوٍثن و ُوثْنٍ وكذلك ال ينكر أن تتفق احلركات يف مكانك وخيتلف معناها، 

ملا ذكرنا من الداللة على ذلك؛ فتكون، إذا كان ذلك ظرفاً أو مصدراً، حركة إعراب، وإذا كان امسا للفعل حركة 
كة البناء يف يا بن أم وال رجل عندك فكذلك اتفاقهما يف مكانك ويف بناء وحنوه أال ترى اتفاق حركة اإلعراب وحر

آمني لعتان قصر ومد؛ فاملقصور عريب، لكثرة فعيل يف العريب واملمدود خمتلف فيه وقد حكينا عن األخفش أنه 
جام واآلخر أعجمي، ملا مل ير هذا املثال يف العريب وهذا ال يصح؛ ألن األعجمي ال خيلو من قسمني أحدمها حنو الل

حنو إبراهيم، وإمساعيل وهذا ليس واحداً منهما، فإذن هو عريب واملد فيها إلشباع الفتح، كإشباع منتزاح، وال 
ترضاها، وأنظور، والصياريف، وغري ذلك وكما ال جيوز ألحد أن يقول إن هذه الكلمات أعجميات خلروجها عن 

باع فيها، فكذلك يف آمني وقال حممد بن يزيد آمني مثل كالمهم، فكذلك ال يقال يف آمني وإذا كان هذا لإلش
عاصني وأراد به أن امليم خفيفة كالصاد، ومل يرد به أنه مجع، ألنه إن كان امساً من أمساء اهللا فاجلمع فيه كفر، وإن 

تصرفه فإن  كان امساً للفعل فإنه نائب عن اجلملة، فال جيوز مجعه وأما قول األخفش إنك إذا مسيت ب آمني رجالً مل
قال قائل فأحذ السببني املانعني من الصرف التعريف، فما السبب الثاين املنضم إىل التعريف، وليس آمني مبنزلة هابيل 

يف أنه اسم جرى معرفة يف كالم العجم فيمنعه الصرف، كما مينع إبراهيم وحنوه؟ قيل جيوز أن تقول إنه ما مل يكن 
ختصة فامتنع من الصرف كما امتنعت عنده عريط وهذا الشبه فيما ال ينصرف اسم جنس ك شاهني أشبه األمساء امل

معمل أال ترى أهنم شبهوا عثمان يف التعريف بسكران ومن كان آمني عنده عربياً فالقياس أن يصرفه إذا مسي به 
ريب ال ثاين له من رجالً، على قول بين متيم، وال مينعه خروجه عن أبنية كالمهم من االنصراف، ألنه يصري مبنزلة ع

دونه، حنو إنقحل وعلى قياس قول أهل احلجاز ينبغي أن حيكى، أال ترى أهنم لو مسوا رجال بفعال، حنو حذام، 
" كتاب اهللا عليكم " وقطام، حلكوه ومل يعربوه فهذا هو القول يف آمني ومن ذلك قوله تعاىل يف قول الكسائي 

أي احفظوها هذا عندنا ال يصح، ألن معمول " عليكم أنفسكم " ىل والتقدير عنده عليكم كتاب اهللا كقوله تعا
عليك ال يتقدم عليه، وإمنا كتاب اهللا نصب مصدر مؤكد ما تقدم وسأعد لك من أخواته معه ما يفهم به صحته فإن 

  قلت فقد جاء ذلك يف قوهلا

  إين رأيت الناس حيمدونكا... يأيها املاتح دلوى دونكا 
فمن حج " وى، وهذا عندنا مبتدأ وخرب ليس كما قالوا فأما وقف من وقف على قوله تعاىل قال التقدير دونك دل

مث يبتديء فيقرأ عليه أن يطوف هبما فليس باملتجه، ألن سيبويه قال إن هذا يكون يف " البيت أو اعتمر فال جناح 
ن مسعه أن بعضهم قال عليه رجالً اخلطاب دون الغائب، فال جيوز محله على اإلغراء وهذا لفظ سيبويه قال حدثين م



من " ليسىن هذا قليل، شبهوه بالفعل يعين أنه أمر غائباً، فقال عليه وأما ما روى عن النيب عليه السالم أنه قال 
وإمنا أمر الغائب هبذا احلرف على شذوذه، ألنه قد " استطاع منكم الباءة فليتزوج وإال فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

ذكر، فصار بالذكر الذي جرى له كاحلاضر، فأشبه أمر احلاضر وإمنا قوله عليه خرب ال أي ال إمث عليه جرى للمأمور 
فقد قالوا معناه هلم لك قال رجل لعلي بن " هيت لك " يف التطوف بينهما، والطواف ليس بفرض وأما قوله تعاىل 

  أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليه
  راق إذا أتيتاأخا الع... أبلغ أمري املؤمنني 
  عنق إليك فهيت هيتا... أن العراق وأهله 

أي هلم إلينا، وقد كسر قوم اهلاء، وهو لغة يف ذا املعىن، ورفعت يف ذا املعىن قال وقراءة أهل املدينة هيت لك يف ذا 
اسم للفعل  املعىن، اهلاء مكسورة والتاء مفتوحة واملعروف هَْيُت هيَت بضم التاء وفتحها وحكى الكسر أيضاً وهو

ولك على هذا للتبيني مبنزلة لك يف قوهلم هلم لك ومثل تبيينهم رويدك بالكاف يف رويدك وتبيينهم هآء وهآء 
بقوهلم هاك، وهاك ولك يف هلم لك متعلق هبذا االسم الذي مسي به الفعل وال جيوز أن يتعلق مبضمر، ألنك لو 

ألفعال هبا ال توصف، ألهنا مبنزلة مثال األمر، وكما ال يوصف علقته مبضمر لصار وصفاً وهذه األمساء اليت مسيت ا
مثال األمر كذلك ال توصف هذه األمساء ومن ذلك هلم يف قوله هلم شهداءكم، ويف قوله هلم إلينا وهي ها ضمت 

ل إىل مل فجعال كالشئ الواحد وفيه لغتان أحدمها وهو قول أهل احلجاز، ولغة التنزيل أن يكون يف مجيع األحوا
للواحد والواحدة واآلثنني واآلثنتني واجلماعة من الرجال والنساء على لفظ واحد، ال تظهر فيه عالمة تثنية وال 
مجع، كقوهلم هلم إلينا فيكون مبنزلة رويد، وصه، ومه، وحنو ذلك، حنو األمساء اليت مسيت هبا األفعال، وتستعمل 

ة واألخرى أن تكون مبنزلة رد يف ظهور عالمات الفاعلني، للواحد واجلمع، والتأنيث والتذكري على صورة واحد
على حسب ما تظهر يف رد وسائر ما أشبهها من األفعال وهي يف اللغة األوىل ويف اللغة الثانية، إذا كانت 

للمخاطب، مبنية مع احلرف الذي بعدها على الفتح كما أن هل تفعلن مبىن مع احلروف على الفتح وإن اختلف 
ني يف الكلمتني، فلم مينع االختالف من البناء على الفتح وخلفة ها املنبهة، لكون األمر موضعا موقع احلرف

لالستعطاف، كما حلقت يا أال يا اسجدوا وها هاأنتم فحذف لكثرة استعمال األلف من ها ك ال أدري، ومل أبل 
 بدليل جيل، ومول، فلم يعلوا وألن األلف حذفت ملا كانت الالم يف نية السكون، وكأنه هلمم والساكن معترب

اعتباراً بسكون الياء والواو يف موئل، وجيأل وحسن حذف األلف جعلها مع مل كخمسة عشر، بداللة اشتقاقهم 
الفعل منه فيما حكى األصمعي إذا قيل لك هلم فقال ما أهلم، فاشتقاقهم الفعل نظري أهريق زيادة ال معىن له 

حسن، ألهنم مل يغريوه يف التثنية واجلمع وقال الفراء إن أصله هل أم وأم، من ويكون اشتقاق هلل، وحوقل، وهو أ
قصدت والدليل على فساد هذا القول أن هل ال خيلو من أحد أمرين إما أن يكون مبعىن قد، وهذا يدخل يف اخلرب 

 األمر؛ فإن ذلك ال وأما أن يكون مبعىن االستفهام، وليس لواحد من احلرفني تعلق باألمر وإن قلت هو خرب مبعىن
يدخل عليه هل ألن من قال رحم اهللا ال يقول هل رحم اهللا، والفتح فيه كالفتح يف ليقومن وليس اللتقاء الساكنني، 
كالفتح يف رد ألن رد جيوز فيه األوجه الثالثة، وهلم ال جيوز فيه إال الفتح، على لغة أهل احلجاز ومن ذلك أفٍّ يف 

وفيه لغات واملقروء " والذي قال لوالديه أف لكما " ويف قوله " أف لكم " وقوله " ما أف وال تقل هل" قوله تعاىل 
منها الكسر بال تنوين، والكسر بتنوين، عن نافع وحفص، والفتح بال تنوين، وجيوز يف العربية الضم بال تنوين، 

  والضم بتنوين ويف لغة سابعة، أيف، مثل أمليت، وأمللت



اً وقد مسي الفعل به فبين وهذا يف البناء على الفتح، كقوهلم سرعان ذا إهالة، ملا صار امساً ل ومعىن كله نتناً وذفر
يسرع، وكذلك أف، ملا كان امساً ملا يكره أو يضجر منه، وحنو ذلك فمن نون نكرة، ومن مل ينون كان عنده معرفة؛ 

فإن قلت ما موضع أف يف هذه اآلى بعد القول، هل  مثل صَْه، وَصٍه، وَمْه، وَمٍه، إال أن أف يف اخلرب، وصه يف األمر
يكون موضعه نصباً كما ينتصب املفرد بعده، أو كما تكون اجلمل؟ وكذلك لو قلت أف وإذا مل يكن مع أف لك، 
كان ضعيفاً، أال ترى أنك لو قلت ويل مل يستقم حىت توصل به لك فيكون يف موضع اجلر ومن األمساء اليت مسيت 

وفيها لغات إحداها هاك، للرجل، وهاك، للمرأة والكاف للخطاب " هاؤم اقرءوا كتابيه " وله تعاىل هبا األفعال ق
يدل على ذلك أن معىن هاك زيدا، أي خذ زيداً فزيداً، هو منصوب هبذا الفعل، وال يتعدى إىل مفعولني ويدلك 

ا على وجه؛ وذلك قولك هاؤم وعلى على أن الكاف يف هاَك وهاِك حرف ال اسم إيقاعهمم موقعها ما ال يكون امس
وعلى هذا قالوا لالثنني هاؤما، وللنساء هاؤن؛ كما يقال هاك، وهاكما، " هاؤم اقرءوا كتابيه " هذا قوله تعاىل 

وهاكم، وهاكن وفيها لغة ثالثة، وهي أن تترك اهلمزة مفتوحة على كل حال وتلحقها كافاً مفتوحة للمذكر، 
ءك، وهاءكما، وهاءكم، وهاءك، وهاءكما، وهاءكن وفيها لغة رابعة وهي قولك ومكسورة للمؤنث، فتقول ها

للرجل هأ، بوزن هع وللمرأة هاىن، بوزن هاعى، ولالثنني هاءا، بوزن هاعا، وللمذكرين هاءوا، بوزن هاعوا 
ناه، وللنساء هأن، بوزن هعن فهذه اللغة تتصرف تصرف خف وخايف وخافا وخافوا وخفن، وهي لغة، مع ما ذكر

  قليلة فأما قول علي بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليه
  فلست برعديد وال بلئيم... أفاطم هاىن السيف غري ذميم 

  وطاعة رب بالعباد رحيم... لعمري لقد قاتلت يف جنب أمحد 
  أجذ به من حالق وصميم... وسيفي بكفي كالشهاب أهزه 

  صدر كل حطيموأشفيت منهم ... وما زلت حىت فض ريب مجوعهم 
والوجه أن يكون على قول من كسر اهلمزة للمؤنث، ألن القرآن هبذه اللغة نزل، وهو أفصح اللغات وجيوز أن 
يكون على قول من قال هائى، بوزن خاىف فحذف الياء اللتقاء الساكنني وفيه لغة خامسة، وهو أن يقال للواحد 

بغي أن حيمل هذا عليه أن جيعل مبنزلة صه و مه ورويد و إيه والواحدة والتثنية واجلمع على صورة واحدة والذي ين
فإن رويداً يف اآلية ليست مببنية امسا ل ارفق، حنو " فمهل الكافرين أمهلهم رويداً " وأما رويداً من قوله عز وجل 

 تصغري رويد علياً، ولكنه صفة مصدر مضمر، أي أمهلهم إمهاالً رويدا، وجيوز أن يكون حاالً ويف كال الوجهني
فالتقدير ارجعوا ارجعوا و وراءكم ال " قيل ارجعوا وراءكم " إرواد تصغري الترخيم، أو تصغري رود فأما قوله تعاىل 

فهيهات مبنية " هيهات هيهات ملا توعدون " موضع له ألنه تكرير أال ترى قوهلم وراءك أوسع لك وأما قوله تعاىل 
يه والتقدير هيهات إخراجكم؛ ألنه تقدم أنكم خترجون وال يصح قول على الفتح وهو اسم ل بعد والفاعل مضمر ف

من قال إن التقدير البعد ملا توعدون، أو البعيد ملا توعدون، ألن هذا التقدير ال يوجب هلا البناء على الفتح، وإمنا 
ا وقوله عليه يوجب بناءه كونه يف موضع بعد، كسرعان، يف موضع سرع، وقد ذكرته يف املختلف وأما قوهلم إيه
  السالم إيها أصيل، دع القلوب تقر فإيها، مبين على الفتح، وهو بالتنوين، اسم لكف، وهو نكرة

  السابع ما جاء يف التنزيل من أمساء الفاعلني مضافة إىل ما بعدها ، مبعىن احلال أو االستقبال

، وهو يف تقدير االنفصال، والتقدير مالك اإلضافة فيه إضافة غري حتقيقيه" مالك يوم الدين " فمن ذلك قوله تعاىل 
أحكام يوم الدين؛ وإذا كان كذلك مل يكن صفة ملا قبله، ولكن يكون بدال فإن قلت إنه أريد به املاضي فأضيف؛ 



فالوجه األول أحسن؛ ألنه " ونادى أصحاب اجلنة " فجاز أن يكون وصفاً ملا قبله، واملعىن معىن املستقبل، كما قال 
ه ما يدل على املاضي، والشئ إمنا حيمل يف املعىن على ما خيالف يف اللفظ، حنو نادى، يقال لفظه لفظ ليس يف لفظ

إذ ال يقال لفظه لفظ املاضي ومعناه " مالك يوم الدين " املاضي واملعىن معىن املستقبل، وهذا التقدير ال يصح يف 
  املستقبل

ذلك مل جيز خرباً على كل ألنه ال يكون املبتدأ نكرة واخلرب لوال " كل نفس ذائقة املوت " ومن ذلك قوله تعاىل 
" هدياً بالغ الكعبة " ومن ذلك قوله تعاىل " كل نفس ذائقة املوت ونبلوكم بالشر واخلري " معرفة نظريه يف األنبياء 

ت يف وقت كونه أي بالغاً الكعبة، إضافة يف تقدير االنفصال، أي هديا مقدار به بلوغ الكعبة، ليس أن البلوغ ثاب
أي مقدرين اخللود فيها " وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها " هديا؛ فإمنا احلال هنا كاحلال يف قوله تعاىل 

أي ثانياً عطفه، واإلضافة يف " ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري ثاىن عطفه " ومثله 
أي سابق النهار " وال الليل سابق النهار " ينتصب على احلال ومن ذلك قوله تعاىل تقدير االنفصال، لوال ذلك مل 

إنكم لذائقوا العذاب األليم أي لذائقون العذاب األليم، فالنية به ثبات " والتقدير به التنوين ومن ذلك قوله تعاىل 
رادىن برمحة هل هن ممسكات رمحته هل هن كاشفات ضره، أو أ" النون؛ ألنه مبعىن االستقبال ومن ذلك قوله تعاىل 

فلما رأوه عارضاً مستقبل " هو يف تقدير التنوين، دليلة قراءة من نون ونصب ضره ورمحته ومن ذلك قوله تعاىل " 
أي عارض ممطر إيانا، ولوال ذلك مل جيز وصفاً على " عارض ممطرنا " أي مستقبالً أوديتهم ومثله ما بعده " أوديتهم 

دليله قراءة يزيد منذر من خيشاها بالتنوين فهذه األمساء كلها " إمنا أنت منذر من خيشاها " قوله النكرة ومن ذلك 
ألن اإلضافة يف حنو " فالق اإلصباح وجعل الليل سكنا " إذا أضيفت خالفت إضافتها إضافة املاضي، حنو قوله تعاىل 

وإمنا صحت إضافة ألنه ال يعمل فيما " كم اهللا ذل" ذلك صحيحة، وتوصف به املعرفة؛ أال ترى أن فالق صفة لقوله 
بعده، فال يشبه الفعل، وإذا كان مبعىن احلال أو االستقبال عمل فيما بعده، ألنه يشبه يفعل بدليل أن يفعل أعرب 

 "فلما كشفنا عنهم الرجز إىل أجل هم بالغوه " وقوله تعاىل " واتقوا اهللا واعملوا أنكم مالقوه " فأما قوله تعاىل 
إن يف " وقوله تعاىل " إنا منجوك وأهلك " وقوله تعاىل " حتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه " وقوله تعاىل 

فاهلاء والكاف عند سيبويه يف " لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه " وقوله تعاىل " صدوركم إال كرب ما هم ببالغيه 
جر، وإن " لذائقوا العذاب " وقوله " سابق النهار " ر يف قوله موضع اجلر باإلضافة، لكف النون، كما أن الظاه

فنصب " وأهلك " كانت اإلضافة يف تقدير االنفصال وعند األخفش الكاف واهلاء يف موضع النصب، بدليل قوله 
والشمس " على إضمار فعل، كما حيمل " وأهلك " املعطوف، فدل على نصب املعطوف عليه وسيبويه حيمل قوله 

فسيبويه يعترب املضمر بالظاهر وكما " وما كنت متخذ املضلني عضداً " على إضمار فعل وكذلك " ر حسبانا والقم
جبر املسجد وإضافة حاضري إليه، فكذا هذا واألخفش يدعى " ذلك ملن مل يكن أهله حاضرى املسجد احلرام " جاز 

ال بالغونه فافترق احلال بني الظاهر واملضمر وأما أن النون ال ميكن إظهارها هنا، ال جيوز منجونك، وال بالغينه، و
ليس بوصف هللا، ألنه نكرة، واإلضافة يف تقدير االنفصال بدليل تعلق الظرف به " فتبارك اهللا أحسن اخلالقني " قوله 

  ، وقد جاء" أعلم مبن ضل " يف أحوج ساعة و 
  جد فيها ملا لديه كفاء... ملك أضلع الربية مايو 

ع ب هو، ألنه موضع بناء وإن شئت كان بدالً؛ ألن إضافة أفعل يف تقدير من فإذا ثبت زيد أفضل فإن أحسن مرتف
القوم؛ والتقدير أفضل من القوم؛ فإضافته غري حمضة، ال يتعرف هبا، فوجب أن يكون أحسن بدالً ال وصفاً ومن 



عطوف عليه، ومن فتح، فهو مصدر، بالكسر، اسم الفاعل، ليكون معرفة فيشاكل امل" وخامت النبيني " ذلك قوله 
  أي، ذا ختم

  الثامن ما جاء يف التنزيل من إجراء غري يف الظاهر على املعرفة

قال قوم إمنا اجنر غري ألنه بدل من الذين " صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم " فمن ذلك قوله تعاىل 
ين فقيل هلم إن غرياً أبداً نكرة، فكيف جتري وصفاً على وهو معرفة، وال كالم يف هذا وقال قوم بل هو صفة ل الذ

املعرفة؟ وإمنا قالوا ذلك ألنك إذا قلت مررت برجل غريك، فكل الناس غري املخاطب وقال أبو إسحاق يف ذلك إن 
 غريا جرى وصفا ل الذين هنا، ألن معىن الذين أنعمت عليهم كل من أنعم اهللا عليه منذ زمن آدم إىل قيام الساعة

  وليسوا مقصوداً قصدهم

وقال أبو بكر بن دريد غري إذا أضيف إىل اسم يضاد املوصوف وليس له ضد سواه، يتعرف غري باإلضافة، كقولك 
مررت باملسلك غري الكافر، وعليك باحلركة غري السكون، ال يضاد املنعم عليهم إال املغضوب عليهم، فتعرف غري 

ال " ومثل غري املغضوب قول تعاىل " ا نعمل صاحلاً غري الذى كنا نعمل اخرجن" وقال أبو علي يشكل هذا بقوله 
" فمن رفع غريا جعله تابعاً ل القاعدين على الوجهني وكذا قوله " يستوي القاعدون من املؤمنني غري أوىل الضرر 

  ، فيمن جر غريا" او التابعني غري أوىل اإلربة من الرجال 

  اخلطاب املتصلة وال موضع هلا من اإلعراب التاسع ما جاء يف التنزيل من كاف

فالكاف هنا للخطاب ومن ادعى فيه أنه جر " إياك نعبد، وإياك نستعني " فمن ذلك الكاف املتصلة بقوله تعاىل 
باإلضافة فقد أحال، ألن إيا اسم مضمر واملضمر أعرف املعارف، فال جيوز إضافته بتة فإن قال إن إيا اسم ظاهر قلنا 

اً ظاهراً ألزم إعراباً واحداً إال يف الظروف، حنو اآلن، وإذ يف أغلب األحوال وأين، وإيا ليس بظرف فإن مل نر امس
قال فقد قالت العرب إذا بلغ الرجل الستني فإياه والشواب، فهذا نادر ال اعتبار به، وال جيوز بناء القواعد عليه 

، وإياه الياء واهلاء أيضاً حرفان، وقد " فإياي فارهبون "  وإذا كان كذلك كان إياكما وإياكم وإياك وإياى من قوله
فذانك " وذانك من قوله " ذلك الكتاب " جردتا عن االمسية وصارتا حرفني ومن ذلك الكاف يف ذلك من قوله 

وماأشبهه الكاف للخطاب لثبات النون يف ذانك ولو كان جراً باإلضافة حذفت النون كما حتذف من " برهانان 
هذان غالماك، ألن ذا اسم مبهم، وهو أعرف من املضاف، فال جيوز إضافة بتة وألنك تقول عندي ذلك قوهلم 

الرجل نفسه وال جيوز أن تقول ذاك نفسك، باجلر، ولو كان الكاف جراً جلاز، فثبت ذلك نفسه، وذاك نفسه، 
فالكاف هنا " مت على أرأيتك هذا الذى كر" يفسد كون الكاف جمروراً ومن ذلك الكاف يف قوله تعاىل 

للخطاب، وال حمل له من اإلعراب؛ ألن العرب تقول أرأيتك زيداً ما صنع؟ ولو كان الكاف املفعول األول لكان 
زيدا املفعول الثاين، وزيدا غري الكاف، ألن زيدا غائب وهو غري املخاطب، وألنه ال فرق بينه وبني قول القائل 

قل أرأيتم إن أخذ اهللا مسعكم " وقوله تعاىل " قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا " أرايتك زيدا ما صنع؟ أال ترى قوله 
فالكاف وامليم ثبوهتما ال يزيد معىن خيتل بسقوطهما، فعلى هذا فقس مجيع الكاف املتصل ب إياك، " وأبصاركم 

ونادامها رهبما أمل أهنكما  "وقوله " فذلكن الذي ملتنين فيه " وذلك، وذاك، وذانك، وأرأيتك، وأرأيتكم وهذا قوله 
الكاف يف هذه املواضع للخطاب وال حمل هلا من اإلعراب " ونودوا أن تلكما اجلنة " وقوله " عن تلكما الشجرة 



وهكذا الكاف يف أولئك، وأولئكم، يف مجيع التنزيل للخطاب، وليس هلا حمل من اإلعراب، الستحالة معىن اإلضافة 
  فيه

  زيل من املبتدأ ويكون االسم على إضمار املبتدأ، وقد أخرب عنه خبربينالعاشر ما جاء يف التن
  

وقد ذكر سيبويه ذلك يف الكتاب حيث يقول يف باب ما جيوز فيه الرفع مما ينتصب يف املعرفة وذلك قولك هذا عبد 
وجهني فوجه  اهللا منطلق حدثنا بذلك يونس وأبو اخلطاب عمن يوثق به من العرب وزعم اخلليل أن رفعه يكون على

أنك حيث قلت هذا عبد اهللا منطلق، أضمرت هذا أو هو فكأنك قلت هذا عبد اهللا هو منطلق والوجه اآلخر أن 
جتعلهما مجيعاً خرباً ل هذا، كقولك هذا حلو حامض ال تريد أن تنقص احلالوة، ولكن تزعم أنه قد مجع الطعمني 

  وقال الشاعر" وهذا بعلى شيخ " عم أهنا يف قراءة ابن مسعود وز" كال إهنا لظى، نزاعة للشوى " قال اهللا تعاىل 
  مقيظ مصيف مشىت... من يك ذا بت فهذا بىت 

ف " آمل ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني " البت الكساء انتهت احلكاية عن سيبويه فمن ذلك قوله تعاىل 
وكان أبو علي يقول إنك إذا قلت هذا حلو ذلك مبتدأ؛ والكتاب عطف بيان، أي مجع أنه ال شك فيه، وأنه هدى 

حامض؛ فالعائد إىل املبتدأ ضمري من جمموعهما أال ترى أهنم فسروه بقوهم هذا مز وكان عثمان يقول قد قال هذا 
  وعندي أن الضمري يعود إليه من كل واحد منهما وبينهما كالم طويل ذكرته يف االختالف

" اسم " الَِّذيَن كَفَرُوا " ف " واء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون إن الذين كفروا س" ومن ذلك قوله تعاىل 
استفهام مبعىن اخلرب يف موضع الرفع " أَأَْنذَْرَتُهمْ أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم " ابتداء وقوله " و َسَواٌء َعلَْيهِم " مبنزلة املبتدأ " إِنَّ 

مجلة أخرى خرب بعد " الَ ُيْؤِمُنونَ " إلنذار واجلملة خرب الذين وقوله خرب سواء والتقدير سواء عليهم اإلنذار وترك ا
خرب، أي إن الذين كفروا فيما مضى يستوي عليهم اإلنذار وترك اإلنذار، ال يؤمنون يف املستقبل وهذا يراد به قوم 

أَْنذَرَْتُهْم أَْم لَْم تُْنِذرُْهْم أَ" خاص، كأيب جهل وأصحابه، ممن مل ينفعهم اإلميان، وليس على العموم فإن قلت فإن قوله 
إذا كان خربا ل سواء فليس يف هذه اجلملة ما يعود إىل املبتدأ الذي هو سواء، فكيف صح وقوعه خرباً عنه؟ " 

فاجلواب أن هذه مجلة يف تقدير املفرد، على تقدير سواء عليهم اإلنذار وترك اإلنذار ولو صرح هبذا مل يكن ليحتاج 
مري، فكذا إذا وقع موقعه مجلة وقد قوم أن اإلنذار، مبتدأ، وترك اإلنذار عطف عليه، وسواء خرب فيه إىل الض

سواء " واألوىل أوجه، ولكنه على هذا املخرب عنه مقدر، وليس يف اللفظ وعلى األول املخرب عنه يف اللفظ ومثله 
موت وجيوز أن يكون هدى خرب مبتدأ والتقدير سواء عليكم الدعاء والص" عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون 

والتقدير " وقولوا حطة " مضمر، أي هو هدى ألن سيبويه جوز يف املسألة املتقدمة هذا ومن إضمار املبتدأ قوله 
" قال إنه يقول إهنا بقرة ال فارض وال بكر " قولوا مسألتنا حطة؛ أو إرادتنا حطة، فحذف املبتدأ وأما قوله تعاىل 

مرة على حذف املبتدأ، أي ال هي فارض وال بكر ومحله مرة أخرى على أن فارض صفة لبقرة،  فحمله أبو إسحاق
، فجر " وفاكهة كثرية ال مقطوعة وال ممنوعة " كما حكاه سيبويه مررت برجل ال فارس وال شجاع ويف التنزيل 

ف أن يكفروا خمصوص " روا بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكف" مقطوعة صفة ل فاكهة ومن هذا الباب قوله تعاىل 
بالذم واملخصوص باملدح والذم يف باب بئس ونعم فيه قوالن أحدمها أنه مبتدأ وبئس خرب، على تقدير بئس كفرهم، 

بئسما اشتروا به أنفسهم والقول الثاين أنه خرب مبتدأ مضمر، ألنه كأنه ملا قيل بئسما اشتروا به أنفسهم، قيل ما 
ل الثاين أي هو أن يكفروا، أي هو كفرهم وعلى هذا فقس مجيع ما جاء من هذا الباب ذلك؟ قيل أن يكفروا والقو

وغري ذلك ومن ذلك قوله تعاىل يف قراءة أيب حامت " بئسما اشتروا به أنفسهم " وقوله " فنعماه هى " من قوله تعاىل 



على فهي تثري األرض وقال قوم  أال ترى أنه يقف على ذلول مث يبتدئ فيقرأ تثري األرض" ال ذلول تثري األرض " 
وأنت ال تقول يقوم زيد وال يقعد، " وال تسقى احلرث " هذا غلط، ألنه لو قال وتسقى احلرث جلاز، ولكنه قال 

وإمنا تقول يقوم زيد ال يقعد وقد ذكرنا يف غري موضع من كتبنا أن الواو واو احلال، أي تثري األرض غري ساقية 
أي هي مسلمة وإن شئت " مسلمة الشية فيها "  يف النفي ومن حذف املبتدأ قوله تعاىل واحلسن أن يكون تثري داخالً

أي " فعدة من أيام أخر " كان قوله ال ذلول أي ال هي ذلول مسلمة، خرب بعد خرب ومن حذف املبتدأ قوله تعاىل 
فال رفث وال " قوله تعاىل أي فالواجب ما استيسر من اهلدى وأما " فالواجب عدة وكذلك فما استيسر من اهلدى 

من رفع رفثاً وال فسوقاً ونصب ال جدال يف احلج فإن خرب املرفوعني مضمر، على قول " فسوق وال جدال يف احلج 
وال جيعل ال مع جدال مبتدأ، كما هو " ال " األخفش، ألنه يزعم أن رفعهما باالبتداء، وجيعل الناصب جدال نفس 

نزلة أن، فال جيوز أن يشترك املنصوب املرفوع يف اخلرب، وعلى هذا مذهب سيبويه مذهب سيبويه، وإمنا جيعل ال مب
  خرب اجلميع قوله يف احلج ألن اجلميع مبتدأ وعلى هذا اخلالف قوله

  وما فاهوا به أبداً مقيم... فال لغو وال تأثيم فيها 
كور ملن اتقى، أي كائن ملن اتقى ومن ذلك أي هذا الشرع، وهذا املذ" ملن اتقى، واتقوا اهللا " ومن ذلك قوله تعاىل 

أي " فنصف ما فرضتم " أي فالواجب إمساك مبعروف ومنه " الطالق مرتان فإمساك مبعروف " قوله تعاىل 
  أي فالواجب وصية ألزواجهم" وصية ألزواجهم " فالواجب نصف ما فرضتم ومنه قوله تعاىل 

فإن أبا إسحاق وأبا العباس محال قوله " زواجاً يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أ" فأما قوله تعاىل 
يتربصن على أنه خرب ابتداء حمذوف، مضاف إىل ضمري الذين، على تقدير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 

ذوفاً يف أزواجهم يتربصن واجلملة خرب الذين والعائد إىل الذين من اجلملة املضاف إليه األزواج وقد جاء املبتدأ حم
أي تقلبهم متاع قليل، فحذف املبتدأ يف مواضع " ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد متاع قليل " قوله تعاىل 

وقال األخفش التقدير يف اآلية يتربصن بعدهم، فحذف بعدهم العائد إىل الذين وإن كان متصالً بالظرف؛ ألنه قد 
التقدير وكأن مل يلبثوا قبله ال بد من إضمار قبله وسترى " ن مل يلبثوا ويوم حيشرهم كأ" جاء مثل ذلك كقوله تعاىل 

ذلك يف مواضع إن شاء اهللا وقال الكسائي إن قول يتربصن جرى خرباً عن االسم الذي تقدم يف صلة املوصول، 
  ألن الغرض من الكالم أن يتربصن هن وأنشد الفراء

  ذبان أن يتندماعلى ابن أيب ال... لعلى إن مالت يب الريح ميلة 
فأخرب عن ابن أيب الذبان، الذي تعلق بقوله إن مالت يب الريح فقال أن يتندما وال حجة له يف البيت، ألنه قد عاد 

من مجلة الكالم إىل ياء املتكلم ضمري، وهو قوله إن مالت يب الريح فبطل حجته بالبيت وصح قول أيب احلسن وقول 
" قال سيبويه قال اهللا عز وجل " فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه  "أيب العباس، ومن ذلك قوله تعاىل 

فارتفع ألنه مل خيرب عن امللكني أهنما قاال فال تكفر فيتعلموا؛ لنجعل قوهلما ال تكفر سبباً " فال تكفر، فيتعلمون 
منا أمرنا ذاك فيكون، أي فهو يكون كأنه قال إ" كن فيكون " للتعلم، ولكنه قال فيتعلمون أي فهم يتعلمون ومثله 

قال أبو علي تقدير قولك ال تقرب األسد فيأكلك، ها هنا غري سائغ أال ترى أن كفر من هنى عن أن يكفر يف اآلية 
ليس سبباً لتعلم من يتعلم ما يفرق به بني املرء وزوجه؛ وذلك أن الضمري الذي يف قوله فيتعلمون ال خيلو من أحد 

فإن كان راجعاً إىل الناس فال تعلق " أحد " ، أو إىل " يعلمون الناس " ون راجعاً إىل الناس من قوله أمرين إما أن يك
له بقوله فال تكفر، ألمه ال معىن لقوله فيتعلمون إذا كان فعل الغري أن حيمل على ال تكفر، لفساده يف املعىن وإن 

فال تكفر، ألن التقدير ال يكن كفر فتعلم واملعىن إن يكن  كان راجعاً إىل أحد مل يكن فيتعلمون أيضاً جواباً لقوله



كفر يكن تعلم، وهذا غري صحيح، أال ترى أنه جيوز أن يكفر وال يتعلم، فليس األول سبباً للثاين، فإذا مل جيز ذلك مل 
ذوف والفعل الذي خيل من أحد أمرين إما أن جتعل الفعل معطوفاً بالفاء على فعل قبله؛ وإما أن جنعله خرباً ملبتدأ حم

قبله ال خيلو من أن يكون كفروا أو يعلمون أو يعلمان، أو فعال مقدراً حمذوفاً من اللفظ، وهو يأبون فإن عطفت 
على كفروا جاز، ويكون موضعه رفعاً كموضع كفروا وإن عطفت على يعلمون الناس فيتعلمون، جاز ويعلمون 

او يف كفروا وجيوز أن يكون بدالً عن كفروا، ألن تعليم السحر الناس جيوز أن يكون منصوباً على احلال من الو
كفر فأما ما اعترض به أبو إسحاق على املعطوف على يعلمون من أنه خطأ، ألن قوله منهما دليل ها هنا على التعلم 

أن يكون من امللكني خاصة، فهو ساقط غري الزم من جهتني إحدامها، أن التعلم إن كان من امللكني خاصة ال مينع 
قوله فيتعلمون عطفاً على كفروا وعلى يتعلمون، وإن كان متعلقاً ب منهما فكأن الضمري يف منهما راجع إىل 

امللكني فإن قلت كيف جيوز هذا؟ وهل يسوغ أن يقدر هذا التقدير ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر 
املضمر فعلى ما ذكرته صحيح فأما اإلضمار قبل الذكر فيتعلمون منهما فتضمر امللكني قبل ذكرمها؟ قيل له أما 

فساقط هنا، ليس يلزم على تقديره يف قول سيبويه إضمار قبل الذكر أال ترى أن منهما إذا كان ضمرياً عائداً إىل 
إن فإن قال " وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات " امللكني، فإن إضمارمها بعد تقدم ذكرمها، وذلك شائع ونظريه قوله 

املعطوف على قول سيبويه بعيد من املعطوف عليه، وعلى قول غريه قريب، ومهما احتملت اآلية من غري تأويل 
  كان أوىل قيل له إن بعد املعطوف عن املعطوف عليه وتراخيه عنه ال مينع من عطفه عليه وإتباعه إياه

" وعنده علم الساعة " فيمن جر على "  يؤمنون وقيله يارب إن هؤالء قوم ال" محلوا قوله تعاىل " أال ترى أن الناس 
وعلم قيله، وليس بعده من املعطوف عليه وتراخيه عنه بأقل من هذا، وهذا كثري واجلهة األخرى، وهي أن الضمري 

فال " ولكن الشياطني هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما " هلاروت وماروت والتقدير 
كني، إمنا يعود إىل هاروت وماروت، وجاز يعلمون محال على املعىن وجيوز عطف يتعلَّمون على ما يعود إىل املل

يعلمان، فيكون التقدير وما يعلمان من أحد فيتعلمون منهما، فيكون الضمري الذي يف يتعلمون على هذا التأويل 
وارتفاعه ال مينع عطفك إياه " عنه حاجزين فما منكم من أحد " ألحد إال أنه مجع ملا محل على املعىن، كقوله تعاىل 

على هذا الفعل الذي ذكرناه، ألن هذا الفعل، وإن كان منفيا يف اللفظ، فهو موجب يف املعىن أال ترى أن معناه 
وجيوز أن يكون معطوفاً على مضمر دل عليه الكالم، وهو " إمنا حنن فتنة فال تكفر " يعلمان كل أحد إذا قاال له 

لمون إال أن قوله فال تكفر هنى عن الكفر، فدل فيتعلمون على إبائهم فأما كونه خرباً للمبتدأ احملذوف، يأبون فيتع
" صم بكم عمٌى " فعلى أن تقدره فهم يتعلمون منهما، فهذا ما احتملته هذه اآلية ومن إضمار املبتدأ قوله تعاىل 

يقف على صم مث على بكم مث على عمى فيصري لكل  فأضمر املبتدأ وأخرب عنه بثالثة أخبار وكان عباس بن الفضل
على أن الواو هنا " والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات " اسم مبتدأ، واألول أوجه ودل قوله يف األخرى 

مقدرة أيضاً؛ وأنه يف قوهلم هذا حلو حامض، مقدر أيضاً واجلار يف قوله يف الظلمات متعلق مبحذوف والتقدير صم 
إذا وقفت على هو كان احلى " اهللا ال إله إال هو احلى القيوم " ابتون يف الظلمات ومن هذا الباب قوله تعاىل وبكم ث

خرب مبتدأ مضمر وال جيوز أن يكون احلي وصفاً ل هو ألن املضمر ال يوصف وجيوز أن يكون خرباً لقوله اهللا وجيوز 
مجلة خرب املبتدأ " ال تأخذه سنة " احلي مبتدأ والقيوم صفة، و  أن يرتفع احلى باالبتداء والقيوم خربه وجيوز أن يكون

" وال نوم " الظرف، وما ارتفع به خرب آخر، فال تقف على قوله " ما يف السموات وما يف األرض " ويكون قوله 
صدقة الرب هذا خرب مبتدأ مضمر، والتقدير فيه وجوب " للفقراء الذين أحصروا يف سبيل اهللا " ومن ذلك قوله تعاىل 

للفقراء الذين " " وما تنفقوا من خري فألنفسكم " وقيل الالم بدل من الالم يف قوله تعاىل " للفقراء الذين أحصروا 



وهذا ال يصح، ألن الفقراء مصرف الصدقة، واملنفقون هم املزكون، فإمنا ألنفسهم ثواب الصدقة اليت " أحصروا 
لعموم اخلصوص، يعين باألنفس بعض املزكني الذين هلم أقرباء فقراء، فهو أدوها إىل الفقراء وإن قال إن املراد با

ومن قتل " أي فالواجب إمساك مبعروف ومنه قوله تعاىل " فإمساك مبعروف " وجه ضعيف ومن ذلك قوله تعاىل 
ية أي أي فالواجب وكذلك فد" فتحرير رقبة " أي فالواجب حترير رقبة وقوله بعده " مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 

أي فالواجب حترير رقبة فأما قوله تعاىل " مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة " فالواجب دية وكذلك يف سورة اجملادلة 
ف ذلك مبتدأ، وجزاؤهم خرب ذلك، وجهنم خرب ثان وجيوز أن يكون ذلك خرب " ذلك جزاؤهم جهنم مبا كفروا " 

يف األوجه املتقدمة فأما " وهذا بعلى شيخ " ثله قراءة ابن مسعود مبتدأ مضمر، أي ذلك جزاؤهم ثابتاً مبا كفروا وم
املخصوص بالذم واملدح فإنه على أحد الوجهني، حنو قوهلم نعم الرجل زيد وقال قوم زيد خرب، مبتدأ مضمر؛ ألنه ملا 

"  جنات عدن ولنعم دار املتقني" قال نعم الرجل؛ كأنه قيل من هو؟ فقيل زيد، أي هو زيد فعلى هذا يكون قوله 
خرباً عنه، كان املقدر يف حنو " ولنعم دار املتقني " أي هي جنات عدن ومن قال جنات عدن مبتدأ، ويكون قوله 

ويف " فلبئس مثوى املتكربين " " وبئس مثوى الظاملني " " وبئس املصري " " وبئس املهاد " " نعم العبد " قوله تعاىل 
فهذه " بئس للظاملني بدالً " و " نعم الثواب وحسنت مرتفقا " وقوله تعاىل " ين فبئس مثوى املتكرب" الزمر واملؤمن 

" األشياء كلها على الوجه األول، حذف اخلرب واملبتدأ مجيعاً وعلى القول الثاين، حذف املبتدأ وحده فأما قوله تعاىل 
ل وأسروا النجوى قيل من هم؟ فقيل إن الذين ظلموا خرب مبتدأ مضمر، كأنه قا" وأسروا النجوى الذين ظلموا 

  فقال الذين ظلموا، أي هم الذين ظلموا وقيل بل الذين ظلموا مبتدأ

مث عموا " يف موضع اجلر، وقيل هو بدل من الواو يف وأسروا كقوله " هل هذا إال بشر مثلكم " وقوله تعاىل 
فيمن قرأ باأللف وقيل إن كثرياً " ا إما يبلغان عندك الكرب أحدمها أو كالمه" وقوله تعاىل " وصموا كثري منهم 

وما يعزب " منهم، مبتدأ وخربه عموا وصموا، أي كثري منهم عموا وصموا ومما ال يتجه إال على إضمار املبتدأ قوله 
فاجلار يتعلق " عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني 

ء مضمر، وهو هو، أي هو ثابت يف كتاب مبني، وإال مبعىن لكن وال جيوز أن يكون إال يف كتاب مبحذوف خرب ابتدا
ألنه يؤدي إىل أن يكون يعزب عن ربك مثقال ذرة إذا كان يف كتاب " وما يعزب عن ربك " استثناء متصالً بقوله 

وال حبة يف ظلمات األرض وال "  مبني، فثبت أن اجلار خرب ابتداء مضمر وكذلك يف سورة سبأ فكذلك قوله تعاىل
إمنا بغيكم على أنفسكم متاع " أي لكن هو يف كتاب ومن هذا الباب قوله تعاىل " رطب وال يابس إال يف كتاب 

فمن رفع متاع كان خرب مبتدأ مضمر حمذوف، أي ذلك متاع احلياة الدنيا قال أبو علي يف قوله على " احلياة الدنيا 
" حدمها أن يكون متعلقاً باملصدر، ألن فعله يتعدى هبذا احلرف يدلك على ذلك قوله تعاىل أنفسكم حيتمل تأويلني أ
فإذا جعلت اجلار من صلة املصدر كان اخلرب متاع احلياة " مث بغى عليه لينصرنه اهللا " و " بغى بعضنا على بعض 

اهللا تعاىل من الطاعات أن جيعل على  الدنيا واملعىن بغى بعضكم على بعض متاع احلياة الدنيا، وليس مما يقرب إىل
متعلقاً مبحذوف يف موضع اخلرب، وال جتعله من صلة املصدر؛ فإذا جعلته كذلك كان خرباً للمصدر وفيه ذكر يعود 
إىل املصدر، كما أنك إذا قلت الصالة يف املسجد، كان كذلك واملعىن فيه أن املصدر مضاف إىل الفاعل، ومفعول 

 إمنا بغى بعضكم على بعض عائد على أنفسكم ف على هذا يتعلق باحملذوف دون املصدر املصدر حمذوف املعىن
ويف " فمن نكث فغنما ينكث على نفسه " و " وال حييق املكر السيئ إال بأهله " املبتدأ وهذا يف املعىن كقوله تعاىل 

يه إذا نصره اهللا مل ينفذ فيه بغي الباغي عليه قوله مث بغى عليه لينصرنه اهللا إبانة عن هذا املعىن، أال ترى أن املبغى عل
وال كيده، فإذا مل ينفذ فيه صار كالعائد على الباغي فإذا رفعت متاع احلياة الدنيا على هذا التأويل كان خرب مبتدأ 



ب حمذوف، كأنك قلت ذلك متاع احلياة الدنيا، أو هو متاع احلياة الدنيا ومن نصب متاع احلياة الدنيا احتمل النص
فيه وجهني أحدمها أن جتعل على من صلة املصدر، فيكون الناصب للمتاع هو املصدر الذي هو البغي ويكون خرب 

املبتدأ حمذوفاً وحسن حذفه لطول الكالم، وألن بغيكم يدل على تبغون فيحسن احلذف لذلك وهذا اخلرب املقدر لو 
على من قوله على أنفسكم خرب املبتدأ فإذا محلته على أظهرته لكان يكون مذموماً أو منهياً عنه واآلخر أن جتعل 

هذا، احتمل نصب متاع وجهني أحدمها تتمتعون متاعاً، فيدل انتصاب املصدر عليه واآلخر أن تضمر تبغون ألن ما 
" جيري جمرى ذكره قد تقدم، كأنه لو أظهر لكان تبغون متاع احلياة الدنيا، فيكون مفعوالً به وأما قوله تعاىل 

فاملبتدأ مضمر يف مجيع ذلك، " طاعة وقول معروف " وقوله " قل ال تقسموا طاعة معروفة " وقوله " قولون طاعة وي
أي أمرنا طاعة فحذف " والتقدير ويقولون أمرك طاعة، وقل ال تقسموا أمرنا طاعة وكذلك طاعة وقول معروف 

ى أن اخلرب مضمر، أي طاعة وقول معروف أمثل أي فشأين صرب مجيل وقدره قوم عل" فصرب مجيل " املبتدأ، كقوله 
تقديره ويقول الذين آمنوا لوال أنزلت سورة ذات " طاعة وقول معروف " من غريمها وقال أبو إسحاق بل قوله 

والتقدير هي النار وجيوز أن " قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها اهللا " طاعة، فحذف املضاف وأما قوله تعاىل 
أي ذلك بالغ، فحذف " مل يلبثوا إال ساعة من هنار بالغ " و وعدها اهللا خربه ومن ذلك قوله تعاىل  يكون مبتدأ،

أي هذا كتاب أنزل " كتاب أنزل إليك " أي هذه سورة أنزلناها وقال " سورة أنزلناها " املبتدأ وأبقي اخلرب وقال 
زل إليك، فحذف االمسني املضاف أحدمها إىل ، أي بعض حروف كتاب أن" أملص كتاب " إليك وقال الفراء تقديره 

تنزيل " أي هذا كتاب أنزلناه وقال " آلر كتاب أنزلناه " صاحبه وأنكره الزجاج وقال حذف املبتدأ أحسن وقال 
  أي هذا تنزيل الكتاب، واجلار خرب بعد خرب وجيوز أن يكون هو من اهللا" الكتاب من اهللا العزيز احلكيم 

أي هذا تنزيل الكتاب، " أمل تنزيل الكتاب " و " حم تنزيل من الرمحن الرحيم " و " الكتاب  حم تنزيل" وعلى هذا 
ومما جاء وقد حذف منه املبتدأ " تنزيل من رب العاملني " أي هذا تنزيل العزيز ومثله " تنزيل العزيز الرحيم " ومثله 

موضع الذين رفع بأنه خرب مبتدأ، وال " ا أغويناهم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤالء الذين أغوين" قوله تعاىل 
يكون رفعا بأنه وصف ل هؤالء أال ترى أنك لو جعلته صفة لكان أغويناهم اخلرب فإذا جعلته اخلرب مل يستقم، ألنك 

ال تفيد به إال ما استفيد من املبتدأ، فصار مبنزلة قولك الذاهبة جاريته صاحبها؛ وحنو ذلك فإن قلت فهال جعلت 
أغوينا اخلرب، وجعلت الذين صفة املبتدأ، واستجزت أن يكون اخلرب، التصال كما به، وجواز الكاف أن يكون وما 

اتصل به يف موضع اخلرب، كما يكون يف موضع احلال فإذا كان كذلك صار فيه فائدة مل تكن يف قوله أغوينا الذي يف 
ي أن يكون مفيداً بنفسه، فإذا افتقر إىل اتصال ما هو الصلة قيل ال يستقيم ذلك؛ ألن اجلزء الذي هو خرب ينبغ

فضلة به مل يفد إال كذلك، مل جيز أال ترى أنك ال جتيز زيداً ضرب، إذا كان الضمري الذي فيه لزيد، ألن املفعول 
، ألن خرب الذي هو فضلة يصري حمتاجاً إليه وغري مستغىن عنه فإذا مل جيز ذلك يف الفاعل مل جيز يف خرب املبتدأ أيضاً

املبتدأ كالفاعل عند سيبويه فقوله أغوينا مجلة مستأنفة، واستغنت عن حرف العطف لتضمنها الذكر مما تقدم وال 
جيوز على حلو حامض فتجعل الذين أغوينا وأغويناهم كما غوينا خربين، ومل جيز أن جتعله كاملفرد، أال ترى أنك مل 

  ربين ونظري ما منعنا منه يف اخلرب منع سيبويه منه يف الصفة يف قولهتستفد من قولك هذا حلو حامض واحداً من اخل
  إذا كان يوم ذو كواكب أشهبا

قال عثمان الفضلة قد تصري معتمد الكالم دون اخلرب والصلة، يف حنو قامت هند يف داره ولوال الفضلة فسد الكالم، 
خرباً؛ ف أغوينا بالفضلة معتمد " نا أغويناهم الذين أغوي" وكذا الذي قمت إليه قمت يف داره فينبغي أن يصري 

لوال الفضلة أعىن عليه مل جيز للجملة أن جتري على إن " إن اهللا ال خيفى عليه شئ يف األرض " الكالم ويف التنزيل 



ذلك عيسى ابن " ومن حذف املبتدأ قوله تعاىل ذكر رمحة ربك أي هذا ذكر رمحة ربك، فحذف املبتدأ وقوله تعاىل 
ذلك عيسى ابن مرمي كالم، واملبتدأ املضمر ما دل " قرئ بالرفع والنصب فالرفع على أن قوله " قول احلق  مرمي

عليه هذا الكالم، أي هذا الكالم قول احلق وجيوز أن تضمر هو وجتعله كناية عن عيسى فيكون الرافع قول احلق، 
رب السموات واألرض " قول ومن ذلك قوله تعاىل أي هو قول احلق؛ ألنه قد قيل فيه روح اهللا، وكلمته، والكلمة 

جيوز أن يكون خرب مبتدأ مضمر، أي هو رب السموات واألرض وجيوز أن يكون بدالً من اسم " وما بينهما فاعبده 
وجيوز على قول األخفش أن يكون مبتدأ وخربه " وما كان ربك نسياً رب السموات واألرض " كان يف قوله 

  ال الفاء يف خرب املبتدأ وسيبويه ال جييز ذلك يف قولهفاعبده ألنه جييز إدخ
  وأكرومة احليني خلو كما هيا... وقائلة خوالن فانكح فتاهتم 

أي هذه خوالن ومل جيز أن يكون فانكح مسندا إىل خوالن ألنه ال يرى الفاء يف خرب املبتدأ إال يف املوصول والنكرة 
  سناملوصوفة، وقد قلنا ما يقتضيه قول أيب احل

  فاصبب عليه ملكاً ال يرمحه... يا رب، موسى أظلمى وأظلمه 
أي " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " من أن التقدير يا رب، اظلمنا فاصبب على أينا أظلم ومن ذلك قوله تعاىل 

ال أي " وال تقولوا ثالثة " الذي ينفقون العفو، فيمن رفع، ومن نصب نصبه بفعل مضمر ومن ذلك قوله تعاىل 
لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث " تقولوا هو ثالث ثالثة، أي ال تقولوا اهللا ثالث ثالثة، ألنه حكى عنهم يف قوله 

فنهاهم عن قول ما حكى عنهم فاملبتدأ مضمر واملضاف حمذوف، ألهنم مل ينتهوا عن قول ثالثة اليت تنقص " ثالثة 
قد ثبت أن عليني موضع، بقوله لفي " ليني وما أدراك ما عليون كال إن كتاب األبرار لفي ع" عن أربعة ومثله 

عليني ومبا يف احلديث من قوله عليه السالم إن أهل اجلنة ليتراءون أهل عليني، كما ترون الكوكب الذي يف أفق 
ن موضع فاملعىن عليو" وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم " السماء فاملعىن إن كتاب األبرار يف هذا املوضع وقال 

  كتاب مرقوم، فحذف املبتدأ واملضاف وهذا املوضع يشهده املقربون من املالئكة

فا لسجني فعيل من السجن كأنه موضع متأخر فالقول " إن كتاب الفجار لفي سجني وما أدراك ما سجني " وقال 
وما أدراك ما سجني  يف كتاب مرقوم كالقول فيما تقدم ذكره قال ابن حبر ظاهر التالوة، قد فسر السجني فقال

كتاب مرقوم فأخرب أن السجني كتاب مرقوم وكأن املعىن إن الذي كتبه اهللا على الفجار أي أوجبه عليهم من اجلزاء 
هو يف هذا الكتاب املسمى سجينا ويكون لفظ تسميته من السجن والشدة، واشتمال الصخرة، على معنيني أحدمها 

اآلخر أن يكون ما كتب عليهم ال يتبدل وال ينمحى، كالنقش يف أن مصري أصحابه إىل ضيق وشدة وسفال و
احلجر، فإنه ال يزال باقيا كبقاء النقش يف احلجر وقال يف قوله تعاىل إن كتاب األبرار لفي عليني ظاهر التالوة يدل 

مى عليني، وهو على أن عليني اسم للكتاب، وإن كان على بناء اجلمع؛ أي الذي أوجبه اهللا لألبرار لفي كتابه املس
كتاب مرقوم يشهده املالئكة املقربون وذكر بعضهم أن عليني املالئكة فإن كان يف حديث صحيح فإن وجهه أن 

يكون قوله كتاب مرقوم خرب إن مؤخراً؛ وتقديره إن كتاب األبرار كتاب مرقوم يف عليني، أي يف حمل املالئكة فعلى 
ة على الفضلة، كقوهلم إن زيداً لطعامك آكل وكان هذا ال يصح؛ هذا يكون قد حذف املضاف، وتكون الالم داخل

ألن االختيار إدخال الالم على اخلرب دون الفضلة وشئ آخر، وهو أهنم قالو إن كل ما جاء يف التنزيل من قوله وما 
وما أدراك ما  " "وما أدراك ما احلطمة نار اهللا املوقدة " وما أدراك ما هيه نار حاميه " أدراك فإنه فسره كقوله 

وها هنا إذا جعلت كتاباً مرقوماً خرب إن مل يكن ل سجني وال ل عليني تفسري وهذا نظري قوهلم " العقبة فك رقبة 
على هذا القول إن زيداً فافهم ما أقول رجل صدق، فيكون اعتراضاً بني اسم إن وخربه وهناك شئ آخر، وهو أنك 



ب مرقوم يف عليني، وجب أن تعلق اجلار مبضمر يكون خرباً ثانياً، على إذا قلت إن التقدير إن كتاب األبرار كتا
تقدير كائن يف عليني ثابت فيه وال تعلقه ب مرقوم ألنك قدمته على املوصوف ب مرقوم، وما تعمل فيه الصفة ال 

جيوز أن يتقدم على املوصوف، ألنه يوجب تقدمي الصفة على املوصوف، ألن العامل يقع حيث يقع املعمول، وال 
تعلقه مبحذوف يكون صفة ل كتاب ملا ذكرناه من أن الصفة ال تتقدم على املوصوف فإن جعلته خرب إن أعين يف 
عليني، وجعلت كتاباً مرقوماً خرباً أيضاً، مل جيز، ألنه ال فائدة فيه أكثر مما يف االسم وقد قالوا إن الذاهبة جاريته 

أي " كدأب آل فرعون " علي، وهو ما قدمناه ومن ذلك قوله تعاىل  صاحبها، ال جيوز فثبت أن القول قول أيب
دأهبم كدأب آل فرعون، فحذف املبتدأ، وقيل بل الكاف يف موضع النصب، أي يتوقدون يف النار توقدا مثل توقد 

أي " ذلك ومن عاقب " أي األمر ذلك وكذا " ذلك ومن يعظم " آل فرعون، وكدأب آل فرعون ومنه قوله تعاىل 
فذلك مبتدأ والباء خربه وال جيوز أن يكون التقدير األمر " ذلك مبا قدمت أيديكم " ألمر ذلك فأما قوله تعاىل ا

فالتقدير هو سحر مستمر، أو هي " ويقولوا سحر مستمر " ذلك، ألنه يبقى الباء ال تعلق له بشئ وأما قوله تعاىل 
" هذا فليذوقوه " أي األمر هذا وأما قوله " للطاغني هذا وإن " " هذا ذكرو إن للمتقني " سحر مستمر ومثله 

خرب والغساق، هو احلميم كما يقول زيد ظريف وكاتب، فتجعل الكاتب صفة " محيم وغساق " اعتراض وقوله 
للظريف، فتخرب عنه هبما ولو كان احلميم غري الغساق لوجب تثنية املبتدأ الذي هو هذا وقال أبو إسحاق محيم رفع 

إحدامها على معىن هذا محيم وعساق فليذوقوه وجيوز أن يكون هذا على معىن التفسري، أي هذا فليذوقوه من جهتني 
مث قال بعد هو محيم وغساق وجيوز أن يكون هذا يف موضع نصب على هذا التفسري وجيوز أن يكون يف موضع رفع 

ومثله هذا زيد فاضربه ومن رفع " ون وإياي فاتق" فإذا كان موضع نصب، فعلى فليذوقوه هذا فليذوقوه كما قال 
قال أبو علي اعلم أنه " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " فباالبتداء، وجيعل األمر يف موضع خرب االبتداء، مثل 

ال جيوز أن يكون هذا يف موضع رفع باالبتداء، ويكون األمر يف موضع خربه، ملكان الفاء؛ أال ترى أن الفاء قد 
، فإذا كان كذلك مل يكن يف موضع خربه، ولو جاز هذا جلاز زيد فمنطلق، على أن يكون منطلق دخل يف األمر
  خرب االبتداء

فأما تشبيهه له بالسارق والسارقة فال يشبه قوله هذا فليذوقوه قوله والسارق والسارقة، ألن يف السارق والسارقة 
وليس يف هذا " فلهم أجرهم عند رهبم " مث قال " اهلم والذين ينفقون أمو" معىن اجلزاء يف الصلة، وهو مثل قوله 

  االسم معىن الشرط واجلزاء، وجيوز دخول الفاء فيما وقع موقع خربه، أال ترى أن سيبويه محل قول من قال
  وقائلة خوالن فانكح فتاهتم

لى مجلة، وال على أن خوالن من مجلة أخرى، فقال كأنه قال هذه خوالن، أو هؤالء خوالن؛ فيكون عطف مجلة ع
فالتقدير وهلم آخر، أي عذاب آخر من شكله " وآخر من شكله أزواج " يكون مثل زيد فمنطلق وأما قوله تعاىل 

أزواج، أي ثابت من شكله، أي من شكل العذاب أنواع فريتفع أزواج بالظرف، لكون الظرف وصفا ل آخر 
أ، والظروف مع ما ارتفع به خرب والعائد إىل املبتدأ فريفع ما بعده باالتفاق وجوز أن يكون وآخر فيمن أفرد مبتد

اهلاء املضاف إليه يف من شكله، كما تقول زيد ما يف داره عمرو وجيوز عندي أن يكون وآخر معطوفاً على غساق 
أيومحيم وغساق وآخر من شكل الغساق أزواج، ويكون من شكله وصفاً ومن قال وآخر على اجلميع فهو مبتدأ، 

" ذلكم فذوقوه وإن للكافرين عذاب النار " ، ومن شكله وصف، أي من شكل احلميم وأما قوله وأزواج خربه
اعتراضاً بني " فَذُوقُوُه " التقدير األمر ذلك، واألمر أن للكافرين عذاب النار وقال أبو علي إن شئت جعلت قوله 

اعتراضاً، كما جعلت يف " فَذُوقُوُه " االبتداء واخلرب، فأضمرت اخلرب، وإن شئت أضمرت اخلرب بعدها ومل جتعل 



الوجه األول، وعطفته على الوجهني مجيعاً على خرب االبتداء، املعىن أن األمر هذا وهذا ومما يدل على الوجه األول، 
وإن شئت جعلت ذلكم ابتداء، وجعلت اخلرب ذوقوه على أن جتعل الفاء " هذا فليذوقوه محيم وغساق " قوله تعاىل 
جعلته كذلك احتمل أن يكون رفعاً على قول من قال زيداً اضربه، ونصبا على قول من قال زيداً اضربه  زائدة، فإن

قال كذلك قال " وقوله " قال كذلك اهللا خيلق ما يشاء " وقوله " قال كذلك اهللا يفعل ما يشاء " ومثله قوله تعاىل 
" يوم ينفخ ىف الصور عامل الغيب والشهادة " له التقدير يف كلهن األمر كذلك، فحذف املبتدأ ومن ذلك قو" ربك 

بفعل دل عليه ينفخ أي ينفخ فيه عامل الغيب، كقوله " عالُم " التقدير أي هو عامل الغيب والشهادة فيجوز أن يرتفع 
فهو من باب قوله لبيك يزيد ضارع خلصومه أال ترى أنه محل ضارع على " يسبح له فيها بالغدو واآلصال " تعاىل 
ار فعل دل عليه ليبك فزعم أن هذا الكالم يدل على أن له باكيا، فصار كأنه قال ليبك ضارع به ومثله قراءة إضم

على أن يكون زين مرتباً للمفعول، وارتفع قتل به مضافاً " بعضهم زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم 
دير كأنه قال زينه شركاؤهم وهذه القراءة مروية عن إىل أوالدهم ويكون شركاؤهم حمموال على فعل آخر، ألن التق

السلمى، واحلسن، وحيىي بن احلارث الذمارى، عن أهل الشام وقال سيبويه يف هذا القول أبو علي وأظنين مرىب من 
كالم غالمه أنه محل رفع شركائهم على املصدر، أي أن قتل أوالدهم شركأوهم وحيكى ذلك أيضاً عن قطرب وهذا 

حمموال على العامل األقرب، فإمنا اإلخبار يف اآلية عن تزيني الشركاء قتل أوالد املشركني وقراءة السلمى وإن كان 
قال " إمنا يكون الشركاء قاتلني أوالدهم بتشبيبهم وتربيتهم والكالم يف هذا طويل واهللا أعلم ومن ذلك قوله تعاىل 

ديره موعدكم يف يوم الزينة، وموعدكم يف حشر الناس فيمن نصب تق" موعدكم يوم الزينة وإن حيشر الناس ضحى 
فقوله أن حيشر يف موضع الرفع خرب مبتدأ حمذوف دل عليه وقوله موعدكم األول ومن رفع كان التقدير موعدكم 
موعد يوم الزينة، فحذف املضاف، يدل على ذلك قوله وأن حيشر، أي موعد حشر الناس، أو وقت حشر الناس، 

فإن جعلت يف هلم ضمري يعود إىل ما كان يف رفع آهلة وجهان " اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة " عاىل فحذف وأما قوله ت
أحدمها إضمار هي، أي هي آهلة واآلخر إبداهلا من الضمري يف الظرف وزعم ابن عيسى أنه جيوز أن تكون ما كافة، 

اجعل لنا إهلاً كالذي هلم، فيجوز اجلر على  فيستأنف الكالم بعدها، وجيوز يف ما أن تكون موصولة بلهم كأنه قيل
هذا الوجه يف آهلة، كأنه قيل اجعل لنا إهلاً كآهلة هلم وجيوز على هذا الوجه النصب يف آهلة على احلال، ففيه ثالثة 

  أوجه الرفع، والنصب، واجلر، وال جيوز على الكافة إال الرفع

" فاحلق واحلق أقول ألمألن جهنم " احلق من ربك وقوله تعاىل أي هذا " احلق من ربك " ومن هذا الباب قوله تعاىل 
أي قال فأنا احلق وأقول احلق ومن نصبهما قال فأقول احلق حقاً ومن رفعهما مجيعاً قال فأنا احلق، وقويل ألمألن 

ل خرب مبتدأ جهنم احلق، فيصري قويل يف صلة احلق، ويرتفع احلق باليمني، وكأنه قال واحلق مييين، ويكون احلق األو
حمذوف، على التقدير الذي ذكرنا وجيوز أن يكون املبتدأ والتقدير فاحلق مين وجيوز أن يكون فيمن نصب احلق أن 

يكون حاال ل أمألن جواب قوله فاحلق، ويكون قوله واحلق أقول اعتراضاً بني القسم وجوابه، وجاز ذلك ألنه 
يسألونك عن الشهر احلرام " تقول اهللا ألفعلن وأما قوله تعاىل  يوضح األول، ويكون التقدير فباحلق ألمألن، كما

فال جيوز ارتفاع قوله وصد عن سبيل اهللا من أن يكون " قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل اهللا وكفر به 
صد وكفر  بالعطف على اخلرب الذي هو كبري، كأنه قال قتال فيه كبري وصد وكفر، أي القتال قد مجع أنه كبري وأنه

أو يكون مرتفعاً باالبتداء، وخربه مضمر حمذوف، لداللة كبري املتقدم عليه، كأنه قال والصد كبري، كقولك زيد 
منطلق وعمرو أو يكون مرتفعاً باالبتداء واخلرب مظهر، فيكون الصد ابتداء وما بعده من قوله وكفر به وإخراج 

أكرب عند اهللا فال جيوز الوجهان األوالن، ومها مجيعاً أجازمها الفراء أما أهله، مرتفع بالعطف على املبتدأ، واخلرب قوله 



الوجه األول فألن املعىن يصري قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل اهللا وكفر به والقتال وإن كان كبرياً فيمكن أن 
قل ذلك، ومل يذهب إليه فال يكون صداً، ألنه ينفر الناس عنه، فال جيوز أن يكون كفراً، ألن أحداً من املسلمني مل ي

وحمال " وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا " جيوز أن يكون خرب املبتدأ شيئاً ال يكون املبتدأ، ومينع من ذلك أيضاً بعد 
أن يكون إخراج أهله منه أكرب من الكفر، ألنه ال شئ أعظم منه وميتنع الوجه الثاين أيضاً، ألن التقدير فيه يكون 

، وكبري الصد عن سبيل اهللا والكفر به، وكذلك مثله الفراء وقدره، فإذا صار كذلك، فكأن املعىن قتال فيه كبري
وإخراج أهل املسجد احلرام أكرب عند اهللا من الكفر، فيكون بعض خالل الكفر أعظم منه كله، وإذا كان كذلك 

ن سبيل اهللا ابتداء وكفر به وإخراج امتنع األول، وإذا امتنع هذان ثبت الوجه الثالث، وهو أن يكون قوله وصد ع
أهله معطوفان عليه، وأكرب خرب فيكون املعىن وصد عن سبيل اهللا، أي منعهم لكم أيها املسلمون عن سبيل اهللا وعن 
املسجد احلرام وإخراجكم منه وأنتم والته، والذين هم أحق به منهم، وكفر باهللا من قتال يف الشهر احلرام وأما قوله 

قريء واألنصار بالرفع على أن جيعل األنصار " لسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم وا" تعاىل 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا " ابتداء، وال جتعلهم من السابقني الذين هم املهاجرون دليل هذه القراءة قوله 

ءوا من بعدهم األنصار والذين يف موضع جر، ألنه معطوف والذين جا" اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان 
والذين جاءوا من " ، ففي اآلية من وجهني على أن املهاجرين هم السابقون يف قوله " للفقراء املهاجرين " على قوله 

م مىن وعلى هذا ما روى عن خالد بن الوليد أنه قال لعمار إن كنت أقد" الذين سبقونا باإلميان " وقوله " بعدهم 
سابقة فليس لك أن تنازعين فالسابقون على هذا هم املهاجرون من دون األنصار ويقوى ذلك ما روى من قوله 
عليه السالم لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار ووجه اجلر يف األنصار أن جيعل األنصار مع املهاجرين السابقني 

ميان إىل اإلميان ويقوى هذه القراءة أن يف بعض احلروف من واملعىن أن كال القبيلني سبقوا غريهم ممن تأخر عن اإل
املهاجرين ومن األنصار حكاه أبو احلسن وقوله تعاىل والذين اتبعوهم جيوز أن يكون مبتدأ ويكون اخلرب رضى اهللا 

لتقدير عنهم وجيوز أن يكون والذين اتبعوهم عطفاً على الصنفني املتقدمني وإذا رفعت األنصار باالبتداء يكون ا
هؤالء يف اجلنة فأضحر اخلرب وجيوز أن يكون والسابقون األولون أي وفيما يتلى عليكم والسابقون األولون، أو 

اجلار يتعلق مبحذوف خرب ثان ل أن " وإن يأت األحزاب يودوا لو أهنم بادون يف األعراب " منهم وأما قوله تعاىل 
  البدو وفيهم وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف بادون وال يتعلق ب بادون إال أن تعىن أهنم خرجوا إىل

وجيوز يف يسألون أن يكون صفة للنكرة، وأن يكون حاال مما يف بادون حكاية حلال، أو من باب صائداً به غداً من 
ن وقالوا اختذ الرمح" ومن ذلك قوله تعاىل " هدياً بالغ الكعبة " قولك مررت برجل معه صقر صائداً به غدا وقوله 

، التقدير بل هم عباد مكرمون، فأضمر املبتدأ فأما ما ذهب إليه أبو إسحاق يف " ولداً سبحانه بل عباد مكرمون 
من أنه جيوز أن يرتفع جنات بإضمار " للذين اتقوا عند رهبم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها " قوله تعاىل 

هنار، فحذف املبتدأ، فباطل أن يبقى قوله خالدين فيها ال ناصب له مبتدأ على تقدير ذلك جنات جتري من حتتها األ
وال عامل يعمل فيه، وإمنا يرتفع جنات بالظرف، على قول األخفش فيكون خالدين حاال من اجملرور بالالم وإن 

أبو علي قال " منها قائم وحصيد " رفعته باالبتداء وجعلت يف الظرف ضمرياً كان احلال عنه ومن ذلك قوله تعاىل 
  يبني أن اخلرب حمذوف يف حنو قوله منها قائم وحصيد ظهوره يف قوله

  منها هزمي ومنها قائم باقي... الشئ يف ريدها إال نعامتها 
وكذلك منها قسى وزائف ال يكون إال على إضمار منها ألن القسى غري الزائف كما أن اهلزمي غري القائم فكذلك، 

منها حصيد ومن ذلك قوله يف قول أيب إسحاق إن هذان لساحران أي إهنما احلصيد غري، القائم والتقدير و



ساحران، فحذف املبتدأ وإمنا أضمره عنده وعند عامله ألنه يرى أن إن مبعىن نعم، وهذان مبتدأ فلو محل على الظاهر 
، والالم للتأكيد لدخل الالم على اخلرب فأضمر املبتدأ فقال أبو علي ليس هذا بصحيح؛ الن اإلضمار ضد التأكيد

  فإمنا تال هذا على لغة من قال
  قد بلغا يف اجملد غايتاها... إن أباها وأبا أباها 

قال أبو علي هذا خرب مبتدأ وليس بصفة ل مثلٍ، " ماذا أراد اهللا هبذا مثالً يضل به كثرياً " ومن ذلك قوله تعاىل 
أي هي عوان، ويكون بني " عوان بني ذلك " عاىل يف األخرى ومن ذلك قوله ت" كذلك يضل اهللا " بداللة قوله 

إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي " ذلك بدالً من عوان كحامض بعد حلو ومن ذلك قوله تعاىل 
فقوله منه امسه املسيح ابن مرمي أي هو ابن مرمي، خرب ابتداء مضمر قال أبو علي ينبغي أن يكون عيسى " وجيهاً 

من املسيح من املبدل الذي هو هو، وال يكون إال كذلك أال ترى أن املسيح اسم، وأن االسم مبتدأ، فيجب أن بدالً 
يكون خربه إذا كان مفرداً شيئاً هو هو يف املعىن، وال جيوز أن يكون عيسى خرباً أيضاً من حيث كان االمسان له، 

لكلمة وإذا كان على ما ذكرنا مل جيز أن يكون ابن مرمي ألنه لو كان كذلك لكان أمساه على املعىن أو أمساه على ا
وصفاً لعيسى يف هذا املوضع، وإن كان جيوز أن يكون وصفاً له يف غري هذا املوضع، وإمنا كان كذلك ألن عيسى 
هنا عبارة عن غري شخص أال ترى أنه خرب عن االسم، واالسم ال يكون الشخص، فوجب من هذا أن يكون ابن 

اآلية خرب مبتدأ حمذوف أو مبتدأ حمذوف اخلرب، أي هو ابن مرمي، أو ابن مرمي هذا املذكور ومن ذلك  مرمي يف هذه
إذا فريق منهم خيشون الناس " أي منها مقام إبراهيم وأما قوله تعاىل " فيه آيات بينات مقام إبراهيم " قوله تعاىل 

ن خرب ثان أو حال من الضمري يف إذا عند سيبويه، إذا للمفاجأة وفريق مبتدأ، وإذا خربه، وخيشو" كخشية اهللا 
ف من استفهام مرفوع " إن ربك هو أعلم من يضل " وعند األخفش من فريق أي فباحلضرة فريق وأما قوله تعاىل 

" أعلم من جاء باهلدى " باالبتداء، وخربه يضل، وجيوز فيه النصب بفعل مضمر، وجملئ اجلار يف موضع آخر ومثله 
فمن فتح الواو كان " أو آباؤنا األولون " من هو؟ ومن يكون؟ ومن ذلك قوله تعاىل " ن جاء باهلدى أعلم مب" و 

عن اليمني " اخلرب مضمراً، أي مبعوثون أو يكون حمموالً على موضع أن أو على الضمري يف مبعوثون ومنه قوله تعاىل 
فيمن قصر، " ألقسم بيوم القيامة " لك قوله أي عن اليمني قعيد، وعن الشمال قعيد ومن ذ" وعن الشمال قعيد 

عن ابن كثري واحلسن وتقديره ألنا أقسم فالالم الم املبتدأ واملبتدأ حمذوف هذا هو الصحيح واضطرب كالمه فقال 
  مرة الالم الم القسم، وإن مل يدخل النون واحتج بأن النون ينفرد عن الالم، والالم ينفرد عن النون، كقوله

من أن القمر ال " والشمس وضحاها والقمر " ا رد مث رجع عن هذا، وتذكر قول اخلليل يف قوله وقال مرة إهن
  بالفتح، وقوله" إال أهنم ليأكلون " يدخل على القسم، فقال الالم زيادة، مثلها يف قراءة ابن جبري 

  ولكنين من حبها لكميد
ليكم وال عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ليس ع" وبيت آخر يف ديوان ابن األعرايب ومن ذلك قوله تعاىل 

فقوله طوافون خرب مبتدأ مضمر، أي أنتم طوافون وقوله بعضكم بدل من الضمري يف قوله " بعضكم على بعض 
طوافون أي أنتم يطوف بعضكم بعض هذا أيضاً من طرائف العربية، ألن الضمري يف قوله طوافون يعود إىل أنتم 

مررت بك املسكني، ممتنع ولكن يكون من باب قوله وما ألفيتين حلمي وأوعدين وأبدل منه قوله بعضكم وقد 
رجلي وزعم الفراء أن التقدير هم طوافون، وأنت ال تقول هم يطوف بعضكم على بعض ولو قلت إن املبدل منه 

اء واخلرب، يف تقدير الثبات كحاجبيه معني فرمبا ميكن أن يقال ذلك ومحل قوم قوله بعضكم على بعض على االبتد
أي بعضكم من بعض، وجعل على مبنزلة من وقال قوم يدخل بعضكم على بعض، فأضمر يدخل ألن ذكر الطواف 



فقد قال أبو علي يف نصب األول إنه مل حيك شيئاً تكلموا به " قالوا سالماً قال سالم " يدل عليه وأما قوله تعاىل 
لرسل، كما أن املؤذن إذا قال ال إله إال اهللا قلت حقاً، فيحكى كما حيكى اجلمل ولكن هو معىن ما تكلمت به ا

وقلت إخالصاً، أعملت القول يف املصدرين، ألنك ذكرت معىن ما قال ومل حتك نفس الكالم الذي هو مجلة حتكى، 
مرى فلذلك نصب سالماً يف قوله قالوا سالماً، ملا كان معىن ما قيل ومل يكن نفس املقول بعينه وقوله قال سالم أي أ

وقل سالم أي أمرى سالم، فحذف املبتدأ، وقدر مرة حذف اخلرب، أي سالم " فافصح عنهم " سالم، كقوله 
" قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم " عليكم، كما حذف من قوله فصرب مجيل يبني ذلك قوله تعاىل 

هو مثل قوهلم خرب بني يديك؛ ملا كان املعىن وأكثر ما يستعمل سالم بغري ألف والم، وذلك أنه يف موضع الدعاء ف
واملالئكة " وقال " قال سالم عليك سأستغفر لك ريب " املنصوب استجيز فيه االبتداء بالنكرة ومن ذلك قوله تعاىل 

وسالم " " سالم على إبراهيم " " سالم على نوح يف العاملني " وقال " يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم 
والسالم على " وقد جاءت باأللف والالم، قال اهللا تعاىل حكاية عن عيسى عليه السالم " لذين اصطفى على عباد ا
فمن أحلق األلف والالم محله على العهد، ومن مل يلحقه محله على غري املعهود قال سيبويه وزعم أبو " يوم ولدت 

اءة منك، تريد أال ألتبس بشئ من أمرك اخلطاب أن قولك للرجل سالماً وأنت تريد تسلماً منك، كما تقول بر
وزعم أن أبا ربيعة كان يقول إذا لقيت فالناً فقل له سالماً فزعم أنه سأله، وفسر له معىن، براءة منك وزعم أن 

مبنزلة ذلك؛ ألن اآلية فيما زعموا مكية، ومل يؤمر املسلمون يومئذ " وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما " هذه اآلية 
موا على املشركني، ولكنه على قولك، براءة منكم، أو تسلما ال خري بيننا وبينكم وال شر انتهت احلكاية أن يسل

عن سيبويه ويف كتاب أيب علي هذا غلط، وإيضاح هذا ووجهه أنه مل يؤمر املسلمون يومئذ بقتال املشركني، إمنا 
  لباب قول عديكان شأهنم املناركة، ولكنه على قوله براءة ومما يقرب من هذا ا

  أنت فانظر ألي ذاك تصري
ذكر فيه وجوهاً، منها محله على حذف اخلرب، أي أنت اهلالك؛ ومل حيمله على حذف املبتدأ، على تقدير هذا أنت، 
ألنك ال تشري إىل املخاطب، إىل نفسه، وال حيتاج إىل ذلك، فإمنا تشري إىل غريه أال ترى أنك لو أشرت إىل شخصه 

مل يستقم وقال يف حد اإلضمار وزعم اخلليل أن ها هنا اليت مع ذا قلت هذا، وإمنا أرادوا أن فقلت هذا أنت، 
يقولوا هذا أنت، ولكنهم جعلوا أنت بني ها وذا وأرادوا أن يقولوا أنا هذا، وهذا أنا فقدموها وصارت أنت وأنا 

  ا ومبثلها قال اخلليل هذا البيتبينهما وزعم أبو اخلطاب أن العرب املوثوق هبم يقولون أنا هذا، وهذا أن
  فقلت هلا هذا هلا وهذا ليا... انا اقتسمنا املال نصفني بيننا 

كأنه أراد أن يقول وهذا ليا، فصري الواو بني ها وذا، زعم أن مثل ذلك أي ها اهللا ذا، إمنا هو هذا وقد يكون ها يف 
فلو كانت " ها أنتم هؤالء " يدلك على ذلك قوله تعاىل ها أنت ذا، غري مقدمة، وإمنا تكون مبنزلتها للتنبيه يف هذا 

ها هنا هي اليت تكون أوال إذا قلت هؤالء مل تعد ها ها هنا بعد أنتم حدثنا يونس تصديقاً لقول أيب اخلطاب " ها " 
ليس أن العرب تقول هذا أنت تقول كذا وكذا، ومل ترد بقولك هذا أنت، أن تعرفه نفسه؛ كأنك تريد أن تعلمه أنه 
غريه هذا حمال ولكنه أراد أن ينبههه كأنه قال احلاضر عندنا أنت، واحلاضر القائل كذا وكذا أنت وإن شئت مل 

قال أبو سعيد ها أنا ذا، وها حنن أوالء، وها " مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم " تقدم ها يف هذا الباب قال اهللا تعاىل 
أننت أوالء؛ فها للتنبيه، واألمساء بعدها مبتدآت، واخلرب أمساء أشارة؛ هو ذاك، وها أنت ذا، وها أنتم هؤالء، وها 

ذا، وذاك وإن شئت جعلت الضمري املقدم هو اخلرب، واإلشارة هي االسم وأما ها فيجوز أن يكون مع ذا وفصل 
ما مشتركان يف بينهما بأنت، املراد ب هذا أن يكون مع ذا والتقدير أنا هذا، وجيوز أن يكون التنبيه للضمري، ألهن



  اإلهبام فأما من قدرها مع ذا وإن فصل بينهما، فإنه حيتج بقول زهري
  فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك... تعلمن ها لعمر اهللا ذا قسماً 

و فقلت هلم هذا هلا ها وذاليا والتقدير هذا هلا وذا ىل، فصري الواو بني ها وذا وحيتج أيضاً بقوهلم ال ها اهللا ذا، 
 ظاهر ال يدخل عليه هاء التنبيه، كما ال يدخل على زيد وحنوه وإمنا معناه ال واهللا هذا وإن من يقدر أن ها واسم اهللا

داخلة على أنت غري منوى دخوهلا على ذا فإنه حيتج بقوله ها أنتم هؤالء فأتى ب ها فأدخلها على أنتم مث أعادها يف 
هبا التأخري، لكانت ها األوىل والثانية مجيعاً ألوالء وهذا بعيد وهذه األوالء فلو كانت ها أوالء مبعىن االوىل منوياً 

حجة سيبويه ومعىن قوله وقد يكون ها يف ها أنت ذا غري متقدمة، أي موضعها ل أنت، غري متقدمة من ذا إىل أنت 
لوب ها أنا ذا أي قال أبو سعيد وإمنا يقول القائل ها أنا ذا، إذا طلب رجل مل يدر أحاضر هو أم غائب، فقال املط

احلاضر عندك أنا وإمنا يقع جواباً لقول القائل أين من يقوم باألمر؟ فيقول له اآلخر ها أنا ذا، أو ها أنت ذا أي أنا 
يف املوضع الذي التمست فيه من التمست، أو أنت يف ذلك املوضع وأكثر ما يأيت يف كالم العرب هذا بتقدمي ها 

 املنفصل والذي حكاه أبو اخلطاب عن العرب من قوله هذا أنا و أنا هذا هو يف والفصل بينها و بني ذا بالضمري
معىن أنا ذا ولو ابتدأ إنسان على غري الوجه الذي ذكرناه فقال هذا أنت، وهذا أنا، يريد أن يعرفه نفسه، كان 

ا تريد أن تعلمه أنه ليس خربه ولو حماالً؛ ألنه إذا أشار له إىل نفسه باإلخبار عنه ب أنا و بأنت ال فائدة فيه، ألنك إمن
قلت ما زيد غري زيد، وليس زيد غري زيد، كان لغواً ال فائدة فيه أو قلت هذا أنت، واإلشارة إىل غري املخاطب، 

كان معناه هذا مثلك، كما تقول زيد عمرو، على معىن زيد مثل عمرو والذي حكاه يونس عن العرب هذا أنت، 
ألن قوهلم هذا أنت، كقولك أنت هذا، " مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم " و مثل قوله تقول أنت تفعل كذا وكذا ه

أحدمها مبتدأ واآلخر خربه، أيهما شئت جعلته املبتدأ واآلخر اخلرب، وقوله تفعل كذا وكذا يف موضع احلال عند 
أن املنصوب يف هذا مبنزلة اخلرب، البصريني، كأنك قلت هذا زيد فاعالً كذا والعامل فيه معىن التنبيه وعند الكوفيني 

ألن املعىن عندهم زيد فاعل كذا مث أدخلوا هذا للوقت احلاضر،كما يدخلون كان ملا مضى فإذا ادخلوا هذا وهو 
اسم، ارتفع به زيد وارتفع هذان به على ما لو اختري حكم املبتدأ واخلرب والذي بعده فارتفاع زيد هبذا ويسمى أهل 

ومنزلة ها عند منزلة كان ألن كان دخلت على زيد قائم به فانتصب به وال جيوز إسقاط  الكوفة هذا التقريب
املنصوب، ألن الفائدة به، معقودة والقصد إليه وجيوز عند الكوفيني هذا زيد القائم، كما جيوز كان زيد القائم وال 

 كان، إذ ليس هو حبال وأما قوله جيوز عند البصريني هذا زيد القائم، ألن جمراه عندهم جمرى احلال، خبالف خرب
ففيه ثالثة أقوال أحدها مذهب أصحابنا، وهو أن أَنُْتُم و َهُؤالء مبتدأ وخرب " مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم " تعاىل 

  وتقتلون أنفسكم يف موضع احلال، تقديره قاتلني أنفسكم

م وقال ثعلب هؤالء يف معىن الذين وتقتلون وعلى مذهب الكوفيني تقتلون خرب التقريب، على ما ذكرناه من مذهبه
  يف صلتها كأنه قال مث أنتم تقتلون أنفسكم، كما قال ابن مفرع

  أمنت وهذا حتملني طليق... عدس ما لعباد عليك إمارة 
، على تقدير أنتم الذين تقتلون أنفسكم " مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم " وكان ينبغي على ما قدره ثعلب أن يقرأ 

  وز عند البصريني مث أنتم الذين أنفسكم، يف الضرورة، وليس باملختار وأنشدوا فيه ملهلهلوجي
  ويركب منها غري ذات سنام... وإن الذي قتلت بكر بالقنا 

  والوجه وإن الذي قتل واآلخر
  وفضحتين وطردت أم عياليا... يا أيها الذكر الذي قد سؤتىن 



  والوجه يا أيها الذي قد ساءين واآلخر
  أنت الذي طلقت عام جعتا... ا مرو يابن واقع ياأنتا ي

  أقبلت مرتاداً ملا تركتا... حىت إذا اصطبحت واغتبقتا 
والوجه الذي طلق عام جاع، ألن الضمري يف طلق يعود إىل الذي وهو غائب، فوجب أن يكون ضمري غائب ومثله 

فيها الوجوه اليت ذكرنا فإن قال قائل إذا " حتبوهنم  ها أنتم أوالء" و " ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم " 
يف موضع احلال، واحلال فضلة يف الكالم فهل جيوز أن يقول مث أنتم هؤالء؟ قيل " تقتلون أنفسكم " زعمتم أن قوله 

له إذا كان املقصد اإلخبار، فما أوجب حكم اللفظ فيه أن يكون حاالً وجب أن جيري لفظه على احلال، وتصري 
ال الزمة عما أوجبه املعىن، كما أن الصفة يف بعض املواضع الزمة، كقولك مبن صاحل، ويا أيها الرجل فصاحل احل

والرجل، الزمتان ال جيوز إسقاطهما من الكالم، وإن أصل الصفة أن تكون مستغىن عنها وأيضاً فإنا رأينا احلال مع 
تاً، وحنوه وأما قوله هذا هلا وذاليا مبعىن وهذا ليا فإمنا جاز املصادر ال يستغىن عنها يف مثل قولك شربك السويق ملتو

تقدمي ها على الواو ألن ها تنبيه، والتنبيه قد يدخل على الواو إذا عطفت هبا مجلة على مجلة، كقولك أال إن زيداً 
وى باملد والقصر فوجه خارج، أال إن عمراً مقيم وحنو هذا، فاعرفه وأما القول يف اهلاء اليت يف ها أنتم هؤالء فقد ر

ها أنتم أنه قد أبدل من اهلمزة اهلاء، أراد أنتم فأبدل من اهلمزة اهلاء وال ميتنع أن تبدل من اهلمزة اهلاء، كما مل ميتنع 
إبدال الواو والتاء والباء يف القسم، وإن كان على حرف واحد؛ وال حيمل على حرف األلف من ها هنا يف هلم فإنه 

يف تقدير السكون، ألن احلركة نقلت إليها من غريها فحذفت األلف اللتقاء الساكنني وهذا جاز، ألن الالم 
  االستفهام مبعىن التقرير وأما ها أنتم فإهنا للتنبيه، وحلقت اجلملة كما حلقت يا يف ذا البيت

  أم الضبيغس من زند هلا وارى... يا قاتل اهللا صبياناً جتئ هبم 
بدالً من مهزة االستفهام، كما كان بدالً منها يف قول من قال ها أنتم، وتكون األلف اليت وجيوز أن تكون يف ها أنتم 

تدخل بني اهلمزة لتفصل بينهما، ألن اهلاء مبنزلة اهلمزة يف محراء؛ يف حكم األلف، بداللة ترك الصرف ومما أضمر 
فوا املبتدأ وصارت ال كافة عوضاً منها، فيه املبتدأ قوهلم من مسائل الكتاب ال سواء والتقدير هذان ال سواء فحذ

أزيد عندك أم ال؟ " وسواء خرب املبتدأ، وكما صارت ال هنا عوضاً عن املبتدأ صارت كذلك عوضاً عنه يف قولك 
قال التقدير أم هو ال فلم يظهر، ألن ال قد صار عوضاً عنه كما صار عوضاً يف سية قوله ال سواء واملعىن ال مها 

سواء فلم يكرر ال مل يستقبح ذلك، كما استقبحوا ال زيد عندك حىت يقال وال عمرو، ألنه كما  سواء، وال هذان
أنه لو أظهر املبتدأ مل يلزم تكرير ال كذلك مل يلزم تكريره فيما هو بدل منه وأما خرب املبتدأ املضمر، فاستغىن عن 

الكالم أن ال قد حذفت بعدها اجلمل يف  إظهاره كما استغىن عن إظهار اخلرب، حنو زيد عندك وعمرو وحسن هذا
  حنو قول ذى الرمة

  خليلى هل من حيلة تعلماهنا
تقديره هل من حيلة تعلماهنا، أو ال حيلة لكم؟ واعلم أن أم ال ختلو من أن تكون الكائنة مع اهلمزة مبنزلة أى أو 

ل، كقولك أزيد قام أم عمرو؟ و املنقطعة، فلو كانت اليت مبعىن أى مع األلف لوجب أن يكون بعدها اسم أو فع
أقام زيد أم عمرو قعد؟ ولو كانت املنقطعة لوجب أن يكون بعدها مجلة، كقولك عندك زيد أم عمرو؟ فلم جيئ 

  واحد من الضربني

  احلادي عشر ما جاء يف التنزيل من االمشام والروم



وذكر ذلك سيبويه يف كتابه حيث قال فأما واإلمشام يكون يف الرفع دون اجلر، والروم يكون يف الرفع واجلر مجيعاً 
الذين أمشوا فأرادوا أن يفرقوا بني ما يلزمه التحريك يف الوصل، وبني ما يلزمه اإلسكان على كل حال وأما الذين مل 
يشموا فقد علموا أهنم ال يقفون أبدا إال عند حرف ساكن، فلما سكن يف الوقف جعلوه مبنزلة ما يسكن على كل 

فقه يف هذا املوضوع وأما الذين راموا احلركة فإهنم دعاهم إىل ذلك احلرص على أن خيرجوها من حال حال ألنه وا
ما لزمه إسكان على كل حال وأن يعلموا أن حاهلا عندهم ليس كحال ما سكن على كل حال وذاك أراد الذين 

روم فيه احلركة وتضاعف، وتفعل أمشوا، إال أن هذا أشد توكيداً قال وأما ما كان يف موضع نصب أو جر، فإنك ت
به ما تفعل باجملزوم على كل حال، وهو أكثر يف كالمهم فأما اإلمشام فليس إليه سبيل، وإمنا كان ذا يف الرفع، ألن 

الضمة من الواو، فأنت تقدر أن لسانك يف أي موضع من احلروف شئت، مث تضم شفتيك، ألن ضمك شفتيك 
رفع للرؤية، وليس بصوت لألذن أال ترى أنك لو قلت هذا معن فأمشمت، كتحريكك بعض جسدك، وإمشامك يف ال

كان عند األعمى مبنزلتها إذا مل تشمم، فأنت قد تقدر على أن تضع لسانك موضع احلرف قبل تزجية الصوت، مث 
 تضم شفتيك، وال تقدر على أن تفعل ذلك، مث حترك موضع األلف والياء، فالنصب واجلر ال يوافقان الرفع يف

اإلمشام انتهت احلكاية عن سيبويه فأما القراء فإهنم يطلقون على الروم يف اجملرور اسم اإلمشام واحلقيقة ما ذكرت 
لك عن سيبويه وأكثر ما جيئ اإلمشام والروم يف إدغام أيب عمرو، فإذن أدغم املضموم أو املكسور فيما بعده وقد 

" قالوا يا أبانا مالك ال تأمنا على يوسف " ده، وهو قوله وقع اإلمجاع على إمشام حرف مضموم مدغم فيما بع
والقراء جممعون على إمشام الضمة يف النون األوىل من تأمنا، ومل خيتلفوا فيه إال يف رواية شذت عن نافع قال أبو علي 

حلرف وجه اإلمشام أن احلرف املدغم مبنزلة احلرف املوقوف عليه من حيث مجعهما السكون، فمن حيث أمشوا ا
املوقوف عليه، إذا كان مرفوعاً يف اإلدراج، أمشوا النون املدغمة يف تأمنا وقد جيوز ذلك يف وجه آخر يف العربية 

وهو أن يبني وال تدغم، ولكنك ختفي احلركة، وإخفاؤها هو أال تشبعها بالتمطيط، ولكنك ختتلسها اختالساً وجاز 
زمانه، فلما مل يلزما صارا مبنزلة اقتتلوا يف جواز البيان فيه واإلدغام مجيعاً اإلدغام والبيان مجيعاً، ألن احلرفني ليسا يل

فمما جاء فيه اإلمشام عن أيب عمرو يف سورة البقرة ينقسم إىل قسمني مضموم، ومرفوع فاحلروف املضمومة مثانية 
وحنن " " حنن له عابدون و" " وحنن له مسلمون " حيث شئتم " " حيث شئتما " " وحنن نسبح حبمدك " قوله تعاىل 

يشفع " " شهر رمضان " " وإمساعيل ربنا " واحلروف املرفوعة مخسة قوله تعاىل " حيث ثقفتموهم " له خملصون 
مث عفونا عنكم من بعد " " فيه هدى " وأما اجملرور الذي فيه الروم قوله تعاىل " املصري ال " " األهنار له " " عنده 
" " قل إن هدى اهللا هو " " بالبينات مث اختذمت " " مث قست قلوبكم من بعد ذلك " ذلك  مث توليتم من بعد" " ذلك 

فقد اختلف القراء فيه فذهب ذاهبون إىل أنه " حيكم بينهم " فأما قوله تعاىل " النكاح حىت " " آيات اهللا هزوا 
وهو حرف واحد، وهو قوله تعاىل إدغام، وذهب آخرون إىل أنه إخفاء ومما جاء يف سورة عمران فيه روم املكسور 

" " من بعد ذلك " " إىل يوم القيامة مث " " واحلرث ذلك " واجملرور تسعة أحرف " ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً " 
" فأما قوله تعاىل " األبرار ربنا " " النار ربنا " " والنهار آليات " " الغرور لتبلون " " القيامة مث " " ففي رمحة اهللا هم 

ففي كتاب أيب عمرو عن جماهد قال " إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا ويعلم ما يف السموات  قل
اليزيدي ويعلم ما رفع، وإذا أدغم مل يشم امليم املدغمة للضم وقال عباس يشم قلت ولعل عباساً إمنا يشم ليعلم أنه 

كما رواه نعيم بن ميسرة، عن أيب عمرو ويعلم ما فيمن نصب " ويعلم جيادلون يف آياتنا " ليس كقوله تعاىل 
بالنصب على الصرف ومن مل يشم أجراه على األصل والرفع هو الوجه، ألنه ليس جواباً للشرط؛ إذ علم ما يف 



السموات غري متعلق باإلخفاء واإلبداء، فأما ما يعلمه اهللا فعلى اجملازاة وكذا ويعلم الذين جيادلون إمنا هو على 
  واجلزاء وأين هؤالء من هذا الفرق والتخريج ومما جاء يف سورة النساء يشم إمشام الضم فستة أحرفالوعيد 

ولتأت " واجملرور " يريد ثواب الدنيا " " املالئكة ظاملى " " وحترير رقبة " " فتحرير رقبة " " حيث ثقفتموهم " 
ومما جاء يف " وإىل الرسول رأيت " " م وعملوا الصاحلات سندخله" " وعملوا الصاحلات سندخلهم " " طائفة 

" " يبني لكم على فترة " " يبني لكم " " تطلع على خائنة " سورة املائدة من ذلك أحد عشر حرفاً يشم إمشام الضم 
" " أو حترير رقبة " " واهللا هو السميع " " كيف نبني هلم " " ثالث ثالثة " " ينفق كيف " ويغفر ملن " " يعذب من 
" فإن حزب اهللا هم الغالبون " " من بعد ذلك " " من بعد ظلمه " " بالبينات مث " احلروف املكسورة "  هذا قال اهللا

فهذه تسعة ومما جاء يف " الصاحلات مث " " الصاحلات جناح " " اآليات مث " " املوت حتبسوهنما " " الصيد تناله " 
" حيث جيعل رسالته " " الليل رأى " " املوت توفته " " م حنن نرزقك" سورة األنعام أربعة أحرف تشم إمشام الضم 

ومما جاء يف سورة " قل إن هدى اهللا هو اهلدى " واجملرور حرف واحد " اآليات مث " " األنثيني نبئوىن " واملكسورة 
" "  ونطبع على قلوهبم" " ينزع عنهما " " حنن لك " " حيث شئتم " " حيث شئتما " األعراف احلروف املضمومة 

" " عن أمر رهبم " " من الرزق قل " " السيئات مث " واملكسور " سيغفر لنا " " ويضع عنهم " " السحرة ساجدين 
الفئتان " و " الشوكة تكون " واملكسور " األنفال هللا " ومما جاء يف سورة األنفال املضموم " من الشيطان نزغ 

" ويؤمن للمؤمنني " " زادته هذه إمياناً " " حنن نعلمهم " " تربص حنن ن" ومما جاء يف سورة التوبة املضمومة " نكص 
ومما جاء يف سورة " يف الفتنة سقطوا " " وكلمة اهللا هي العليا " " من بعد ذلك " " واملؤمنات جنات " واملكسورة 

" ن بعد ضراء م" " باخلري لقضى " واملكسورة " الغرق قال " " نطبع على " " وما حنن لكما " يونس املضمومة 
ملا جاء أمر " " أطهر لكم " " وما حنن لك " ومما جاء يف سورة هود املضمومة " السيئات جزاء " ومها جمروران 

حنن " ومما جاء يف سورة يوسف املضمومة " ففي النار هلم " " اآلخرة ذلك " " ومن حزي يومئذ " املكسورة " ربك 
فإين قرأته " خيل لكم " وأما قوله " واآلخرة توفىن " " ك كنت إن" املكسورة " سوف أستغفر لكم " " نقص 

باإلدغام، مع استوائهما يف أهنما منقوصان والفرق بينهما أن يبتغ كلمة " يبتغ غري اإلسالم " باإلظهار، وقرأت 
هما طويلة فاحتملت اإلدغام، وخيل كلمة على ثالثة أحرف وقد سقطت منها الواو، فلو أدغمت الواو لبقى بين

الثمرات " املكسورة " الكفار ملن " حرفان، فكان ذلك مودياً إىل اإلجحاف هبا ومما جاء يف سورة الرعد املضمومة 
ومما جاء يف سورة إبراهيم، صلوات اهللا عليه " الصاحلات طوىب " " احملال له " " بالنهار له معقبات " " جعل 

" وهو جمرور والثاين قوله " يف األصفاد سرابيلهم " املكسورة "  وتغشى وجوههم النار ليجزي اهللا" املضمومة قوله 
" حيث تؤمرون " " وإنا لنحن حنيي " " حنن نزلنا " ومما جاء يف سورة احلجر املضمومة " وعملوا الصاحلات جنات 

أكرب لو " " بك أمر ر" " املالئكة طيبني " " األهنار هلم " املالئكة ظاملى " ومما جاء يف سورة النحل ال مضمومة 
هلم من بعد " " إن ما عند اهللا هو خري " " والبغى يعظكم " " وبنعمة اهللا هم " املكسورة " يؤذن للذين " " كانوا 
يف البحر " املكسورة " حنن نرزقهم " ومما جاء يف سورة بنو إسرائيل املضمومة قوله " البنات سبحانه " " ذلك 

" " تريد زينة " " حنن نقص " ومما جاء يف سورة الكهف املضمومة " ن أمر رىب م" مث " وضعف املمات " " لتبتغوا 
" " حنن نرث " ومما جاء يف سورة مرمي املضمومة " ففسق عن أمر ربه " املكسورة " فهل جنعل لك " " أبرح حىت 

" املكسورة " ل هلم سيجع" " وأحسن ندياً " " سأستغفر لك " " الرأس شيباً " " ذكر رمحت ربك " " أخاه هارون 
حنن " ومما جاء يف سورة طه املضمومة " الصاحلات سيجعل " " أمر ربك " " يف املهد صبياً " " النخلة تساقط 

ومما جاء يف سورة األنبياء " وأطراف النهار لعلك " املكسورة " السحرة سجداً " " كيد ساحر " " نرزقك 



" املكسورة " يدافع عن " ومما جاء يف سورة احلج املضمومة " كر رهبم ذ" املكسورة " يقال له إبراهيم " املضمومة 
يف موضعني ومما جاء يف سورة املؤمنون " الصاحلات جنات " " باهللا هو موالكم " " للناس سواء " " الساعة شيء 

ومما جاء يف " بعثون يوم القيامة ت" املكسورة " أنؤمن لبشرين " " وأخاه هارون " " وما حنن له مبؤمنني " املضمومة 
  سورة النور املضمومة

بأربعة " " احملصنات مث " املكسورة " يكاد سنا برقه " " واألبصار ليجريهم اهللا " " يكاد زيتها " " حتسبونه هينا " 
ومما جاء يف سورة الفرقان " ومن بعد صالة العشاء " " عند اهللا هم " " من بعد ذلك " يف موضعني " شهداء 
ومما جاء يف سورة " بالساعة سعرياً " واملكسورة " أخاه هرون " " إهله هواه " " فجعلناه هباء منثوراً "  املضمومة

من دون " " من ورثة جنة " املكسورة " وإنه لتنزيل رب " " أنؤمن لك " " السحرة ساجدين " الشعراء املضمومة 
ومما جاء يف سورة " عرشك قالت " " من فضل ريب " " ا باآلخرة ربن" ومما جاء يف سورة النمل املكسورة " اهللا هل 

هو " " من عند اهللا " " النار مللكم " واملكسورة " ويقدر لوال " القول ربنا " " وجنعل لكما " القصص املضمومة 
" املكسورة " ويقدر له " " ال حتمل رزقها " " وحنن له مسلمون " ومما جاء يف سورة العنكبوت املضمومة " أهدى 

ليس يف لقمان شئ ومما " من بعد ضعف " " آثار رمحت اهللا " ومما جاء يف سورة الروم املكسورة " ذائقة املوت مث 
" " من قبل ال يولون " ومما جاء يف سورة األحزاب املضمومة " األكرب لعلهم " جاء يف سورة السجدة املكسورة 

ومما جاء يف " ويقدر له " ومما جاء يف سورة سبأ املضمومة  "إذا نكحتم املؤمنات مث " املكسورة " أطهر لقلوبكم 
" نعلم ما يسرون " " إنا حنن حنيي " ومما جاء يف سورة يس املضمومة " فلله العزة مجيعاً " سورة املالئكة املضمومة 

مما جاء يف و" قول ربنا " املضمومة " والصافات صفاً فالزاجرات زجراً " ومما جاء يف سورة الصافات املكسورة 
ومما جاء يف سورة الزمر " عن ذكر ريب " املكسورة " القهار رب " " خزائن رمحة ربك " سورة ص املضمومة 

إىل اجلنة " " بنور رهبا " " ويوم القيامة ترى " " يف النار لكن " املكسورة " الشفاعة مجيعاً " " أكرب لو " املضمومة 
الدرجات " " ذى الطول ال " املكسورة " البصري خللق " " وينزل لكم " مومة ومما جاء يف سورة املؤمن املض" زمراً 

" النار هلم " ومما جاء يف سورة حم السجدة املضمومة " الطيبات ذلكم " " خلزنة جهنم " " الغفار ال " " ذو العرش 
ومما جاء يف " من بعد ضراء " " بالذكر ملا " " من الشيطان نزغ " املكسورة " ما يقال لك " " والقمر ال تسجدوا " 

ومما جاء يف سورة " ولوال كلمة الفصل لقضى بينهم " املكسورة " البصري له مقاليد " سورة حم عسق املضمومة 
" ليس يف الدخان شيء ومما جاء يف سورة اجلاثية املضمومة " من يعش على ذكر الرمحن نقيض " الزخرف املكسورة 

ومما جاء يف سورة األحقاف " الصاحلات سواء " " اختذمت آيات اهللا هزواً " املكسورة  "إهله هواه " " بصائر للناس 
" القتال رأيت " ومما جاء يف سورة حممد، صلى اهللا عليه وآله املضمومة " بأمر رهبا " " اختذمت آيات اهللا " املكسورة 
الكفار رمحاء " املكسورة " يغفر ملن يشاء  "ومما جاء يف سورة الفتح املضمومة " الصاحلات جنات جتري " املكسورة 

ومما جاء يف سورة " األمر لعنتم " ومما جاء يف سورة احلجرات املكسورة " واملؤمنات جنات " " السجود ذلك " " 
حديث ضيف إبراهيم " ومما جاء يف سورة الذاريات املضمومة " إنا حنن حنيي " " ما يبدل القول لدى " ق املضمومة 

ليس يف النجم " خزائن ربك " ومما جاء يف سورة الطور املضمومة " عن أمر رهبم " " والذاريات ذروا " رة املكسو" 
ومما جاء يف سورة الواقعة " فيهما عينان نضاختان " شيء، وال يف القمر ومما جاء يف سورة الرمحن املكسورة 

" أال إن حزب اهللا هم " املكسورة " فتحرير رقبة "  ومما جاء يف سورة اجملادلة املضمومة" وتصلية جحيم " املضمومة 
" املكسورة " املصري ربنا " ومما جاء يف سورة املمتحنة املضمومة " املصور له " ومما جاء يف سورة احلشر املضمومة 

ء يف ليس يف املنافقني والتغابن شيء ومما جا" من قبل لفي " ومما جاء يف سورة اجلمعة املضمومة " الكفار الهن 



مل " ومما جاء يف سورة التحرمي املضمومة " عتت عن أمر رهبا " املكسورة " حيث سكنتم " سورة الطالق املضموم 
ومما " أكرب لو كانوا " ومما جاء يف سورة القلم املضمومة " تكاد متيز " ومما جاء يف سورة امللك املضمومة " حترم ما 

ال يؤخر لو " ومما جاء يف سورة نوح عليه السالم املضمومة " رسول كرمي  إنه لقول" جاء يف سورة احلاقة املضمومة 
  "جيعل له " " ولن نعجزه هرباً " ومما جاء يف سورة اجلن املضمومة " كنتم 

سقر " ومما جاء يف سورة املدثر املضمومة " عند اهللا هو " ومما جاء يف سورة املزمل املكسورة " ذكر ربه " املكسورة 
ومما جاء يف سورة " الدهر مل يكن " املكسورة " حنن نزلنا " ومما جاء يف سورة اإلنسان املضمومة " ر لواحة تذ" " ال 

" ومما جاء يف سورة النازعات املضمومة " ذي ثالث شعب " املكسورة " وال يؤذن هلم " واملرسالت املضمومة 
إنه لقول " ومما جاء يف سورة التكوير املضمومة "  والساحبات سبحا فالسابقات سبقا" املكسورة " الراجفة تتبعها 

ومما جاء يف سورة الربوج " األبرار لفي " " الفجار لفى " ومما جاء يف سورة التطفيف املكسورة " رسول كرمي 
تشم إمشام " ليلة القدر " املكسورة " ليلة القدر " ومما جاء يف سورة القدر املضمومة " واملؤمنات مث " املكسورة 

" ومما جاء يف سورة العاديات املكسورة " الربية جزاؤهم " الكسر، مطلع الفجر ومما جاء يف سورة مل يكن املكسورة 
فهذا " تطلع على األفئدة " ومما جاء يف سورة اهلمزة " حلب اخلري لشديد " فاملغريات صبحاً " " والعاديات ضبحاً 

أبو عمرو ومما ذكرنا نشري إىل إعراب احلروف املدغمة يف اخلفض  ما جاء يف اإلدغام من اإلمشام، ومجيع ما أدغمه
 والرفع إال الباء يف الفاء يف امليم، وامليم يف امليم، والفاء يف امليم، وامليم يف الباء، والباء يف الباء، والباء يف امليم، فإنه

و " يكذب بالدين " عراهبن، كقوله تعاىل كان ال يشري إىل اإلعراب إال يف رواية مدين واملعدل، فإنه كان يشري إىل إ
وال " الصيف فليعبدوا " و " تعرف يف وجوههم " و " ويعذب من يشاء " و " حيكم بينهم " و " يعلم ما تبدون " 

جعل اهلمزة ياًء، مث مل يقلبها " يا صاحل يتنا " يشم هذا وأمثاله يف ظاهر الرواية قال سيبويه زعموا أن أبا عمرو قرأ 
ومل يقولوا هذا يف احلرف الذي ليس منفصالً وهذه لغة ضعيفة، ألن قياس هذا أن يقول يا غالم وجل قال أبو  واواً

علي القول يف ذلك أن الفاء من أتى مهزة، فإذا أمرت منه أدخلت مهزة الوصل على اهلمزة اليت هي فاء، فاجتمعت 
حينئذ إيت وهذه اهلمزة إذا اتصل الفعل الذي هي فيه  مهزتان، فقلبت الثانية حبسب احلركة اليت على األوىل، فصار

بكالم قبله سقطت، فلك يف اليت هي فاء ضربان إن شئت تركتها مبدلة، وإن شئت خففتها أما وجه التخفيف، 
فإنك إمنا خففت الجتماع اهلمزتني، فلما زالت العلة اليت هلا أبدلت، عادت خمففة هذا وجهه، وهو قياس إال أن 

خر أشبه على مذهب العربية وطرقها، أال ترى أنا جند األفعال يلزم بعضها اعتالل يف موضع العلة، فإذا الوجه اآل
زالت تلك العلة أجرى السائر يف االعتالل، وإن خال من العلة، جرى ما فيه العلة، وذلك حنو يعد، ويقوم، ويقول، 

من أتى خمففة فهذا حجة أيب عمرو، وعلى هذا حتمل  وما أشبهه وكذلك ينبغي أن تترك اهلمزة اليت هي فاء يف األمر
قراءته يومنون خمففة، مل حيقق اهلمزة من يؤمنون بعد أن تكلم بأهنا خمففة، كقولك جؤنة، مث جون ولكنه خفف 
اهلمزة يف آمن الجتماع اهلمزتني، وكذلك يف أؤمن مث انتظم املضارع ما يف املاضي الالزم فيه القلب، الجتماع 

، ما خال مهزة أفعل الزائدة، فصارت حرف املضارعة املضموم األلف املنقلبة عن اهلمزة اليت هي فاء ساكنة، اهلمزتني
فقلبها واواً، فخفف يومنون على هذا إتباعاً لبعض الفعل بعضاً، ال على التخفيف يف جؤنة وإن كانت اللفظتان 

إيتنا، ومل تقلب الياء اهلمزة اليت هي فاء واواً، وإن كانت  متفقتني أيضاً، فعلى هذا أيضاً مل حيقق اهلمزة يف يا صاحل
ساكنة مضموماً ما قبلها، وشبهها بقيل قال سيبويه وهذه لغة رديئة يلزم من قاهلا أن يقول يا غالم اوجل يريد أنه 

ما قبلها ياء وهذا  كما مل يقلب الياء الساكنة املضموم ما قبلها واواً، كذلك يلزمه أال يقلب الواو الساكنة املكسورة
الذي ألزمه إياه يف قراءة يا صاحل يتنا من قوله يا غالم اوجل، ال يقوله أحد قال وأخربين أبو بكر حممد بن السري، 



قال أخربنا أبو العباس، أن أبا عثمان قال ال يلزم أبا عمرو ما ألزمه سيبويه من قوله يا غالم اوجل، وذلك أنه قاس 
شئ موجود مثله، وهو قوهلم قيل، وسيق، وليس يف الكالم متصلة ومنفصلة، مثل يا غالم  قوله يا صاحل يتنا على

  وجل ال خمففة احلركة وال مشممتها، فال يلزمه يا غالم وجل، وقد ثبت قوله يا صاحل يتنا قياسا على ما ذكرنا

" فليؤد الذي لو متن أمانته " و " ومنهم من يقول ايذن ىل " قال أبو علي فالقراءة بتخفيف اهلمز وإبداله يف قوله 
قيل " وما أشبه ذلك هذا أقوى عندي يف العربية ملا ذكرومما جاء يف اإلشحام " يا صاحل يتنا " وما أشبه ذلك، مثال 

جاء يف هذه األوائل إمشام الضم، ليعلم أن أصله كله " جئ " و " حيل " و " سيق " و " سيء " و " غيض " و " 
الوا أما كيد زيد يفعل، وما زيل يفعل، وهم يريدون فعل فإذا حركوا الفاء هذه التحريكة أمن هبا فعل أال ترى أهنم ق

التباس الفعل املبين للفاعل بالفعل املبين للمفعول، وانفصل هبا، فدلت عليه، وكان أشد إبانة للمعىن املراد ومن 
يف املبين على فعل، مع أن الضمة اخلالصة احلجة يف ذلك أهنم قد أمشوا حنو رد و عد وما أشبه ذلك من التضع

تلحق فاءه، فإذا كانوا قد تركوا الضمة الصحيحة إىل هذه يف املواضع اليت تصح فيها الضمة، فإلزامها حيث تلزم 
الكسرة فيها يف أكثر اللغات أجدر ودل استعماهلم هذه احلركة يف رد وحنوه من التضعيف على متكنها يف قيل و بيع 

رة للفعل املبين للمفعول به، ولوال ذلك مل تنزل الضمة احملضة إليها يف حنو قوهلم رد وحنوه، من احلجة يف وكوهنا أما
ذلك أهنم قد قالوا أنت تغزين، فألزموا الزاي إمشام الضمة و زين من تغزين مبنزلة قيل فكما ألزم اإلمشام هنا كذلك 

اختري و انقيد، فأشم ما بعد اخلاء والنون ملا كان مبنزلة قيل، يلزم ذلك يف قيل أال ترى أن من قال بيع و قيل قال 
وبيع، وكما ألزم باإلمشام حنو ال تغزين، لينفصل من باب ترمني كذلك ألزم قيل و بيع اإلمشام يف الضمة لينفصل من 

مشام الضمة كما الفعل املبين للفاعل يف كيد و زيل وليكون أدل على فعل فإن قلت فهال ألزم القاف يف قيل وحنوه إ
ألزم تغزين؟ فالقول إن هذه احلركة ملا مل تكن ضمة خالصة وال كسرة حمضة ضعفت يف االبتداء خبروجها عما عليه 
احلركات الالحقة أوائل الكلمة املبتدأ هبا أال ترى أن عمرو مل يشم يف االستئناف يف يا صاحل يتنا وقد قدمنا أن أبا 

املضموم، وأبو علي يفرق بينهما، فزعم أن أبا عمرو ال يشم، يقول إيذن يل، كما عمرو يف اإلدغام يشم املرفوع و
يشم يا صاحل يتنا والصحيح ما قدمنا ومما يدل على أن هذه التحريكة قد صارت أمارة لبناء الفعل للمفعول به، 

الذي كان فيه ألخلصت وأهنا مما خيتص به الفعل، أنك لو مسيت رجالً مبثل قيل و بيع شيئاً وخلعت منه الضمري 
الكسرة فقلت قيل، و بيع فدل هذا من مذهب سيبويه على أن هذه احلركة أشبه عنده بالفعل، وأشد لزوماً من 
األمثلة اليت ختتص بالفعل، وال يكون يف االسم، حنو ُضرِب، وضورِب، وضُرِّب أال ترى أنك لو مسيت بشئ من 

ىل ما خيتص االسم، وقد رأى تغيري هذه احلركة وإخالسها كسرة ومما ذلك جمرداً من الضمري مل تغريه عن بنائه إ
يقوى قول من قال قيل أن هذه الضمة املنحو هبا حنو الكسرة قد جاءت يف حنو قوهلم شربت من املنقر، وهو بئر 

به، وهو  ضيقة، وهذا ابن مذعور، وابن بور، فأمالوا هذه الضمات حنو الكسرة لتكون أشد مشاكلة ملا بعدها وأشبه
كسر الراء وإذا أخذوا هبذا التشاكل اللفظ، حيث ال متيز معىن من معىن آخر، فأن يلزموا ذلك حيث يزيل اللبس 

وخياص معىن من معىن، أجدر وأوىل قال الرازي وإذا رمي إدغام املتحرك سكن، غري أن القرأة يسمون الضم والكسر 
املدغم فيه، أو حركة املدغم وما قبله، أو سكن، وكان الساكن عند اإلدغام إبانة عن األصل، إذا اختلف حركتا 

جامدأ، فإن كان ذائباً فأنت خمري فيه بني إمشام احلركة وإمتام املد، أو اجلمع بني قليل من املد وقليل من اإلمشام، إال 
ملدغم جمروراً، فإنك متده إذا كانت الذائبة واواً قبلها ضمة، وكان املدغم مرفوعاً، أو كانت ياًء قبلها كسرة وكان ا

ال غري وال إمشام للنصب ومنهم من يفرق يف ذلك بني حركات البناء واإلعراب، فيشم لإلعراب فقط، واإلمشام 
للباء وامليم الفاء يف إدغامها وكان الدوري ال يشم بتة، ولعل ذلك كان منه لضرر كان به، ألن اإلمشام مرئى غري 



وحنوه حال اإلدغام وإمشام الكسر يسمى " األبرار، ربنا " ك اإلمشام لزمه تفخيم مسموع، وهو قول النجاة ومن تر
  روماً وإمشام الضم دون الروم

" و " نستعني " قال الفراء كان أبو عمرو ومحزة والكسائي وخلف يقفون بروم احلركة على املرفوع واجملرور وحنو 
ء منقلبة عن تاء التأنيث، حنو رمحة فإهنم ال يرومون يف وحنو ذلك، إال أن يكون ها" يشاء " و " من غفور رحيم 

بأساً شديداً من " ذلك، و الباقون يقفون على السكون ومن هذا الباب ما رواه أبو بكر عن عاصم يف قوله تعاىل 
ذلك بإمشام الدال الضمة وكسر النون واهلاء قال أبو علي هذا ليعلم أن األصل كان يف الكلمة الضمة، ومثل " لدنه 

قوهلم أنت تغزين، وقوهلم قيل، أمشمت الكسرة فيها الضمة لتدل على أن األصل فيها التحريك بالضم فإن كان 
إمشام عاصم ليس يف حركة خرجت إىل اللفظ، وإمنا هو هتيئة العضو إلخراج الضمة ولو كانت مثل احلركة يف 

عان يف أن أصل احلرف التحريك بالضم، وإن تغزين مل يلتق ساكنان، ومل يكسر النون الجتماعهما، ولكن جيتم
اختلفا يف أن احلركة يف تغزين قد خرجت إىل اللفظ ومل خترج يف قوله لدن وأما وصله اهلاء بباء يف الوصل فحسن، 

أال ترى أنه لو قال ببابه، وبعبده، فلم يوصل اهلاء بباء مل حيسن، ولكان ذلك مما جيوز يف الشعر وكذلك أبو بكر عن 
  يشم الدال شيئاً من الضم، واختلف عن حيىي واهللا أعلم" من لدنا " يف قوله عاصم 

  
  الثاين عشر ما جاء يف التنزيل ويكون اجلار واجملرور يف موضع احلال حمتمالً ضمرياً من صاحب احلال

أويلني وذلك معروف يف كالمهم، حكى عن العرب خرج زيد بسالحه أي متسلحاً فمن ذلك قوله تعاىل، يف أحد الت
إنا معكم " قال أبو علي أي يؤمنون إذا غابوا عنكم، ومل يكونوا كاملنافقني الذين يقولون " الذين يؤمنون بالغيب " 

  وقال أبو ذؤيب" من َخِشي الرمحن بالغيب " وقال " الذين خيشون رهبم بالغيب " وقد قال " إمنا حنن مستهزئون 
  بالغيب أو بعض ما تبدى فتحفظنِي... أخالد ما راعيت من ذى قرابة 

فاجلار مع اجملرور يف موضع احلال، أي حيفظىن غائباً وخيشون رهبم غائبني من مراءاة الناس، ال يريدون بإمياهنم 
التصنع والتقرب رجاء املنالة، ولكن خيلصون إمياهنم هللا قال وجيوز فيها وجه آخر وهو أن هذه اآلية إمجال ما فصل، 

ومن " واملوصوفون فيها خالف من وصف يف قوله " لُّ آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واملؤمنون ك" يف قوله 
وكفرهم باملالئكة ادعاؤهم بنات اهللا فيها، " يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضلَّ ضالالً بعيداً 

وكفرهم " ئكة الذين هم عباد الرمحن إناثاً وجعلوا املال" وقوله " أم اختذ ممَّا خيلق بنات " كما ادعوا يف قوله 
وكفرهم بإرسال الرسل " وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء " بالكتاب إنكار له قوله 

وكفرهم باآلخرة، " أهذا الذي بعث اهللا رسوالً " وقوله " ولئن أطعتم بشراً مثلكم " إنكارهم إرساهلم، حنو قوله 
وكل هذه األمور غيب قد أنكروه ودفعوه، فلم يؤمنوا به ومل يستدلوا على " ال تأتينا الساعة قل بلَى وريب "  قوله

أي هبذه األشياء اليت كفروا هبا، هؤالء الذين ذكر كفرهم هبا عنهم، " الذين يؤمنون بالغيب " صحته فقال تعاىل 
وإن كان اإلميان قد مشلها، ملا كان من كفر املشركني هبا " ن وباآلخرة هم يوقنو" وخصهم باإليقان باآلخرة يف قوله 

ومن ذلك قوله " وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا " وجحدهم إياها، يف حنو ما حكى عنهم يف قوله تعاىل 
وإن " ه أي حامدين له نظري" يوم يدعوكم فتستجيبون حبمده " أي حامدين لك نظريه " وحنن نسبح حبمدك " تعاىل 

أي جمدين جمتهدين نظريه بعده يف " أتيناكم بقوة " أي حامدين له، ومن ذلك قوله " من شئ إال يسبح حبمده 
أي " وأداٌء إليه بإحسان " أي جبد واجتهاد ومن ذلك قوله تعاىل " كأنه واقع هبم خذوا ما آتيناكم بقوٍة " األعراف 

أي " فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن باملعروف " الً ومن ذلك قوله حمسناً، أي له أن يؤدي إليه حمسناً ال مماط



ف الكتاب " نزل عليك الكتاب باحلق مصدِّقاً " مؤمترة بأمر اهللا، فالباء يف موضع احلال ومن ذلك قوله تعاىل 
ذي يف قوله مفعول به، وقوله باحلق يف موضع نصب على احلال، وهو متعلق مبحذوف ومصدقاً حال من الضمري ال

باحلق والعامل فيه املعىن، وال جيوز أن جتعله بدالً، ألن االسم ال يبدل من االسم، هكذا ذكروه، وفيه إشارة إىل أن 
  الظرف ال يتعلق باالسم، ويكون بدالً من االسم قبله

أنه جيوز أن يكون  "والسَّاعة ال ريب فيها " وأعجب من ذا جعله مصدقاً حاالً من نفس احلق، بعد أن قال يف قوله 
إن نصب مثل راجع " إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون " عطفاً على الضمري يف حق وقال غريه وهو رضي به يف قوله 

حال من " وباحلقِّ أنزلناه " إىل الضمري يف حلَّق فلم ال جتعل قوله مصدقاً حاالً من الضمري يف قوله باحلق؟ ومثله 
فيحتمل اجلار فيه ضمريين أحدمها أن يكون التقدير نزل باحلق؛ كما " وباحلق نزل " الضمري يف أنزلناه وأما قوله 

فمن رفع األمني " نزل به الروح األمني " تقول نزلت بزيد وجيوز أن يكون حاالً من الضمري الذي يف نزل ومثله 
وقد " حه ويف التنزيل يكون اجلار مثل الذي يف مررت بزيد؛ ويكون حاالً، كما تقول نزل زيد بعدته، وخرج بسال

أال ترى أن " منزل من ربك باحلق " أي دخلوا كافرين وخرجوا كافرين ومثله " دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
وملا " أنزلت يتعدى إىل مفعول واحد، فإذا بنيته للمفعول مل يبق له متعدى إىل مفعول به وقوله من ربك على حد 

ق حال من الذكر الذي يف منزل ومما جاء اجلار فيه حاالً كما جاء يف اآلى اآلخر وباحل" جاءهم كتاب من عند اهللا 
املعىن أنزله وفيه علمه كما أن خرج بعدته تقديره خرج وعليه عدته والعلم املعلوم أي أنزله وفيه " أنزله بعلمه " 

م يوم تشقق السماء وعليها الغمام فاملعىن واهللا أعل" ويوم تشقق السماء بالغمام " معلومه ومثل ذلك قوله تعاىل 
هو الذي أنزل عليك الكتاب " فاجلار متعلق مبحذوف يف موضع احلال كما تقول خرج زيد بثيابه ومنه قوله تعاىل 

اجلار يف موضع احلال، أي ثابتاً منه آيات حمكمات وآيات يرتفع بالظرف هنا على املذهبني " منه آيات حمكمات 
أي ثابتاً فيه هدى ونور يدل عليه انتصاب قوله ومصدقاً " ناه اإلجنيل فيه هدى ونور ومصدقاً وآتي" ومنه قوله تعاىل 

" ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله " ويرتفع هدى بالظرف يف املذهبني ومن هذا الباب قوله 
فال جيوز أن يكون تعلقه ب يوقدون من حيث ال قوله يف النار ال خيلو من أن يكون متعلقاً ب يوقدون أو مبحذوف؛ 

" يستقيم أوقدت عليه يف النار إال أن املوقد عليه إمنا يكون يف النار فصري يف النار على هذا غري مفيد، وكذلك 
ية وكما أنه لو قيل هنا أوقد ىل يا هامان على الطني يف النار، مل يستقم كذلك اآل" فأوقْد ىلِ ياهامانُ َعلَى الطِّني 

إمنا هو احملذوف، والظرف " ومما يوقدون عليه يف النار " األخرى وإذا كان كذلك ثبت أن تعلق يف النار من قوله 
الذي هو يف النار يف موضع حال وذو احلال اهلاء اليت يف عليه أي ومما يوقدون عليه ثابتاً يف النار، أو كائناً يف النار 

إمنا يأكلون يف بطوهنم " إىل اهلاء اليت هي اسم ذى احلال ومن ذلك قوله تعاىل ففي قوله يف النار ضمري مرفوع يعود 
  اجلار يف قوله يف بطوهنم حال من املذكور، وكان وصفاً له كقوله" ناراً 

  مليةً موحشاً طَلَلُ
ي إىل حصول وال يتعلق ب يأكلون ألن األكل ال يكون يف بطنه واملعىن إمنا يأكلون مثل النار يف بطوهنم، ألنه يؤد
ضربت عليهم " النار يف بطوهنم أو جيعله ناراً على االتساع، ملا يصري إليه من ذلك يف العاقبة ومن هذا الباب قوله 

فالباء يف قوله حببل متعلق حبذوف يف موضع احلال والتقدير ضربت عليهم الذلة " الذلة أينما ثقفوا إال حببل من اهللا 
إال متمسكني حببل اهللا فحذف اسم الفاعل وانتقل الضمري إىل الظرف وقال أبو علي يف مجيع أحواهلم أينما ثقفوا 

االستثناء من الذلة املعىن يذلون إال أن يكون معهم حبل من اهللا، وهو ما يكونون به ذمة وال يكون متعلقا بقوله 
من اهللا مل يثقفوا ومن هذا الباب  ثقفوا أال ترى أنه ال يصح أينما ثقفوا إال حببل من اهللا؛ ألنه إذا كان معهم حبل



الكاف يف موضع احلال، أي مشاهبة أحواهلم أحوال من مل يلبثوا وفيه غري " ويوم حيشرهم كأن مل يلبثوا " قوله تعاىل 
أي جبد واجتهاد، أي خذ الكتاب جمداً " يا حيىي خذ الكتاب بقوة " هذا، ذكرناه يف باب آخر ومن ذلك قوله تعاىل 

أي هزى إليك رطبا جنيا " وهزِّي إليِك جبذع النخلة " بقوة أي جبٍد، أي جمداًّ ومثله قوله تعاىل ومثله خذها 
متمسكة جبذع النخلة فعلى هذا ال تكون الباء زائدة، بل يكون مفعول هزي فيمن أعمل األوىل رطباً، وأضمر يف 

  تساقط ومن أعمل الثاين أضمر يف هزى

أي آذنتكم " فقل آذنتكم على سواء " أي فانبذ إليهم مستوين كما أن قوله  "فانبذ إليهم على سواء " ومثله 
مستوين فاحلال من الفاعل واملفعول مجيعاً كقوله مىت ما تلقىن فردين وقوله وإن تلقىن برزين وأليب علي يف هذا 

يقبح يف احلال ما كالم طويل ذكر فيه أن احلال كالصفة، من حيث ال جيوز تعريض الصفة لعاملني خمتلفني وكذا 
يقبح يف الصفة من تعريضها لعمل عاملني خمتلفني فيهما، كما قبح ذلك يف الصفة وقد محل سيبويه شيئاً منها على 

املعىن، حنو ما أجازه من قوهلم هذا رجل مع رجل قائمني حيث جعل ما عملت فيه مع داخالً يف املعىن اإلشارة، 
ز نصبهما يف هذا رجل ورجل قائمني فأما قوله مىت ما تلقىن فردين و فأجاز نصب قائمني على احلال، كما أجا

تعلقت من ليلى صغريين و إن تلقىن برزين ال يعتد به وال أعلم لسيبويه يف ذلك نصاً، وال جيوز أن نقول إنه ال جيوز 
ن هناك عامل على قياس قوله، ألن السائل الذي منع ذلك فيها عامالن، وليس يف هذا إال عامل واحد فإذا كا

واحد، وذو احلال واحد من جهة تعريضه لعاملني، ال يصح ألنه ليس هناك عامالن فإن قلت فهال فسد محله على 
احلال؛ ألن احلال تقتضى أن يكون فيها ذكر من ذى احلال، وذو احلال مفردان وحاهلما مثناة، فال يرجع إذن إليهما 

حاالً هلما، فامحله على فعل مضمر قلنا ال يفسد أن يكون ذلك حاالً من حاليهما ذكر، وإذا مل يرجع فسد أن يكون 
ألنا حنمله على املعىن، أال تراهم قالوا مررت برجلني قائم وقاعد فرددت الذكر إليهما على املعىن، فكما رددت إىل 

ولقد " ن ذلك قوله تعاىل املثىن املفردين، للحمل على املعىن، كذلك ترد إىل املفردين من املثىن للحمل على املعىن وم
والتقدير علمها " علمها عند ريب يف كتاب " أي فصلناه عاملني وقال عز وجل " جئناهم بكتابٍ فصلناه على علمٍ 

ثابت يف كتاب ثابت عند ريب، ف عند ريب كان صفة للمجرور فلما تقدم انتصب على احلال ومن ذلك قوله تعاىل 
أي مضطجعني، ففي الظرف ضمري لوقوعه موقع مضطجعني " اً وعلى جنوهبم الذين يذكرون اهللا قياماً وقعود" 

أي دعانا مضطجعاً ال بد من ذا التقدير يف " وإذا مسَّ اإلنسان الضر دعانا جلنبه أو قاعداً أو قائماً " وقائمني ومثله 
ا مس اإلنسان مضطجعاً املوضعني ليصح العطف عليه وأبو إسحاق محل الالم وما بعده على املس دون الدعاء، وإذ

الذين " أو قائماً أو قاعداً الضُّر دعانا ومحله على الدعاء أوىل من محله على املس لكثرة اآلى يف ذلك من قوله 
" وغريمها فأما قوله " وإذا مس الناس ضر دعوا رهبم منيني إليه " وقوله " يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم 

" أسرى بعبده " يكون من هذا الباب، أي مل خيرج منفرداً عن مدين وجيوز أن يكون كقوله  فقد" وسار بأهله آنس 
أي لزمت حب اخلري معرضاً عن ذكر ريب واجلار يف " أحببت حب اخلري عن ذكر ريبِ " فتعديه بالباء وأما قوله يف 

ال أحببت مبعىن آثرت، كان عن موضع احلال وأحببت مبعىن لزمت األرض، من قوهلم أحبَّ البعري إذا برك ومن ق
" ولكم فيها ما تدعون نزالً من غفور رحيم " مبعىن على، أي آثرت حب اخلري على ذكر ريب ومن ذلك قوله تعاىل 

  أوجه جيوز أن يكون نزالً مجع نازل، مثل شارف وُشرف قال األعشى" نُُزالً " فيما يتعلق به اجلار وما ينتصب عنه 
  نُُزلُأو تنزلون فإنا معشٌر 

فإذا محلته على ذلك أمكن أن يكون حاالً من شيئني أحدمها الضمري املرفوع يف تدَّعون واآلخر أن يكون من 
فإذا محلته على " فنزل من محيم وتصلية جحيمٍ " الضمري اجملرور يف قوله لكم واآلخر أن يكون النزل كاليت يف قوله 



فمتعلق مبحذوف، وهو صفة للحال، " من غفور رحيم " قوله هذا كان حاالً للموصول والعامل فيها لكم فأما 
كقوله جاءين زيد رجالً صاحلاً وال جيوز أن يكون من متعلقاً ب تدَّعون إذا جعلت نُزالً حاالً من ما ألنك ال تفصل 

يعترض  بني الصلة واملوصول بأجنيب أال ترى أن احلال إذا كانت من املوصول كانت مبنزلة الصفة له، وال جيوز أن
هبا بني الصلة واملوصول، كما ال جيوز ذلك يف الصفة ولو جعلت ُنُزالً مجع نازل، حاالً من الضمري املرفوع جلاز أن 

يكون من غفور رحيم متعلقاً ب تدَّعون ومل تكن لتفصل هبا؛ ألن احلال واجلار مجيعاً يف الصلة ولو جعلت احلال 
  تعلق ب تدَّعون مل جيز أيضاً؛ للفصل بأجنيب بني الصلة واملوصولأعين نزالً من كُْم يف ولَكُْم واجلار م
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وال جيوز أن يكون متعلقاً ب لكم على أن يكون ظرفاً، ألنه تعلق ظرف آخر وهو فيها وجيوز أن يكون من واجملرور 
به يف موضع حال من الضمري اجملرور يف لكم ويف هذا نظر، ألنك لو قدرت لكم ثابتني من غفور رحيم مل يكن له 

جعلت نزالً حاالً من الضمري املرفوع يف تدعون أو من ما وال جيوز أن يكون حاالً من الضمري معىن، فإذا محلته 
اجملرور يف لكم ألنه ال يكون منه حاالن، كما ال يكون له ظرفان فإن جعلت من صفة لنزلٍ جاز أن يكون نزالً حاالً 

فنزل من " فإن جعلت نزالً، من قوله " نُزالً  كانت هلم جنات الفردوس" من الضمري اجملرور يف لكم فأما قوله تعاىل 
فعلى حذف املضاف، كأنه كانت هلم كل جنات الفردوس نزالً، ألن اجلنات مكان وإن جعلته مجع نازل، " محيم 

فما للذين كفروا قبلك مهطعني عن اليمني وعن " كانت حاالً من الضمري اجملرور يف هلم ومن ذلك قوله تعاىل 
ن ِقبلك ينتصب على ثالثة أضرب أحدها أن يكون ظرفاً ملعىن الفعل يف الالم اجلارة واآلخر أن فإ" الشمال عزين 

" يكون ظرفاً ملهطعني والثالث أن يكون الظرف يف موضع احلال، وكون الظرف يف موضع احلال كثري فاش ومثله 
فيكون فيه ذكر فيمكن أن " أو ركباناً فرجاالً " أي ركبانا كقوله تعاىل يف األخرى " يأتوك رجاالً وعلى كل ضامرٍ 

يكون مهطعني حاالً من ذلك الضمري وأما قوله عزين فيجوز أن ينتصب من ثالثة أضرب أحدها أن يكون صفة 
للحال الذي هو مهطعني وجيوز أن ينتصب عن مهطعني وفيه ضمري يعود إىل ما يف مهطعني وجيوز أن ينتصب عما يف 

ذلك أن الظرف جيوز أن يكون صفة ل مهطعني ألنه نكرة، وإذا كان " ل عزين عن اليمني وعن الشما" قوله 
عن اليمني وعن " كذلك تضمن ضمرياً، وإذا تضمن الضمري أمكن أن ينتصب عزين عن ذلك وجيوز يف قوله 

أن يكون متعلقاً ب مهطعني وجيوز أن يتعلق ب عزين على حد قولك أخذته عن زيد ومن ذلك قوله " الشمال 
فمن كان منكم " أي أتبعهم عقوبته مستعداً جامعاً جلنوده ومن ذلك قول الفراء " فأتبعهم فرعون جبنوده " ىل تعا

وإن كنتم مرضى أو " أي مسافراً؛ ألن مسافراً حال عند الفراء، وخرب كان على قولنا وقال " مريضاً أو على سفر 
فاذكروا اهللا قياماً " بانا ففي الظرف ضمري، كما يف قوله أي رك" يأتوك رجاالً وعلى كل ضامر " ومثله " على سفرٍ 

أي يكلمهم صبياً وكهالً وكذلك " ويكلم الناس يف املهد " أي مضطجعني ومن ذلك قوله " وقعوداً وعلى جنوبكم 
تمرون وإنكم ل" حال، أي مقرباً ومن ذلك قوله " ومن املقربني " أي صاحلاً كما أن ما قبله " ومن الصاحلني " قوله 

فقوله بالليل جنس يف موضع احلال، أي مصبحني ومظلمني، وفيه ذكر ومن ذلك قوله " عليهم مصبحني وبالليل 
اجلار يتعلق " يف بيوٍت أذن اهللا أن ترفع " أي متزيِّنا ومن ذلك قوله تعاىل " فخرج على قومه يف زينته " تعاىل 

أي خلوا من قبلكم " ومثالً من الذين خلوا من قبلكم "  مبحذوف يف موضع النصب على احلال من الضمري يف قوله
ثابتني يف بيوت أذن اهللا، وما بينهما من الكالم تسديد هلم وبيان أحواهلم وإن قدرت مبتدأ على معىن أولئك يف 

هو بيوت أذن اهللا أن ترفع، جاز، وجاد وقال واملراد هبم األنبياء، صلوات اهللا عليهم، واملؤمنون معهم وقيل بل 
متعلق مبحذوف صفة مصباح يف قوله فيها مصباح أي املصباح ثابت يف بيوت وقيل بل هو صفة ل مشكاة، أي 

كمشكاة ثابتة يف بيوت وقيل هو من صلة توقد أي توقد يف بيوت أذن اهللا وقيل إن البيوت ال تكون مسجداً 
ت كوة غري نافذة فمصباحها ال يضئ عدة واحداً، وال يستعمل مصباح واحد إال يف مسجد واحد، فاملشكاة إذا كان

مساجد وقيل بل هو من صلة يسبِّح فيمن جعل رجاالً فاعلني ومن رتب املفعول للمفعول فإنه ميكن أن يكون 
كقوهلم يف الدار زيد فيكون رجال مبتدأ والظرف خرباً وهكذا يف تفسري الدمياطي فتسقط خصومة الفارسي من أن 



  هرجاالً يرتفع مبضمر، كقول
  ليبك يزيد ضارع خلصومة

، وقد رجحنا قول " قتل أوالدهم شركاؤهم " ولعل احلارثي مل حيتج هبذه اآلية هلذا املعىن، واحتج بقراءة الذمارى 
أي من دين اهللا، فيكون يف شئ حاالً من الضمري يف من اهللا " فليس من اهللا يف شئ " قطرب على ذلك ومن ذلك 
  خالف املواالة، أال ترى إىل قولهومعىن ليس من اهللا الرباءة و

  برئت إىل عرينة من عرين... عريٌن من عرينة ليس مىنِّ 
  "لست منهم يف شئ " وقد يكون منه قوله 

أي متشون ولكم هذا " وجيعل لكم نوراً متشون به " وجعلنا له نوراً ميشى به يف الناس وقوله " ومن ذلك قوله تعاىل 
قال ادخلوا " للمؤمنني وفصالً هلم ممن خالفهم ورغب عن دينهم ومن ذلك قوله  النور فيجوز أن يكون ذلك علماً

قال أبو علي يف أمم متعلق ب ادخلوا وال جيوز أن يتعلق " يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار 
من الضمري الذي يف  خبلت نفسه، لتعلق حرف اجلر به ويف النَّار جيوز أن يكون صفة ل أمم وجيوز أن يكون حاالً

وجيوز أن يكون حاالً من الذكر الذي يف خلت ومىت جعلت الشيء حاالً مل " من اجلن واإلنس " الظرف، الذي هو 
قيل " وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا األولون " جيز أن تكون عنه حال أخرى ومن ذلك قوله تعاىل 

ال يفعل وكل ما أوجب أال نفعل شيء فهو مانع منه، وإن مل تزل القدرة عليه، الباء زيادة ومعىن منعنا اقتضى منا أ
وموضع أن نرسل نصب، ألنه مفعول منع وقيل الباء يف باآليات باء احلال، أي نرسل رسولنا ومعه اآليات ومن 

فتكون على وجهني  قال أبو علي ال تكون الباء زائدة، ألن الفاكهة ال تدعى،" يدعون فيها بكل فاكهة " ذلك قوله 
إما أن تكون حاالً من الداعني، أي يدعون مقدرين فيها املالبسة بكل فاكهة، فيكون كقوهلم خرج بناقته، وركب 

بسالحه وإما أن تكون صفة للمصدر احملذوف، كأنه يدعون فيها دعاء بكل فاكهة، أي قد التبس الدعاء بكل 
قال أبو علي هو حال مؤكدة منتصبة عن معىن الفعل " إليكم مصدقاً إنَّي رسول اهللا " فاكهة ومن ذلك قوله تعاىل 

الذي دلت عليه اجلملة ولو جعلت قوله إليكم متعلقاً مبحذوف وجعلته حاالً مؤكدة كقوله ومصدقاً فيمن جعل 
 احلال إليكم غري متعلق بالرسول ولكن باحملذوف، أمكن أن يكون مصدقاً حاالً من الضمري يف إليكم فكان العامل يف

قيل الباء للحال واملعىن فسبح حامداً، أو " فسبِّح حبمد ربك واستغفره " ما معىن الفعل من إليكم ومن ذلك قوله 
فسِّبح تسبيحك حامداً لتكون احلال مضامة للفعل وقيل الباء للسبب، أي سبِّحه بأن حنمده واملعىن امحده لتكون 

أي عن قوله، فتصري معه حماذراً ما جاءك من " اءهم عما جاءك من احلق وال تتبع أهو" مسبحاً له وأما قوله تعاىل 
فقد قال أبو علي جيوز " ما أصاب من مصيبة يف األرض إىل قوله يسري " وأما قوله " أطعمهم من جوع " احلق وقال 

ر مبنزلة ما أن يكون يف ظرفاً ل أصاب ول مصيبة أيضاً يؤكد ذلك وحيسنه دخول ال يف قوله وال يف أنفسكم فصا
صفة أخرى هلا فيحتمل على " وال يف أنفسكم " مررت برجل وال امرأة وجيوز أن يكون صفة للنكرة وقوله تعاىل 

ذلك أن يكون موضعه جراً على لفظ مصيبة رفعاً على املوضع وجاز دخول ال هنا وإن مل يكن الكالم على هذا 
  في يف املعىن، محل عليه، كقولهالتأويل نفياً؛ ألنه ملا كان معطوفاً على ما هو من

  حيكى علينا إال كواكبها
ملا كان صفة ملنفى محل األمر على معناه وإن شئت قلت إن ال زائدة واألول أبني، ألن " يف األرض " وكذلك قوله 

حلال منصوب املوضع على ا" إال يف كتاب " احلمل على معىن ال قد كثر قالوا إن أحداً ال يقول ذاك إال زيد وقوله 
وال جيوز أن يكون صفة، ألن إال ال تدخل بني املوصوف والصفة كدخوهلا بني احلال وذى احلال، حنو ما جاء زيد 



إال قائماً وذلك ألن الصفة مع املوصوف كاجلزء الواحد، وما بعد إال جار جمرى ما بعد حرف النفي يف انقطاعه من 
رب عنه كالشيء الواحد فأما العامل يف احلال إذا كان يف األرض األول، واحلال مبنزلة اخلرب، وليس اخلرب مع املخ

ظرفاً فشيئان أحدمها أصاب وذو احلال نكرة واآلخر أن جيعل حاالً مما يف مصيبة من الذكر وحسنت احلال من 
النكرة لتعلق الظرف به، ك منك يف خري منك ألنه قد خصصه وأما من جعل يف األرض وصفاً فيجوز أن يكون هو 

" وال يف أنفسكم " عامل يف احلال، وذو احلال الذكر الذي فيه وجيوز أن يكون ذو احلال الذكر الذي يف قوله ال
من " والعامل فيها الظرف وال جيوز أن تكون احلال منهما مجيعاً، ألنه ال يعمل يف معمول واحد عامالن فأما قوله 

" من قبل أن نربأها " حلال إن ذلك على اهللا يسري ويف قوله فمتعلّق يف بقوله يف كتاب ويكون ذو ا" قبل أن نربأها 
ذكر من الفاعل الظاهر وال شيء يف قوله يف كتاب الرتفاع الظاهر به يف القولني واملعىن ما أصاب من مصيبة يف 

  األرض وال يف أنفسكم إال مكتوبا، بتيسري ذلك على اهللا من قبل أن نربأها

أن يتعلق مبا دل عليه ما تقدم قبل إال، فيكون املعىن ما أصاب من مصيبة يف " أها من قبل أن نرب" وجيوز يف قوله 
وما أرسلنا من " األرض وال يف أنفسكم من قبل أن نربأها إال يف كتاب، تيسري ذلك على اهللا ونظري هذا املعىن قوله 

  ومثله قول األعشى" قبلك إال رجاالً نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر 
   إالّ هو املتعتِّباوال قائالً

وال ميتنع هذا الوجه من أجل الفصل الذي وقع بني الفاعل وما ارتفع به بذلك، ألنه مما يالبسه، فال يتنّزل منزلة 
األجنيب منه ومع ذلك فالظرف أمحل للفصل من غريه انتهت احلكاية عن أيب علي، وفيه غري سهو أما تشبيهه إال 

وفاكهة كثرية ال مقطوعة " متعلقا مبا قبلها كحرف النفي، فليس كذلك أال ترى قوله حبرف النفي، ومنع ما بعد إال 
ومسألة " إهنا بقرة ال ذلول " وقال " إهنا بقرة ال فارض " فجر مقطوعة محال على ما قبل إال وقال " وال ممنوعة 

مبحذوف حال، وصاحب احلال  من قبل أن نربأها أنه متعلق" الكتاب مررت برجلني ال شجاع وال جبان وأما قوله 
إنَّ ذلك على اهللا يسري فهو فاسد، كسرت إن أو فتحت أما الكسر فألن ما بعد إنَّ ال يتقدم عليه، ألن إنَّ تقطع ما 

بعدها مما قبلها وقد ذكرنا هذا يف هذا الكتاب وأما فتح أنَّ فإنه مل يقرأ به، وهو يف تقدير املصدر، وما يف حّيز 
عليه وقد وقعت هذه املسألة يف عدة نسخ من التذكرة، وليس فيه هذا الفصل األخري وإمنا وقع يف  املصدر ال يتقدم

  هتذيب عثمان، وهو يتكلم على مثل هذه األشياء، ومل يتكلم هنا بشيء، فال أدري كيف سها عنه مع وضوحه؟
  

  الثالث عشر ما جاء يف التنزيل داالً على جواز تقدم خرب املبتدأ
ا هذا الباب ألن أبا علي خيل إىل عضد الدولة أنه استنبط من الشعر ما يدل على جواز ذلك فقال ومما وإمنا ذكرن

  يدل على جواز تقدمي خرب املبتدأ على املبتدأ قول الشماخ
  ظنون آن مطرح الظنون... كال يومي طوالة وصل أروى 

كال يومي مشهد طوالة كأهنا رباب هبا يف قال ف وصل أروى مبتدأ، وظنون خربه وكال ظرف لظنون والتقدير فيه 
  اليومني، كقول جرير

  وإنْ مل تأهتا إالَّ ملاما... كال يومي أمامة يوم صٍد 
املعىن كال يومي زيارة أمامة يوم صد أي إن زرناها ملاما أو دراكا صدت عنا كال يومي زيارهتا ولو كان أبو احلسن 

أال ترى أن هم مبتدأ " وباآلخرة هم يوقنون " بقوله عّز من قائل  حاضراً مل يستدل بقول الشماخ، وإمنا يتربك
أي هم " ويف النار هم خالدون " ويوقنون يف موضع خربه، واجلار، من صلة يوقنون وقدمه على املبتدأ ومثله 



ربه فليس من هذا الباب، ألن هم مبتدأ وكافرون خ" وهم باآلخرة كافرون " خالدون يف النار وأما قوله تعاىل 
هم مبتدأ وكافرون اخلرب، واجلار " وهم باآلخرة هم كافرون " واجلار من صلة اخلرب وكذلك يف هود ويوسف قوله 

ما فرطتم " ومن قبل ما فرطتم يف يوسف " من صلة اخلرب، فكرر هم تأكيداً وسأعدُّه يف مجلة املكررات ومثله قوله 
بل ملا ُبين خرج من أن يكون خرباً أال ترى أنه قال ال يبىن عليه يف موضع ابتداء، وال يكون مرتفعاً بالظرف، ألن ق

شيء وال يبىن على شيء فإذا مل جيز أن يكون مستقراً علمت أن قوله يف يوسف وأن قوله من قبل معمول هذا 
 الظرف الذي هو يف يوسف وإن تقدم عليه، ألن الظرف يتقدم على ما يعمل فيه، وإن كان العامل معىن قوله أكلَّ

يومٍ لك ثوٌب؟ والتقدير لك ثوب كل يوم والتقدير وتفريطكم يف يوسف من قبل، فوقع الفصل بني حرف العطف 
واملبتدأ بالظرف وإذا كان كذلك فالفصل فيه ال يقبح يف الرفع والنصب كما قبح يف اجلر وجيوز أال يكون ذلك 

ن جبواز تقدمي اخلرب على املبتدأ بالبيت، استدل فصالً ولكن احلرف يعطف مجلة على ما قبل وكما استدل أبو احلس
والتقدير أكنتم تستهزئون باهللا " قل أ باهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون " جبواز تقدمي خرب كان على كان بقوله 

يف ف أينما " وهو معهم أينما كانوا " وقوله " وهو معكم أينما كنتم " وقد جاء تقدمي خرب كان، على كان، يف قوله 
حىت إذا جاءهتم رسلنا يتوفوهنم " فأما قوله " وجعلين مباركاً أينما كنت " اآليتني خرب كان وكذلك يف قصة عيسى 

ف ما موصولة مبعىن الذي، والفعل بعده صلة له والعائد إليه حمذوف، أي " قالوا أين ما كنتم تدعون من دون اهللا 
  ل مرفوع باالبتداء، وأين خرب مقدم عليهكنتم تدعونه أو تدعوهنم، لقوله ضلُّوا واملوصو

خبالف ما يف اآليتني املتقدمتني، ألهنا صلة زائدة؛ والتقدير أين كنتم؟ وأين كانوا؟ وكما استدل هبذين فيما ذكرنا 
فقال التقدير أال ليس العذاب " أال يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم " استدل بتقدمي خرب ليس على ليس بقوله تعاىل 

اً عنهم يوم يأتيهم ف يوم، منصوب مبصروف، وقدمه على ليس فدل على جواز قائماً ليس زيد فزعم مصروف
عثمان أن اآلية حتتمل وجهني غري ما قاله أحدمها أن يوماً ظرف، والظرف يعمل فيه الوهم، فيجوز تقدمي الظرف 

الثاين أن يوماً منصوب مبعىن أال  الذي عمل فيه خرب ليس على ليس، وال يدل على جواز قائماً ليس زيد والوجه
ألن معىن أال تنبيه قال سيبويه أال تنبيه، تقول أال إنه ذاهب وأال حرف واحد، وليست ال اليت للنفي دخل عليها 

أال إهنم هم املفسدون " " أال إهنم هم السفهاء " " أال إهنم يثنون صدورهم " اهلمزة أال ترى وقوع إنَّ بعدها يف قوله 
ولو كانت تلك مل ختل من أن يقع بعدها اسم أو فعل، حنو أال رجل، وأال أمرأة، وأال " ال إهنم من إفكهم أ" ، " 

يقوم زيد، ففي وقوع إن بعدها دليل على ما ذكرنا فإن قلت إذا كان حرف تنبيه فكيف جاز أن يدخل على التنبيه 
ن يا ملا استعمل استعمال اجلمل سد مسدهه يف فإمنا جاز ذلك أل" أال يسجدوا " يف مثل قوله أال يا اسلمى، و 

أال يوم " النداء، جاز دخول هذا احلرف عليه كما جاز دخوهلا على اجلمل ويدلك على أهنا ليست للنفي قوله تعاىل 
ولو كان نفياً مل يدخل على ليس، إذ تقلب املعىن إىل اإلجياب، وليس األمر كذلك، ألن " يأتيهم ليس مصروفاً عنهم 

 النفي بال قائم صحيح يف ليس هذا، فهذا يدلك على أهنا ليست ال اليت للنفي ويدلك على ذلك أيضاً أن ال معىن
النافية مل تدخل على ليس يف موضع فحملها على النافية هنا ال يصح، ألنه مل يوجد له نظري، ف أال مبعىن انتبه وقد 

ألن ليس من " أينما كنتم " " أينما كانوا " وإمنا يدل عليه  عمل يف يوم يأتيهم، فال يدل على جواز قائماً ليس زيٌد
أال يعلم " أخوات كان وقد جاء أال يف التنزيل يراد ب ال فيه معىن النفي يف موضعني يف ابتداء الكالم أحدمها قوله 

يف " مبتدأ، و " ما فرطتم " وما ذكرناه من أن قوله " أال يظن أولئك أهنم مبعوثون " واملوضوع اآلخر " من خلق 
  خرباً؛ ملا نقلناه عن سيبويه، يقودك إليه يف قول الشاعر" من قبل " خربه ألنه ال جيوز أن يكون " يوسف 

  وما بعد ال يدعون إال األشائما... وما صحب زهرٍ يف السنني اليت مضت 



الكتاب من أن قبل  أال ترى أن شارحكم زعم أن ما موصولة وبعد صلته، ولو يكن له حّس وال علم بقول صاحب
و بعد يف حاليت البناء ال خيرب عنهما وال هبما، وال توصل هبما املوصوالت ف ما يف البيت زيادة غري موصولة كقوله 

" فأما تقدم خرب كان على امسها فقد شاع عنهم، وجاء يف التنزيل يف مواضع منها قوله " فبما نقضهم ميثاقهم " 
وهي قراءة أهل " وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا " من نصب الرب وقوله في" ليس الرب أن تولوا وجوهكم 

إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا " فيمن نصب وقوله " مث لن تكن فتنتهم إال أن قالوا " األمصار أعين قوهلم 
فإن يعلمه اسم يكن وآية خرب " أن يعلمة  أو مل يكن هلم آية" وقوله " ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا 

مقدم على االسم، وهي قراءة الناس سوى ابن عامر، فإنه قرأ أو مل تكن بالتاء، وآية رفعا فحمله الفارسي على 
إال أن التقدير أو " أو مل تك تأتيكم رسلكم " إضمار القصة، وأن يعلمه مبتدأ وآية، خربه واجلملة خرب تكن، كقوله 

ما " قوله " وما كان جواب قومه " فعل وفاعل يف موضع اجلر ومثل قوله " تأتيكم رسلكم " قصة، وقوله مل تكن ال
فهو مبتدأ " كل يوم هو يف شأن " قوله " وباآلخرة هم يوقنون " ومثل قوله " كان حجتهم إال أن قالوا ائتوا بآبائنا 

ه يف شأن ف يف شأن ضمري انتقل إليه من اسم ويف شأن خربه أي هو كائن يف شأن كل يوم ف كل يوم ظرف لقول
، فهو " كُلَّ َيوٍْم " الفاعل، وليس يف كل يوم ضمري لتعلقه بالظرف دون املضمر وهذا على قول من وقف على قوله 

منصوب؛ يسأله وقوله هو يف شأن مبتدأ وخرب ومثل األول ما حكاه سيبويه من قوهلم أكل يوم لك ثوب وأما جعل 
م كان، وليس يف اآلى اليت تلوناها، فإمنا كان ألن أن وصلتها أوىل وأحسن لشبهها باملضمر يف أهنا ال أن بصلته اس

  يوصف هبا املضمر، وكأنه اجتمع مضمر ومظهر

واألوىل إذا اجتمع مضمر ومظهر ألن يكون االسم من حيث كان أذهب يف االختصاص من املظهر، فكذلك إذا 
ون اسم كان املضمر واملظهر اخلرب أوىل فلهذا املعىن قال قوم إذا قلت يف الدار اجتمع مع مظهر غريه كان أن يك

ومن آياته " " ومن آياته أن تقوم السماء واألرض " " ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة " إنك قائم، وحنو قوله 
عل، فيشبه املضمر ويلزم إمنا رفع بالظرف ألنه يشبه املضمر و غداً الرحيل، هو أن مع الف" أن خلقكم من تراب 

على تشبيه أن باملضمر أن تكون أن الناصبة للفعل مرتفعة يف قوله بالظرف الجتماعها مع أن فيما ذكرنا وليس 
أن يستعففن خري " و " وأن تصوموا خٌري لكم " األمر يف أن كذلك الرتفاعها باالبتداء، وإن مل جيز تقدميه يف قوله 

اخلفيفة قد ابتدئت والثقيلة مل تبتدأ ألنه يقال له ارفعه " أنْ " ينهما ب أن يقال إنّ وال يستقيم أن يفعل ب" هلن 
باالبتداء، وإن مل جيز تقدميه، كما رفعت زيدا وحنوه باالبتداء، وإن مل جيز أن يبتدأ هبا يف أول الكالم وأما قوله تعاىل 

كاد ضمري القصة واحلديث، وفسر باجلملة من  ، فمذهب سيبويه أن يف" من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم " 
الفعل والفاعل وجاز ذلك فيها وإن مل تكن مثل كان وباهبا من األفعال اجملردة من الداللة على احلدث، ملشاهبتها هلا 

 من" يف لزوم اخلرب إياها أال ترى أهنا ال ختلو من اخلرب، كما أن تلك األفعال كذلك وقد أجاز أبو احلسن يف قوله 
أن يكون يف كاد ضمري ممن تقدم، ويرفع قلوب فريق؛ تزيغ قال وإن شئت " بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 

لقد تاب " رفعتها، يعين القلوب ب كاد وجعلت تزيغ حاالً فأما احتماله الضمري مما جرى، فوجهه أنه ملا تقدم قوله 
وكانوا قبيال، ومن عاندهم من الكفار واملنافقني " لعسرة على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة ا

  قبيال، أضمر يف كاد، قبيال فأما كون يزيغ حاالً فيدل على صحته قول العجاج
  أصم يهوى وقعها الصوارا... إذا مسعت صوهتا اخلرَّارا 

من املضمر ومن تقدمي  أال ترى أنه قد تقدم يهوى على وقعها يف موضع هاويا، وهذا يدل على جواز تقدمي احلال
فالظرف حشو وأحد اسم كان، وكفوا خربه، وأجاز أن يكون له وصفا " ومل يكن له كفواً أحٌد " خرب كان قوله 



للنكرة، فلما تقدم انتصب على احلال ومحله الكويف على إضمار اجملهول يف يكن، ويف يكن ضمري القصة، وكفوا 
كالم، وإال كان كفرا، ألنك إذا قلت مل يكن األمر له كفواً أحد، كان حال وهذا إمنا جاز عندهم للحاق النفي ال

إجياباً، تعاىل اهللا عن ذلك وتقدس فهو كقوهلم ليس الطيب إال املسك، على إضمارٍ يف ليس وإدخال إال بني املبتدأ 
يف كفوا املنتصب على  واخلرب، ألنه يؤول إىل النفي والعامل يف الظرف إذا كان حاالً هو يكن وعلى قول البغداديني

متعلق مبحذوف يف األصل، وأحد مرتفع به على قوهلم وكانَّ له إمنا قدمت وإن مل يكن " لَُه " ، و " لَُه " احلال 
مستقراً، ألن فيه تبييناً وختصيصاً ل كفو فلهذا قدم، وحسن التقدمي وإن مل يكن مستقراً فهذا كله يف تقدمي ما يف 

" ومن تكون له عاقبة الدار " إذا كان خرباً ل كان فتقدميه على اسم كان كثري، كقوله  حيز املبتدأ فأما الظرف
وكان حقاً علينا " فأما قوله " ومل تكن له فئة " وكقوله " قد كان لكم آية " وقوله " وتكون لكما الكربياء " وقوله 

ن مضمر، والتقدير كان االنتقام حقاً، فقيل نصر يرتفع ب كان، وحقاً خرب مقدم وقيل بل اسم كا" نصر املؤمنني 
كانوا قليالً من الليل ما يهجعون " ومن هذا الباب قوله تعاىل " علينا نصر املؤمنني " فتقف على هذا، وتبتدئ 
ف هم مبتدأ، ويستغفرون اخلرب، واجلار يف صلة يستغفرون، وقدمه على املبتدأ كما " وباألسحار هم يستغفرون 

ف أنتم مبتدأ، ومدهنون خربه، واجلار من " أفبهذا احلديث أنتم مدهنون " ومثله " يوقنون وباآلخرة هم " قدم 
  صلة مدهنون وأما قوله قليالً فستراه يف باب آخر إن شاء اهللا

  
  الرابع عشر ما جاء يف التنزيل وقد ُحذف املوصوف وأقيمت صفته مقامه

غة وقد ذكره سيبويه يف غري موضع من كتابه فمن ذلك وهو جائز حسن يف العربية يعد من مجلة الفصاحة والبال
" وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني " والتقدير وبالدار اآلخر هم يوقنون ومن ذلك قوله " وباآلخرة هم يوقنون " قوله 

  أي يف الدار الدنيا" ولقد اصطفيناه يف الدنيا " أي يف الدار اآلخرة كما أن قوله 

" ولدار اآلخرة خري " وما جاء يف التنزيل من قوله " الدنيا إال لعب وهلو وللدار اآلخرة خٌري وما احلياة " دليله قوله 
ولدار " فهو على تقدير ولدار الساعة اآلخرة، فتكون اآلخرة صفة للساعة املضمرة وعليه قراءة ابن عامر يف قوله 

ة، ألن الشيء ال يضاف إىل صفته كما ال يف األنعام وليست الدار مضافة إىل اآلخر" اآلخرة خري للذين يتقون 
دين " يضاف إىل نفسه وعلى هذا مسجد اجلامع، أي الوقت اجلامع؛ وصالة األوىل، أي صالة الساعة األوىل؛ و 

أي حق العلم اليقني " حق اليقني " أي حب الزرع احلصيد؛ و " حب احلصيد " ، أي امللة القيمة؛ وكذلك " القيمة 
" أي آمنوا إميانا مثل إميان الناس، " آمنوا كما آمن الناس " قد أخطأ ومن ذلك قوله تعاىل فمن قال خبالف ذا ف

أي أنؤمن إمياناً كإميان السفهاء فحذف املوصوف وأقيمت الكاف اليت هي صفته " قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 
كذلك قال الذين ال يعلمون مثل " قوله مبقامه وعلى هذا مجيع ما جاء يف التنزيل من قوله كما ومثله كذلك يف حنو 

كذلك اهللا يفعل " أي قوالً مثل ذلك قال الذين ال يعلمون ويكون مثل قوهلم بدالً من األول وتفسرياً ومثله " قوهلم 
أي فعال مثل ذلك، وقوالً مثل ذلك وأما " كذلك قال ربك " ومثله " كذلك اهللا خيلق ما يشاء " ، و " ما يشاء 

على تقدير إمتاما " وألمت نعميت عليكم " إن شئت كان وصفاً ملصدر قوله " أرسلنا فيكم رسوالً منكم كما " قوله 
أي ذكرا مثل إرسالنا الرسول وأما قوله " فاذكروىن أذكركم " مثل إرسالنا الرسول وإن شئت كان من صلة قوله 

قل األنفال " تقدم ذكره، على تقدير  فإن شئت كان صفة ملصدر خرب مبتدأ" كما أخرجك ربك من بيتك باحلق " 
أي األنفال ثابتة هللا ثبوتاً كثبوت إخراج ربك إياك من بيتك وإن شئت فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات " هللا والرسول 

أي تودون عودا مثل بدئنا إياكم، " كما بدأكم تعودون " بينكم إصالحاً مثل إخراجك من بيتك وأما قوله تعاىل 



وعلى هذا قياس كاف التشبيه يف التنزيل، وهذا نوع آخر من حذف املوصوف ومن " خلق  بدأنا أول" كقوله 
فحذف املوصوف وجعل يود " يود أحدهم " فريق " ولتجدهنم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا " ذلك 

حرص الناس؛ فهو وصفاً له وقدره آخرون ولتجدهنم ومن الذين أشركوا، أي ولتجدهنم وطائفة من الذين أشركوا أ
وصف ملوصوف منصوب معطوف على مفعول لتجدهنم وقدره الفراء من يود ومن إن كان موصوالً فال جيوز 

  إضماره، وإن كان موصوفاً جاز إضماره، كقول حسان
  وميدحه وينصره سواء... فمن يهجو رسول اهللا منكم 

ومن الذين " فإمنا أدخل من على قوله  أي من ميدحه ومن ينصره ويكون من موصوفاً ومن مل يقف على حياة،
من الذَّين " محالً على املعىن إذ املعىن ولتجدهنم أحرص من الناس ومن الذين أشركوا ومن ذلك قوله تعاىل " أشركوا 

ومن آياته " قال أبو علي ومن الذين هادوا فريق حيرف الكلم، فحذف املوصوف، كما قال " هادوا حيرفون الكلم 
ومن الذين هادوا ّمساعون للكذب ّمساعون لقوم آخرين " أي ومن آياته آية يريكم الربق دليله قوله " يريكم الربق 

أي مساعون من أجل الكذب أي يسمعون ليكذبوا عليك وحيرفوا ما مسعوا " مل يأتوك حيرفون الكلم من بعد مواضعه 
ك أال ترى أهنم إذا مل يأتوا مل يسمعوا فقوله حيرفون صفة لقوله مساعون وليس حبال من الضمري الذي يف يأتو

فيحرفوا، وإمنا التحريف ممن يشهد ويسمع مث حيرف وإذا كان كذلك فاحملرفون من اليهود بعضهم، وإذا كانوا 
بعضهم ال مجيعهم كان محل قوله من الذين هادوا فريق حيرفون الكلم أشبه من محله على ما أحببنا حنن به أحد 

فأجابه " من الذين هادوا " ية أوفق يعين بذلك حني سأله أحد شيوخه عن تعلق مْن يف قوله شيوخنا، ألنه هلذه اآل
فإن قلت فلم ال " فمن ينصرنا من بأس اهللا إن جاءنا " كقوله " وكفى باهللا نصرياً " بأنه يتعلق ب نصري من قوله 

أي مقدرا البلوغ فيه، فإن الذي " الكعبة  هدياً بالغ" على حد " مل يأتوك " حاالً منها يف " حيرفون " جنعل قوله 
أي قوماً حصرت " أو جاءوكم حصرت صدورهم " قدمناه أظهر إن شاء اهللا ومن حذف املوصوف، قوله 

صدورهم، فحذف املوصوف وقدر قوم فيه أي قد حصرت صدورهم، ليكون نصباً على احلال وقال قوم هو على 
أي عشر حسنات أمثاهلا فحذف املوصوف " حلسنة فله عشر أمثاهلا من جاء با" الدعاء ومن حذف املوصوف قوله 

  وفيه وجهان آخران خنربك عنهما يف بابيهما إن شاء اهللا

أي شيء من نبأ املرسلني ال بد من هذا التقدير، " ولقد جاءك من نبإ املرسلني " ومن حذف املوصوف قوله تعاىل 
يف الواجب، وليس مذهب صاحب الكتاب ومثله قراءة من قرأ  ألنك لو مل تقدر هذا لوجب عليك تقدير زيادة من

باجلر تقديره وشيء من حناس فحذف املوصوف، إذ ال جيوز جر حناس على " يرسل عليكما شواظ من نارٍ وحناس " 
" وما أنتم مبعجزين يف األرض وال يف السماء " النار، ألن النحاس ال يكون منه شواظ ومن حذف املوصوف قوله 

" أي " ودانية عليهم ظالهلا " أنتم مبعجزين من يف األرض فمن موصوف، وقد حذفه ومن حذف املوصوف  أي ما
أي " وما منا إال له مقام معلوم " أي وجنة دانية، فحذف املوصوف ومثله " وجزاهم مبا صربوا جنة وحريرا ودانية 

ن تقديره ليعود اهلاء إليه، وهذا يدل على قول ما منا أحد إال ثابت له مقام، فالظرف صفة ل أحد املضمر وال بد م
الفقهاء حيث قالوا فيمن قال لعبده إن كان يف هذا البيت إال رجل فأنت حر فإذا كان فيه رجل وصيب فإنه حينث؛ 
ألن التقدير إن كان يف هذا البيت أحد إال رجل والصيب من مجلة األحد، إال أن يعين أحداً من الرجال، فيدَّين إذ 

والذي يقوله النحويون يف قوهلم ما جاءين إال زيد زيد فاعل ل جاء وأحد غري مقدر، وإن كان املعىن عليه؛ ذلك 
ألن تقدير أحد جيوز نصب زيد، ومل يرد عن العرب نصبه يف شيء من كالمهم بتة وحذف أحد جاء يف التنزيل، 

وإن " والتقدير وإن من أهل الكتاب أحد كذا " وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به " وإن مل يكن موصوفاً، كقوله 



أي إن منكم أحد وإن جعلت الظرفني يف اآليتني وصفاً ل أحد على تقدير وإن أحد ثابت من " منكم إال واردها 
أهل الكتاب، وإن أحد منكم إال واردها، كان وجها وإن طلبت شاهداً على حذف أحد من أشعارهم، فقد أنشد 

  سيبويه
  يفضلها يف حسب وميسم... ومها مل تيثم لو قلت ما يف ق

أي ما يف قومها أحد يفضلها ولفظ سيبويه يف ذلك ومسعنا بعض العرب املوثوق به يقول ما منهم مات حىت رأيته يف 
ومثل " وإن من أهل الكتاب إال ليؤمننَّ به قبل موته " حال كذا وكذا وإمنا أراد ما منهم أحد مات، ومثل ذلك 

  لنابغةذلك يف الشعر ل
  يقعقع خلف رجليه بشن... كأنك من مجال بىن أقيش 

والتقدير " ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم " أي كأنك مجل من مجال بين أقيش ومن ذلك قوله تعاىل 
وقوم أخذنا ميثاقهم، فحذف املوصوف وأقام الصفة مقامه وقيل إن التقدير وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى 

ومن الذين " " ولقد أخذ اهللا ميثاق َبنِي إسرائيل " اقهم، ففصل بني الواو والفعل وقيل هو حممول على قوله ميث
وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق " ، فحمل على املعىن ومن ذلك قوله " قالوا 

" ومنهم آخرون، ومنهم الذين اختذوا ومن ذلك قوله  واملعىن" والذين اختذوا " " وآخرون " أي قوم مردوا " 
أي كربت كلمة خترج، فحذف وأقام اجلملة مقامه وقال أبو علي حيتمل ضربني " كربت كلمة خترج من أفواههم 

أحدمها أن يكون يف كربت ضمري مما جرى من اختاذ الولد، وأنث على املعىن، ألن ذلك كلمة فعلى هذا ال يكون 
كرب " ، ألن فاعل نعم ال يكون معهوداً وتكون كلمة على هذا منتصبة على احلال كما أن مقتاً يف قوله مبنزلة نِْعَم

حال وجيوز أن جتعله مبنزلة نِْعَم وتضمر فيها شائعا كما تضمر يف نِْعمَ رجالً فإذا جعلته " َمقْتاً عند اهللا أن تقولوا 
ال بد منها لتبيني الضمري واآلخر أن يكون صفة  أمرين، ولكن" خترج من أفواههم " كذلك احتمل قوله 

للمخصوص بالذم وقد حذف، والتقدير كربت الكلمة كلمةً خترج من أفواههم، فحذف املخصوص بالذم، ألنه إذا 
" خترج من أفواههم " جاز أن حيذف بأسره يف حنو نعم العبد، كان أن حيذف وتبقى صفتها أجود وإن جعلت قوله 

فحذف ومل يذكر جلرى " اختذ اهللا ولداً " ورة، كان املخصوص بالذم مرادا، ويكون ذلك قوهلم صلة ل كلمة املذك
أي " وقولوا للنّاس حسناً " جلرى ذكره ومن ذلك قوله تعاىل " نعم العبد " ذكرها، كما مل يذكر أيُّوب يف قوله 

حسناً فالتقدير قوالً حسناً قال أبو قوال ذا حسن، فحذف املوصوف وأقام الصفة مقامه بعد حذف املضاف ومن قرأ 
علي وحُسن ذلك يف َحَسن، ألنه ضارع الصفة اليت تقوم مقام األمساء، حنو األبرق، واألبطح، واألبتر مث يقولون هذا 

  حسن، ومررت حبسن، وال يكادون يذكرون معه املوصوف

قل " قليالً، يدلك على ذلك قوله  أي متاعاً" قال ومن كفر فأمتعه قليالً " ومثل ذلك يف حذف املوصوف قوله 
حيسن هذا، وإن كان قد جرى على " ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد متاع قليل " وقوله " متاع الدنيا قليلٌ 

مث بدل " وأما قوله " وقولوا للناس حسناً " وكذلك حيسن يف قوله " إن هؤالء لشرذمة قليلون " املوصوف يف قوله 
وإما أن تتخذ " فينبغي أن يكون امساً، ألنه قد عودل به ماال يكون إال امسا، وهو السوء وأما قوله  "حسنا بعد سوء 

فقليالً ما " فيمكن أن يكون أمرا ذا حسن، وميكن أن يكون احلسن، مثل احللو ومن ذلك قوله " فيهم حسناً 
قليالً ما " يؤمنون أعين إمياناً وكذلك قوله أي إمياناً قليالً يؤمنون ف قليال صفة إميان، وقد انتصب ب " يؤمنون 

" فقليالً ما يؤمنون " أي شكراً قليالً تشكرون ومعىن " قليالً ما تشكرون " أي تذكرا قليال تذكرون و " تذكرون 
 أي اإلميان هلم، ألن القلة يراد به النفي قال سيبويه قَّل رجل يقول ذاك إال زيد واملعىن ما رجل يقول ذاك إال زيد



فزيد ال جيوز فيه إال الرفع ألنه منفي؛ وكذلك قلما سرت حىت أدخلها، بالنصب كما تقول ما سرت حىت أدخلها 
فقد قال أبو علي قلة إمياهنم قوهلم اهللا ربنا، واجلنة والنار حق وليس هذا مبدح " فال يؤمنون إال قليالً " وأما قوله 

فعمَّهم باللعن وإمنا " لعنهم اهللا "  يكون التقدير إال مجاعة قليالً لقوله إمياهنم، إذ ليس القدر مما يستحق به اجلنة، وال
أي قليالً يف العدد من الليل مل يهجعوا، عن " كانوا قليالً من الليل ما يهجعون " التقدير إمياناً قليالً وأما قوله 

ما مصدرية، فتكون بدالً من الضمري الضحّاك، وهو ضعيف ألنه قدم اجلار على املنفى وقيل كانوا قليالً هجوعهم، و
خربه، ألنه حدث واجلملة يف موضع خرب كان قال الشيخ هذا " قليالً من الليل " يف كانوا، أي يرتفع بالظرف و 

سهو منه، ألنه إذا ارتفع بالظرف مل يرتفع باالبتداء، وإذا مل يرتفع باالبتداء مل يكن قليالً خرباً، ال سيما وقليالً 
ف يكون خرب ما، إمنا نصبه ألنه خرب كان وال ميتنع أن يكون قليالً خرباً عن ما وصلته، وإن مل جيز أن منصوب، فكي

يكون خرباً عن املبدل منه؛ ألن املقصود اآلن هو البدل وال جيوز أن يرتفع ما ب قليل وهو موصول بالظرف؛ ألن 
أنه ليس بصفة اهلجوع، إمنا القلة للّيل وإن  قد دل على" من الليل ما يهجعون " القليل ملا وصلت به من قول 

علقت من الليل بكانوا أو ب قليل ما نفي مل جيز، أال ترى أن قليالً على هذا اخلرب للضمري الذي يف كانوا وال يكون 
" من الليل فال يتعلق أيضاً ب كانوا على حد قولك كانوا من الليل ومل يرض أبو علي أن يكون من الليل مثل قوله 

قال أبو علي يف اآلى اليت تقدم ذكرها فصل نقلته لك، وهو أنه " وأنا على ذلكم من الشاهدين " " ن الزاهدين م
والذين " أي فال يؤمنون إال إمياناً قليالً، كما تقول ضربته يسرياً وهيناً وقال " فقليالً ما يؤمنون " قال يف قوله 

أي ال يؤمنون إال نفراً قليالً، " فال يؤمنون إال قليالً " يكون  أي املكرات السيئات وجيوز أن" ميكرون السيئات 
فهذا قلة يف العدد، ويكون حاالً وال يراد به القلة اليت هي الوضع، واليت هي " وما آمن معه إال قليل " كقوله 

  خالف الكثرة يف قوله
  وأنت كثري يابن مروان طيب

فأما " فأىب أكثر الناس إال كفوراً " يوصف به املؤمنون وعكسه  وما روى من قوله املرء كثري بأخيه، ألن ذلك ال
فيكون العدد من الذل؛ ألهنم لكفرهم ال يكثرون عند البأس، فهم خالف " وال يأتون البأس إال قليالً " قوله 

" دمني عما قليل ليصبحن نا" األنصار الذين قال فيهم إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع وقوله تعاىل 
ومن " ليصبحن نادمني " متعلق مبحذوف يدل عليه " َعمَّا " ليس هو من قلة العدد، كأنه عن زمان قليل يندمون و 

أي نعم شيئاً يعظكم به موعظته، فحذف املخصوص باملدح، وكالمها " نِعمَّا يعظكم به " حذف املوصوف قوله 
فأما " قة خائنة وقيل على خيانة وقيل اهلاء للمبالغة فأما قوله ، أي فر" وال تزال تطلع على خائنة " حسن ومنه قوله 

أي بالصيحة الطاغية فحذف املوصوف وقيل بفعل النفس الطاغية فحذف املضاف " مثود فأهلكوا بالطاغية 
 كذبت مثود بطغواها" واملوصوف، وهو عاقر الناقة وقيل بل الطاغية للطغيان؛ أي أهلكوا بطغياهنم كالكاذبة وقال 

  وقيل بالذنوب الطاغية، أي املطغية" 

فذكر العذاب، اقتضى ذلك الوجه األول، كي يكون املعطوف " وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرٍ " وملا قال 
كاملعطوف عليه واعلم أن فاعلة اليت مبنزلة العافية والعاقبة أريتك يف هذه اآلى الثالث اخلائنة و الكاذبة و الطاغية 

، " إنا أخلصناهم خبالصة " أي ذات خلوص وقال " ما يف بطون هذه األنعام خالصة " ة يف قوله ويف آيتني اخلالص
أي بإخالصهم أو باخللوص هلم، ذكرى الدار فهذه مخسة مواضع حضرتنا اآلن ومثله الكافة فهو كالعافية والعاقبة، 

ومثله " وما أرسلناك إال كافة " ل فأوقع على اجلماعة وقا" ادخلوا يف السلم كافة " وحنوه ويدل عليه قوله 
هي فاعلة مبعىن املصدر، عن أيب علي " إال أن يأتني بفاحشة " وقوله " والذين إذا فعلوا فاحشة " الفاحشة يف قوله 



ال تسمع فيها " وعن غريه، بل هي صفة موصوف حمذوف، أي فعلوا خصلة فاحشة، وإن يأتني خبصلة فاحشة ومثله 
أإذا " " أئّنا ملردودون يف احلافرة " ثل العافية وقيل كلمة الغيةً وقيل قائلُ لغوٍ ومثله قوله تعاىل قيل لغواً م" الغية 

" أو ناخره، نرد يف احلافرة ف إذا يف موضع نصب هبذا الفعل واحلافرة مصدر كالعاقبة، والعافية، " كنَّا عظاماً حنرة 
ذي حفرناه بسلوكنا ومن حذف املوصوف مجيع ما جاء يف كأنه أراد نرد إىل الطريق ال" وليس لوقعتها كاذبة 

وكفِّر عنَّا " والتقدير وعملوا اخلصال الصاحلات كما أن السيئات يف قوله " وعملوا الصاحلات " التنزيل من قوله 
واذكر ربك يف نفسك تضرعاً وخفية " أي اخلصال السيئات ومن ذلك قوله " نكفر عنكم سيئاتكم " و " سيَّئاتنا 

منهم الصاحلون ومنهم دون ذلك " وقال " ومن آياته يريكم الربق " فحذف للداللة عليه، حنو قوله " دون اجلهر و
أي فريق دون ذلك وعلى قياس قول أيب احلسن " وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك " فحذف املوصوف وقال " 

على " لقد تقطع بينكم " ل قراءة من قرأ يكون دون يف موضع الرفع، ولكنه جرى منصوباً يف كالمهم وعلى حمم
فيمن قرأه مرتباً للمفعول جبعله قائماً مقام " يوم القيامة يفصل بينكم " أنه ظرف ووقع موقع الفاعل وكذا قوله 

ومن " الفاعل، ألنه جرى منصوباً وجيوز لقد تقطع بينكم على ما بينكم، فحذف املوصوف دون املوصول ومنه قوله 
أي " يبدل اهللا سيئاهتم حسناٍت " وقال " وعمل عمالً صاحلاً " أي عمالً صاحلاً، لقوله قبله " اً تاب وعمل صاحل

األعمال السيئات األعمال احلسنات، فلم أعده لك وصاحب الكتاب يقول لو مبنزلة إن يف هذا املوضع تبىن عليها 
اً صفة ولو قلت ائتىن ببارد، كان قبيحاً ولو قلت األفعال، فلو قلت أال ماء ولو بارد، مل حيسن إال النصب؛ ألن بارد

وال تكونوا أول " ائتىن بتمر، كان حسنا، أال ترى كيف قبح أن تضع الصفة موضع االسم ومن ذلك قوله تعاىل 
أي النساء اخلبيثات للرجال " اخلبيثات للخبيثني " أي فريق كافر به، فحذف الفريق ومن ذلك قوله تعاىل " كافر به 
أي " عن قوهلم اإلمث " ثني وقيل الكلمات اخلبيثات للرجال اخلبيثني، وكذا التقدير فيما بعدها ومن ذلك قوله اخلبي

عن قوهلم كالماً ذا اإلمث قال أبو علي ويكون من باب ضرب األمري، ونسج اليمن، وتقديره عن قوهلم كالماً مأثوماً 
فقد قيل هو موضعه مصدر حمذوف، وقيل منتصب بفعل " حلق ال تغلوا يف دينكم غري ا" فيه ومن ذلك قوله تعاىل 

مضمر وعندي أنه على االستثناء املنقطع، وليس على تغلوا غلوا غري احلق؛ ألن غُلُوا نكرة، وإن كان ال يتعرف يف 
هم ليحملوا أوزار" غري هذا املوضع باإلضافة، فقد تعرف هنا، إذ ليس إال باحلق أو الباطل ومن ذلك قوله تعاىل 

جيوز أن يكون من زيادة على قياس قول أيب احلسن وجيوز أن يكون على حذف " كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
وليحملن أثقاهلم وأثقاالً مع أثقاهلم، فكما أن " املوصوف، أي وأوزارا من أوزار الذين يضلوهنم ويؤكد هذا قوله 

أي ما " مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكراً ومن " مع صفة فكذلك اجلار ها هنا ومن ذلك قوله تعاىل 
أي ارمحهما رمحة " وقل رب ارمحهما كما ربيانِي صغرياً " تتخذون، فحذف ما وهو موصوف ومن ذلك قوله تعاىل 

مثل رمحة تربيتهما إياى صغرياً؛ فحذف ذا الكالم ومعىن رمحة التربية الرمحة اليت كانت عنها التربية، مثل ضرب 
أي على ما " فاستقم كما أمرت " وجيوز أن يكون املعىن على ما ربياين صغرياً وكذلك تأول أبو احلسن قوله التلف 

التقدير دعاء " ويدع اإلنسان بالشر دعاءه باخلري " اُمرت، فكذلك ارمحهما على ذلك وحنو منه يف أول السورة 
  مثل دعائه اخلري

ماناً غري بعيد من الزمان، فيكون فاعل مكث سليمان وقيل الفاعل أي ز" فمكث غري بعيد " ومن ذلك قوله تعاىل 
أي حبل " وحبل الوريد " أي وحّب الزرع احلصيد " وحب احلصيد " اهلدهد؛ أي مبكان غري بعيد ومن ذلك قوله 

 أهم" كل هذا على حذف املضاف املوصوف ومن ذلك قوله تعاىل " حق اليقني " و " دين القيمة " عرق الوريد و 
وجهني األول أن يكون رفعاً " الذين من قبلهم " حيتمل موضع " خري أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم 



بالعطف على قوم تبع، تقديره أهم خري أم هذا؟ فإذا جعلته على هذا أمكن يف صلة الذين أن تكون أهلكناهم، 
فيكون على هذا يف الظرف عائد إىل املوصول  ويكون من قبلهم متعلقاً به وجيوز أن يكون صلة الذين من قبلهم،

فإذا كان كذلك كن أهلكناهم على أحد أمرين إما أن يكون يريد فيه حرف العطف، وقد يكون يف موضع احلال؛ 
أو يقدر حذف موصوف كأنه قوما أهلكناهم وهذان على قول أيب احلسن واملعىن أفال تعتربون أنا إذا قدرنا على 

هلم قدرنا على إهالك هؤالء املشركني وجيوز أن يكون الذين مبتدأ، وأهلكناهم اخلرب، أي إهالك هؤالء واستئصا
الذين من قبل هؤالء أهلكناهم، فلَم ال تعتربون والثاين جيوز أن جيعل الذين جراً بالعطف على تبَّع، أي قوم تبع 

أي ما مث، فحذف وقال أبو علي قول " وإذا رأيت مث " واملهلكني من قبلهم ومن ذلك ما قاله الفّراء يف قوله 
الكسائي وإجازته نعم الرجل يقوم، وأنه منع يف النصب نعم رجالً يقوم فأما منعه يف النصب فبيِّن، وذلك أن يقوم 
يصري صفة للنكرة، فيخلو الكالم من مقصود بالذم أو املدح خمصوص به، وإذا خال منه مل جيز ولو زاد يف الكالم 

زت املسألة وأما نعم الرجل يقوم، فإنه أجازه على أنه أقام الصفة مقام املوصوف، كأنه نعم مقصوداً باملدح جا
الرجل رجل يقوم، فحذف رجال املقصود باملدح أو الذمِ قال أبو بكر هذا عندي ال جيوز، ألن إقامة الصفة مقام 

وز إذا مل يكن امساً، إذ االسم املوصوف، إذا كانت الصفة فعالً، غري مستحسن قال فإذا كان كذلك وجب أال جي
وما " املوافق للمحذوف يف أنه مثله اسم، لذلك، غري مستحسن فيه، فإن هذا الذي ذكره حسن فإن قيل قد جاء 

  وقول الشاعر" وإن من أهل الكتاب إال ليؤمننَّ به " ، " منَّا إال له مقام معلوم 
  وما منهما قد مات حىت رأيته

  وقوله
  أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح... تان فمنهما وما الدهر إال تار

والتقدير تارة منهما أموت وتارة منهما أكدح، وحنو هذا فحذف املوصوف يف هذه األشياء قيل إمنا جاز احلذف يف 
ألنه مبتدأ غري موصوف، إمنا هو حمذوف من قوله وإنَّ من أهل الكتاب " وإن من أهل الكتاب إال ليؤمننَّ به " قوله 
وما " " وإن منكم إال واردها " إال ليؤمنن به فهذا خرب حمذوف على هذا التقدير، واملبتدأ حذفه سائغ وكذلك أحد 

فما منكم من أحد " أي ما منا أحد إال مقام معلوم ويستدل متأول هذا على أن قوله أرجح بقوله تعاىل " منا إال له 
كان كذلك مل يكن فيه داللة وما جاء من حنو ذا يف أال ترى أن منكم ليس صفة ل أحد، فإذا " عنه حاجزين 

الشعر، ال حيمل الكالم عليه، ألنه حال سعة، وليس حال ضرورة فإن قيل منكم متعلقة حباجزين، وال يصح أن 
مبا بعد إالَّ وال يصح أن يكون خرباً عن " وما منا إال له مقام معلوم " " وإن منكم إال واردها " يعلق منكم يف قوله 

حد ألن واردها خرب عنه وله مقام معلوم خرب عنه، وال يكونان خربين، كقوهلم هذا حلو حامض، ألن إال ال يفصل أ
بينهما ألهنما مبنزلة اسم واحد يف املعىن وأيضاً فإن املعىن مينع من ذلك، ألنه ليس يريد إنه ال أحد منهم فهذا مينع من 

صفة ل أحد وكذلك له مقام معلوم ومينع من ذلك أن إال ال مدخل أن يكون منكم خرباً، ومينع أن يكون واردها 
هلا بني االسم وصفته فأما ما جاءين أحد إال ظريف، فإنه على إقامة الصفة مقام املوصوف، كأنه إال رجل ظريف أو 

يؤمنن أعين وهذا مينع فيه من تعلق من بقوله ل" وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به " على البدل من األول، فكذلك 
له " الالم من إال وإذا كان كذلك فال وجه ل ِمْن إال احلمل على الصفة قيل هي متعلقة بفعل مضمر يدل عليه قوله 

  ومعناها البيان ل أحد" ليؤمنن به " ، و " واردها " و " مقام معلوم 



ذهب على أن يكون يذهب فإن قياس قول الكسائي يف نعم الرجل يقوم، أن جيوز يف املنصوب نعم رجالً يقوم ي
صفة حمذوف، كأنه نعم رجالً يقوم رجل يذهب كما كان التقدير يف حذف املوصوف، فمرة أجازوه مستحسناً، 

  ومرة منعوه ومل يستحسنوا وكثرة ذلك يف التنزيل ال حميص عنه، على ما عددته لك

  اخلامس عشر ما جاء يف التنزيل من حذف اجلار واجملرور

" رب املبتدأ، وصفة املوصوف، وصلة املوصول، ويف الفعل مجيعاً فأما يف الفعل، فكقوله عز وجل وقد جاء ذلك يف خ
" والتقدير إن الذين كفروا باهللا، وهو شائع يف التنزيل، أعين حذفها من أكفروا قال " إن الذين كفروا سواء عليهم 

والتقدير " مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق و" " والذين كفروا أعماهلم كسراب " " وأما الذين كفروا فيقولون 
إن الذين آمنوا والذين " ، " إن الذين آمنوا والذين هادوا " يف كله كفروا باهللا، وكفروا برهبم كما أن قوله 

فالباء من صلة " الذين كفروا وكذبوا بآياتنا " ؛ التقدير يف كله باهللا فأما قوله " ال يؤمنون " ، وقوله " هاجروا 
تكذيب عندنا، وقد حذف صلة كفروا لداللة الثاين عليه، وهو متعلق بالفعل األول عند الكوفيني دون الثاين ال

وهذا باب من إعمال الفعلني، سنأيت عليه هناك إن شاء اهللا ومما جاء " يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة " نظريه 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن "  وقد حذف منه العائد إىل املبتدأ من خربه قوله تعاىل

واجلملة خرب الذين، والتقدير من آمن منهم باهللا " فَلَهْم أَْجرُهْم " إىل آخر اآلية ف َمْن آمَن مبتدأ وخربه " باهللا 
" قوم إن قوله والتقدير يتربصن بعدهم وقال " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن " وقال 

" ، و " والسارق والسارقة " مبتدأ، واخلرب مضمر أي فيما يتلى عليكم الذين يتوفون منكم ومثله " والذين يتوفون 
هذا كله على إضمار اخلرب، أي فيما يتلى عليكم كما " شهر رمضان " وقوله " مثل اجلنة " وقوله " الزَّانية والزَّاين 

" ى يئسن من احمليض من نسائكم إن أرتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالِئي مل حيضن والالِئ" أضمر اخلرب يف قوله 
والتقدير والالئي مل حيضن فعدهتن ثالثة أشهر، فأضمر املبتدأ واخلرب وإضمار اخلرب على أنواع، فنوع منها هذا الذي 

والتقدير واهللا أحق أن "  واهللا ورسوله أحق أن يرضوه" ذكرناه، ونوع آخر يضمر اخلرب لتقدم ذكره، كقوله 
أي ورسوله برئ من املشركني وإذا " أن اهللا بريء من املشركني ورسوله " ترضوه ورسوله أحق أن يرضوه وقوله 

ومن يتول اهللا " جاز حذف اخلرب بأسره، فحذف الضمري أوىل ومن حذف الضمري يف حذف املبتدأ، قوله تعاىل 
أي فإن حزب اهللا هم الغالبون معه، ألن من موصولة مبتدأة، " الغالبون ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم 

والذين ميسكون بالكتاب وأقاموا " ومتت بصلتها عند قوله آمنوا وإن مع امسه وخربه خرب من والعائد مضمر ومثله 
ات إنَّا ال نضيع أجر إن الذين آمنوا وعملوا الصاحل" أي املصلحني منهم وقال " الصالة إنَّا ال نضيع أجر املصلحني 

إن " أي منه ومثله " وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور " أي أجر من أحسن منهم وقال " من أحسن عمالً 
أي لألوابني منكم، فحذف ومما جاء من العائد احملذوف يف الوصف إىل " تكونوا صاحلني فإنه كان لألوابني 

أي " وال يقبل منها شفاعة " أي ال جتزي فيه وكذلك " زي نفس عن نفس واتقوا يوماً ال جت" املوصوف قوله تعاىل 
أي فيه كل هذه مجل جرت وصفاً على يوم املنتصب بأنه " وال هم ينصرون " أي فيه " وال يؤخذ منها عدل " فيه 

يف قوهلم  مفعول به، وقد حذف منه فيه ويف هذه املسألة اختالف ذهب سيبويه إىل أن فيه حمذوف من الكالم، قال
أي " واتقوا يوماً ال جتزي نفس عن نفس شيئاً " أما العبيد فذو عبيد املعىن أما العبيد فأنت منهم ذو عبيد كما قال 

فيه وقال أبو احلسن يف ذلك اتقوا يوما ال جتزي فيه قال وقال قوم ال جيوز إضمار فيه، أال ترى أن من يقول ذلك ال 
ليه وال رأيت رجالً، وأنت تريد فيه فالفرق بينهما أن أمساء الزمان يكون فيها يقول هذا رجل قصدت، وأنت تريد إ



ما ليس يف غريها وإن شئت محلته على املفعول يف السعة، كأنك تقول قلت واتقوا يوماً ال جتزيه، مث ألغيت اهلاء، 
  كما تقول رأيت رجالً أحب، تريد أحبه

كان حمذوف اللفظ فيها، فمن أجل ذلك متتنع اإلضافة إليها،  قال أبو علي حذف الظرف يف األمساء مراد، وإن
واحلديث عنها، وأن جتعلها مفعوالً هبا يف حال ما هي ظروف، ألن ما يقدر من احلرف املراد مينع ذلك وحيجر عنه 
ويدلك على إرادة احلرف يف كل ذا؛ إظهارك إياه يف مجيع ذلك، إذا كنيت عنها عن خلف وحنوه يف قولك قمت 

لفك، وخلفك قمت فيه، كما تقول السوق قمت فيها وكما أعلمتك من إرادة احلرف معها إذا كانت ظروفاً خ
كثرياً ما ترى سيبويه إذا علم أهنا مفعولة على االتساع يذكرها مضافة، ليبدي بذلك أن الظرفية زائلة عنها واجلائز 

يوم جعل مفعوالً على االتساع، مث حذفت اهلاء من عندي من هذه األقاويل اليت قيلت يف اآلية قول من قال إن ال
الصفة كما حتذف من الصلة، ألن حذفها منها يف الكثرة والقياس كحذفها منها أما القياس فإن الصفة ختصيص 
املوصوف، كما أن الصلة ختصيص املوصول، وال تعمل يف املوصوف، وال تتسلط عليه، كما ال تعمل الصلة يف 

أن تكون بعد املوصوف، كما أن مرتبة الصلة كذلك وقد تلزم الصفة يف أماكن كما تلزم املوصول، ومرتبتها 
الصلة، وذلك لن يعرف املوصوف إال هبا وال تعمل فيما قبل املوصوف كما ال تعمل الصلة فيما قبل املوصوف 

تراه وقد كثر  وتتضمن ذكرا من موصوفها كما تتضمنه الصلة من موصوهلا وشدة مشاهبة الصفة الصلة على ما
جميء الصلة حمذوفاً منها العائد إذا كان مفعوالً يف التنزيل، ومجيع التنزيل والنظم، حىت إن احلذف يف التنزيل أكثر 
من اإلثبات فيها، والصفة كالصلة فيما ذكرت لك من جهات الشبه، فإذا كان كذلك حسن احلذف منها حسنه 

ف من اآلية فيه دون اهلاء على التأويل الذي ذكرته، وإن حذف اجلار من الصلة فإن قيل ما تنكر أن يكون احملذو
واجملرور يف هذا وحنوه كحذفهما يف قوهلم السمن منوان بدرهم وما شبَّه سيبويه به وحنوه؟ قيل له ليس يسوغ 

ترك منه حذفهما، وال حيسن حسنه من خرب املبتدأ كحذفهما من اخلرب، ألن خرب املبتدأ قد حيذف بأسره حىت ال ي
شيء فيما كثر تعداده، فإذا حسن حذف اخلرب وجاز كان حذف بعضه أسوغ وأجود وإبقاء البعض يف باب الداللة 
على احملذوف وإرادته أقوى من حذف الكل، وليس كذلك الصفة، أال ترى أن الصفة ال حتذف كما حيذف اخلرب، 

اجلار واجملرور هنا من حيث جاز حذفهما  فيسوغ حذف هذا البعض منها كما حسن حذف كلها، فال جيوز حذف
يف اخلرب ملا ذكرنا قال وليس حذف فيه يف اآلية كحذف اهلاء من قوله ويوم نسر؛ ألن فيه جار وجمرور وال جيوز يف 

الصلة الذي مررت زيد تريد مررت به، وكذا ال جيوز حذف فيه خبالف قوله يوم نسر؛ ألنه حيسن الذي ضربت 
" أي خاضوا فيه وقال " وخضتم كالِذى خاضوا " عندي غريه قد جاء يف التنزيل قال اهللا تعاىل  زيد وهذا الذي قاله

أي ملا لبثوا " مث بعثناهم لنعلم أىُّ احلزبني أحصى ملا لبثوا " أي يبشر اهللا به عباده قال " ذلك الِذى يبشر اهللا عباده 
صدر، والتقدير خضتم كخوضهم والذي يبشر مبنزلة فيه على أنه حكى عن يونس أن الذي يف اآليتني مبنزلة امل

التبشري رجع إىل كالم أيب علي قال أبو علي فإن قلت أو كالم سيبويه يف هذا مثل قول من قال إن احلذف وجب 
فيه من حيث وجب يف املظهر يف البعد من الصواب؟ فاجلواب أن قول سيبويه أقرب إىل الصواب وأبعد من اخلطأ، 

كر أن احلذف يف هذا أوجب من حيث حيذف يف املظهر لكنه شبهه مبا حيذف للداللة عليه كخرب وذلك أنه مل يذ
املبتدأ وحنو ذلك، وكأنه عنده حذف حذفاً لذلك، ال من حيث حذف يف املظهر وقد قدمنا الفصل بني هذا وبني 

اضع اليت يسوغ فيها احلذف، خرب املبتدأ، فإن احلذف فيه أسوغ من احلذف يف هذا ألنه صفة وليس الوصف من املو
وليس قول سيبويه يف حذف فيه كقول من قال إن احلذف مع املضمر جيوز، كاحلذف مع املظهر يف سرت اليوم فأما 

ما احتج به أبو احلسن على من منع جواز إضمار فيه يف اآلية عند قوهلم ال جيوز هذا، كما ال جيوز هذا رجل 



يت رجالً أرغب، وأنت تريد فيه فالفرق بينهما أن أمساء الزمان يكون فيها قصدت، وأنت تريد قصدت إليه وال رأ
ماال يكون يف غريها فالذي يف أمساء الزمان مما ال يكون يف غريها ما جاز فيها من إضافتها إىل الفعل، وتعدى الفعل 

  كل ضرب منها خمتصها ومبهمها

وة داللة الفعل عليها يسوغ احلذف فيها، فهو كأنه وأما إضافة الفعل فليس شئ يوجب حذف هذا، وإن أراد أن ق
شبيه مبا ذهب إليه سيبويه أنه حذف حذفاً وليس يف قوة داللة الفعل على أمساء الزمان وما يوجب احلذف من 
ويوم " الصفة كما قدمنا، إال أن هذا القول أقرب إىل الصواب من غريه كما ذكرت لك ومن هذا الباب قوله تعاىل 

ثالثة أوجه " كأن مل يلبثوا " وقال أبو علي يف قوله " ن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم حنشرهم كأ
أحدمها أن يكون صفة لليوم واآلخر أن يكون صفة للمصدر احملذوف والثالث أن يكون حاالً من الضمري يف 

ن التقدير كأن مل يلبثوا قبله إال ساعة، حنشرهم فإذا جعلته صفة لليوم احتمل ضربني من التأويل أحدمها أن يكو
فإذا بلغن أجلهن " فحذفت الكلمة لداللة املعىن عليها ومثل ذلك يف حذف الظرف هلذا النحو، منه قوله تعاىل 

، أي، قبل األربعة األشهر الثاين " فإن فاءوا فإن اهللا " أي أمسكوهن قبله وكذلك قوله " فأمسكوهن مبعروف 
عىن كأن مل يلبثوا قبله، فحذف املضاف، وأقيم املضاف إليه مقامه، مث حذف اهلاء من الصفة، وجيوز أن يكون امل

كقولك الناس رجالن رجل أكرمت ورجل أهنت وإن جعلته صفة للمصدر كان على هذا التقدير الذي وصفنا، 
صوب مل حيتج إىل حذف ومتثيله ويوم حنشرهم حشراً كأن مل يلبثوا قبله، فحذف وإن جعلته حاال من الضمري املن

شيء من اللفظ، ألن الذكر من احلال قد عاد إىل ذي احلال واملعىن حنشرهم مشاهبة أحواهلم أحوال من مل يلبث إال 
  ساعة، ألن التقدير كأن مل يلبثوا، فلما خفف أضمر االسم كقوله

  كأن ظبية تعطو إىل وارق الّسلم
نصوبا ب يتعارفون يف هذا اليوم، فيكون ظرفاً له، أو مفعوالً به فإن يصلح أن يكون م" يوم حيشرهم " فأما قوله 

" أي يستقلون املدة يوم حنشرهم، فيكون " كأن مل يلبثوا " على السعة وجيوز أن يعمل فيه فعالً مضمراً دل عليه 
" جيوز أن يعمل صفة ل يوم أيضاً، كما أن مل يلبثوا صفة والتقدير يتعارفون فيه بينهم، فحذف فيه وال " يتعارفون 

يف يوم ألن الصفة ال تعمل يف املوصوف وكذلك احلال ال تعمل فيما قبل صاحبها وكذا صفة املصدر " كأن مل يلبثوا 
أي إن ريب يف " إن ربَّي على صراط مستقيم " ال يعمل فيما قبل املصدر، ويف اآلية كالم طويل ومن ذلك قوله تعاىل 

الثاين خرب إن واحملذوف متعلق باخلرب معمول له ذكره الرماين وقيل إن ريب  تدبريكم على صراط مستقيم، فاجلار
على طريق اآلخرة، فيصريكم إليها لفصل القضاء وقيل إن ريب على احلق، دون آهلتكم والعبادة له دوهنم ومن ذلك 

ي من العدو، فاألول أ" فإذا أمنتم " أي إن أحصرمت مبرض وغريه وقوله " فإن أحصرمت فما استيسر " قوله تعاىل 
والتقدير يف كله باجلنة أبو عبيدك ُيَبشُِّرَك، " وبشر احملسنني " " وبشر املؤمنني " عام والثاين خاص ومن ذلك قوله 

وَيْبشُُرَك، ويُْبِشُرَك، واحد، أبو احلسن يف يُبشر ثالث لغات بشر، وأبشر إبشاراً، وبشر، يبشر، وبشر يبشر بشراً 
  وأنشدوا" وأبشروا باجلنة " ني يقال أتاك أمر بشرت به وأبشرت به، يف معىن بشرت، ومنه وبشوراً، بكسر الش

  غرباً أكفهم بقاع ممحل... وإذا رأيت الباهشني إىل العال 
  فإذا هم نزلوا بضنك فانزل... فأعنهم وابشر مبا بشروا به 

أمل تعلموا أنه من " يه اجلار واجملرور قوله تعاىل قال أبو زيد وبشرين القوم باخلري تبشرياً واالسم البشرى ومما حذف ف
التقدير فله أن له نار جهنم، ويقوى رفعه بالظرف فتح أن ويكسر هو يف " حيادد اهللا ورسوله فأن له نار جهنم 

االبتداء، واستغىن عن الظرف جبريه يف الصلة، كما استغىن عن الفعل بعد لو يف لو أنه ذهب لكان خرباً له ومن 



أي وأبصر هبم قال أبو " أمسع هبم وأبصر " أي وامسع به وقال " أبصر به وأمسع " اجلار واجملرور قوله تعاىل حذف 
علي ال يكون من باب حذف املفعول، ألن هبم فاعل، حنو قوهلم ما جاءين من رجل والفاعل ال حيذف وإن قدرت 

وجيري جمرى نِْعم، ! ما أميلح زيداً، وما أقولهحذف الباء لكان أبصروا لكنه جرى أبصر جمرى االسم به، لداللة 
  وبِئَْس، أو يصري، كقوله
  ونار، توقد بالليل نارا

  حيث حذف كال جلرى ذكره يف قوله
  أكل امرئ حتسني امرأ

  وألنك مل جتمع الضمري يف ما أفعل يف موضع، فحمل عليه

أمل تر أن اهللا يسجد من يف السموات " قوله بعد " وكثري من الناس وكثري حق عليه العذاب " ومن ذلك قوله تعاىل 
روى عن ابن عباس أنه قال املعىن وكثري من الناس يف اجلنة وهذا حسن، كأنه " ومن يف األرض والشمس والقمر 

، قد دخل حتته كثري " يسجد له من يف السموات ومن يف األرض " جعله استئناف كالم، ألن ما تقدم من قوله 
" وكثري حق عليه العذاب " مله على التكرير، وأضمر اخلرب لداللة ما جييء بعد عليه ألن قوله الناس وقليلهم فلم حي

ويوم تقوم " وقوله تعاىل " فريق يف اجلنة وفريق يف السعري " يدل على أن من تقدمهم هلم حالة أخرى ونظريه 
ف على يسجد ويرتفع بذلك، كان على أنه معطو" وكثري من الناس " وإن محلت قوله " الساعة يومئذ يتفرقون 

أي ما " كال ملا يقض ما أمره " ومن حذف اجلار واجملرور قوله تعاىل " اقرأ باسم ربك الذي خلق " تكريراً، كقوله 
وإن شئت كان على ما " فاصدع مبا تؤمر " أمره به فحذفت الباء، فصار ما أمر هو فحذف األول دون الثاين ومثله 

أهذا "  تؤمر قال أبو عثمان الضمريان عندي يف اآليتني خمتلفان، وذلك أن الضمري احملذوف يف تؤمر به، مث تؤمره، مث
هو عائد إىل املوصول والضمري احملذوف من قوله سبحانه أمره ليس ضمري املوصول إمنا هو " الذي بعث اهللا رسوالً 

على غري املوصول جائز كقراءة من  ضمري الرجل املذكور ولعمري إن حذف الضمري من الصلة، وإن كان عائداً
فقوله مفتحة " جنات عدن مفتحة هلم األبواب " فيمن فتح الياء ومن ذلك قوله تعاىل " من يصرف عنه يومئذ " قرأ 

صفة جلنات، واألبواب مرتفعة هبا وليس فيه ضمري يعود إىل املوصوف فيجوز أن يكون التقدير مفتحة هلم األبواب 
لة عليه وجيوز أن يكون األبواب بدالً من الضمري يف مفتحة ألن التقدير مفتحة هي، كما منها فحذف منها للدال

تقول فتحت اجلنان، أي أبواهبا وقال الكوفيون التقدير، مفتحة أبواهبا، فقامت األلف مقام الضمري قال أبو إسحاق 
دالً من اهلاء واأللف، ألن معىن األلف إال أنه على تقدير العربية األبواب منها أجود من أن جتعل األلف والالم ب

والالم ليس من معىن اهلاء واأللف يف شيء، ألن اهلاء واأللف أمساء، واأللف والالم دخلتا للتعريف، وال يبدل 
حرف جاء ملعىن من اسم، وال ينوب عنه، هذا حمال قال أبو علي اعلم أنه ال ختلو األلف والالم يف قوله األبواب من 

عريف كما تعرف الرجل والفرس، وحنو ذلك أو يكون بدالً من اهلاء اليت هي ضمري التأنيث اليت كان أن يكون للت
يضاف أبواب إليها ليتعرف هبا كما أن األلف والالم يف الوجه يف قولك حسن الوجه بدل منها فلو كان مثل اليت يف 

من مررت برجل حسن الوجه، ضمري حسن الوجه لوجب أن يكون يف مفتحة ضمري جنات كما أن يف حسن الوجه 
رجل، بدليل مررت بامرأة حسنة الوجه ولو كان يف مفتحة ضمري جنات كما أن يف حسن ضمري رجل، وقد نون 

مفتحة لوجب أن ينتصب األول، وال يرتفع، لكون الضمري يف مفتحة للجنان، فإذا صار فيه ضمري مل يرتفع به اسم 
واحد، غري وجه اإلشراك، فكما مل ينتصب قوله األبواب كما ينتصب مررت  آخر، المتناع ارتفاع الفاعلني بفعل

برجل حسن الوجه، أنه ليس فيه ضمري األول، وإذا مل يكن فيه ضمري األول فال بد من أن يكون الثاين مرتفعاً مل 



ن الوجه يكن مثل الوجه، ألن الوجه يف قولك مررت برجل حسن الوجه، ال يرتفع ب حسن وإذا مل يكن مثل حس
مل يكن األلف والالم فيه بدالً من الضمري، ثبت أنه للتعريف احملض، على حد التعريف يف رجل وفرس وإذا كان 

للتعريف مل يكن بدالً من الضمري، وإذا مل يكن بدالً من الضمري الذي كان يضاف أبواب إليه، مل يعد على املوصوف 
اللفظ بالظاهر، فإذا كان كذلك فال بد من ضمري يف شيء يتعلق  مما جرى صفة عليه ذكر، الرتفاع األبواب به يف

بالصفة يرجع إىل املوصوف وذلك الراجع ال خيلو من أن يكون منها أو فيها، فحذف ذلك، وحسن احلذف للداللة 
يف أي املأوى هلم، وعلى هذا التقدير " فإن اجلحيم هي املأوى " عليه لطول الكالم وعلى هذا احلد حذف يف قوله 

هذه اآلية أوضح، ألنه ال ضمري فيه عائد على موصوف، فيشكل بباب حسن الوجه فتقدير من قدر مفتحة أبواهبا، 
إن كان املراد إفهام املعىن، فإنه ال بد من شيء يقدر يف الكالم يرجع إىل املوصوف فمستقيم وإن كان أراد أن 

  مثله األلف والالم يف األبواب كاأللف والالم يف الوجه، فليس

ألن األلف والالم إذا صارت بدالً من الضمري الذي يضاف إليه االسم املتعلق بالصفة اليت هي حنو حسن وشديد، 
  انتصب االسم الذي هو فاعل الصفة، إذا نونت الصفة لكون ضمري الذي جيري عليه فيه أال تراهم قالوا

  احلزن ناباً والعقور كلباً
  و الشعر الرقابا

ب هنا داللة على أن األلف والالم مل يرد هبا أن تكون بدالً من عالمة الضمري كاليت يف حسن فترك نصب األبوا
الوجه وإذا مل جيز هذا فال بد من تقدير الراجع إىل املوصوف الذي جرى مفتحة صفة عليه، وهو منها أو حنوها، 

ي يف مفتحة على ما تقدم، وقوله الم فمن ها هنا كان التقدير أجود وجيوز أن تكون األبواب بدالً من الضمري الذ
التعريف ال يكون بدالً من اهلاء، فللقائل أن يقول قد قالوا مررت برجل حسن وجهه، مث قالوا مررت بالرجل 

احلسن الوجه، فقد قام الالم مقام الضمري وقد قالوا، غالم زيد، فقام االسم مقام التنوين هذا كالمه يف اإلغفال 
 يستحسنوا مررت برجل حسن الوجه، وال بامرأة حسن الوجه وأنت تريد منه ملا ذكرت وقال يف موضع آخر ومل

من أن الصفة حيتاج فيها إىل ذكر يعود منها إىل املوصوف ولو استحسنوا هذا احلذف من الصفة كما استحسنوه من 
فليست على مفتحة هلم  "جنات عدن مفتحة هلم األبواب " الصلة ملا قالوا مررت بامرأة حسنة الوجه وأما قوله 

األبواب منها، وال أن األلف والالم سد مسد الضمري العائد من الصفة ولكن األبواب بدل من الضمري الذي يف 
فصار ذلك " وفتحت السماء فكانت أبواباً " مفتحة ألنك ال تقول فتحت اجلنان، إذا فتحت أبواهبا ويف التنزيل 

كون من باب سلب زيد ثوبه أال ترى أن األبواب تشتمل على اجلنة، كما مبنزلة ضرب زيد رأسه وقال مرة أخرى ي
اشتمل األخدود على النار والشهر على القتال فإن قلت فهل جيوز أن يكون املعىن مفتحة هلم األبواب منها، 
قد  فحذف منها؟ قيل هذا ال يستقيم، كما جاز السمن منوان بدرهم، وأنت تريد منه، فتحذف، ألن خرب املبتدأ

حيذف بأسره وإذا جاز أن حيذف مجيعه جاز أن حيذف بعضه، وليس الصفة كذلك، ألنه موضع ختصيص وتلخيص 
وال جيوز أن يراد الصفة وحتذف، كما يراد اخلرب وحيذف، ولو جاز ذا جلاز مررت هبند حسن الوجه، يريد منها 

وليس يريد أهل العربية بقوهلم يف حنو هذا  واعلم أن البدل من الشيء ليس يلزم أن يكون حكمة حكم املبدل منه،
أن معىن البدل معىن املبدل منه أال تراهم يقولون التنوين بدل من األلف والالم ومن اإلضافة، والتنوين إذا ثبت يف 

النكرات دلت على اإلشاعة والتنكري، واأللف والالم واإلضافة، وإذا دخال شيئاً دال على خالف ذلك وإمنا يريدون 
بدل أنه ال جيتمع مع ما هو بدل منه يف اللفظ أال ترى أن اهلاء يف زناذقة عوض من الياء، يف زناديق ملعاقبتهما، بال

وتناىف اجتماعهما، ومل يلزم أن يكون ثبات اهلاء ملنع الصرف، كما ميتنع الصرف يف االسم إذا ثبتت الياء ويقولون 



م أن ميتنع تعاقب احلركات عليها بعد حذف الالم كما ميتنع تعاقبها امليم يف فم بدل من الواو اليت هي عني ومل يلز
على الواو ويقولون األلف يف ميان بدل من إحدى الياءين، ولو نسبت إىل قريش حلذفت، وأثبت ياءين أخريني، ولو 

كما لو ثبتت أضفت إىل ميان مل حتذف األلف ويقولون التاء يف أخت بدل من الواو، ومل جيب أال تدل على التأنيث 
الواو مل تدل على التأنيث، وهذا يكثر إذا مجع، فليس يريدون أن معىن املبدل منه قد يكون يف البدل معان ال تكون 
يف املبدل منه، ويكون يف البدل معان ال تكون يف املبدل، وإمنا مرادهم بالبدل أنه ال جيتمع يف اللفظ مع ما هو بدل 

وغدوا " سيبويه يف نون التثنية أنه بدل من احلركة والتنوين ومن ذلك قوله تعاىل منه ال غري وعلى هذا قياس قول 
وإن قدرت " أي قادرين على حيازة مثار ذلك، ويكون قادرين من باب هدياً بالغ الكعبة " على حرد قادرين 

وقال يف " درون فقدرنا فنعم القا" قادرين مقدرين عند أنفسهم رفع غلتهم وحتصيلها وعلى هذا قراءة من قرأ 
موضع آخر قادرين عليها، أي على جناها ومثارها عند أنفسهم، فحذف اجلار لتقدمي ذكره يف الكالم، كما حذفه 

  عند اخلليل من قوله
  إن مل جيد يوماً على من يتكل... إن الكرمي وأبيك يعتمل 

وظن " ة بدليل قوله يف اآلية األخرى واملعىن عنده على من يتكل عليه، وكذلك اآلية، وهو وجه ويبني أن على مراد
  أي على ما أخرجت من مثر وجىن" أهلها أهنم قادرون عليها 

، وقدره على هذه " مث سواك رجالً " أي قدره على االستواء، فحذف اجلار واجملرور، لقوله " وقوله خلقه فقدره 
قتضيه احلكمة وقيل قدره أحواالً نطفة الصورة اليت هو عليها وقيل أخرجه على التقدير وقيل جعله على مقدار ت

تارة، وعلقه أخرى، مث مضغة، إىل أن أتت عليه أحواله وهو يف رحم أمه وقيل وقوع التقدير هنا بني اخللق وتيسري 
السبيل وتيسري السبيل، حيتمل أن يكون مبعىن اإلقدار، ألن فعل وأفعل أختان أي خلقه من النطفة مث قدره، أي 

سوف " الطاعة والعصيان، مث سهل عليه السبيل، بأن بينه له، ودله عليه ومن ذلك قوله تعاىل  جعله قادراً على
أي كلما نضجت جلودهم منها؛ فحذف اجلار واجملرور " نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريها 

قال أبو علي هذا الكالم " وا له جنتان عن ميني ومشال كلوا من رزق ربكم واشكر" من الصفة إىل املوصوف ومثله 
صفة للجنتني املقدم ذكرمها، فإذا كان كذلك فالراجع فيه مقدر حمذوف التقدير قيل هلم كلوا من رزق ربكم 

منهما، والقول مراد فيه حمذوف، وهذا مما يدل على أن احلذف من الصفة كاحلذف من الصلة ويف الكتاب يقول إنه 
قال وإمنا شبهوه يعين حذف اهلاء من اخلرب بقوهلم الذي رأيت فالن، حيث مل يذكر اهلاء يف الصلة أكثر، أال ترى أنه 

وهو يف هذا أحسن، ألن رأيت متام االسم وبه يتم، وليس خبرب، وال صفة، فكرهوا طوله حيث كان مبنزلة اسم 
لى ذلك ضعيف، يعين واحد، كما كرهوا طول اشهيباب فقالوا اشهباب وهو يف الوصف أمثل منه يف اخلرب وهو ع

حذف اهلاء ليس كحسنة يف اهلاء اليت يف الصلة، ألنه يف موضع ما هو من االسم وما جيري عليه، وليس منقطع منه 
خرباً منفياً وال مبتدأ، فضارع ما يكون متام االسم، وإن مل يكن متاماً له وال منه يف النداء، وذلك قولك هذا رجل 

ه ورجل أكرمته قلت حذف اهلاء يف الصلة مستحسن جداً، وهو يف التنزيل كثري ضربته، والناس رجالن رجل أهنت
أي يدعوهنم وقال " والذين يدعون من دونه " أي هداهم اهللا وقال " أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده " كقوله 

اخلرب قبيح جداً، مل يأت  أي اختذوهم من دون اهللا، وما أشبه ذلك ويف" فلوال نصرهم الذين اختذوا من دون اهللا " 
أي وعده اهللا احلسىن وحذفها من الصفة " وكل وعد اهللا احلسىن " إال يف موضع واحد، وذلك يف قراءة ابن عامر 

منزلة بني املنزلتني، ويف الكتاب كما نقلته لك وقد قدمنا جميئه يف آي شىت، فوجب أن يكون حذفها من الصفة 
فحمله مرة على حذف منها ومرة على " مفتحة هلم األبواب " د كالمه يف قوله كحذفها من الصلة فمن ها هنا ترد



يصاحبه حىت يهجم به على " إىل صراط مستقيم " البدل وقد نقلت لك ما ذكر يف الكتاب ومن ذلك قوله تعاىل 
كم من ثواب أو أي سنفرغ لكم مما وعدناكم أنا فاعلوه ب" سنفرغ لكم أيها الثقالن " اجلنة ومن ذلك قوله تعاىل 

  عقاب، هذا قول أيب حامت قال أبو عثمان فرغت إىل الشيء والشيء عمدت له قال الشاعر
  فرغت إىل العبد املقيد يف احلجل

فلما آتاهم من " أي إن توليتم عن كتايب وديين ومن ذلك قوله " فهل عسيتم إن توليتم " ومن ذلك قوله تعاىل 
أي إن " فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدى " ومما حذف فيه اجلار واجملرور أي آتاهم مامتنوا " فضله خبلوا به 

أي أمنتم من العدو، فحذف، ففي الثاين اتفاق، ويف األول خالف ويقدر " فإذا أمنتم " أحصرمت مبرض ومنه قوله 
عندنا فإن أحصرمت  الشافعي بأن أحصرمت بعدو، فينشأ من هذا التقدير، أن املريض له أن يتحلل بالدم ألن التقدير

مبرض، وعنده ال يتحلل، ألن التقدير عنده فإن أحصرمت بعدو وإمنا يقدر هذا التقدير، ألن اآلية نزلت يف رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وأصحابه عام احلديبية، وكان اإلحصار بالعدو وحنن نقول إن اإلحصار باملرض دون العدو، 

هلذا جعل حممد بن احلسن اإلحصار باملرض أصالً يف كتابه واحلصر بالعدو يقال أحصره املرض، وحصره العدو و
بناء عليه واحلصر بالعدو على تفسري اللغة دون بيان احلكم فإن قيل الفّراء خيالف يف ذلك قلنا ما خالفهم يف حقيقة 

ممنوعاً بالعدو، ال باملرض  اللغة، ولكن محل اآلية على املنع، ألهنا نزلت يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكنا
  وهذا التأويل حجة، كأن اهللا تعاىل قال فإن منعتم، فتكون مطلقة سببا للتحلل باهلدى من غري اعتبار أسباب املنع

فإن قيل كيف يستقيم احلمل على املرض، واآلية نزلت يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وأصحابه، وكان املنع 
ذا وردت ألسباب مل تعلق هبا، إال أن يكون السبب منقوال معها، كقول الراوي سها بالعدو؟ قلنا إن النصوص إ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فسجد فأما إذا وردت مطلقة عن األسباب، فيعمل بظاهرها، وال حتمل على السبب، 
ن غري اعتبار سبب، وإمنا فبقي اإلشكال يف أهنم كيف عرفوا التحلل؟ فنقول إن كان تأويل اإلحصار املنع مطلقاً م

عرَّفوا اإلحالل بنص مطلق غري مقيد، فإن كان التأويل هو املنع باملرض فعرفوا اإلحالل مبدلول النص؛ فإن النص ملا 
أباح اإلحالل، مبنع من جهة املرض، فاملنع من جهة العدو أوىل باإلباحة، ألن منع العدو أشد، فإنه حقيقي ال يدفع 

هلم، ومنع املرض مما يزول بالدابة واحململ وحنوه وكذلك إباحة اإلحالل لضرب من االرتفاق له إذا كانت القوة 
حيصل به، وهذا االرتفاق يف العدو أكثر، ألن مجيع ما يستفيده املريض يستفيده املمنوع بالعدو وزيادة، وهي النجاة 

يكون بالنص ومرة بداللته فإن قيل فإذا من شرهم بالرجوع، واملريض ال يستفيد هذا؛ والبيان من جهة الشرع مرة 
فإن أُحصرمت فما استيسر من اهلدى، وال تبتدر األوهام إىل العدو قلنا ال " محلناه على املرض فإن اهللا تعاىل قال 

كذلك، فإن اإلحصار يف اللغة ليس بعبارة عن املرض فحسب، بل عن منع يكون باملرض، فيكون املنع علة، 
كأن اهللا تعاىل قال فإن منعتم مبرض فما استيسر فدل على املنع بالعدو من طريق األوىل، ألن  واملرض سبباً، ويصري

املنع موجود نصاً يف احلالني، وبالعدو أشد، واالرتفاق باإلحالل فيه أكثر، فجرى جمرى الشتم من التأفيف يف حترميه 
، ولو كان أحصرمت عبارة عن " من رأسه ففدية فمن كان منكم مريضاً أو به أذى " فإن قيل إن اهللا تعاىل نسق به 

املرض، مل يستقم نسق املرض به ثانيا، ألنه تكرار، ألن املعطوف أبدا يكون غري املعطوف عليه قلنا قد ذكرنا أن 
اإلحصار ليس باملرض بعينه، لكن منع بسبب املرض، فيستفاد به التحلل بالدم، وال يباح به احللق، إذا مل يتأذَّ به 

ه، ومبرض يتأذى به رأسه يباح احللق، أو بنفس األذى، وإن مل مينعه عن الذهاب فال يباح به التحلل، فكانا رأس
غريين، وتكون العبارة عنهما على أن عطف اخلاص جائز على العام، كعطف جربيل وميكائيل وغري ذلك فإن قيل 

يعين زال عنكم السبب املانع، " بالعمرة إىل احلج  فإذا أمنتم فمن متتع" كيف يستقيم هذا واهللا يقول يف آخر اآلية 



ولو كان السبب املانع مرضاً، لكان من حق الكالم فإذا شفيتم؛ فلما قال أمنتم علم أن املانع كان خوف العدو قلنا 
منتم يقال يف اللغة أمن الرجل، إذا شفي، وإمنا يعين به إذا زال عنه خوف عدو أو سبع قلنا روى يف التفسري، فإذا أ

من الوجع، ويقال مرض خموف، ومرض يؤمن معه، فال كالم على هذا على أنه نبه يف األول على املرض، فدخل 
حتته العدو على طريق األوىل مث عاد إىل الطرف اآلخر يف آخر اآلية، وهذه سنة معتادة يف التنزيل، إذا اجتمع شيئان 

الركعتني مع اإلمام يف صالة اخلوف عن طائفتني، وذكر مثل  يذكر طرفاً من كل واحد من الشيئني أال ترى أنه ذكر
فكذا ههنا ذكر " كمثل الذي ينعق " مثل الداعي يف الطرف اآلخر يف قوله " ومثل الذين كفروا " العدو يف قوله 

 املرض أوالً، فدخل حتته العدو، مث ذكر األمن من العدو، فلم يكر على األول بالنقض واإلبطال ومن ذلك قوله
أي ال يهدي إىل " فإن اهللا يهدى من يضل " أي يهديهم إىل طريق اجلنة وقال " سيهديهم ويصلح باهلم " تعاىل 

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات " ، أي من يهد اهللا إىل احلق وأما قوله " من يهد اهللا فهو املهتد " طريق اجلنة قال 
جترِى من " بداللة اتصال احلال به، وهو قوله " سيهديهم ويصلح باهلم " فإنه يكون مثل قوله " يهديهم رهبم بإمياهنم 

ويكون الظرف على هذا متعلقاً ب يهديهم، أعين بإمياهنم، وجيوز أن يكون يهديهم " حتتهم األهنار يف جنات النعيم 
صراطاً " فقوله  "ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً " فأما قوله " والذين اهتدوا زادهم هدى " يف دينهم، كقوله 

على فعل دل عليه يهديهم، كأنه يعرفهم صراطاً مستقيما، ويدهلم عليه وإن شئت قلت إن معىن يهديهم " مستقيما 
وإن يأتوكم " إليه يهديهم إىل صراطه فيكون انتصاب صراط كقوله مررت بزيد رجالً صاحلاً ومن ذلك قوله تعاىل 

  ك من قرأ تفدوهم، أي تفدوهم باملالأي تفادوهم باملال وكذل" أسارى تفادوهم 

إن التقدير وهي " قل ِهي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة " ومن ذلك ما قال الفراء يف قوله تعاىل 
هلم خالصة، فحذف هلم، غري جائز، ألن الظرف يشبه الفعل، وليس بفعل حمض، فال يعمل وهذا مضمراً، كما ال 

  وهلذا امتنع تعمل ليت مضمراً،
  إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر

إن " متكئني على فرش " إىل قوله " وملن خاف مقام ربه جنتان " من إعمال الظرف يف مثل هذا وقد قال يف قوله 
إىل قوله متكئني، والتقدير " ومن دوهنما جنتان " العامل يف احلال ما يف الالم من قوله وملن وال كالم يف هذا مث قال 

أحيسبون أمنا مندهم به من مال " م من دوهنما جنتان، فأعمل الظرف مضمراً يف متكئني ومن ذلك قوله تعاىل وهل
أي نسارع هلم به، فحذف به، وال بد من تقديره ليعود إىل إسم إن عائد من خربه " وبنني نسارع هلم يف اخلريات 

يف القتال، بالفتح، أو الثبات لكم يف املكان، بالضم،  أي الثبات لكم" ال مقام لكم فارجعوا " ومن ذلك قوله تعاىل 
ويكون اإلقامة، وبالفتح املنزل فإن محلت ال مقام لكم على القتال، يكون فارجعوا إىل طلب األمان؛ عن الكليب 

وقيل ال مقام لكم على دين حممد عليه السالم، فارجعوا إىل دين مشركي قريش؛ عن احلسن وقيل ال مقام لكم يف 
ما مبعىن " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " انكم، فارجعوا إىل مساكنكم ومن ذلك قوله تعاىل مك

الذي، والعائد من اخلرب إليه حمذوف، أي أجورهن له وجيوز أن يكون ما مبعىن من، ويكون به على اللفظ، وآتوهن 
أي " باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم " له على املعىن، وال يكون مصدراً بعود الضمري إليه ومن ذلك قو

ويف الكتاب بسط عليه مرتني، يريد بسط " اليوم جتزون عذاب اهلون " باسطوا أيديهم بالعذاب، فحذف لقوله 
عليها العذاب مرتني فليس إضمار العذاب هنا على حد إضماره يف اآلية لكنه على أحد أمرين إما أن يكون جرى 

إن " جلرى ذكره، وإما أن يكون داللة حال كقوله إذا كان غدا فائتين ومن ذلك قوله تعاىل  ذكر العذاب فأضمر
أجر من " أي لألوابني منكم، أو ألن األوابني هم الصاحلون كقوله " تكونوا صاحلني فإنه كان لألوابني غفوراً 



اتبعوا " عوج له منهم ومن ذلك قوله ، أي ال " ال عوج له " ومنه قوله " الذين آمنوا " بعد قوله " أحسن عمالً 
، أي يف الدعاء ومن ذلك قوله " يريدون وجهه " أي لنحمل خطاياكم عنكم ومنه قوله " سبلنا ولنحمل خطاياكم 

أي ومعارج من فضة، وأبواباً من فضة، وسررا من فضة وزخرفاً حممول على موضع " سقفاً من فضة ومعارج " 
أي يشترون الضاللة " أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضاللة " قوله من فضة ومنه قوله تعاىل 

أي ال عوج هلم " يومئذ يتبعون الداِعي ال عوج له " أي مسئوالً عنه وقال " إن العهد كان مسئوالً " باهلدى وقال 
أي عن الدنيا، " مالكم من زوال " أي ليعلم أن العزة ملن هي وقال اهللا تعاىل " من كان يريد العزة " عنه وقوله 
فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم " أي لذكر اهللا وقوله " قلوهبم منكرة " وقال " ما هي إال حياتنا الدنيا " ألهنم قالوا 

أي قالوا هلم ومن " إن الذين توفاهم املالئكة ظاِملى أنفسهم قالوا فيم كنتم " أي هلم، على قول أيب احلسن وقال " 
أي صدها عبادة غري اهللا عن عبادة اهللا، فحذف اجلار " وصدها ما كانت تعبد من دون اهللا " قوله تعاىل  ذلك

واجملرور، وهو املفعول، وما فاعلة وقيل صدها سليمان عما كانت تعبد، فحذف عن وقيل التقدير صدها اهللا عما 
دير هتتدي أم تكون على ضاللتها، وقد صدها ما كانت تعبد بتوفيقها وقيل الواو يف قوله وصدها واو احلال، والتق

أي لألوابني منكم وقيل بل األوابون هم " فإنه كان لألوابني غفوراً " كانت تعبد من دون اهللا ومثله قوله 
على قول األخفش، أي " مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم " الصاحلون، فوضع الظاهر موضع املضمر، كقوله 

نسارع هلم يف " فحذف اجلار واجملرور كقوله " مث جاءكم به " ضع املضمر، كقوله مصدق له فوضع الظاهر مو
عن األمة فآوى أي فآواك إىل أيب بكر وقيل إىل " أمل جيدك يتيماً " أي نسارع هلم به ومن ذلك قوله " اخلريات 

اك إىل بساط القربة، حبيث خدجية وقيل إىل أيب طالب وقيل بل آواه إىل كنف ظله، وربَّاه بلطف رعايته ويقال فآو
  انفردت مبقامك فلم يشاركك فيه أحد

ووجدك ضاالً عن االستثناء حني سئلت، فلم تقل إن شاء اهللا فهدى أي فهداك لذلك، ويقال يف حمبتنا، فهديناك 
ستتراً بنور القربة إلينا ويقال ضاالً عن حمبيت فعرفتك أين أحبك ويقال جاهالً مبحل شرفك، فعرفتك قدرك ويقال م

يف أهل مكة مل يعرفك أحد، فهداهم إليك، حىت عرفوك ووجدك عائالً فأغىن أي أغناك عن اإلرادة والطلب، بأن 
أرضاك بالفقر ويقال أغناك عن السؤال، فيما أعطاك ابتداء بال سؤال منك ويقال أغناك بالنبوة والكتاب ومن ذلك 

قال قوم منهم الفراء إين كفرت باهللا، وجعل ما يف " من قبل  إىنّ كفرت مبا أشركتموِن" حكاية عن إبليس اللعني 
مذهب ما يؤدي عن االسم، ويعين من قوله من قبل يف وقت آدم حني أىب السجود واستكرب وقال قوم التقدير إين 
تعلقاً كفرت اليوم مبا كنتم تعبدونه يل يف الدنيا، فحذفوا الظرف دون اجلار وقال أبو علي تقدير من قبل أن يكون م

ب كفرت املعىن إين كفرت من قبل مبا أشركتموين أال ترى أن كفره قبل كفرهم، وإشراكهم إياه فيه بعد ذلك فإذا 
كان كذلك علمت أن من قبل ال يصح أن يكون من صلة أشركتمون وإذا مل يصح ذلك فيه، ثبت أنه من صلة 

إياه مل حيتج إىل عائد، وكان التقدير بإشراككم كفرت فأما ما فيحتمل وجهني جيوز أن يكون املصدر، فإذا كان 
ال جتزِي " إياي فيه وإن جعلتها موصوله، كان التقدير بإشراككم إياي فيه، فحذف فيه على قياس ما قاله يف قوله 

وأوصل إليه الفعل مث حذف الضمري واملعىن، إين كفرت من قبل مبا أشركتموين فيه من بعد، " نفس عن نفس شيئاً 
أشركتمون جعلتموين شريكاً يف كفركم ومما حذف منه اجلار واجملرور قول العرب احلمالن محل ودرهم ويقدر 

فاحلمالن يرفع باالبتداء ومحل ابتداء ثان ودرهم يف موضع اجلر واملعىن احلمالن محل منهما بدرهم فقولك منهما 
درهم يتعلق برخيص جاز ومما حذف  مقدر يف الكالم، وبتقديره يستقيم، ولو قلت محل ودرهم رخيص ويكون ب

أي على إمياهنم أجراً، أي ما دعوا إليه من اإلميان واإلميان " وما أسألكم عليه من أجر " منه اجلار واجملرور قوله 



املقدر احملذوف على ضربني أحدمها أن يكون إميان من آمن، وجيوز أن يكون إمياناً نسب إىل من يؤمن وجاز ذلك 
والتقدير الذي شرع هلم ودعوا إليه " وليلبسوا عليهم دينهم " ذي هلم به يف دعائهم إليه، كما قال فيه لاللتباس ال

أي يف اخللق ومنه قوله تعاىل " فما له من نور " أي نوراً يف القيامة " ومن مل جيعل اهللا له نوراً " ومن ذلك قوله تعاىل 
، إذ لواله مل تعرف، وبضدها تتبني األشياء، عن ابن سحربة، أي دليالً على الظل" مث جعلنا الشمس عليه دليالً " 

يعين الظل، أي بطلوع " مث قبضناه " وقيل تاليا على الظل حىت يأيت عليه كله عن قتادة وقيل دليالً على قدرة اهللا، 
لظل، أي الشمس، وقيل بغروهبا، يسرياً أي سريعاً، وقيل هو فعيل مبعىن مفعوله أي جعلنا الشمس مدلولة على ا

" ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله " دللناها عليه حىت أذهبته وحكت له وأما قوله 
فقيل هو من هذا الباب والذين آمنوا هم الفاعلون والتقدير ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات لرهبم، 

ن آمنوا نصب مفعول به على تقدير ويستجيب اهللا للذين وقيل بل الذي" والذين استجابوا لرهبم " كاآلية األخرى 
" أي جنيناهم من اإلهالك " فلما جاء أمرنا جنيباً صاحلاً والذين آمنوا معه برمحة " آمنوا، فحذف الالم وأما قوله 

إذ "  فحذف اجلار واجملرور وال يكون وجنيناهم مكرراً ملكان الواو ومن ذلك قوله تعاىل" وجنيناهم من عذاب غليظ 
أي يف " يف أدىن األرض " أي من املدينة وقال " وهم بالعدوة القصوى " أي الدنيا من املدينة " أنتم بالعدوة الدنيا 

" ومن ذلك قوله تعاىل " فإن اجلنة هي املأوى " أدىن األرض منهم وعند الكوفيني قام الالم مقام الضمري، كقوله 
أي أمرنا مترفيها بالطاعة، ففسقوا فيها، فحذف بالطاعة وفسره قوم فقالوا " ا وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيه

أمرنا، أي كثرنا، قالوا ويقال أمرت القوم وآمرت وأمرت، إذا كثرهتم ويف احلديث خري املال سكة مأبورة، أو مهرة 
قال ال يقال أمرت، أي  مأمورة؛ أي كثرية النتاج فمأمورة من أمرت وزعم أبو عبيدة عن يونس عن أيب عمرو أنه

  كثرت؛ وإمنا فسر أمر، أي أمرناهم بالطاعة وزعم ثعلب أمر القوم، إذا كثرواو؛ أمر علينا فالن، إذا ويل

وكأنه اقتدى بأيب عمرو، ومل ير أمرت أي كثرت، صحيحاً ومل يرحجة يف قوله مهرة مأمورة؛ ألنه يكون من باب 
ون مبعىن ساتر؛ فكذا مأمورة أي ذات كثرة؛ أو مبعىن أمر وزعم أبو علي أي ذا ستر، ويك" حجاباً مستوراً " قوله 

فما استمتعتم به منهن فأتوهن " أن أمر وأمرته، من باب رجع ورجعته، ووقف ووقفته ومن ذلك قوله تعاىل 
د عاد قال أبو علي جيوز أن يكون ما مبعىن الذي وال يكون استمتعتم يف موضع جزم باجلزاء، وق" أجورهن فريضة 

الذكر يف به إليه، ويكون العائد إليه من اخلرب حمذوفاً، كأنه فآتوهن أجورهن له أي ملا استمتعتم به وال جيوز أن 
تكون ما مصدراً لعود الذكر إليها من قوله؛ وال يستقيم يف املعىن أيضاً، ألن األجور املهور فال تؤتاه املرأة إال مرة 

  يف قولهوال جيوز أيضا أن تكون ما كاليت 
  فما تك يابن عبد اهللا فينا

هذا املعىن أيضاً وجيوز أن يكون ما مبنزلة من، فإذا كان كذلك مل يلزم أن يضمر شيئاً يعود على املبتدأ؛ ألن قوله 
مهما تأتنا به من " فآتوهن يرجع إىل ما على املعىن، ألن التقدير ب ما جيوز أن يكون مجعاً، قد قال هذا فقال يف قوله 

فكالمها يف موضع رفع فيمن قال زيد ضربته، ومن قال زيداً ضربته، وزيداً مررت به؛ كان عنده يف موضع "  آية
نصب وكالم سيبويه يف هذا ويرفع اجلواب حني يذهب اجلزم قوهلم أيهم يأتك تضرب، إذا جزمت؛ ألنك جئت 

جبوابه جمزوماً بعد أن عمل فيه االبتداء بتضرب جمزوماً بعد أن عمل يف أيهم، وال سبيل له عليه، وكذلك هذا جئت 
من أن يكون شرطاً، حمتجاً مبا يعود " فما استمتعتم به " ومنعه يف " مهما تأتنا به " قلت الصحيح ما ذكر يف قوله 

إليه من به شبهة وقعت له من قول سيبويه أيهم يأتك تضرب، إذا جزمت تضرب على اجلواب مل يعمل يف أيهم فأما 
يأتك؛ فإنك تنصبه بتضرب ولو أدخلت اهلاء فقلت أيهم تضربه يأتك، جاز رفعه، وإن كان االختيار أيهم تضرب 



  النصب ومثل اآلية قول املتنخل اهلذيل
  ومهما وكلت إليه كفاه... إذا سدته سدت مطواعة 

تقل أين تكن أكن فيه،  فاهلاء يف كفاه عائدة إىل مهما، كما يعود إىل ما وال يكون مبثل هذا العائد يف أين ومىت، ال
وال مىت تأتين آتك فيه، ألن أين ومىت ال يبتدآن، فهما منصوبان على الظرف فال يشتغل الفعل عنهما، وما قد 

أن يكون مبعىن الذي، ألنه حيتاج إىل ما " فما استمتعتم به " تكون مبتدأة مث اعلم بعد أين ال أختار يف ما من قوله 
د ما قال من قوله فآتوهن أجورهن له؛ إذ ال يكاد يفيد معىن ولكن ما يكون شرطاً؛ إما يعود إليه من اخلرب، على ح

، أو يكون مبتدأ، وما بعده خربه وال أختار أن يكون مبعىن من لقلة " فما استمتعتم به " منصوباً بفعل مضمر يفسره 
مبا " كون ما مصدراً على حد قوله ذلك، وكالم اهللا ال حيمل على القليل ووجدت يف موضع آخر قال ال جيوز أن ت

أي بتكذيبهم؛ ألن الذكر قد عاد به من الصلة يف قوله به، فإذا كان كذلك كان مبعىن الذي، " كانوا يكذبون 
الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار " ، وقوله " وما بكم من نعمة فمن اهللا " ودخلت الفاء على حد دخوهلا يف قوله 

وإذا محلته على هذا وجب أن يعود مما بعد الفاء ذكر يعود إىل املبتدأ فآتوهن أجورهن " م أجرهم سراً وعالنية فله
له أو من أجله، أي من أجل ما استمتعتم به؛ ال يكون إال كذلك فإن قلت ال جيوز أن تكون ما للجزاء، فإنه جيوز 

  ع اجلزم، ويكون امساً للوقت وقد قالأن يكون له، ويكون موضع استمتعتم جزماً والفعل، وما بعد ما يف موض
  فما تك يابن عبد اهللا فينا

وموضع ما رفع الشتغال الفعل باجلار ومن قال زيداً مررت به، كانت عنده يف موضع نصب، ورجوع الذكر من 
زاء الشرط ال مينع أن يكون االسم الذي قبله للمجازاة أال ترى أنك لو قلت ما حيملك تركبه؛ مل ميتنع أن يكون ج

وكذلك لو قلت ما حيملك ينفعك وقد جاءت ما يف مواضع للجزاء يراد به الزمان وكذلك يف اآلية إن استمتعتم 
وقتاً منهن به وينبغي يف قياس قول أيب احلسن أن يكون يف الشرط ذكر يعود إىل ما يعود من اخلرب على اجلمل على 

   الكتابهذا محل هذا النحو يف مسائل الكثري، وهذا حكوا عنه يف

  السادس عشر ما جاء يف التنزيل وقد حذف منه مهزة االستفهام

  وحذف اهلمزة يف الكالم حسن جائز، إذا كان هناك ما يدل عليه

والتقدير أسواء عليهم اإلنذار وترك " سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم " فمن ذلك قوله تعاىل يف قراءة الزهري 
بالرفع على معىن " يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه " راءة ابن أيب عبلة يف قوله اإلنذار، فحذف اهلمزة ومثله ق
فحذف اهلمزة وقال األخفش " وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه " أقتال فيه؟ وقيل يف قوله تعاىل 

أي أهذا ريب؟ " قال هذا ريب " له التقدير أو تلك نعمة؟ فحذف اهلمزة ومث" وتلك نعمة متنها علي " يف قوله تعاىل 
أتلقون إليهم باملودة؟ فحذف اهلمزة " تلقون إليهم باملودة " فحذف اهلمزة، فكذلك يف أختيها وقيل يف قوله تعاىل 

تقديره أئنكم؟ ألنه يف الظاهر يؤدي إىل الكذب وقيل " أذن مؤذن أيتها العري إنكم لسارقون " وقيل يف قوله تعاىل 
وسف من أبيه؛ ال أهنم سرقوا الصاع وهذا سهو، ألن إخوة يوسف مل يسرقوا يوسف، وإمنا خانوا أراد سرقتم ي

أباهم فيه وظلموه وقيل قالوه على غلبة الظن، ومل يتعمدوا الكذب، ويوسف ال علم له، فيكون التقدير إنكم 
 بعض املواطن، وهو إذا دعا لسارقون يف غلبة ظنوننا وقال ميمون بن مهران رمبا كان الكذب أفضل من الصدق يف

  إىل صالح إلفساد وجلب منفعة



  السابع عشر ما جاء يف التنزيل من اجتماع اهلمزتني

وذلك يكون على وجوه يف الكالم، وينبغي أن نعلمك أصالً قبل ذلك، فإن اجتماعهما يبتين على ذلك األصل، 
سعة أوجه أحدمها أن تكون مفتوحة مضموما ما وهو أن تعرف أن اهلمزة املتحركة وقبلها ألف متحرك تكون على ت

قبلها، حنو ُجَؤن والثاين أن تكون مفتوحه مكسوراً ما قبلها، حنو مئر بوزن معر، وهذه ليس فيها إال أن تقلب واوا 
يف حال الضم، وياء يف حال الكسر، حنو جون ومري بواو وياء خالصني، وال جيوز فيها بني َبْيَن وذلك أن اهلمزة 

وحة، إذا جعلتها بني َبْيَن قربتها من األلف، واأللف ال تقع بعد الضمة والكسرة بوجه ما، وهو مما تشهد املفت
الضرورة به، فكذلك ال يقع ما بعدمها ما يقارب األلف، كما أن األلف ملا مل ميكن االبتداء به مل يكن جعل اهلمزتني 

يس إال القلب والضرب الثالث أن تكون اهلمزة مفتوحة ما قبلها، بني بًني يف االبتداء، وإذا امتنع كوهنا بني بًني فل
فهذه ختفيفها أن جتعل بني َبْيَن، حنو سال وقرا زيد وذلك أن األلف من شأهنا أن تقع بعد الفتحة، وكذلك يقع 
ة املقرب منها بعدها، وقد عرفتك أن هذا التخفيف مما ينكشف سره باملشافهة والضرب الرابع أن تكون اهلمز

مكسورة مفتوحاً ما قبلها حنو سئم فهذه جتعل بني َبْيَن، فأنت ألجل أهنا مكسورة تقرهبا بالتخفيف من الياء الساكنة، 
والياء الساكنة تسلم بعد الفتحة، فما ظنك باملقارب هلا والضرب اخلامس أن تكون اهلمزة مضمومة مفتوحا ما 

جل أنك تقرهبا من الواو الساكنة، والواو الساكنة تقر بعد الفتحة، قبلها حنو لؤم، فهذه أيضاً جتعل بني َبْيَن، أل
فكذلك ما يقارهبا والضرب السادس أن تكون اهلمزة مضمومة قبلها ضمة حنو هذا عبد أختك و شقَّ أبلم فهذه 

ب منها أحرى بأن جتعل بني َبْيَن، ألجل أنك تقرهبا من الواو الساكنة، وشأهنا أن تقع بعد الضمة، فكذا ما يقر
والضرب السابع أن تكون اهلمزة مكسورة مكسوراً ما قبلها، حنو من عند إبلك جتعلها بني َبْيَن، ألجل أنك تقرهبا 

من الياء الساكنة، وحقها أن تقع بعد الكسرة، وكذلك القريب منها والضرب الثامن أن تكون اهلمزة مضمومة 
يا فىت وهذا فيه خالف، فمذهب اخلليل وصاحب الكتاب جعلها مكسوراً ما قبلها، حنو هذا قارئ يا فىت مثل قارع 

بني َبْيَن، ومذهب أيب احلسن القلب إىل الياء والتاسع أن تكون مكسورة قبلها ضمة، حنو سئل وهذه مثل الثامن يف 
مد بن قلب، إال أن أبا احلسن يقلبه واو للضمة قبلها، كما يقلبها ياء للكسرة قبلها يف قاريء فأما ما حكاه حم

السري يف كتابه يف القراءات عن أيب احلسن من أنه قال من زعم أن اهلمزة املضمومة ال متنع الكسرة إذا خففت 
دخل عليه أن يقول هذا قاريء و هؤالء قارئون و يستهزئون قال يعين أبا احلسن، وليس هذا من الكالم من خفف 

تراه يلزم اخلليل وسيبويه أن يقوال هذا يف املتصل؟ قاال ذلك من العرب، إمنا يقولون يستهزئون فخطأ يف النقل، أال 
يف املنفصل، حنو من عند أخيك، ونسمعهما يقوالن إنه قول العرب، هذا مما ال يظن وأبو احلسن قد فصل بني 

  املتصل واملنفصل يف وغالم، حنو إبلك، فقلب املتصل واوا واملنفصل ياء

ا دخل عليه أن يقول هذا قارو بالواو، كما حكيناه فكذلك رواه أبو عبد هذا الذي حكاه عنه غلط يف النقل، وإمن
اهللا اليزيدي عنه، مث حكاه عن أيب احلسن من قوهلم إمنا يقولون يستهزيون على ماذا حيمله، على التحقيق أم على 

تخفيف أم على جعلها بني فصلها بني بني؟ فإن محله على التحقيق مل جيز، على أن الكالم ليس فيه، إمنا الكالم على ال
بني فإن محله على أنه جعلها بني بني، فقد أثبت إذن ما أنكره، وما مل يقله أحد من أهل التخفيف عنه، وهذا خطأ 
عليه فاحش يف النقل وأما ما ذكره حممد بن يزيد يف هذه املسألة يف كتابه املترجم بالشرح من قوله واألخفش ال 

هذا عند ِئبِلك ولكن خيالف يف يستهزئون فهذا اإلطالق يوهم أنه ال يفصل بني  يقول إال كما يقول النحويون
فينبغي إذا كان كذلك أال نرسل احلكاية " عند حنوبك " املتصل واملنفصل، وقد فصل أبو احلسن بني أكمؤك و 



زة مضمومة من كلمة عنه، حىت يعتد ويفصل بني املتصل واملنفصل كما فصل هو وأما اهلمزة املفتوحة اليت بعدها مه
" أَ أُلقي " ويف القمر " أَ أُنزل " ويف ص " أَ أُنبئكم " واحدة، فقد جاء يف التنزيل يف أربعة مواضع يف آل عمران 

أَ إنكم " واهلمزة املفتوحة اليت بعدها مكسورة من كلمة أوهلا من األنعام " أَ أُشهدوا " والرابع يف الزحرف 
أئمة " والرابعة يف التوبة " أ إنَّ لنا ألجراً " والثالثة يف الشعراء " أ إنكم لتأتون " مل والثانية يف الن" لتشهدون 

أ " والسابعة يف الشعراء " أ إذا ما مت " والسادسة يف مرمي " أ إنك ألنت يوسف " واخلامسة يف يوسف " الكفر 
أ إن " واحلادية عشر يف يس " أئمة " سجدة فيهما والعاشرة يف ال" أئمة " والثامنة والتاسعة يف القصص " إن لنا 
" والرابعة عشر فيها " أ إنك ملن املصدقني " والثالثة عشر فيها " أ إنا لتاركوا " والثانية عشر يف الصافات " ذكرمت 

ابعة والس" أ إنَّا ملغرمون " والسادسة عشر يف الواقعة " أ إنكم لتكفرون " واخلامسة عشر يف السجدة " أ إفكاً آهلة 
ومخسة يف النمل " أئمة " والتاسع عشر يف األنبياء " أ إذا متنا وكنا " والثامنة عشر يف ق " أ إنكم " عشر يف النمل 

فذلك أربعة وعشرون فهذه مهزتان اجتمعتا مفتوح بعدها مكسور، ويف مدها وتليني الثانية اختالف؛ إال " أ إله " 
اخلرب أحد، كما قرأ يف األعراف؛ وقد يرد غري ذلك مع استفهام بعده فأوهلا  اليت يف الشعراء، فإنه مل يقرأ هناك على

أإنا ملخرجون " ويف بين إسرائيل اثنان ويف املؤمنني واحد ويف السجدة واحد ويف النمل " أ إذا أإنا " يف سورة الرعد 
ة ويف سورة النازعات فهذه أحد ويف الصافات موضعان ويف الواقع" أإنكم لتأتون الفاحشة أإنكم " ويف العنكبوت " 

أأنتم " وفيها " أأنذرهتم " عشر موضعاً وعشرون كلمة وأما املفتوحتان ففي إحدى وثالثني موضعاً أوهلا يف البقرة 
أأقررمت " واخلامسة فيها " أأسلمتم " يف قراءة ابن كثري والرابعة فيها " أن يؤتى أحد " والثالثة يف آل عمران " أعلم 

يف األعراف وطا والشعراء " أأمنتم " السابعة، والثامنة، والتاسعة " أأنت قلت للناس " يف املائدة  السادسة" 
الثالث عشر يف " أأسجد " الثاين عشر يف سبحان " أأرباب " احلادي عشر يف يوسف " أألد " والعاشرة يف هود 

" أأشكر " واخلامس عشر يف النمل " دي أأنتم أضللتم عبا" الرابع عشر يف الفرقان " أأنت فعلت " األنبياء 
التاسع عشر يف " أأعجمي " الثامن عشر يف السجدة " أأختذ " السابع عشر فيها " أأنذرهتم " السادس عشر يف يس 

احلادي والعشرون والثاين والثالث والرابع والعشرون يف " أأذهبتم " العشرون يف األحقاف " أآهلتنا " الزخرف 
السابع " أأمنتم " السادس والعشرون يف امللك " أأشفقتم " اخلامس والعشرون يف اجملادلة " أأنتم " الواقعة 

" التاسع والعشرون " أأنتم أشد " الثامن والعشرون يف النازعات " أأن كان ذا مال وبنني " والعشرون يف القلم 
" اختالف بني القراء السبعة؛ إال يف قوله  ويف كل ذلك" آزر " احلادي والثالثون " آ الذكرين " الثالثون " أأهلاكم 

آهللا " فإن السبعة اجتمعت على مد آ الذكرين يف املوضعني وآزر على وزن أفعل وأما قوله " وآزر " " آلذكرين 
فإهنم أمجعوا على مد هذه األحرف، ومل حيذفوا املد، كي ال يشتبه " آالن " آهللا خري لكم وقوله " وقوله " أذن لكم 
  االستفهام لو قيل اآلن، واهللا أعلماخلرب ب

وأما التقاؤمها من الكلمتني، مما جاء يف التنزيل على ثالثة أضرب فهما متفقتان على الفتح، وهي يف تسعة وعشرين 
" وهكذا يف املائدة ويف األنعام " أو جاء أحد منكم من الغائط " وفيها " السفهاء أموالكم " موضعاً أوهلا يف النساء 

" مخسة ويف احلجر " وجاء أمرنا " اثنان " جاء أمر ربك " ويف هود " جاء أجلهم " ويف األعراف " كم جاء أحد
" ويف املؤمنني " السماء أن تقع " ويف احلج " جاء أجلهم " ويف النحل " جاء أهل املدينة " وفيها " جاء آل لوط 

إن شاء أو يتوب عليهم " ويف األحزاب " أن يتخذ  من شاء" ويف الفرقان " جاء أحدهم املوت " وفيها " جاء أمرنا 
ويف " إذا جاء أجلها " ويف احلديد مثله ويف املنافقني " جاء أمر اهللا " ويف املؤمن " جاء أجلهم " ويف املالئكة " 

" شاء أنشره " ويف عبس " جاء أشراطها " ويف سورة حممد عليه السالم " جاء آل فرعون " اقتربت الساعة 



وفيها " هؤالء إن كنتم " الثاين مهزتان مكسورتان من كلمتني، وهي يف ثالثة عشر موضعاً أوهلا يف البقرة الضرب 
بالسوء " موضعان ويف يوسف " من النساء إالَّ " ويف النساء " من الشهداء أن تضل " على قول الزيات واألعمش 

ال تدخلوا بيوت " " للنيب إن أراد النيب " وفيها " واهتن أبناء إخ" وفيها " النساء إن اتقينت " ويف األحزاب " إالَّ 
من " ويف الشعراء " البغاء إن أردن " على قول نافع عن قالون، وأيب حامت عن ابن كثري ويف النور " النيب إالَّ 

ويف هود  "يف السماء إله " ويف الزحرف " أهؤالء إياكم " وفيها " السماء إن يف ذلك " ويف سبأ " السماء إن كنت 
من " ويف السجدة " هؤالء إال رب السموات " ويف بين إسرائيل " هؤالء إال صيحة " ويف ص " ومن وراء إسحق " 

فهذا يف املتفقني وأما " أولياء أولئك " وأما املضمومتان من كلمتني ففي موضع واحد " السماء إىل األرض 
والثاين ضدها " السفهاء أال " على مفتوحة مثل  املختلفان، ففي التنزيل على مخسة أضرب، مضمومة دخلت

الرابع " وعاء أخيه " وال ثاين له الثالث مكسورة دخلت على مفتوحة مثل " جاء أمة " مفتوحة على مضمومة حنو 
وال ضد هلا والضرب األول " نشاء إنك " اخلامس مضمومة دخلت على مكسورة مثل " شهداء إذ حضر " ضدها 

" " لو نشاء أصبناهم " " البغضاء أبداً " " سوء أعماهلم " " يشاء أمل تر " " النيب أن يستنكحها  " "السفهاء أال " 
" الضرب الثاين " جزاء أعداء اهللا " " املأل أفتوين يف رؤياي " وأيضاً " املأل أيكم " " املأل أفتوين " " تشاء أنت ولينا 

" هؤالء آهلة " " السوء أفلم يكونوا " موضعان " وعاء أخيه " " ل من الشهداء أن تض" ال ثاين له الثالث " جاء أمة 
" " أبناء أخواهتن " " السماء أو ائتنا " " السماء أن يرسل " " السماء أن خيسف " " من املاء أو مما رزقكم اهللا " 

" " صاكم اهللا شهداء إذ و" موضعان، " البغضاء إىل " " شهداء إذ حضر " والضرب الرابع " الفحشاء أتقولون 
وجاء إخوة " ثالثة مواضع " الدعاء إذا " " أولياء إنا اعتدنا " " إن شاء إن اهللا " الفحشاء إنه " " شركاء إن يتبعون 

يشاء إىل " الضرب اخلامس " حىت تفِئ إىل أمر اهللا " " نبأ إبراهيم " ويف األنبياء مثله " زكريا إذ نادى " يوسف 
" " السيء إال بأهله " " وما مسىن السوء إن " " نشاء إنك " " الشهداء إذا ما دعوا "  "يشاء إذا قضى " " صراط 

من يشاء إىل " " النيب إنا أرسلناك " " املأل إنُّي ألقى " " ملا يشاء إنه " " نشاء إىل أجل مسمى " " يا زكريا إنا 
النيب إذا " " الفقراء إىل اهللا " " العلماء إن اهللا " موضعان ويف املالئكة " من يشاء إىل " يف يونس ويف النور " صراط 

فذلك " ما يشاء إنه بعباده " وفيها " من يشاء إناثاً " يف حم عسق " النيب إذا طلقتم النساء " " جاءك املؤمنات 
يبويه اثنان وستون موضعاً هذه اهلمزات املختلفة، روت القراء عن أيب عمرو تليني الثانية، وحتقيق األوىل وروى س

عنه تليني األوىل، وحتقيق الثانية حنو يا زكريا زكريا وأما اهلمزتان إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة، فإن 
أهل التخفيف خيففون إحدامها، ويستثقلون حتقيقهما ملا ذكرت لك، كما استثقل أهل احلجاز ختفيف الواحدة، 

كالمهم ختفيف األوىل، وحتقيق الثانية، مسعنا ذلك من العرب فليس يف كالمهم أن تلتقي مهزتان فتحققا ومن 
وهو " يا زكريا إنا نبشرك " و " فقد جاء اشراطها " وحدثين هارون القاريء أنه مسع العرب يقولون، وهو قوله 

  قول أيب عمرو، وأنشد الشاعر
  ترهب العني عليها واحلسد... كل غراء إذا ما برزت 

  انتهى كالمه

من إدخال هذا الباب اإلشارة هبذا اخلالف بني سيبويه والقراء يف روايتهم عن أيب عمرو، وكل  وكان املقصود
  حسن جائز فصيح

  
  الثامن عشر ما جاء يف التنزيل من لفظ َمْن وَما والَّذي وكُلُّ وأَحٍد، وغري ذلك



" فمن ذلك قوله تعاىل كىن عنه مرة على التوحيد وأخرى على اجلمع، وكالمها حسن فصيح ذكره سيبويه وغريه 
، فحمل على املعىن " وما هم مبؤمنني " فكىن عن من باملفرد حيث قال يقول مث قال " ومن الناس من يقول آمنا باهللا 

وال " ، فأفرد الكناية يف أسلم وله وهو مث قال " بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه " ومجع وقال 
، " ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوهبم أكنة " فجمع ومن ذلك قوله تعاىل " ن خوف عليهم وال هم حيزنو

فذكر " ومن يقنت منكن هللا ورسوله " وقال " ومنهم من يستمعون إليك " فأفرده مث مجع وقال يف موضع آخر 
لفظ، مث حيمل على املعىن  فأنث محالً على املعىن، والقياس يف هذا أن يكىن عن" وتعمل صاحلاً نؤهتا " يقنت مث قال 

ويثىن وجيمع ويؤنث فأما إذا كنيت عنه باجلمع، مث تكىن عنه باملفرد، فإهنم قالوا هذا ال حيسن، وقد جاء التنزيل 
ومن يؤمن باهللا ويعمل صاحلاً يدخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبداً قد أحسن اهللا " خبالف ذلك قال 

، فأفرد قال عثمان، يف قول الفرزدق من " قد أحسن اهللا له رزقاً " الدين بعد إفراد اللفظ مث قال فجمع خ" له رزقاً 
  أبيات الكتاب

  وضرب عراقيب املتايل شبوهبا... ورثت أيب أخالقة عاجل القرى 
وده عاجل القرى بدل من أخالقة جوهر عن حدث، ألن أخالقه بدل من أيب فهو كمعني بعد جاء حينه وال يلزم ع

وجيوز أن يكون عاجالً كالعافية ويوضحه ما بعده من املصدر قال " قد أحسن اهللا له رزقاً " إىل األول، ألنه قد جاء 
فرق بني معني وعاجل يف العود إىل األول بأنه بيان، وليس يف العود إىل من بيان األول وهو كالم ساقط بعد اجلهل 

أخالقه أن يكون مفعوالً ثانياً، وجيوز حذف من أي من أيب وإذا ثبت  وجوز يف" قد أحسن اهللا له رزقاً " بقوله 
وقالوا ما يف بطون األنعام خالصة لذكورنا وحمرم " وصح أنه جيوز وحيسن العود إىل اإلفراد بعد اجلمع، كان قوله 

اللفظ وإذا كان كذلك تذكرياً بعد التأنيث، ألنه أنث خالصة محال هلا على معىن التأنيث مث عاد إىل " على أزواجنا 
  فقول الشماخ

  بعقل الرجامى قد عفا طلالمها... أمن دمنتني عرس الركب فيهما 
  كميتا األعايل جونتا مصطالمها... أقام على ربعيهما جارتا صفاً 

ال يبطل به حجة من احتج على إجازة سيبويه مررت برجل حسن وجهه، قد احتج هبذا البيت على جواز املسألة 
تا مصطالمها كحسىن وجهها فقال قائلون إن قوله مصطالمها بعودمها إىل األعايل، ألن األعايل مبعىن وقال جون

األعليني قيل هلم التثنية بعد اجلمع حمال ال حيسن فقالوا قد جاء اإلفراد بعد اجلمع، والتذكري بعد التأنيث، وإمنا 
عايل وإمنا يقال مصطلى األسافل وهذا حديث قد يبطل احتجاجهم بأنه ال يقال كميتا األعايل جونتا مصطلى األ

" كمثل الِذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله " كتبناه يف مواضع ليس من بابه هذا الكتاب ومن ذلك قوله تعاىل 
" مث قال " والِذي جاء بالصدق وصدق به " فكىن عنه باجلمع ومثله " ذهب اهللا بنورهم " فكىن عنه باملفرد مث قال 

وجيوز أن " أولئك الذين حق عليهم القول " مث قال " والِذي قال لوالديه أف لكما " وقال " لئك هم املتقون أو
" متاماً على الِذي أحسن " أي، وفيما يتلى عليكم فحذف اخلرب ومثله " والِذي قال لوالديه " يكون التقدير يف قوله 

على احملسنني الذي هو أحدهم وقيل متاماً على إحسانه أي إحسان  أي متاماً على احملسنني عن جماهد، كأنه قيل متاماً
بأحسن " أي كخوضهم وعلى األول جنس كقوله " وخضتم كالِذي خاضوا " موسى بطاعته فيكون مصدراً كقوله 

رزقناهم  وجيعلون ملا ال يعملون نصيباً مما" ومن ذلك قوله تعاىل " أرنا اللذين أضالنا " وقوله " الِذي كانوا يعملون 
قال أبو علي القول فيما يعود من الصلة إىل املوصول، إنه ال خيلو من أن يكون ما يقدرها حمذوفة، أو يكون الواو " 



فال جيوز أن تكون اهلاء ألن الكفار يعرفون ما يتخذونه آهلة فإذا مل جيز ذلك علمت أن الراجع إىل املوصول، الواو 
  يف يعلمون

فحمل على املعىن، والضمري يف جيعلون للكفار، والذي " وال يستطيعون " اجلمع كما قال وإمنا عاد عليه على لفظ 
ما ال ميلك هلم من السموات واألرض شيئاً وال " فهذا كقوله " وما يشعرون " يف يعملون، يعود إىل ما كما قال 

يعلمونه إهلاً فحذف املفعولني ومن فالضمري يف ال يستطيعون وقال يف موضع آخر التقدير وجيعلون ملا ال " يستطيعون 
حيتمل قوله تلقف أمرين جيوز أن يكون يف تلقف ضمري قوله ما يف " وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا " ذلك قوله 

" فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون " ميينك وأنت على املعىن، ألنه يف املعىن عصا ويؤكد ذلك قوله 
وجيوز أن تكون تلقف للمخاطب وجعله هو املتلقف، " وألق ما يف ميينك تلقف " قوله  وكذلك يكون الضمري يف

وما " وإن كان املتلقف يف احلقيقة العصا ألنه بإلقائه كان، فأسند التلقف إليه، وإن كان للعصا يف احلقيقة، كما قال 
أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر  وما يعلمان من" ومما محل على املعىن قوله " رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى 

، وبني ال تضاف إىل املفرد، " ال نفرق بني أحد منهم " فالضمري يف يتعلمون يعود إىل أحد وقال " فيتعلمون منهما 
فجمع الضمري يف حياجوكم محال " أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حياجوكم " قال يف ثالثة مواضع هذا اللفظ وقال 

فهذا على احلجازية أحد امسها، وحاجزين خرب له ومل يبطل " فما منكم من أحد عنه حاجزين "  وقال على املعىن
الفصل هنا عمل ما ألن الفصل بالظرف كال فصل وعلى التميمية حاجزين نعت ل أحد على املعىن ومنكم خربه 

وقال " ألرض إال آيت الرمحن عبداً إن كل من يف السموات وا" ومن احلمل مرة على اللفظ وأخرى على املعىن قوله 
" وقال " وكل يف فلك يسبحون " " وكل أتوه داخرين " ومل يقل آتوه وال آتوا الرمحن كما قال " وكلهم آتيه " 

  "كل شيء هالك إال وجهه 

  التاسع عشر ما جاء يف التنزيل من ازدواج الكالم واملطابقة واملشاكلة وغري ذلك

للفظ باللفظ، واملعىن باملعىن، وباللفظ دون املعىن، وباملعىن دون اللفظ فمما جاء من وهو باب واسع مرة يشاكل ا
وأراد أن يكون اللفظ املثبت هو " خيادعون اهللا " ذلك قراءة من قرأ وما خيادعون إال أنفسهم باأللف طابق به قوله 

فمن اعتدى عليكم " االستهزاء ومثله  والثاين جزاء" اهللا يستهزيء هبم " " إمنا حنن مستهزئون " املعىن ومثله 
فيسخرون منهم سخر " أي جازاهم وقوله " ومكروا ومكر اهللا " والثاين جزاء وليس بعدوان ومثله " فاعتدوا عليه 

فهذا كله طباق على املعىن وروعى يف ما خيادعون طباق اللفظ واملعىن " وجزاء سيئة سيئة مثلها " ومثله " اهللا منهم 
أبدلوا من السني صادا لتوافق الطاء يف اإلطباق ألن السني مهموسة " اهدنا الصراط املستقيم " ه تعاىل ومن ذلك قول

أبدلوا " وإن يك " " فاجنبست " " أنبئهم " والطاء جمهورة وهلذا أبدهلا من أبدهلا، لتوافق الطاء يف اجلهر ومثله قوله 
وتوافق النون يف الغنة فلما مل يستتب إدغام النون يف الباء لبعدها  من النون ميماً، ألن امليم يوافق الباء يف املخرج،

منها وأرادوا تقريب الصوت أبدلوها ميماً وهذه امليم خمفاة، غريي مدغمة يف الباء بتة، وليست مبظهرة كإظهارها يف 
دخل ألن املثال انفعل قوهلم شاة زمناء وأمنلة ألن إدغامها هناك يتوهم معه أنه من املضاعف خبالف قوهلم أحمي وأ

" وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوا رأفة ورمحة ورهبانية ابتدعوها " وليس يف الكالم إفعل ومن املشاكلة أيضاً قوله 
فنصبوا رهبانية يف االختيار وسعة الكالم، بفعل مضمر، ليطابق الفعل املصدر به الكالم ومثله لو وقع ابتداء اختري 

فجاء والظاملني " يدخل من يشاء يف رمحته والظاملني أعد هلم " و زيد ضربته ومثل اآلية فيه الرفع دون النصب، حن



وكال ضربنا له " منصوباً بفعل مضمر، ليطابق يدخل على تقدير يدخل من يشاء يف رمحته، ويعذب الظاملني ومثله 
" وقد جاء " وا بآياتنا فدمرناهم تدمرياً فقلنا اذهبا إىل القوم الذين كذب" فنصبوا كال مبضمر ألنه قد تقدم " األمثال 

وآية هلم " ومن رفع نظر إىل قوله " نسلخ منه النهار " بالرفع والنصب فمن نصب نظر إىل قوله " والقمر قدرناه 
فإن االختيار كان النصب " والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها " فأما قوله تعاىل " وآية هلم الليل " " األرض 

  الصدر قوله والنجم والشجر، ألن قوله يسجدان فعل وفاعلوإن كان 

وكان سيبويه يقول إن قلت زيد ضربته وعمراً كلمته إن االختيار يف عمرو النصب ألنه معطوف على قولك ضربته 
فثار ثاثر الزيادي وقال إنا لو قلنا زيد وعمرو كلمته مل يصح هذا ألن قولك عمرو كلمته ليس فيه ضمري يعود إىل 

يد فال يصلح العطف على ما هو خربه فقال أبو سعيد إن هذا الكالم من سيبويه، حممول على إضمار اهلاء، ز
والتقدير زيد ضربته وعمرو كلمته يف داره، أو عنده، وأنت لو قلت زيد عمرو كلمته يف داره صح وجاد وليس 

 فيه وصفه موضع املعطوف عليه فسيبويه األمر كما قال الزيادي، وال كما قال السريايف، ألن املعطوف ال يعترب
أضمر الفعل، ليشاكل ضربته ويشاكل يسجدان واإلعراب ما مل يظهر يف موضع اجلملة، مل يعتد به وباب املطابقة 

باب حسن جداً على ما حكى سيبويه حجر ضب خرب فتركوا الرفع يف خرب، وجروه حرصاً على املطابقة ومنه 
بضم الالم تبعاً للدال، وعكسه كسر الدال، تبعاً لالم عن احلمصي وعليه قراءة أيب " احلمد هللا " قراءة احلسن 

بكسر " واجلروح قصاص " بضم التاء تبعاً للجيم وعليه ما رواه أبو حامت يف اختياره " للمالئكة اسجدوا " جعفر 
بكسر العني " متاع احلياة الدنيا إمنا بغيكم على أنفسكم " احلاء تبعاً للقاف وعليه ما رواه عن يعقوب هو أو غريه 

وهلذا املعىن " وامسحوا برءوسكم وأرجلكم " ومثله " وكل أمر مستقر " تبعاً ألنفسكم وعليه ما قرأ به أبو جعفر 
ولدار " بإدخال الالم وجاء يف األخريني فبئس جملاورة قوله " فلبئس مثوى املتكربين " اختص قوله يف سورة النحل 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه " فأما قوله تعاىل " م دار املتقني اآلخرة خري ولنع
فإن أولئك يف موضع الرفع باالبتداء، يف قياس ما اختاره سيبويه، يف قوهلم إين " للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا 

فأولئك ابتداء ويلعنهم اهللا خربه، واجلملة خرب إن، وجيوز زيد لقيت و إين أخوك رأيته ألن املوضع ال خيتص بالفعل 
ألنه جاء منصوباً، دون أن يكون " إنا كل شيء خلقناه بقدر " النصب، وليس باختيار وهذا خبالف قوله تعاىل 

مرفوعاً، ألنه لو رفع، الحتمل أن يكون اخلرب بقدر ويكون خلقناه حراً صفة للنكرة، واحتمل أن يكون خلقناه 
إال الذين تابوا وأصلحوا " اً، والغرض تعميم كل شيء باخللق والتقدير إنا خلقنا كل شيء فعلى هذا قوله خرب

والذين آمنوا باهللا ورسله ومل يفرقوا بني أحد منهم فأولئك سوف يؤتيهم " وكذلك " وبينوا فأولئك أتوب عليهم 
وال الذين ميوتون وهم كفار " وكذلك قوله  أولئك مبتدأ، وسوف يؤتيهم خربه واجلملة خرب الذين" أجورهم 

االختيار يف أولئك الرفع دون النصب مبضمر دل عليه أعتدنا هلم، ألنه ابتداء وخرب واجلملة خرب " أولئك أعتدنا 
فاالختيار " إمنا يستجيب الذين يسمعون واملوتى يبعثهم اهللا " قوله وال الذين إذا رفعت الذين باالبتداء فأما قوله 

صب يف املوتى بإضمار فعل على تقدير ويبعث املوتى ليكون معطوفاً على يستجيب فإذن الوصل أحسن من الن
فاالختيار الرفع، ألن املوضع موضع اسم، ألن " وأما مثود فهديناهم " الوقف، أعين على يسمعون وأما قوله تعاىل 

وما بعد الفاء مقدم على الفاء من املبتدأ، أما وإن كان يعين الشرط، حيث أقيم مقام مهماً، فإن الشرط حمذوف 
فاملوضع موضع اسم، وقرأها احلسن واألعمش وأما مثود بالنصب بفعل مضمر، مقدر بعده مفسر ب هديناهم على 

تقدير وأما مثود فهدينا فحذف فهدينا الستغنائه هبديناهم، ال يكون وأما هديناهم ألن أما اسم ال يدخل الفعل 
ته أهنته االختيار الرفع عنده خالفاً للربد إن زيداً ضربته فائتين االختيار النصب ألن الشرط وتقول إذا زيد ضرب



حممول على إضمار " وإن أحد من املشركني " " إن إمرؤ هلك " و " وإن امرأة خافت " يصح يف الفعل وكذلك 
تصرف تصرف الفعل وكذلك فعل وكذلك يف كنت أخاك، و زيداً اشتريت له ثوباً االختيار النصب ألن كنت ي

لست أخاك وزيداً أعينك عليه ألنه من أخوات كان وكذلك هذا ضارب زيد وعمراً متر به االختيار النصب ألن 
ضارباً مبعىن يضرب وكذلك ضربت زيداً وعمراً أنا ضاربه فأما قوهلم لقيت زيداً وأما عمرو فقد مررت به 

رت به، و لقيت زيداً فإذا عبد اهللا يضربه عمرو وأما حىت نعله ألقاها فاالختيار الرفع وكذلك لقيت زيداً وعمرو مر
  فالرفع على االبتداء، ألن حىت من حروف االبتداء، والنصب بالعطف، واجلر بنفس حىت

وكذلك قد ضربت زيداً وسوف أضرب عمراً ومل جيز التقدم يف قد زيداً ضربت، وال سوف عمراً أضرب، هال 
ر النصب ألنه ختصيص مبنزلة االستفهام يف أزيداً ضربته وهذا زيد يذهب أقبح من أزيد قام ألن زيداً أتيته، االختيا

األلف أم الباب وهل زيد منطلق أحسن من هل زيد يذهب ألن الفعل ينبغي أن يلي هل، وازيد ضربته أحسن من 
 ضربته باحلمل على االبتداء إن زيد ضربته ألن الشرط ال حيسن معه التأويل كما حيسن مع اهلمزة أأنت عبد اهللا

خيتار الرفع يف احلمل على االبتداء، ألن اهلمزة تعتمد على معىن اهلمزة، وأبو احلسن حيمله على الفعل، فيختار 
أزيد أخوه تضربه باحلمل على االبتداء، ومل جيز النصب بإمجاع، ألنه " أفأنت تنقذ من يف النار " النصب ويف التنزيل 

فعل نصب، ولو كان يضربه كان فيه اخلالف أزيداً أخاه تضربه يف احلمل على الفعل، ألن الفعل ليس لزيد يف ال
الواقع على أخيه، واقع على سببه وقيل ال تقول يف زيداً إال بالرفع لئال تتعسف باحلمل على تفسري التفسري زيد مل 

ملنصوب، جييء زيد اضرب، فتصري الفضلة ال يضربه إال هو باحلمل على املرفوع، دون املنصوب، ألن يف محله على ا
بد منها إذا عبد اهللا تلقاه فأكرمه بالنصب، وليس مثل نظرت فإذا زيد يضربه عمرو ألن إذا اليت للمفاجأة باالسم 
أوىل جئت فإذا زيد ضربه عمرو و جئت إذا زيد ضربه عمرو خبالف إذا زيد يضربه عمرو ألن إذ يطلب املاضي 

ملضارع صار مبنزلة االسم، يف أهنا ال تطلبه زيداً اضربه بالنصب، ألن اهلمزة بالفعل أوىل زيداً خاصة، فإذا وقع ا
ليقطع اهللا يده بالنصب، ألنه دعاء، وهو مبنزلة األمر ما زيداً ضربته وال عمراً كلمته ألنه بالفعل أوىل، ما مل يعمل يف 

لق يف موضع النصب، خرب كان وهو بسبب من زيد االسم قال أبو احلسن وتقول أزيداً كان أبوه منطلق منط
وهكذا زيد عسى أبوه أن يقوم ألن أن يقوم يف موضع النصب وكذا يف كاد وعسى تقول أزيد عسى أن تقوم 

أخواه وأزيد كاد أن يقوم أخواه يف الشعر، فترفع ألن سببه يف موضع رفع وكذلك أخواك عسى أن يقوما كأنك 
سى أخواك أن يقوما كانت يف موضع نصب وكذلك زيداً ليس أخوه منطلق خيتار قلت عسى قيامهما ولو قلت ع

النصب يف ليس ضمري احلديث وتقول أخويك زيد وعمرو عسى أن يضربامها فتضمر يف عسى ويكون أن يضربامها 
 يف موضع نصب، وحتمل أخويك عليه وجيوز أخواك زيد وعمرو عسى أن يضربامها على أن جتعل أن تضربامها يف

موضع رفع، وال تضمر يف عسى وترفع أخواك ألن سببهما يف موضع رفع، فيكون زيد وعمرو أحدمها معطوفاً على 
اآلخر، ومها يف موضع االبتداء بالثاين وعسى أن تضربامها يف موضع اجلر، والضمري الذي يف يضربامها يعود إىل 

لثاين بالفعل؛ ألن سببهما رفع، وهو الضرب، إذ الضرب املبتدأين فهذا تقدير والتقدير اآلخر على أن ترفع األول وا
متصل بضمريمها، وضمري زيد وعمرو والضرب مرفوع بالفعل، فترفع األول والثاين بالفعل، كأنك قلت أيرجا 

أخواك رجاء زيد وعمرو أن يضربامها فهذا التقدير الثاين، على قياس إعمال الفعل، إذا عمل يف السبب أن يعمل يف 
فأدخل التاء يف الفعل مع الفصل " وأخذت الذين ظلموا الصيحة " من املطابقة قوله تعاىل يف سورة هود األول و

يوم تبدل " ، بالتاء مع الفصل، جملاورة قوله " وتغشى وجوههم النار " ومثله " كما بعدت مثود " جملاورة قوله 
وال حتزن " وإن كان ذلك للخطاب وقال " ا لتلفتنا أجئتن" ، بالتاء كقوله " وتكون لكما الكربياء " وقال " األرض 



خبالف ما يف " ومل يك من املشركني " ، فترك النون يف سورة النحل، ألن سياق اآلية " عليهم وال تك يف ضيق 
ولئن " " ولئن قتلتم يف سبيل اهللا أو متم " سورة النحل، حيث جاءت بالنون ومن املطابقة قراءة حفص عن عاصم 

قل " بضم امليم مع كسرها يف سائر التنزيل، ليطابق ضم القاف يف قتلتم وعلى هذا قراءة أيب عمرو " قتلتم ُمتم أو 
كما أن " لوال نزل عليه آية من ربه " بالتشديد مع ختفيفه يف سائر التنزيل، ليطابق قوله " إن اهللا قادر على أن ينزل 

" جملاورة قوله " حىت تنزل علينا " وقوله " ننزل من القرآن و" ابن كثري خص املوضعني بالتشديد يف قوله تعاىل 
وأظهر أبو عمرو " لقوله قل نزله روح القدس " واهللا أعلم مبا ينزل " وخص يعقوب بالتشديد قوله " ونزلناه تنزيالً 

يف مخسة " يشاء  يعذب من" وأدغمها يف قوله " واهللا يكتب ما يبيتون " الباء عند امليم يف مجيع التنزيل، حنو قوله 
  مواضع

وهو " يعذب من يشاء ويرحم من يشاء " يف البقرة وآل عمران ويف املائدة يف موضعني ويف سورة العنكبوت ملوافقة 
" ، جاء منصوباً، ألن قبله " وكل شيء فصلناه تفصيالً " يدغم الراء يف الالم وامليم يف امليم ومن ذلك قوله تعاىل 

" وكل إنسان ألزمناه " فنصب ملا ذكرنا بفعل مضمر، ليكون مطابقاً وموافقاً وكذا " تني وجعلنا الليل والنهار آي
أن اهللا يسبح له من يف السموات واألرض والطري صافات كل قد علم " جاء منصوباً هلذا املعىن وأما قوله تعاىل 

عليه التنزيل من هذا النحو،  ففاعل علم الضمري على كل وال جييء على مذهب سيبويه وما جاء" صالته وتسبيحه 
أن يكون فاعل علم اهللا، ولو كان كذلك لوجب أن ينصب كل أال ترى أنك تقول يقوم زيد وزيداً أضرب غالمه 

فتنصب زيداً ألن الذي من سببه منصوب وكذلك قوله كل قد علم ولو كان فاعل علم اسم اهللا دون الضمري 
ففاعل يرفع الضمري العائد إىل العمل الصاحل، والعمل " الصاحل يرفعه والعمل " العائد إىل كل لنصب وكذلك قوله 

الصاحل مبتدأ ولو كان فاعل يرفعه اسم اهللا أو الكلم على رفع الكلم العمل لوجب نصب العمل، ألنه معطوف على 
وال يرتفع إليه، يصعد وكأن املعىن والعمل الصاحل يرفع الكلم الطيب، يف رفعه الكلم، أنه ال حيبط بالعمل السيء، 

وخيلص من غري إحباط يقع عليه، من أجل عمل سيء وذكر الضمري يف يرفعه، ألنه للكلم، كشجرة وشجر ومن 
بضم اهلاء يف أنسانيه ملا رأى أن اهلاء " وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره " املطابقة قراءة حفص يف سورة الكهف 

" دالً من اهلاء، وفق بني احلركتني يف اهلاء وهلذا املعىن هرب يف قوله املتصل ب أذكره وهو يف صلة أن الذي صار ب
عن الكسرة فأشبعها، كيال يلزمه أن يتبع اهلاء امليم ومن املطابقة واجملاورة قراءة ابن عامر، يف مجيع " وخيلد فيه مهاناً 

ا رمخوا مث ردوا التاء، فتحوها تبعاً للحاء التنزيل يا أبت بفتح التاء تبعاً للباء وعلى هذا حكاية سيبويه يف يا طلحة مل
" طعام ترزقانه " بفتح الالم تبعاً للعني وعن أيب حنيفة " مث جيعله حطاماً " ومثل ذلك ما رواه أبو بشر عن ابن عامر 

ة وعن ابن ، بفتح النون تبعاً لأللف، وطلباً للمطابق" أتعدانين " ، بضم النون تبعاً للهاء وعن احللواين عن ابن عامر 
ويعلم " بفتح التاء تبعاً لفتحة النون وعن األئمة السبعة فتح امليم من قوله " إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة " أيب عبلة 

غري نافع وابن عامر وهم يعدون النصب يف مثل هذا شاذاً حنو إن تقعد أقعد وأكرم " الذين جيادلون يف آياتنا 
يف وأكرم، ومع هذا أطبقوا مخستهم على فتح امليم تبعاً لالم وعلى هذا أطبقوا خيتارون اجلزم والرفع، دون النصب 

أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم " مخستهم على فتح امليم تبعاً لالم وأما قوله تعاىل 
أمل "  يكن فتح العني يف قوله بنصب امليم فيجوز أن يكون من هذا الباب فتح امليم إمجاعاً ومل" ويعلم الصابرين 

إمجاعاً، وإمنا هي قراءة ابن أيب عبلة وقال النحويون يف اآليتني إن نصبهما على الصرف، " نستحوذ عليكم ومننعكم 
فلم كان أحدمها إمجاعاً، واآلخر شاذاً؟ وإن كانت التبعية عندك هي العلة، فقد وجدت التبعية أيضاً يف النون من 

جلواب أن املستحسن من هذا إمنا هو اجلزم، والنصب على الصرف ليس مبستحسن، فجاء ومننعكم قوله ومننعكم فا



جمزوماً على ما هو املختار وإمنا عدلوا إىل الفتح يف ويعلم الصابرين ألن إسكان امليم هنا حمال، ملا يتأتى من التقاء 
الكسر، كما هي قراءة بعضهم ويعلم الصابرين  الساكنني، وكان اجلزم ممتنعاً، فال بد من التحريك، والتحريك هنا

واألئمة عدلوا عن الكسر إىل الفتح، ألهنا أخف مع انفتاح ما قبله وليس يف قوله ومننعكم التقاء الساكنني فيجب 
من " املكرمني " بفتح النون، لتساوي " إين آمنت بربكم فامسعون " التحريك وعن شعيب عن أيب بكر عن عاصم 

من قبله وألن قوله عون بالكسر بعد الضم يصري كقوهلم زيدون فكما وجب فتح النون بعد " جعون تر" بعده، و 
فما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا " الواو هنا وجب فتحه أيضاً ههنا ومن املطابقة حذف اجلار واجملرور يف سورة األعراف 

يف سورة " فكذبوه فنجيناه " وملا قال " ذناهم ولكن كذبوا فأخ" ومل يقل كذبوا به، ملا كان سياق اآلية " من قبل 
  ومن املطابقة" مبا كذبوا به من قبل " يونس فأثبت اهلاء قال يف سياقها 

وكان أن تضمر وخلقنا " ولقد خلقنا اإلنسان " نصبه بإضمار فعل ألن قبله " واجلان خلقناه من قبل " قوله تعاىل 
  تبدل بأن النصب هو املختار يف قوله قام زيد وعمراً كلمته إال قولهاجلان أحسن وأجود وإذا مل تعرف أنت حيث تس

  أملك رأس البعري إن نفرا... أصبحت ال أنقل السالح وال 
  وحدي وأخشى الرياح واملطرا... والذئب أخشاه إن مهمت به 

ومن ذلك قوله " مثلها  وجزاء سيئٍة سيئةً" وال تطلب هذه اآلي اليت عددهتا لك، فما ذنيب من املطابقة وقوله تعاىل 
  /يعين األصنام فجاء على األزدواج واملطابقة " ما تعبدون " ومل يقل من أعبد ألن قبله " وال أنتم عابدون ما أعبد " 

املتمم العشرين ما جاء يف التنزيل من حذف املفعول واملفعولني، وتقدمي املفعول الثاين على املفعول األول وأحوال 
  إىل مفعوليها، و غري ذلك مما يتعلق به األفعال املتعدية

وحنن نذكر من ذلك ما يدق النظر فيه، ألن ذلك لو حاول إنسان أن يأيت جبميعه توالت عليه الفتوق، ومل ميكنه 
القيام به لكثرته يف التنزيل، وكان مبنزلة من يستقى من بئر زمزم فيغلبه املاء فمن ذلك قوله تعاىل وما خيدعون إال 

ما يشعرون أي وما يشعرون أن وبال ذلك راجع إليهم وكذلك ولكن ال يشعرون أي ال يشعرون أهنم أنفسهم و
هم املفسدون، ولكن ال يعلمون أي ال يعلمون أهنم هم السفهاء فأما قوله تعاىل مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فقيل 

ل إن استوقد وأوقد كاستجاب، وأجاب إن التقدير كمثل الذي استوقد صاحبه ناراً، فحذف املفعول األول وقي
ومنه قوله تعاىل ولو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم ومجيع ما جاء من لو شاء كان مفعوله مدلول جواب لو 

والتقدير ولو شاء اهللا إذهاب السمع والبصر لذهب بسمعهم وأبصارهم ومن ذلك قوله تعاىل كلما أضاء هلم مشوا 
شوا فيه ومنه قوله تعاىل لعلكم تتقون أي تتقون حمارمه، وقيل بل قوله الذي جعل فيه أي أضاء هلم الربق الطريق م

لكم األرض فراشاً مفعول يتقون واألرض مفعول أول جلعل وفراشاً مفعول ثان، ومعىن جعل صري وقد جييء جعل 
موات واألرض وجعل مبعىن صنع، وخلق؛ فيكون متعدياً إىل مفعول واحد، قال اهللا تعاىل احلمد هللا الذي خلق الس

الظلمات والنور مبعىن صنع وخلق وقال اهللا تعاىل وجعل منها زوجها وإذا كانت مبعىن صريت تعدت إىل مفعولني، 
ال جيوز اإلقتصار على أحدمها، وهي يف هذا الوجه تنقسم على ثالثة أقسام كما تنقسم صريت أحدها مبعىن مسيت، 

عباد الرمحن إناثاً أي صريوهم إناثاً بالقول والتسمية، كما تقول جعل زيد كقوله تعاىل وجعلوا املالئكة الذين هم 
عمراً فاسقاً أي صريه بالقول كذلك والوجه الثاين أن تكون على معىن الظن والتخيل، كقولك اجعل األمري غائباً 

زفاً أي صريته وكلمه، أي صريه يف نفسك كذلك والوجه الثالث أن تكون يف معىن النقل، فتقول جعلت الطني خ



خزفاً ونقلته عن حال إىل حال قال اهللا تعاىل اجعل هذا البلد آمناً أي صريه آمناً، وانقله عن هذه احلال قال سيبويه 
وتقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض وله ثالثة أوجه يف النصب إن شئت جعلت فوق يف موضع احلال، كما 

ت على ما نصبت عليه رأيت زيداً وجهه أحسن من وجه فالن، فعلت ذلك يف رأيت، يف رؤية العني وإن شئت نصب
تريد رؤية القلب وإن شئت نصبته على أنك إذا قلت جعلت متاعك تدخله معىن ألقيت، فيصري كأنك قلت ألقيت 

متاعك بعضه فوق بعض وهذه الوجوه الثالثة يرجع وجهان منها إىل وجه واحد مما ذكرنا، وهو أن جيعل جعلت 
مفعول واحد غري أن معىن الوجهني اللذين ذكرمها خمتلف، وإن كانا جمتمعني يف التعدي إىل مفعول واحد  متعدياً إىل

فأحد الوجهني هو األول الذي قال فيه إن شئت جعلت فوق يف موضع احلال، فيكون معناه عملت الباب مرتفعاً، 
ثالث مما ذكر سيبويه يف قوله وإن شئت أي أصلحته، وهو يف هذه احلال والوجه الثاين من هذين الوجهني هو ال

نصبته، على أنك إذا قلت جعلت متاعك، يدخله معىن ألقيت، فيصري كأنك قلت ألقيت متاعك بعضه فوق بعض؛ 
ألن ألقيت كقولك أسقطت متاعك بعضه فوق بعض، فيكون هذا متعدياً إىل مفعول، وهو منقول من سقط متاعك 

  بعضه فوق بعض

ول يف التعدي إىل مفعول واحد، وخيالف يف غري ذلك، ألنك مل تعمل املتاع هاهنا إلصالح شيء فهو يوافق الوجه األ
منه وتأثري فيه، كما تعمل الباب بنجره وحنته وقطعه وفوق يف هذا كاملفعول إال يف موضع احلال، ألنه يف مجلة الفعل 

ع على فوق وعمل فيه، على طريق الذي هو ألقيت، ألنه منقول من سقط متاعك بعضه فوق بعض، والسقوط وق
الظرف ويف املسألة األوىل يعمل فيه جعلت، وإمنا عمل فيه االستقرار، وصار يف موضع احلال وهذان الوجهان 

كوجه واحد وقوله وإن شئت نصبته على ما نصبت عليه رأيت زيداً على وجهه أحسن من وجه فالن؛ فتعديه إىل 
تقول صريت الطني خزفاً وإمنا محلنا هذا الوجه على هذا، ألنه يف ذكر جعلت مفعولني من جهة النقل والعمل، كما 

الذي يف معىن عملت، وأثرت قال والوجه الثالث أن جتعله مثل ظننت متاعك بعضه أحسن من بعض فهذا أحد 
أنه مل  وجوه صريت اليت ذكرناها، وهو الذي يف معىن التخيل، والذي هو من طريق التسمية يشبه هذا الوجه، إال

يذكره اكتفاء هبذا فأما قوله تعاىل وجيعل اخلبيث بعضه على بعض فاخلبيث هو املفعول وبعضه بدل منه وقوله على 
بعض ظرف ليجعل، كما تقول يلقي اخلبيث بعضه على بعض، ومن هذا الباب قوله تعاىل أنبئوين بأمساء هؤالء وقوله 

ي اخربهم عن ضيفه وقال ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم وأخر أي خيرب أنبئهم بأمسائهم قال ونبئهم عن ضيف ابراهيم أ
به فلما كان النبأ مثل اخلرب كان أنبأته عن كذا، مبنزلة أخربته عنه، ونبأته عنه مثل خربته عنه، ونبأته به مثل خربته به 

ذهب إليه سيبويه، من أن معىن نبأت زيداً نبأت عن زيد، فحذف حرف اجلر، ألن نبأت قد ثبت  وهذا يصحح ما
أن أصله خربت باآلي اليت تلوناها، فلما حذف حرف اجلر وصل الفعل إىل املفعول الثاين، فنبأت يتعدى إىل 

 ثالثة مفعولني حنو نبأت زيداً مفعولني أحدمها، يصل إليه حبرف جر، كما أن خربته عن زيد كذلك فأما ما يتعدى إىل
عمراً أبا فالن فهو يف هذا األصل إال أنه محل على املعىن، فعدي إىل ثالثة مفعولني وذلك أن اإلنباء، الذي هو 
إخبار، إعالم، فلما كان إياه يف املعىن، عدي إىل ثالثة مفعولني كما عدي اإلعالم إليها ودخول هذا املعىن فيه، 

عالم مل خيرجه عن األصل الذي هو له من اإلخبار، وعن أن يتعدى إىل مفعولني، أحدمها يتعدى وحصول مشاهبته لإل
إليه بالباء أو بعن حنو ونبئهم عن ضيف ابراهيم وحنو قوله فلما نبأت به كما أن دخول أخربين يف أرأيت مل خيرجه 

خربين به، إال أنه امتنع من أجل ذلك أن يرفع عن أن يتعدى إىل مفعولني، كما كان يتعدى إليهما إذا مل يدخله معىن أ
املفعول بعده على احلمل على املعىن، من أجل دخوله يف حيز االستفهام، فلم جيز أرأيت زيداً أبو من هو كما جاز 

علمت زيدأ أبو من هو حيث كان املعىن علمت أبو من زيد، وذلك دخول معىن اإلعالم يف اإلنباء، والتنبؤ مل 



أصليهما وتعديهما إىل مفعولني، أحدمها يصل إليه الفعل حبرف اجلر، مث يتسع فيه فيحذف حرف اجلر، خيرجهما عن 
ويصل الفعل إىل الثاين فأما من قال إن األصل يف نبأت على خالف ما ذكرنا، فإنه مل يأت على ما ادعاه حبجة وال 

ى وجهني أحدمها أن يكون نبئ مبنزلة أعلم، شبهة وأما قوله تعاىل نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم فيحمل عل
ويكون أين أنا الغفور الرحيم قد سد مسدمها فيكون يف هذه، يف قول اخلليل على هذا، يف موضع جر، وعلى قول 

غريه، يف موضع نصب فأما قوله تعاىل قل أأنبئكم خبري من ذلكم للذين اتقوا عند رهبم، فإن جعلت الالم متعلقة 
ر، يف جنات على البدل من خري، وإن جعلته صفة خري ألنه نكرة، جاز اجلر يف جنات أيضاً وإن بأنبئكم، جاز اجل

جعلتها متعلقة مبحذوف مل جيز اجلر يف جنات وصار مرتفعاً باإلبتداء أو بالظرف، ومل جيز غري ذلك، ألن الالم حينئذ 
من أخباركم فال جيوز أن يكون من فيه زيادة، على ما  ال بد هلا من شيء يكون خرباً عنها فأما قوله تعاىل قد نبأنا اهللا

يتأوله أبو احلسن من زيادة يف الواجب، ألنه حيتاج إىل مفعول ثالث أال ترى أنه ال خالف يف أنه إذا تعدى إىل 
نبت الثاين، وجب تعديه إىل املفعول الثالث وإن قدرت تعديه إىل مفعول حمذوف، كما تأول قوله تعاىل خيرج لنا مما ت

األرض من بقلها أي شيئاً ما، لزم تعديه إىل آخر، فإن جعلت من زيادة أمكن أن تضمر مفعوالً ثانياً، كأنه نبأنا اهللا 
  أخباركم مشروحة

وجيوز أن جتعل من ظرفاً غي مستقر، وتضمر املفعول الثاين والثالث؛ كأنه نبأنا اهللا من أخباركم ما كنتم تسرونه 
قوله أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تزعموهنم إياهم وأما قوله تعاىل ويستنبئونك أحق تبييناً، كما أضمرت يف 

هو فيكون يستنبئونك يستخربونك فيقولون أحق هو؟ ويكون يستنبئونك يستعلمونك، واالستفهام قد سد مسد 
ندلكم على رجل ينبئكم إذا املفعولني ومما يتجه على معىن اإلخبار دون اإلعالم قوله تعاىل وقال الذين كفروا هل 

مزقتم كل ممزق فاملعىن خيربكم فيقول لكم إذا مزقتم، وليس على اإلعالم أال ترى أهنم قالوا افترى على اهللا كذباً أم 
به جنة ومن ذلك قوله تعاىل وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أي تكتمونه إال إبليس أىب واستكرب أي أىب السجود 

ذمت العجل أي اختذمتوه إهلاً وكذلك باختاذكم العجل أي باختاذكم إياه اهلاً فحذف املفعول الثاين، واستكرب عنه مث اخت
ال بد من إضماره، ألهنم عوتبوا بذلك، وال يعاتب أحد باختاذ صورة العجل فإن قال قائل فقد جاء يف احلديث 

م، قيل يعذب املصورون يكون على من يعذب املصورون يوم القيامة ويف بعض احلديث يقال هلم أحيوا ما خلقت
صور اهللا تصوير األجسام وأما الزيادة من أخبار اآلحاد، اليت ال توجب العلم، فال يقدح يف اإلمجاع ما ذكر اهللا وأما 
اختذت فإنه يف التعدي، على ضربني أحدمها أن يتعدى إىل مفعول واحد والثاين أن يتعدى إىل مفعولني فأما تعديه إىل 

واحد، فنحو قوله ليتين اختذت مع الرسول سبيالً، وأم اختذ مما خيلق بنات، و اختذوا من دون اهللا آهلة ولو مفعول 
أردنا أن نتخذ هلواً الختذناه وأما إذا تعدى إىل مفعولني، فإن الثاين منهما األول يف املعىن، قال اختذوا أمياهنم جنة، 

ختذمتوهم سخرياً وأما قوله تعاىل واختذوا من مقام ابراهيم مصلى وقال ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال فا
فإن من أجاز زيادة من يف اإلجياب جاز على قوله أن يكون قد تعدى إىل مفعولني، ومن مل جيز ذلك كان عنده 
 متعدياً إىل مفعول واحد ومن حذف املفعول قوله تعاىل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم أي أنعمتها عليكم،

فحذف؛ و قوله تعاىل وسنزيد احملسنني أي ثواباً وكرامة؛ ألن زدت فعل يتعدى إىل مفعولني، قال اهللا تعاىل وزدناهم 
هدًى، وقال زدناهم عذاباً فوق العذاب، وقال وزاده بسطة يف العلم واجلسم فأما قوله تعاىل فزدناهم إمياناً فاملعىن 

الفعل، وأسند الفعل إليه وكذلك قوله تعاىل فلما جاءهم نذير ما زادهم  زادهم قول الناس إمياناً، أضمر املصدر يف
إال نفوراً أي ما زادهم جميء النذير وقال وصدق اهللا ورسوله وما زادهم إال إمياناً أي ما زادهم نظرهم إليهم أو 

ة ونصرة إال خباالً، فحذف رؤيتهم هلم إال إمياناً وأما قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباالً أي ما زادوكم قو



املفعول الثاين وليس انتصاب خباالً كانتصاب إمياناً لقوله وما زادهم إال إمياناً لكن على االستثناء، أي يوقعون خباالً 
وفساداً هذا هو الصحيح يف هذه اآلية، وأظنين نقلت عن بعضهم غري هذا يف هذه األجزاء وقوله تعاىل وألوضعوا 

ا بينكم ركائبهم عن أيب اهليثم وقال أبو اسحاق ألوضعوا فيما حيل بكم ومن حذف املفعول خاللكم أي ألوضعو
قوله تعاىل وإذ استسقى موسى لقومه أي استسقى ربه، وكذلك خيرج لنا مما تنبت األرض، التقدير خيرج لنا شيئاً مما 

شيئاً مما تنبت األرض وهذه مسألة  تنبت األرض، فاملفعول مضمر، وقوله مما تنبت األرض يف موضع الوصف له، أي
عرضت، فنقول فيها إن من ال تزاد يف الواجب عندنا وقال األخفش جتوز زيادهتا يف الواجب، كما جازت زيادهتا 
يف النفي، وكما جاز ما لكم من إله غريه وهل من خالق غري اهللا، وما من إله إال إله واحد، و وما من إله إال اهللا، 

يف الواجب، والتقدير عنده خيرج لنا مما تنبت األرض، وكذا واسألوا اهللا من فضله وسيبويه حيمل باإلتفاق؛ فكذا 
هذا ونظائره يف التنزيل على حذف املوصوف، الذي هو املفعول، وإقامة الصفة مقامه فأما قوله تعاىل ولقد جاءك 

ضمار شيء وإن كان فاعالً، ألن الفعل ال بد من نبأ املرسلني، فإن التقدير ولقد جاءك شيء من نبأ املرسلني وجاز إ
له من الفاعل، وقد تقدم هذا فأما قوله وما نزل من احلق، فمن خفف، كان ما مبنزلة الذي، وفيه ذكر مرفوع يعود 

  إىل ما وال جيوز فيمن خفف، أن جيعل ما مبنزلة املصدر مع الفعل، ألن الفعل يبقى بال فاعل

يب جعفر حافظات للغيب مبا حفظ اهللا بالنصب، على أن ما مبعىن الذي، أي بالشيء الذي وهلذا املعىن، محلنا قراءة أ
حفظ أمر اهللا فال تكون ما مصدرية، كما ذهب إليه عثمان يف احملتسب، ألنه يبقي حفظ بال فاعل وال جيوز فيمن 

مبنزلة الذي ألنه ال يعود إىل  جوز من زيادة من يف اإلجياب، أن يكون احلق مع اجلار يف موضع احلال، وقد جعلت ما
املوصول شيء ومن شدد، كان الضمري الذي يف نزل السم اهللا تعاىل، والعائد حمذوف من الصلة فأما دخول اجلار، 

  فألن ما ملا كان على لفظ اجلزاء حسن دخول من معه، كما دخلت يف قوله
  فما يك من خري أتوه

يها من برد، فإن أبا احلسن ذكر أن التقدير وينزل من السماء جباالً فأما قوله تعاىل وينزل من السماء من جبال ف
فيها بردا قال وقال بعضهم ينزل من السماء من جبال فيها من برد أي يف السماء جبال من برد يريد به أن جيعل 

ذا القول أليب اجلبال من برد يف السماء، وجيعل اإلنزال منها قال أبو علي قلت أنا يف هذه اآلية، قبل أن أعرف ه
احلسن إن قوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد املعىن وينزل من السماء جباالً فيها من برد فموضع من 

األوىل نصب، على أنه ظرف، والثانية نصب على أنه يف موضع املفعول وفيها صفة جلبال، ومن الثالثة للتبيني، كأنه 
ندي جبال من املال، فيكثر ما عنده منه، مث تبني املكثر بقولك من املال بني من أي شيء هذا املكثر، كما تقول ع

وحيتمل أن يكون موضع من من قوله من جبال نصبا على الظرف على أنه منزل منه ويكون من برد نصبا، أي 
سحاب وينزل من السماء من جبال فيها بردا ويكون اجلبال على هذا التأويل، تعظيماً ملا ينزل من الربد من ال

وحيتمل أن يكون موضع من يف قوله من برد رفعا، وموضع من من قوله من جبال نصباً على أنه مفعول به، كأنه يف 
التقدير وينزل من السماء جباالً فيها بردا فيكون اجلبال على هذا تعظيماً وتكثرياً ملا ينزل من السماء من الربد 

موضع قوله من برد رفعاً قال وقد جعلنا من يف بعض هذه  واملطر، ويكون من برد مرفوع للموصوف، لصريورة
التأويالت زائدة يف اإلجياب، وذلك مذهب أيب احلسن والكسائي وحكى أبو احلسن أهنم يقولون قد كان من مطر 
وكان من حديث يريدون كان مطر، وكان حديث ومل جيز سيبويه هذا فقال وال يفعلون هذا مبن يف الواجب يريد 

تزاد كما زيدت الباء يف كفى باهللا وليس بزيد ومحل أبو احلسن قوله تعاىل فكلوا مما أمسكن عليكم على أن من ال 
هذا وقال املعىن فكلوا ما أمسكن عليكم وإذا ثبت رأى ثقة مبا ال يدفعه قياس لزم قبوله واستعماله، ومل جيب دفعه 



أما أنا فجعلت من الثانية يف التأويل األول زائدة وجعل أبو احلسن من زائدة يف التأويل األول الذي ذكره قال 
منصوبة املوضع، على أنه مفعول به، والثالثة للتبيني؛ وجعلت الثانية يف التأويل الثاين زائدة نصباً على الظرف، 

ضاً زائدة والثالثة أيضاً زائدة يف موضع نصب؛ وجعلت الثانية يف التأويل الثالث زائدة نصباً على املفعول، والثالثة أي
رفعاً، على أنه مرتفع بالظرف؛ وجعلت من األوىل يف اآلية، يف التأويالت الثالث، نصباً على الظرف وأما أبو 

احلسن فجعل من الثانية والثالثة يف اآلية يف التأويل األول زائدة فأما موضعهما من اإلعراب، فاألوىل نصب على أنه 
من الثالثة يف اآلية رفع بالظرف، وهذا هو التأويل الثالث، الذي ذكرناه مفعول به، وهي الثانية من اآلية وموضع 

حنن فأما القول الثاين الذي ذكره يف اآلية فمن الثانية يف اآلية نصب بالظرف، والثالثة للتبيني من اجلبال، فكأنه على 
 -ا صحة هذا الوجه الذي ذكره هذا التأويل ذكر املوضع الذي ينزل منه، مل يذكر املنزل للداللة عليه وال أدري م

عن بعضهم يف التأويل وأما قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم فقد قالوا إن التقدير كلوا من  -أعين أبا إسحاق 
طيبات املن والسلوى بدل طيبات ما رزقناكم، وفومتوها أنفسكم جبنايتكم اليت ألجلها جعلتم تتيهون يف الفلوات 

ذا املعىن أنه قال كلوا من طيبات ما رزقناكم فجمع الطيب، مث جعل الطيبات بعض ما أربعني سنة يدل على جواز ه
رزقوه، وهذا يفهم منه أهنم رزقوا أرزاقاً، منها الطيبات، ومنها اخلبيثات، فأمروا بأكل الطيبات منها دون اخلبيثات 

وألهنم اشتاقوا من املن والسلوى إىل  وليس هناك كل هذا، وإمنا هناك املن والسلوى فقط، مل يكن هلم طعام غريمها،
  البقل والقثاء، فأي استطابه هلما مع ذا؟

فثبت أنه مغىن من طيبات، أي بدهلا، ال من هذه الطيبات ومن ذلك قوله تعاىل فكلوا مما ذكر اسم اهللا، فكلوا مما 
اسم اهللا عليه هذا كله على  غنمتم حالالً طيباً، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، وال تأكلوا مما مل يذكر

مذهب سيبويه، املفعول حمذوف وعلى مذهب األخفش من زيادة ومن حذف املفعول قوله تعاىل اهبطوا مصر فإن 
لكم ما سألتم، أي ما سألتموه بينكم، فحذف املفعولني وسألت فعل يتعدى إىل مفعولني، مثل أعطيت وجيوز أن 

فيه يف التعدي إىل مفعول واحد، كان على ضربني أحدمها أن يتعدى بغري  يقتصر فيه على مفعول واحد، فإذا اقتصر
حرف، واآلخر أن يتعدى حبرف فأما تعديه بغري حرف فقوله تعاىل واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، وقال 

ل سائل بعذاب فاسألوا أهل الذكر وأما تعديه حبرف، فاحلرف الذي يتعدى به حرفان أحدمها الباء كقوله تعاىل سأ
واقع واآلخر عن قولك سل عن زيد فإذا تعدى إىل مفعولني كان على ثالثة أضرب أحدمها أن يكون مبنزلة أعطيت، 

  وذلك كقوله
  سألت زيداً بعد بكر حقنا

مبعىن استعطيه هذا، أي سألته أن يفعل ذلك واآلخر أن يكون مبنزلة اخترت الرجال زيداً، وال يسأل محيم محيماً 
ىن هاهنا وال يسأل محيم عن محيمه، لذهوله عنه، واشتغاله بنفسه، كما قال اهللا تعاىل لكل امرئ منهم يومئذ فاملع

شأن يغنيه فهذا على هذه القراءة، كقوله تعاىل واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر والثالث أن يتعدى إىل 
لك كقوله تعاىل سل بين إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة؛ مفعولني، فيقع موقع املفعول الثاين منهما استفهام، وذ

  وقوله تعاىل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون فأما قول األخطل
  واسأل مبصقلة البكري ما فعال

فعل مصقلة، ولكن فما استفهام، وموضعه نصب بفعل، وال يكون ما جراً على البدل من مصقلة على تقدير سل ب
جبعله مثل اآليتني اللتني تلونامها وإن شئت جعلته بدالً، فكان مبنزلة قوله فاسألوا أهل الذكر ولو جعلت املفعول 

مراداً حمذوفاً من قوله واسأل مبصقلة، فأردت واسأل الناس مبصقلة ما فعل، مل يسهل أن يكون ما استفهاماً، ألنه ال 



د استوىف مفعوليه، فال تقع اجلملة اليت هي استفهام موقع أحدمها كما تقع موقعه يف قوله يتصل بالفعل أال ترى انه ق
تعاىل سل بين إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة فإن جعلت ما موصولة وقدرت فيها البدل من مصقلة مل ميتنع وإن 

، فإنه يدل على قل ألن السؤال قلت أجعل قوله ما فعل استفهاماً؟ وأضمر قل ألين إذا قلت أسأل الناس مبصقلة
قولٌ، فأمحله على هذا الفعل، ال على أنه يف موضع املفعول، الستغناء الفعل مبفعوليه، فهو قوله، يدل على ذلك قوله 

تعاىل يسألونك عن الساعة أيان مرساها أال ترى أنه قد استوىف مفعوليه؟ أحدمها الكاف، واآلخر قد تعدى إليه 
لق به أيان إال على احلد الذي ذكرناه، وهو أن نقدر يسألونك عن الساعة، قائلني أيان مرساها؟ الفعل بعن، فال يتع

وأما قوله سأل سائل بعذاب واقع، فكان املعىن سأل سائل النيب صلى اهللا عليه وآله واملسلمني بعذاب واقع، فلم 
عادهم لوقوعه، ولردهم ما يوعدون به منه يذكر املفعول األول وسؤاهلم عن العذاب، إمنا هو استعجاهلم له، الستب

وعلى هذا، ويستعجلونك بالعذاب ولن خيلف اهللا وعده، ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم حمليطة بالكافرين، 
ويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة وقد خلت من قبلهم ويدلك على ذلك قوله فاصرب صرباً مجيالً إهنم يرونه بعيداً 

له تعاىل يسألونك كأنك حفي عنها، فإنه حيتمل أمرين أحدمها أن جيعل عنها متعلقة بالسؤال، ونراه قريباً وأما قو
كأنه يسألونك عنها كأنك حفي هبا، فحذف اجلار واجملرور وحسن ذلك لطول الكالم بعنها اليت من صلة السؤال 

اوة مرة بالباء، ومرة بعن هبا فيما وجيوز أن يكون عنها مبنزلة كما أن السؤال فصل مرة بالباء ومرة بعن وتصل احلف
ذكرنا ويدلك على تعديه بالباء قوله تعاىل إنه كان يب حفياً وقال مث استوى على العرش الرمحن فاسأل به خبرياً فقوله 

  فاسأل به مثل سل عنه خبرياً

أن يكون حاالً من الفاعل  فأما خبرياً فال خيلو انتصابه من أن يكون على أنه حال أو مفعول به، فإن كان حاالً مل خيل
أو من املفعول، ولو جعلته حاالً من الفاعل السائل مل يسهل، ألن اخلبري ال يكاد يسأل إمنا يسأل وال يسهل احلال 

أيضاً من املفعول، ألن املسئول عنه خبري به، فليس للحال كبري فائدة فإن قلت يكون حاالً مؤكدة، فغري هذا الوجه 
ون خبرياً إذن مفعوالً به، كأنه فاسأل عنه خبرياً، أي مسئوالً خبرياً وكأن معىن اسأل تبني إذا احتمل أوىل، فيك

بسؤالك وحبثك من تستخرب، ليتقرر عندك مما اقتص عليك، من خلقه ما خلق، وقدرته على ذلك، وتعلمه بالفحص 
   خبرياً، كما قالعنه، والتبني له وجيوز يف قوله فاسأل به أي اسأل باهللا خبرياً، أي اسأل اهللا

  منه النوفل الزفر......
وسنعيد ذلك إن شاء اهللا ومن حذف املفعول قوله تعاىل فافعلوا ما تؤمرون أي تؤمرونه، أي تؤمرون به وقالفاصدع 

مبا تؤمر وقال يا أبت افعل ما تؤمر فإذا كانت ما خربية، كان على هذا الوجه؛ وإذا كانت مصدرية، مل حيتج إىل 
ا كادوا يفعلون أي ذبح البقرة، خمرج ما كنتم تكتمون أي تكتمونه وقوله تعاىل وإن منها ملا يهبط من الضمري وم

ما يهبط رائيه أو متأمله، أو املعترب به، أي إذا رآها فتأمل  -واهللا أعلم  -خشية اهللا قال أبو علي يف التذكرة املعىن 
اهللا، ألن ذلك يكسبه خشوعاً واتباعاً، ويزيل عنه العناد، وترك ما فيها، هبط املتأمل له، واملعترب به من أجل خشية 

االنقياد للحق الذي علمه، فلما حدث ذلك بتأمل احلجر نسب إليه وهبط متعد على هذا، وحذف املفعول، كقول 
  لبيد

  يوماً فهم للفناء والنفد... إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا 
عليكم أي فتحه اهللا أوال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون أي  ومن حذف املفعول قوله تعاىل مبا فتح اهللا

يسرونه ويعلنونه، إذا جعلت ما خرباً، وإذا جعلته استفهاماً مل تقدر شيئاً، وكان مفعوالً وإن هم إال يظنون أي 
حميص فمن وقف على يظنون ما هو نافع هلم، فحذف املفعولني، وحذفهما جائز فأما قوله تعاىل وظنوا ما هلم من 



ظنوا كان من هذا الباب، أي ظنوا ما كانوا عليه يف الدنيا منجياً هلم، ومن جعله مما يتلقى به القسم، جعل قوله ما 
هلم من حميص جواباً للقسم، فيتلقى مبا يتلقى به القسم، حنو أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذ اهللا ميثاق إذ مل يذكر للظن 

مبنزلة القسم قال أبو عمر يقبح اهللا االقتصار على علمت وظننت، وأال يتعدى إىل  مفعواله، فاألحسن أن جيعل
مفعولني، وإن مل يقبح ذلك يف باب علمت، فإن هذا عندي كما قال، وذلك ألنه ال خيلو خماطبك، من أن يعلم أنك 

جل وليس كذلك قولك تعلم شيئاً وتظن آخر، فإذا كان كذلك، صار كاالبتداء بالنكرة، حنو رجل منطلق وقام ر
أعطيت وال أعلمت، ألن ذلك مما قد جيوز أن ال تفعله، فلذلك حسن هذا وامتنع ذاك وأما قوله تعاىل وال حيسنب 

الذين كفروا أمنا منلي هلم فمن قرأ بالياء، فالذين هم الفاعلون، وأن مع امسه وخربه بدل من الذين كفروا قالوا 
ليس كذلك، ألن ذلك إمنا يكون إذا جعلت أن بامسه هو البدل دون خربه وهذا يوجب نصب قوله خري ألنفسهم و

وكذلك القول يف قوله تعاىل وال حتسنب الذين يبخلون من قرأ بالتاء كان املفعول األول املضاف احملذوف، أي ال 
رياً؛فيكون هو خرياً حتسنب خبل الباخلني هو خرياً هلم ومن قرأ بالياء كان التقدير وال حيسنب الذين يبخلون البخل خ

هلم كناية عن البخل وأما قوله تعاىل ال حتسنب الذين يفرحون، فمن قرأ بالياء كان الذين يفرحون هم الفاعلون ومل 
يذكر له مفعولني، ألن قوله فال حتسبنهم مبفازة من العذاب يدل عليه، ويكون الضمري يف حيسنب يعود إىل الذين أي 

هذا فيمن قرأمها بالياء وأما من قرأ بالتاء، فإنه جعل الذين مفعوالً أول، واملفعول الثاين ال حيسنب أنفسهم مبفازة، ف
قوله مبفازة من العذاب ويكون قوله فال حتسبنهم تكراراً لألول، وتكون الفاء زيادة يف الوجوه كلها، إذ ال وجه 

، فاقرأ عليه ما أثبته لك هنا وقوله تعاىل وملا للعطف، وال للجزاء وإذا أخذ الرجل يف الكالم طالباً منك باب التكرار
  فلما جاءهم فهذا تكرير لألوىل... جاءهم كتاب من عند اهللا

أال ترى أنا ال نعلم ملا جاء جواهبا بالفاء يف موضع، فإذا كان كذا، ثبت أنه تكرير ومما يكون كذلك أيضاً إين رأيت 
بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدو  أحد عشر كوكباً مث قال رأيتهم يل ساجدين وقال يف

واآلصال بعد قوله مشكاة فيها مصباح فكرر يف وقال عز من قائل وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها فكرر 
هالة مث تاب يف قال أبو بكر يف آيات يف سورة اجلاثية إهنا تكرار، وعند اجلرمى أن قوله أنه من عمل منكم سوءاً جب

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أيعدكم أنكم إىل قوله أنكم خمرجون أنه تكرار، وقال ال حتسنب الذين يفرحون إىل 
قوله فال حتسبنهم فيكون هذا كله تكرار وأما قوله وال حتسنب الذين كفروا سبقوا، فمن قرأ بالتاء، فال إشكال فيه، 

مفعول ثان ومن قرأ بالياء، فيجوز أن يكون التقدير وال حيسنب الكافرون أن  ألن الذين كفروا مفعول أول، وسبقوا
سبقوا، فحذف أن ويكون أن سبقوا قد سد مسد املفعول األول وجيوز أن يكون يف وال حيسنب ضمري اإلنسان، أي 

فمن قرأ بالتاء فال  ال حيسنب اإلنسان الكافرين السابقني وأما قوله تعاىل ال حتسنب الذين كفروا معجزين يف األرض
إشكال فيه، ويكون الذين كفروا مفعوالً أول، ويكون معجزين مفعوالً ثانياً ومن قرأ بالياء، كان يف ال حيسنب ضمري 

اإلنسان، أو يكون التقدير ال حيسنب الذين كفروا أنفسهم معجزين، فحذف أنفسهم وأما قوله أعنده علم الغيب 
إىل مفعولني، ألن علم الغيب ال يوجبه احلس، حىت إذا علمه أحس شيئاً وإمنا  فهو يرى، فريى هذه هي اليت تعدى

املعىن أعنده علم الغيب فهو يعلم الغيب كما يشهده، ألن من حصل له علم الغيب، يعلم الغيب كما يعلم ما 
  يشاهد، والتقدير فهو يرى علم الغيب مثل املشاهدة، فحذفهما للداللة عليه، قال

  علي وحتسب ترى حبها عاراً
وأما قوله تعاىل وأن سعيه سوف يرى جيوز أن يكون من الرؤية اليت هي حس، والضمري يف يرى هو للسعي، فيكون 

على هذا كقوله تعاىل وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله أال ترى أن سعيه إمنا هو حركات كما أن عمله 



إىل مفعولني، وذلك أن سعيه إن كان حركات وحنوها مما  كذلك وقد جيوز أن يكون يرى يفعل، من رأيت املتعدية
يرى، فقد يكون اعتقادات ال ترى، وإذا كان كذلك، محلته على املتعدية إىل مفعولني، ألن كل حمسوس معلوم، وإن 

 مل يكن كل معلوم حمسوساً، فحمله على املتعدية إىل مفعولني أوىل واملوضع الذي يعلم ذلك منه قوله تعاىل هنالك
تبلو كل نفس ما أسلفت، والذي أسلفته يكون اعتقاداً غري مرئي، وأعمالنا مرئية ويعلم من قوله هاؤم اقرءوا كتابيه 

وقوله تعاىل ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها فيكون التقدير على هذا وأن سعيه سوف يرى 
ويكون املبتدأ واخلرب، قبل دخول رأيت سعيك حيصى، أو حيصل، أو حمصًى، لقوله إال أحصاها؛ أو حمصالً أو جمزياً، 

جمزى عمله، فحذف املفعول الثاين، إذا بنيت الفعل للمفعول، لداللة قوله مث جيزاه اجلزاء األوىف واالقتضاء األول 
ه اجلزاء وهو املقام مقام الفاعل، كما حذف من قوله أين شركائي الذين كنتم تزعمون وحذف املفعول وقال مث جيزا

يستدعي مفعولني، واملعىن مث جيزى مثل سعيه، إن خرياً فخري، وإن شراً فشر وكذلك كل نفس ما كسبت وإن 
شئت جعلت املضاف احملذوف اجلزاء فقلت املعىن مث جيزى اإلنسان جزاء سعيه، وترى كل نفس جزاء ما كسبت، 

واخللق عن ذلك، فيصري يف موضع املفعول، فإذا مل  على أن خيرج اجلزاء من أن يكون مصدراً، كما أخرج الصيد
خيرج املفعول عن املصدر مل جيز، ألنك حينئذ قد عديت الفعل إىل مصدرين، وال يتعدى إىل مصدرين، كما ال 

يتعدى إىل حالني قال أبو إسحاق جائز أن يقرأ سوف يرى واألجود أن يقرأ يرى ألن قولك إن زيداً سوف أكرمه، 
إن عاملة، وأكرم عاملة، فال جيوز أن ينتصب االسم من جهتني، ولكنه جيوز على إضمار اهلاء، على  فيه ضعف؛ ألن

معىن، على معىن سوف يراه، فال جيوز يف الكالم أن يقول إن زيداً سأكرمه قال أبو علي أما جواز هذا على إضمار 
  ك جييزه أصحابنا يف الشعر قياساً على قولهاهلاء يف سوف يراه، فال جيوز يف الكالم، وإمنا جيوز يف الشعر، كذل

  كله مل أصنع...
وأجازوا على هذا الشعر زيداً اضرب، يريد اضربه ومنع غريهم من هذا فقال ال أجيزه يف زيد وحنوه، وإمنا أجيزه 

  يف كل، ألن فيه معىن اجلحد

ثل األول، يف أنه ال جيوز يف الكالم؛ وإمنا وأما إجازته يف التنزيل فال ينبغي أن جييزه أحد وأما إضمار اهلاء يف إن فم
  جيوز يف ضرورة الشعر، كاألبيات اليت أنشدها يف الكتاب حنو قوله

  ......إن من الم
  ......إن من يدخل الكنيسة

ومن ذلك قوله تعاىل ربنا علم إنا إليكم ملرسلون فمفعول يعلم مضمر، والتقدير قالت الرسل للمرسل إليهم ربنا 
سلنا إليكم؟ ألن هذا جواب قوهلم ما أنتم إال بشر مثلنا يعنون كيف تكونون رسالً وأنتم بشر مثلنا، يعلم مل أر

فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون، استئناف الكالم، وليس كسر إن ملكان الالم بل كسرها ألنه مبتدأ فأما قوله 
ول ترى أحد شيئني، أحدمها أن يكون مبنزلة الذي تعاىل فانظر ماذا ترى، فمن فتح التاء فقال ماذا ترى كان مفع

فيكون مفعول ترى اهلاء احملذوفة من الصلة، ويكون ترى على هذا اليت معناها الرأي، وليس إدراك اجلارحة، كما 
تقول فالن يرى رأي أيب حنيفة ومن هذا قوله تعاىل لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا فال خيلو أراك من أن يكون نقلها 

اهلمزة من اليت هي رأيت رؤية البصر، أو رأيت اليت تتعدى إىل مفعولني، أو رأيت اليت مبعىن الرأي، الذي هو ب
االعتقاد واملذهب، فال جيوز أن تكون من الرؤية اليت معناها أبصرت بعيين، ألن احلكم يف احلوادث بني الناس ليس 

وز أن يكون من رأيت اليت تتعدى إىل مفعولني، ألنه كان مما يدرك بالبصر، فال جيوز أن يكون هذا القسم، وال جي
أحدمها الكاف اليت للخطاب، واآلخر  -يلزم بالنقل باهلمزة أن يتعدى إىل ثالثة مفعولني، ويف تعديه إىل مفعولني 



أيت اليت داللة على أنه من ر -املفعول املقدر حذفه من الصلة، تقديره مبا أراكه اهللا، وال مفعول ثالث يف الكالم 
معناها االعتقاد والرأي، وهي تتعدى إىل مفعول واحد، وإذا نقل باهلمزة تعدى إىل مفعولني، كما جاء يف قوله تعاىل 

مبا أراك اهللا فإذا جعلت قوله ذا من قوله ماذا ترى مبنزلة الذي، صار تقديره ما الذي تراه؟ فيصري ما يف موضع 
عىن ما الذي نذهب إليه فيما ألقت إليك، هل تستسلم له وتتلقاه بالقبول، ابتداء، والذي يف موضع خربه، ويكون امل

أو تأيت غري ذلك؟ فهذا وجه قول من قال ماذا ترى بفتح التاء وقرئ ماذا تري بضم التاء وكسر الراء، فإنه جيوز 
عليه أم خوراً؟  أن يكون ما مع ذا مبنزلة اسم واحد، فيكونا يف موضع نصب، واملعىن أجلداً تري على ما حتمل

وجيوز أن جتعل ما مبتدأة وذا مبنزلة أحد، ويعود إليه الذكر احملذوف، من الصلة، والفعل منقول من رأى زيد 
الشيء، وأريته الشيء، إال أنه من باب أعطيت، فيجوز أن يقتصر على أحد املفعولني دون اآلخر، كما أن أعطيت 

جلداً، فيكون التقدير يف اآلية ماذا ترينيه؟ ومن ذلك قوله تعاىل ويوم كذلك، ولو ذكرت املفعول، كان أرأيت زيداً 
يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تزعموهنم إياهم، فاملفعوالن حمذوفان، ألنك إذا أظهرت العائد 

ن آية أو ننسها والتقدير إىل الذين كان مفعوالً أول، فيقتضي مفعوالً ثانياً ومن حذف املفعول قوله تعاىل ما ننسخ م
ننسكها، أي نأمرك بتركها، أو بنسياهنا، فاملفعول األول حمذوف، نأت خبري منها أي نأتك خبري منها وأما قوله تعاىل 
أرأيت الذي يكذب بالدين ينبغي أن تكون هذه من رؤية العني، ألنه اقتصر فيه على مفعول واحد، كأنه أأبصرت؟ 

ن يقع بعده االستفهام، ألنه إمنا يقع بعد األفعال اليت تلغى، فيعلق عنها وأما أرأيت أو شاهدت؟ وهذا ال يسوغ أ
الذي مبنزلة العلم فإهنا تكون على ضربني أحدمها أن تتعدى إىل مفعول، ويقع االستفهام يف موضع خربه، كأنه قبل 

ع االستفهام يف موضع املفعول، فيعلق دخول أرأيت مبتدأ وخرب االستفهام، وعلى هذا اآلي اليت تلوها والثاين أن يق
عنها، حنو أرأيت من زيد؟ فإذا قال أرأيت زيداً؟ احتمل ثالثة أضرب أحدمها أن يكون رأيت مبعىن أبصرت، كقوله 
تعاىل أرأيت الذي يكذب بالدين واآلخر أن يكون رأيت مبعىن علمت، فيكون مبعىن أخربين فهذا إذا كان كذلك، مل 

م بعدها يف قول من قال علمت زيداً من هو؟ وجيوز أال يذكر قبل االستفهام االسم حنو أرأيت أبو جيز أن يرتفع االس
من زيد؟ ألن دخول معىن آخر فيه ال مينع من أن يستعمل على أصله الذي له وقوله تعاىل ود كثري من أهل الكتاب 

تكفرون وود لو تدهن فيدهنون، وغري لو يردونكم، وقوله تعاىل يود أحدكم لو يعمر ألف سنة، وقوله ودوا لو 
  ذلك من اآلي

إن قال قائل ما مفعول ود يف هذه اآلي، وما موضع لو بعده، وهل تقتضي لو هنا جواباً؟ فالقول يف ذلك إن ود 
فعل متعد، وإذا كان متعدياً اقتضى املفعول به، وليس من جنس األفعال اليت تعلق، ألنه ال يلغى كما ألغيت املعلقة، 

هو مثل ما شبه به حنو انظر يف قوله انظر أزيد أبو من هو؟ وال مثل بدا هلم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه ألن  وال
هذه األفعال تشبه األول من حيث كانت مبعىن العلم، فلذلك أجريت جمراها، فأما وددت فليس من هذا الباب أال 

ما أضمر بعد قوله فدعا ربه أين مغلوب وال مثل يوصيكم اهللا ترى أنه ال يشبه العلم، وال يضمر بعد القول أيضاً، ك
  يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني ومثل قوله

  شجن يل ببالد سند... إين سأبدي لك فيما أبدي 
  وشجن يل ببالد جند

ناس إهنا ألن هذه األفعال وحنوها ملا كانت مبعىن القول استقام إضمار القول بعدها لسدها مسده، حىت قال بعض ال
مبنزلة القول، وليس وددت كذلك وإذا مل تكن مثله، وكان معناها التعدي، قلنا إن لو بعده زائدة، والتقدير يف 

الفعل الواقع بعد أن، وحذفت أن ووقع الفعل موقع االسم فالفعل يف موضع املفعول وحسن هذا احلذف لذكر لو 



احملذوف، كما صار الالم يف قوهلم ما كان ليفعل، بدالً من  يف الكالم أنه حرف، فصار احلرف املذكور كالبدل من
أن وكما استجازوا أن حيذف حرف اجلر مع أن يف حنو جئت أنك تريد اخلري وذهب اخلليل إىل أنه يف موضع جر، 
 ومل يقل ذلك أحد، إذ كان املصدر الصحيح ال جتوز إرادة احلذف معه وإذا كانوا قد حذفوا احلرف يف الكالم جلري

ذكر احلرف فيه، حنو مىت ميرر أمرر؛ وحنو ما مررت برجل إن صلح فطاحل، فحذف احلرف حيث ذكرنا أسوغ 
وحسن ذلك أال يظهر معه احلرف لكون املذكور بدالً من احملذوف أال ترى أن اخلليل وسيبويه استجازا حذف اجلار 

  واجملرور من الصلة يف قوله
  إن مل جيد يوماً على من يتكل

ر على قبل فإذا كان كذلك كان حذف هذا أجدر، لذكر احلرف، وكونه بدالً من احملذوف أال ترى أن جلرى ذك
  هذه قد حذفت يف مواضع مل يقع منها بدل، واملعىن على احلذف قوهلم عسينا نفعل، وقول الشاعر

  أال أيها ذا الزاجري أحضر الوغى
من حذفها عوض، كان حذفها هنا أجدر، لذكر لو؛ فإذا  و أفغري اهللا تأمروين أن أعبد، فإذا حذفت، حيث مل يقع

  كانت لو زائدة كان الفعل الواقع بعده يف موضع املفعول، كما كان أهلو فيما أنشده أبو زيد من قوله
  وقالوا ما تشاء فقلت أهلو

فيقع االسم بعده واقعاً موقع املفعول، وهو فعل مشابه له ويدل على زيادة لو يف هذا املوضع أهنا حتذف بعد وددت 
يف موضع نصب فإذا صار دخوهلا وخروجها يف املعىن واحداً كان كدخول من وحنوه، يف حنو ما جاءين من أحد 

وذلك حنو قوله تعاىل وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم فهذا يف املعىن كقوله يود اجملرم لو يفتدى، فهذا يدل 
فعل معلقاً، ألنه قد وقع بعده أن الثقيلة يف حنو وتودون أن غري ذات على زيادة لو فإن قلت ما ننكر أن يكون ال

الشوكة تكون لكم؛ كما وقعت بعد علمت أن زيداً منطلق فإذا جعل مبنزلة علمت يف هذا جعل مبنزلته يف التعليق 
  عشىفالقول إن ذلك ال يوجب فيه التعليق، ولو جاز التعليق فيه ملا ذكرت جلاز أن يعلق سررت لقول األ

  أبو حريث ومل يوجد هلم خلف... هل سر حنقط أن القوم صاحلهم 
ويروى ومل يؤخذ وحنقط امرأة، ويقال حنقط امرأة أيب حريث، وأبو حريث رجل من بين ثعلبة بن يربوع، قتل 
ك يومئذ، يريد هل سرها أنه سلم ومل يتزوج بعد وكما أن هذا النحو من األفعال ال يعلق وإن وقعت بعده أن كذل

ال يعلق وددت، ألن وددت ال ينكر أن يقع بعدها أن اخلفيفة كما وقعت الثقيلة، كما كان ذلك يف سررت، يف حنو 
  قوله

  هل سركم يف مجادى أن نصاحلكم
ومما يدل على زيادة لو يف هذا النحو وأن الفعل يف تقدير احلذف ألن معه رفعهم الفعل املعطوف عليه، يف حنو قوله 

تدهن فيدهنون، و ود الذين كفروا لو تغفلون، مث قال فيميلون عليكم، فهو حنو عسى زيد يقوم تعاىل ودوا لو 
فيذهب، فهذا هو الوجه، ألن الكالم يف تقدير إجياب وإذا كان كذلك بعد النصب كما بعد يف قولك أليس زيد 

يدهنوا بالنصب، على أحد عندك فتضربه؟ ألن املعىن موجب والذي ذكرنا أنه يف بعض املصاحف ودوا لو تدهن ف
  أمرين

إما أن يكون ملا كان معىن ودوا لو تدهن معىن ودوا أن تدهن، حبمل املعطوف على املعىن، كما أن قوله هو أحسن 
الفتيان وأمجله، حممول على املعىن، ألن أحسن الفتيان وأحسن فىت واحد يف املعىن وإما أن تكون لو، وإن كانت 

ا كانت على لفظ غري الزائدة أجريت جمراها للشبه اللفظي، كما أجرى أمحد جمرى أضرب زائدة يف هذا املوضع، مل



  يف منع اجلر والتنوين أال ترى أن لو هذه على لفظ لو اليت معناها اآلخر يف قوله
  لو تعان فتنهدا

الدعاء ال يقال فيه أمر، واملعىن أعاهنا اهللا وكذلك قوله تعاىل فلو أن لنا كرة فنكون، املعىن لتكن لنا كرة، إال أن 
  فالتقدير أحدث لنا كرة فنكون ومثله يف التشبيه اللفظي يف احلروف قوله

  يرجى العبد ما إن ال يراه
وقوله ملا أغفلت شكرك فكذلك لو هذه أجريت جمرى غري الزيادة قوله تعاىل ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا 

ني لك وأمة مسلمة لك من ذريتنا، ففصل بني الواو واملفعول بالظرف أمة مسلمة لك التقدير ربنا واجعلنا مسلم
وقوله تعاىل رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت يكون على أحد أمرين يكون على قياس قول أيب احلسن من زائدة، 

ال جيوز  والتقدير واجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت مقيم الصالة، واملفعول حمذوف، ال بد من ذلك، أال ترى أنه
رب اجعلين من ذرييت قوله تعاىل فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام ولكل وجهة هو موليها 
قال أبو علي وليتك القبلة، إذا صريتك تستقبلها بوجهك، وليس هذا املعىن يف فعلت منه أال ترى أنك إذا قلت 

ة على أنك واجهته، كما أنك يف قوهلم وليتك القبلة، وليت احلائط، ووليت الدار، مل يكن يف فعلت منه دالل
ووليتك املسجد احلرام، داللة على أن املراد واجهته، ف فعلت يف هذه الكلمة ليس مبنقول من فعلت الذي هو 

وليت، فيكون على حد قولك فرح وفرحته، ولكن هذا املعىن الذي هو املواجهة عارض يف فعلت ومل يكن يف فعلت 
لك كان فيه داللة على أن النقل مل يكن من فعلت كما كان قوهلم ألقيت متاعك بعضه على بعض، مل وإذا كان كذ

يكن النقل فيه من لقي متاعك بعضه بعضاً، ولكن ألقيت كقولك أسقطت ولو كان منه زاد مفعول آخر يف الكالم، 
ثاين يف قولك ألقيت بعض متاعك على بعض، ومل حيتج يف تعديته إىل املفعول الثاين إىل حرف اجلر وإحلاقه املفعول ال

كما مل حيتج إليه يف ضرب زيد عمراً، وأضربته إياه، وحنو ذلك وكذلك وليتك قبلة، من قولك وليت، كألقيت من 
قولك لقيت وقال عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام فهذا على املواجهة له، وال 

مع العلم أو غلبة الظن، الذي ينزل منزلة العلم، يف حتري القبلة وقد جاءت هذه الكلمة جيوز على غري املواجهة 
مستعملة على خالف املقابلة واملواجهة، وذلك يف حنو قوله مث توليتم إال قليالً منكم وأنتم معرضون، مث توليتم من 

ض عنه وقال عز وجل وتوىل عنهم بعد ذلك فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته، عبس وتوىل أن جاءه األعمى أي أعر
وقال يا أسفي على يوسف فأعرض عمن توىل عن ذكرنا فهذا مع دخول الزيادة للفعل يف غري الزيادة قوله تعاىل مث 
وليتم مدبرين فاحلال مؤكدة، ألن يف توليتم داللة على أهنم مدبرين، فهذا على حنوين أما ما حلق التاء أوله فإنه جيوز 

حتوب وتأمث، إذا ترك احلوب، واإلمث، وكذلك إذا ترك اجلهة، اليت هي املقابلة وجيوز أن تكون  أن يكون من باب
الكلمة استعملت على الشيء وعلى خالفه، كاحلروف املروية يف األضداد فأما قوله تعاىل لئن يقاتلوكم يولوكم 

دبر فهذا منقول من فعل، تقول داري األدبار، وقوله وإن نصروهم ليولن األدبار، وقوله سيهزم اجلمع ويولون ال
تلي داره، ووليت داري داره، فإذا نقلته إىل فعل قلت وليت مآخريه، ووالين مآخريه، ووليت ميامنه، ووالين 

ميامنه، فهو مثل فرح وفرحته، وليس مثل لقي وألقيته ولقيته وقوله ليولن األدبار، وقوله ويولون الدبر، املفعول 
ىل فعل حمذوف، ولو مل حيذف كان كقوله يولوكم األدبار وأما قوله تعاىل وإن تلوا أو تعرضوا الثاين يف نقل فعل إ

  فيمن قرأ تلوا فمعناه واهللا أعلم اإلقبال عليهم، واملقاربة هلم يف العدل يف قسمهم

ليهم ومل تعرضوا أال ترى أنه قد عودل باإلعراض يف قوله تعاىل أو تعرضوا، فكان قوله وإن تلوا، كقوله إن أقبلتم ع
عنهم فإن قلت فهل جيوز أن يكون يف تلوا داللة على املواجهة فتجعل قوله فلنولينك منقوالً من هذا مث اقتضى 



املواجهة، وتستدل على ذلك مبعادلته على خالف، الذي هو اإلعراض فالقول إن ذلك يف هذه الكلمة ليس 
اليت جاءت يف قوله فلنولينك قبل ترضاها وإذا مل يكن عليها بالظاهر، وال يف الكلمة داللة على هذه املخصوصية 

داللة، مل يصرفها عن املوضع الذي جاء فيه فلم يتعدها إىل سواها وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله 
ا قال انفضوا إليها وال تولوا عنه فالضمري يف عنه إذا جعلته للرسول احتمل أمرين ال تولوا عنه ال تنفضوا عنه، كم

وتركوك قائماً وقال وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه وقال قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم 
لواذاً وعلى هذا املعىن قوله تعاىل بعد أن تولوا مدبرين أي بعد أن تتفرقوا عنها وال يكون ال تولوا عنه ال تعرضوا 

عة والقبول كما قال عز وجل فليحذر الذين خيالفون عن أمره ومن إضمار املفعول قوله تعاىل عن أمره، وتلقوه بالطا
فمن شهد منكم الشهر فليصمه املعىن فمن شهد منكم املصر يف الشهر فحذف املفعول البد من تقديره، ألن املسافر 

رف، وإمنا قال فليصمه ومل يقل، شاهد الشهر، وال يلزمه الصوم، بل جيوز له اإلفطار، فانتصاب الشهر على الظ
فليصم فيه، والظروف إذا كىن عنها رد حرف الظرفية معها، ألنه قد اتسع فيها، ونصبه نصب املفعول بعد أن 

استعمله ظرفاً واعلم أن شهد فعل استعمل على ضربني أحدمها احلضور واآلخر العلم فالذي معناه احلضور، يتعدى 
  إىل مفعول ويدل على ذلك قوله

  لو شهد عاد يف زمان عاد
  وقوله

  ويوماً شهدناه سليماً وعامراً
  فتقدير هذا شهدنا فيه ومن ذلك قوله

  يد الدهر إال جربائيل أمامها... شهدنا فما نلقى به من كتيبة 
  فهذا حمذوف املفعول، التقدير فيه شهدنا املعركة، أو من جتمع لقتالنا ومنه قوله

  قتيبة إال عضها باألباهم. ..لقد شهدت قيس فما كان نصرها 
فهذا الضرب املتعدي إىل مفعول واحد إذا نقل باهلمزة تعدى إىل املفعولني، تقول شهد زيد املعركة، وأشهدته إياها 
فمن هذا قوله ما أشهدهتم خلق السموات واألرض ملا نقل باهلمزة صار الفاعل مفعوالً، والتقدير ما أشهدهتم فعلي 

ثان، وإن كان غري عني، مثل زيد، وحنوه من األمساء املختصة وقالوا امرأة مشهد، إذا كان والفعل يف أنه مفعول 
زوجها شاهداً مل خيرج يف بعث من غزو وغريه وامرأة مغيب، إذا مل يشهد زوجها، فكأن املعىن ذات غيبة أي ذات 

لغيب والشهادة فهذا املعىن يف قريب من غيبة وليها، وذات شهادة وليها والشهادة خالف الغيبة، قال اهللا تعاىل عامل ا
قوله ويعلم ما ختفون وما تعلنون ويعلم سركم وجهركم وأما شهدت الذي مبعىن علمت فيستعمل على ضربني 

أحدمها أن يكون قسماً واآلخر أن يكون غري قسم فاستعماهلم إياه قسماً، كاستعماهلم علم اهللا، ويعلم اهللا، قسماً 
  ، فنلقاه مبا يتلقى به األقسام، وأنشد سيبويهتقول علم اهللا ألفعلن

  إن املنايا ال تطيش سهامها... ولقد علمت لتأتني منييت 
وتقول أشهد باهللا إنك لذاهب، وأشهد إنك لذاهب قال وحدثنا أبو احلسن أن حممداً قال إن زفر يذهب إىل أنه إذا 

 يره مييناً قال وقال حممد أشهد غري موصولة بقولك باهللا يف قال أشهد باهللا، كان مييناً؛ فإن قال أشهد ومل يقل باهللا مل
أنه ميني، كقولك أشهد باهللا وقال واستشهد حممد على ذلك بقوله قالوا نشهد إنك لرسول اهللا وقال واهللا يشهد إن 

علمت، وال يراد به املنافقني لكاذبون اختذوا أمياهنم جنة فجعله مييناً ومل يوصل بقوله باهللا وأما شهدت الذي يراد به 
اليمني، فهو ضرب من العلم خمصوص، وكل شهادة علم، وليس كل علم شهادة ومما يدل على اختصاصها بالعلم، 



انه لو قال عند احلاكم أعلم أن لزيد على عمرو عشرة مل حيكم به حىت يقول أشهد فالشهادة مثل التيقن يف أنه 
ن كان كل تيقن علماً، وكان التيقن هو العلم الذي عرض لعامله ضرب من العلم خمصوص، وليس كل علم تيقناً، وإ

  إشكال فيه نتبني ذلك يف قصة ابراهيم عليه السالم وليكون من املوقنني ويبني ذا قول رؤبة
  أما جزاء العامل املستيقن... يادار عفراء ودار البخدن 

حيسن هذا الكالم، وكان غري مفيد، وهذا كقول فلو مل يكن يف املستيقن زيادة معىن، مل يكن يف الوصف األول، مل 
  زهري

  فألياً عرفت الدار بعد توهم
  وقال بعد

  فلما عرفت الدار
  أي عرفتها بعد إشكال أمرها والتباسها علي وعلى هذا قول اآلخر

  ما كدت أعرف إال بعد إنكار... حيوا الدار وحيوا ساكن الدار 
علمه علماً حيضرين قد تذلل يل فال أتوقف عنه وال أتلبث فيه، وكان معىن أشهد أيها احلاكم على كذا، أي أ

لوضوحه عندي وتبينه يل؛ وليس كذلك سبيل املعلومات كلها أال ترى أن منها ما حيتاج إىل توقف فيه؛ واستدالل 
ون العلم عليه، وتذليل له؛ ويدل على هذا، وأن الشهادة يراد هبا املعىن الزائد على العلم، أنه ال خيلو من أن يك

جمرداً مما ذكرناه، أو العلم مقترناً مبا وصفناه من املعاين، والذي يدل على أنه املقترن باملعىن، الذي ذكرناه وقوله 
تعاىل إال من شهد باحلق وهم يعلمون، وقوله وما شهدنا إال مبا علمنا فلو كان معىن شهد العلم خالياً من هذه 

 مبا علمنا، ومن علم احلق مل يقل مبا علمنا، وهو يعلم فإذا مل يسهل محله على هذا، املعاين، لكان املعىن وما علمنا إال
علم أن معناه ما ذكرنا وشهد يف هذا الوجه يتعدى حبرف جر، فتارة يكون الباء واألخرى على ومما يعدى بعلى 

هم، ويوم تشهد عليهم ألسنتهم، قوله تعاىل وقالوا جللودهم ملا شهدمت علينا، وقوله تعاىل شهد عليهم مسعهم وأبصار
وشهدنا على أنفسنا وغرهتم احلياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم ومن التعدي بالباء قوله تعاىل وما شهدنا إال مبا 

علمنا، وإال من شهد باحلق، وقوله تعاىل فشهادة أحدكم أربع شهادات باهللا فإذا نقل باهلمزة، زاد باهلمزة مفعول، 
تعدية إذا نقلت باهلمزة وقال عز من قائل وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فأما قوله كسائر األفعال امل

أشهدوا خلقهم، فمن الشهادة اليت هي احلضور، كأهنم وخبوا على ما قالوا مما مل حيضروه مما حكمه أن يعلم 
ى إىل مفعولني بعد النقل، فلما بين باملشاهدة ومن قرأ أشهدوا خلقهم فاملعىن أو أحضروا ذلك؟ وكان الفعل يتعد

للمفعول به نقص مفعول، فتعدى الفعل إىل مفعول واحد ويقوي هذه القراءة قوله تعاىل ما أشهدهتم خلق السموات 
واألرض وال خلق أنفسهم، فتعدى إىل مفعولني، ملا بين الفعل للفاعل فأما قوله تعاىل إين أشهد اهللا وأشهدوا أين 

الثاين، كما أن قوله تعاىل آتوين أفرغ عليه قطراً، كذلك، والتقدير إين أشهد اهللا أين بريء،  بريء، فعلى إعمال
وأشهد أين بريء فحذف املفعول األول على حد ضربت وضربين زيد وهذا منقول من شهد بكذا، إال أن حرف 

اهللا وكذلك ملن اتقى واتقوا اهللا اجلر حيذف مع أن ومن حذف املفعول قوله تعاىل ولكن الرب من اتقى أي اتقى حمارم 
أي اتقى حمارمه وقال ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة وقال ويهلك احلرث والنسل فهلك الزم يف 

  املعروف، ويهلك متعد، وقد جاء هلك متعدياً، وأنشدوا
  ومهمٍه هالك من تعرجا

على هذا التقدير، فاعل يف املعىن، وعلى تقدير من فكأنه قال هالك من تعرج فيه، أي هالك املتعرج، فمن تعرج، 



محله على مهلك أنه حذف مفعوله يف املعىن، مبنزلة ضارب زيد ومن حذف املفعول قوله فيغفر ملن شاء، أي يغفر 
الذنوب، يف مجيع التنزيل ومن ذلك قوله تعاىل ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال أبو علي حيتمل وجهني جيوز أن 

من النسيان، الذي هو خالف الذكر، واخلطأ، من اإلخطاء، الذي ليس التعمد وجيوز أن يكون من نسينا،  يكون
على أن تركنا شيئاً من الالزم لنا ومثله قوله تعاىل ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي أي ترك عهدنا إليه ومنه قوله 

هلم كما يلطف للمؤمنني يف ختليصهم أنفسهم من عقاب وال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم أي مل يلطف 
اهللا والتقدير وال تكونوا كالذين نسوا أمر اهللا أو طاعته، فأنساهم ختليص نفسهم من عذاب اهللا وجاز أن ينسب 

اإلنساء إىل اهللا، وإن كانوا هم الفاعلون له، واملذمومون عليه، كما قال وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى فأضاف 
الرمي إىل اهللا، ملا كان يقويه إقداره، فكذلك نسب اإلنساء إليه ملا مل يلطف هلذا املنسي كما لطف للمؤمن الذي قد 

  هدى

وكذلك قوله تعال وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي االستعداد للقاء يومكم هذا، والعمل من 
نسيت فعلى معىن الترك، ألنه إذا كان املقابل للذكر مل يكن  التخلص من عقابه وأما قوله تعاىل واذكر ربك إذا

مؤاخذاً وقوله تعاىل وإله موسى فنسي أي نسي السامري؛ أي ترك التوحيد باختاذه العجل، وقيل نسي موسى ربه 
ن عندنا، وذهب يطلبه يف مكان آخر وأما قوله تعاىل اذكرين عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فإن أنساه الشيطا

هو أن يسول له، ويزين األسباب اليت ينسى معها وكذلك فإين نسيت احلوت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره 
وجيوز أن يكون الضمري يف أنساه ليوسف، أي انسى يوسف ذكر ربه كما قال وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد 

ما، ويكون ربه ملكه ويف الوجه األول، يكون ربه الذكرى وجيوز أن يكون الضمري يف أنساه للذي ظن أنه ناج منه
سبحانه وتعاىل، كأنه أنساه الشيطان أن يلجأ إىل اهللا يف شدته وأما قوله تعاىل فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 

وتنسون ما تشركون والتقدير تنسون دعاء ما تشركون، فحذف املضاف، أي تتركون دعاءه والفزع إليه، وإمنا 
 سبحانه وتعاىل ويكون من النسيان الذي هو خالف الذكر، كقوله تعاىل وإذا مسكم الضر يف البحر يفزعون إىل اهللا

ضل من تدعون إال إياه أي تذهلون عنه فال تذكرونه وقال فاختذمتوهم سخرياً حىت أنسوكم ذكري فهذا جيوز أن 
كر، واللفظ على أهنم فعلوا بكم يكون منقوالً من الذي مبعىن الترك، وميكن أن يكون من الذي هو خالف الذ

النسيان واملعىن أنكم أنتم أيها املتخذون عبادي سخرياً نسيتم ذكري، باشتغالكم باختاذكم إياهم سخرياً، 
وبالضحك منهم، أي تركتموه من أجل ذلك، وإن كانوا ذاكرين غري ناسني فنسب اإلنساء إىل عباده الصاحلني وإن 

إلنسائهم فهذا كقوله رب إهنن أضللن كثرياً من الناس وعلى هذا قوله تعاىل فأنساهم مل يفعلوا، ملا كانوا كالسبب 
أنفسهم فأسند النسيان إليه، واملعىن على أهنم نسوا ذلك وأما قوله تعاىل سنقرئك فال تنسى؛ فاألشبه أن يكون من 

، صلى اهللا عليه وعلى آله، الذي هو خالف الذكر وهذا أشبه من أن حيمل على ما يراد به الترك وذلك أن النيب
كان إذا نزل عليه القرآن أسرع القراءة وأكثرها خمافة النسيان، فقال سنقرئك فال تنسى إال ما شاء اهللا أي تنساه، 
لرفعه ذلك بالنسيان كرفعه إياه بالنسخ بآية أو سنة ويؤكد ذلك قوله تعاىل ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا 

قرأناه فاتبع قرآنه وقوله تعاىل وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه فحمل قوله فال مجعه وقرآنه فإذا 
تنسى، إذا كان يسلك هذا املسلك، ليس بالوجه ومما حذف املفعول فيه قوله وبشر املؤمنني أي بشرهم باجلنة ومن 

اهللا أي كحب اهللا املؤمنني فاملصدر حذف املفعول قوله ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أنداداً حيبوهنم كحب 
مضاف إىل الفاعل، واملفعول حمذوف وإن شئت كان كحب كحب املؤمنني اهللا، فحذف الفاعل، واملضاف إليه 

مفعول يف املعىن ويقوي األول قوله والذين آمنوا أشد حباً هللا ومثله وأقم الصالة لذكري؛ إن شئت، كان التقدير 



مضافاً إىل الفاعل وإن شئت كان التقدير لذكرك إياي فيها كقوله تعاىل يف غطاء عن أقم الصالة ألذكرك، فيكون 
ذكري أي عن ذكرهم إياي ومثله ولذكر اهللا أكرب؛ إن شئت كان التقدير ولذكركم اهللا أكرب من كل شيء، 

عجتك أي بسؤاله فحذف الفاعل وأضافه إىل املفعول، كما قال من دعاء اخلري، أي من دعائه اخلري وقال بسؤالك ن
نعجتك وقال رمحة ربك عبده زكريا أي هذا ذكر اهللا رمحة عبده، فحذف الفاعل، وأضاف إىل املفعول، وهو 

الرمحة، والرمحة مضاف إىل الفاعل ونصب بعضاً به، كقوله كجهر بعضكم لبعض وكقوله ولوال دفع اهللا الناس 
ونصب املفعول به ومنه قوله تعاىل امل، غلبت الروم يف أدىن بعضهم ببعض أي أن دفع اهللا الناس، فأضاف إىل الفاعل 

األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أي من بعد أن غلبهم الفرس يغلبون الفرس، فاملصدر مضاف إىل املفعول وقد 
 -صلى اهللا عليه وعلى آله  -حذف الفاعل، كأن املشركني سرهتم غلبة الفرس الروم، فرجع أبو بكر إىل النيب 

صلى اهللا  -خربه بأنه ذكر للمشركني ذلك، وأن بينه وبينهم خطراً، والصديق ضرب املدة يف ثالث سنني فالنيب وأ
  أمره أن يرجع إليهم، ويزيد يف األجل ويف اخلطر، ففعل ذلك -عليه وآله 

فاعل وفسر ابن وقرأها احلسن وهم من بعد غلبهم سيغلبون مرتباً للمفعول به وقرئ غلبت الروم بفتحتني مرتباً لل
مضافاً إىل  -أعين من بعد غلبهم  -عمر غلبت الروم على أدىن ريف الشام يعين بالريف السواد، فيكون املصدر 

الفاعل، أي من بعد أن غلبوا على الريف وهذه القراءة أيضاً مروية عن علي وابن عمر وابن عباس ومعاوية عن قرة 
عن ذكر ريب، فحذف الفاعل وأضاف إىل املفعول، يعين به صالة ومثله إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب أي 

العصر وقال قوم بل التقدير عن ذكر ريب إياي حيث أمرين بالصالة، فيكون قد حذف املفعول واملصدر وجيوز 
إضافته إىل الفاعل، وينصب به املفعول وجيوز حذف املفعول، إذا أضيف إىل الفاعل به وجيوز إضافته إىل املفعول 

رفع الفاعل وجيوز يف هذا الوجه حذف الفاعل وجيوز أن ينون، يرفع الفاعل به، وينصب املفعول وجيوز حذف و
الفاعل مع التنوين، وحذف املفعول مع التنوين فمما جاء من ذلك يف التنزيل قوله تعاىل ويعبدون من دون اهللا ما ال 

زقاً، أي ما ال ميلك هلم أن يرزقوا شيئاً فحذف الفاعل، ميلك هلم رزقاً من السموات واألرض شيئاً شيئاً ينتصب بر
ونصب املفعول باملصدر املنون وأما قوله قد أنزل اهللا إليكم ذكراً رسوالً فيجوز أن ينتصب رسوالً بذكراً أي أنزل 

 إليكم اهللا إليكم بأن ذكر رسوالً وجيوز أن ينتصب بفعل مضمر، أي أرسل رسوالً وجيوز أن يكون التقدير أنزل اهللا
ذا ذكراً رسوالً، فحذف املضاف، ويكون رسوالً بدالً منه ومن ذلك قوله تعاىل أو إطعام يف يوم ذي مسغبة يتيماً 
أي أن تطعم يتيماً، فنصب يتيماً بإطعام وأما قوله تعاىل إنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار فمن نون احتمل أمرين 

تقديره إنا أخلصناهم بذكر الدار وجيوز أن يقدر يف قوله ذكري التنوين، أحدمها أن يكون ذكري بدالً من اخلالصة، 
فيكون الدار يف موضع نصب، تقديره بأن يذكروا الدار، أي يذكرون بالتأهب لآلخرة ويزهدون يف الدنيا وجيوز 

الدار ويقوي  أال يقدر البدل، ولكن تكون اخلالصة مصدراً فتكون مثل من دعاء اخلري فيكون املعىن خبالصة تذكري
هذا الوجه ما روي من قراءة األعمش خبالصتهم ذكر الدار فهذا يقوي النصب، ويقوي أن من نون خالصة أعملها 

يف ذكرى الدار، كأنه بأن أخلصوا تذكري الدار فإذا نونت خالصة احتمل أمرين أحدمها، أن يكون املعىن بأن 
ه فاعل واآلخر أن تقدر املصدر الذي هو خالصة من خلصت هلم ذكرى الدار، فيكون ذكرى يف موضع رفع بأن

اإلخالص، فحذفت الزيادة كما حذفت من حنو دلو الدايل، وحنوه فيكون املعىن بإخالص ذكري، فيكون يف موضع 
نصب، كانتصاب االسم يف عمرك اهللا الدار، وجيوز أن يعىن هبا اآلخرة والذي يدل على أنه جيوز أن يراد هبا الدنيا 

اىل يف احلكاية عن ابراهيم واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين وقوله تعاىل وجعلنا هلم لسان صدق علياً، قوله تع
فاللسان هو القول احلسن والثناء عليه، وليس اللسان هنا اجلارحة وأما جواز كون الدار اآلخرة يف قوله تعاىل إنا 



، ويكون ذكرهم هلا وجل قلوهبم منها ومن أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار فيكون ذلك بإخالصهم ذكرى الدار
حساهبا كما قال وهم من الساعة مشفقون، وإمنا أنت منذر من خيشاها فالدار مفعول هبا، وليست كالوجه اآلخر 
املتقدم وأما من أضاف فقال خبالصة ذكرى الدار فإن اخلالصة تكون على ضروب تكون للذكر وغري الذكر فإذا 

خلالصة هبذه اإلضافة، فتكون اإلضافة إىل املفعول به، بإخالصهم ذكرى الدار، أي أضيفت إىل ذكرى اختصت ا
  أخلصوا ذكرها واخلوف منها هللا

ويكون على إضافة املصدر، الذي هو اخلالصة إىل الفاعل، تقديره بأن خلصت هلم ذكرى الدار والدار على هذا 
ا املصدر املعرف بالالم فإهنم كرهوا إعماله، ومع ذلك حيتمل الوجهني اللذين تقدما من كوهنا لآلخرة والدنيا وأم

فقد جاء يف التنزيل يف موضعني أحدمها قوله تعاىل ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم فمن يف موضع 
لذين الرفع من اجلهر، أي ال حيب اهللا أن جيهر بالسوء من القول إال املظلوم واملوضع اآلخر قوله تعاىل والميلك ا

تدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحلق أي أن يشفع أحد إال الشاهد باحلق ومن حذف املفعول قوله تعاىل إين 
أريد أن تبوء بإمثي وإمثك إن أضمرت املفعول به، كما أضمر يف قوله كلما أضاء هلم مشوا فيه، واملعىن كلما أضاء 

عول وإرادته قد كثر عنهم، فال يكون أن تبوء بإمثي وإمثك على هلم الربق الطريق مشوا فيه، جاز ذلك وحذف املف
هذا التأويل مراداً، ولكن يكون مفعوالً له، ويكون املفعول احملذوف كأنه أنا أريد كفك عن قتلي وامتناعك منه 

واالمتناع عن وحنو ذا مما يدل عليه قوله تعاىل ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك أال ترى أن معىن هذا أنه يريد الكف 
مقاتلته، والتقدير إين أريد كفك عن قتلي كراهة أن تبوء بإمثي وإمثك، وألن تبوء بإمثي وإمثك وقال قتل أخيه أي 

قتله أخاه، فحذف الفاعل، وقال ويوم القيامة يكفرون بشرككم املصدر فيه مضاف إىل الفاعل واملعىن أنكم 
قوله تربأنا إليك يف حنو آي تشبهها وقوله حيبوهنم كحب اهللا أي وكفرمت، ك -سبحانه  -أشركتم اآلهلة مع اهللا 

حيبون األنداد كحب اهللا، فحذف على ما تقدم ومثل ذلك ما جاء يف التنزيل من قوله تعاىل وذلك جزاء الظاملني 
مبا صربوا وذلك جزاء احملسنني فاملصدر مضاف إىل املفعول، وجزى فعل يتعدى إىل مفعولني، قال اهللا تعاىل وجزاهم 

جنة وحريراً أي سكىن جنة قال أبو علي يف قوله تعاىل إين جزيتهم اليوم مبا صربوا أي جزيتهم جبزاء ما صربوا أال 
ترى أهنم ال جيزون صربهم، إمنا جيزون جزاء صربهم، عما حظر عليهم وهنوا عنه وكذلك اليوم جتزون ما كنتم 

لك األعمال اليت عملوها، ولكن جزاءها والثواب عليها وأما قوله تعملون أي جزاء أعمالكم، إذ أهنم ال جيزون ت
تعاىل وجزاهم مبا صربوا جنة وحريراً فيكون على وجزاهم بصربهم سكىن جنة ولباس حرير، فيكون على اإللباس 
م واإلسكان اجلزاء وكذلك ماذكر من قوله تعاىل ودانية عليهم ظالهلا أي جزاهم جنة، أي سكىن جنة دانية عليه

ظالهلا، فيكون يف املعىن كقوله وملن خاف مقام ربه جنتان ومن حذف املفعول قوله تعاىل فلوال نصرهم الذين اختذوا 
من دون اهللا قرباناً آهلة تقديره الذين اختذوهم قرباناً آهلة قربان لفظه مفرد يف معىن اجلمع، كما أريد به التثنية يف 

واحد منهما قرباناً، فحذف املضاف يقوي ذلك أن قرباناً مجع أنه قد مجع يف  قوله إذ قربا قرباناً واملعىن قرب كل
  قول ابن مقبل

  كانت لساسته هتدى قرابيناً
فلو كان هذا على الظاهر، لثين، كما مجع القرابني يف قول ابن مقبل وقربان يف األصل مصدر كغفران، فمن أفرد، 

  امساً، وخرج عن املصدرية، كقوله محل على األصل ومن مجع، اعترب اللفظ، ألنه صار
  هللا در اليوم من المها

أال ترى أنه قال هو مبنزلة هللا بالدك وأما قوله سوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه ومن هو كاذب فمن مبتدأ 



االستفهام، و يأتيه اخلرب وخيزيه صفة العذاب، والعلم معلق، مثلها يف علمت من يف الدار، ومن هو كاذب، من 
فهام أيضاً، وهو كاذب مبتدأ وخرب، يف موضع خرب من وليس من موصولة، ألنه معطوف على من يأتيه، وهو است

مبتدأ وخرب، ألهنا علقت العلم، واملوصولة ال تعلق وأما قوله تعالىقل أروين الذين أحلقتم به شركاء، أروين هنا 
 ماذا خلقوا من األرض فأقام اجلملة االستفهامية منقولة من رؤية القلب، وشركاء املفعول له الثالث ويقويه أروين

مقام املفعولني وأحلقتم من قوله أحلق احلاكم الولد بأبيه، أي حكم بذلك، واملعىن على ذلك التقدير دلوين على هذا 
الذي تدعونه، وهو من باب علم القلب وإن جعلت أروين من رؤية البصر كان شركاء حاالً، أي أوجدونيهم 

  ي يف هذه احلال، ويكون من رؤية العني، ألن الضالل قد يكون اعتقاداً فال حيسمشركني، أ

وإن جعلته من رؤية البصر جاز، ألنه أراد عبادة األصنام، وذلك مما حيس، فيكون شركاء على هذا حاالً ويقوي 
أن يقال إنه  ذلك قوله تعاىل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات واألرض فلم يذكر املفعول الثالث وميكن

حمذوف أي منا فيكون كذلك حاالً وجيوز أن يكون كذلك هو املفعول الثالث وأما قوله تعاىل فسوف يعلمون من 
يأتيه عذاب خيزيه، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، فال تعلم نفس ما أخفي هلم ما فيه استفهام فما يدل 

أال ترى أن ما ال ختلو فيه من أن تكون استفهاماً أو موصولة فلو على ذلك قوله تعاىل فسيعلمون من أضعف ناصراً 
كان صلة مل خيل من ذكر عائد إىل املوصول، فلما جاء فسيعلمون من أضعف ناصراً فلم يذكر هو دل على أنه 

 استفهام وليس بوصل فأما قوله تعاىل فاقض ما أنت قاضٍ تكون املوصولة، والعائد قد حذف من اسم الفاعل، كما
حيذف من الفعل، وحذفه من اسم الفاعل ال يكثر كثرة حذفه من الفعل ولو جعلت ما استفهاماً معناه الرفع، 

والوضع مما يقتضيه، يريد أن ما يقتضيه ليس يف شيء، ألنك إمنا تقتضي يف العاجلة ولو جعلت موضع ما نصباً 
عام مرة أو مرتني فنقول من قال يرون حيتمل رؤية  بقاض لكان قوالً وأما قوله تعاىل أوال يرون أهنم يفتنون يف كل

العني، ورؤية القلب، فمن قال هو من رؤية القلب، ففي املعىن يتعدى إىل مفعولني، فإذا جعلتها املتعدية إىل مفعولني 
 سد مسدمها وأن تكون من رؤية العني أوىل؛ ألهنم يستنظرون يف مشاهدة ذلك، واإلعراض عنه، وترك االعتبار به،
وهذا أبلغ يف هذا الباب من املتعدية إىل مفعولني؛ أال ترى أن تارك االستدالل أعذر من املنصرف عما يشاهد ومن 
قرأ أوال يرون فبىن الفعل للمفعول به، كان أن يف موضع نصب بأنه مفعول الفعل الذي يتعدى إىل مفعول واحد، 

فيتعدى إىل مفعولني بالنقل، فإذا بنيت الفعل للمفعول وذلك أنك تقول رأى عمرو كذا؛ وتقول أرأيت عمراً كذا، 
به تعدى إىل مفعول واحد، كالدرهم، يف قولك أعطى زيد درمهاً وال يكون يرون هنا كاليت يف قولك أرى زيداً 
منطلقاً، ألن املعىن ليس على يظنون أهنم يفتنون يف كل عام ؛ إمنا املعىن على أهنم يشاهدون ذلك ويعلمونه علم 

اهدة وليس املعىن أهنم يظنون الفتنة يف كل عام؛ ألن الظن يف الفتنة ليس مبوضع اعتبار، وإمنا فزعوا على ترك مش
االعتبار باملشاهدة، وأهنم مع ذلك ال يتوبون وال يذكرون فيعتربوا ويتنبهوا على ما يلزمهم االنتهاء و اإلقالع عنه 

اىل وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت دخلت الالم يف إبراهيم على فهذا وجه قراءة من ضم الياء أن قرئ به قوله تع
حد دخوهلا يف ردف لكم أال ترى أن بوأ يتعدى إىل مفعولني، قال لنبوئنهم من اجلنة غرفاً وقال ولقد بوأنا بين 

وز أن إسرائيل مبوأ صدق فيجوز أن يكون املبوأ املفعول الثاين، كما أن مكان البيت كذلك، كل واحد منهما جي
يكون ظرفاً، وأن من قوله أن ال تشرك يب شيئاً جيوز أن يكون مبعىن أي ألن ما قبلها كالم تام، وجيوز أن تكون 

الناصبة للفعل، وصلت بالنهي كما توصل باألمر وجيوز أن يكون تقديره إلبراهيم، أي ملكان إبراهيم، أي مكان 
م وأما قوله أن تبوءا لقومكما، فكاليت يف قوله ردف لكم، دعوته، وهو قوله فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليه

واملفعول األول كعالمة الضمري يف قوله لنبوئنهم أال ترى أن املطاوع من األفعال على ضربني أحدمها ال يتعدى، حنو 



، انشوى وانتأى، يف مطاوع له شويته ونأيته واآلخر أن يتعدى كما تعدى ما هو مطاوع له، وذلك حنو تعلقته
وتقطعته، فتعلقته يتعدى كما تعدى علقته، وليس فيه أن ينقص مفعول املطاوع عما كان يتعدى إليه ما هو مطاوع 

له فإذا كان كذلك، كان الالم على احلد الذي ذكرنا ويقوي ذلك قوله تعاىل وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت 
أما قوله مكان البيت، فيحتمل ضربني أحدمها أن يكون فدخلت الالم على غري املطاوع يف قوله أن تبوءا لقومكما ف

  ظرفاً واآلخر أن يكون مفعوالً ثانياً فأما الظرف فيدل عليه قول ابن هرمة
  ومت يف قومها مبوؤها... وبوئت يف صميم معشرها 

لنبوئنهم  فكما أن قوله يف صميم معشرها ظرف، كذلك يكون مكان البيت واملفعول الثاين الذي ذكر يف قوله تعاىل
  من اجلنة غرفاً مل يذكره يف هذه، ألن الفعل من باب أعطيت، فيجوز أال يذكر ويقتصر على األول

وجيوز أن يكون مكان البيت مفعوالً ثانياً وكذلك قوله ولقد بوأنا بين إسرائيل مبوأ صدق فيجوز أن يكون مكاناً 
اليت ذكرت يف قوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا  مثل مكان البيت، واملفعول الثاين فيه حمذوف، وهو القرية،

منها وجيوز أن يكون مصدراً، أي تبوأ صدق وجيوز أن يكون مفعوالً ثانياً من وجهني أحدمها أن جتعله امساً غري 
  ظرف واآلخر أن جتعله امساً بعد أن استعملته ظرفاً، كما قال

  وسطها قد تفلقا...
هللا وجيوز فيه وجه ثالث وهو أن ميتنع، فيقرر نصبه، بأن كان مصدراً انتصب انتصاب ويف التنزيل هم درجات عند ا

املفعول به وقوله وبوأكم يف األرض فتقديره بوأكم يف األرض منازل، أو بالداً، وانتصاب قوله بيوتاً على أنه مفعول 
فأما قوله نتبوأ من اجلنة حيث  به، وليست بظرف الختصاصها بالبيوت كالغرف يف قوله لنبوئنهم من اجلنة غرفاً

نشاء، فيجوز يف قياس قول أيب احلسن أن يكون قوله من اجلنة كقولك نتبوأ اجلنة؛ فأما قوله حيث نشاء فيحتمل أن 
يكون ظرفاً فإذا جعلته ظرفاً، كان املفعول الثاين حمذوفاً، كأنه نتبوأ اجلنة منازهلا حيث نشاء وجيوز أن يكون حيث 

نصب، بأنه املفعول الثاين؛ وبوأته منزالً من قولك باء فالن منزالً، أي لزمه، وتعديه إىل مفعولني، نشاء يف موضع 
وإن كنا ال نرى ذلك، ولكن يدل على ذلك املباءة؛ وقالوا يف املباءة هي املراح تبيت فيه، ف املباءة اسم املكان فإذا 

فعل، يفعل، أو يفعل؛ فكأنه باء املنزل، وبوأته أنا املنزل ومن كان اسم املكان مفعالً، أو مفعلة، فالفعل منه قد يكون 
حذف املفعول قوله تعاىل فإن أعطوا منها رضوا أي فإن أعطوا شيئاً منها رضوا وعند األخفش إن أعطوها رضوا 
 ومن ذلك قوله تعاىل إين أسكنت من ذرييت بواد تقديره أسكنت ناساً أو مجاعة من ذرييت وعن األخفش، أسكنت
ذرييت ومن ذلك قوله تعاىل وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أي أخفى سره، كقوله عامل الغيب فال يظهر 

على غيبه أحداً وقيل بل تقديره بل أخفى من السر، فحذف اجلار واجملرور، كقوله اهللا أكرب، أي أكرب من كل شيء 
سحر هذا وقيل التقدير أتقولون للحق ملا جاءكم هذا ومن حذف املفعول قوله تعاىل أتقولون للحق ملا جاءكم أ

سحر؟ فحذف اجلملة، مث ابتدأ، فقال أسحر هذا؟ فحسن الوقف على جاءكم وقيل هو على التكرير، كقولك 
أتقول أعندك مال؟ فيكون تأكيداً، ألنك لو قلت أعندك مال؟ لكفى وقيل جيوز أن يكون حكاية قوهلم على 

هذا مفعول أتقولون حكاية بينهم على التعجب وزعم الرازي ملا جاءكم كأنه ذهب  التعجب، فيكون قوله أسحر
فأضمر املفعول، مث استأنف فقال أسحر هذا ومن ! إىل قول قاسم إن التقدير أتقولون للحق ملا جاءكم هذا سحر

، فحذف املفعول من حذف املفعول، قوله تعاىل أو وزنوهم خيسرون التقدير أو وزنوا هلم ما يوزن خيسرون املوزون
أو وزنوهم واملفعولني من خيسروهنم فأما قوله تعاىل مث لننزعن من كل شيعة أيهم أشد؛ فمن زيادة عند األخفش، أي 

لننزعن كل شيعة، والفعل معلق عند يونس، حنو علمت لزيد يف الدار، ألن النزع هذا يراد به التمييز وقال اخلليل 



من يقال له أيهم وقال سيبويه هو نصب، مفعول لننزعن لكنه بين على الضم،  هو رفع على احلكاية، على تقدير
على تقدير أيهم هو أشد وقد ذكرنا وجه كل قول يف اخلالف وأما قوله تعاىل والذين تبوءوا الدار واإلميان فيكون 

أمجعوا أمركم وشركاءكم على تبوءوا دار اهلجرة واعتقدوا اإلميان، ألن اإلميان ليس مبكان فيتبوأ، فيكون كقوله ف
وجيوز على تبوءوا الدار مواضع اإلميان وجيوز أن يكون تبوءوا اإلميان، على طريق املثل، كما قال تبوأ من بين فالن 
  الصميم وحذف املفعول كثري جداً وأما قوله تعاىل له دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء

ذين تدعوهنم، فحذف العائد إىل الذين، ويعين به األصنام، والضمري يف تدعون فيجوز أن يكون التقدير وال
للمشركني، أي األصنام الذين يدعوهم املشركون من دون اهللا، ال تستجيب هلم األصنام بشيء وجيوز أن يكون 

ما قوله تعاىل إال التقدير واملشركون الذين يدعون األصنام، فحذف املفعول، والعائد إىل الذين الواو يف تدعون وأ
كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه أي إال كاستجابة باسط كفيه إىل املاء، فاملصدر احملذوف املشبه به يف تقدير اإلضافة 

إىل املفعول به، وفاعل املصدر مراد يف املعىن، وهو املاء املعىن كاستجابة باسط كفيه إىل املاء املاء ، كما أن معىن 
ن دعاء اخلري، مل يذكر معهما الفاعل فكذلك هاهنا والالم متعلق بالبسط وأما قوله تعاىل وما بسؤالك نعجتك، وم

هو ببالغه فيأتيك يف اختالفهم يف عود الضمري إىل ما قبله، وهو باب مفرد وأما قوله تعاىل أولئك الذين يدعون 
ون، فحذف العائد وجيوز أن يكون التقدير يبتغون فيجوز فيه التقديران املتقدمان جيوز أولئك الذين يدعوهنم يبتغ

أولئك املشركون الذين يدعون غري اهللا يبتغون إىل رهبم الوسيلة وحذف العائد من الصلة إىل املوصول أكثر من أن 
أحصيه لك يف التنزيل قال أهذا الذي بعث اهللا رسوالً أي بعثه اهللا، ومل يأت يف الصلة اهلاء يف التنزل إال يف مواضع 

دة، منها قوله تعاىل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه وبعده يعرفونه يف موضعني من البقرة وقال اهللا تعاىل إال كما معدو
يقوم الذي يتخبطه الشيطان وقال الذين آتيناهم الكتاب يف سورة األنعام وقال كالذي استهوته الشياطني يف األرض 

لذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحلق وقال والذين وقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وقال وا
آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك من ربك وقال أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة يف األنعام أيضاً 

ئد إىل املوصوالت وقال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فهذه مواضع، جاء فيها العوا
، وهي مفعوالت، وأمكن حصرها، وال ميكن حصر ما حذف لكثرته فأما ما اتصل به اجلار، فإنه قد جاء حمذوفاً يف 
موضعني أحدمها قوله وخضتم كالذي خاضوا أي خاضوا فيه وقال ذلك الذي يبشر اهللا عباده التقدير ذلك الذي 

ن يونس أنه أجرى الذي يف اآليتني جمرى ما، فجعله يف حكم املصدر، يبشر اهللا به، فحذف الباء مث اهلاء وحيكى ع
على تقدير وخضتم كخوضهم، و ذلك تبشري اهللا عباده كقوله تعاىل سالم عليكم مبا صربمت أي بصربكم وقال كما 

ا أن نسوا لقاء يومهم هذا أي نسياهنم وغري ذلك وأما قوله فاصدع مبا تؤمر، ويا أبت افعل ما تؤمر فقد ذكرن
التقدير مبا تؤمر به؛ أي، مبا تؤمر بالصدع به وقد شرحناه يف باب حذف املضاف وقوله تعاىل مبا عهد عندك أي مبا 

عهد به عندك، فحذف به إن جعلت ما موصولة ومن ذلك قوله تعاىل وكم من ملك يف السموات ال تغين شفاعتهم 
غين شفاعتهم أن لو يشفعوا، ليس أن هناك شفاعة مثبتة فأطلق على شيئاً إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء املعىن ال ت

  املعىن االسم، وإن مل حيذف، كما قال
  صوت الدجاج وقرع بالنواقيس... ملا تذكرت بالديرين أرقين 

واملعىن انتظار أصواهتا فأوقع عليه االسم، وملا يكن، فإضافة الشفاعة إليهم كإضافة الصوت إليها وقوله ملن يشاء 
ويرضى أي ملن يشاء شفاعته، على إضافة املصدر إىل املفعول به، الذي هو مشفوع له، مث حذف املضاف، فصار ملن 



يشاؤه، أي يشاء شفاعته، مث حذف اهلاء، كما أن يرضى تقديره يرضاه ومن ذلك قوله تعاىل أفرأيتم الالت والعزى 
سد الثاين واملعىن أرأيتم أن جعلتم الالت والعزى بناتاً هللا أفرأيتم مبنزلة أخربوين والالت املفعول األول ولكم سد م

ألكم الذكر؟ فإن قلت فقد نص على أن املوصول ال حيذف، فكيف ساغ هذا؟ قيل هذا جائز ألن املعىن قد تكرر، 
ي وهو معلوم، ودل على حذفه ألكم الذكر ومن ذلك قوله وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياماً أ

جعلها اهللا لكم قياماً، أي ذا قوم معايشكم ومعايش سفهائكم فعلى هذا جعل مبعىن صري، فحذف املفعول األول، 
وهو اهلاء، واملفعول الثاين املصدر الذي هو مبعىن القوام وقيل يعين األموال اليت جعلتم قواماً عليها وحفظة هلا على 

ىن احلال، واملفعول مضمر، أي جعلها لكم قياماً على هذا، أي السفهاء فعلى هذا قياماً مجع قائم، وهو يف مع
لسفهائكم، كما أن أموالكم يف أحد التأويلني أموال سفهائكم، فحذف، والذكر إىل املوصول كان جمروراً بعلى، 
م فحذف كما حذف كالذي كانوا عليه، أي جعلكم اهللا قواماً لسفهائكم قياماً عليهاقوله تعاىل ويف السماء رزقك

وما توعدون، يف السماء أي يف كتاب، لقوله وعنده أم الكتاب، وما توعدون أي توعدونه من الثواب والعقاب، 
ألن هذا اللفظ قد وقع عليهما بالثواب قوله هذا ما توعدون ليوم احلساب وهذا ما توعدون لكل أواب قوله 

فجرنا خالهلما هنراً فالعيون حيتمل انتصاهبا على وفجرنا األرض عيوناً، فجر فعل يتعدى إىل مفعول واحد قال اهللا و
وجهني أحدمها أن يكون بدالً من األرض، على حد ضرب زيد رأسه، ألن العيون بعض األرض أو يريد فجرناها 

بعيون، فحذف اجلار، وال يكون حاالً، ألنه ينبغي أن يكون ذا احلال، والعيون ال تكون كل األرض وجيوز أن يقدر 
لى حذف املضاف ومن هذا الباب قوله تعاىل وجد عليه أمة من الناس يسقون أي يسقون مواشيهم ذات عيون، ع

ووجد من دوهنم امرأتني تذودان أي تذودان مواشيهم قال ما خطبكما، قالتا ال نسقي أي ال نسقي مواشينا حىت 
جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة  يصدر الرعاء أي يصدروا مواشيهم، فيمن ضم الياء ومن هذا الباب قوله تعاىل وما

للناس والشجرة امللعونة يف القرآن فتنة مفعول ثان، والشجرة معطوفة على الرؤيا ومفعوهلا الثاين مكتفى منه 
باملفعول الثاين الذي هو الفتنة، والرؤيا ليلة اإلسراء، والشجرة الزقوم والفتنة أهنم قالوا كيف يكون يف النار 

أكل الشجرة ومن ذلك قوله تعاىل فاضربوا فوق األعناق حيتمل أمرين أحدمها يكون مكاناً فوق شجرة، والنار ت
األعناق، فحذف املفعول وأقيمت الصفة مقام املوصوف، وفيها ذكر منه وجيوز أن جيعل املفعول حمذوفاً، أي 

نه قد جاء امساً حنو ومن فاضربوا فوق األعناق الرؤوس، فحذفت واآلخر أن جتعل فوق مفعوالً على السعة، أل
فوقهم غواشٍ وقالوا فوقك رأسك، فتجعل فوق على هذا مفعوالً به، ويقوي ذلك عطف البيان عليه، كأنه قال 
اضربوا الرأس واضربوا كل بنان وقال فإن كن نساء فوق اثنتني، كأن املعىن ارتفعن على هذه العدة، أي زدن 

ى اثنتني، وعلم حكم االثنتني، وأهنما ترثان الثلثني، كما ترث الثلثني عليها، وكأن اآلية علم منها الزائدات عل
الزائدات على االثنتني، من أمر آخر من توقيف وإمجاع عنه وأما قوله تعاىل وهو القاهر فوق عباده، يكون فوق 

يكون ظرفاً حاالً  ظرفاً، ويكون حاالً، فإذا كان ظرفاً كان كقوله واهللا غالب على أمره، ويعلق بالظاهر وجيوز أن
فيه ذكر مما يف اسم الفاعل، وال جيوز أن يكون فيه ذكر من األلف والالم وجيوز يف على أمره أن يكون حاالً مما يف 

غالب قال سيبويه وتقول أخذتنا باجلود قوله امتنع فوق من احلمل على الباء وإن كانت من تدخل عليها، كما 
وهلذا امتنعت، ال ألن اجلود ليس فوقه مطر، أال ترى أن الوابل فوق امتنعت عند من ذلك، أي من مع ذلك، 

  اجلود، قال
  إن دوموا جادوا وإن جادوا وبل



ومعىن هذا الكالم أخذتنا السماء باجلود من املطر، ومبطر فوق اجلود ألن العرب ال تكاد تدخل الباء على فوق ال 
فوق اجلود، ولو جررت جاز، وليس االختيار ومن ذلك قوله  يقولون أخذتنا بفوق اجلود وإمنا يقولون أخذتنا مبطر

تعاىل فكيف تتقون إن كفرمت يوماً جيعل الولدان شيباً أي كيف تتقون عذاب يوم، أو جزاء يوم، فاليوم على هذا 
اسم ال ظرف ومن هذا الباب قوله تعاىل وال حيض على طعام املسكني من أجرى الطعام جمرى اإلطعام، كما حكاه 

بغداديونعجبت من طعامك طعامنا، كان املصدر مضافاً إىل املفعول والفاعل حمذوف، أي من إطعامه املسكني، ال
وأصله على طعام املطعم املسكني ومن مل يعمل الطعام عمل الفعل كان الطعام عنده عيناً كقوله ويطعمون الطعام 

ذلك، ألن احلض ال يقع على العني، والطعام على على حبه تقديره عنده على إطعام طعام املسكني؛ ال يكون إال ك
هذا منصوب املوضع باإلطعام املراد، وإضافة الطعام على هذا إىل املسكني، هو للمالبسة بينهما ومن ذلك قوله 

تعاىل ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب يابين التقدير ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه ومن حذف املفعول قوله 
من اضطر غري باغ وال عاد أي غري باغ امليتة قصداً إليها، أي ال يطلبها تلذذاً هبا، واقتضاء لشهوة، وال يعدو تعاىل ف

حد ما يسد به رمقه، فحذف املفعولني من باغ وعاد والتقدير فمن اضطر فأكل امليتة غري باغيها وال طالبها تلذذاً 
لذي يف أكل املضمر، لداللة الكالم عليه أال ترى أن املنصوب هبا؛ فانتصاب قوله غري باغ على احلال من الضمري ا

يقتضي الناصب ويف اآلية إضمار اجلملة، وإضمار املفعولني فإن قلت فلم ال جتعل غري باغ حاالً من الضمري يف 
يتة مث اضطر دون الضمري يف أكل؟ فإن اآلية سيقت يف حترمي أكل امليتة أال ترى أن قبل اآلية إمنا حرم عليكم امل

عقب التحرمي بقوله فمن اضطر، فوجب أن يكون التقدير فأكل غري باغ هبا وإذا مل حتمله على أكل، ومحلته على 
اضطر، مل يكن لقوله باغ مفعول، وباغ متعد أال ترى قوله تبغوهنا عوجاً والتقدير تبغون هلا عوجاً فإن قيل ال يكون 

ه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فيكون التقدير يف اآلية باغ هاهنا مبعىن الطالب، وإمنا يكون من قول
فمن اضطر غري باغ على اإلمام، وال عاد على األمة بقطع الطريق قلنا أنك يف هذا القول أضمر اجلار واجملرور، 

على أن  وحنن أضمرنا املفعول، وكالمها وإن جاء يف التنزيل، فإضمار املفعول أحسن، ألنه أقرب وأقل إضماراً،
اآلية يف ذكر امليتة، وليس من ذكر اإلمام واألمة يف شيء وأبداً إمنا يليق اإلضمار مبا تقدم يف الكالم حىت يعود إليه، 
وال يضمر شيء مل جير ذكره، واآلية متعلقة به، فجميع ما جاء يف التنزيل من قوله فمن اضطر غري باغ وال عاد إمنا 

كلها، ومل يأت يف موضع بعد حديث اإلمام واألمة، فما بال العدول عن نسق اآلية جاء عقيب ذكر امليتة، وحترمي أ
إىل إدخال شيء يف الكالم، وإضماره، ومل جير له ذكر، فانتصاب غري إمنا هو على احلال من الضمري يف أكل ال يف 

ذف بعض االسم، اضطر فإن قلت فهل جيوز حذف الصلة، وإبقاء املوصول، والصلة بعض املوصول، وال جيوز ح
فإذا أضمرمت أكل فهو داخل يف صلة من فما وجه ذلك؟ قلنا إن من وصلت بفعلني أحدمها اضطر واآلخر أكل، 
فإذا ذكر اضطر وذكر ما انتصب عن فاعل أكل كان أكل كاملذكور الثابت يف اللفظ، إذ املنصوب ال بد له من 

 فيه، مث أضمرت بعده أكل كنت أضمرت شيئاً الناصب وإذا ذكرت اضطر وجعلت غري باغ حاالً من الضمري
يستغىن عنه يف الصلة؛ ألن املوصول قد مت بالفعل وما يقتضيه، ومل تذكر معموالً حيتاج إىل عامل، وكنت كأنك 
أضمرت شيئاً فاضالً فاألحسن أن تضمر الفعل جبنب الفعل، ويصرف احلال إىل الضمري يف الفعل املضمر دون 

ار أكل على احلد الذي أضمرنا يقتضيه نصب غري باغ وتعليق الغفران به وعلى احلد الذي الفعل الظاهر، وإضم
يقوله السائل، يضمره لتعلق الغفران به، دون تعليق احلال به وهكذا القول يف فمن اضطر يف خممصة غري متجانف 

  إلمث تقديره فأكل غري متجانف إلمث



أحدمها أن يأكل ما حرم عليه مما قدم ذكره من غري ضرورة والثاين  فانتصاب غري إمنا هو من فاعل أكل وفيه قوالن
أال يتجاوز يف الضرورة ما أمسك الرمق، وال ينتهي إىل حد الشبع وجيوز، على القول األول، أن ينتهي إىل حد 

ابنا أن املراد الشبع فإن قيل إذا كان هذا األكل مباحاً فلماذا عقبه قوله فإن اهللا غفور رحيم وال معصية هناك، فجو
به أنه غفور إن وقع يف هذه الرخصة ضرب من التجاوز ألن ذلك من حيث رخص يف ذلك عند الشدة ومن ذلك 

قوله تعاىل وما أكل السبع أي ما أكله السبع، أي أكل بعضه، فحذف املضاف املفعول ومن ذلك قوله تعاىل يوم 
وات ومثله ما روى من قوله عليه السالم أال ال يقتل تبدل األرض غري األرض والسموات أي والسموات غري السم

مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده أي وال ذو عهد يف عهده بكافر وحنو ذلك مما يذكر على تكرير املفعول فيه، 
وحذفه لتقدم ذكره فيما تقدم من الكالم ومن حذف الفاعل وإضافة املصدر إىل املفعول قوله تعاىل خيشون الناس 

هللا أي كخشيتهم من اهللا وقوله يهبط من خشية اهللا وأما قوله وعنده علم الساعة، فالساعة مفعول به كخشية ا
حقيقة، وليس على االتساع، وجعل الظرف مفعوالً على السعة أال ترى أن الظرف إذا جعل مفعوالً على السعة 

وليس ذلك بالسهل، ألنه سبحانه يعلم  فمعناه متسعاً فيه مبعىن الظرف وإذا كان كذلك كان املعىن يعلم الساعة،
على كل حال، وإمنا معىن يعلم الساعة أي يعرفها وهي حق، وليس أمرها على ما أنتم عليه من إنكارها، من قوله ال 

تأتينا الساعة وإذا كان كذلك فمن نصب وقيله كان محالً له على املعىن، وموضع الساعة منصوب يف املعىن، ألنه 
إن قيله منتصب بالعطف على قوله ال نسمع سرهم وجنواهم، وقيله قال أبو علي ووجه اجلر يف مفعول هبا وقيل 

قوله وقيله على قوله وعنده علم الساعة أي يعلم الساعة، ويصدق هبا، ويعلم قيله ومعىن يعلم قيله أي يعلم أن 
لت يف قول أيب علي هذا فيه نظر، الدعاء مندوب إليه، حنو قوله ادعوين استجب لكم وادعوا ربكم تضرعاً وخفية ق

ألن الضمري يف قوله وعنده علم الساعة يعود إىل اهللا سبحانه، هو العامل بوقت حلوهلا وإمنا التقدير وعنده علم وقت 
الساعة، وال يتوجه على هذا عطف وقيله على موضع الساعة على معىن ما قال أبو علي ويعلم قيله أي يعلم أن 

ألن هذا مما ال شبه به أن يكون من صفة الرسول، وبعد أن يعلم املصدر، الذي هو قيل، الدعاء مندوب إليه، 
مضاف إىل اهلاء، وهي مفعولة يف املعىن ال فاعلة، أي، وعنده علم أن يقال يا رب إن هؤالء قوم ال يؤمنون واملصدر 

نعجتك إىل نعاجه أي بسؤاله إياك هنا مضاف إىل املفعول ال إىل الفاعل وإمنا هو من باب قوله لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك، ال بد من هذا التقدير أال ترى أنه ال جيوز أن تقدره على أنه وعنده علم أن يقول اهللا يا رب إن هؤالء قوم 

ال يؤمنون ألن هذا إمنا يقال هللا تعاىل دون أن يكون هو سبحانه يقول يا رب إن هؤالء كذا، فتم الكالم على 
يع ما ذكره أبو علي أن يكون نصب قيل، بالعطف على مفعول يعلمون والتقدير وهم يؤمنون وأحسن من مج

يعلمون احلق، وقيله أي قول احلق، أو قول حممد عليه السالم، واملراد بقيله شكواه إىل ربه وجيوز أن يكون ينتصب 
قرى أي أخذ ربك قيله بفعل مضمر، أي قال قيله وشكواه ومن ذلك قوله تعاىل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ ال

القرى، إذا أخذ القرى، إن أخذه القرى أليم شديد، فحذف املفعولني يف املوضعني ومن ذلك قوله تعاىل إين أحببت 
حب اخلري، إذا جعلته من اإلحباب الذي هو إرادة، فإن احلب يف القياس كان ينبغي أن يكون اإلحباب، ولكن 

  ا حذف يف قولهاملصدر حذف منه، كما حذف من عمرك اهللا، وكم
  وإن يهلك فذلك كان قدري

أي بقدري وكما قال أبغضت قوماً، يريد قياماً وأضاف املصدر إىل املفعول، وإن كان حمذوفاً، كما نصب االسم يف 
  عمرك اهللا وأضافه إىل املفعول، وإن كان حمذوفاً منه، وكما قال

  وبعد عطائك املائة الرتاعا



در إىل املفعول عن إعمال الفعل الذي هو أحببت فيه ألن املفعول قد حيذف من أي إعطائك، واستغىن بإضافة املص
  الكالم، إذا قامت عليه داللة يف مواضع ومن محل أحببت على الربوك، من قوله

  بعري السوء إذا أحبا

وال أنت مكاناً فإن حب اخلري ينبغي أن ينتصب على أنه مفعول له قوله تعاىل فاجعل بيننا وبينك موعداً ال خنلفه حنن 
  سوًى فانتصاب مكان على أحد أمرين إما أن تنصبه مبوعد على موعد مكاناً أي تعدنا مكاناً، مثل

  مغار ابن مهام على حي خثعما

واآلخر أن يكون مفعوالً ثانياً جلعلت، على أن يكون على الكالم قبل دخول جعل موعدك مكاناً سوى، كما تقول 
موعدكم يوم الزينة، فيجعل املوعد الباب، واليوم املكان على االتساع، وتدخل  موعدك باب األمري، وكما قرئ

جعلت عليه كما دخلت يف قوله تعالىوجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمجن إناثاً وأن حتمله على جعلت أوجه، 
ب ظريف زيداً، ألن املوعد قد وصف، وإذا وصف مل يسغ أن يعمل عمل الفعل أال ترى أنه مل يستحسن هذا ضار

وال يكون مكاناً سوى حمموالً على خنلفه ألنه ليس املعىن ال خنلف املوعد يف مكان عدل ووسط بيننا وبينكم، إمنا 
املعىن تواعدوا مكاناً وسطاً بيننا لنحضره مجيعاً ومن ذلك قوله تعاىل وإنه لذو علم ملا علمناه، العامل يف الالم املصدر 

على ضربني أحدمها أن يكون مفعوالً له واآلخر أن يكون مثل ردف لكم واملعىن أنه يعلم ما الذي هو العلم، وحنمله 
علمناه، أي مل ينسه، ولكن متسك به فلم يضيعه وقال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا، ال جيوز أن يكون ما نفياً 

محلت ما على النفي كان عكس املعىن، أال ترى أن من نابذهم أصحاب الكهف وخرجوا عنهم كانوا كفاراً؛ فإذا 
فإذا مل جيز أن يكون ما نفياً مع القراءة بالياء احتمل وجهني أحدمها أن يكون مبعىن الذي، كأنه وإذ اعتزلتموهم 
والذين يعبدونه من دون اهللا، وذلك آهلة كانوا اختذوها يدلك على ذلك قوله هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة 

تعاىل واعتزلكم وما تدعون من دون اهللا يف قصة إبراهيم، وكانوا قد اختذوا أيضاً آهلة وجيوز أن  ويقوي ذلك قوله
تكون ما مصدرية على تقدير وإذ اعتزلتموهم وعبادهتم إال عبادة اهللا، فيكون االستثناء منقطعاً واملضاف حمذوفاً، 

ىل فلما آتاهم من فضله خبلوا به أي فلما آتاهم وما منصوب احملل بالعطف على املفعول ومن حذف املفعول قوله تعا
ما متنوا ومثله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد أي ملن نريد تعجيله له، واهلاء يف تعجيله يعود 

إىل ما نشاء، واليت يف له تعود إىل املوصول وليس هذا على حد الذي مررت زيد، وأنت تريد الذي مررت به، 
كن أن يكون على حد من تنزل عليه أنزل أال ترى أن الالم اجلارة والتعجيل قد جرى ذكرمها، وما حذف على فيم

هذا النحو كان يف حكم املثبت، فأما الالم يف ملن نريد فيحتمل ضربني أحدمها أن يكون املعىن هذا التعجيل ملن نريد 
ليه ملن اتقى أي هذه التوسعة ملن اتقى ما أمر أن يتقيه ليس لكل أحد، كقوله تعاىل ومن تأخر يف يومني فال إمث ع

واآلخر أن يكون بدالً من الالم األوىل اليت يف قوله عجلنا له، كأنه عجلنا ملن نريد ما نشاء، فيكون ما نشاء منتصباً 
ألن االجتباء  بعجلنا ومن حذف املفعول قوله تعاىل ومن آبائهم وذرياهتم أي ووهبنا هلم من ذرياهتم فرقاً مهتدين،

يقع على من كان مهتدياً وأما قوله تعاىل وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون الضمري الذي بعد الضمري املرفوع يف 
كالوا منصوب، وليس مبرفوع على أن يكون وصفاً للمضمر، ألن املعىن ليس عليه وذلك أن املراد أهنم إذا قبضوا 

وا إليهم خبسوهم، فمن هنا استحقوا الوعيد يف التطفيف، وإمنا هو على من الناس استوفوا منهم املكيال، وإذا دفع
كلتك ووزنتك فاملعىن إذا قبضوا من الناس استوفوا، وإذا أقبضوا الناس مل يوفوهم، فهذا موضع ذمهم، واملكان 

ون، يراد الذي استحقوا منه الوعيد والتقدير وإذا كالوا الناس أو وزنوهم، أخسروهم مكيلهم وموزوهنم فيخسر



تعديته إىل مفعولني، وحذف املفعولني، يدلك على ذلك، أن خسر يتعدى إىل مفعول، بداللة قوله تعاىل خسر الدنيا 
واآلخرة فإذا نقلته باهلمزة تعدى إىل مفعولني، تقول أخسرت زيداً ماله، فتعديه إىل مفعولني، وهو من باب أعطيت 

ذف املفعوالن، كما حذف فيما يتعدى إىل مفعولني، الثاين منه هو فكذلك أريد املفعوالن يف قوله خيسرون، فح
األول يف املعىن، كقوله كنتم تزعمون وقوله فهو يرى ومن حذف املفعول قوله مبا حفظ اهللا أي مبا حفظهن اهللا وقد 

غري مسافحات قرئ بالنصب قال الفراء وتقدير هذا بالذي حفظ أمر اهللا، حنو قوله ال تقربوا الزىن وقوله حمصنات 
وال متخذات أخدان ولست أشتهي النصب، ألنه مصدر، وليس يقصد شيئاً، فأما إذا كان مصدراً، خال الفعل من 
الفاعل، ألنه حرف عندهم ذهبوا فيه إىل قول سيبويه، ولكن إذا نصب جعل ما مبنزلة الذي قوله تعاىل وقل اعملوا 

  ل على أن احلركات ترى ألنه مل يتعد رأيتفسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون استدل مستد

إال إىل مفعول واحد فلوال أن معناها الرؤية، اليت هي حس البصر، لتعدى إىل مفعول ثان فالقول عندنا إن الذي 
ذهب إليه ليس له داللة فيه، على ما ذكر، لغري شيء أحدمها أن سريى من قوله فسريى اهللا عملكم ورسوله ال يراد 

من أعماهلم ما ال حيس باألبصار، حنو اآلراء و االعتقادات وألن املعىن يف فسريى اهللا أهنم جيازون على  به احلس، ألن
أعماهلم جزاء هو ثواب أو عقاب، كما يعرف عريف اجليش من هو عليهم حبالهلم وصفاهتم وعلى هذا تقول ملن 

هتدده باجلزاء عليه وكذلك قوله تعاىل فمن توعد قد علمت ما صنعت، ال تريد أن تفيده أنك فهمته، ولكن توعده و
يعمل مثقال ذرة خرياً يره أي يرى اجلزاء عليه، وليس يراد به الرؤية اليت هي إدراك البصر؛ أال ترى أن يف اجلزاء 
ليه ويف الثواب أو العقاب ما مل يعلم بإدراك البصر ومثله قوله تعاىل أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوهبم أي جيازيهم ع
وكذلك قراءة من قرأ فلما نبأت به وأظهره اهللا عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض أي جازى على بعض، وهو 

إىل بعض أزواجه، وأعرض عن بعض ما أغضى عنه، ومل خيرب به  -عليه السالم  -إفشاء السر الذي كان أسره 
عرف مجيع ما أسره، وال جيوز أن يكون  -عليه السالم  -وليس املعىن على أنه عرف ذلك عرفاناً، أال ترى أنه 

عرف بعضاً، ومل يعرف بعضاً فكما أن هذه اآلي على اجلزاء، فكذلك فسريى اهللا عملكم ورسوله وجزاء الرسول 
هو دعاؤه هلم أو عليهم، وتزكيته إياهم بذلك أو لعنه هلم، وجزاء املسلمني هو الوالية أو الرباءة ومن ذلك قوله 

ي مكان احلوت؛ فحذف املفعول قوله فأتبع سبباً مث أتبع سبباً، فالقول يف ذلك أن تبع فعل يتعدى تعاىل فلما جاوزا أ
إىل مفعول واحد، فإذا نقلته باهلمزة تعدى إىل مفعولني يدلك على ذلك قوله تعاىل وأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة، ويف 

املفعولني مقام الفاعل فأما أتبع فافتعل يتعدى إىل مفعول أخرى وأتبعوا يف هذه لعنة ملا بين الفعل للمفعول، قام أحد 
واحد، كما تعدى فعل إليه، مثل شويته واشتويته، وحفرته واحتفرته، وجرحته واجترحته ويف التنزيل اجترحوا 

السيئات وفيه ويعلم ما جرحتم بالنهار وكذلك فديته وافتديته، وهذا كثري وأما قوله تعاىل فأتبعوهم مشرقني 
ديره فأتبعوهم جنودهم، فحذف أحد املفعولني، كما حذف من قوله لينذر بأساً شديداً من لدنه، ومن قوله ال فتق

يكادون يفقهون قوالً املعىن ال يفقهون أحداً، ولينذر الناس بأساً شديداً وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم 
عل الذي للمطاوعة؛ فيعدى إىل مفعول واحد كقوله واتبعوا ما تتلوا أي عذابه أو حسابه فقوله فأتبع سبباً إمنا هو افت

الشياطني واتبعك األرذلون وأما قوله تعاىل فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً فتقديره أتبعهم فرعون طلبته إياهم، 
السمع وقوله تعاىل  أو تتبعه هلم كذلك فأتبعه شهاب مبني املعىن أتبعه شهاب مبني اإلحراق، أو املنع من استراق

واتبع الذين ظلموا مطاوع تبع يتعدى إىل مفعول واحد ومثله واتبعك األرذلون ومن قرأ فأتبع سبباً أي أتبع سبباً 
سبباً، أو أتبع أمره سبباً، أو أتبع ما هو عليه سبباً وقوله فأتبعهم فرعون جبنوده فقد يكون الباء زيادة، أي أتبعهم 

للحال، أي أتبعهم عقوبته، ومعه جنوده قوله من يضلل اهللا فال هادي له، هدى فعل يتعدى  جنوده، وقد يكون الباء



إىل مفعولني، يتعدى إىل الثاين منهما بأحد حريف اجلر إىل، والالم فمن تعديه بإىل قوله فاهدوهم إىل صراط اجلحيم، 
هدانا هلذا وقوله قل اهللا يهدي للحق فهذا واهدنا إىل سواء الصراط ومن تعديه بالالم قوله تعاىل احلمد هللا الذي 

الفعل بتعديه مرة بالالم، وأخرى بإىل، مثل أوحى يف قوله وأوحى ربك إىل النحل، وقوله بأن ربك أوحى هلا وقد 
حيذف احلرف يف قولك من قوهلم هديته لكذا؛ وإىل كذا، فيصل الفعل إىل املفعول الثاين، كما قال اهدنا الصراط 

دلنا عليه، واسلك بنا فيه، فكأنه سؤال واستنجاز ملا وعدوا به وقوله يهدي به اهللا من اتبع رضوانه املستقيم أي 
سبل السالم أي سبل دار السالم، بداللة قوله هلم دار السالم عند رهبم ومن ذلك قوله مث ائتوا صفاً أي مث ائتوين 

ف مفعوالً به ومن ذلك قوله تعاىل إما أن تلقي صفاً، إن جعلت صفاً حاالً أضمرت املفعول، وجيوز أن جتعل الص
وإما أن نكون، أي إما أن تلقي العصا، وإما أن نكون أول من ألقى ما معه قال بل ألقوا أي ألقوا ما معكم ومثل 

  هذا كثري يتسع على العاد اخلرق اتساعه على الراقع ومن ذلك قوله

كل قصر خملوق من در واحد فترضى أفترضى بالعطاء ولسوف يعطيك ربك فترضى قال كعب ألف قصر يف اجلنة، 
عن املعطي؟ قال بلى، أمل جيدك يتيماً فآوى أي فآواك ووجدك ضاالً عن الطريق فهدى أي فهداك، ووجدك عائالً 
فأغىن أي فأغناك، كما قال أغىن، وأقىن، وأضحك وأبكى، وأمات وأحيا فحذف املفعول فيهن كلهن ال أعبد ما 

ونه، وال أنتم عابدون ما أعبد أي ما أعبده، وكذلك ما عبدمت أي ما عبدمتوه فسبح حبمد ربك أي تعبدون أي تعبد
فسبحه ومن ذلك قوله تعاىل ولقد فتنا سليمن وألقينا على كرسيه جسداً التقدير وألقيناه على كرسيه جسداً، ذا 

خبالف هذا، وجعلوا جسداً مفعوالً  جسد أي مريضاً، فقوله جسداً، يف موضع احلال، واملفعول حمذوف وقال قوم
به، وإنه ما أقعد مكانه جسد آخر، يف قصة يذكروهنا طويلة ومن ذلك قوله وأوتيت من كل شيء، أي أوتيت من 
كل شيء شيئاً وعليه قوله فغشاها ما غشى أي ما غشاها إياه، فحذف املفعولني مجيعاً ومن ذلك قوله تعاىل والبدن 

هللا، فجعل هنا من أخوات ظننت، وقد قالوا زيداً ظننته منطلقاً، فلما أضمرت الفعل، جعلناها لكم من شعائر ا
فسرته بقولك ظننته، وحذفت املفعول الثاين من الفعل األول املقدر، اكتفاء باملفعول الثاين الظاهر يف الفعل اآلخر، 

من أذاهم حذف املفعول  وكذلك بقية أخوات ظننت ومن ذلك قوله تعاىل ودع أذاهم، والتقدير دع اخلوف
واجلار، كقوله لينذر بأساً شديداً ومن ذلك قوله تعاىل فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا قيل التقدير آتنا ما 

نريد يف الدنيا، فحذف املفعول الثاين وقيل يف زائدة، أي أتنا الدنيا ومن ذلك قوله تعاىل إال بالغاً من اهللا ورساالته 
عن اهللا وآتاه يعطيك ربك فترضى قال  -صلى اهللا عليه وعلى آله  -ن املراد بالبالغ، ما بلغ النيب جيوز أن يكو

كعب ألف قصر يف اجلنة، كل قصر خملوق من در واحد فترضى أفترضى بالعطاء عن املعطي؟ قال بلى، أمل جيدك 
 فأغىن أي فأغناك، كما قال يتيماً فآوى أي فآواك ووجدك ضاالً عن الطريق فهدى أي فهداك، ووجدك عائالً

أغىن، وأقىن، وأضحك وأبكى، وأمات وأحيا فحذف املفعول فيهن كلهن ال أعبد ما تعبدون أي تعبدونه، وال أنتم 
عابدون ما أعبد أي ما أعبده، وكذلك ما عبدمت أي ما عبدمتوه فسبح حبمد ربك أي فسبحه ومن ذلك قوله تعاىل 

رسيه جسداً التقدير وألقيناه على كرسيه جسداً، ذا جسد أي مريضاً، فقوله جسداً، ولقد فتنا سليمن وألقينا على ك
يف موضع احلال، واملفعول حمذوف وقال قوم خبالف هذا، وجعلوا جسداً مفعوالً به، وإنه ما أقعد مكانه جسد آخر، 

وعليه قوله فغشاها ما  يف قصة يذكروهنا طويلة ومن ذلك قوله وأوتيت من كل شيء، أي أوتيت من كل شيء شيئاً
غشى أي ما غشاها إياه، فحذف املفعولني مجيعاً ومن ذلك قوله تعاىل والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا، فجعل هنا 
من أخوات ظننت، وقد قالوا زيداً ظننته منطلقاً، فلما أضمرت الفعل، فسرته بقولك ظننته، وحذفت املفعول الثاين 

كتفاء باملفعول الثاين الظاهر يف الفعل اآلخر، وكذلك بقية أخوات ظننت ومن ذلك قوله من الفعل األول املقدر، ا



تعاىل ودع أذاهم، والتقدير دع اخلوف من أذاهم حذف املفعول واجلار، كقوله لينذر بأساً شديداً ومن ذلك قوله 
دنيا، فحذف املفعول الثاين وقيل يف زائدة، تعاىل فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا قيل التقدير آتنا ما نريد يف ال

صلى اهللا  -أي أتنا الدنيا ومن ذلك قوله تعاىل إال بالغاً من اهللا ورساالته جيوز أن يكون املراد بالبالغ، ما بلغ النيب 
  عن اهللا وآتاه -عليه وعلى آله 

هذه البلدة الذي حرمها وجيوز أن يكون واملعىن ال جيريين إال أن أعمل مبا آتاين وهو قوله إمنا أمرت أن أعبد رب 
املراد بالبالغ ما يبلغ به عن اهللا إىل خلقه، كما قال إن عليك إال البالغ، أي أن تبلغ ما أمرت يف أداء الرسالة فعلى 
األول يكون ورساالته جراً عطفاً على لفظة اهللا وعلى الثاين يكون نصباً عطفاً على املفعول احملذوف، الذي يقتضيه 

الغ، فكأنه قال إال أن أبلغ من اهللا ما حيب هو أن يعرف، وتعتقد صفاته فأما قوله والذين هم للزكاة فاعلون أي ب
يفعلون ويعملون بالطاعة ألجل طهارة النفس عن املعاصي، كقوله قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى وقد 

أي على أن يبدلكم بأمثالكم، وعلى أن نبدل خرياً  أفلح من زكاها ومن حذف املفعول قوله على أن نبدل أمثالكم،
منهم، التقدير على أن نبدهلم خبري منهم، كقوله لينذر بأساً شديداً من لدنه وأما قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم 

طائف من الشيطان تذكروا فالتقدير تذكروا اسم اهللا، فحذف وقال ملن أراد أن يذكر أي نعم اهللا ويفكر ليدرك 
لم بقدرته، ويستدل على توحيده وختفيف محزة، على أنه يذكر ما نسيه يف أحد هذين الوقتني يف الوقت اآلخر الع

وجيوز أن يكون على أن يذكر تنزيه اهللا وتسبيحه وأما قوله تعاىل فمن شاء ذكره فروي عن احلسن كال إهنا تذكرة 
كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر أي ألن حيفظ  قال القرآن وأما قوله فمن شاء ذكره فتقديره إن ذلك ميس له

ويدرس، فيؤمن عليه التحريف والتبديل ، الذي جاز على غريه من الكتب لتيسريه للحفظ، وكثرة الدرس له، 
وخروجه بذلك عن احلد الذي جيوز معه كذلك له، والتغيري؛ أي من شاء اهللا ذكره، أي ذكر القرآن وقال اهللا تعاىل 

وص جنفاً أي خاف ظهور اجلنف وقال وما أكل السبع إال ما ذكيتم أي وما أكل السبع بعضه، فمن خاف من م
فحذف ومن ذلك قوله تعاىل ولقد أرسلنا إىل أمم من قبلك أي أرسلنا رسالً ومن ذلك قوله وما يشعركم أهنا إذا 

، ألهنا تبقي يشعركم بال جاءت ال يؤمنون، مفعول يشعركم حمذوف، أي ما يشعركم إميانكم، وما ليست بنافية
فاعل، وال يكون ضمري اهللا تعاىل، ألنه أعلمنا أهنم ال يؤمنون بقوله ما كانوا ليؤمنوا ومن حذف املفعول قوله تعاىل 
وما ظن الذين يفترون على اهللا الكذب يوم القيامة وقال الظرف متعلق مبحذوف، وهو مفعول ثان للظن، أي ما 

القيامة، وما استفهام وقال يف موضع آخر يوم القيامة متعلق بالظن، الذي هو خرب املبتدأ، ظنهم يف الدنيا حاهلم يوم 
الذي هو ما أال ترى أنه ال جيوز أن يتعلق بالكذب، وال يفترون، ألن ذلك ال يكون يف اآلخرة، كأنه ما ظنهم أشدة 

قال األخفش التقدير من كل شيء العذاب أم التجاوز عنهم؟ ومن ذلك قوله تعاىل وآتاكم من كل ما سألتموه 
سألتموه، فحذفه وأضمره، كما قال وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء يف زماهنا وقال الكليب من كل ما 
سألتموه وما مل تسألوه وقال قوم هذا من العام الذي يراد به اخلاص قال سيبويه جاءين أهل، الدنيا؛ وعسى أن 

من كل ما سألتموه لو سألتموه ومن ذلك قوله تعاىل ال يكادون يفقهون  يكون قد جاء مخسة منهم، وقيل وآتاكم
قوالً فيمن ضم الياء أي من خياطبونه شيئاً، فحذف أحد املفعولني، وقيل ال يفقهون غري لساهنم إياهم، ولو مل يفقهوا 

نا هلم لسان صدق عليا غريهم شيئاً، ملا صح أن يقولوا ويفهموا ومن ذلك قوله تعاىل ووهبنا هلم من رمحتنا وجعل
انتصاب لسان بالفعل الثاين دون األول عنده وعلى قول األخفش من رمحتنا من زائدة وأما قوله تعاىل كطي السجل 

للكتب قيل السجل اسم ملك، وقيل اسم رجل كاتب، فيكون املصدر مضافاً إىل الفاعل، والالم مثلها يف ردف 
ها من الكتابة؛ واملصدر مضاف إىل املفعول أي كما يطوى السجل لكم وقيل السجل الصحيفة تطوى على ما في



على الكتاب وقد رواه أبو علي كطي الطاوي الصحيفة مدرجاً فيها الكتب أي كطي الصحيفة لدرج الكتب فيها، 
على تأويل قتادة وكطي الصحيفة لدرج الكتب، فحذف املضاف، واملصدر مضاف إىل الفاعل، على قول السدى، 

كطي زيد الكتب ومن ذلك قوله تعاىل إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته مفعول ألقى مضمر، أي ألقى  واملعىن
الشيطان يف تالوته ما ليس منه ومن ذلك قوله فأرسل إىل هرون، أي أرسلين مضموماً إىل هارون، فحذف املفعول، 

قيته لنا، وهو املاء، فال يكون للماء أجر، واجلار يف موضع احلال وأما قوله أجر ما سقيت لنا، ليس التقدير ما س
  وليس اجلزاء للماء؛ إمنا هو الستقائه فإن قلت اجعل املعىن

ليجزيك أجر املاء، فلم يستقم أيضاً، ألن األجر الستقاء املاء ال للماء فإذا كان كذلك، كان املعىن ليجزيك أجر 
هللا قال أبو علي أرأيتم هذه تتعدى إىل مفعولني، الثاين السقي لنا ومن ذلك قوله تعاىل قل أرأيتم إن كان من عند ا

منهما استفهام، واألول منصوب، وهو هاهنا مضمر، وهو للقرآن أي أرأيتم القرآن إن كان من عند اهللا، واملفعول 
إىل حمذوف، وتقديره أتأمنون عقوبته، أو ال ختشون انتقامه وقدره الزجاج قل أرأيتم القرآن إن كان من عند اهللا، 

قوله فآمن واستكربمت أفتؤمنون به؟ ومن ذلك قوله تعاىل ومن آبائهم وذرياهتم وإخواهنم واجتبيناهم وهديناهم، فهذا 
على ووهبنا له اسحق ويعقوب فاملعىن ووهبنا من ذرياته فرقاً مهتدين، ألن االجتباء إمنا يقع على من كان مهتدياً 

فلم يستقم أيضاً، ألن األجر الستقاء املاء ال للماء فإذا كان كذلك، مرتضى، فحذف املفعول هبيجزيك أجر املاء، 
كان املعىن ليجزيك أجر السقي لنا ومن ذلك قوله تعاىل قل أرأيتم إن كان من عند اهللا قال أبو علي أرأيتم هذه 

يتم القرآن إن تتعدى إىل مفعولني، الثاين منهما استفهام، واألول منصوب، وهو هاهنا مضمر، وهو للقرآن أي أرأ
كان من عند اهللا، واملفعول حمذوف، وتقديره أتأمنون عقوبته، أو ال ختشون انتقامه وقدره الزجاج قل أرأيتم القرآن 

إن كان من عند اهللا، إىل قوله فآمن واستكربمت أفتؤمنون به؟ ومن ذلك قوله تعاىل ومن آبائهم وذرياهتم وإخواهنم 
ووهبنا له اسحق ويعقوب فاملعىن ووهبنا من ذرياته فرقاً مهتدين، ألن االجتباء إمنا واجتبيناهم وهديناهم، فهذا على 

  يقع على من كان مهتدياً مرتضى، فحذف املفعول به

احلادي والعشرون ما جاء يف التنزيل من الظروف اليت يرتفع ما بعدهن هبن على اخلالف، وما يرتفع ما بعدهن هبن 
  ه كثري من الناسعلى االتفاق، وهو باب يغفل عن

فأما الذي اختلفوا فيه فكقوله وهلم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول، وهلم عذاب أليم فعذاب يف هذا وحنوه، 
يرتفع باالبتداء عند سيبويه، والظرف قبله خرب عنه، وهو هلم وعند أيب احلسن والكسائي يرتفع عذاب بقوله هلم، 

ر وثبت هلم، فحذف ثبت وقام هلم مقامه، والعمل للظرف ال للفعل ومثله ألن هلم ناب عن الفعل أال ترى أن التقدي
ومنهم أميون وهو على هذا اخلالف، وغلط أبو إسحاق يف هذا، فقال ارتفع أميون بفعل، كأن املعىن واستقر منهم 

بويه أنه أميون قال أبو علي ليس يرتفع أميون عند األخفش بفعل، إمنا يرتفع بالظرف الذي هو منهم ومذهب سي
يرتفع باالبتداء، ففي منهم عنده ضمري، لقوله أميون، وموضع منهم، على مذهبه، رفع، لوقوعه موقع خرب االبتداء 

وأما على مذهب األخفش، فال ضمري لقوله أميون يف منهم وال موضع له عنده، كما أنه ال موضع لذهب من قولك 
هذا، ألنه نظر إىل هذه الظروف فوجدها جتري جمرى الفعل ذهب فالن وإمنا رفع األخفش االسم بالظرف يف حنو 

يف مواضع، وهي أهنا حتتمل الضمري كما حيتمله الفعل، وما قام مقامه من أمساء الفاعلني، وما شبه به ويؤكد ما فيها 
عن كما يؤكد ما يف الفعل، وما قام مقامه يف حنو قولك مررت بقوم لك أمجعون وتنتصب عنها احلال كما تنتصب 



الفعل، وتوصل هبا األمساء املوصولة، كما توصل بالفعل والفاعل، فيصري فيها ضمري املوصول كما يصري ضمريه يف 
الفعل، وتوصف به النكرة كما توصف بالفعل والفاعل فلما رآها يف هذه املواضع تقوم مقام الفعل أجراها أيضاً 

إذا قامت هذه الظروف مقام الفعل يف هذه املواضع، فقال يف مبتدأ جمرى الفعل، فرفع هبا االسم، كما رفع بالفعل، 
عندك زيد، و يف الدار عمرو، ومنهم أميون، ومن الناس من يعجبك، ومن الناس من يتخذ، ومن الناس من يشتري، 

ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يلمزك، ومنهم الذين يؤذون، ومنهم من يقول ائذن يل، ومنهم من عاهد اهللا، 
ن حولكم من األعراب منافقون، وقوله تعاىل هلم دار السالم، وحنو ذلك إنه مرتفع بالظرف قد أقيم مقام الفعل، ومم

يف غري هذه املواضع ومثل ذلك قال يف أمساء الفاعلني، حنو ضارب وما أشبهها؛ ملا رآها جتري جمرى األفعال، يرتفع 
ء، أجراها مبتدأة أيضاً، غري معتمدة على شيء، حنو حروف االسم هبا إذا جرت خرباً أو وصفاً أو حاالً على شي

االستفهام، يكون اسم الفاعل يف االعتماد عليه مثلها إذا جرى حاالً، أو خرباً، أو وصفاً وأجاز يف حنو قوله وإهنم 
ه، جيريه آتيهم عذاب غري مردود، وقوله وضائق به صدرك، وقوله وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم ارتفاع االسم مبا قبل

جمرى الفعل غري متقدم، كما أجرى الظرف متقدماً جمراه غري متقدم فرفع االسم بالظرف واسم الفاعل، ومها 
متقدمان غري جاريني على شيء، كما رفعه ومها جاريان على ما قبلهما وقد قال سيبويه هذا القول يف قوله تعاىل 

م من تراب، وقوله تعاىل هلم فيها زفري وشهيق، وقوله تعاىل ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة، ومن آياته أن خلقك
وآتيناه اإلجنيل فيه هدى ونور، وقوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات، وقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً 

أيف اهللا غري مسكونة فيها متاع لكم، وقوله تعاىل ومن عنده علم الكتاب، وقوله فأما الذين يف قلوهبم زيغ، وقوله 
شك إن هذه األمساء ترتفع بالظرف، إذا جرى صلة املوصول، أو حاالً لذي حال، أو صفة ملوصوف، أو معتمداً 

على اهلمزة، أو تكون السم إن، أو املصدر قد قال سيبويه واألخفش قوالً واحداً يف هذه األشياء فإن قيل ما تنكر 
 القصاص حياة مرتفع يف احلقيقة باستقر ال بلكم؟ فاجلواب أن أن يكون ارتفاع االسم يف حنو قوله تعاىل ولكم يف

املعروف املشهور من قول األخفش يف حنو قوله تعاىل هلم البشرى يف احلياة الدنيا أنه مرتفع بالظرف واملعلوم من 
، ألن ذلك قول سيبويه واألخفش وغريمها، أهنم إذا قالوا زيد يف الدار؛ فالضمري يف الظرف ال يف الفعل احملذوف

مطرح خمتزل والدليل على أن قوهلم زيداً يف الدار، يف الظرف ضمري، والظرف هو العامل يف ذلك الضمري، امتناع 
تقدمي احلال عليه، يف قولك زيد قائماً يف الدار، ألن العامل غري متصرف، وهو الظرف دون الفعل وال عربة بالفعل، 

جيوز قائماً استقر زيد، فعلم أنه ال عربة بالفعل؛ وألنه قال إن فيها قوماً ألنه ال جيوز قائماً يف الدار زيد، كما 
جبارين، وإن يف ذلك لعربة، وأن هلم احلسىن، فأدخل إن على الظرف، وهي ال تلي الفعل، فثبت أنه ال عربة بالفعل 

  وهذه

ف دخل عليه إن فلو كان اآلي دليل سيبويه من أنه ال يرتفع االسم بالظرف، حيث يقول به األخفش، ألن الظر
يرتفع كما يرتفع الفعل، مل يدخل عليه إن كما ال يدخل على الفعل وقد قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة اهللا 
فنصب االسم بأن فثبت أن الظرف ال يرتفع يف االبتداء، وإمنا يرتفع يف املواضع اليت ذكرنا، وهو إذا جرى خرباً 

صفة ملوصوف، أو معتمداً على حرف النفي واالستفهام واملوصول، ألن شبهها بالفعل ملبتدأ، أو حاالً لذي حال، أو 
يف هذه األحوال قد قوي واستمر، كما قوي الفاعل يف هذه األحوال أن يعمل عمل الفعل دون ما إذا ابتدئ به 

ضمري وعند األخفش، يرتفع فقوله تعاىل إنه مصيبها ما أصاهبم، ما يرتفع باالبتداء عند سيبويه، ومصيبها خرب، وفيه 
ما بقوله مصيبها ألنه مبنزلة يصيبها، وال ضمري يف مصيبها عنده، فهو كقوله وهلم عذاب أليم واخلالف يف الفاعل 
والظرف واحد ومن ذلك قوله تعاىل وهلم فيها أزواج مطهرة، أزواج يرتفع باالبتداء عند سيبويه وهلم خربه وفيها 



لظرف عند أيب احلسن، وهو هلم وإن رفعته بفيها جاز ولو جعلت فيها حاالً من اجملرور معمول هلم فريتفع أزواج با
جاز ولو جعلتها حاالً من أزواج على أن يكون يف األصل صفة هلا، فلما تقدم انتصب على احلال، جاز ومن ذلك 

ظرف يف القولني، ألن الظرف قوله تعاىل من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلاً فلهم أجرهم عند رهبم يرتفع بال
جرى خرباً للمبتدأ، وهو من آمن، وال خالف يف هذا كما أن قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات، تقديره أو 
كأصحاب صيب من السماء ثابت فيه ظلمات، جلريه وصفاً على الصيب، وكذا هاهنا يرتفع أجر بالظرف، ألنه 

م فهو حال من األجر، أي هلم أجرهم ثابتاً عند رهبم، ولو جعلته معمول جرى خرباً على املبتدأ فأما قوله عند رهب
الظرف ومثله قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اهللا لعنة اهللا يرتفع بالظرف، ألنه جرى 

بالظرف، ألنه  خرباً على أولئك ومن ذلك قوله تعاىل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات ترتفع آيات
جرى حاالً للكتاب، وال يكون صفة للكتاب ألن الكتاب معرفة، والظرف نكرة ومن ذلك قوله تعاىل فأما الذين يف 

قلوهبم زيغ يرتفع زيغ بالظرف، ألنه جرى صلة على الذين ومن ذلك قوله قل أؤنبئكم خبري من ذلكم للذين اتقوا 
وللذين اتقوا خرب عند سيبويه ويرتفع جنات بالظرف عند األخفش  عند رهبم جنات جتري يرتفع جنات باالبتداء،

وال يكون للذين اتقوا صفة للمجرور قبله، وهو خري، ألنه ال ذكر فيه يعود إىل املوصوف أال ترى أن الضمري الذي 
دين فيه، على قول سيبويه، ضمري جنات، وال ضمري فيه على قول األخفش الرتفاع الظاهر به وينتصب قوله خال

فيها على احلال من الذين اجملرور بالالم وأزواج عطف على جنات وكذا قوله ورضوان وأما قوله تعاىل وألبويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك فقوله لكل واحد منهما، يتعلق مبا يتعلق به ألبويه على وجه البدل كما أن قولك رأسه 

البدل ومن رفع بالظرف ارتفع قوله السدس بقوله لكل من قولك ضربت زيداً رأسه، يتعلق بضربت على حد 
واحد منهماآي دليل سيبويه من أنه ال يرتفع االسم بالظرف، حيث يقول به األخفش، ألن الظرف دخل عليه إن 
فلو كان يرتفع كما يرتفع الفعل، مل يدخل عليه إن كما ال يدخل على الفعل وقد قال أولئك جزاؤهم أن عليهم 

صب االسم بأن فثبت أن الظرف ال يرتفع يف االبتداء، وإمنا يرتفع يف املواضع اليت ذكرنا، وهو إذا جرى لعنة اهللا فن
خرباً ملبتدأ، أو حاالً لذي حال، أو صفة ملوصوف، أو معتمداً على حرف النفي واالستفهام واملوصول، ألن شبهها 

ه األحوال أن يعمل عمل الفعل دون ما إذا ابتدئ بالفعل يف هذه األحوال قد قوي واستمر، كما قوي الفاعل يف هذ
به فقوله تعاىل إنه مصيبها ما أصاهبم، ما يرتفع باالبتداء عند سيبويه، ومصيبها خرب، وفيه ضمري وعند األخفش، 
يرتفع ما بقوله مصيبها ألنه مبنزلة يصيبها، وال ضمري يف مصيبها عنده، فهو كقوله وهلم عذاب أليم واخلالف يف 

عل والظرف واحد ومن ذلك قوله تعاىل وهلم فيها أزواج مطهرة، أزواج يرتفع باالبتداء عند سيبويه وهلم خربه الفا
وفيها معمول هلم فريتفع أزواج بالظرف عند أيب احلسن، وهو هلم وإن رفعته بفيها جاز ولو جعلت فيها حاالً من 

ألصل صفة هلا، فلما تقدم انتصب على احلال، جاز ومن اجملرور جاز ولو جعلتها حاالً من أزواج على أن يكون يف ا
ذلك قوله تعاىل من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلاً فلهم أجرهم عند رهبم يرتفع بالظرف يف القولني، ألن 
الظرف جرى خرباً للمبتدأ، وهو من آمن، وال خالف يف هذا كما أن قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات، 

أصحاب صيب من السماء ثابت فيه ظلمات، جلريه وصفاً على الصيب، وكذا هاهنا يرتفع أجر تقديره أو ك
بالظرف، ألنه جرى خرباً على املبتدأ فأما قوله عند رهبم فهو حال من األجر، أي هلم أجرهم ثابتاً عند رهبم، ولو 

م لعنة اهللا لعنة اهللا يرتفع بالظرف، جعلته معمول الظرف ومثله قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليه
ألنه جرى خرباً على أولئك ومن ذلك قوله تعاىل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات ترتفع آيات 
بالظرف، ألنه جرى حاالً للكتاب، وال يكون صفة للكتاب ألن الكتاب معرفة، والظرف نكرة ومن ذلك قوله 



يرتفع زيغ بالظرف، ألنه جرى صلة على الذين ومن ذلك قوله قل أؤنبئكم خبري من  تعاىل فأما الذين يف قلوهبم زيغ
ذلكم للذين اتقوا عند رهبم جنات جتري يرتفع جنات باالبتداء، وللذين اتقوا خرب عند سيبويه ويرتفع جنات 

ود إىل املوصوف أال بالظرف عند األخفش وال يكون للذين اتقوا صفة للمجرور قبله، وهو خري، ألنه ال ذكر فيه يع
ترى أن الضمري الذي فيه، على قول سيبويه، ضمري جنات، وال ضمري فيه على قول األخفش الرتفاع الظاهر به 

وينتصب قوله خالدين فيها على احلال من الذين اجملرور بالالم وأزواج عطف على جنات وكذا قوله ورضوان وأما 
مما ترك فقوله لكل واحد منهما، يتعلق مبا يتعلق به ألبويه على وجه قوله تعاىل وألبويه لكل واحد منهما السدس 

البدل كما أن قولك رأسه من قولك ضربت زيداً رأسه، يتعلق بضربت على حد البدل ومن رفع بالظرف ارتفع 
  قوله السدس بقوله لكل واحد منهما

  ا أضمر يف قولهفإن قلت أفيكون فيمن أعمل غري األول أن يضمر السدس يف قوله ألبويه كم
  فهيهات هيهات العقيق

يف األول جعل السدس مرتفعاً بالظرف الثاين، فإن ذلك ال جيوز، وليس املعىن عليه أال ترى أن األبوين ليس هلما 
السدس، إمنا لكل واحد منهما السدس فإن قلت أفيستقيم أن يكون ألبويه متعلقاً بقوله لكل واحد منهما، على حد 

فإن ذلك ال يستقيم أال ترى أنه ال يستقيم أن يقدر لكل واحد منهما ألبويه؛ ألنه ليس ما عليه  أكل يوم لك ثوب؟
املعىن فأما قوله مما ترك فحال من السدس، والعامل فيها قوله لكل واحد منهما وال يكون العامل فيه ألبويه وأما 

ن قوله ومن النخل على حد ضرب زيد رأسه قوله تعاىل ومن النخل من طلعها قنوان دانية فقوله من طلعها بدل م
ومن النخل بدل التبعيض فمن رفع بالظرف، وجب أن يكون يف األول ضمري يبينه ما ارتفع بالثاين، وإن أعمل 

األول صار يف الثاين ذكر منه وقوله وجنات من أعناب حممول على معىن اإلخراج يبني ذلك قوله فأنشأنا لكم به 
قوله وأعناب، على أحد أمرين من خنل وشجر أعناب، أو يكون مسى الشجر باسم مثرها جنات من خنيل وأعناب ف

وأما قوله كالذي استهوته الشياطني يف األرض حريان له أصحاب فحريان يكون حاالً من اهلاء اليت يف استهوته 
كان الظرف يف موضع  فيكون يف الصلة وميكن أن يكون حاالً من الذكر، فيكون العامل فيه نرد وإن جعلته ظرفاً

  احلال، فأما له أصحاب فيكون صفة حلريان، فيكون أصحاب مرتفعاً بالظرف دون االبتداء يف مجيع األقاويل

قال أبو علي فإن جعلته حاالً من الضمري يف حريان ومل جتعله صفة له، ارتفع أصحاب باالبتداء يف قول سيبويه، وفيه 
نظر، ألن احلال يف جريه على صاحبه، إال أن يعىن أن هناك واواً مضمرة على ذكر يعود إىل املبتدأ وعندي يف هذا 

تقديره وله أصحاب، وفيه بعد ألهنم زعموا أن الضمري يغين عن الواو، والواو يغين عن الضمري، فال وجه ملا قال 
ورزقهم يرتفع بالظرف عند عندنا وقال اهللا تعاىل ال يسمعون فيها لغواً إال سالماً وهلم رزقهم فيها فالواو للحال 

األخفش، وباالبتداء عند سيبويه وقال تعاىل وما نتنزل إال بأمر ربك له ما بني أيدينا هو على اخلالف أيضاً وقال 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم على اخلالف وقال ولكم يف القصاص حياة هو أيضاً على اخلالف، ويف 

قصاص وقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر تربص مرتفع القصاص ظرف للخرب، ولكم ظرف لفي ال
باالبتداء وقوله للذين يؤلون خربه واجلار يف من نسائهم متعلق بالظرف، كما تقول لك مين درهم وال يتعلق 
 ظاهر بيؤلون، أعين من ألنه ال يقال حلف على كذا، وآىل عليه وما يقول الفقهاء آىل من امرأته، فإهنم نظروا إىل

هذه اآلية فأصاهبا إعصار فيه نار يرتفع نار بالظرف على املذهبني، ألنه جرى وصفاً على اإلعصار وأما قوله تعاىل 
وقال اركبوا فيها باسم اهللا جمريها ومرساها فقوله باسم اهللا جيوز أن يكون حاالً من الشيئني، من الضمري الذي يف 



فإن جعلت قوله باسم اهللا جمريها، رافعاً جملريها على املذهبني، مل يكن إال مجلة قوله اركبوا ومن الضمري الذي يف فيها 
يف موضع احلال من الضمري الذي يف فيها وال جيوز أن يكون من الضمري يف قوله اركبوا ألنه ال ذكر فيه يرجع إىل 

املتصل مبجريها وجيوز أن يكون من  الضمري، الرتفاع الظاهر به، ومل يكن إال حاالً من اهلاء اجملرورة، ملكان اهلاء
الضمري يف اركبوا، وكأن املعىن اركبوا متربكني باسم اهللا، ومستمسكني بذكر اسم اهللا، فيكون يف باسم اهللا ذكر 

يعود إىل املأمورين فإن قلت فكيف اتصال املصدر الذي هو جمريها بالكالم على هذا؟ فإنه يكون متعلقاً مبا يف باسم 
الفعل، وجاز تعلقه به ألنه يكون ظرفاً على حنو مقدم احلاج، وخفوق النجم كأنه متربكني هبذا االسم،  اهللا من معىن

متمسكني يف وقت اجلري واإلجراء، والرسو واإلرساء؛ على حسب اخلالف بني القراء فيه وال يكون الظرف 
يف وقت اجلري والثبات إمنا املعىن اركبوا  متعلقاً باركبوا ألن املعىن ليس عليه، أال ترى أنه ال يراد اركبوا فيها

متربكني باسم اهللا يف الوقتني اللذين ال ينفك الراكبون فيها منهما من اإلرساء واإلجراء؛ ليس يراد اركبوا وقت 
اجلري والرسو، فموضع جمريها نصب على هذا الوجه، بأنه ظرف عمل فيه املعىن وعلى الوجه األول رفع بالظرف 

، وال يكون مرتفعاً باالبتداء، جلري الظرف حاالً على صاحبها وسها أبو علي هاهنا أيضاً فقال فيه ما على املذهبني
أنت تنص يف عامة كتبك على أن احلال ! قال يف قوله له أصحاب وزعم أن سيبويه يرفعه باالبتداء فسبحان اهللا
من ذلك قوله تعاىل قل هل عندكم من علم والصفة والصلة واالستفهام مبنزلة واحدة، فمن أين هذا االرتباك؟ و

فتخرجوه لنا من علم يف موضع الرفع بالظرف ملكان، هل، أي هل عندكم علم وقال ما لكم من إله غريه، أي ما 
لكم أله غريه، فريتفع بالظرف وقال إن عندكم من سلطان هبذا، أي ما عندكم سلطان، فريتفع بالظرف وقال 

ن قال الوالية مبتدأ، كان هللا حاالً من الضمري يف هنالك، ومن قال إن الوالية رفع هنالك الوالية هللا احلق، فم
بالظرف كان هللا حاالً من الوالية، وقوله هللا حال من الذكر يف هنالك، أو من الوالية، على قول سيبويه سهو أيضاً، 

كتاب ومن بيده ملكوت كل شيء كما سها يف باسم اهللا جمريها ومرساها وقوله له أصحاب وقال ومن عنده علم ال
ولقد جاءهم من األنباء ما فيه مزدجر فاألمساء مرتفعة بالظرف، جلري الظرف صلة موصول وقال هلم فيها زفري 

وشهيق ال خالف يف رفع زفري هنا بالظرف، وهو هلم ألنه مثل الرحيل يف قوهلم غداً الرحيل وإمنا رفع سيبويه 
حيل، ألنه مصدر، وقد قامت الداللة على املصدر بالظرف يف حنو يوم اجلمعة إنك الرحيل بالظرف يف قوله غداً الر

  ذاهب، وحقاً إنك منطلق والرتفاع التهدد فيما أنشده عن يونس
  هتددكم إياي وسط اجملالس... أحقاً بين أبناء سلمى بن جندل 

من أن يكون مرتفعاً بالظرف أو  فإذا ثبت ذلك كان ارتفاع حقاً، إلنك منطلق من أنه ظرف، وذلك أنه ال خيلو
باالبتداء، وال جيوز ارتفاعه باالبتداء ألن ذلك لو جاز للزم دخول أن عليه، فيكون اجتماع حرفني مبعىن، فلما كان 
يؤدي إىل هذا الذي رفضوه وطرحوه ارتفع بالظرف، لقيام الظرف مقام الفعل يف غري هذا املوضع ويدلك على أنه 

يرتفع باالبتداء، أهنم حيث أمنوا دخول احلرف عليه رفع به، وذلك حنو قولك لوال أن زيداً هلذا املعىن رفض أن 
منطلق لكان كذا أال ترى أن أن ارتفع باالبتداء بعد لوال، وإن امتنع أن يبتدأ هبا أوالً، كيال يدخل احلرف الذي 

ارتفاع املصدر هبا أيضاً يف حنو غداً  مبعناه عليه فلما ثبت ارتفاع أن بالظرف يف قولك أحقاً أنك منطلق، ثبت
الرحيل ألن الرحيل يف أنه مصدر مبنزلة أن وصلتها، وأجروه جمرى مثله يف اإلعراب، كما جيرون املثل جمرى مثله يف 

غري اإلعراب، حنو عطشان وريان وطيان، وحنو ذلك أال ترى أهنم جروه جمرى عثمان، وسعدان، يف مواضع 
ة وذاك علماً وكذلك أعربوا أيا يف الصلة واالستفهام واجلزاء ملا كان مبعىن بعض، ولوال الصرف، وإن كان هذا صف

ذلك لوجب بناؤه يف هذه املواضع الثالثة، كما أجروا املثل جمرى مثله كذلك حكم إن حكم إعراب الرحيل بعد 



روه جمرى خالفه، الذي هو كم غد، وقد يفعل هذا باخلالف كما يفعل باملثل أال ترى أهنم قالوا رب رجل يقوم فأج
رجل عندك ومل جييزوا فيه التأخري كما أجازوا مررت برجل ومن ذلك قوله وآتيناه اإلجنيل فيه هدى ونور قال أبو 

علي الظرف مع ما بعده يف موضع حال فإذا كان كذلك كان متعلقاً مبحذوف، كأنه مستقراً فيه هذى ونور ويدلك 
موضع نصب، لكوهنا يف موضع احلال، قوله بعد ومصدقاً ملا بني يديه أال ترى أن هدى على أنه حال، وأن اجلملة يف 

كقولك هادياً، ومصدقاً، واالسم مرتفع بالظرف على املذهبني وأما قوله وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله 
ذكرته من أنه خرب مضمر راجع فقوله إله رفع ألنه خرب مبتدأ مضمر، وال خيلو من أن يكون ارتفاعه على هذا الذي 

إىل املوصول أو يكون ارتفاعه باالبتداء أو بالظرف، على قول من رأى أنه يرتفع بالظرف وإن كان ارتفاعه 
باالبتداء وجب أن يكون يف الظرف الذي هو قوله يف السماء ضمري وذلك الضمري مرفوع، فإن كان الظرف مل 

ه؛ وإذا كان كذلك، بقيت الصلة ال ذكر فيها للموصول فإذا كان محله على حيتمل ضمرياً مرفوعاً الرتفاع الظاهر ب
هذين الوجهني، ويبقى املوصول على ما ذكرنا من خلو ذكره مما يوصل به، وجب أن يقدر يف الصلة مبتدأ حمذوفاً، 

ذلك فإذا كان  كأنه وهو الذي يف السماء إله وتقدير هذا احلذف من الصلة هنا حسن لطوهلا، وقد استحسن اخلليل
التقدير على هذا ارتفع هو احملذوف باالبتداء وإله خربه، والظرف الذي هو قوله يف السماء إله متعلق بقوله إله 

وموضعه نصب مفعول، وإن كان مقدماً عليه، أال ترى أهنم قد أجازوا أكل يوم لك ثوب؟ فاعمل فيه املعىن مقدماً 
قوله يف السماء ألنك إن جعلته خرباً للمبتدأ احملذوف صار فيه ضمريه، وال يصح أن يكون خرب املبتدأ احملذوف 

وارتفع، وبقي قوله له معلقاً مفرداً ومع هذا، فاملعىن إمنا هو اإلخبار بإهلية عن الكون يف السماء فإن قلت مل ال يكون 
صول لصلته، فيكون قوله يف السماء صلة للذي، ويكون يف الظرف ضمري املوصول، ويكون إله بدالً من املو

التقدير، وهو إله فقلنا إنا نستحب التأويل األول والتقدير األول الذي قدمناه لداللة املعىن عليه، وداللة ما بعده من 
بالعبادة يف السماء  -تبارك امسه  -الكالم على ذلك أيضاً أال ترى أن بعده ويف األرض إله فإمنا اإلخبار عن قصده 

رض إله معطوف على الصلة، وال جيوز أن يبدل إله من املوصول، وقد بقي من صلته شيء واألرض، وقوله يف األ
فإن قلت أجعله كالماً منقطعاً غري معطوف على الصلة، كان تعسفاً، وإزالة للكالم عن وجهه فإن قلت فقدر وهو 

  مل جيزه سيبويه يف قوله الذي يف السماء إله هو، مث يكون إله موضوعاً موضع هو، فإن وضع الظاهر موضع املضمر
  وال منسي معن وال متيسر

ومن أجاز ذلك لزمه أن جييز جاءين الذي هو قائم فإن قلت فاجعله من باب زيد نعم الرجل فإن الرجل جنس 
  يتضمن زيداً وغريه، خبالف لفظ إله

الكالم، كما قال العرب فثبت أن التقدير وهو الذي هو إله يف السماء، إله، أي هو إله له يف السماء فحذف لطول 
ما أنا بالذي قائل لك سوءاً، أي هو قائل فإن قلت فلم جاز حذف هو مع طول الكالم يف الذي، ومل حيسن متاماً 

على الذي أحسن، كما حسن هذه اآلية ومل فارق الذي إياه يف قوله أيهم أشد، وأيهم أقرب ومل جير متاماً على الذي 
  و مشكل قال سيبويه يف قولهأحسن جمرى أيهم أشد نص فا، وه

  وكفى بنا فضالً على من غرينا
بالرفع يف غرينا قال هو أجود، وفيه ضعف، وهو حنو مررت بأيهم أفضل، وكما قرأ بعض الناس متاماً على الذي 

أحسن واعلم أنه قبيح أن تقول هذا من منطلق؛ إن جعلت املنطلق وصفاً أو حشواً، فإن أطلت الكالم فقلت خري 
حسن يف الوصف واحلشو وزعم اخلليل أنه مسع من العرب رجالً يقول ما أنا بالذي قائل لك سوءاً، وما أنا  منك،

بالذي قائل لك قبيحاً، إذا أفردوه فالوصف مبنزلة احلشو، ألنه حيسن ما بعده، كما أن احلشو إمنا يتم مبا بعده فقد 



أن يكون وصفاً ولكن جيوز هذا، أعين وضع إله موضع رجح يف الفصل رفع غرينا، على إضمار هو على اجلر، على 
الضمري، على قول أيب عثمان، يف قوهلم زيد ضربت أخاك، واألخ زيد ومثله أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت 

تنقذ من يف النار هذا هو مذهب أيب عثمان ال الذي حرف القصر عليه، فقال هذا على مذهب أيب عثمان يف قوهلم 
ت فإن ذلك قول العرب، يف حنو وأنا الذي قتلت، وأنا الذي شتمين أمي قال أبو عثمان لوال أنه أنا الذي قم

مسموع لرددناه وحتريفات القصر على أيب علي كثرية، ال يقبله إال اجلاهل اخلفيف احلاذ ويف تقسيم أيب علي نظر، 
، فليس إال أن يقول، إن ارتفاع إله ال ألنه ليس يف القسمة ارتفاع إله باالبتداء، ألن الظرف جرى صلة ملوصول

خيلو من أن يكون بإضمار هو أو بالظرف ومن هذا الباب قوله تعاىل وحور عني فيمن رفع والتقدير وهناك حور 
عني، أو هلم حور عني، فحور رفع بالظرف املضمر عند األخفش، وباالبتداء عند سيبويه، وجاز حذف الظرف، ألن 

لك قوله تعاىل وآخر من شكله أزواج فيمن أفرد وآخر يرتفع أزواج بالظرف على ما قبله يدل عليه ومن ذ
املذهبني، ألن قوله من شكله جرى وصفاً على آخر، فهو كقولك مررت برجل يف داره عمرو وسها الفارسي أيضاً 

اسم اهللا جمريها وقوله يف هذه اآلية فقال ومن رفع باالبتداء، وال يرفع هذا أحد باالبتداء، وهذا كما سها يف قوله ب
هنالك الوالية هللا احلق، هذه ثالث آيات سها فيها، وتردد كالمه، وسها أيضاً يف قوله أصحاب يدعونه فخذها عن 
أوراق جعة ومثله فيارتفاعه بالظرف قبله قوله أولئك هلم األمن وهم مهتدون، فاألمن مرتفع بلهم جلريه خرباً على 

  م األمنقوله أولئك أي أولئك ثابت هل

وقد ذكرنا أن اسم الفاعل يرتفع ما بعده، كالظرف، فقوله عاليهم ثياب سندس، ثياب مرتفع بعاليهم سواء نصبته 
على احلال من الولدان أو اهلاء وامليم يف عليهم من قوله ويطوف عليهم ولدان، ونصبه على الظرف، ألن الظرف 

فهو صفة أيضاً لولدان ألنه ال يتعرف باإلضافة، فريتفع  جرى وصفا على الولدان ومن قال عاليهم فأسكن الياء
ثياب سندس به وال جيوز أن يرتفع عاليهم باالبتداء وثياب سندس خربه، كما قاله يف احلجة لكونه جارياً وصفاً على 

ولئك ولدان وإن قال هو كقوله سامراً هتجرون فأفرد وأراد اجلمع مل يصح ذلك، ملا ذكرنا ومن ذلك قوله تعاىل أ
الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوهبم هلم يف الدنيا خزي إن جعلت الذين وصفاً ألولئك كان قوله هلم يف الدنيا خزي 

خرب املبتدأ ويرتفع خزي بالظرف وكذلك إن جعلت الذين خرباً كان خزي من قوله هلم يف الدنيا خزي خرباً بعد 
وهلن مثل الذي عليهن باملعروف يكون باملعروف متعلقاً بلهن  خرب ويرتفع خزي أيضاً بالظرف ومن ذلك قوله تعاىل

دون عليهن، وإن كنت على هذا التقدير تعمل األول اعتباراً بقوله وللمطلقات متاع باملعروف، وبقوله على املوسع 
يهن ومن ذلك قدره وعلى املقتر قدره، فما على املوسع واملقتر من ذلك فهو هلن، وإن مل يعترب هذا جاز أن يتعلق بعل

قوله تعاىل ويف األرض آيات للموقنني ويف أنفسكم أفال تبصرون قوله ويف أنفسكم حيتمل أمرين أحدمها أن يكون 
خرباً آليات، فمن رفع بالظرف، كان الضمري الذي فيه على حد الضمري الذي يكون يف الفعل ومن رفع باالبتداء، 

ملبتدأ والوجه اآلخر من قوله، ويف أنفسكم أن يكون متعلقاً ففيه ضمري على حد الضمري الذي يكون يف خرب ا
مبحذوف، يدل عليه قوله أفال تبصرون تقديره أال تبصرون يف أنفسكم أفال تبصرون ويكون هذا مبنزلة قوله وكانوا 

ملوصول فيه من الزاهدين وأنا على ذلكم من الشاهدين أال ترى أن االستفهام ال يتقدم عليه ما يف حيزه، كما أن ا
كذلك فأما دخول يف يف قوله ويف أنفسكم أفال تبصرون فعلى وجهني أحدمها أنه ملا كان يف معىن أفال تنظرون، 

دخلت يف كما دخلت يف قوله أو مل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض واآلخر أنه ميكن أن يقال بصري بكذا، 
  وبصري يف كذا، قال زيد اخلليل

  بصريون يف طعن األباهر والكلى... ارس ويركب يوم الطعن فيها فو



أي بصريون بالطعن ومما يرتفع بالظرف قوله تعاىل أولئك الذين أبسلوا مبا كسبوا هلم شراب من محيم وعذاب أليم، 
إن جعلت هلم خرباً ثانياً ارتفع شراب به كقولك زيد يف الدار أبوه ومما يرتفع بالظرف قوله تعاىل وكأين من نيب قتل 

يون كثري فيمن قرأ قتل وأسنده إىل ضمري النيب عليه السالم والدليل على جواز إسناده إىل هذا الضمري، أن معه رب
هذه اآلية يف معىن قوله أفائن مات أو قتل انقلبتم وروي عن احلسن أنه قال ما قتل نيب يف حرب قط، فيكون معه 

ا التقدير كان قوله ربيون مرتفعاً بالظرف بال خالف ربيون حيتمل أمرين أحدمها أن يكون صفة لنيب وإذا قدرته هذ
واآلخر أن جتعله حاالً من الضمري الذي يف قتل، وعلى األول يعود للنيب، عليه السالم ومما يرتفع بالظرف قوله تعاىل 
ه كمثل صفوان عليه تراب فتراب يرتفع بالظرف على املذهبني، ألنه صفة لصفوان ومما ميكن أن يكون من هذا قول
تعاىل أولئك املقربون يف جنات النعيم ثلة من األولني فقوله ثلة رفع بالظرف، إذا وقفت على املقربني يف املذهبني 

مجيعاً؛ ألنه جرى خرباً على املبتدأ ومثله ألصحاب اليمني ثلة من األولني إذا وقفت على قوله عرباً أتراباً، فأما إذا 
على أنه خرب ابتداء مضمر ومنه قوله واألرض وضعها لألنام فيها فاكهة إن  وصلت الكالم يف آيتني ارتفع قوله ثلة

وقفت على األنام رفعت فاكهة بقوله فيها، وإن وقفت على وضعها رفعت فاكهة بقوله لألنام على مذهب 
  األخفش، وباالبتداء على مذهب صاحب الكتاب
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وأما قوله تعاىل لكل باب منهم جزء مقسوم كأنه لكل باب جزء مقسوم من الداخلني وال يصح تعلقه به يف هذا 
الظاهر؛ ألنه صفة جلزء متعلقة؛ إذا املعىن كقوله يوم يرون املالئكة ال بشرى وإن شئت علقته بالالم، وال يكون 

نه ال شيء فيه يعود على املوصوف قوله تعاىل بل اإلنسان على نفسه بصرية قال أبو علي يف منهم صفة للنكرة؛ أل
التذكرة وإن شئت كان اإلنسان هو البصرية على نفسه وإن شئت كان على نفس اإلنسان بصرية، أي شهيد، أي 

لذي هو اإلنسان، وعلى نفسه يداه ورجاله ولسانه؛ إذا جعل اإلنسان هو البصرية كان ارتفاعه بأنه خرب املبتدأ ا
متعلق ببصرية والتقدير بل اإلنسان بصرية على نفسه، أي شاهد عليها وعلى الوجه اآلخر، مبنزلة زيد يف داره 
غالم، فلبصرية يرتفع بالظرف باالبتداء، والراجع إىل املبتدأ األول اهلاء يف نفسه واعترب قوله يوم تشهد عليهم 

قال أبو زيد البصرية هو الشاهد، وليس يف قوله داللة على أحد الوجهني املتقدمني ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم و
قلت هو رفع بالظرف، ألن الظرف خرب املبتدأ، وليس فيه خالف قال سيبويه واعلم أنك إذا نصبته يف هذا الباب 

معىن صقر، ألن معه فقلت مررت برجل معه صقر صائداً به غداً فالنصب على حاله، ألن هذا ليس بابتداء يعين 
عنده هنا صفة، وهو يرفع هنا بالظرف، وميتنع منه يف غري هذا املوضع؛ وإمنا رفع هنا بالظرف، ألنه ال سبيل إىل 

التقدمي، كما رفع يف قولك يف الدار إنك منطلق، بالظرف وقوله وال يشبه فيها عبد اهللا قائم غداي، يعين أن معه ال 
ألن الظروف تلغى حىت يكون املتكلم كأنه  -اهللا، وصائداً به غداً ال يشبه قائم غداً  يشبه فيها، وصقر ال يشبه عبد

يعين برجل، يعين  -يعين يف قوله فيها عبد اهللا قائم غداً وقوله فإذا صار االسم جمروراً  -مل يذكرها يف هذا املوضع 
وله أو مبتدأ، يعين مثل قولك هذا رجل أو عامالً فيه فعل حنو قوله مررت برجل معه صقر وق -بقوله مررت برجل 

معه صقر فقال يف اجلميع إذا صار االسم كذا مل تلفه يعين الظرف وقوله ويف الظروف، إذا قلت فيها أخواك 
قائمان، رفعه االبتداء هذا كالم فا وقد ناقض يف قوله وآخر من شكله أزواج، وقوله هنالك الوالية هللا احلق، وقوله 

، وقوله بل اإلنسان على نفسه بصرية، وقوله حريان له أصحاب، وزعم أنه اخلالف ومن ذلك قوله باسم اهللا جمريها
تعاىل حقيق علي أن ال أقول على اهللا إال احلق، فيمن قرأ علي بتشديد الياء يرتفع أن الظرف على املذهبني، كقوله 

  تعاىل ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة
  

  لتنزيل من هو وأنت فصالً، ويسميه الكوفيون بالعمادالثاين والعشرون ما جاء يف ا
وذلك جييء بني املبتدأ واخلرب، وبني اسم كان وخربه، وبني اسم إن وخربه، وبني مفعويل ظننت وبابه، وهو كثري يف 

التنزيل فمن ذلك قوله تعاىل وأولئك هم املفلحون، فأولئك مبتدأ واملفلحون خرب، وهم فصل والكوفيون يقولون 
اد وجيوز أن يكون هم ابتداء ثانياً، واملفلحون خرب، واجلملة خرب أولئك ومن ذلك قوله تعاىل إنك أنت العليم عم

احلكيم، فالكاف نصب اسم إن وأنت مبتدأ وما بعده خرب واجلملة خرب إن وجيوز أن يكون أنت فصالً يف الكالم، 
ان ضمرياً مرفوعاً قال سيبويه لو قلت مررت بأنت، واخلرب العليم وجيوز أن يكون أنت نصباً صفة للكاف، وإن ك

أو بإياك؟ مل جيز، ألن هذه عالمات املنصوب واملرفوع إن قال قائل إذا جاز مررت بك أنت ورأيتك أنت، وحنوه؛ 
ويف التنزيل إنك أنت التواب الرحيم، فجاز أن يتبع هذه العالمات اليت ختص بالرفع اجملرور، كما فعل ذلك يف 

رت بك أنت، و رأيتك أنت، وحنو ذلك فلم ال جيوز مررت بأنت ورأيت أنت؟ فالقول يف ذلك أنه جيوز قولك مر



يف التابع ما ال جيوز يف املتبوع، حنو يا زيد واحلارث و رب رجل وأخيه و مررت هبم أمجعني و يا زيد الطويل، 
  والطويل وقوله

  فعلفتها تبناً وماًء بارداً

احلسن معمول التبعية، وهذا كثري جداً ومثله قوله تعاىل إنه هو التواب الرحيم وإنين أنا  ومن مث كان الصفة عند أيب
اهللا و ال إله إال أنا يف أنا األوجه الثالثة، وكذلك إن ترن أنا أقل منك، وجيوز فيه الصفة، والفصل دون االبتداء، 

على الفصل والوصف وقال كنت أنت  النتصاب قوله أقل وقال اهللا تعاىل إن كان هذا هو احلق من عندك هو
الرقيب عليهم وقال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق، فالذي أنزل بصلته املفعول األول، 

واحلق هو املفعول الثاين، وهو فصل ال غري، كقوله هو احلق من عندك وقال ولكن كانوا هم الظاملني فهم فصل 
م من خري جتدوه عند اهللا هو خرياً فهو فصل، أو وصف للهاء يف جتدوه وقال اهللا تعاىل إن وقال وما تقدموا ألنفسك

هذا هلو الفوز العظيم، وقال إهنم هلم املنصورون فأدخل الالم على الفصل وكذلك قوله وال تستعجل هلم كأهنم 
له كأهنم مع امسه وخربه خرب هم، فيمن جعل الالم الم االبتداء يف قوله هلم املنصورون وارتفع هم باالبتداء وقو

وكأن الوقف على قوله وال تستعجل ومن جعل الالم جارة من صلة تستعجل، وقف على من هنار والفصل يفارق 
حكمه حكم ما كان صفة لألول، ويفارق أيضاً حكم ما كان مبتدأ وخرباً يف موضع خرب األول فأما مفارقته للصفة، 

جيز أن يوصف به غري املضمر تقول قمت أنت، ورأيتك أنت، ومررت بك أنت؛  فإن الصفة إذا كانت ضمرياً، مل
وال يكون صفة للظاهر، ال تقول قام زيد هو، وال قام الزيدان مها وليس الفصل كذلك، ألنه يدخل بعد الظاهر، 

يفصل بني الفصل ومفارقة البدل له أنك إذا أردت البدل قلت ظننتك أنت خرياً من زيد، وظننته هو خرياً منه ومما 
والصفة والبدل أن الفصل يدخل عليه الالم، وال يدخل على الصفة والبدل، كما تقول يف الفصل إن كان كذلك 

هلو الظريف ويف التنزيل وإن كنا حنن الغالبني، وإن كنا لنحن الصاحلني فنصب الظريف، والغالبني، والصاحلني وقال 
وإنا لنحن الصافون وال جيوز أن تقول إن كنا لنحن الصاحلني، يف الصفة اهللا تعاىل وإن اهللا هلو خري الرازقني، 

والبدل، ألن الالم تفصل بني الصفة واملوصوف، والبدل واملبدل منه وأما مفارقته ملا كان مبتدأ وخرباً؛ فإن الفصل 
رياً منك وإذا جعلت هو ال يغري اإلعراب عما كان قبل دخوله واملبتدأ يغري، تقول إذا أردت الفصل كان زيداً هو خ

مبتدأ قلت كان زيد هو خري منك، وليس للفصل موضع من اإلعراب واعلم أنه ال يقع الفصل إال بني معرفتني، أو 
بني معرفة وما قارب منها وال يقع بني نكرتني، وال بني معرفة ونكرة فقوله جتدوه عند اهللا هو خرياً خرياً مقارب 

ل يستعمل معها من كذا ظاهراً أو مضمراً، فيخصصه ويوضحه وأما قوله تعاىل هؤالء للمعرفة؛ ألن خرياً أفعل وأفع
بنايت هن أطهر لكم، فهؤالء مبتدأ، وبنايت عطف بيان، وهن فصل، وأطهر لكم خرب، وهؤالء بنايت معرفتان مجيعاً، 

مد بن مروان من أهل املدينة وأطهر لكم منزلته منزلة املعرفة يف باب الفصل؛ ألنه من باب زيد هو خري منك وقرأ حم
أطهر بالنصب وقد روي عن عيسى بن عمر بأسانيد جياد خمتلفة أنه قرأها هن أطهر لكم بالنصب فقال احتىب يف 

حلنه وقد روي عن سعيد بن جبري أنه قرأ هن أطهر لكم بالنصب ومعىن قول أيب عمر احتىب يف حلنه كقولك اشتمل 
ذا مما يوجب تثبيت اخلطأ عليه، وإحاطته به قال أبو عثمان وجه النصب يف أطهر باخلطأ، ومتكن يف اخلطأ؛ وحنو ه

لكم أن جتعل هن أحد جزأي اجلملة، وجتعله خرب بنايت كقولك زيد أخوك هو وجتعل أطهر حاالً من هن أو من بنايت 
من حلن؛ ألنه مل ير قوله هن  والعامل فيه معىن اإلشارة كقولك هذا زيد هو قائماً، أو جالساً، أو حنو ذلك وإمنا حلن

متام الكالم، وإمنا رأى قوله هن فصالً، ورأى أطهر اخلرب فلم ير ذلك مت به الكالم ومن طريف ما ذكرنا أن سيبويه 
قال وأما أهل املدينة فينزلون هو هاهنا منزلة قوله ما أظن أحداً هو خرياً منك، وجيعلوهنا فصالً يف هذا املوضع وزعم 



عمرو رواه حلناً وقال احتىب مروان يف ذه، يف اللحن وذلك أنه كان يقرأ هؤالء بنايت هن أطهر لكم  يونس أن أبا
وكان اخلليل يقول واهللا إنه لعظيم جعلهم هو فصالً يف املعرفة، وتصيريهم إياها مبنزلة ما إذا كانت ما لغواً؛ ألن هو 

لوا ما يف بعض املواضع مبنزلة ليس، وإمنا قياسها أن تكون مبنزلة أبوه، ولكنهم جعلوها يف ذلك املوضع لغواً كما جع
  مبنزلة كأمنا وإمنا

ومما يقوي ترك ذلك يف النكرة أنه ال يستقيم أن تقول رجل خري منك، وال أظن رجالً خرياً منك، حىت تنفي وجتعله 
 جير يف النكرة جمراه، ألنه قبيح يف مبنزلة أحد فلما خالف املعرفة يف الواجب الذي هو مبنزلة االبتداء، ويف االبتداء مل

االبتداء ، وفيما أجري جمراه من الواجب، فهذا مما يقوي ترك الفصل وهذه اآلية ما وقع هن فيها بني نكرتني؛ 
وليس حبجة ألهل املدينة؛ ولكنه وقع يف الكتاب هاهنا موقعه يف باب آخر، وقد بينا هذا وأما قوله تعاىل وال مولود 

لده شيئاً يرتفع مولود بالعطف على والد إلعادة العاطف مؤكداً وألن كونه مبتدأ، ممتنع لتنكريه، هو جاز عن وا
فيستدعي التخصيص بالوصف، ولو كانت اجلملة وصفاً، احتاج إىل اخلرب، وال خرب هنا، وهو تأكيد ملا يف مولود أو 

بينهما نكرتان وأما قوله تعاىل ومكر أولئك مبتدأ وجاز خربه، واجلملة وصف له، وال يكون هو فصالً؛ ألن ما هو 
هو يبور فإن هو فصل، ويبور خرب املبتدأ الذي هو مكر أولئك، وأولئك جر باإلضافة قال أبو عثمان زيد هو يقول 
ذاك، هو فصل، وال أجيز الفصل بني األمساء واألفعال وال جيوز يف املاضية، كما جاز يف املضارعة؛ وذلك أن سيبويه 

إين ألمر بالرجل خري منك؛ وبالرجل يكرمين؛ ومها صفة، على توهم األلف والالم، فكذلك يف الفصل قد قال 
أتوهم األلف والالم يف الفعل، ويكون مبنزلة الغاية بني املعرفتني كما أقول كان زيد هو خري منك على توهم األلف 

أللف والالم، وإمنا جيوز هذا فيما ال يقدر فيه على والالم يف خري منك وال جيوز كان زيد هو منطلقاً ألين أقدر على ا
األلف والالم وأما قوله تعاىل أن تكون أمة هي أرىب من أمة، فموضع أرىب رفع؛ ألن قوله أمة اسم تكون وهي 
ابتداء، وأرىب خربه، واجلملة خرب كان، وال جيوز أن تكون هي هاهنا فاصلة؛ ألن أمة نكرة، وأرىب وإن قاربت 

فيستدعي كون معرفة قبلها وأما قوله قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه، فقوله جزاؤه مبتدأ وقوله املعرفة 
من وجد خرب املبتدأ، والتقدير أخذ من وجد، أي أخذ اإلنسان الذي وجد الصاع يف رحله؛ واملضاف حمذوف، ويف 

اؤه ذكرت هذه اجلملة تأكيداً لألول، أي أخذه وجد ضمري الصاع العائد إىل من، الضمري اجملرور باإلضافة، فهو جز
جزاؤه، ومن مبعىن الذي على هذا، وإن جعلت من شرطاً، و وجد يف رحله يف موضع اجلزم، والفاء يف قوله فهو 

جزاؤه جواب الشرط، والشرط واجلزاء خرب املبتدأ، جاد وجاز وكان التقدير جزاؤه إن وجد الصاع يف رحل 
ع من اجلملة إىل املبتدأ عائد، ألنه إذا كان من شرطاً، أو مبعىن الذي، كان ابتداء ثانياً، إنسان فهو هو، لكنه وض

ويكون الفاء مع ما بعده خرباً، وتكون اجلملة خرب املبتدأ، والعائد هو الذي وضع الظاهر موضعه وجيوز أن يكون 
هنا فإذا مل جيز الفصل كان هم الثانية  جزاؤه خرباً، وهو فصل وأما قوله وهو باآلخرة هم كافرون ال جيوز الفصل

إما صفة، وإما ابتداء، وجازت الصفة، ألن األول مضمر، فيجوز أن يكون املضمر وصفاً له ونراها أشبه؛ ألنك إذا 
جعلته ابتداء، فصلت بني اسم الفاعل وما يتصل به مببتدأ، ومها أذهب يف باب كوهنا أجنبيات من الصفة؛ ألن 

ول، واملبتدأ أجنيب من اسم الفاعل وأما قوله والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون حيتمل هم ثالثة الصفة متعلق باأل
أضرب أحدمها أن يكون مرتفعاً مبضمر دل عليه ينتصرون؛ ألن هذا املوضع فعل أال ترى أن جواب إذا حقه أن 

لق بالفعل، كما يكون أنت فانظر يف يكون فعالً؛ فإن أظهرت ذلك الفعل كان ينتصرون؛ ألن الضمري حقه أن يتع
بيت عدي ومن أجاز إضمار الفاء واستدل بقوله وإن أطعتموهم إنكم ملشركون جاز أن يرتفع هم على قوله 

  باالبتداء، والتقدير فهم ينتصرون، إال أنه حذف الفاء



ىن أال ترى أن البغي إذا وهو على تقدير العربية أن يكون صفة للضمري املنصوب يف أصاهبم، وليس بالقوي يف املع
أصاهبم هم، أو أصاب أصحاهبم، وجب عليهم االنتصار هلم ، كما جيب انتصارهم ألنفسهم وإمنا قلنا قياس قول 
سيبويه رفع قوله هم مبضمر، ألنه قد قال يف قوله إن يأتين زيد يضرب إنه يرتفع بفعل مضمر يفسره يضرب، وال 

ل على صحة ما ذهب إليه من قوله أزيد إذا أتاك يضرب إذا جعلته جواباً فصل بني إذا وإن ووصل الذين بإذا يد
وإن ذلك كان إذا كانت خرب مبتدأ مضمر يفسره يضرب، وال فصل بني إذا وإن، ووصل  -ومل تقدر به التقدمي 

لتقدمي، وأن إذا جعلته جواباً ومل تقدر به ا -الذين بإذا يدل على صحة ما ذهب إليه من قوله أزيد إذا أتاك يضرب 
ذلك كان إذا كانت خرب مبتدأ مضمر أو صلة تشبه بإن، كما شبهت إذا أيضاً هبا يف قول من جازى هبا يف الشعر 

وال جيوز ذلك يف حني، وال يف غري األمساء اليت تتضمن معىن الشرط واجلزاء وال حيمل إذن على اسم الزمان يف 
ك، ويف الكتاب فصل خيالف هذا قال سيبويه واعلم أن هو تكون وصل الذي هبا هذا كله، كما ترى، درر نظمتها ل

فصالً إال يف الفعل، وال تكون كذلك إال يف كل فعل االسم بعده مبنزلته يف حال االبتداء، وذكر باب حسبت وكان 
عال، وتأويل فقط قال أبو بكر ومل يذكر باب إن هنا، وال باب االبتداء بإن قال فأذكر أنه ال يكون فصالً إال يف األف

اآلية يف حد إن على أهنا مبتدأة، وهي قوله ال جرم أهنم يف اآلخرة هم األخسرون ويدل أيضاً على صحة قوله أن 
سيبويه ملا ذكر يف هذا الكتاب ما يكون هو وأخواهتا فيه فصالً ذكر باب حسبت وأخواهتا، وكان وأخواهتا ومل 

الً يف إن ويف االبتداء وإمنا ابتداء بالفعل وخصه؛ ألنه ال يتبني يذكر إن قال أبو سعيد ومن مذهبه أهنن يكن فص
الفصل إال فيه وإن واالبتداء ال يتبني الفصل هبما يف اللفظ، ألنك إذا قلت زيد هو خري منك؛ فما بعد هو مرفوع 

الفصل من  على كل حال، وإن جعلت هو فصالً، أو جعلته مبتدأ وإمنا يتبني يف كان وأخواهتا، وظننت وأخواهتا
االبتداء؛ ألن أخبارها منصوبة، تقول كان زيد هو أخوك، إذا جعلت هو ابتداء، وأخوك خربه، واجلملة خرب زيد 

  وكذلك ظننت زيداً هو أخوك، وإذا كان فصالً قلت كان زيد هو أخاك، وظننت زيداً هو أخاك
  

  ا قبلهمالثالث والعشرون ما جاء يف التنزيل من املضمرين إىل أي شيء يعود مم

وهو كثري يف التنزيل، لكنا نذكر نبذاً منها فمن ذلك قوله تعاىل وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
فاهلاء تعود إىل عبدنا وقيل تعود اهلاء إىل قوله ما، أي فأتوا بسورة من  -عليه السالم  -من مثله قيل من مثل حممد 

دليله قوله فأتوا بسورة مثله وقيل اهلاء تعود  -على قول أيب احلسن  -كون من زيادة في -مثله ما نزلناه على عبدنا 
إىل األنداد، كما قال سيبويه يف قوله وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطونه ويف األخرى مما يف بطوهنا ألن 

وهلم أناعيم، وأكالب، وأساق، وغري ذلك، أفعاال وأفعال وأفعلة وفعلة جرت عندهم جمرى اآلحاد؛ ألهنم مجعوها يف ق
وصغروها تصغري اآلحاد يف أنيعام، وأكيلب فجاز عودها إىل األنداد يف قوله فال جتعلوا هللا أنداداً، واملعىن يقتضي 

األوجه الثالثة، وقرب اللفظ يقتضي عوده إىل عبدنا ومن ذلك قوله وآمنوا مبا أنزلت مصدقاً ملا معكم وال تكونوا 
افر به قيل التقدير أول كافر بالتوراة، وهو مقتضى قوله ملا معكم فيعود إىل ما وقيل يعود اهلاء إىل قوله مبا أول ك

وذلك مذكور  -صلى اهللا عليه وعل آله  -أنزلت وهو القرآن والوجه األول أقرب وجيوز أن تعود اهلاء إىل النيب 
د، عليه السالم ومن ذلك قوله تعاىل واستعينوا بالصرب والصالة داللة، ألن قوله وآمنوا مبا أنزلت أي أنزلته على حمم

إال على اخلاشعني، كقوله وإن كانت  -أي لثقيلة  -وإهنا لكبرية قيل اهلاء تعود إىل الصالة أي إن الصالة لكبرية 
ستعانة، أي إن لكبرية إال على الذين هدى اهللا وعندي أن اهلاء تعود إىل املصدر، ألن قوله واستعينوا يدل على اال

  االستعانة لكبرية إال على اخلاشعني، كما قال من كذب كان شراً له



ومن ذلك قوله ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم قيل يعود إىل ذبح األبناء، واستحياء النساء أي يف املذكور نقمة من 
اإلجناء من آل فرعون ومثل ربكم ووحد ذا ولك يقل ذينكم، ألنه عرب عن املذكور املتقدم وقيل يعود ذلكم إىل 

األول قوله فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خري لكم، أي ذلكم املذكور املتقدم ومثله ال فارض وال بكر 
عوان بني ذلك أي بني املذكور املتقدم، ألن بني يضاف إىل أكثر من واحد، كقولك املال بني زيد وعمرو ومثله وهو 

عبارة عن املصدر، أي اإلخراج حمرم عليكم، مث قال إخراجهم فبني ما عاد إليه هو وقال حمرم عليكم إخراجهم، هو 
اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل أقرب للتقوى وقد تقدم هو خرياً هلم على معىن البخل خرياً هلم؛ ألن يبخلون 

لفسق ومن ذلك قوله تعاىل وما هو يدل عليه وقال إنه كان حوباً كبرياً، أي إن أكله وقال وإنه لفسق، أي إن أكله 
مبزحزحه من العذاب أن يعمر قيل التقدير وما أحد يزحزحه من العذاب تعمريه فهو يعود إىل أحد وهو اسم ما 

وقوله مبزحزحه خرب ما واهلاء يف مبزحزحه يعود إىل هو وقوله أن يعمر يرتفع مبزحزحه وجيوز أن يكون وما هو هو 
مري مبزحزحه من العذاب مث بني فقال أن يعمر، يعين التعمري، أي ما التعمري وقال الفراء هو ضمري التعمري، أي ما التع

ضمري اجملهول، أي ما األمر والشأن يزحزح أحداً تعمريه من العذاب وهذا ليس مبستو، ملكان دخول الباء، والباء ال 
، فجلب الباء ومن ذلك قوله تعاىل وآتى تدخل يف الواجب، إال أن يقول إن النفي سرى من أول الكالم إىل أوسطه

املال على حبه قيل وآتى املال على حب اإلعطاء وقيل وآتى املال على حب ذوي القرىب فإن صح كان ذوي القرىب 
بدالً من اهلاء وفيه نظر وقيل على حب املال؛ فعلى هذا يكون اجلار واجملرور يف موضع احلال، أي آتاه حمباً له وأما 

ويطعمون الطعام على حبه أي على حب الطعام، ويكون على حب اإلطعام، ويكون على حب اهللا ومن  قوله تعاىل
ذلك قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان قيل معناه فمن عفي عن االقتصاص منه، 

إحسان عن ابن عباس فاهلاء يف إليه يعود فاتباع باملعروف، وهو أن يطلب الويل الدية مبعروف، ويؤدي القاتل الدية ب
إىل من وقوله فاتباع باملعروف، أي فعلى الويل اتباع باملعروف، وعلى القاتل أداء إىل الويل بإحسان فاهلاء يف إليه 
على هذا للويل وقيل إن معىن قوله فمن عفي له من أخيه شيء مبعىن فمن فضل له فضل وهو مروي عن السدي، 

قتل من كال الفريقني قتلى،  -صلى اهللا عليه وعلى آله  -نزلت يف فريقني كانا على عهد رسول اهللا  ألنه قال اآلية
فتقاصا ديات القتلى بعضهم من بعض، فمن بقيت له بقية فليتبعها باملعروف، وليؤد من عليه الفاضل بإحسان 

ل له شيء ولعل فارس الصناعة أراد ويكون معىن قوله فمن عفي له من أخيه شيء أي فمن فضل من قتل أخيه القات
هذا حني قال فمن عفي له أي من يسر من قتل اخيه القاتل شيء فاتباع باملعروف، أي، ليتبعه ويل املقتول، وليؤد 

إليه بإحسان، فال ميطله، والداء يف تقدير فعل املفعول، أي فله أن يؤدي إليه، يعين امليسر له، ولو قدر تقدير أن 
از، والباء حال، ومل يكن من متام األداء ليعلق إىل به فمقتضى ما قدمناه يف قوله فاتباع مبعروف يؤدي القاتل، ج

وأداء إليه بإحسان قوالن أحدمها أهنما عائدان إىل القاتل واملقتول اتباع باملعروف عائد إىل ويل املقتول أن يطالب 
دية بإحسان والثاين أهنما عائدان إىل القاتل، أن يؤدي بالدية مبعروف، واألداء بإحسان عائد إىل القاتل أن يؤدي ال

  الدية مبعروف وإحسان فاملعروف أن ال ينقصه؛ واإلحسان أن ال يؤخره ففي اآليات ثالث كنايات

أحدمها اهلاء يف له والثاين اهلاء يف أخيه والثالث اهلاء يف إليه فيقال اهلاء يف له ويف أخيه للقاتل الذي عفي له 
أخوه ويل القتيل والضمري يف إليه أيضاً له أي يؤدي القاتل الدية إىل الويل العايف بإحسان عن غري مطل للقصاص، و

وبني الفريقني يف هذه اآلية كالم يف موجب العمد، هل هو القود؟ أو أحد الشيئني من القود والدية ال بعينه فقال 
أخذ الدية، فقال يف اآلية إن اهللا شرع القصاص عيناً  الشافعي يف موجبه أحدمها فإن شاء استوىف القصاص، وإن شاء

ابتداء، مث ألزم القاتل أداء املال إىل الويل إذا عفى له، وألن قوله فمن كلمة مبهمة، وذكرت لبيان تغري حكم 



القصاص يعفو يقع له؛ فدل ضرورة أن كلمة من تنصرف إىل من تنصرف إىل من عليه القصاص، ليسقط به، وهي 
االسم املراد بقوله فمن فثبت ضرورة أن الثابت يف اسم القاتل، الذي دل عليه القصاص، وأن العفو وقع  كناية عن

له واهللا تعاىل علق بالعفو وجوب االتباع والقبول واألداء، فإن قوله فاتباع على سبيل التعليق باألول مبنزلة قوله 
بني أن هذا احلكم من اهللا ختفيف ورمحة، فإن احلياة ال عوض  فاتبعوا كقول اهللا تعاىل فتحرير رقبة يف باب الكفارة مث

هلا، وقد حىي بعد اهلالك بالدية وعفي له جييء مبعىن عفي عنه، فلما ثبت أن العفو وقع للقاتل علم أن العايف هو 
نكري، الويل ضرورة، وما ألحد غريه حق يف هذا الباب، وقد تقدم اجلواب عن هذا الكالم ودل قوله شيء على الت

فإن اهللا أوجب القصاص ابتداء، مث قال فمن عفي له من أخيه شيء على سبيل التنكري، فينصرف إىل شيء من 
الواجب عليه، أي أي شيء من القصاص فإن قيل تأويله شيء من العفو بعفو القصاص دون البدل قلنا ملا كان شيء 

لقصاص، دون العفو، الذي مل يذكر، كما جيب يف نكرة من مجلة وجب صرفها إىل اجلملة املذكورة شائعة، وهو ا
الكناية والتعريف ومن ذلك قوله أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك فيه قوالن أحدمها اهلاء 

أيب لنمرود، ملا أويت امللك، حاج يف اهللا تعاىل عن احلسن الثاين هو إلبراهيم، ملا آتاه اهللا امللك، حاجه منرود عن 
حذيفة وامللك النبوة ومن ذلك قوله تعاىل وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب فيه قوالن أحدمها 
أنه ال ميد يف عمر معمر حىت يهرم وال ينقص من عمره أي من عمر آخر، حىت ميوت طفالً إال يف كتاب وقيل ما 

باأليام املاضية ويف كتاب، جل سبحانه وتعاىل، فاهلاء على  يعمر من معمر قدر اهللا مدة أجله، إال كان ما ينقص منه
هذا للمعمر، على األول، كقولك عندي درهم ونصفه، أي نصف مثله، كذلك ال ينقص من عمر مثل معمر، وال 

يشبه اآلية درهم ونصفه، ألنه ليس املعىن ال ينقص آخر من عمر ذلك اآلخر إمنا املعىن وال ينقص آخر من عمر هذا 
عمر أي ال ينقص جبعله أنقص عمراً منه ومن ذلك قوله تعاىل وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته فيه امل

ثالثة أقوال أحدها إال ليؤمنن باملسيح قبل موت املسيح، إذا نزل من السماء عن ابن عباس الثاين إال ليؤمنن باملسيح 
ه من احلق وباملسيح عن احلسن فيعود اهلاء من موته إىل أحد قبل موت الكتايب عند املعاينة، فيؤمن مبا أنزل ال

قبل  -صلى اهللا عليه وعلى آله  -املضمر، ألن التقدير وإن أحد من أهل الكتاب والقول الثالث إال ليؤمنن مبحمد 
يار ذكر فإن قيل إذا كان االخت -عليه السالم  -موت الكتايب عن عكرمة وفيه ضعف؛ ألنه مل جير هاهنا حملمد 

األول، فما وجه قوله عز وجل ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً؟ وكيف يشهدون على من مل يشاهدهم، ومل ير 
منهم ما يشهد هبم عليهم؟ فاجلواب أنه ليس واجباً على الشاهد إال مبا شاهد؛ ألن الشهادة علم، وإذا علم الشيء 

اهللا ومل نره ومل نشاهده، ألنا علمنا بالتواتر كونه، وبالدليل  وحتققه فله أن يشهد أال ترى أنا نشهد بأن حممداً رسول
رسالته، فكذلك عيسى نشهد بعلمه ومن ذلك قوله تعاىل فمن تصدق به فهو كفارة له فيه قوالن األول أهنا كفارة 

من عفي للجارح؛ ألنه يقوم مقام آخذ احلق والثاين كفارة جملروح عن ابن مسعود وعن ابن عباس، هذا حممول على 
  عنه بعد التوبة وجيوز أن يعود الضمري يف قوله إىل املقتول، أي إذا عفا وليه زاد اهللا يف ثواب املقتول

وجيوز أن يرجع إىل القاتل، واهلاء األوىل للقتل، أي من تصدق بتبني القتل منه، وأنه هو الذي فعله، وقصد استتار 
ارة للقاتل؛ ألنه إنفاذ حلكم اهللا وختليص الناس من التهم القاتل، وخفي أمره على األولياء فذلك التصدق كف

والظنون ومن ذلك قوله تعاىل ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمن قيل اهلاء لنوح وقيل إلبراهيم؛ ألن اهللا 
والد نوح، فهو امتناناً عليه هبذه النعمة وليس القصد ذكر أ -عليه السالم  -أراد تعداد األنبياء من ولد إبراهيم 

له، ولوطاً ويونس به هدينا مضمرة عند من قال إنه إلبراهيم وال وجه إلختالف العطف ومن ذلك قوله إنا حنن 
نزلنا الذكر وإنا له حلافظون أي للذكر؛ لقوله ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وقيل وإنا له يعين حملمد 



 يعصمك من الناس ومن ذلك قوله هذا إهلكم وإله موسى فنسي قيل فنسي صلى اهللا عليه وعلى آله؛ كما قال واهللا
أي نسيه موسى، فمضى يطلب رباً سواه، فعلى هذا تقف على قوله فنسي دون موسى وقيل هذا إهلكم وإله موسى 

 متت احلكاية؛ مث قال فنسي أي فنسي السامري ومن ذلك قوله تعاىل كل قد علم صالته وتسبيحه قيل علم اهللا
صالة نفسه، وتسبيح نفسه وقد ذكرنا ما يف هذا من االختيار فيما تقدم ومن ذلك قوله وإن تصربوا وتتقوا فإن 

ذلك من عزم األمور أي فإن املذكور، كما قال وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور أي إن املذكور كما قال 
 عن اإلمداد؛ ألن قوله أن ميدكم، يدل عليه نظريه يف وما جعله اهللا إال بشرى لكم أي ما جعل اهللا اإلمداد، فكىن

األنفال أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني وما جعله اهللا ومن ذلك قوله لنحيي به أي باملاء، مث قال ولقد صرفناه 
وا إال بينهم فقالوا يعين املطر، صرفه بني اخللق، فلم خيص به مكاناً دون مكان، ليعتربوا ويتعظوا، ومع ذلك أب

كفوراً، حني قالوا مطرنا بنو كذا وقال قوم ولقد صرفنا القرآن بينهم؛ ألنه ذكره يف أول السورة واألول أوجه؛ 
ألنه أقرب ومن ذلك قوله وجاهدهم به أي بالقرآن، وقيل باإلنذار؛ ألن قبله نذيراً يدل على اإلنذار ومن ذلك 

ه ممن كذب على اهللا وقيل بالرسول، صلى اهللا عليه وعلى آله قوله والذي جاء بالصدق وصدق به، أي باهللا، لقول
فأما قوله قل هو اهللا أحد فقيل الضمري لألمر والشأن، أي قل األمر والشأن اهللا أحد وقيل هو إشارة إىل اهللا، وقوله 

اء كان كناية اهللا بدل منه، مفسر له وأما قوله تعاىل أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده فيمن اختلس كسرة اهل
عن املصدر، أي اقتد اقتداء وعلى هذا قراءة من قرأ مل يتسنه باهلاء يف الوصل، يكون كناية عن املصدر وأما قوله 

ولكل وجهة هو موليها ففي هو وجهان أحدمها أن يكون ضمري كل، أي لكل أهل وجهة وجهة هم الذين يتولوهنا 
اهللا تعاىل هو الذي يوليهم إليها، وأمرهم باستقباهلا عن األخفش وقد  ويستقبلوهنا عن أمر نبيهم عن جماهد والثاين

قرئ هو موالها وهذا حسن يدل على الثاين من القولني قال معاذ اهللا إنه ريب أحسن مثواي قيل اهلاء تعود إىل اهللا، 
عسى أن ينفعنا أو  أي هو عصمين وجناين من اهللكة وقيل إنه سيدي أحسن مثواي؛ ألنه قال المرأته أكرمي مثواه

نتخذه ولداً فأما قوله إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف يف نفسه أي اإلجابة أو املقالة أو الكلمة، 
وال يكون قوله أنتم شراً مكاناً تفسرياً لقوله فأسرها؛ ألنه ال نظري ملثل هذا املثل، واملفسر يف كالمهم؛ ألن املفسر يف 

لة أخرى، وإمنا يكونان يف مجلة واحدة، حنو نعم رجالً زيد، وربه رجالً؛ وما أشبه ذلك ومن مجلة، واملفسر يف مج
ذلك قوله وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقاً أي زاد اإلنس اجلن عظماً وتكرباً 

فإذا نقر يف الناقور، فذلك يومئذ أي وقيل بل زاد اجلن اإلنس رهقاً، ومل يعيذوهم، فيزدادوا خوفاً ومن ذلك قوله 
فذلك النقر، فعرب عن املصدر بذا ومن ذلك قوله إنه على رجعه لقادر أي على رجع اإلنسان وبعثه وقيل على رجع 

  املاء إىل اإلحليل ومن ذلك قوله لتؤمنن به ولتنصرنه

الذي، وإذا جعلته شرطاً، كالمها للرسول  اهلاء األوىل ملا من قوله ملا آتيكم؛ والثانية للرسول، إذا جعلت ما مبعىن
ومن ذلك قوله الشيطان سول هلم وأملى هلم قيل فاعل أملى هو اهللا؛ لقوله أملى هلم وقيل هو الشيطان، ألنه 

أمهلهم، ورجاهم، وسول هلم، وزين هلم ومن ذلك قوله وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم، أي 
الكتاب ومن ذلك قوله ومن األنعام أزواجاً يذرؤكم فيه قيل اهلاء للمصدر، أي يذرؤكم يف  من الكافرين من أهل

الذرء وجيوز أن يكون، لقوله أزواجاً كما قال يف بطونه فأما قوله وإن كنتم من قبله أي من قبل هدايته؛ ألن قبله 
أي من قبل السحاب؛ ألن السحاب واذكروه كما هداكم وأما قوله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 

مجع سحابة؛ فجرى جمرى النخل واحلب، وقد قال يزجى سحاباً مث يؤلف بينه كما قال أعجاز خنل منقعر وأعجاز 
خنل خاوية وقال من الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه، ومل يقل مواضعها فأما قوله فيتعلمون منها ما يفرقون 



ثالثة أقوال أحدها أنه هلاروت وماروت والثاين من السحر والكفر والثالث من الشيطان به ففيما يعود إليه منهما 
وامللكني، يتعلمون من الشياطني السحر، ومن امللكني ما يفرقون به بني املرء وزوجه ومن ذلك قوله سواء حمياهم 

ال أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ومماهتم فاملعىن يف اآلية أن جمترحي السيئات ال يستوون مع الذين آمنوا، كما ق
ال يستوون وكما قال هل يستوي األعمى والبصري أم هل تستوي الظلمات والنور فاملراد يف اآلية هذا املعىن، 

والضمري يف قوله حمياهم ومماهتم ال خيلو من أن يكون للذين آمنوا دون الذين اجترحوا السيئات، أو للذين اجترحوا 
أو هلما مجيعاً فيجوز أن يكون الضمري يف حمياهم ومماهتم للذين آمنوا دون غريهم ويكون املعىن من دون املؤمنني؛ 

كالذين آمنوا مستوياً حمياهم ومماهتم، فتكون اجلملة يف موضع احلال من الذين آمنوا، كما يكون احلال من اجملرور 
من جنعل أي جنعلهم مستوياً حمياهم ومماهتم، يف حنو مررت بزيد وجيوز أن تكون اجلملة يف موضع املفعول الثاين 

كالذين آمنوا، أي ال ينبغي ذلك هلم، فيكون الضمري يف حمياهم ومماهتم للذين اجترحوا السيئات، وحمياهم ومماهتم 
يعود الضمري منه إىل الضمري الذي يف جنعلهم ويدل على ذلك أنه قد قرئ فيما زعموا سواء حمياهم ومماهتم فنصب 

وقد حكي عن األعمش فهذا يدل على أنه أبدل احمليا واملمات من الضمري املتصل بنجعلهم، فيكون كالبدل، املمات 
كقوله وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره فيكون الذكر يف حمياهم ومماهتم على هذا املعىن للذين اجترحوا السيئات 

لنجعل، ويكون الضمري يف حمياهم ومماهتم للقبيلني ويكون وجيوز أن جنعل قوله كالذين آمنوا يف موضع املفعول الثاين 
العامل يف احلال أن جنعلهم الذي هو مفعول احلسبان ويكون املعىن أن جنعلهم واملؤمنني متساوين يف احمليا واملمات 

كفره وقد روي عن جماهد أنه قال يف تفسري هذه اآلية ميوت املؤمن على إميانه ويبعث عليه، وميوت الكافر على 
ويبعث عليه فهذا يكون على الوجه الثالث جيوز أن يكون حاالً، من جنعلهم والضمري للقبيلني فإن قلنا إن من 

الكفار من يلحقه مكانه يف الدنيا، ويكون له نعم ومزية، فالذي يلحق ذلك يل خيلو من أن يكون من أهل الذمة، أو 
أن يكون قد أدركه ما ضرب عليهم من الذلة يف احلكم  من أهل احلرب فإن كان من أهل الذمة، فليس خيلو من

وإن كان من أهل احلرب، فليس خيلو من إباحة نفسه وماله، لكونه حرباً ومن أن يكون ذلك جارياً عليه يف الفعل 
مية من املسلمني هبم أو احلكم، واملؤمن مكرم يف الدنيا لغلبته باحلجة، ويف اآلخرة يف درجاته الرفيعة ومنازله الكر

ومن ذلك قوله هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا أي اهللا مساكم املسلمني، من قبل إنزال القرآن، ويف هذا القرآن 
عن ابن عباس وقيل بل إبراهيم مساكم املسلمني؛ لقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك عن ابن زيد ومن ذلك قوله تعاىل 

األول أنه من التكذيب والثاين أنه للكتاب والثالث لإلنذار، وإن  فال يكن يف صدرك حرج منه واهلاء ثالثة أقوال
  جاء لتنذر بعده

ومن ذلك قوله حىت إذا استيأس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا قال سعيد بن جبري إن الرسل يئسوا من قومهم أن 
لك والضمري يف قوله وظنوا يؤمنوا به، وإن قومهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما قالوا هلم، فأتاهم نصر اهللا على ذ

أهنم قد كذبوا للمرسل إليهم، أن الرسل قد كذبوهم فيما أخربوهم به، من أهم إن مل يؤمنوا نزل العذاب هبم، وإمنا 
ظنوا ذلك ملا شاهدوه من إمهال اهللا إياهم وإمالئه ودل ذكر الرسل على املرسل إليهم، فكىن عنهم، كما كىن عن 

  يف قوله الرعد حري جرى ذكر الربق
  فبت إخاله دمهاً خالجاً... أمنك الربق أرقبه فهاجا 

وفيمن شدد كذبوا فالضمري للرسل، تقديره ظن الرسل، أي تيقنوا وظنوا ليس الظن الذي هو حسبان ومعىن كذبوا 
قوله تلقوا بالتكذيب، كقوهلم خطأته، وفسقته، وجدعته، وغفرته، فتكذيبهم إياهم، يكون بأن تلقوا بذلك وقيل يف 
تعاىل وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطباً أي تساقط مثرة النخلة، فأضمر الثمرة جلري ذكر النخلة، 



كالرعد مع الربق، والرسول مع املرسل إليه ومن ذلك قوله فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسواها أي فسوى الدمدمة 
من األمم وال خياف عقباها أي اهللا تعاىل، ال خياف بينهم، وهو الدمار وقيل سواهم باألرض، أو سوى هبم بعدهم 

عاقبة إهالكه إياهم، وال تبعة من أحد لفعله، كقوله ال يسأل عما يفعل وقيل مل خيف الذي عقر الناقة عقباها أي 
تبعتها، أي  -رسول اهللا صلى اهللا عليه  -عقىب عقر الناقة، على حذف املضاف عن الضحاك وقيل ال خياف صاحل 

لكها اهللا ودمرها وكفاه مؤونتها والواو جيوز أن تكون للحال، أي فسواها غري خائف عقباها، أي غري خائف قد أه
أن يتعقب عليه يف شيء مما فعله وقيل فعقروها غري خائف عقباها ومل يقل وال ختافون؛ ألن لفظ أشقى مفرد، فهو 

الكتاب فال تكن يف مرية من لقائه، فيكون على كقوله من يستمع، ومن يستمعون ومن ذلك قوله ولقد آتينا موسى 
إضافة املصدر إىل املفعول، مثل بسؤال نعجتك وهم من بعد غلبهم ألن الضمري للروم، وهم املغلوبون، كأنه ملا قيل 

فخذها بقوة أي جبد واجتهاد، علمنا أنه أخذ مبا أمر به وتلقاه بالقبول واملعىن من لقاء موسى الكتاب، فأضيف 
إىل ضمري الكتاب ويف ذلك مدح له على امتثال ما أمر به، وتنبيه على األخذ مبثل هذا الفعل كقوله اتبع ما  املصدر

واملفعول به  -عليه السالم  -أوحي إليك من ربك و فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وجيوز أن يكون الضمري ملوسى 
لفاعل وجيوز أن يكون التقدير من لقائك حمذوف، كقوله إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم والدعاء مضاف إىل ا

موسى، فحذف الفاعل، فيكون ذلك يف احلشر، واالجتماع للبعث، أو يف اجلنة، فيكون كقوله فال يصدنك عنها 
صلى اهللا عليه وعلى آله وقيل  -من ال يؤمن هبا ومن ذلك قوله مثل نوره كمشكاة أي مثل نور اهللا يف قلب حممد 

عليه السالم وقيل بل مثل نور قلب املؤمن وقوله تعاىل مث قست قلوبكم  -ل مثل نور حممد مثل نور القرآن وقيل ب
من بعد ذلك، ذا إشارة إىل اإلحياء، أو إىل ذكر القصة، أو لإلباحة، أو لإلهبام ويف الضمري اآلخر قوالن أحدمها 

وحنن له مسلمون الضمري هللا، لتقدم ذكره للقلوب والثاين أهنا للحجارة، ألهنا أقرب املذكورين ومن ذلك قوله تعاىل 
يف قوله آمنا باهللا، أو جلميع املذكورين ويف قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم غري وجه قيل يعرفون حتويل القبلة إىل 
 الكعبة وقيل يعرفون حممداً وقيل يعود إىل العلم، من قوله من بعد ما جاءك من العلم وهو نعته وأما قوله تعاىل مبا

عقدمت األميان فكفارته إطعام عشرة مساكني قال أبو علي اهلاء تعود إىل ما عقدمت بداللة أن األمساء املتقدمة اللغو، 
واألميان، وما عقدمت وال جيوز أن يعود إىل اللغو؛ ألن اللغو ال شيء فيه، بال خالف قال وال يعود إىل األميان إذ مل 

وقوفاً على احلنث والرب، وما عدا ذلك مل يدخل حتت النص وعندي أنه يعود يقل فكفارهتا واملعقود عليه ما كان م
  إىل األميان، كقوله نسقيكم مما يف بطونه

ومن ذلك قوله أال إهنا قربة هلم ومل يقل أال إهنما قربة وال جيوز أن يعود إىل الصلوات، ألن املفعول الثاين من يتخذ 
رسول، والضمري يف إهنا للنفقة اليت عليها ما ينفق، فال يكون قوله هو األول، والنفقة قربة، وليست بدعاء ال

وصلوات الرسول عطفاً على قربات ولكن يكون عطفاً على لفظة اهللا وقيل يكون عطفاً على لفظة ما، أي يتخذ ما 
فاهنار اجلرف ينفق قربات، ويتخذ صلوات الرسول قربات وأما قوله فاهنار به يف نار جهنم، فاعل اهنار اجلرف فكأنه 

بالبنيان يف النار؛ ألن البنيان مذكر، بداللة ال يزال بنياهنم الذي بنوا وجيوز أن يكو الفاعل ضمري من وسقوط البنيان 
زيادة يف غضب الباين؛ كالصنم زيادة يف عقاب عابده وإمنا قوله ولذلك خلقهم قيل الالم للعاقبة، أي إىل االختالف 

عبادة وقيل هو مردود إىل قوله وأهلها مصلحون، أي خلقهم لئال يهلكهم وأهلها صار خلقهم؛ ألهنم خلقوا لل
مصلحون وقيل للرمحة خلقهم وقيل للشقاوة والسعادة خلقهم عن ابن عباس وقيل لالختالف خلقهم عن جماهد 

ني أيديهم، أي ومن ذلك قوله وال حييطون به علماً قال أبو علي اهلاء ضمري املصدر الذي دل عليه قوله يعلم ما ب
وال حييطون علماً بعلمه ومما يبني ذلك قوله إين أعلم ما ال تعلمون ومن ذلك قوله هو أهون عليه، أي اإلعادة أهون 



على اخلالق، وجاز ألن الفعل يدل على مصدره، أي اإلعادة أهون على اخلالق من االبتداء يف زعمكم ومن ذلك 
تغفرون أي ما كان اهللا معذب املشركني وهم أي املسلمون يستغفرون بني قوله تعاىل وما كان اهللا معذهبم وهم يس

  أظهرهم
  

الرابع والعشرون ما جاء يف التنزيل، وقد أبدل االسم من املضمر الذي قبله واملظهر، على سبيل إعادة العامل، أو 
  تبدل إن وأن مما قبله

مر اهللا بوصله، فأن بدل من اهلاء اجملرورة، نظريه يف فمن ذلك قوله تعاىل ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل أي ما أ
الرعد يف املوضعني ودلت هذه اآلي الثالث، على أن املبدل منه ليس يف تقدير اإلسقاط؛ ألنك لو قدرت ذلك 
كانت الصلة منجردة عن العائد إىل األول ومن إبدال املظهر من املضمر ما ذهب إليه األخفش يف قوله فإن عثر 

ا استحقا إمثاً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم األوليان التقدير فيقوم األوليان وقد عز على أهنم
  إبدال املظهر من املضمر عندهم؛ وقل وجوده، حىت بلغ من أمرهم أهنم أخرجوه من بيت الفرزدق

  على جوده لضن باملاء حامت... على حالة لو أن يف القوم حامتاً 
رور، بدل من اهلاء يف جوده وفار فائر أحدهم، فقال إمنا الرواية ما ضن باملاء حامت برفع حامت واستجاز فقالوا حامت جم

اإلقواء يف القصيدة، حىت ال يكون صائراً إىل إبدال املظهر من املضمر، وقد أريتك هذا يف هذه اآلي،وأزيدك 
اً ألولنا وآخرنا أال ترى أنه قال ألولنا وآخرنا وضوحاً حني أفسر لك قوله أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيد

فأبدل من النون واأللف بإعادة الالم كما قال للذين استضعفوا ملن آمن منهم فكرر الالم، ألن العامل مكرر يف 
البدل تقديراً أو لفظاً وهلذا املعىن قال أبو علي يف قوله ما جئتم به السحر يف قراءة أيب عمرو، فأحلق حرف 

فهام، كان السحر بدالً من املبتدأ، ولزم أن يلحق السحر االستفهام ليساوي املبدل منه يف أنه استفهام أال ترى االست
أنه ليس يف قولك السحر استفهام، ليساوي املبدل منه يف أنه استفهام أال ترى أنه ليس يف قولك السحر استفهام، 

شرون والثالثون بدالً من كم وأحلقت أم ألنك يف قولك وعلى هذا قالوا كم ملك أعشرون أم ثالثون؟ فجعلت الع
كم درمهاً مالك أعشرون أم ثالثون؟ مدع أنه أحد الشيئني وال يلزم أن تضمر للسحر خرباً على هذا ألنك إذا 

أبدلت من املبتدأ صار يف موضعه، وصار ما كان خرباً ملا أبدلت منه يف موضع خرب البدل فأما قول أيب حيوة 
  النمريي

  ما حاجبيه معني بسواد... وكأهنا ذو جدتني كأنه 
  خمطوطة يقق من اإلسناد... هلق السراة كأنه يف قهره 

فإنه أبدل احلاجبني من الضمري، على حد قولك ضربت زيداً رأسه فإن قلت أبدل من األول، وقدر اخلرب عن 
لذي مررت به زيد أبو عبد اهللا ولو كان البدل األول؛ فألن املبدل منه قد ال يكون يف نية اإلسقاط بداللة إجازهتم ا
  يف تقدير اإلسقاط بداللة ما ال يعتد به، مل جيز هذا الكالم، فهو قول

فإن قلت محل الكالم على املعىن، فلما كان حاجباه بعضه، محل الكالم عليه، كأنه قال كأن بعضه معني بسواد، 
عن النبأ العظيم عن الثانية يتعلق بفعل حمذوف؛ أي يتساءلون  فأفرد لذلك، فهو قول وأما قوله تعاىل عم يتساءلون

عن النبأ العظيم؛ وال تكون متعلقة بيتساءلون هذه الظاهرة؛ ألنه لو يكون بدالً للزم إعادة االستفهام كقولك كم 
ن مالك أثالثون أم أربعون؟ وحسن حذف الفعل لظهور اآلخر ويف رفع األوليان وجه آخر سوى البدل، يكون م



باب متيمي أنا؛ مبتدأ، وآخران خربه والتقدير فاألوليان بأمر امليت آخران من أهله، وأهل دينه يقومان مقام اخلائنني 
اللذين عثر على خيانتهما، كقوهلم متيمي أنا وجيوز أن يكون خرب املبتدأ حمذوف، أي فآخران يقومان مقامهما 

يكون خرب آخران، ألنه قد اختص بالوصف وجيوز أن يكون صفة  األوليان وجيوز أن يكون رفعاً باستحق وجيوز أن
بعد صفة؛ ويكون اخلرب فيقسمان وجاز دخول الفاء؛ ألن املبتدأ نكرة موصوفة ومن البدل قوله قل يا أهل الكتاب 

ون تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا فأن جر بدل من كلمة وقيل بل أن رفع بالظرف، ويك
الوقف على سواء أي إىل كلمة سواء، مث قال بيننا وبينكم أن ال نعبد وال جيوز أن يكون الظرف وصفاً لكلمة، ألنه 

ال ذكر فيه من كلمة وقيل بل الوقف بينكم مث ابتدأ وقال أن ال نعبد إال اهللا أي هي أن ال تعبدوا إال اهللا، فأضمر 
ذين مل يلحقوا هبم من خلفهم أن ال خوف عليهم أن جر بدل من الذين، املبتدأ ومن ذلك قوله تعاىل ويستبشرون بال

أي ويستبشرون بأن ال خوف على الذين مل يلحقوا من خلفهم ومن ذلك قوله تعاىل وال حتسنب الذين كفروا أمنا 
كقوله فهل  منلي هلم خري ألنفسهم فيمن قرأ بالتاء يكون أن مع امسه وخربه بدالً من الذين كفروا وقال الفراء هو

ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة، أن نصب بدل من الساعة كما أن قوله ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف 
الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم جر بدل من الذين وكما أن قوله أن تولوهم بعدها جر من الذين يف قوله 

له تعاىل كتب ربكم على نفسه الرمحة أنه من عمل منكم، فيمن فتح، أن إمنا ينهاكم اهللا عن الذين ومن ذلك قو
يكون بدالً من الرمحة، كأنه كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم الرمحة، ألنه من عمل منكم وأما فتحها بعد 

مبتدأ يكون أن  الفاء فأنه غفور رحيم، فعلى أنه أضمر له خرباً، تقديره فله أنه غفور رحيم، أي فله غفرانه وأضمر
خربه؛ كأنه فأمره أنه غفور رحيم وعلى هذا التقدير يكون الفتح فيمن فتح أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله فأن 
له نار جهنم تقديره فله أن له نار جهنم إال أن إضماره هنا أحسن؛ ألن ذكره قد جرى يف صلة أن وإن شئت فأمره 

ملبتدأ املضمر ومثل البدل يف هذا قوله وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أهنا لكم أن له نار جهنم، فيكون خرب هذا ا
املعىن وإذ يعدكم اهللا كون إحدى الطائفتني مثل قوله وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره ومثله قوله واعلموا أمنا 

عليه أنه من تواله فأنه يضله، أي غنمتم من شيء فأن هللا مخسه، أي فله أن هللا؛ أو فأمره أن هللا ومثله قوله كتب 
فأمره أنه يضله ومن ذهب يف هذه اآلي إىل أن اليت بعد الفاء تكرير، أو بدل من األوىل، مل يستقم قوله وذلك أن 

من ال خيلو من أن تكون للجزاء اجلازم الذي اللفظ عليه، أو تكون موصولة، فال جيوز أن يقدر التكرير مع 
  موصولة لبقي املبتدأ بال خرباملوصولة؛ ألنه لو كانت 

وال جيوز ذلك يف اجلزاء اجلازم؛ ألن الشرط يبقى بال جزاء فإذا مل جيز ذلك ثبت أنه على ما ذكرنا على أن ثبات 
الفاء يف قوله فأن له مينع من أن يكون بدالً أال ترى أنه ال يكون بني البدل واملبدل منه الفاء العاطفة، وال اليت 

إهنا زائدة يبقى الشرط بال جزاء؛ فال جيوز إذن تقدير هاهنا، وإن جاءت يف غري هذا املوضع وأما للجزاء فإن قلت 
قوله تعاىل أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله فأن له نار جهنم فإن جواب الشرط حمذوف على ما تقدم ومن جعل 

أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم  أن بعد الفاء بدالً مما قبله، وجب أن يقدر زيادة الفاء وأما قوله
خمرجون فالتقدير أيعدكم أن إخراجكم إذا متم فيكون املضاف حمذوفاً، ويكون ظرف الزمان خرباً، ويكون أنكم 
خمرجون بدالً من األوىل وجيوز أن يكون خرب أن األوىل حمذوفاً، لداللة خرب الثانية عليه،والتقدير أيعدكم أنكم إذا 

تم وكنتم تراباً وعظاماً تبعثون فحذف اخلرب لداللة الثاين عليه وأما قوله فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من م
كان يف خييل ضمري العصي أو احلبال، ويكون أهنا بدالً من ذلك الضمري ،  -فيمن قرأ بالتاء  -سحرهم أهنا تسعى 

اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن رفع بدل من اجلن،  أي ختيل إليه سعيها ومن ذلك قوله تعال فلما خر تبينت



والتقدير فلما خر تبني لإلنس جهل اجلن بالغيب أي ملا خر تبني أن لو كان اجلن يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب 
ع املهني وأما قوله كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله فقوله أنه من تواله رفع بكتب ومن شرط، وتواله يف موض

اجلزم مبن، وقوله فأنه يضله جواب الشرط وإن شئت كان من موصولة وتوىل صلته، وقوله فأنه دخلت الفاء يف 
خرب من ألن املوصولة مبنزلة الشرط وفتحت أن من قوله فأنه ألن التقدير فشأنه أنه يضله، فحذف املبتدأ وقول من 

 تدخل بني البدل واملبدل منه وكذا قول من قال هو قال فأنه يضله بدل من أنه من تواله كان خطأ ألن الفاء ال
تكرير لألول ال تدخل الفاء بني االمسني وأما قوله آمل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فقد قال أبو إسحاق 
إن أن األوىل نصب، اسم حسب وخربه، وموضع أن الثانية نصب من وجهني أحدمها أن تكون منصوبة بيتركوا، 

عىن أحسب الناس أن يتركوا ألن يقولوا، وبأن ، فلما حذف اجلرروصل يتركوا إىل أن فنصب وجيوز أن فيكون امل
تكون أن الثانية العامل فيها حسب، كأن املعىن على هذا، واهللا أعلم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم ال يؤمنون، 

 بعضه، وال مشتمالً عليه، وال يستقيم محله على واألول أجود قال أبو علي ال يكون بدالً، ألنه ليس هو األول، وال
وجه الغلط وال يكون صفة، ألن أن ال يوصف هبا شيء يف موضع ومل يوصف هو، فإذا كان تعلقه باحلسبان ال يصح 
ثبت تعلقه بالترك فأما قوله تعاىل أمل يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أهنم إليهم ال يرجعون وزعم سيبويه أن قوهلم 

هنم إليهم ال يرجعون بدل من موضع كم أهلكنا فإن قال قائل عن كم إمنا هي استفهام، فكيف يبدل منها ما ليس أ
باستفهام؟ فإمنا ذلك ألن معىن كم هاهنا اخلرب، واملعىن يؤول إىل قوله أمل يروا أهنم إليهم ال يرجعون وال جيوز أن 

وليس املعىن أهلكنا أهنم ال يرجعون، ألن معىن أهنم ال يكون بدالً من كم وحدها، ألن حمل كم نصب بأهلكنا 
يرجعون االستئصال، وال يصح أهلكنا باالستئصال وإمنا املعىن أمل يروا استئصاهلم، فهو بدل من موضع كم أهلكنا 

ومن ذلك قوله تعاىل ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مل تعلموهم أن تطؤوهم موضع أن رفع، ألنه بدل من 
واملعىن لوال أن تطؤوا رجاالً؛ وال تعلق له بقوله مل تعلموهم، ألن أن الناصبة للفعل ال تقع بعد العلم؛ وإمنا رجال 

تقع بعد العلم املشددة، أو املخففة من الثقيلة كقوله علم أن سيكون منكم مرضى وقوله ليعلم أن قد أبلغوا وكقوله 
ال يرون أال يرجع إليهم وكقوله وحسبوا أال تكون فتنة، فيمن رفع أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله وكقوله أف

ومن البدل قوله تعاىل، يف قراءة الكسائي أن الدين عند اهللا اإلسالم، هو بدل من أنه ال إله إال هو، أي شهد اهللا أن 
ى أنه ال إله إال الدين عند اهللا اإلسالم وجوز الكسائي أن يكون على حذف الواو، أي وأن الدين، فهو حممول عل

هو ومن البدل قوله تعاىل كلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم، من غم بدل من منها، والغم مصدر غممته، أي 
  غطيته ومنه قوله
  أحتقر الغم والغرقا

وهذا معىن قوله ومن فوقهم غواش أي قد عمهم العذاب وغمرهم ومن ذلك قوله تعاىل فلينظر اإلنسان إىل طعامه 
نا املاء، فيمن فتح أنا أبدله من اجملرور قبله ومن ذلك قوله تعاىل ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون، ذلك الثانية أنا صبب

بدل من ذلك األوىل وال يكون مبا عصوا بدالً من قوله بأهنم كانوا ألن العصيان أعم من الكفر، لقوله فبما نقضهم 
وال تقول مررت برجل فكيف امرأة وقال اهللا تعاىل واجنبين وبين ميثاقهم وكفرهم بآيات اهللا وقتلهم وأخذهم الربا، 

أن نعبد األصنام فأن بدل من الياء واملعطوف عليه وقد قال سيبويه مررت يب املسكني، ال جيوز، وجاز هذا؛ ألنه 
ة بدل اشتمال، هكذا زعم شارحكم، وليس مبستقيم والتقدير واجنبين وبين من أن نعبد األصنام، أي من عباد
األصنام، فأن مفعول تعدى إليه الفعل باجلار وقال الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فأن يعبدوها بدل من 

الطاغوت ومن ذلك قوله تعاىل فاقطعوا أيديهما جزاء مبا نكاالً من اهللا،نكاالً بدل من اجلزاء وال جيوز أن يكون غري 



د منهما مفعول له ومن ذلك قوله وأولئك هم الكاذبون من كفر بدل؛ ألن الفعل الواحد ال يعمل يف امسني كل واح
باهللا من بعد إميانه إال من أكره قال أبو علي ال يكون من أكره استثناء من قوله من كفر ألنه مفرد، فإذن من بدل 

شئت وتقديره أولئك من كفر إال من أكره ومن ذلك قوله تعاىل جنات عدن اليت وعد بدل من يدخلون اجلنة وإن 
كان نصباً على املدح ومن ذلك قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا أي لكن أخرجوا 

هبذا القول واملعىن أخرجوا من ديارهم بغري حق جيب على الكفار إخراجهم به وليس ببدل من حق، لفساد املعىن، 
م بعضكم على بعض أي أنتم طوافون، وبعضكم بدل إذ ال يوضع موضع حق ومن ذلك قوله تعاىل طوافون عليك

من الضمري يف طوافون أي أنتم يطوف بعضكم على بعض، وعلى يتعلق بالطواف ومحله الطربي على من أي 
بعضكم من بعض وقد تقدم هذا بأمت من هذا وأما قوله تعاىل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان، ال 

من الالم يف لكم أال ترى أنه مل جيز بك املسكني، كأن األمر يب املسكني، لكن يكون صفة  يكون الالم يف ملن بدالً
لألسوة وجيوز أن يكون متعلقاً حبسنة، أي حسنت هلم؛ كقولك حسنت هبم ومثله الذين خسروا أنفسهم بعد قوله 

قوله تعاىل ولوال أن يكون ليجمعنكم ال يكون البدل من الذين وجوز األخفش كونه بدالً؛ وليس بالصحيح وأما 
الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم سقفاً فقوله لبيوهتم بدل من قوله ملن يكفر وكرر الالم كما تقدم 
اآلي األخر وأما قوله قال يأيها املأل إين ألقي إيل كتاب كرمي إىل قوله أال تعلوا علي فقد زعموا أن قوله أال تعلوا 

كتاب والتقدير إين ألقي إيل أن ال تعلوا علي واضطرب كالم أيب إسحاق يف هذا؛ فزعم أن التقدير إين  بدل من قوله
ألقي إيل كتاب بأن ال تعلوا علي، أي كتب إيل بأن ال تعلوا علي وهذا الكالم منه حمتمل إن عين أن أقول أن ال 

د وصف بقوله كرمي فال يبقى من صلته شيء تعلوا علي متعلق بنفس قوله كتاب فهو خطأ؛ ألن كتاباً مصدر، وق
بعد كونه موصوفاً وإن أراد أن كتاباً دل على كتب، وأن ال تعلوا علي متعلق بكتب الذي دل عليه كتاب فهو 

وجه وسها الفارسي عن هذا الكالم يف اإلغفال وأما قوله تعاىل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم فيمن 
كون موضع أنا رفعاً بدالً من اسم كان، والتقدير انظر كيف كان تدمرينا إياهم وجيوز أن يكون فتح، فإنه جيوز أن ي

على تقدير فهو أنا دمرناهم وجيوز أن يكون على تقدير ألنا دمرناهم وال جيوز أن يكون بدالً من كيف ألنه ال 
نا دمرناهم خربه وقد ذكرنا هذا يف حرف استفهام معه وجيوز أن يكون كيف ظرفاً لكان، ويكون عاقبة اسم كان وأ

البيان وأما قوله مث كان عاقبة الذين أساؤا السوءى أن كذبوا، فيجوز أن يكون على تقدير هي أن كذبوا؛وعلى 
تقدير ألن كذبوا وجيوز أن يكون بدالً من السوءى سواء جعلت السوءى اسم كان أو خربه، على حسب 

عاىل فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب إن اهللا، بالكسر والفتح فالفتح اختالفهم يف عاقبة الذين فأما قوله ت
على إيقاع النداء عليه؛ أي نادته بأن اهللا؛ والكسر على قال إن اهللا قال ويف حرف عبد اهللا فنادته املالئكة وهو قائم 

  يصلي يف احملراب يا زكريا إن اهللا

لوادي األمين إىل قوله يا موسى إين أنا اهللا فكسر؛ ألن ما بعد النداء فهذا يوجب الكسر لقوله نودي من شاطئ ا
مبتدأ وقال يف قوله نودي يا موسى أي إين أنا ربك فالكسر على قياس قراءة عبد اهللا، الوجه قال وال يكون يا 

خالف قول سيبويه حني موسى قائماً مقام الفاعل، وال إين أنا ربك؛ ألهنما مجلتان، واجلملة ال تكون فاعلة وهذا منه 
جوز يف ليسجننه أنه فاعل بدا، وقد بينته يف التتمة فال حيتاج إىل إضمار املصدر يف نودي كما ال يضمر سيبويه بدا 
يف قوله ليسجننه بعد قوله مث بدا وأما قوله أنا اخترناك بالفتح والتشديد، عن الزيات واألعمش، ومها يقرآن إين أنا 

بأسرهم وعندي أنه حممول على املعىن؛ ألنه ملا كان قال فاخلع نعليك إنك بالوادي  ربك بالكسر؛ فقد سهوا
املقدس طوًى، وكان معناه افعل ذلك ألنك بالوادي املقدس، جاز أن يقول وأنا اخترناك، أي اخلع نعليك هلذا 



  أعلم وهذا وأين هم من هذا؟ مل يتأملوا يف أول الكالم، ومل ينظروا يف قراءة الزيات، واهللا
  

  اخلامس والعشرون ما جاء يف التنزيل من مهزة ساكنة يترك مهزها أبو عمرو وما ال يترك مهزها

واعلم أن أبا عمرو يترك اهلمزة الساكنة يف األمساء واألفعال حنو الكاس، والفاس، ويومرون وياكلون ويومنون 
ها ثالث وثالثون ال خالف عن أيب عمرو يف ويوفكون وياملون كما تاملون، وما أشبه ذلك، يف أربعني موضعاً، في

مهزها، وهو ما يكون للجزم والوقف، أو خيرج بتركه من لغة إىل لغة، أو من معىن إىل معىن، أو يكون بترك اهلمزة 
أثقل من اهلمزة فأوهلا يف البقرة أنبئهم وفيها أو ننساها ويف آل عمران تسؤهم ويف النساء إن يشأ يذهبكم ويف 

جئه ويف التوبة تسؤهم ويف يوسف نبئنا ويف إبراهيم إن يشأ يذهبكم ويف احلجر نبئ عبادي وفيها ونبئهم األعراف أر
ويف بين إسرائيل اقرأ كتابك وفيها إن يشأ يرمحكم وفيها إن يشأ يعذبكم ويف الكهف وهيء ويهيء ويف مرمي ورئياً 

يك ويف سبأ إن نشأ خنسف هبم األرض ويف فاطر إن ويف الشعراء إن نشأ ننزل وفيها أرجئه ويف األحزاب و تؤوي إل
يشأ يذهبكم ويف يس وإن نشأ نغرقهم ويف حم عسق إن يشأ يسكن الريح ويف النجم أم مل ينبأ ويف القمر نبئهم ويف 
املعارج تؤويه ويف البلد مؤصدة ويف العلق اقرأ باسم ربك واقرأ وربك ويف اهلمزة مؤصدة وأما السبعة الباقية فهي 

  ة أمساء وفعل فاألمساء البأس والكأس، والرأس، والضأن، والذئب،والبئر والفعل يألتكمست
  

  السادس والعشرون ما جاء يف التنزيل من العطف على الضمري املرفوع، وقد أكد بعض ذلك وبعضه مل يؤكد
نت وقال فمن ذلك قوله اسكن أنت وزوجك اجلنة، عطف وزوجك على الضمري يف اسكن بعد ما أكد بقوله أ

فاذهب أنت وربك فأكد وقال مسيتموها أنتم وآباؤكم ومما أكد من ذلك من غري تأكيد بأنت ولكن بشيء آخر 
قوله فأمجعوا أمركم وشركاؤكم فيمن رفع، أكد باملفعول دون أنتم و املفعول يقوم مقام أنتم، مث عطف على قوله 

على الضمري يف استقم، وقام قوله كما أمرت  وشركاؤكم ومن ذلك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك معطوفاً
مقام التأكيد، وجيوز أن يكون من يف موضع النصب مفعوالً معه ومن ذلك قوله جنات عدن يدخلوهنا ومن صلح، 

جيوز يف من الرفع والنصب، على ما تقدم وقد قلنا يف حذف املضاف مذهب أيب علي يف من أن التقدير ودخول من 
اجهم فأما قوله تعاىل ذو مرة فاستوى وهو باألفق األعلى فقد قال أبو علي يف التذكرة قوله صلح من آبائهم وأزو

هو مرتفع باالبتداء، وليس مبحمول على الضمري الذي يف استوى فإن قلت فإن استوى يقتضي فاعلني، أال ترى 
لثاين أن تقتصر به على فاعل أنك تقول استوى زيد وعمرو، فإن هذا املفعول يكون على ضربني األول ما ذكرنا وا

واحد كقوله على العرش استوى وإذا احتمل ذا مل يكن ملن زعم أن الضمري املرفوع يعطف عليه من غري أن يؤكد 
داللة يف هذه اآلية؛ الحتماهلا غري ما ذكر، وهو ما محلناه عليه وهذا القائل هو الفراء؛ ألنه قال املعىن استوى النيب 

م باألفق األعلى ليلة املعراج، حني أسري به صلى اهللا عليه وآله ومنه قوله تعاىل إذا كنا تراباً وجربيل عليهما السال
  وآباؤنا، عطف آباؤنا على الضمري يف كنا ملكان قوله تراباً

وأما قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني فيمن رفع العني وجوز فيه أبو علي أن يكون العني 
وعاً على االبتداء واجلار خرب، وجوز أن يكون حمموالً على موضع أن، وجوز أن يكون رفعاً عطفاً على الضمري مرف

الذي يف الظرف، وإن مل يؤكد كما جاء ما أشركنا وال آباؤنا فعطف آباؤنا على الضمري الذي يف أشركنا، كما قال 
، فقد قال يف اجلواب إمنا يقوم ال مقام التأكيد إن كانت ومل يؤكده؛ فكذا هاهنا فإن قلت إن ال يقوم مقام التأكيد



قبل الواو؛ فأما إذا جاءت بعد الواو، مل تقم مقام التأكيد، أال ترى أن التأكيد يف اآلي اليت تلونا قبل الواو، حنو 
يبويه اسكن أنت وزوجك، وقوله فاستقم كما أمرت وهذا من أيب علي استدراك على البصريني قاطبة؛ ال سيما وس
قال يف اآلية األوىل إن قوله وال آباؤنا مبنزلة قمت أنت وزيد؛ فال يرى العطف على املضمر إال بعد التأكيد؛ 

والتأكيد بأنت، وأنا، أو ما يقوم مقامهما من املفعول وغريه ومل يروا التأكيد بقوهلم نفس فلم جييزوا قمت نفسك 
وزيد قالوا ألن النفس اسم متصرف، تدخلها العوامل خبالف  وزيد، كما أجازوا قمت أنت وزيد، وقمتم أمجعون

أنت، وأمجعني وقد يقع يف التأكيد هبا ليس يف بعض كالمهم؛ كقوهلم هند خرجت نفسها؛ فيكون كقولك خرجت 
هي نفسها فيكون تأكيداً هلي ويقال هند خرجت نفسها؛ فتكون الفاعلة، كما تقول خرجت جاريتها، واملعنيان 

لم جير جمرى أمجعني ومن هنا قال أبو علي لو قلت جاءوين أنفسهم؛ مل حيسن حىت تؤكد، فتقوجلاءوين هم خمتلفان؛ ف
أنفسهم؛ ملل ذكرنا فلم حيسن لذلك أن حتمله على الضمري حىت تؤكد؛ يعين حىت تقول قمت أنت نفسك وزيد ولو 

سك ومل تذكر املؤكد خبالف قلت مررت بك نفسك؛ جاز تأكيد الكاف بالنفس؛ ألنك كأنك قلت مررت بنف
العطف؛ إذ ال جيوز مررت بك وزيد وإن قلت جاءوين أنفسهم، ال جيوز؛ ألن املضمر املتصل يف غاية الضعف، 

واملؤكد متبوع، فيكون أقوى من التأكيد، وهنا النفس أقوى من املضمر؛ فال يكون تابعاً له؛ فإذا انفصل املضمر 
زلة األمساء األجنبية، أو بقيت بعدها مبنزلة أخرى، خبالف املتصل؛ إذ ليس بعدها جاز أن تكون النفس تابعاً له؛ مبن

منزلة أخرى وقد ذكر سيبويه امتناع تأكيد املضمر بالنفس يف ثالثة مواضع يف حد أمساء األفعال ويف حد األحرف 
رفع عطف على التاء  اخلمسة ويف حد عالمات املضمرين ومن ذلك قوله تعاىل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن، فمن

ومنه إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة رفع عطف على الضمري يف تقوم ومن ذلك 
قوله ال أملك إال نفسي وأخي، أخي عطف على الضمري يف ال أملك وإن شئت كان مبتدأ، والتقدير وأخي كذلك؛ 

  ء؛ ألنه مضمر جمرورفحذف اخلرب؛ وال يكون جراً بالعطف على اليا
  

  السابع والعشرون ما جاء يف التنزيل، حلقت إن اليت للشرط ما وحلقت النون فعل الشرط

فمن ذلك قوله تعاىل فإما يأتينكم مين هدًى فمن تبع هداي وقال فإما نذهنب بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك وقال 
بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يف السورتني قال أبو  فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك وقال وإما نرينك

إسحاق إعراب إما يف هذا املوضع إعراب حرف الشرط واجلزاء؛ ألن اجلزاء إذا جاء يف الفعل، معه النون الثقيلة 
واخلفيفة، لزمه ما، وفتح ما قبل النون يف يأتينكم لسكون الياء وسكون النون األوىل قال أبو علي ليس الشرط 

ء من مواضع النونني؛ إمنا يدخالن على األمر والنهي، وما أشبههما من غري الواجب ويف قوله ألن اجلزاء إذا واجلزا
جاء يف الفعل معه النون الثقيلة واخلفيفة ما يوهم أنه من مواضعهما يف الكالم يف الكالم، وأن دخوهلا مساغاً فيه؛ 

  وإمنا يلحق الشرط يف ضرورة الشعر، كقوله
  أبداً وقتل بين قتيبة شايف... منهم فليس بآيب من يثقفن 

  وكذلك اجلزاء كقوله
  ومهما تشأ منه فزارة مينعا

  وهذا كقوله
  حيسبه اجلاهل ما مل يعلما



وإن يف اجلزاء أمثل؛ ألنه بغري الواجب أشبه، أال ترى أنه خرب غري مبت كسائر األخبار ويف هذا الكالم شيء آخر 
يف الفعل معه النون اخلفيفة والثقيلة؛ لزمه ما يوهم أن ما لزمت لدخول النون؛ وأن  وهو أن قوله اجلزاء إذا جاء

حلاق النون سبب حلاق ما؛ واألمر بعكس ذلك وخالفه؛ ألن السبب الذي له دخلت النون الشرط يف قوله فإما 
، إمنا هو حلاق ما أول يأتينكم مين هدى، فإما ترين من البشر أحداً، وإما تعرضن عنهم، وحنو ذلك عند النحويني

الفعل بعد إن، فلذلك صار موضعاً للتنوين بعد أن مل يكن هلما موضع وإمنا كان كذلك عند سيبويه وأصحابه، 
ملشاهبة فعل الشرط بلحاق ما به بعد إن دون أخواهتا الفعل املقسم عليه، وملشاهبة كل واحد منهما صاحبه يف معىن 

خول ما، على ما يذهب إليه النحويون، وكان لزوم النون فعل الشرط الوجه التوكيد هبما، فسبب حلاق النون د
لدخول احلرف قبله، إذا كان يف خرب غري مبت فإن قيل مل لزمت النون فعل الشرط مع إن إذا حلقتها ما دون سائر 

ا ذكروه من أخواهتا؟ وهال لزمت سائر أفعال الشرط؛ إذا دخلت على حرف اجملازاة ما كما لزمته مع إن، إذ م
الشبه ليفعلن موجود يف سائر احلروف، وقد جاء أينما تكونوا يدرككم املوت، وأينما تكونوا يأت بكم اهللا، وأيا ما 

تدعوا فله األمساء احلسىن، وكل ذلك ال نون فيه؟ اجلواب يف ذلك أن النون مل تلحق الشرط مع سائر حروف 
ؤكدة؟ وذلك أنه قد استقبح أن يؤكد احلرف وال يؤكد الفعل، اجلزاء، كما حلقت مع إن الختالف موضعي ما امل

وله من الرتبة واملزية على احلرف ما لالسم على الفعل؛ فلما أكد احلرف، والفعل أشد متكناً منه، قبح ترك تأكيده 
تؤكد مع تأكيد احلرف، وليس سائر حروف اجلزاء مثل إن يف هذا املوضع؛ ألهنا أمساء، وهي حروف، فال تنكر أن 

هي دون شروطها أال ترى أن لالسم من القدمة على الفعل ما للفعل على احلرف؛ فيقبح لذلك ترك توكيد الفعل 
مع االسم، كما قبح ترك توكيده مع احلرف فإن قلت فما الذي يدل على أن التوكيد الحق للحرف؟ وما ننكر أن 

إىل آخره مثل ليفعلن؟ فالذي يدل على حلاقه حرف  يكون حلاقه للفعل دون اجلزاء، فيكون الفعل مؤكداً من أوله
اجلزاء دون الشرط أن الوقف عليه؛ وأن أحداً مل يقف على إن وحدها يف حنو وإما ختافن من قوم خيانة فيستأنفوا ما 
ا مع الفعل؛ كما استأنفوا بال مع الفعل، كقوله ال أقسم بيوم القيامة ويدل أيضاً على حلاقها للحرف دون الفعل أهن

  قد حلقت احلروف أيضاً يف حنو
  أال لتما هذا احلمام لنا

ويف اإلدغام أيضاً تقوية؛ ألن الكلمة لو نوي هبا االنفصال جاز فيها اإلظهار كما جاز يف من ما وما أشبهه وكل هذا 
فافترق يدل على أن التأكيد الحق للحرف، وإذا أكد احلرف الذي ال يستقل إال بالفعل بعد إن ال يؤكد الفعل؛ 

فعل شرط إن وفعل شرط سائر احلروف يف لزوم النون هلا مع ما القتراهنما فيما ذكرنا فهذا الذي ذكرناه يصلح أن 
حيتج به من زعم أن النون الزمة للشرط إذا حلقت ما إن اجلزاء وقد قال أبو العباس، وخالفه يف ذلك سيبويه، فقال 

بإحدى النونني، وغري منون هبما، كما أن سائر احلروف كذلك وإذا مل  إن ما إذا حلقت إن اجلزاء تبعه الفعل منوناً
يلزم النون مع إن كما مل يلزم يف احلروف األخر حنو أينما تكونوا مل يلزم على قوله الفصل بينهما؛ كما لزم يف قول 

  من زعم أن النون الزمة وقد استقصينا اخلالف يف هذا، واهللا أعلم
  

  ء يف التنزيل عقيب امسني كين عن أحدمها اكتفاء بذكره عن صاحبهالثامن والعشرون ما جا

وقد ذكر ذلك سيبويه يف الكتاب، واحتج بأبيات، ورمبا أسوقها لك بعد البداية بآي التنزيل فمن ذلك قوله تعاىل 
رنا أهنم قالوا واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية، ومل يقل وإهنما اكتفاء بذكر الصالة عن ذكر الصرب، وقد ذك

إن اهلاء لالستعانة ومن ذلك قوله وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت وقال ومن يكسب خطيئة 



أو إمثاً مث يرم به بريئاً، فهذا على القياس املستمر، ألن التقدير وإن كان أحد هذين؛ ومن يكسب أحد هذين، ألن 
  له وبه فكذلك إذا قال بلفظة أو ماأو ألحد الشيئني ولو صرح هبذا لصح وجاد 

فأما قوله إن يكن غنياً أو فقرياً فاهللا أوىل هبما وقوله أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا قالوا إن اهللا حرمهما 
على الكافرين فهذا على قياس اآليتني املتقدمتني، حقهما فاهللا أوىل به، وحرمه؛ ولكنه جاء على قوهلم جالس احلسن 

  ابن سريين؛ على معىن أنه جيوز له جمالستهما ومثل هذا قد جاء يف الشعر، أنشدوا لرجل من هذيلو
  أو يسرحوه هبا واغربت السوح... وكان سيان أال يسرحوا نعماً 

وأنت تقول سيان زيد وعمرو، ولكنه قال أو يسرحوه، على ما ذكرنا ومن ذلك قوله والذين يكنزون الذهب 
ا ومل يقل ينفقوهنما وقال والنخل و الزرع خمتلفاً أكله، ومل يقل أكلهما وقال واهللا ورسوله أحق والفضة وال ينفقوهن

أن يرضوه، والتقدير واله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه وقال فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه فيمن قرأ 
  ها ومل يقل إليهما وأنشد لألنصاريبالتاء، ومل يقل خييالن وقال وإذا رأوا جتارة أو هلواً انفضوا إلي

  عندك راض والرأي خمتلف... حنن مبا عندنا وأنت مبا 
  ومل يقل مبا عندنا راضون؛ اكتفاء بالثاين عن األول وقال

  بريئاً ومن أجل الطوى رماين... رماين بأمر كنت منه ووالدي 
  وقال

  وكان وأنت غري غدور
  فأحفظها

  
  زيل صار الفصل فيه عوضاً عن نقصان حلق الكلمةالتاسع والعشرون ما جاء يف التن

وذلك إمنا جيئ يف أكثر األحوال يف باب املؤنث، فيقولون قامت هند، فإذا فصلوا بينهما قالوا قام اليوم هند فمن 
ذلك قراءة أكثرهم وال يقبل منها شفاعة، قالوا إن التذكري أحسن ملكان الفصل، وقد قرئ أيضاً بالتاء، ومل يعتد 

فصل كما قال وتغشى وجوههم النار وقال وأخذت الذين ظلموا الصيحة وقال فأخذهتم الرجفة وقال ومل تكن له بال
فئة ينصرونه فيمن قرأ بالتاء وقال وتكون لكما الكربياء فيمن قرا بالتاء؛ وهم األئمة السبعة، إال محاداً رواه عن 

األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا وقال أو لك تأهتم بينة  عاصم بالياء وقال فأخذهتم الرجفة وقال أفلم يسريوا يف
ما يف الصحف األوىل وقال ال حتل لك النساء فيمن قرأ بالتاء هذه اآلي وحنوها مل يعتد فيها بالفصل، كما اعتد به 

ة اعتد فيها يف قوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة يف هود وقوله يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك يف آي كثري
بالفصل ومما اعتد فيه بالفصل قوله تعاىل ولئن متم أو قتلتم إلىل اهللا حتشرون، مل تدخل النون هنا؛ ألهنا إمنا تدخل 

فتفصل هذه من الم االبتداء قال أبو علي يف قوله ص والقرآن ذي الذكر، وهو يبطل قول الفراء إن قوله كم 
لكنا؛ قال هذا ال جيوز؛ ألن الالم على هذا احلد داخلة على الفضلة مث أهلكنا جواب القسم، وإن التقدير لكم أه

قال فإن قال قائل ما ننكر أن تكون الالم اليت دخلت على األفعال مرادة يف كم حمذوفة لطول الكالم؛ وإن دخوهلا 
له إلىل اهللا حتشرون وكما يف كم العامل فيه أهلكنا مبنزلة دخوهلا على إىل املتعلقة بالفعل املنتصبة املوضع به يف قو

جاز دخوهلا على اجلار املنتصب املوضع كذلك جيوز دخوهلا على كم املنتصبة املوضع مث قال اجلواب عندي أن 
التقدير هبذه الالم يف قوله إلىل اهللا حتشرون أال ترى أن القسم إمنا وقع على أهنم حيشرون ال على اجلار واجملرور، 

املؤكد بالالم، وامللقى املقسم به وإمنا دخلت الالم على احلرف اجلار لتقدمه عليه، ومل  واملقسم عليه بالفعل، وهو



تدخل إحدى النونني على الفعل لوقوعه على احلرف، وجاز دخوهلا على احلرف يف كال املوضعني؛ إذ املراد به 
ه التأخري إىل اخلرب فإذا كان التقدير التأخري، كما جاز دخول الم االبتداء يف مثل إن زيداً لطعامك آكل؛ إذ املراد ب

ما ذكرنا مل جيز أن يكون كم أهلكنا مبنزلة إلىل اهللا حتشرون يف جواز دخول الالم عليها كدخوهلا يف كم، إذا كان 
دخوهلا يف قوله إلىل اهللا حتشرون مبنزلة دخوهلا على الفعل، وعلى حسب ما تكون عليه هذه الالم يف سائر مواضعها 

ا، فليس يسوغ تقدير دخوهلا على الفعل يف كم والفصل الذي وقع بني الالم وبني حتشرون صار عوضاً ومتصرفاهت
عن دخول النون ومما جيري جمرى الفصل املفعول الواقع بني املعطوف و املعطوف عليه يف حنو قوله فاستقم كما 

الضمري يف حنو قوله اذهب أنت وربك،  أمرت، وقوله فأمجعوا أمركم وشركاءكم صار املفعول هنا عوضاً عن إبراز
  وهكذا قال ما أشركنا وال آباؤنا

  املتمم الثالثني ما جاء يف التنزيل وقد محل فيه اللفظ على املعىن وحكم عليه مبا حيكم على معناه ال على اللفظ

فمن ذلك قوله تعاىل وقد ذكر ذلك سيبويه يف غري موضع، وأنشد فيها أبياتاً، رمبا نسوقها لك بعد البداية باآلي 
قال إنه يقول إهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا تسر الناظرين من وقف على قوله فاقع وجعا فاقعاً تابعاً لصفراء ابتدأ لوهنا 
ورفعها باالبتداء، وجعل قوله تسر الناظرين خرباً عنها وإمنا قال تسر ومل يقل يسر؛ محالً على املعىن؛ ألن قوله لوهنا 

قال صفرهتا تسر الناظرين ومثله قوله تعاىل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم فعدى رفثاً بإىل  صفرهتا؛ فكأنه
محالً على اإلفضاء، وكما قال أفضى بعضكم إىل بعض كذا قال الرفث إىل نسائكم ومثل ذلك قول أيب علي يف 

ذا حممول على املعىن؛ ألنه ملا قال وال تؤمنوا قوله تعاىل وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم مث قال أن يؤيت أحد فقال ه
كأنه قال أجحدوا أن يؤيت أحد مثل ما أوتيتم؟ ومثله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا فعداه مبن كأنه قال 

؟ وجنيناه من القوم الذين كذبوا وقال فمن ينصرنا من بأس اهللا إن جاءنا، كأنه قال من يعصمنا من بأس اهللا إن جاءنا
وقال وتقسطوا إليهم، فحمله على اإلحسان، كأنه قال وحتسنوا إليهم ومن هذا الباب قوله تعاىل إمنا الصدقات 
للفقراء إىل قوله ويف الرقاب والغارمني يف الرقاب مل يعطف على الفقراء؛ ألن املكاتب ال ميلك شيئاً، وإمنا ذكر 

لكون، ويف سبيل اهللا مثل قوله ويف الرقاب ألن ما خيرج يف لتعريف املوضع، والغارمني عطف على الفقراء إذ ال مي
سبيل اهللا يكون فيه ما ال ميلك املخرج فيه، مثل بناء القناطر، وعقد اجلسور، وسد الثغور، وقوله وابن السبيل 

كم ومن عطف على الالم يف الغارمني أو يف ابن السبيل مل يكن سهالً واملكاتب عبد؛ لقوله هل لكم مما ملكت أميان
هذا الباب قوله تعاىل ما لكم من إله غريه فيمن رفع قوله غريه وكذلك هل من خالق غري اهللا فيمن رفع وكذلك 

قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال أكرب فيمن رفع كان ذلك 
وهل خالق غري اهللا، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ومثله ولقد  كله حمموالً على املعىن؛ إذ املعىن ما لكم إله غريه،

أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل مث قال ومن الذين قالوا إنا نصارى، ألم معىن قوله أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل واحد؛ 
قال هذا ريب، فجاء قوله ومن الذين قالوا على املعىن، ال على اللفظ ومن ذلك قوله تعاىل فلما رأى الشمس بازغة 

أي هذا الشخص؛ أو هذا املرئي وكذلك قوله تعاىل فمن جاءه موعظة من ربه، ألن الوعظ واملوعظة واحد وقالوا 
يف قوله تعاىل إن رمحة اهللا قريب من احملسنني إنه أراد به الرمحة هنا املطر، وجيوز أن يكون التذكري هنا إمنا هو ألجل 

  فعيل، على قوله
  صديقبأعني أعداء وهن 

  وقوله



  ال عفراء منك قريب
وأما قوله تعاىل بل اإلنسان على نفسه بصرية، فإنه محله على النفس ألن اإلنسان والنفس واحد، وقيل بل التاء 

للمبالغة، وقيل بل التقدير عني بصرية؛ فحذف املوصوف وقال جماهد بل اإلنسان على نفسه شاهد عينه وياه 
والظرف فيما ارتفع به خرب، واهلاء العائد من اجلملة إىل املبتدأ، وهو اجملرور ورجاله، فيكون اإلنسان مبتدأ، 

  باإلضافة، كما تقول زيد يف داره عمرو وعكس األول قول احلطيئة
  لقد جار الزمان على عيايل... ثالثة أنفس وثالثة ذود 

هلا أنث العشر ملا كان األمثال محل األنفس على األشخص؛ كأنه قال ثالثة أشخص ومنه قوله تعاىل فله عشر أمثا
مبعىن احلسنات، محل الكالم على املعىن ومن ذلك قوله أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم، أمل تر إىل املأل، أمل تر إىل 
الذي حاج، أمل تر إىل ربك عدي ترى بإىل محالً على النظر؛ كأنه قال أمل تنظر وإن شئت كان املعىن أمل ينته علمك 

؟ وعكس هذا قوله أو مل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض ومل يقل إىل ملكوت، ألن املعىن أو مل إىل كذا
يتفكروا يف ملكوت السموات ومن احلمل على املعىن قوله أو كالذي مر على قرية بعد قوله إىل الذي حاج كأنه 

ين على أن األول كأنه قد سيق كذلك قال أرأيت كالذي حاج إبراهيم يف ربه، أو كالذي مر على قرية؛ فجاء بالثا
ومنه قوله تعاىل وأنفقوا مما رزقناكم إىل قوله فأصدق و أكن، ألن معناه إن يؤخين أصدق وأكن، فحمل أكن على 

  موضع فأصدق ألنه يف موضع اجلزم ملا كان جواب لوال

تقدم ذكره، من اسم اهللا، واملعىن يهديهم ومن ذلك قوله تعاىل ويهديهم إليه سراطاً مستقيماً اهلاء يف إليه يعود إىل ما 
إىل صراطه صراطاً مستقيماً كما قال وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم صراط اهللا، وإن محلت صراطاً على أنه ملا 

قال ويهديهم إليه دل هذا الكالم على انه قال يعرفهم، فنصب صراطاً على أنه مفعول هلذا الفعل املضمر، واألول 
وله ديناً قيماً، حيتمل ثالثة أوجه أحدمها أنه ملا قال إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم، استغىن أشبه ومن ذلك ق

جبري ذكر الفعل عن ذكره ثانياً، فقال ديناً قيماً، أي هداين ديناً قيماً، كما قال اهدنا الصراط املستقيم وإن شئت 
اعرفوا وديناً قيماً إن شئت محلته على اإلتباع؛ كأنه  نصبته على اعرفوا، ألن هدايتهم إليه تعريف هلم، فحمله على

قال اتبعوا ديناً قيماً والتزموه، كما قال ابعوا ما أنزل إليكم من ربكم ومن ذلك قوله تعاىل حيلون فيها من أساور 
  من ذهب ولؤلؤ

وجه؛ ألنه نصب فقال قال أبو علي وجه اجلر يف ولؤلؤ أهنم حيلون أساور من ذهب ومن لؤلؤ؛ أي منهما وهذا هو ال
حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً محله على وحيلون لؤلؤاً، واللؤلؤ إذا انفرد من الذهب والفضة مل يكن حلية 

فإن قلت فقد قال اهللا تعاىل وتستخرجون حلية تلبسوهنا فعلى أن يكون حلية إذا وضع يف الذهب والفضة صار 
عصر مخراً ألنه قد يستحيل إليها بالشدة؛ كما يكون ذلك حلية على الوجه حلية، كما قال يف العصري إين أراين أ

خبالفه وحيتمل النصب وجهاً آخر، وهو أن حتمله على موضع اجلار واجملرور؛ ألن موضعهما نصب أال ترى أن معىن 
على حياة ومن  حيلون فيها من أساور حيلون فيها أساور، فتحمله على املوضع وقيل يف قوله ولتجدهنم أحرص الناس

الذين أشركوا إن من دخلت، ألن معىن قوله أحرص الناس أحرص من الناس، فقال ومن الذين أشركوا محالً على 
املعىن وقد ذكرنا ما يف هذا يف حذف املوصوف ومن احلمل على املعىن قوله فمن بدل بعد ما مسعه، واملتقدم ذكر 

اء كقوله وإذا حضر القسمة مث قال فارزقوهم منه محالً على احلظ الوصية؛ ولكن معناه اإليصاء، أي من بدل اإليص
والنصيب ومن ذلك قوله تعاىل مايل ال أرى اهلدهد، وما لنا ال نرى رجاالً، ملا كان املعىن يف قولك ما يل ال أراه؛ وما 



وين عن اهلدهد، أشاهد لنا ال نراهم، أخربونا عنهم؛ صار االستفهام حمموالً على معىن الكالم، حىت كأنه قال أخرب
هو، أم كان من الغائبني؟ وكذلك اآلية األخرى، فيمن وصل اهلمزة ومل يقطعها يف قوله أختذناهم سخرياً وكما 

استقام احلمل على املعىن يف هذا النحو كذلك محل اآلية عليه، فيما ترى أنه مذهب أيب احلسن يعين قوله إن 
ذلك قوله وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني من منصوب املصدقني واملصدقات وأقرضوا اهللا ومن 

املوضع محالً على املعىن؛ ألن معىن جعلنا لكم فيها معايش أعشناكم، وكأنه قال وأعشنا من لستم له برازقني وجيوز 
قال سيبويه أن يكون من مبتدأ واخلرب مضمر والتقدير ومن لستم له برازقني جعلنا لكم فيها معايش ومن ذلك ما 

قال سألت اخلليل عن قوله تعاىل أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فتصبح األرض خمضرة، قال هذا واجب، وهو 
تنبيه، كأنك قلت انتبه إن اهللا أنزل من السماء ماء، وكان كذا وكذا ومن ذلك قوله من ذا الذي يقرض اهللا قرضاً 

بالنصب؛ ألنه إمنا ينصب إذا كان السؤال على القرض؛ لو كان أيقرض حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثرية فيمن قرأ 
زيد فيضاعفه عمرو؟ ويف اآلية السؤال عن املقرض، ال عن اإلقراض؛ ولكنه محل على املعىن؛ فصار السؤال عن 

املقرض، كالسؤال عن اإلقراض ومن ذلك قوله وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم ويكفر عنكم من 
اتكم فيمن جزم يكفر محالً على موضع الفاء؛ ألن الفاء يف موضع اجلزم ومن احلمل على املعىن لسنت كأحد من سيئ

النساء أن أتقينت هم حممول على املعىن إذا جعلته يسد مسد اجلواب؛ ألن ليس لنفي احلال، واجلزاء ال يكون باحلال 
 ختضعن دون لسنت، ولسنت أوجه ومن ذلك قوله من يضلل تقديره باينتم نساء املسلمني وجيوز أن يكون اجلواب فال

اهللا فال هادي له ويذرهم، فيمن جزم محله على موضع الفاء ومن ذلك قوله قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم سيقولون هللا يف قراءة اجلمهور، غري أيب عمرو ألن معىن من رب السموات ملن السموات؟ فقال هللا 

ملعىن كما أن من قال يف األول وهو رواية العباس وأيب عمرو، سيقولون اهللا محل قوله ملن األرض على محالً على ا
  املعىن، كأنه قال من رب األرض؟ فقال اهللا

ومثله قال أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني جواباً لقوهلم أتتخذنا هزواً ولو محل على اللفظ لقال أن أكون من 
عاىل ولتصغي إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة فقد قال يف التذكرة إنه حممول على ما قبله من اهلازئني وأما قوله ت

املصدر، واملصدر مفعول له، وهو يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً أي للغرور وغرورهم على ضربني 
يؤمنون فتقديره للغرور، ولتصغي إليه  إما أن يغري بعضهم بعضاً، أو يغروا مجيعاً من يوسوسون له ويوالونه ممن ال

أفئدة الذين ال يؤمنون والضمري يف إليه لزخرف القول أو لوحيهم، أو لريضوه وال يكون أن حتمله على األمر، على 
قوله واستفزز من استطعت لثبات األلف يف الفعل، وليست بفاصلة، فتكون مثل السبيال فإذا كان كذلك مل يتجه 

ذكرنا؛ أو على قول أيب احلسن، مع أن ذلك عزيز غامض ما علمته مر يب إال هذا البيت الذي إال على هذا الذي 
  أنشده فيه قال وللقائل أن يقول إن املقسم عليه حمذوف مضمر، كأنه

  لتغين عين ذا إناؤك أمجعا... إذا قال قدين قلت آليت حلفة 
لتقتمحن لداللة احلال عليه، وألن ما يف الكالم من أي قلت باهللا لتشربن أو لتقتمحن مجيع ما يف اإلناء؛ فحذف 

قوله لتغين عين، وإن أجاز ذلك فيه، مل يكن فيه حجة قلت الذي قال بالم األمر يف اآلية؛ هو اجلبائي، ومل ينظر إىل 
 إثبات األلف، ومل يعلم أن قوله ال ترضاها وأخواته من الضرورة؛ كأنه استأنس بقراءة زبان ال ختاف دركاً وال

ختشى فزعم الفارسي أن ذاك للفاصلة كالظنونا والسبيال، وليس قوله ولتصغي فاصلة ومن ذلك ما ذهب إليه أبو 
علي يف قراءة أيب عمرو يف نصبه ويقول الذين آمنوا فزعم أنه حممول على قوله فعسى اهللا أن يأيت بالفتح وأنت ال 

محله على املعىن، ألن معىن فعسى اهللا أن يأيت بالفتح، و فعسى تقول فعسى اهللا أن يأيت بأن يقول الذين آمنوا؛ ولكن 



أن يأيت اهللا بالفتح، واحد وجوز أن يكون بدالً من قوله أن يأيت أجزنا يف قدمياً أن يكون حمموالً على الفتح، أي وأن 
لوحي وكرواية هبرية يأيت بالفتح ويقول املؤمنون كما قال اخلليل يف قوله تعاىل أو يرسل رسوالً أنه حممول على ا

فنجي بالنصب محالً على نصرنا من قوله جاءهم نصرنا فنجي ومن ذلك قوله أنا خري منه ومنه فليحذر الذين 
خيالفون عن أمره، محله على يعدلون فعداه بعن وهذا النحو كثري أال ترى أن سيبويه قال يف قوهلم ألست أتيتنا 

اللفظ وأجاز النصب، وعلى املعىن فمنع النصب؛ إذ معناه اإلثبات فحمل مرة على  -بالرفع والنصب  -فتحدثنا 
وهلذا جاء أليس منكم رجل رشيد، خبالف قوله ألست بربكم قالوا بلى فجاء االختالف يف اآليتني؛ كما جاء الرفع 

لفظ والنصب يف املسألة فحمل مرة على اإلثبات، وأخرى على النفي ومن ذلك قوله يا حسرة على العباد، إن ال
لفظ النداء، واملعىن على غريه كما أن قوله اغفر لنا أيتها العصابة، اللفظ على النداء، واملعىن على غري النداء، إمنا 
هو االختصاص قال أبو علي مثل ما يكون اللفظ على شيء واملعىن على غريه قوهلم ال أدري أقام أم قعد؟ أال ترى 

ه وكذلك قوهلم حسبك، اللفظ لفظ االبتداء واملعىن على غريه وكذلك أن اللفظ على االستفهام واملعىن على غري
قوهلم اتقى اهللا امرؤ فعل خرياً يثب عليه؛ اللفظ لفظ اخلرب واملعىن معىن الدعاء وكذلك فليمدد له الرمحن مداً وإىل 

تمين وليس هذا هذا النحو ذهب أبو عثمان يف قوهلم أال رجل ظريف؟ فقال اللفظ لفظ اخلرب، واملعىن معىن ال
بسائغ؛ ألن الكالم قد دخله ما منع هذا املعىن، أال ترى أن هذا ارتفع باالبتداء، وقد دخل الكالم من املعىن ما أزال 

معىن االبتداء؛ أال ترى أن معىن الطلب قد أزال معىن االبتداء؛ من حيث جرى جمرى اللهم غالماً؛ أي هب يل 
ب يل؛ وأال آخذ؛ وأال أعطي؟ وحنو ذلك فإذا دخل هذا املعىن أزال معىن وكذلك قولك أال رجل؟ مبنزلة قوله ه

االبتداء؛ وإذا زال معناه مل جيز ارتفاعه باالبتداء، ملعاقبة هذا املعىن له؛ وإذا عاقبه ذلك وأزاله مل جيز أن يرتفع أفضل 
  قول سيبويه هلذه اآلية بأنه خرب؛ لبطالن كون األول أن يكون مبتدأ أويف موضع االبتداء فالقول يف ذلك

  
  احلادي والثالثون ما جاء يف التنزيل من حذف أن وحذف املصادر، والفصل بني الصلة واملوصول

وهو من باب لطائف الصناعة، ألهنم زعموا أن أن موصولة، وحذف املوصول وإبقاء صلته منكر عندهم، ومع ذلك 
ثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهللا قالوا التقدير بأن ال تعبدوا فقد جاء يف التنزيل فمن ذلك قوله تعاىل وإذ أخذنا مي

إال اهللا، فلما حذفت أن عادت النون وكذلك قوله ال تسفكون دماءكم تقديره بأن ال تسفكوا دماءكم، فحذفت 
يهدي أن وعادت النون قالوا ومثله قوهلم تسمع باملعيدي خري من أن تراه أي أن تسمع ومن ذلك قوله تعاىل كيف 

اهللا قوماً كفروا بعد إمياهنم وشهدوا أن الرسول، أي بعد إمياهنم أن شهدوا، فحذفت أن ليصح عطفه على إمياهنم 
وإن شئت كان التقدير بعد أن آمنوا وشهدوا، فتضع املصدر موضع أن ليصح عطف شهدوا عليه ومن ذلك قوله 

أن سبقوا، ليصح قيامه مقام املفعولني ومن ذلك قوله تعاىل تعاىل وال حيسنب الذين كفروا سبقوا فيمن قرأ بالياء، أي 
قل أفغري اهللا يأمروين أعبد أيها اجلاهلون، فقال تأمروين لغو، كقولك هذا يقول ذاك بلغين، فبلغين لغو، وكذلك 

  تأمروين؛ كأنه قال فيما تأمروين؛ وكأنه قال فيما بلغين، وإن شئت كان مبنزلة
  لوغىأال أيهذا الزاجري أحضر ا

قال س غري منصوب بأعبد على القول األول، وعلى القول الثاين بتأمرين وال جيوز انتصابه بأعبد؛ ألن أعبد يف صلة 
أن وغري قبله، وال يعمل ما يف الصلة فيما قبل املوصوف فا يؤكد أهنم يراعون احلال األوىل، بعد حذف أن ما روى 

أحضر قال أبو سعيد أجود ما يقال فيه ما ذكر سيبويه عن أبو عثمان املازين عن قطرب أحضر الوغى بنصب 
اخلليل، وهو نصب غري بأعبد، وتأمروين غري عامل، كما تقول هو يقول ذلك فيما بلغين، وزيد قائم ظننت، كأنك 



  قلت هو يقول ذاك فيما بلغين، وزيد قائم فيما ظننت قال وقال سيبويه وإن شئت كان مبنزلة
  ر الوغىأال أيهذا الزاجري أحض

وهو ضعيف؛ ألنه يؤدي إىل أن يقرر أعبد مبعىن عابداً غري اهللا، وفيه فساد والذي عليه الناس، هو الوجه األول 
  الذي ذكرناه قد قال سيبويه هذا الكالم هاهنا، وقال يف الباب املترجم عنه

  ما يكون فيه إال وما بعده وصفاً
  مبنزلة مثل وغري ومضى يف كالمه

ول ما أتاين إال زيد، وأنت تريد أن جتعل الكالم مبنزلة مثل، إمنا جيوز ذلك صفة مث قال وال جيوز أن وال جيوز أن تق
يكون رفع زيد على إضمار إال أن يكون زيداً؛ ألنك ال تضمر االسم الذي هذا من متامه، ألن أن يكون امساً وما 

الثانيوأبو إسحاق تكلم على اآلية، أعين قوله أفغري  بعده صلة له وجيوز يف اآلية األوىل حذف أن ومل جيوزه يف الفصل
اهللا تأمروين ونقل كالمه أبو علي يف اإلغفال وأراد أن يتكلم عليه، فبيض املوضع وهذا كالم أيب إسحاق أفغري 
ع منصوب بأعبد ال بقوله تأمروين املعىن أفغري اهللا أعبد أيها اجلاهلون فيما تأمروين ولوكان أبو العباس حني تتب

سيبويه، وتكلم مبثل هذا الكالم البارد الذي ال خيدش شيئاً من كالمه، وتتبعه على هذا الوجه، وتكلم مبثل هذا 
الكالم، وفصل بني املوضعني كان أحق وأجدر وقد ضمنت هذا الكتاب مثل هذا الفصل فصوالً أخر، تقدم بعضها، 

ر أن يف التنزيل قوله تعاىل فما جزاء من يفعل ذلك وأنت بصدد الثاين فاحفظها قال الشيخ ومما حيمل على إضما
منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب، فأن مضمرة، وهي مع الفعل يف تقدير املصدر 

معطوف على خزي ومثله مودة بينكم يف احلياة الدنيا مث يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، أي مث كفر بعضكم ببعض 
م القيامة، فأضمر أن ومثله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اهللا وجوههم مسودة، أي ويوم القيامة رؤية الذين يو

كذبوا على اهللا، ألن قبله أن تقول، و أو تقول وقد قال أبو علي يف قوله تعاىل وال حتسنب الذين كفروا سبقوا، جيوز 
سبقوا، فحذفت أن كما حذفتها يف تأويل سيبويه يف قوله أفغري  أن تقدر حذف أن كأنه ال حتسنب الذين كفروا أن

  اهللا تأمروين قال وحذف أن قد جاء يف غري شيء من كالمهم قال
  لدن صرحت حجاجهم فتفرقوا... وإن كبرياً مل يكن رب علبة 

  أي لدن أن صرحت وأثبت األعشى يف قوله
  يم أرنبايراين فيكم طالب الض... أراين لدن أن غاب رهطي كأمنا 

  وقد حذفت من الفعل وبنيت مع صلتها يف موضع الفاعل أنشد أمحد بن حيىي ملعاوية بن خليل النصري
  وعهدي به فينا يفش بكري... وما راعين إال بشري بشرطه 

  فإذا وجهه على هذا سد أن مسد املفعولني

ية من احلجة وإن شئت فامسع كالمه يف كما أن قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فقال هذا كالمه يف اآل
موضع آخر، قال ومما ميكن أن يكون انتصابه على أنه مفعول به على االتساع، وكان يف األصل ظرفاً، قوله أياماً 

معدودات يف قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً 
، األيام كتب، تقديره كتب عليكم الصيام أياماً معدودات، أي يف أيام معدودات وإن شئت معدودات، والعامل يف

اتسعت فنصبته نصب املفعول به، فتقول على هذا مكتوب أياماً عليه وال يستقيم أن ينتصب أيام بالصيام على أن 
فهو يف اللفظ ليس كذلك، أال ترى يكون املعىن كتب عليكم الصيام يف أيام، ألن ذلك وإن كان مستقيماً يف املعىن 

أنك لو محلته على ذلك فصلت بني الصلة واملوصول باألجنيب منهما، وذلك أن أياماً تصري من صلة الصيام، وقد 



فصلت بينهما مبصدر كتب؛ ألن التقدير كتب عليكم الصيام كتابة مثل كتابته على من كان قبلكم، فالكاف يف 
ا بني املصدر وصلته، وليس من واحد منهما فإن قلت أضمر الصيام لتقدم ذكر كما متعلقة، بكتب، وقد فصلت هب

  املتقدم عليه، كأنه صيام أياماً، فإن ذلك ال يستقيم؛ ألنك ال حتذف بعض االسم، أال ترى أنه قد قال يف قوله
  لعمر أبيك إال الفرقدان... وكل أخ مفارقه أخوه 

ذفك املوصول، وكذلك اآلية وإذ قد عرفت هذا وتبينت أن املصدر وأن أنه ال يكون على أن ال يكون الفرقدان، حل
مع ما بعده عندهم مبنزلة واحدة، وأهنما كليهما موصول ألن، فال بد وأن نعد لك اآلي اليت وردت فيها املصادر 

اها إبراهيم وظاهرها فصل بينها وبني صالهتا مبنزلة أن، واحلديث ذو شجون فمن ذلك قوله تعاىل وتلك حجتنا آتين
على قومه، ال جيوز تعليق على بقوله حجتنا للفصل بني املصدر وما يتعلق به بالصفة قال أبو علي وإن كان حجتنا 

بدالً فآتيناها خربه، وعلى متعلق مبحذوف، كقوله إذ تدعون إىل اإلميان وكذلك إن جعلت حجتنا خرباً، فإن جعلت 
وإضمار قد، جاز أن يكون متعلقاً، حبجة ألنه هلا فصل قال عثمان قلت  آتيناها يف موضع احلال على حجة آتيناها،

أليب علي يف قول اهللا تعالىوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه يكون آتيناها حاالً من احلجة إما على قد آتيناها، 
ة املوصول باألجنيب؟ وإما على حجة آتيناها، وعادت مع هذا على قوله بنفس حجتنا، فمثل هذا أال فصل بني الصل

فقال احلال تشبه الظرف، وقد جيوز يف الظرف ما ال جيوز يف غريه، ومل يزد على هذا بعد املراجعة والفصل بني 
املوصول والصلة ال جيوز بالظرف وال غريه، أال ترى أنك لو قلت، أعجبين ضربك يوم اجلمعة زيداً، فعلقت يوم 

د، وإمنا املتجوز بالفصل الفصل بالظرف ما كان بني الفعل وفاعله، حنو كان اجلمعة بأعجبين ال بالضرب مل جيزه أح
  فيك زيد راغباً، وحنو قوله

  أخاك مصاب القلب جم بال بله... فإن حببها 
وأما ما ذهب إليه أبو علي، فيما حكينا عنه، فال، واهللا أعلم وقال أبو علي يف موضع آخر ففي هذا داللة على 

االً، وذلك أن آتينا ال ختلو من أن تكون صفة أو مجلة متبعة مجلة، على حد هم فيها خالدون، وقوع مثال املاضي ح
أو حاالً، وال تكون صفة أم حجتنا معرفة، وال تكون على حد هم فيها خالدون، وثالثة رابعهم كلبهم ألنك إن 

ع موقع احلال، إذا كانت حاالً مل جعلته على ذلك فصلت بني الصلة املوصول باألجنيب، فإذا امتنعتا ثبت أنه واق
تفصل بني الصلة واملوصول، وكانت على ذلك متصلة باملصدر الظاهر الذي هو حجتنا فإن قلت فلم ال تكون على 
قول أيب احلسن يف حنو أو جاءكم حصرت، أن يكون على تقدير أو جاءوكم قوم حصرت، وال يكون على قوله أو 

 يكون على حذف املوصوف، كما يكون قوله أو يكون جاءوكم قوماً جاءوكم قوماً قد حصرت، فإن ذلك ال
  حصرت؛ ألنك على هذا حتذف املوصول وتبقي بعض صلته وقد قال سيبويه إن ذلك ال جيوز فيه

وأما قوله تعاىل إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهراً يف كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض فإن قوله يوم 
األرض تتعلق مبضمر دون عدة، ألن الفصل بني املصدر واملعمول ال جيوز، وهلذا ال يتعلق يف كتاب خلق السموات و

اهللا بعدة وال يكون بدالً من عند اهللا للفصل، أو يكون أن يتعلق حبرم، كأنه منها أربعة حرم فيها كتب اهللا يوم خلق 
ه حرماً أربعة أشهر ال أكثر، فإذا نشأمت أنتم الشهور السموات؛ فيكون املعىن مثبتاً يف كتاب اهللا، أي فيما فرض كون

فجعلتم الشهور احلرم أكثر من أربعة ملا كتبه اهللا أجل هلم ما حرم اهللا وجيوز أن يتعلق يوم بكتاب وأما قوله تعاىل 
صفة فيها وأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب أن اهللا بريء من املشركني ورسوله فإن قوله من اهللا 

ذكر من املوصوف،وكذلك إىل الناس، وال يكون من صلة أذان ألنه اسم، وليس مبصدر ومن أجرى هذا الضرب 
من األمساء جمرى املصادر فينبغي أال يتعلق به هذا اجلار، أال ترى أن املصدر الذي هذا منه ال يصل هبذا احلرف كما 



  يصل قوله براءة من اهللا به ، لقوله
  نة من عرينبرئت إىل عري

و إذا تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فأما قوله يوم احلج األكرب فيجوز أن يتعلق بأذان ألنك تفصل بني الصلة 
واملوصول بالصفة، وال بد من تقدير اجلار يف قوله إن اهللا أي، بإن اهللا ألن اهللا بريء من املشركني، ال يكون اإلعالم 

و خرب له أنك خارج وأما قوله يف هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغري حساب ال يتعلق كما يكون الثاين األول، يف حن
الباء بعطاؤنا للفصل، و ال بأمسك ألنه ال يقال أمسكت بغري حساب، إمنا يقال أعطيت بغري حساب، فهو إذاً 

ملا كان مناً وتفضالً على  متعلق بامنن، ويكون معناه أنه خمري بني أن يعطي كثرياً وأن ميسك، وكأن معىن امنن أعط،
  املعطى، قيل امنن، واملراد أعط

ومثله يف جعل املن عطاء قوله تعاىل وال متنن تستكثر، كأنه ال تعطي مستكثراً، أي ال تعط لتأخذ أكثر منه ومثله وما 
وجزم تستكثر على آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا وتقدير تستكثر أي مقدراً فيه االستكثار، 

هذا يبعد يف املعىن، ألنه يصري إن ال متنن تستكثر، وليس املعىن على هذا وقد أجاز أبو احلسن حنواً من هذا اللفظ، 
وإن مل يكن املعىن عليه وأما قوله تعاىل الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون، فالذين 

نصب، عطف على املطوعني فالظرف أعين يف الصدقات متعلق مبطوعني أو يلمزون،  جر، عطف على املؤمنني، أو
أي ويعيبون يف إخراج الصدقات لقلتها، وال يكون الذين يلمزون، بدالً من من يف قوله ومنهم من يلمزك يف 

على من الصدقات، ألن هؤالء غريهم يف وضع الصدقات وأما قوله ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل ف
صلة ومتت دون الكلمة وإن كانت الكلمة مبعىن، النعمة، ألهنا وصفت باحلسىن، وكما يتعلق على حبقت يف قوله 
حقت كلمة العذاب على الكافرين وكذا هاهنا وأما قوله فاجعل بيننا وبينك موعداً ال خنلفه فقد تكلمنا عليه يف 

ادة عنده من اهللا، فقد تردد فيه كالمه، فقال مرة الظرفان صفة باب املفعول وأما قوله تعاىل ومن أظلم ممن كتم شه
للنكرة متعلقان مبحذوف، والشهادة من اهللا هي شهادة حيملوهنا ليشهدوا، فهذا كما قال فاشهدوا وأنا معكم من 

كتمون الشاهدين، وقال يف موضع آخر ال يتجه أن يتعلق من بكتم ألن اهللا ال يكتم شيئاً فإن قلت فقد جاء وال ي
اهللا حديثاً فإنه جيوز أن يكون التقدير إن أحواهلم ظاهرة وإن كتموها كما قال ال خيفى على اهللا منهم شيء، فإذا مل 

يتعلق بكتم تعلق بالشهادة، وتعلقه به على وجوه فإن جعلت قوله عنده صفة للشهادة مل جيز أن يكون من اهللا متعلقاً 
، وكما انك لو عطفت عليه كان كذلك وجيوز أن تنصب عند لتعلقه بشهادة ألنه فصل بني الصلة واملوصول

بشهادة فإذا فعلت ذلك مل يتعلق مبن اهللا، ألنه ال يتعلق به ظرفان وإن جعلت عنده صفة أمكن أن يكون من اهللا 
ظرف حاالً عما يف عنده، فإذا كان كذلك وجب أن يتعلق مبحذوف يف األصل، والضمري العائد إىل ذي احلال هو ال

هذا كالمه؛ وقد منع من تعلق الظرفني باملصدر، وهذا جيوز يف الظرفني املختلفني، وإمنا الكالم يف املتفقني، وقد بيناه 
يف االستدراك وأما قوله ملقت اهللا أكرب من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إىل اإلميان فال خيلو قوله إذ تدعون من أن 

بقوله مقتكم ألهنم مقتوا أنفسهم يف النار، وقد دعوا إىل اإلميان يف الدنيا وال يتعلق بلمقت اهللا، وال جيوز أن يتعلق 
يتعلق باملبتدأ، ألنه أخرب عنه بقوله أكرب من مقتكم، واملوصول ال خيرب عنه، وقد بقيت منه بقية، والفصل بني الصلة 

ن جعلت اهلاء للكافر، على معىن إنه واملوصول غري جائز وأما قوله تعاىل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر إ
على إحيائه لقادر، مل جيز أن يتعلق يوم تبلى السرائر بقوله رجعه، ألن قوله لقادر يف موضع اخلرب إلن، وقد فصل بني 

املصدر وما يتعلق به، ولكن ينتصب مبضمر يفسره رجعه، أي حيييه يوم تبلى السرائر وجيوز أن جيعل يوم مبعىن إذا 
مدلول إذا فما له من قوة وال ناصر كقوله تعاىل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أويت كتابه أال ترى أن  فيعمل فيه



مدلول الفاء يعمل يف يوم ندعو ومثله يوم حيشر أعداء اهللا إىل النار فهم يوزعون ومثله فإذا نقر يف الناقور فذلك 
صغر املعىن؛ ألن اهللا قادر يوم تبلى السرائر وغريه، يف كل يومئذ يوم عسري وال جيوز أن يتعلق بقوله لقادر، لئال ي

وقت وعلى كل حال، على رجع النشور قال أبو علي يف اإلغفال يف قوله أياماً معدودات قوالً خيالف ما حكينا عنه 
حاالً  يف احلجة قبل، وهو أنه قال جيوز أن جيعل أياماً متعلقاً بالصيام، دون كتب، وكانت الكاف يف موضع النصب

من فاعل الصيام، اال ترى أنه ال يستقيم كتب عليكم أن تصوموا مشاهبني الكتابة، فهذا من جهة املعىن ويصح كونه 
حاالً من الصيام على تقدير كتب عليكم الصيام مثل ما كتب الصيام على من قبلكم، أي كتب الصيام مشاهباً 

ة، وحق التشبيه أن تشبه كتابة بكتابة، أو صيام بصيام، فأما أن كتابته على الذين من قبلكم فالصيام ال يشبه الكتاب
يشبه الصيام بالكتابة فليس بالوفق، إال أن يدل اشتباه الصيام بالكتابة من حيث كان كل واحد منهما مراداً، وإن مل 

  يكن اآلخر وهذا مما يدلك على أن محل كما، على أنه منصوب

اً بالصيام، وال جيوز يف كما أن يكون صفة ملصدر كتب الذي دل، كتب بكتب، أوجه وأبني من أن جتعله متعلق
عليه، يف قول من جعل أياماً معمول الصيام، ألنه يفصل بني الصلة واملوصول مبا هو أجنيب منهما، وما عمل فيه 

، كتب شيءب، أوجه وأبني من أن جتعله متعلقاً بالصيام، وال جيوز يف كما أن يكون صفة ملصدر كتب الذي دل
عليه، يف قول من جعل أياماً معمول الصيام، ألنه يفصل بني الصلة واملوصول مبا هو أجنيب منهما، وما عمل فيه 

شيء وأما قوله تعاىل إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئاً وأولئك هم وقود النار كدأب 
كفروا، وال ملصدر دل عليه قوله لن تغين، للفصل بني الصلة  آل فرعون ال تكون الكاف صفة ملصدر دل عليه

واملوصول باخلرب أو باجلملة اليت هي أولئك هم وقود النار، وإمنا معمول لقوله وقود النار ألنه ال فصل بينهما وأما 
تم صادقني، فقوله قوله تعاىل الذين قالوا إلخواهنم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم املوت إن كن

وقعدوا اعتراض، ألنه يسدد ما يريدونه من تثبيطهم وإقعادهم عن اجلهاد مع النيب صلى اهللا عليه وعلى آله، فقوله 
  لو أطاعونا ما قتلوا يف موضع نصب فقالوا وال حيتاج هنا إىل إضمار فعل آخر كما احتجت إليه يف قوله

  وقائلة ختشى علي أظنه
وصفت اسم الفاعل مل ينبغ أن يعمل فأما الذين فموضعه رفع، وقال زيداً اضربه، نصب؛  وألن ختشى وصف، وإذا

أال ترى أنك تنصب زيداً قال له خرياً كما تقول زيداً اضربه وليس الرفع مبختار يف قول أحد فيه، ألنه ال وجه 
ولة، ومتام الصلة عند قوله وآتى للرفع على ذلك وأما قوله تعاىل ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر، فمن موص

الزكاة، وقوله واملوفون بعهدهم رفع، عطف على من آمن، فال جيوز إذاً أن يكون قوله والصابرين عطفاً على قوله 
ذوي القرىب على تقدير وآتى املال على حبه ذوي القرىب والصابرين، ألنك قد عطفت على املوصول قوله واملوفون، 

صابرين داخالً يف الصلة، ولكنك إن رفعت واملوفون على املدح جاز عطف الصابرين على فال جيوز أن يكون وال
قوله ذوي القرىب، ألن اجلملة تسدد األوىل وتوضحه؛ لقوله تعاىل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها 

زاء سيئة، واجلملة يف وترهقهم ذلة، عطف على كسبوا، وقوله وجزاء سيئة مبثلها اعتراض وقال قوم بل التقدير ج
موضع خرب قوله والذين كسبوا فأما قوله تعاىل والذي أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى قال أبو علي حيتمل عندي 
قوله أحوى ضربني جيوز أن يكون حاالً للمرعى كأنه والذي أخرج املرعى أحوى، فجعله غثاء أحوى، وال يكون 

لصلة، وقوله فجعله أيضاً معطوف على الصلة، وتقدمي بعض الصلة على فصالً بني الصلة واملوصول ألن أحوى يف ا
بعضها غري جائز، فإذا محلته على هذا كان وصفه باحلوة إمنا هو لشدة الري وإلشباع اخلضرة، كأنه أسود، على 
فة هذا قوله مدهامتان، وإن كان هذا ال يقع من الوصف باحلوة؛ ألنه أذهب يف باب السواد وإن جعلت أحوى ص



لغثاء كان املراد به السواد ال اخلضرة اليت يف الري أهنا سواد، ولكن بالقدرة أخرج املرعى فصار غثاًء أسود ليبسه 
وهيجه وتسويد الشمس له بأحراق لطيفة وأما ما ذهب إليه علي بن عيسى يف قوله إال من شهد باحلق وهم يعلمون 

ف على اجلار واجملرور، أعين وجداً، للفصل بني الصفة واملوصول إىل قوله وقيله من أن قوله وقيله فيمن جر، معطو
مبا تراه من الكالم وأما قوله سالم هي حىت مطلع الفجر، فإن حىت متعلق إما بفعل مضمر يدل عليه سالم أو بقوله 

  تنزل املالئكة

سالم؟ فإن ذلك ال ميتنع  فإن قلت فإذا كان متصالً بقوله تنزل فكيف فصل بني العامل واملعمول باجلملة اليت هي
ألمرين أحدمها أن هذه اجلملة ليست بأجنبية؛ أال تراها تتعلق بالكالم وتسدد واآلخر أن تكون يف موضع حال من 

الضمري يف قوله تنزل املالئكة والروح فيها مسلمة، فهذا ال يكون فصالً على هذا الوجه اآلخر وأما إذا مل حتمله 
بفعل مضمر، فال خيلو من أن يتعلق هبي أو سالم، فال يتعلق هبي، ألنه ال معىن فعل  على هذا وجعلت حىت متعلقاً

فيه، وال جيوز أن يتعلق أيضاً بسالم، ألنك تفصل حينئذ بني الصلة واملوصول باملبتدأ، أال ترى أن سالماً مصدر، 
تضمر فعالً بعد هي مما يتعلق  فإذا مل جيز هذا أضمرت ما يدل عليه سالم، فكأنك قلت تسلم حىت فإن قلت فلم ال

به، ويكون املبتدأ الذي هو هي قد أخرب عنه بأنه سالم، وأهنا حىت مطلع الفجر مثل حلو حامض، كأنه أراد أن يعلم 
أنه سالم، وأنه إىل هذا الوقت، فإن اإلفادة بأهنا إىل مطلع الفجر ليست حبسنة، ألن ذلك قد علم من غري هذا 

محلناه على باب إذ تدعون إىل اإلميان وهلذا مل جنعل حىت خرب هي، وسالم هلي آخر، وألنه إذا املكان، فإذا كان كذا 
مل يكن من باب حلو حامض، فال يكون من باب هو قائم، أوىل، وإن جعلت هي فاعل سالم، وحىت يف موضع 

ا هبي، ألن سالماً يف اخلرب، فهو وجهه قال عثمان ال يلزم إذا جعلت حىت متعلقة بسالم أن تكون فصلت بينهم
  موضع مسلمة، وأنشد

  وهل كفالئي يف الوفاء سواء... فهال سعيتم سعى عصبة مازن 
وأما قوله تعاىل وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً أومن وراء حجاب، فينبغي أن يكون قوله أو من وراء حجاب 

 جيز أن يكون على أن األوىل من حيث فسد يف ملا مل -كما قال اخلليل  -إذا جعلت وحياً على تقدير أن يوحي 
املعىن يكون من وراء حجاب على هذا متعلق بفعل حمذوف يف تقدير العطف على الفعل الذي يقدر صلة، ألن 

املوصولة بيوحى، ويكون ذلك الفعل يكلم، وتقديره ما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال أن يوحى إليه أو يكلم من وراء 
جلري ذكره أوالً، كما حذف الفعل يف قوله كذلك لنثبت به فؤادك جلري ذكره، واملعىن  حجاب، فحذف يكلم

كذلك أنزلنا، وكما حذف يف قوله اآلن وقد عصيت قبل، واملعىن اآلن آمنت، فحذف، حيث كان ذكر آمنت قد 
لة عليها، وال جيوز أن جرى، وهذا ال ميتنع حذفه من الصلة، ألنه مبنزلة املثبت، وقد حتذف من الصلة أشياء للدال

يقدر تعلق من يف قوله أو من وراء حجاب إال هبذا، ألنك إن قدرت تعلقه بغريه فصلت بني الصلة واملوصول 
باألجنيب، وال جيوز أن يقدر فعل غري هذا، كما قدر يف أو يف قوله إال أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو حلم خنزير 

رض يسدد ما قبله، وأنت إذا قدرت أو من وراء حجاب متعلقاً بشيء آخر كان فإنه رجس أو فسقاً، ألن هذا اعت
فصالً بأجنيب، إذ ليس هو مثل االعتراض الذي يسدد األول وأما من رفع فقال أو يرسل رسوالً فينبغي أن يكون 

التقدير  قوله أو من وراء حجاب متعلقاً مبحذوف، ويكون الظرف يف موضع حال، ألن قوله إال وحياً على هذا
مصدر يف موضع احلال، كأنه يكلم اهللا إحياء، أي موحياً، كقولك جئت ركضاً و مشياً، ويكون من يف قوله من 

الصاحلني بعد قوله ويكلم الناس يف املهد وكهالً، فهذا موضع وقعت فيه من ظرفاً يف موضع احلال، كما وقع سائر 



ل يكلمهم غري جماهر هلم بالكالم، أي يكلمهم من حيث ال حروف اجلر، ومعىن أو من وراء حجاب يف الوجه األو
  يرى سائر املتكلمني، ليس أنه هناك حجاب يفصل موضعاً من موضع

وأما قوله تعاىل وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب، فرسله معطوف على الضمري املنصوب الذي قبله، كما قال 
على مفعول ليعلم؛ألنك تفصل بني الصلة واملوصول؛ أال ترى أن  وينصرون اهللا ورسوله، وال جيوز أن يكون معطوفاً

قوله بالغيب متعلق بينصر وال جيوز أن يتعلق بليعلم، فإذا كان كذلك، فلو عطفت رسله على يعلم فصلت 
باملعطوف بني الصلة واملوصول ومن ذلك قوله تعاىل والذين إذا فعلوا فاحشة فقوله بعد ومن يغفر الذنوب إال اهللا 

اعتراض بني الصلة واملوصول، وقوله ومل يصروا على ما فعلوا يف الصلة من الفعل ونظري هذا قل إن اهلدى هدى اهللا 
هو فصل بني الفعل ومفعوله دون الصلة وموصوله أما قوله أو يتوب عليهم فزعم أنه ال يكون عطفاً على ما تقدم 

مر شيء، ولكن النصب على إضمار أن بعد أو ونعين من أال يفصل بني الصلة واملوصول بقوله ليس لك من األ
باملوصول قوله بشرى لكم ألن الالم من قوله ليقطع متعلق به، وقوله وما النصر اعتراض فهذه آي وردت، فيها 
  يقول النحويون من امتناع الفصل بني الصلة واملوصول، وال نرى منها حرفاً يف كتبهم، واحلمد هللا الذي هدى هلذا

  
  والثالثون ما جاء يف التنزيل من حذف حرف النداء واملنادىالثاين 

وذلك حسن جائز فصيح ورد به الكالم، وعلى هذا مجيع ما جاء يف التنزيل من قوله ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو 
أي يا  أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين من قبلنا ربنا ومنه قوله تعاىل يوسف أعرض عن هذا

يوسف أما قوله مث انتم هؤالء تقتلون أنفسكم فقد قيل التقدير مث انتم يا هؤالء، فأنتم مبتدأ، وتقتلون اخلرب، وهؤالء 
نداء اعترض بني املبتدأ واخلرب، كما اعترض بني الشرط واجلزاء يف قوله قل رب إما تريين ما يوعدون رب فال 

  ومعموله يف قولهجتعلين أي يا رب وكما اعترض بني املصدر 
  فندالً زريق املال ندل الثعالب

وكقوله أوساً أو يس من اهلباله وحنن نقول إن أنتم مبتدأ، وهؤالء على وجهني أحدمها مث أنتم كهؤالء وإن شئت 
هؤالء مبعىن الذين، أي أنتم الذين تقتلون أنفسكم، كما قال عز من قائل أوالء على أثري وأما قوله تعاىل ربنا ال 

علنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إن شئت كان ربنا من صلة قوله واغفر لنا، أي واغفر لنا ربنا، فتقف على جت
ربنا؛ وإن شئت ابتدأت، فقلت ربنا إنك أنت العزيز احلكيم فإمنا قلنا ال يكون هؤالء على يا هؤالء، ألن هؤالء 

ا يوصف به أي ال حيذف منه حرف النداء، أال ترى أنه ال جيوز أن يكون وصفاً ألي، فتقول يا هؤالء أقبل، كل م
جيوز رجل أقبل، ألنك تقول يا أيها الرجل أقبل، وتقول زيد أقبل، ألنك ال تقول أيها الزيد أقبل وأما قوله أمن هو 

يا قال أبو قانت آناء الليل فيمن خفف، فقد قيل إن اهلمزة مبعىن يا، والتقدير يا من هو قانت، فأقيمت اهلمزة مقام 
علي املعىن أمن هو قانت كمن هو خبالف هذا الوصف؟ وال وجه للنداء هاهنا ، ألن املوضع موضع معادلة، فليس 
النداء مما يقع يف هذا املوضع، إمنا يقع يف حنو هذا املوضع اجلمل اليت تكون أخباراً، وليس النداء كذلك ويدل على 

مون والذين ال يعلمون، ألن التسوية ال تكون إال بني شيئني، ويف احملذوف هنا قوله قل هل يستوي الذين يعل
اجلملتني يف اخلرب فاملعىن أمن هو قانت كمن جعل هللا أنداداً ليضل عن سبيله وكما جاز حذف حرف النداء فيما 

ت قومي يعلمون تقدم جاز حذف املنادى، كما قال يا ليتنا نرد أي يا قوم ليتنا نرد ومثله يا ليت بيين وبينك، ويا لي
وما أشبه ذلك وأما قوله تعاىل أال يسجدوا هللا الذي خيرج اخلبء فقد قال املربد إن التقدير أال يا هؤالء اسجدوا، 



فحذف املنادى والذي اختاره أبو علي أن اجلملة هاهنا كأهنا املنادى يف احلقيقة، وأن يا هاهنا أخلصت للتنبيه جمرداً 
وله ها أنتم هؤالء جادلتم للتبيه، من غري أن تكون للنداء وقال أبو علي وجه دخول من النداء، كما أن ها من ق

حرف التنبيه على أال من انه موضع حيتاج فيه إىل استعطاف امأمور لتأكيد ما يؤمر به عليه، كما أن النداء موضع 
ك، مما خياطب به، وإذا كان كذلك حيتاج فيه إىل استعطاف املنادى ملا ينادى له من إخبار أو أمر أو هني أو حنو ذل

  فقد جيوز أال يريد منادىً يف حنو قوله أال يسجدوا كما يريد املنادى
  والصاحلني على مسعان من جار... يا لعنة اله واألقوام كلهم 

وكذلك ما حكي عن أيب عمرو من قوله يا ويالً له ويؤكد ذلك قوله هلم وبناؤهم ها للتنبيه مع مل وجعلها مع 
ل كشيء واحد، وإمجاع الناس على فتح آخر الكلمتني يف اللغتني وكما ال جيوز أن يراد هاهنا مأمور، لبناء الفع

الكلمتني على الفتح، وإن فكت إحدامها من األخرى، بل ال يسوغ إرادة املنادى ملكان بنائهما معاً وجعلهما مبنزلة 
يسجدوا وجيوز ألن يراد تقدير مأمورين، فحذفوا كما شيء واحد، كذلك جيوز لك أال تريد مأموراً يف قوله أال 

  حذف من قوله
  يا لعنة اهللا واألقوام كلهم

وكما كان يا هذا ال يكون إال لغري اللعنة، كذلك جيوز أن يكون املأمورون مرادين، وحذفوا من اللفظ قال أبو علي 
لى أنتم، ويكون التنبيه داخالً على اجلملة يف قوله ها أنتم هؤالء حيتمل ضربني جيوز أن يكون ها للتنبيه دخلت ع

كما دخل يف قوهلم هلم، وكما دخلت يا للتنبيه يف حنو أال يسجدوا وجيوز أن يكون اهلاء يف انتم بدالً من مهزة 
االستفهام، كما كان بدالً منها يف قول ابن كثري، حيث قرأ ها أنتم على وزن هعنتم، وتكون األلف اليت تدخل بني 

لتفصل بينهما كما تدخل بني النونني لتفصل بينهما يف إحسانان، وجاز ها انتم ومل جيزها قوم لشبه املضمر  اهلمزتني
بامليم يف اإلهبام وأما قوله قالوا مسعنا فًىت يذكرهم يقال له إبراهيم، فيمكن أن يكون من هذا الباب، على تقدير يا 

اعل يقال وأما قوله وجعلناه هدًى لبين إسرائيل أال تتخذوا من إبراهيم، فحذف، وميكن أن يكون رفعاً، أقيم مقام ف
دوين وكيالً ذرية من محلنا، فقد قيل التقدير يا ذرية؛ وقيل قوله ذرية مفعول ثان لتتخذوا، ووكيالً األول، فيمن 

م بدل من يا، قرأه بالتاء وأما قوله قل اللهم مالك امللك، وقل اللهم فاطر السموات واألرض فامليم يف آخر الله
فيقال يا اهللا، واللهم وانتصاب قوله مالك امللك على نداء آخر، أي يا مالك امللك، ويا فاطر السموات، كقوله 
رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تاويل األحاديث فاطر السموات أي يا فاطر السموات وأبو العباس حيمله 

يبويه ال يرى ذلك، ألنه ملا ضمت امليم إىل الكلمة صارت على موضع املنادى، كقوهلم يا زيد أخا عمرو وس
  األصوات اليت ال توصف ومثله قراءة من قرأ طوىب هلم وحسن مآب بالنصب، أي يا حسن مآب، فحذف

  
  الثالث والثالثون ما جاء يف التنزيل قد حذف منه املضاف إليه

ذا كانا مضافني فإهنما معربان؛ وإذا كانا مبنيني وذلك جييء أكثرها من كلمات تلت قبل وبعد وكل فأما قبل وبعد إ
كان املضاف إليهما قد حذف منهما ونوى فيهما، فاستحقا البناء، ألهنما صارا غايتني، على ما عرفت يف كتب 

النحو وذلك قوله تعالىوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي كانوا من قبل جميئه، أي جميء الكتاب، 
، أي يستفتحون على الذين كفروا، فحذف املضاف وكذلك قوله وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل يعين القرآن

كانوا يعملون السيئات أي من قبل جميئهم وقال هللا األمر من قبل ومن بعد، أي من قبل كل شيء ومن بعد كل 



اف إليه ومن ذلك قوله ولكل شيء، وقرئ هللا األمر من قبل ومن بعد ومل يبنيا وجعال امسني من غري تقدير املض
وجهة، أي ولكل أهل قبلة وجهة، فحذف املضاف وكذلك كل له قانتون، أي كل من يف السموات واألرض وكذا 
وكل أتوه داخرين، أي وكلهم وكذا كل يف فلك يسبحون أي كل ذلك وكذا قوله إنا كل فيها أي كلنا، فحذف 

ها أن يكون صفة أو حاالً، فإن محلته على احلال مل يستقم، ألنه ليس يف املضاف إليه فأما قوله فيما فال خيلو قوله في
هذا الكالم ما يكون هذا حاالً عنه، وإذا مل يستقم أن يكون حاالً كان صفة، وإذا كان صفة كان كل نكرة وإذا 

ميع، وكأنه قال جنتمع كان نكرة جاز دخول الم املعرفة عليه فإن قلت فأجعله حاالً وأمحله على املعىن، ألن معناه اجل
  مستقرين، فهذا ال يستقيم

فإن قال قائل هذا التأويل ليس بالقريب، ألن املعىن كأنه ليس عليه؛ ألنه ليس يريد إنا كل، وإنا فيها، أي مجعنا 
 األمرين، ولكن املعىن على الصفة، وال حجة يف هذا أن كل نكرة، ألنه جيوز أن جيعل كال مبتدأ ثانياً وفيها خربه،
فيها التقدير إنا كلنا فيها، إن األمر كله هللا فإن قلت واجعل فيها وكل مجيعاً اخلرب، ألن ذلك كما قال سيبويه يف 

قوله وهذا بعلي شيخ، ومثل حلو حامض فإذا كان كذلك جاز أن يتعلق باملضمر على حد زيد يف الدار، فإذا جاز 
قاطعاً على أن كل نكرة، وإذا مل يكن نكرة مل جيز دخول  ذلك مل يكن صفة، وإذا مل يكن صفة مل يكن هذا دليالً

الالم عليه، فهذا ميكن أن يقال وجيوز أن يكون كل ابتداء، وفيها خرباً، واجلملة خرب إن، كقوله إن األمر كله هللا، 
سول وهذه وكقوله واملؤمنون كل آمن باهللا فيمن رفع املؤمنون باالبتداء دون العطف على الرسول يف قوله آمن الر

آية يتجاذهبا، على ما وصف لك سيبويه، وأبو العباس، ألن سيبويه جييز إدخال الم التعريف على كل، وبه قال 
األخفش وقال املربد ال جيوز، واحتج املربد بأن كالً وبعضاً ال يكونان أبداً منفردين، إمنا جييئان مضافني يف االبتداء، 

ال كيت وكيت، وال تقول كل جاءوين إال أن يكون هذا مبنياً على كالم، حنو قولك كل القوم جاءوين، وبعضهم ق
كأنه قيل ما جاءك القوم، فقلت كل جاءوين، على تقدير كلهم جاءوين وهذا احلكم يف كل وبعض قائم فيهما أبداً، 

الم واإلضافة ال مضافني أو يف تقدير اإلضافة، وإذا كان كذلك مل جيز إدخال األلف والالم عليهما، ألن األلف وال
جيتمعان، فثبت أهنما ال يدخالن عليهما، وحنن نقيس البعض والكل على النصف ويف التنزيل وإن كانت واحدة فلها 

النصف وقد ذكرنا هذه املسألة يف اخلالف مستقصى وأما قوله تعاىل ولكل جعلنا موايل، فقيل التقدير ولكل مال 
األول الوجه، لقوله مما ترك الوالدان واألقربون، وهو صفة كل، أي ولكل جعلنا موايل أو ولكل قوم جعلنا موايل و

مال مستقر مما تركه الوالدان، أي متروك الوالدين والظرف وصف لكل وزعم أبو إسحاق أن أياً يف قوهليا أيها 
ليه وعوضت ها عما الناس ويا أيها الذين آمنوا ويا أيها الرسول ويا أيها الذين هادوا أن أياً حذف منها املضاف إ

أضيفت إليه قال أبو إسحاق وها الزمة ألي عوض مما حذف منها من اإلضافة وزيادة يف التنبيه، وأي يف غري النداء 
ال يكون معها ها، وحيذف معها الذكر، حنو اضرب أيهم أفضل، أي أيهم هو أفضل ومذهب سيبويه خالف ما قال، 

تنبيه، فمن مث مل جيز هلم أن يسكتوا على أي، ولزمه التفسري وقوله ومن حيث، جعلوا ها فيها مبنزلة يا، وأكدوا هبا ال
أي من حيث ألزموها، فصارا كاستئناف نداءوقال يف موضع آخر وأما األلف واهلاء اللتان حلقتا أي توكيداً، 

ا، فقوله ذا هذا فكأنك كررت يا مرتني، إذا قلت يا، وصار االسم بينهما كما صار بني ذا وها، وإذا قلت هاهو ذ
إشارة إىل أن املقصود بالنداء يف هذا الكالم هو الرجل، كما أن املقصود باإلشارة يف قوهلم هاهو ذا االسم املبهم 

دون املضمر، واملضمر قد اعترض بني حرف اإلشارة واملشار إليه، كما أن املقصود يف النداء يف املعىن من قوهلم يا 
ن النداء واقعاً يف اللفظ على أي، وصار هذا داللة على هذا املعىن، وال يلزم أن أيها الرجل هو الرجل، وإن كا

يعوض أي منها، فحذف اإلضافة فيها، ألهنا تدل على اإلضافة، وإن حذف منها ألهنا ال تكون إال بعضاً لكل، فهي 



أي جديراً أال دالة على اإلضافة، وكما مل يعوض كذلك، وال يلزم تعويض أي بل لو عوض بعض وكل لكان 
يعوض هنا منه ألمرين أحدمها أن النداء موضع حذف وختفيف، أال ترى أن فيه حنو الترخيم، وحذف الياآت، 

ويافل، وما أشبه ذلك واآلخر أن اإلضافة قد حذفت مما هو أمكن منه ومل تعوض، لداللة املضاف على اإلضافة، فإذا 
ىل بالعوض، كذلك العوض، هذا يف املوضع الذي ال تليق به مل يعوض ما هو أمكن منه يف املوضع الذي هو أو

الزيادات للعوض وأيضاً فإن أياً قد حذفت صلتها يف غري النداء ومل تعوض من صلتها شيء، مع أن الداللة على 
احلذف من الصلة أنقص من الداللة على حذف املضاف إليه منه، ألهنا يعلم منها أن معناها اإلضافة كيف كانت 

لة، كالعلم بأهنا أبداً مقتضية لإلضافة فإذا مل تعوض من حذف صلتها شيء كان أال تعوض من حذف إضافتها موصو
  يف النداء

وإن قال قائل فإذٍ ليس مبتمكن، وقد عوض إضافتها ملا حذفت منها يومئذ وحينئذ وقوله ومن خزي يومئذ، ومن 
ء إذا حذف املضاف إليه، فإن مل يعوض من بعض وكل فزع يومئذ، وعذاب يومئذ، فما تنكر أن تعوض أي يف الندا

قيل له أي أشبه ببعض وكل يف اللفظ، واملعىن حبمله عليهما أوىل من محلها على إذ على انه ال يلزم إذا عوض إذ أن 
يعوض أي، ملا ذكرنا من داللتها على املضاف إليه مبعناها ولفظها، وألهنا يف موضع حذف، وليست إذ كذلك، أال 

ها أهنا ال تدل على إضافة كما تدل أي عليه، وإمنا تدل على وقت ماض، وال تتمكن متكن أي ألهنا تتصرف يف ترا
وجوه اإلعراب، وإذ إمنا متكنت يف موضعني هذا أحدمها، وكأنه كره أن يسلب ذلك وال يعوض منه، وأي أمكن 

قالوا اضرب أي أفضل، فحذفوا الصلة منه  منها وأشد تصرفاً، فلم يلزم العوض منها من حيث لزم يف إذ، وألهنم
  واإلضافة ومل يعوضوا مع حذف شيئني، فألن ال يعوض يف النداء أوىل، وقد استقصينا هذا يف اخلالف

  
  الرابع والثالثون ما جاء يف التنزيل من حروف الشرط دخلت عليه الالم املوطئة للقسم

الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وإن أطعتموهم  فمن ذلك قوله تعاىل ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن أتيت
إنكم ملشركون وقوله ولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة مث نزعناها منه إنه ليئوس وقوله تعاىل قل لئن اجتمعت اإلنس 

ه لئن أخرجوا واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله وقوله ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك وقول
ال خيرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينصروهنم ولئن نصروهم ليولن األدبار وقوله ملن تبعك منهم ألمألن جهنم هذا 

وحنوه من اآلي دخلت الالم على حرف الشرط فيه مؤذنة بأن ما بعدها جواب قسم مضمر، على تقدير واهللا لئن 
اب قسم مضمر دون جواب الشرط، ثبات النون يف قوله ال اتبعت أهواءهم؛ يدل على صحة هذا، وأن اجلواب جو

يأتون مبثله وقوله ال خيرجون معهم، ولو كان جواب الشرط مل يقل لنذهنب، وال ليولن وال إنه ليئوس، وال إنكم 
ملشركون، وال ما تبعوا قبلتك واجلواب جواب قسم مضمر دون جواب الشرط، فال جيوز واهللا لئن تأتين آتك، 

ال واهللا لئن تأتين ألتينك وأصل هذا الكالم أن تقول واهللا آلتينك، مث بدا له عن احللف بالبتات فقال واهللا وإمنا يق
إن تأتين، فإذا أضمروا القسم دخلت الالم على إن تؤذن بالقسم املضمر الذي ما بعده جوابه، فهذا مساغ هذا 

ذهاب عن الصواب، وكذا إنه ليؤوس كفور،  الكالم فقول من قال إن الفاء يف قوله إنكم ملشركون مضمرة،
ليست الفاء هناك مضمرة بتة وأما قوله تعاىل ولقد علموا ملن اشتراه ماله يف اآلخرة ففيه وجهان أوجههما أن يكون 

من مبعىن الذي، واشتراه صلته، ويكون قوله ماله يف اآلخرة خرب املبتدأ وجيوز أن يكون من شرطاً، واشتراه جزم 
ن ماله جواب القسم املضمر، على تقدير واهللا ماله وإمنا قلنا إن األول أوجه، ألهنم قد أجروا علموا يف مبن، ويكو



كالمهم جمرى القسم، فتكون الالم اليت يف لقد جواب القسم، ويكون ملن اشتراه جواب لقد علموا، فيكون هذا 
أما قوله وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من قسماً داخالً على قسم؛ فال جيوز، وال يلزم هذا يف الوجه األول ف

كتاب وحكمة، إن جعلت ما مبعىن الذي كانت مبتدأةً، وآتيتكم صلته، والتقدير آتيتكموه، ويكون قوله مث جاءكم 
معطوفاً على الصلة، والتقدير مث جاءكم به، إىل قوله ملا معكم، ويكون قوله لتؤمنن به خرب املبتدأ ومن رأى أن 

لظاهر يقوم مقام املضمر كان قوله ملا معكم يغين عن إضمار به ومن قال إن ما شرط، كانت الالم مبنزلتها يف لئن، ا
  ويكون آتيتكم جمزوماً مبا، وما منصوبة به، ويكون قوله ليؤمنن جواب القسم الذي ذكرناه

نهم ألمألن جهنم وقد جاءت الم لئن والوجهان اللذان ذكرنامها يف قوله ملن اشتراه جائزان يف قوله ملن تبعك م
حمذوفة يف التنزيل قال اهللا تعاىل وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا، والتقدير لئن مل ينتهوا، كما ظهرت 
 يف قوله لئن مل ينته املنافقون إىل قوله لنغرينك هبم ومثل قوله وإن مل ينتهوا عما يقولون قوله كال لئن مل ينته لنسفعاً

بالناصية قال أبو علي ويدل أيضاً على أن اعتماد القسم على الفعل الثاين دون األول يف حنو قوله ولئن جئتهم بآية 
ليقولن الذين كفروا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أشبه ذلك، أنه ال خيلو من أن 

الفعل األول، والدليل على أنه على الثاين دون األول حذفهم الالم يكون اعتماد القسم على الفعل الثاين، أو على 
األوىل يف حنو هذا، أال ترى أنه لو كان اعتماد القسم عليها دون الثانية ملا حذفت، كما مل حتذف الثانية يف موضع 

ن مل تغفر لنا وترمحنا فما جاءت فيه هذه الالم األوىل حمذوفة يف التنزيل قوله وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن، وإ
لنكونن ويف وضع آخر لئن مل ينته املنافقون مث قال لنغرينك هبم فيدلك حذفهم هلا على االعتماد على الثانية ال عليها 
فإن قلت ما ننكر أن يكون اعتماد القسم يف حنو ذا على الالم األوىل دون الثانية، ألن الالم حذفت كما حذفت من 

ا، وال يكون يف حذفهم الالم من غري هذا داللة على أن اعتماد القسم على الفعل الثاين قيل قوله قد أفلح من زكاه
هذا ال جيوز؛ ألن الالم يف لقد إمنا استحسن حذفها لطول الكالم مبا اعترض بني القسم واملقسم عليه ومل يطل يف 

مبنزلة إن يف قولك واهللا إن لو فعل  هذا املوضوع كالم فيستجاز حذفها كما استحسن حذفها هناك، فإن هذه الالم
لفعلت، تثبتها تارة وحتذفها أخرى، والالم الثانية هي املعتمدة، واألوىل زيادة كان سقوطها ال خيل بالكالم، واختص 
به القسم، كقوهلم آثراً ما، ورمبا، وما أشبه ذلك وأما قوله ولئن أرسلنا رحياً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون، 

تقدير ليظلن، فوضع املاضي موضع املستقبل وألن مجيع ما جاء يف التنزيل على هذا الوجه فيما تقدم من اآلي، وال
من قوله ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا، وقوله لئن آتانا من فضله لنصدقن، وقوله ولئن مل يفعل ما آمره 

  ك، وقال لئن مل تنتهوا لنرمجنكم وليمسنكم منا عذاب أليمليسجنن وليكوناً من الصاغرين، وقوله لئن مل تنته ألرمجن
  

  اخلامس والثالثون ما جاء يف التنزيل من التجريد

وهو باب شريف لطيف يعز وجوده يف كتبهم، وذلك حنو قوهلم لئن لقيت فالناً لتلقني منه األسد، ولئن سألته 
، وهو عينه هو األسد والبحر، ال أن هناك شيئاً منفصالً لتسألن منه البحر؛ فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً أو حبراً

عنه وممتازاً منه، وعلى هذا خياطب اإلنسان منهم نفسه حىت كأهنا تقابله أو ختاطبه، وقد يكون ذلك حبرف الباء ومن 
من ويل وحرف يف فمن ذلك، قوله تعاىل مالك من اهللا من ويل وال نصري، أي مالك اهللا ولياً؛ وكذا مالك من اهللا 

وال واق وقال ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري، أي كونوا أمة وقال واجعل لنا من لدنك ولياً أي كن لنا ولياً 
واجعل لنا من لدنك نصرياً، أي كن لنا نصرياً وقال وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، أي لكم هو 



هلم فيها دار اخللد أي هلم هي دار اخللد ومسألة الكتاب جاء  شراب وقال اهللا تعاىل ذلك جزاء أعداء اهللا النار
بالباب أما أبوك فلك به أب، أي لك منه أو به، أي مبكانه؛ أي مبكانه أب وقال عز من قائل وللذين كفروا برهبم 
عذاب جهنم أي بعذاب رهبم عذاب جهنم وجيوز أن يتعلق الباء بنفس كفروا، فيكون على األول الظرف معمول 
الظرف، وعلى الثاين يكون الظرف معمول الظاهروأما قوله تعاىل ولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة يف األرض خيلفون 

  فقد قال أبو علي جعلنا بدلكم مالئكة؛ ألن اإلنس ال يكون منهم مالئكة، وقال
  مالًء يف بنائقها فصول... كسونا من الربط اليماين 

  نكم أمة يدعون إىل اخلري ووإن جعلت من كاليت يف قوله ولتكن م
  يأىب الظالمة منه النوفل الزفر

كان التقدير ولو نشاء جلعلنا منكم مثل مالئكة، أي فال تعصون كما ال يعصون، فأجربناكم على الطاعة وقال أبو 
، علي لك به أب، أي مبكانه، فقولك مبكانه يف موضع ظرف والعامل فيه لك وكذلك هلم فيها دار اخللد فيها ظرف

  والعامل فيه لك وكذلك هلم فيها دار اخللد فيها ظرف، والعامل فيه هلم وجيوز على قول الشاعر
  ويف اهللا إن مل يعدلوا حكم عدل... أفادت بنو مروان قيساً دماءنا 

  أن يكون من قوله هلم فيها دار اخللد مستقراً، وهلم لغواً أال ترى أن قوله
  ويف اهللا إن مل يعدلوا حكم عدل

يكون إال مستقراً، فإذا صح هذا هاهنا وجب جواز كونه مستقراً يف اآلية أيضاً، وكما جتعل هذا مبنزلة الظرف ال 
  كذلك جتعل اجلار واجملرور يف موضع املفعول من قوله

  بأشعث ال يفلي وال هو يقمل... بنزوة لص بعد ما مر مصعب 
الدرهم، أي هذا الدرهم خلف وكذلك هلم فيها  ومصعب بفسه هو األشعث وقالوا يف هذا الدرهم خلف من هذا

  دار اخللد أي هلم النار دار اخللد، وقال
  يأىب الظالمة منه النوفل الزفر... أخو رغائب يعطيها ويسأهلا 

  فأخو رغائب هو النوفل الزفر، فقال منه النوفل، وهو هو قال عثمان يف قوله
  ويف اهللا إن مل يعدلوا حكم عدل

ان والكشف، أال ترى أنه ال جيوز أن يعتقد أن اهللا تعاىل ظرف لشيء وال متضمن له، فهو إذاً على يف هذا غاية البي
  حذف املضاف، أي عدل اهللا حكم ومثله فاسأل به خبرياً أي اسأل اهللا خبرياً

  
  السادس والثالثون ما جاء يف التنزيل من احلروف الزائدة يف تقدير وهي غري زائدة يف تقدير آخر

ك قوله تعاىل فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن شئت كان التقدير فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، فمن ذل
فتكون الباء زائدة وإن شئت كان التقدير فإن آمنوا مبثل ما آمنتم والوجه األول أحسن ومثله أو كالذي مر على 

مر، وتكون الكاف زائدة وقد تقدم فيه وجه آخر قرية، إن شئت كان التقدير أمل تر إىل الذي حاج، وإىل الذي 
ومن ذلك قوله تعاىل وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة إن شئت كانت الباء زائدة، أي ال تلقوا 
أيديكم، وعرب باأليدي عن الذوات وإن شئت كان التقدير وال تلقوا أنفسكم بأيديكم، وألقى فعل متعد، بدليل 

لقى يف األرض رواسي أن متيد بكم قال أبو علي الباء اجلارة لألمساء جتيء على ضربني أحدمها أن تكون قوله وأ



زائدة واآلخر أن تكون غري زائدة والزائدة تلحق شيئني أحدمها جزء من اجلملة واآلخر فضلة عن اجلملة، أو ما هو 
دأ، وفاعل مبين على فعله األول، أو على مفعول بين مشبه هبا فأما اجلزء من اجلملة فثالثة أشياء مبتدأ، وخرب مبت

على فعله األول من ذلك، وهو دخوهلا على املبتدأ زائدة ففي موضع واحد يف اإلجياب، وهو قوهلم حبسبك أن تفعل 
 اخلري، ومعناه حسبك فعل اخلري، فاجلار مع اجملرور يف موضع رفع باالبتداء، وال نعلم مبتدأ دخل عليه حرف اجلر يف

اإلجياب غري هذا احلرف فأما غري اإلجياب فقد دخل اجلار غري الباء عليه، وذلك حنو قوله هل من رجل يف الدار؟ 
وقال هل لك من حاجة، وقال هل من خالق غري اهللا فأما قوله فهل لنا من شفعاء فيشفعوا فمن رفع ما بعد الظرف 

عه بالظرف كان يف موضع الرفع بالفعل كما يرتفع باالبتداء كان قوله هل من خالق غري اهللا كذلك، ومن رف
بالظرف، كقوله أن تقولوا ما جاءنا من بشري وال نذير، وقوله أن ينزل عليكم من خري من ربكم أما الثاين دخوهلا 

على خرب املبتدأ يف موضع، يف قول أيب احلسن األخفش، وهو قوله جزاء سيئة مبثلها، زعم أن املعىن جزاء سيئة 
وكأنه استدل على ذلك باآلية األخرى وهو قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها ومما يدلك على جواز ذلك أن ما  مثلها،

يدخل على املبتدأ قد تدخل على خربه الم االبتداء اليت دخلت على خرب املبتدأ، يف قول بعضهم إن زيداً وجهه 
  حلسن وقد جاء يف الشعر
  أم احلليس لعجوز شهربه

احلسن أقوى من هذا يف القياس، وذلك أن خرب املبتدأ يشبه الفاعل من حيث مل يكن مستقالً والذي أجازه أبو 
باملبتدأ، كما كان الفعل مستقالً بالفاعل، وقد دخلت على الفاعل فيما تدخله بعد، فكذلك جيوز دخوهلا على اخلرب 

  وقد حتتمل اآلية وجهني غري ما ذكر أبو احلسن

ا قبلها يف موضع اخلرب، وتكون متعلقة مبحذوف، كما يقال ثوب بدرهم، وال ميتنع هذا أحدمها أن تكون الباء مع م
من حيث قبح االبتداء بالنكرة، ملعىن العموم فيه وحصول الفائدة به واآلخر أن تكون الباء من صلة املصدر وتضمر 

لثالث دخوهلا على الفاعل املبين اخلرب ألنك تقول جزيتك بكذا، فيكون التقدير جزاء سيئة مبثلها واقع، أو كائن ا
على فعله، وذلك يف موضعني أحدمها قوله وكفى باهللا واألخر قوهلم يف التعجب أكرم به فالداللة على زيادهتا أن 
قوهلم كفى باهللا وكفى اهللا واحد، وأن الفعل مل يسند إىل فاعل غري اجملرور ويف التنزيل وكفى باهللا شهيداً، وكفى 

كفى جبهنم سعرياً، والتقدير يف كل هذا كفاك اهللا شهيداً، وكفاك اهللا حسيباً، وكفت جهنم سعرياً؛ باهللا حسيباً، و
  وكذلك وكفى بنا حاسبني، أي كفيناك حاسبني قال الشاعر

  كفى الشيب واإلسالم للمرء ناهيا
لني بعد الباء، وإن مل وتقول مررت برجل كفاك به، وبرجلني كفاك هبما، وبرجال كفاك هبم، فتفرد الفعل ألن الفاع

تلحق الباء قلت مررت برجال كفاك من رجل، وبرجلني كفياك من رجلني، ورجال كفوك من رجال وأما الداللة 
على زيادهتا يف قوهلم أكرم به، وقوله أمسع هبم وأبصر، فهي أن الفعل ال خيلو من أن يكون للمخاطب أو الغائب، 

ته للمخاطب ومجع جبمعه وأنث لتأنيثه، فلما أفرد يف مجيع األحوال ومل يعترب فلو كان للمخاطب لثين فيه الفاعل تثني
به اخلطاب علم أنه ليس ملخاطب، وإذا مل يكن له ثبت أنه للغائب ويدل على ذلك أيضاً أن املعىن إمنا هو على 

على حد ما دخلت يف  اإلخبار عن املخاطب، أال ترى أن قوهلم أكرم به، يراد به أنه قد كرم، وإمنا دخلت اهلمزة
قوهلم أجرب الرجل، وأقطف، وأعرب، وأألم، وأعسر، وأيسر، إذا صار صاحب هذه األشياء، وكذلك أكرم معناه 

صار ذا كرم، وأمسع هبم وأبصر صاروا ذوي بصر ومسع، خالف من قال تعاىل فيه ومن كان يف هذه أعمى فهو يف 
يل كما جاء قل من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن مداً، اآلخرة أعمى فإن قلت كيف جاء على لفظ األمر؟ ق



واملعىن فمد له الرمحن مدا واملوضوع اآلخر من املوضعني الذي حلقت الباء هبما زائدة، وهو أن يكون فضلة عن 
رين فالباء اجلملة، أو مشبهاً هبا، فاملشبه كقوله ألست بربكم وما هو مبزحزحه وما أنتم مبؤمنني، وقوله ليسوا هبا كاف

األوىل متعلقة باسم الفاعل والثانية اليت تصحب ليس قال وما هم منها مبخرجني واآلخر زيادهتا يف املفعول، كقوله 
وال تلقوا بأيديكم فأما قوله تعاىل وهزي إليك جبذع النخلة، فقد قيل الباء زيادة وقد قيل التقدير هبز جذع النخلة 

بت الثمرة بالدهن، فحذف املفعول، فيكون الباء حاالً وقيل التقدير تنبت ومن ذلك قوله تنبت بالدهن، أي تن
الدهن، والباء زائدة وأما قوله تعاىل بأيكم املفتون، فقد قيل الباء زائدة، والتقدير أيكم املفتون وقد قيل املفتون مبعىن 

جزاء سيئة مبثلها، أي جزاء سيئة الفتنة، أي بأيكم الفتنة، كما يقال ليس له معقول، أي عقل فأما قوله تعاىل و
مثلها، لقوله يف األخرى جزاء سيئة سيئة مثلها وأما قوله تعاىل عيناً يشرب هبا فالباء زائدة وقيل بل هي مبعىن من 

نتفع وقيل شربت بالعني، حقيقة، و من العني، والعني، جمازاً، ألن وقيل بل هي حممول على املعىن، أي يروى هبا وي
العني اسم للموضع الذي ينبع منه املاء، فهو كقولك شربت مبكان كذا، وهلذا يقال ماء العني، وماء السبيل، مث 

عيناً فالتقدير ماء عني، توسع واجتزئ باسم العني عن املاء، ملا كان ال يسمى املكان عيناً إال ينبوع املاء منه فأما قوله 
أي يشربون من كأس موصوفة هبذا ماء عني وقيل بل عني بدل من كافور، ألن كافور اسم عني يف اجلنة وقيل هو 
نصب على املدح ومن زيادة الباء قوله أمل يعلم بأن اهللا يرى ةالتقدير أمل يعلم أن اهللا يرى، لقوله ويعلمون أن اهللا 

بإحلاد بظلم، وقال تلقون إليهم باملودة، ومثله اقرأ باسم ربك أي اقرأ اسم ربك، لقوله  ومن ذلك قوله ومن يرد فيه
فإذا قرأناه ومن ذلك قوله تعاىل أو مل يروا أن اهللا الذي خلق السموات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر، فالباء يف 

قوله ليس كمثله شيء فالكاف زائدة،  بقادر، زائدة، ألنه خرب أن وجاءت زيادهتا للحاق النفي أول الكالم وأما
والتقدير ليس مثله شيء، ألن محله على الظاهر يوجب إثبات املثل وقيل الباء مبعىن الصفة، أي ليس كصاحب 

  صفته شيء، وصاحب صفته هو هو

ه هل من وقيل بل املثل زيادة وقد تزاد من يف النفي بال خالف، حنو قوله ما لكم من إله غريه أي مالكم إله، وكقول
خالق غري اهللا، وقوله وما من إله إال اهللا، وما من إله إال إله واحد فأما زيادهتا يف الواجب فال جيوز عند سيبويه، وهو 

جائز عند األخفش، وقد تقدم ذلك فيما مضى، كقوله تعاىل فكلوا مما رزقكم اهللا حالالً طيباً و فكلوا مما أمسكن 
فاء، كقوله ال حتسنب الذين يفرحون إىل قوله فال حتسبنهم مبفازة من العذاب، عليكم وقد تقدم ذلك وقد تزاد ال

فالفاء زائدة وقد تزاد الالم أيضاً، كقوله للذين هم لرهبم يرهبون، وقوله إن كنتم للرؤيا تعربون، وقوله ردف لكم 
و، قال الفراء يف قوله تعاىل بعض الذي تستعجلون وقوله وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت، وقد تقدم وقد تزاد الوا

حىت إذا فتحت يأجوج، جوابه قوله واقترب الوعد احلق، الواو مقحمة وقال فلما أسلمنا وتله للجبني، الواو زائدة 
أي تله وقال إذا السماء انشقت وأذنت لرهبا وحقت، الواو مقحمة وعندنا أن أجوبة هذه األشياء مضمرة، وقد 

  تقدم
  

  جاء يف التنزيل من التقدمي والتأخري وغري ذلكالسابع والثالثون ما 

فمن ذلك قوله تعاىل كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم، قيل الكاف تتعلق بقوله وألمت نعميت عليكم وقيل بل هو متعلق 
بقوله فاذكروين، أي اذكروين كما أرسلنا فيكم ومثله قوله وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا فليكتب قال 

كما متعلق ب فليكتب، مبنزلة فامرر وال حتمل على أن يكتب كما علمه اهللا فأما قوله وإن من أهل الكتاب  أبو علي



ملن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعني هللا ال يشترون بآيات اهللا مثناً قليالً جيوز أن يكون الوقوف 
يشترون و جيوز أن يكون وما أنزل إليهم متاماً، ويكون على خاشعني والالم من صلة يشترون، أي ألجل اهللا ال 

التقدير ال يشترون بآيات اهللا خاشعني هللا، فيكون حاالً مقدماً ومثله يف التقدمي قوله يسبحون الليل قال أمحد بن 
ملن تبع موسى والنهار ال يفترون، أي ال يفترون النهار، فهو يف نية التقدمي ومن ذلك قوله تعاىل وال تؤمنوا إال 

دينكم، أي ال تؤمنوا أن يؤيت أحد إال ملن تبع دينكم، فأن يؤيت مفعول ال تؤمنوا وقدم املستثىن فدل على جواز ما 
قدم إال زيداً أحد ومن ذلك قوله تعاىل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقال ال ينفع نفساً إمياهنا، فاملفعول مقدم على 

ه يوجب إضماراً قبل الذكر ومن ذلك فأوجس يف نفسه خيفة موسى أي الفاعل، ووجب تقدميه هاهنا، ألن تأخري
أوجس موسى يف نفسه، فقدم الكناية على املكىن عليه، كما كان يف نية التأخري، فدل على جواز ضرب غالمه زيد 

يكرهنا عليه، ومن ذلك قوله ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر التقدير ليغفر لنا خطايانا من السحر ومل 
فيمن قال إن ما نافية ومن ذلك قوله تعاىل خشعاً أبصارهم خيرجون من األجداث هذا كقوهلم راكباً جاء زيد، 

والتقدير خيرجون من األجداث خشعاً أبصارهم ومن ذلك قوله يف البقرة ومما رزقناهم ينفقون، أي يقيمون الصالة 
بالظرف ومثله فبشرناها بإسحاق ويعقوب ومن وراء إسحاق  وينفقون مما رزقناهم؛ ففصل بني الواو والفعل

يعقوب، فيمن فتح الباء، أي بشرناها بإسحاق ويعقوب من وراء إسحاق، ففصل بني الواو واالسم بالظرف وقد 
تقدم هذا يف غري موضع ومحله قوم على إضمار فعل، وآخرون على إضمار اجلار واجملرور ومن ذلك قوله تعاىل 

منه ومن قبله كتاب موسى، أي كتاب موسى من قبله، ففصل بني الواو وبني ما عطف به عليه على  ويتلوه شاهد
شاهد بالظرف نظريه يف األحقاف قل أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله 

كتاب موسى من قبله وكذلك إىل قوله ومن قبله كتاب موسى كتاب معطوف على قوله شاهد، أي وشهد شاهد و
قوله ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة، أي وأمة مسلمة لك من ذريتنا ومثله خلق سبع مسوات ومن األرض 

  مثلهن، أي ومثلهن من األرض

والذي نص عليه يف الكتاب أن الفصل بني الواو واملعطوف بالظرف وغريه، إمنا يقبح إذا كان املعطوف جمروراً، ومل 
يذكر يف املنصوب واملرفوع شيئاً وقال أبو علي قياس املرفوع واملنصوب كقياس اجملرور، قال ألن الواو نابت عن 

العامل وليس بعامل يف احلقيقة، فال تتصرف فيه كما ال تصرف يف معمول عشرين، ملا كان فرعاً على باب ضاربني 
ومن األرض مثلهن أي وخلق من األرض مثلهن وقال  ومحل هذه اآلي على إضمار فعل آخر فقال التقدير يف قوله

يف قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك التقدير واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك ولعله حيمل كتاب موسى يف اآليتني 
على االبتداء، والظرف على اخلالف، وال حيمله على املرفوع الظاهر، وقال لو قلت هذا ضارب زيد أمس وغداً 

اجلر والنصب يف عمرو والذي نص عليه سيبويه يف باب القسم عند قوله واهللا ألقومن مث اهللا ألقتلن عمرو، امتنع 
فقال هو رديء خبيث على تقدمي اهللا ألقتلن قال أبو علي وإمنا جاء الفصل بني الواو واملنصوب واملرفوع يف الشعر 

حال، على تقدير وهو من األرض مثلهن،  دون سعة الكالم وقال قوم يف قوله ومن األرض مثلهن فيمن نصب إنه
أي اخللق من األرض، أي كان من األرض مثلهن، فجعل اجلار اخلرب وأضمر املبتدأ، وفيمن رفع مثلهن أظهر، على 
تقدير وهو مثلهن من األرض وقد نبهتك على األبيات يف البيان ومن ذلك قوله تعاىل يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف 

عند الفراء يستفتونك يف الكاللة قل اهللا يفتيكم، فأخر ومثله قال آتوين أفرغ عليه قطراً، والتقدير الكاللة، التقدير 
عنده آتوين قطراً أفرغه عليه، فأخر وقال فخذ أربعة من الطري فصرهن إليك، أي خذ إليك، عند الفراء ومثله لكيال 

عد علم علماً، أي من بعد علمه، فأخر عند الفراء فأما يعلم بعد علم شيئاً يف املوضعني، أي لكي ال يعلم شيئاً من ب



قوله تعاىل والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إنه ملن 
الصادقني، فقوله باهللا جيوز أن يكون من صلة الشهادة، ومن صلة الشهادات، إذا نصب األربع وقياس من أعمل 

أن يكون قوله باهللا من صلة شهادات، وحذف من األول لداللة الثاين عليه، كما تقول باهللا من صلة الثاين 
شهادات، وحذف من األول لداللة الثاين عليه، كما تقول ضربت وضربين، ومن رفع فقال فشهادة أحدهم أربع 

شهادة، ألنك إن وصلتها  شهادات باهللا، فإن اجلار واجملرور من صلة شهادات، وال جيوز أن يكون من صلة
بالشهادة فقد فصلت بني الصلة واملوصول، أال ترى أن اخلرب الذي هو أربع شهادات باهللا جيوز أن يكون من صلة 

شهادة أحدهم فتكون اجلملة اليت هي إنه ملن الكاذبني يف موضع نصب، ألن الشهادة كالعلم فيتعلق هبا إن كان كما 
ع نصب بأنه مفعول به، وأربع شهادات ينتصب انتصاب املصادر ومن رفع أربع يتعلق بالعلم، واجلملة يف موض

شهادات مل يكن قوله ملن الكاذبني إال من صلة شهادات دون شهادة، كما كان قوله باهللا من صلة شهادة ففصلت 
م ظنوا أن لن يبعث بني الصلة واملوصول ومن ذلك قوله وأهنم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث اهللا أحداً، والتقدير وأهن

اهللا أحداً كما ظننتم وقال اهللا تعاىل وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطباً، أي هزي إليك رطباً تساقط 
عليك فهذه اآلي حممول على الفعل الثاين عندنا، وما يقتضيه األول مضمر، وهم حيملون األول دون الثاين 

ومقتضاه ومن التقدمي والتأخري فال أقسم مبواقع النجوم وإنه لقسم لو ويضمرون الثاين ويفصلون بالثاين بني األول 
تعلمون عظيم، التقدير فال أقسم مبواقع النجوم، إنه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون ال ميسه إال املطهرون وإنه لقسم 

وإنه لقسم ومن  لو تعلمون عظيم وفصل بني الصفة واملوصوف باجلملة، وهو لو تعلمون، وبني القسم وجوابه بقوله
ذلك قوله فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون وله احلمد يف السموات واألرض وعشياً وحني تظهرون 

والتقدير وحني تصبحون وعشياً، فأخر واعترض باجلملة ومن التقدمي والتأخري قراءة ابن عامر وكذلك زين لكثري 
ئهم أوالدهم، فقدم املفعول على املضاف إليه، قالوا وهذا من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم، والتقدير قتل شركا

  ضرورة ليس بضرورة، ألنه قد كثر عندهم ذلك، وأنشدوا فيه أبياتاً مجة فمن ذلك قوله
  أواخر امليس أصوات الفراريج... كأن أصوات من إيغاهلن بنا 

  أي كأن أصوات أواخر امليس وقال
  مها أخوا يف احلرب من ال أخا له

  أخو من ال أخ له يف احلربأي مها 

  وقال
  بني ذراعي وجبهة األسد

  أي بني ذراعي األسد وجبهته وقال
  زيد محار دق باللجام... كأن برذون أبا عصام 

أي برذون زيد يا أبا عصام محار دق باللجام ومن ذلك ما قاله أبو احلسن يف قول اهللا تعاىل من شر الوسواس اخلناس 
من اجلنة والناس أي إنه لراد من شر الوسواس اخلناس من اجلنة والناس الذي  الذي يوسوس يف صدور الناس

يوسوس يف صدور الناس ومنه قوله تعاىل اذهب بكتايب هذا فألقه إليهم مث تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، أي اذهب 
ن نسائهم مث يعودون ملا بكتايب هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون مث تول عنهم وقيل يف قوله والذين يظاهرون م

قالوا فتحرير رقبة إن تقديره والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة مث يعودون قال أبو احلسن املعىن فتحرير رقبة 
ملا قالوا مث يعودون إىل نسائهم فإن قلت كيف جاز أن تقدر ملا قالوا متعلقاً باملصدر، وهو متقدم قبله؟ قيل ال ميتنع 



  جه التبيني، ليس إنه متعلق بالصلة، أال ترى قولهأن يتقدم على و
  أبعلي هذا بالرحى املتقاعس... تقول ودقت حنرها بيمينها 

  وقوله
  كان جزائي بالعصا أن أجلدا

مل جيعلوه متعلقاً جبزائي، ولكن جعلوه تبييناً للجلد، وكذلك ما ذكره أبو احلسن وأما التقدمي والتأخري الذي قدر، 
وز أن يكون التقدير والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون للقول، والقول يف املعىن املقول، فمثله كثري، وجي

كاخللق مبعىن املخلوق، أال ترى أن الذي يعاد هو اجلسم، فلهذا كان اخللق مبعىن املخلوق، يف قوله هو الذي يبدأ 
ا فإنه ال ميتنع، أال ترى أنه قد جاء قل اخللق مث يعيده فإن قلت وكيف وقع الالم موقع إىل يف قولك عدت إىل كذ

يهدي للحق على أن الالم يف قول من خيالف يف هذا التأويل مبعىن إىل ومثله فاستمع إىل ملا يوحى، أي فاستمع إىل ما 
يوحى ال بد من ذلك، ال سيما يف قراءة الزيات وأنا اخترتك فاستمع، ويكون التقدير فاستمع ألنا اخترناك إىل ما 

ولو مل حتمله على هذا لكان التقدير فاستمع ألنا اخترناك ملا يوحى، فتعلق الالمني بقوله فاستمع، وقد قال ال  يوحى،
يتعدى فعل حبر يف جر متفقني فإن قلت ومل ال حتمل وأنا اخترتك على نودي يف قوله نودي يا موسى أين أنا ربك 

ن اخترناك قراءة محزة، وهي تقرأ إين أنا ربك، مكسورة وأنا اخترتك، أي نودي بأين أنا ربك وأنا اخترتك قيل إ
األلف، فكيف حتمله عليه وقد ذكرنا ما يف هذا البيان واالستدراك ومن ذلك قوله تعاىل إن املصدقني واملصدقات 
وأقرضوا اهللا قرضاً حسناً يضاعف هلم اضطرب قول أيب علي يف هذه اآلية، وله كالم يف احلجة وكالم يف اإلغفال 

و  كالم يف احلليبات وهو أمجع الثالثة قال يف احلليبات

والقول يف أن حرف العطف يف قوله وأقرضوا ال خيلو من أن يكون عطفاً على الفعل املقدر يف صلة املصدقني أو 
على غريه إن قوله وأقرضوا اهللا ال جيوز أن يكون معطوفاً على الفعل املقدر يف املوصول األول، على أن يكون 

ير إن الذين صدقوا وأقرضوا اهللا، وذلك أنك إذا قدرته هذا التقدير فقد فصلت بني الصلة واملوصول مبا ليس التقد
منهما، وما هو أجنيب، والفصل بني الصلة واملوصول باألجنيب وما ليس منهما ال يصح، ولذلك مل جييزوا رأيت 

معطوف على رأيت، واالستثناء من الصلة من حيث  القائمني وزيداً إال عمراً، وهذا النحو من املسائل؛ ألن زيداً
كان املستثىن معمول الفعل الذي فيها، فقد فصلت بينهما باملعطوف، ومل جيز ذلك كما مل جيز أن يكون وأقرضوا 
معطوفاً على صدقوا املقدر يف الصلة، لفصل املصدقات املعطوف على ما بينهما وإمنا مل جيز ذلك ألن العطف على 

وغريه يف األمساء يؤذن بتمامه، أال ترى أنك ال تعطف على االسم من قبل أن يتم جبميع أجزائه، فإذا كان املوصوف 
العطف يؤذن بالتمام فعطفت مث أتيت بعد العطف مبا هو من متامه فقد زعمت أنه تام غري تام، فنقضت بذكرك ما 

 مستقيم وال يستقيم أن يكون قوله وأقرضوا بقي من الصلة ما قدمته من حكم التمام بالعطف، وكان مدافعاً غري
اهللا، يف هذه اآلية، حمموالً على املقدر يف الصلة، كما كان قوله فأثرن به نقعاً على املقدر من قوله فاملغريات صبحاً 
فأثرن به نقعاً، ألنك مل تزد يف هذا املوضع على أنك عطفت على املوضع ومل تفصل بني الصلة واملوصول بأجنيب 

هما، كما فصلت باملعطوف بينهما يف األخرى، واحلمل على املعىن يف هذا النحو من العطف مستقيم حسن، فإذا من
مل جيز أن يكون معطوفاً على الصلة مل حتمله على ذلك، ولكن على وجوه أخر، منها أن جتعل العطف اعتراضاً بني 

شئت جعلت املعطوف واملعطوف عليه مبنزلة الصلة واملوصول وإن شئت كملته على أن اخلرب غري مذكور وإن 
الفاعلني وجعلت العطف عليهم وأما محله على االعتراض فهو أرجح الوجوه عندي، ألن االعتراض قد شاع يف 

كالمهم واتسع وكثر، ومل جير ذلك عندهم جمرى الفصل بني املتصلني مبا هو أجنيب منهما، ألن فيه تسديداً وتثبيتاً، 



الصفة والتأكيد، فلذلك جاء بني الصلة واملوصول يف الفعل والفاعل واملبتدأ واخلرب واملفعول  فأشبه من أجل ذلك
وفعله، وغري ذلك فما جاء من ذلك من الصلة واملوصول قوله تعاىل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها 

  وترهقهم ذلة وكقوله
  لواحلق يدفع ترهات الباط... ذاك الذي وأبيك يعرف مالك 

فإذا جاء الفصل بني الصلة واملوصول مبا ذكرنا من االعتراض فإنه جيوز الفصل بني اسم إن وخربها باالعتراض 
الذي هو قوله وأقرضوا اهللا قرضاً حسناً أحرى، ألن اتصال الصلة باملوصول أشد من اتصال املبتدأ باخلرب، أال ترى 

ذف خربه وال يستعمل إثباته وقوله يضاعف هلم على هذا التأويل أهنما جيريان جمرى االسم الواحد، وأن املبتدأ قد حي
  يف اآلية يف موضع رفع بإن خرب املبتدأ ومما جاء من االعتراض بني الفعل والفاعل قوله

  بأن امرأ القيس بن متلك بيقرا... أال هل أتاها واحلوادث مجة 
اعل، كما أهنما يف كفى باهللا كذلك، وإذا جاز يف الفعل فاملبتدأ واخلرب اعتراض، واجلار واجملرور يف موضع رفع بأن ف

والفاعل كان املبتدأ واخلرب أجوز ومن االعتراض بني الصفة واملوصوف قوله تعاىل ذلك عيسى بن مرمي قول احلق 
الذي فيه ميترون كما أن قوله لو تعلمون كذلك، واملعىن يف لو تعلمون اعلموا، كما تقول لو قمت، أي قم وزعم 

و احلسن أن املاضي يف هذا املعىن أكثر من املضارع وإن محلت على أن اخلرب غري مذكور ومل جتعل قوله وأقرضوا أب
  اهللا اعتراضاً، ولكن مجلة معطوفة على ما تقدم، جاز يف قوله واملصدقات أمران

ت إن املصدقني مع أحدمها أن تكون الواو مبنزلة مع، على أن تكون قد سدت مسد خرب املبتدأ، كما انك لو قل
املصدقات، كان كذلك، أال ترى أنه ملا كان معىن قولك أقائم الزيدان أيقوم الزيدان، استغنيت بالفاعل عن خرب 

املبتدأ، وإن كان قد ارتفع قائم ارتفاع املبتدأ، فكذلك قولك واملصدقات، وإن كان منتصباً بالعطف على إن، فإنه 
ىل تقدير خرب، كما مل حيتج إليه يف قولك أقائم الزيدان ومثل ذلك قوهلم سد مسد اخلرب، فال حيتاج مع ذلك إ

الرجال وأعضادها، والنساء وأعجازها؛ ملا كان املعىن كذلك، يدخالن على هذا احلد، فيكون املعىن إهنم معهن يف 
النحو خرباً، فيكون نيل الثواب وارتفاع املنزلة فإذا محلت على ذلك جاز بال خالف فيها وقد جيوز أن تضمر هلذا 

التقدير كل رجل وضيعته مقرونان؛ وعلى هذا تضمر أيضاً يف خرب إن يف قوله إن املصدقني واملصدقات أي إن 
املصدقني واملصدقات يفلحون، أو مضاعف هلم، وحنو ذلك مما ذكروا به يف التنزيل، ويكون موضع يضاعف نصباً 

أنك مل تلحق الواو، أو اللتباس أحدمها بصاحبه، وقوله وهلم أجر  صفةً للقرض وإن شئت جعلته مجلة مستأنفة، إال
كبري مستأنف ومن شاء جعل ما قبله وصفاً، إذ ال تعلق باملوصوف وإن شئت جعلته حاالً من هلم يف قوله يضاعف 
معىن  هلم وإن شئت جعلت املعطوف واملعطوف عليه مبنزلة الفاعلني، وجعلت قوله وأقرضوا معطوفاً على ذلك، ألن

املصدقني واملصدقات كمعىن إن الناس املصدقني فإذا كان ذلك معناه جاز أن يعطف وأقرضوا عليه كما كان حيوز 
ذلك لو أبرزت ما هذا املذكور يف معناه وموضعه وعلى هذا الوجه محله أبو احلسن؛ ألنه قال يف تفسريها لو قلت 

كما استقام أن حيمل الضارب على ضرب فتعطف قمت عليه،  الضاربه أنا، وقمت زيد، كان جائزاً، كأنه يريد إنه
كذلك يستقيم أن جتعل الفاعلني، فتحمل وأقرضوا عليه، إذ ال يستقيم عطف وأقرضوا على الصلة األوىل، وألن 

 العطف على املعىن قد جاء يف الصالت وغريها كثرياً، فأفهمه ومن التقدمي والتأخري قوله تعاىل ذلك جزيناهم ببغيهم،
أي جزيناهم ذلك، فقدم املفعول الثاين وقال ذلك جزيناهم مبا كفروا، أجيزيناهم ذلك بكفرهم وقال وكذلك جعلنا 

يف كل قرية أكابر جمرميها أي جمرميها أكابر وقال وجعلوا هللا شركاء اجلن، أي اجلن شركاء وقال واهللا يؤيت ملكه 
تشاء، أي تؤيت من تشاء امللك وأما قوله تعاىل وإن خفتم أال من يشاء أي يؤيت من يشاء ملكه وقال تؤيت امللك من 



تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة جاء يف 
ل التفسري أن قريشاً يف اجلاهلية كانت تكثر التزوج بغري عدد حمصور، فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته وق

ماله مد يده إىل ما عنده من أموال اليتامى، فحل له األربع وإىل هذا الوجه أشار أبو علي بعدما حكى عن أيب 
العباس يف كتابه يف القرآن تعجب الكسائي من كون فانكحوا ما طاب لكم جواباً لقوله وإن خفتم أال تقسطوا يف 

جلواب يف قوله فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت اليتامى قال وقاله أبو عبيد، وليس هذا اجلواب، فإمنا ا
أميانكم، كأنه قال فإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى، فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة فقال أبو علي جواب إن خفتم 

الفاء يف فواحدة، كأنه يف التقدير إن خفتم أال تقسطوا، إن كثرت عليكم مؤن الزوجات وأحوجتهم إىل مال 
فافهم ما  -مى أي فانكحوا واحدة وقوله فانكحوا ما طاب اعتراض بني الشرط واجلزاء، مثل قولك إن زيداً اليتا

رجل صدق قال وملا كان الكالم باعتراض اجلملة املسددة للشرط كرر الشرط ثانياً، فقيل فإن خفتم أال  -أقول 
، أي يف حال الضيق واحدة، ويف السعة أربع تعدلوا وهو قوله وإن خفتم أال تقسطوا وهذه اجلملة متأخرة معًىن

والقصة عن عكرمة والشرح أليب علي قال قوم إهنم كانوا يتوقون أموال اليتامى وال يتوقون الزنا، فقيل كما خفتم 
يف ذا فخافوا الزنا وأتوا الكاللة عن جماهد وقيل كانوا خيافون أال يعدلوا يف أموال اليتامى وال خيافون أن يعدلوا يف 

النساء عن سعيد بن جبري وقيل التقدير أال تقسطوا يف نكاح اليتامى فانكحوا ما حل لكم من غريهن من النساء عن 
عائشة وروي عن عروة عن عائشة أهنا قالت كان الناس يتزوجون اليتامى وال يعدلون بينهن، ومل يكن هلن أحد 

  خياصم عنهن، فنهاهم اهللا عن ذلك، وقال وإن خفتم

وله تعاىل ذلك هو الضالل البعيد يدعو ملن ضره أقرب من نفعه ذلك منصوب بيدعو، ويكون ذلك ومن ذلك ق
مبعىن الذي واجلملة بعده صلة وقال الفراء بل الالم يف ملن ضره يف نية التأخري، والتقدير من لضره، وهو خطأ، ألن 

ه مكرر من األول معاد للتوكيد، الصلة ال تتقدم على املوصول وقيل إن من ليس يف موضع مفعول يدعو، ألن
واكتفى من مفعوله مبفعول األول، وكرر تفظيعاً لألمر يف عبادة األصنام، وقوله ملن ضره على هذا مبتدأ، وخربه 

لبئس املوىل ووجه ثالث وهو أن يكون يدعو مبعىن يقول كقول القائل ما يدعى فالن فيكم؟ أي ما يقال له؟ 
يا عنته، أي يقولون الذي ضره أقرب من نفعه هو إهلنا، ويكون اخلرب حمذوفاً  وكذلك يدعون عنته، أي يقولون

لداللة الكالم عليه ووجه رابع وهو أن يكون يدعو من متام الضالل البعيد، أي يدعوه، ويدعوه يف موضع احلال 
، وخربه لبئس املوىل وال للمبتدأ، والتقدير ذلك هو الضالل البعيد داعياً، أي يف حال دعايته إياه وملن ضره ابتداء

يكون لبئس املوىل خرباً يف قول من يقول إن يدعو مبعىن يقول، ألن املنافق ال يقول إن الصنم واهللا لبئس املوىل وإن 
قلت إنه ال يقول أيضاً ضره أقرب من نفعه، وإمنا يقول غري ذلك، فإن ذلك على اعتقادنا ما فيه من كونه ضاراً، 

يقول الصنم إله، مث يأخذ يف ذمه ومن ذلك قراءة من قرأ أن هذه أمتكم أمة واحدة بالفتح،  على تقدير أن املنافق
ألن التقدير وألن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أي فاتقون هذا ومثله وأن املساجد هللا فال تدعو مع اهللا 

قريش كأنه فليعبدوا رب هذا البيت إليالف أحداً املعىن وألن املساجد هللا فال تدعو وكذلك عند اخلليل، إليالف 
قريش، أي ليقابلوا هذه النعمة بالشكر والعبادة للمنع هبا فأما قوله وأن اهللا ريب وربكم فاعبدوه يف سورة مرمي، 

فيجوز أن يكون على هذا فاعبدوه ألنه ريب وربكم ولكن أبا علي محله على قوله أوصاين بالصالة والزكاة بأن اهللا 
ا قوله وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه فيكون مثل هذا، والفاء يف قوله فاتبعوه مثل الفاء يف قوله بزيد ريب وأم

فامرر والفاء يف قوله الثاين عاطفة مجلة على مجلة، وعلى القول األول زيادة وقال الفراء فيمن فتح وأن هذا صراطي 
بأن هذا وهكذا قال أيضاً يف قوله وأنه تعاىل جد ربنا إنه إنه حممول على اهلاء من قوله ذلكم وصاكم به، أي به و



حممول على قوله فآمنا به وبأنه تعاىل وقد ذكرنا أن عطف الظاهر على املضمر ال جيوز، وقد جوز يف مخس آيات 
يها هذا الوجه، فهاتان، وقوله وكفر به واملسجد احلرام وقوله تساءلون به واألرحام فيمن جر؛ وقوله وجعلنا لكم ف

معايش ومن لستم له وقد أبطلنا ذلك كله يف غري موضع ومن ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة إىل 
قوله أو جاء أحدكم من الغائط أو المستم النساء قال الشافعي يف مس أحد الزوجني إنه ينقض وضوء املاس، 

س باليد صارت اآلية حاجة لبيان الطهارتني وبيان أنواع احلدث واحتج هبذه اآلية وقال لنا مىت محلنا اآلية على اللم
وكانوا عرسوا فاملعىن إذا قمتم إىل  -صلى اهللا عليه وعلى آله  -األصغر، فإن اآلية نزلت يف أصحاب رسول اهللا 

اء احلدث الصالة، أي عن التعريس والنوم، فاغسلوا، فيكون بيان النوم حدثاً وما هو مبعناه مما يوجب استطالق وك
من اإلغماء واجلنون مث قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وكان بياناً جلميع ما خيرج من املخرج املعتاد داللة، 

وكان يف اآلية تقدمي وتأخري، أي إذا قمتم عن النوم، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو المستم النساء، أي مسستم 
ب اشتهاء، فاغسلوا وجوهكم فإن عدمتم املاء فتيمموا، من غري ذكر باليد، فيكون بيان أن املس حدث، إذ هو سب

أسباب احلدث، ألن البدل يتعلق مبا يتعلق به األصل، فال يفتقر إىل بيان زائد ومىت مل جيعلوا هكذا كانت اآلية 
هن من قبل أن ساكتة عن بيان أنواع احلدث وعندنا املراد باآلية اجلماع، جمازاً، كما يف قوله تعاىل وإن طلقتمو

متسوهن،وألنا أمجعنا أن اجلماع مراد، فإن الشافعي أباح التيمم للجنب، وذكر أنه يف كتاب اهللا تعالىإال هاهنا، 
  فبطل أن تكون احلقيقة، إال أنه يقول أحبت التيمم للجنب، ألن اهللا تعاىل جعله بدالً عن الوضوء واالغتسال مجلة

حيمالن اآلية على املس باليد، وكانوا ال يبيحون التيمم للجنب، فدل أن  وعن ابن عمر وابن مسعود أهنما كانا
تأويل اآلية باإلمجاع ليس على التقدمي والتأخري، وال يصار إىل التقدمي والتأخري إال بدليل قاطع مينع من محله على 

اهللا، فقدم املفعول وأما قوله الظاهر، على ما ذكرناه قبل يف هذه اآلي وكذلك قوله تعاىل بل اهللا فاعبد، أي فاعبد 
تعاىل واتبعوا ما تتلوا الشياطني فهو يف نية التقدمي و التأخري، والتقدير نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا 
وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلوا الشياطني، فاتبعوا معطوف على نبذ، وقوله كأهنم ال يعلمون يف موضع احلال، أي 

اجلهال وقوله وما أنزل على امللكني، يف ما قوالن أحدمها أنه مبعىن الذي، فيكن نصباً عطفاً على  نبذوه مشاهبني
السحر على ما تتلو، أو جراً بالعطف على ملك سليمان والثاين أن يكون نفياً بالعطف على قوله وما كفر سليمان 

 تعاىل أنزل السحر على لسان جربيل أي وما كفر سليمان على امللكني ويقال إن سحرة اليهود زعموا أن اهللا
وميكائيل إىل سليمان، فأكذهبم اهللا بذلك، فيكون التقدير وما كفر سليمان وما أنزل على امللكني، ولكن الشياطني 
كفروا يعلمون الناس ببابل هاروت وماروت؛ فعلى هذا اختلفوا فيهما على ثالثة أقوال األول أن هاروت وماروت 

ل بابل تعلما السحر من الشياطني الثاين أهنما شيطانان من مردة الشياطني خصا بالذكر من رجالن من سحرة أه
بينهم لتمردمها، والسحر من استخراج الشياطني للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم، ألن أفعال احليوان مناسبة وقيل 

يل سبب هبوطهما أن اهللا تعاىل إهنما ملكان من املالئكة أهبطهما اهللا على صورة اإلنس لئال ينفروا منهما وق
أهبطهما ليأمرا بالدين وينهيا عن السحر، ألن السحر كثر يف ذلك الزمان وانتشر واختلف من قال هبذا هل كان 

للملكني تعليم الناس السحر أم ال؟ على قولني أحدمها أن امللكني كانا يعلمان الناس السحر وينهيان عن فعله، 
به، ألن ما ال يعلم أنه سحر ال ميكن االحتراز منه، كالذي ال يعرف الكفر ال ميكنه  ليكون النهي عنه بعد العلم

االمتناع منه، فيكون التعليم إذاً بالنهي عنه عن علي بن أيب طالب، صلوات اهللا عليه والثاين أنه مل يكن للملكني 
حر قد كان فاشياً، فأهبط امللكان مبجرد تعليم السحر وال إظهاره للناس، ملا يف تعليمه من اإلغراء بفعله، وألن الس

النهي قال ابن حبر مجلة هذا أن تال مبعىن كذب يقال تال أي كذب يقول نبذ هذا الفريق كتاب اهللا وراء ظهورهم 



واتبعوا كذب الشياطني على ملك سليمان أنه كان بسحر وموضع ما يف قوله وما أنزل على امللكني جر عطف على 
اطني كذبوا عليه وعلى ما أنزل قال ومعىن أنزل على امللكني أنزل معهما وعلى ألسنتهما، ملك سليمان أي الشي

كما قال اهللا تعاىل على رسلك، أي على ألسن رسلك ومعهم فال جيوز أن يكون نصباً عطفاً على السحر ألن 
ضاف إىل الكفرة وأوليائهم من اإلنزال على امللكني ال يكون إال من اهللا تعاىل، واهللا ال يضاف إليه السحر وإمنا ي

الشياطني، ومها نزال بالنهي عن السحر، فقالوا نزال بتعليمه وكان معىن الكالم أن الشياطني يعلمان الناس السحر، 
وأن امللكني ال يعلمان ذلك أحداً بل ينهيان عنه حىت يبلغ من هنيهما وصدمها عن تعلمه أن يقوال للمتعلم إمنا حنن 

فإن كان من املالئكة فإمنا يقوالن ذلك لألنبياء، ويقول األنبياء لسائر البشر، وإن كان من البشر قاال فتنة فال تكفر، 
ذلك لكل واحد من البشر؛ وذلك كما يقول الرجل ما أمرت فالناً مبا فعل ولقد بالغت يف هنيه حىت قلت له إنك 

فحذف بل ينهيان، ليستنبطه العلماء بالفكرة  إن فعلت ذلك نالك كذا وكذا ووقع االختصار بعد قوله وما يعلمان
فيؤجروا وقال ابن جرير من جعل ما جحداً، وامللكني جربيل وميكائيل جعل التقدير مل ينزل السحر إىل سليمان مع 
جربيل وميكائيل، كما يقول اليهود، وجعل من يف قوله ويتعلمون منهما مبعىن املكان والبدل، أي فيتعلمون مكان ما 

  ما يفرقون به بني املرء وزوجهعلماه 

ومن ذلك قوله ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء إىل قوله وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط ما يف موضع الرفع بالعطف على الضمري يف يفتيكم، أي يفتيكم اهللا فيهن، ويفتيكم أيضاً 

عليكم، ويف من قوله يف يتامى النساء من صلة يتلى، واملستضعفني جر عطف على يتامى النساء، القرآن الذي يتلى 
وأن تقوموا لليتامى بالقسط جر عطف على املستضعفني وجيوز يف املستضعفني أن يكون عطفاً على قوله يف الكتاب، 

يف اجلاهلية ال يورثون النساء وال  أي يتلى عليكم يف الكتاب ويف حال املستضعفني وجاء يف التفسري إهنم كانوا
صلى اهللا عليه  -األطفال، فلما فرض اهللا تعاىل املواريث يف هذه السورة شق ذلك على الناس فسألوا رسول اهللا 

عن ذلك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية و ما كتب هلن يعين املرياث عن ابن عباس وقيل إهنم كانوا ال  -وعلى آله 
صلى اهللا  -هتن ويتملكها أولياؤهن، فلما نزل قوله وآتوا النساء صدقاهتن حنلة سألوا رسول اهللا يؤتون النساء صدقا

فأنزل اهللا هذه اآلية وما كتب هلن يعين من صداق قيل إنه وارد يف ويل اليتيم، كان ال يتزوجها  -عليه وعلى آله 
الزوج فيه، فنزل ذلك فيه ومعىن ترغبون أن  وإن حلت له، ويعضلها وال يزوجها طمعاً يف ماهلا، ألنه ال يشاركه

تنكحوهن أي ترغبون عن نكاحهن ومن ذلك قوله تعاىل قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة قوله يف احلياة الدنيا ال خيلو من تعلقه حبرم، أوبزينة، 

رج، أو بالطيبات، أو بالرزق؛ فجوز تعلقها حبرم، أي حرم ذاك إذ ذاك ومنع من تعلقها بزينة كما ميتنع أو بأخ
الضرب الشديد يوم اجلمعة، إن علقت اليوم بالضرب، لكون املصدر موصوفاً فإن قلت فقد جاء إذا فرحني، فإن 

ؤذن ببقاءه وجوز أن يتعلق بالطيبات اسم الفاعل ليس كاملصدر، ألن الوصف يؤذن بانقضاء أجزائه، والوصل ي
وبالرزق وبأخرج فإن قلت فإن أخرج يف صلة اليت، والطيبات يف صفة الالم، والرزق مصدر، فكيف يوصل هبذه 

األشياء، وهي للذين آمنوا فاصلة؟ فإنه قد جاء والطالق عزمية ثالثاً، وجزاء سيئة مبثلها، ألنه يسدد األول وجيوز أن 
تقديره واملباحات من الرزق وجيوز أن يتعلق بآمنوا الذي هو صلة للذين آمنوا يف احلياة الدنيا مث يتعلق بالطيبات، 

انظر ما أغفله أبو علي من الفصل بني الصلة واملوصول بقوله والطيبات من الرزق، ألن هذا غري معطوف على قوله 
القصة، وإذا كان العطف على املوصول يتنزل زينة اهللا وال ميكن أبو علي أن جييب عن هذا الفصل بأنه مما يسدد 

منزلة، صفته يف منع تعلق شيء به بعد العطف، فالعطف على ما قبل املوصول أوىل باملنع وأحق، ألن قوله والطيبات 



منصوب حبرم ال بأخرج، ويف تعلقه بالطيبات نظر، ألن قوله من الرزق بيان للطيبات يتنزل منزلة احلال، وكما مينع 
ا قبله فكذلك احلال، إال أن أليب علي أن ينحو هبذا البيان حنو التمييز فيتوجه له حينئذ الفرق بينه وبني النعت مب

احلال وجوز يف اإلغفال تعلقها بآمنوا يف الذين، ومبحذوف يف موضع احلال، والعامل فيه معىن الالم، فعلى هذا 
ى الذين يف الوجهني أعين احلال والتعلق بآمنوا وجيوز يف يكون فيه ضمري وعلى األولني ال ضمري وال جيوز تقدميه عل

الوجه اآلخر التقدمي، كما جاز كل يوم لك ثوب؛ وهي مبتدأ والالم خربه، وخالصة أيضاً كحلو حامض، فيمن 
؛ رفع، و فيمن نصب حال، ومل جيز أن يتعلق بأخرج ألنه فصل به، أعين يف احلياة الدنيا بني املبتدأ وخربه، فيمن رفع

وبني احلال وذي احلال فيمن نصب، لكون يف احلياة الدنيا أجنبية من هذه األشياء، مث مل يرتض من نفسه أن يظن به 
ما خيطر خباطر من أن هذا ظرف، والظروف يتلعب هبا، فذكره حجة أليب احلسن ومن ذلك قوله تعاىل له معقبات 

لتقدير له معقبات من أمر اهللا، فيكون من أمر اهللا معمول من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا قالوا إن ا
الظرف الذي هو قوله له وقيل حيفظونه عند نفسه من أمر اهللا، وال راد ألمره وال مانع لقضائه وقيل إن ال مضمر، 

ما يتعاقب أي ال حيفظونه من أمر اهللا وقيل يف املعقبات حراس األفراد الذين يتعاقبون احلرس عن ابن عباس وقيل إنه 
من اهللا وقضائه يف عباده عن عبد الرمحن ابن زيد وقيل إهنم املالئكة، إذا صعدت مالئكة الليل عقبتها مالئكة 

  النهار، وإذا صعدت مالئكة النهار عقبتها مالئكة الليل عن جماهد

ل يف املاضي واملستقبل وقيل يف من بني يديه أي من أمامه وورائه وهذا قول من زعم أن املعقبات حراس األفراد وقي
وهذا قول من زعم أن املعقبات ما يتعاقب من أمر اهللا وقضائه وقيل من هداه وضاللته وهذا قول من زعم أنه 

املالئكة وقيل حيفظونه من أمر اهللا، أي من تلك اجلهة وقع حفظهم له، أي حفظهم إياه إمنا هو من أمر اهللا، كما 
جبري فإذا محلته على التقدمي كان قوله من بني يديه متعلقاً بقوله حيفظونه، يقال هذا من أمر اهللا عن سعيد بن 

والتقدير له معقبات من أمر اهللا حيفظونه من بني يديه ومن خلفه قال النخعي فيكون الظرف فاصالً بني الصفة 
يعين املالئكة  واملوصوف، فنظريه إال من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصداً، مجع راصد

من اجلن واإلنس، وهم أربع ومن ذلك قوله كما أخرجك ربك من  -صلى اهللا عليه وعلى آله  -حيفظون النيب 
بيتك باحلق قيل الكاف من صلة ما قبله وقيل من صلة ما بعده فمن قال هي من صلة ما قبله، قال كما أخرجك أي 

لدرجات، ألزمك اجلهاد وضمن النصرة لك والعاقبة احملمودة وقيل كما ألزمك اخلصال املتقدم ذكرها اليت تنال هبا ا
بل املعىن األنفال هللا والرسول مع مشقتها عليهم، ألنه أصلح هلم، كما أخرجك ربك من بيتك باحلق مع كراهتهم، 

ك ألنه أصلح هلم وقيل هو من صلة ما بعده، والتقدير جيادلونك يف احلق متكرهني كما كرهوا إخراجك من بيت
وقيل أن يعمل فيه باحلق، يعين هذا احلق كما أخرجك ربك جائز حسن وقيل التقدير جيادلونك يف القتال كما 
جادلوا يف اإلخراج ومن قوله تعاىل وملن خاف مقام ربه جنتان، مث قال ذواتا أفنان فقوله ذواتا صفة جلنتني، أي 

ا تكذبان وهكذا اآلي كلها تتلوها إىل قوله ومن دوهنما، جنتان ذواتا أفنان و اعترض بينهما بقوله فبأي آالء ربكم
كلها صفات لقوله جنتان، والتقدير وله من دوهنما جنتان، وما بعدها صفات جلنتان املرتفعة بالظرف وقوله فبأي 

آالء ربكما تكذبان اعتراض، ويكون قوله متكئني على رفرف حاالً من املضمرين يف قوله ومن دوهنما أي وهلم من 
دوهنما، كما أن قوله متكئني على فرش حال من قوله وملن والتقدمي والتأخري كثري يف التنزيل ومضى قبل هذا الباب 
اخلرب املقدم على املبتدأ يف قوله وهلم عذاب أليم، وهلم عذاب عظيم، ولكم يف القصاص حياة، وحنوه كثري وأما قوله 

د قرئ بالرفع والنصب وجه الرفع يف سواء أنه خرب ابتداء مقدم، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وق
واملعىن العاكف والبادي فيه سواء، أي ليس أحدمها بأحق منه صاحبه، فاستواء العاكف والبادي، فيه داللة على أن 



سبيلهما أرض احلرم ال متلك، ولو ملكت مل يستويا فيه، وصار العاكف فيه أوىل هبا من البادي حبق ملكه، ولكن 
سبيل املساجد اليت من سبق إليها كان أوىل باملكان لسبقه إليه، وسبيله سبيل املباح الذي من سبق إليه كان أوىل به 

ومن نصب فقال سواء العاكف أعمل املصدر عمل اسم الفاعل، فرفع العاكف به كما يرتفع مبستو، ولو قال 
كذلك يرفعه بسواء واألكثر الرفع يف حنو هذا، وأال جيعل هذا مستوياً العاكف فيه والبادي، فرفع العاكف مبستو ف

النحو من املصدر مبنزلة الفاعل، ووجهه أن إعماله املصدر قد يقوم مقام اسم الفاعل يف الصفة، حنو رجل عدل، 
  فيصري عدل العادل وقد كسر اسم املصدر تكسري اسم الفاعل يف حنو قوله

  فنواره ميل إىل الشمس زاهر
  ن النور عنده كاسم الفاعل مل يكسر تكسريه، فكذلك قول األعشىفلوال أ

  وكنت لقًى جتري عليه السوائل
ومن أعمل املصدر إعمال اسم الفاعل فقال مررت برجل سواء درمهه؛ وقال مررت برجل سواء هو والعدم؛ كما 

الباد، فهو وجه حسن وجيوز تقول مستو هو والعدم، فقال سواء العاكف فيه والباد، كما تقول مستوياً العاكف و
يف نصب قوله سواء العاكف فيه وجه آخر وهو أن تنصبه على احلال، فإذا نصبته عليها وجعلت قوله للناس 

مستقراً، جاز أن يكون حاالً يعمل فيها معىن الفعل، وذو احلال الذكر الذي يف املستقر وجيوز أيضاً يف احلال أن 
ن جعلتها حاالً من الضمري املتصل بالفعل كان ذو احلال الضمري والعامل فيها، يكون من الفعل الذي هو جعلناه، فإ

  وجواز قوله للناس مستقر، على أن يكون املعىن أنه جعل للناس منسكاً وكتعبداً، فنصب، كما قال وضع للناس

العاكف فيه ويدل على جواز كون قوله للناس مستقراً، أنه قد حكى أن بعض القراء قرأ الذي جعلناه للناس 
والبادي سواء، فقوله للناس يكون على هذا مستقراً يف موضع املشغول الثاين جلعلناه، فكما كان يف هذا مستقراً 

كذلك يكون مستقراً يف الوجه الذي تقدمه، ونعين الذي جعلناه للعاكف والبادي سواء أهنما يستويان فيه يف 
إال قليالً نصفه أو انقص منه قليالً أو زد عليه قوله نصفه بدل  االختصاص باملوضع ومن ذلك قوله تعاىل قم الليل

من الليل، كما تقول ضربت زيداً رأسه، فاملعىن نصف الليل إال قليالً، نصفه أو انقص من النصف أو زد عليه وقوله 
بني أن يقوم النصف أو يزيد إال قليالً يفيد ما أفاده أو انقص منه قليالً، لكنه أعيد تبعاً لذكر الزيادة؛ خري اهللا تعاىل 

عليه أو ينقص منه وقال األخفش املعىن أو نصفه أو زد عليه قليالً، ألن العرب قد تكلم بغري أو، يقولون أعط زيداً 
درمهاً درمهني أو ثالثة وقال املربد خطأ ال جيوز، إمنا نصفه بدل من الليل، واالستثناء مقدم من النصف ومن ذلك 

أبصار الذين كفروا هذا من طرائف العربية، ألن هي ضمري القصة مرفوعة باالبتداء، وأبصار  قوله فإذا هي شاخصة
الذين كفروا مبتدأة، وشاخصة خرب مقدم، وهي خرب أيضاً، واجلملة تفسري هي، والعامل يف إذا قوله شاخصة، ولوال 

املفسر، ولكن الظرف يلغيه الوهم، وقد أن إذا ظرف مل جيز تقدمي ما يف حيز هي عليها، ألن التفسري ال يتقدم على 
  جاء ذلك يف الشعر يف غري الظرف، قال الفرزدق

  هبا أسد إذ كان سيفاً أمريها... وليست خراسان الذي كان خالد 
والتقدير الذي كان خالد هبا سيفاً إذ كان أسداً أمريها ففي كان الثانية ضمري القصة؛ وأسد مبتدأ، وأمريها خرب، 

 الضمري الذي يف كان، وقدم األسد على كان الذي يف ه الضمري وقالوا ميدح خالد بن عبد اهللا واجلملة تفسري
القسري ويهجو أسداً، وكان أسد واليها بعد خالد، قال وكأنه قال وليست خراسان بالبلدة اليت كان خالد هبا 

الذي هو سيفاً بقوله هبا أسد إذ سيفاً، إذ كان أسد أمريها ففصل بني اسم كان األول، وهو خالد، وبني خربها 
كان، فهذا واحد وثان أنه قدم بعض ما أضافه إليه، وهو أسد عليها، ويف تقدمي املضاف إليه أو شيء منه على 



املضاف من القبح ما ال خفاء به، فنظري اآلية قوله فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم، وقوله إذا مزقتم كل ممزق، 
يف القبور، مث قال إن رهبم، فإذا يف هذه األشياء متعلقة مبحذوف دل عليه ما بعد إن والفاء وقيل وقوله إذا بعثر ما 

يف البيت إن كان زائدة، فيصري تقديره إذ أسد أمريها، فليس يف هذا أكثر من شيء واحد، وهو ما قدمنا ذكره من 
ترى أنه إمنا نفي حال خراسان إذ أسد أمريها؛ تقدمي ما بعد إذ عليها، وهي مضافة إليها وهذا أشبه من األول، أال 

ألنه إمنا فضل أيامه املنقضية هبا على أيام أسد املشاهدة فيها، فال حاجة به إىل كان، ألنه أمر حاضر مشاهد فأما إذ 
فمتعلقة بأحد شيئني إما بليس وحدها، وإما مبا دلت عليه من غريها، حىت كأنه قال خالفت خراسان إذ أسد أمريها 

اليت كانت أيام والية خالد هلا، على حد ما نقول فيما يضمر للظرف، ليتأوهلا ويصل إليها ومن ذلك قوله إين 
كفرت مبا أشركتموين من قبل، تقدير من قبل أن يكون متعلقاً بكفرت، املعىن أي كفرت من قبل مبا أشركتموين أال 

ا كان كذلك علمت أن من قبل ال يصح أن يكون من ترى أن كفره قبل كفرهم، وإشراكهم إياه فيه بعد ذلك، فإذ
صلة ما أشركتموين، وإذا مل يصح ذلك ثبت أنه من صلة كفرت ومن ذلك قوله كتاب أنزل إليك فال يكن يف 

صدرك حرج منه لتنذر به، أي أنزل إليك لتنذر، فأخر الالم املتعلق باإلنزال وقيل فال يضيق صدرك بأن يكذبوك 
الم متعلقاً باحلرج ومن ذلك قوله وأنفسهم كانوا يظلمون، أي كان يظلمون أنفسهم ومنه عن الفراء فيكون ال

وباطل ما كانوا يعلمون، وأهؤالء إياكم كانوا يعبدون هذا يدل على جواز يقوم كان زيداً، أال ترى أن أنفسهم 
ا قوله وذكرى للمؤمنني ففي منتصب بيظلمون، فإذا جاز تقدمي مفعوله جاز تقدميه وجاز وقوعه موقع املعمول فأم

موضعه ثالثة أقوال رفع بالعطف على كتاب، وقيل بل مبتدأ مضمر وإن شئت كان نصباً بتذكر، أي لتنذر فتذكر 
  وإن شئت هو جر بالالم، أي لتنذر وللذكرى

أن تعد  وضعفه ابن عيسى فقال باب اجلر ضيق ال يتسع فيه احلمل على املعاين وليس األمر كما قال، ألنا عرفنا
الالم مضمرة، وكأنه قال لإلنذار به وذكرى للمؤمنني، وإذاً جاء كيف يهدي اهللا قوماً كفروا بعد إمياهنم وشهدوا، 
والتقدير وبعد أن شهدوا، مل يكن لنظر أيب احلسن جمال يف هذا الباب، وابن من أنت من أيب علي، وكالمك ما تراه 

إذا هم فريقان خيتصمون فإن العامل يف إذا حمذوف، كقولك خرجت فإذا من االختصار واإلجياز فأما قوله تعاىل ف
  زيد، فباحلضرة زيد، فيكون فريقان بدالً من هم؛ وإن كان متعلقاً باحملذوف، فيكون اإلخبار عن املبدل منه وقد قال

  ما حاجبيه معني بسواد... وكأنه هلق السراة كأنه 
ذا قدرت قوله فريقان بدالً من هم كان متعلقاً مبحذوف، كما يكون مع أخرب عن املبدل منه، واإلخبار يف اآلية إ

البدل منه فكذلك جيوز أن جتعل قوله فريقان خيتصمون اخلرب عن هم، فإذا قدرته كذلك أمكن أن تعلق إذا مبا يف 
ريقان اخلرب فريقان من معىن الفعل، وإن شئت علقته باالختصام، و قال خيتصمون، على املعىن وجيوز أن جتعل الف

وجنعل خيتصمون وصفاً، فإذا قدرته كذلك تعلق إذا مبا يف الفريقان من معىن الفعل، وال جيوز أن يتعلق بيختصمون، 
ألن الصفة ال تتقدم على املوصوف أال ترى أنه مل جيز أزيداً أنت رجل تضربه، إذا جعلت تضرب وصفاً وأجاز 

تكرمه خرباً ثانياً ألنت ال وصفاً للنكرة وجيوز أن جتعل خيتصمون حاالً املازين زيداً أنت رجل تكرمه، على أن يكون 
من هم، وجتعل فريقني بدالً، فالعامل يف احلال الظرف، كقوله فيها زيد قائماً وقال يف موضع آخر خيتصمون وصف 

يتفرقون، وليس كذا  أو حال واحلال من أحد الشيئني إما من الضمري يف فريقان ألنه منصوب، أال تراهم قالوا يومئذ
واآلخر أن يكون حاالً مما يف ذا من معىن الفعل، وذاك إذا جعلته على قوهلم حلو حامض، فإنه على هذا التقدير 
متعلق مبحذوف، فإذا تعلق باحملذوف كان مبنزلة قوهلم يف الدار زيد قائماً فإذا مل جتعله على هذا الوجه مل جيز أن 

إذا مل جتعله على قوهلم حلو حامض، كان فريقان خرب هم الواقعة بعد إذا، وإذا كان ينتصب عنه حال، أال ترى أنك 



كذلك كان إذا يف موضع نصب مما يف قوله فريقان من معىن الفعل، فليس يف إذا ضمري لتعلقه بالظاهر، فإمنا ينصب 
ويوم القيامة هم من املقبوحني، حيتمل  احلال إذا تعلق مبحذوف خرباً هلم وأما قوله تعاىل وأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة

أن يكون أتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة؛ فحذف املضاف، وجيوز أن يكون حمموالً على موضع يف 
  هذه الدنيا كما قال

  إذا ما تالقينا من اليوم أوغد
واآلخرة، وقوله وأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة ويشهد لذلك، والوجه الذي قبله، قوله تعاىل يف آية أخرى لعنوا يف الدنيا 

ويوم القيامة بئس الرفد املرفود، ويكون قوله هم من املقبوحني مجلة استغىن هبا عن حرف العطف فيها بالذكر الذي 
تضمنت مما يف األوىل، كما استغىن عنه بذلك يف قوله تعاىل ثالثة رابعهم كلبهم ولو كانت الواو لكان ذلك حسناً، 

قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وجيوز أن يكون العامل فيه من املقبوحني ألن فيه معىن فعل، وإن كان كما 
الظرف متقدماً، كما أجاز كل يوم لك ثوب وجيوز أن يكون العامل فيه مضمراً يدل عليه قوله من املقبوحني لقوله 

ومئذ احلق للرمحن فيكون يومئذ من صلة املصدر، يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني وأما قوله امللك ي
كما كان يف اليت قبلها، يعين يف قوله والوزن يومئذ احلق، واحلق صفة والظرف اخلرب، وجيوز أن يكون يومئذ معمول 

الظرف، وال يتقدم عليه وال يتصل على هذا باملصدر وأما قوله والوزن يومئذ احلق، إن جعلت الظرف من صلة 
أن تنصبه نصب املفعول به، كقولك الوزن الدراهم حق، ويكون احلق على هذا خرب املبتدأ وإن جعلت  املصدر جاز

يومئذ خرب املصدر، ألن الوزن حدث، فيكون ظرف الزمان خرباً عنه تعلق مبحذوف، جاز أن ينتصب انتصاب 
ق على هذا صفة للوزن، وجيوز أن الظرف دون املفعول به، أال ترى أن املفعول به ال تعمل فيه املعاين، ويكون احل

  يكون بدالً من الذكر املرفوع الذي يف اخلرب

وأما قوله يوم حيشر أعداء اهللا إىل النار فهم يوزعون فهو متعلق مبحذوف، أال ترى أنه ليس يف هذا الكالم فعل 
أن قوله، أئذا متنا وكنا ظاهر جيوز أن يتعلق الظرف به، فإذا كان كذلك تعلق مبا دل عليه قوله فهم يوزعون كما 

تراباً وعظاماً أئنا ملبعوثون الظرف فيه كذلك، وكذلك قوله ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، ألن 
الظرف من حيث كان مستقبالً كان مبنزلة إذا، ومن مث أجيب بالفاء كما جياب إذا هبا وأما قوله تعاىل يوم ندعو كل 

كتابه بيمينه، فقد تكون مثل اليت تقدمت أال ترى أن قوله وفضلناهم على كثري ممن خلقنا أناس بإمامهم فمن أويت 
تفضيالً ماض، كما أن قوله وجنينا الذين آمنوا كذلك، وندعو مستقبل، كما أن حيشر أعداء اهللا كذلك، فتجعل 

هم مل يظلموا، أو عدل عليهم، الظرف مبنزلة إذا كما جعلته مث مبنزلته، فيصري التقدير يوم ندعو كل أناس بإمام
وحنوه ومن ذلك قوله فإذا نقر يف الناقور فذلك يومئذ يوم عسري، القول فيه إن ذلك إشارة إىل النقر، كأنه قال 

فذلك النقر يومئذ يوم عسري، أي نقر يوم عسري، فقوله يومئذ، على هذا متعلق بذلك، ألنه يف املعىن مصدر وفيه 
ن يعمل يف الظرف كما عمل يف احلال، وجيوز أن يكون يومئذ ظرفاً لقوله يوم، ويكون يومئذ معىن الفعل، فال ميتنع أ

مبنزلة حينئذ، وال يكون اليوم، الذي يعىن به وضح النهار، ويكون اليوم املوصوف بأنه عسري خالف الليلة؛ ويكون 
ون متعلقاً مبحذوف وال يتعلق بعسري، التقدير فذلك اليوم يوم عسري حينئذ، أي ذلك اليوم يوم يف ذلك احلني، فيك

ألن ما قبل املوصوف ال تعمل فيه الصفة فأما إذا يف قوله فإذا نقر يف الناقور فالعامل فيه املعىن الذي دل عليه قوله 
يوم عسري، تقديره إذا نقر يف الناقور عسر األمر فصعب، كما أن ال بشرى يومئذ يدل على حيزنون ومن ذلك قوله 

ننسخ من آية، وما تنفقوا من خري، وما تفعلوا من خري وما يفتح اهللا للناس من رمحة، وما أنفقتم من شيء تعاىل ما 
كل هذا ما فيه منصوب بفعل الشرط الذي بعده، والفعل منجزم به ومثله أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن، أيا 



ر دون تدعو، ألن تدعو معموله، فلو نصبه منصوب بتدعو، وتدعو منجزم به ومنهم من قال إن أيا ينتصب مبضم
وجب تقدير تقدميه وأما قوله أي منقلب ينقلبون، فالتقدير أي انقالب ينقلبون، فمنقلب مصدر وأي مضاف إليه، 

فيصري حكمه حكم املصدر، فيعمل فيه ينقلبون ومن ذلك ما قيل يف قوله تعاىل ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل 
عن ابن حبر إن فيه تقدمياً وتأخرياً، والتقدير وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا يؤمنوا به أول مرة 

واهللا مقلب قلوهبم يف حال أقسامهم، وعامل منها خبالف ما حلفوا عليه؛ إذ هو مقلب القلوب واألبصار، عامل مبا يف 
ا مل يؤمنوا به أول مرة، أي قبل اآلية اليت طلبوها الضمري والظاهر، وما يدريكم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون كم

ونذرهم يف طغياهنم يعمهون ومحله قوم على أن الكاف مبعىن على، وآخرون على أنه مبعىن من أجل، أي من أجل ما 
مل يؤمنوا به أول مرة ومن ذلك قوله هلم دار السالم عند رهبم وهو وليهم مبا كانوا يعملون، أي ثبتت هلم دار 

م جزاء لعملهم، وهو أحسن من أن تعلقه بقوله وليهم، إمنا جيازيهم بعملهم اجلنة ومثله أولئك أصحاب اجلنة السال
خالدين فيها جزاء مبا كانوا يعملون ومن ذلك قوله احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً قيماً، 

وقدم وأخر وجيوز أن يكون الواو واو احلال، فيكون قيماً  أي على عبده الكتاب قيماً ومل جيعل له عوجاً، ففصل
حاالً بعد حال ومن ذلك قوله تعاىل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يكون التقدير على قرية 

على عروشها، فيكون بدالً، ويكون وهي خاوية مبعىن خالية، واجلملة تسدد األول وأما قوله تعاىل وأما إن كان من 
أصحاب اليمني فسالم لك من أصحاب اليمني، التقدير فمهما يكن من شيء فسالم لك من أصحاب اليمني إن 

كان من أصحاب اليمني، فقوله إن كان من أصحاب اليمني مقدم يف املعىن، ألنه ملا حذف الفعل وكانت تلي الفاء 
لتنزيل ومن ذلك قوله فكيف تتقون إن كفرمت أما قدم الشرط وفصل بني الفاء وأما به، وعلى هذا مجيع ما جاء يف ا

  يوماً جيعل الولدان شيباً روي عن محزة الزيات أنه قال يف التفسري فكيف تتقون يوماً جيعل الولدان شيباً إن كفرمت

قال أبو علي أي كيف تتقون عذابه أو جزاءه، فاليوم على هذا اسم ال ظرف؛ وكذلك واتقوا يوماً جيعل الولدان 
ن اليوم حممول على االتقاء وقد قيل إنه على إن كفرمت يوماً فهذا تقديره كفرمت بيوم، فحذف احلرف شيباً، إ

وأوصل الفعل وليس بظرف، ألن الكفر ال يكون يومئذ، الرتفاع الشبه ملا يشاهد وقال اهللا تعاىل وإذا جاءهم أمر 
 قيل االستثناء من قوله أذاعوا به فهو يف نية التقدمي من األمن أو اخلوف أذاعوا به إىل قوله التبعتم الشيطان إال قليالً

وقيل هو من قوله لعلمه الذين يستنبطونه، ولوال وجوابه اعتراض وقيل بل هو مما يليه ويعين به زيد بن عمرو بن 
كان  نفيل، يبعث وحده ومنه قوله تعاىل فإهنا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض إن نصبت أربعني بيتيهون

من هذا الباب، وهو الصحيح وقيل بل هو متعلق مبحرمة والتحرمي كان على التأبيد ومن ذلك فجزاء مثل ما قتل 
من النعم فيمن رفع املثل أنه صفة للجزاء، واملعىن فعليه جزاء من النعم مياثل املقتول، والتقدير فعليه جزاء وفاء 

ثل ما قتل من الصيد فمن النعم على هذه القراءة صفة للنكرة اليت الالزم له، أو فالواجب عليه جزاء من النعم مما
هي جزاء وفيه ذكره، ويكون مثل صفة للجزاء، ألن املعىن عليه جزاء مماثل للمقتول من الصيد من النعم، واملماثلة 

متعلقاً يف يف القيمة أو اخللقة، على حسب اختالف الفقهاء يف ذلك وال جيوز أن يكون قوله من النعم على هذا 
املصدر، كما جاز أن يكون اجلار متعلقاً به يف قوله جزاء سيئة مبثلها، ألنك قد وصفت املوصول، وإذا وصفته مل جيز 
أن تعلق به بعد الوصف شيئاً كالعطف يف التأكيد وقيل قوله من النعم من صلة ما قتل وليس بوصف للجزاء وقيل 

يقوم يف أقرب املواضع إىل القاتل عند أيب حنيفة، وعند الشافعي اجلزاء هو من صلة حيكم وإن تقدم عليه؛ واجلزاء 
من النظري، ولو كان من النظري مل يقل حيكم به ذوا عدل منكم ومل يعطف عليه أو كفارة طعام مسكني، ألن ذلك 

ذلكم من الشاهدين،  إىل احلكمني، والنظري ال حيتاج فيه إىل ذلك وأما قوله تعاىل إين لكما ملن الناصحني، وأنا على



و وكانوا فيه من الزاهدين فتبيني للظاهر وليس بصلة، ألنه ال تتقدم الصلة على املوصول ومن ذلك قوله وال تطرد 
الذين يدعون رهبم إىل قوله فتطردهم فتكون من الظاملني، فتطردهم جواب النفي يف قوله ما عليك من حساهبم من 

ية التقدمي ومن ذلك قوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب إىل قوله شيء، وقوله فتكون جواب النفي يف ن
ودرسوا ما فيه، فقوله درسوا عطف على ورثوا، وكلتا اجلملتني صفة لقوله خلف وقوله أمل يؤخذ عليهم ميثاق 
وه إىل الكتاب اعتراض بني الفعلني اللذين مها صفة خلف ومن ذلك قوله زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعل

قوله ولتصغى واآلية بينهما اعتراض ومن ذلك قوله ليذوق وبال أمره، الالم متعلق بقوله فجزاء مثل ما قتل من 
النعم حيكم به ذوا عدل منكم هدياً، أي حيكم به ليذوق وبال أمره فيكون قوله هدياً حاالً من اهلاء اجملرور بالباء، 

منه، أو عدل ذلك عطف على كفارة والتقدير فجزاء مثل ما قتل وقوله أو كفارة عطف على جزاء، وطعام بدل 
من النعم، أو كفارة طعام مساكني، أو عدل ذلك صياماً حيكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ليذوق وبال 
ذي هو أمره ومن ذلك قوله احلق وله امللك يوم ينفخ يف الصور يوم ظرف لقوله له، وجيوز أيضاً أن يتعلق باملصدر ال

امللك فيكون مفعوالً به، كأنه ميلك ذلك اليوم، كما قال مالك يوم الدين وقوله عامل الغيب فيمن جر، وهي رواية 
عن أيب عمرو، نعت لقوله وأمرنا لنسلم لرب العاملني ومن رفع عامل فهو رفع بفعل مضمر، أي ينفخ فيه عامل الغيب، 

رى مل تقدروا عليها نصب عطف على قوله وعدكم اهللا مغامن كقوله رجال بعد قوله يسبح ومن ذلك قوله وأخ
كثرية تأخذوهنا، تقديره ومغامن أخرى؛ نظريه وأخرى حتبوهنا والتقدير على جتارة تنجيكم وجتارة أخرى وإن شئت 
ات كان التقدير ولكم جتارة أخرى حتبوهنا مث قال نصر من اله أي هي نصر ومن ذلك قوله فلما جاءهتم رسلهم بالبين
فرحوا مبا عندهم من العلم قال معمر التقدير وجاءهتم رسلهم بالبينات من العلم ومن ذلك قوله وهو الذي كف 

  أيديهم عنكم إىل قوله ليدخل اهللا يف رمحته قال أبو احلسن الالم من صلة كف

له ومن أظلم ممن ولو قال متعلق مبضمر دل عليه كف مل يكن فصالً بني الصلة واملوصول وكان أحسن ومن ذلك قو
كتم شهادة عنده من اهللا قال أبو علي الظرفان صفة للنكرة متعلقان مبحذوف، والشهادة من اهللا هي شهادة 

حيملوهنا ليشهدوا هبا، كما قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فإنه جيوز أن يكون التقدير إن أحواهلم ظاهرة 
هم شيء، فإذا مل يتعلق بكتم تعلق بالشهادة، وتعلقه به على وجوه فإن وإن كتموها، كما قال وال خيفى على اهللا من

جعلت قوله عنده صفة للشهادة مل جيز أن يكون من اهللا متعلقاً بشهادة، ألنه فصل بني الصلة واملوصول، منا أنك لو 
 ألنه ال يتعلق به عطفت عليه كان كذلك وجيوز أن تنصب عنده لتعلقه بشهادة، فإذا فعلت ذلك مل يتعلق به من اهللا

ظرفان وإن جعلت عنده صفة أمكن من اهللا حاالً عما يف عنده، فإذا كان كذلك وجب أن يتعلق مبحذوف يف 
األصل، والضمري العائد إىل ذي احلال هو يف الظرف الذي هو من اهللا وجيوز أن جتعل الظرفني مجيعاً صفة للشهادة 

ون تقديره ال يذوقون أحقاباً، فهو ظرف لاليذوقون، وليس بظرف لالبثني، وقيل يف قوله البثني فيها أحقاباً ال يذوق
إذ ليس حتديداً هلم، ألهنم يلبثون غري ذلك من املدد، فهو حتديد لذوق احلميم والغساق ومن ذلك قوله وما اختلف 

لف الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم عند األخفش على تقدير وما اخت
بغياً بينهم وال يلزم قول ابن جرير، ألن من يف قوله من بعد يتعلق مبا اختلف ال املصدر، والفصل بني املفعول له 

واملصدر، ألن املفعول له علة للفعل، واملصدر اختلف فيه األصحاب بيض املوضع أبو علي يف الكتاب ومن ذلك 
تال فيه إىل قوله واملسجد احلرام جر املسجد عندنا حممول على الشهر، والتقدير قوله يسألونك عن الشهر احلرام ق

يسألونك عن قتال يف الشهر احلرام والشهر احلرام، ألن القتال كان حقه عند املسجد وقوم حيملونه على الباء يف 
للقول أو حرمنا عليهم قوله كفر به، واملضمر اجملرور ال حيمل عليه املظهر حىت يعاد اجلار املعىن على هذا 



شحومهما، أو احلوايا، أو ما اختلط بعظم، إال ما محلت ظهورمها فإنه غري حمرم، ودخلت أو على طريق اإلباحة ومن 
ذلك قوله مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم قال جماهد فيه تقدمي وتأخري، والتقدير 

أمياهنم حيث ينظرون، ومن خلفهم وعن مشائلهم من حيث ال ينظرون وقال أبو علي أي آلتينهم من بني أيديهم وعن 
أسول هلم تسويالً وأغويهم إغواء أكون به كالغالب هلم املستويل عليهم، ألن من أويت من هذه اجلهات فقد أحيط 

أرغبهم يف دنياهم، وعن به، ومن أحيط به فقد استوىل عليه وقيل من بني أيديهم أشككهم يف أخراهم، ومن خلفهم 
أمياهنم، أي من قبل حسناهتم، وعن مشائلهم من قبل سيئاهتم عن ابن عباس ويقال مل دخلت من يف اخللف والقدام، 
وعن يف اليمني والشمائل؟ واجلواب ألن يف اخللف والقدام معىن طلب النهاية، ويف اليمني والشمال االحنراف قال 

رمحة اهللا تنزل عليهم من فوقهم؛ ومل يقل من حتت أرجلهم، ألن اإلتيان منه  أبو عيسى مل يقل من فوقهم، ألن
موحش ومن ذلك قوله فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم قال ابن عباس يف اآلية تقدمي وتأخري، والتقدير ال تعجبك 

ف، أي يعذهبم مبصائبها أمواهلم وال أوالدهم يف احلياة الدنيا، وإن كان موجزاً يف اللفظ وقيل هو على حذف املضا
اليت تصيبهم؛ وقيل بزكاهتا؛ وقيل بغنيمتها وسيب األوالد، ألنه قيل اهلاء لألوالد، لقوله انفضوا إليها وقيل يعذهبم اهللا 
جبمعها والبخل هبا ومن ذلك قوله إين أسكنت من ذرييت إىل قوله ليقيموا الصالة الالم من صلة أسكنت وهو يف نية 

بالنداء غري معتد به وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال  التقدمي، والفصل
تعلمون بالبينات والزبر فإنه يف املعىن يف نية التقدمي والتأخري، والتقدير وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر ولكنه 

ذا مت الكالم قبله، ولكنه حيمله على مضمر دل عليه مينع من ذلك شيء، وهو من قبل ألنه ال يعمل فيما بعده إ
الظاهر، أي أرسلناهم بالبينات ومن ذلك قوله تعاىل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق 
نعيده، جوز إما أن يكون يوم نطوي منصوباً بنعيده، أو بدل من اهلاء يف كنتم توعدون، ومل جيز أن يكون منصوباً 

  ومكم كقولههبذا ي

وأما قوله لوال أن من اهللا علينا أوىل من أن الفعل من غري فصل، وليس هذا كقوله وأن ليس لإلنسان إال ما سعى، 
ألن ليس ليست هلا قوة الفعل، ولكنه يكون ال املركبة مع لو عوضاً من الفصل، وإن تقدمت، كما كان عوضاً من 

كانت بعد حرف العطف زائدة عن موضع التوكيد يف احلاشية قال  التوكيد يف قوله ما أشركنا وال أباؤنا، وإن
عثمان راجعته يف هذا فقلت ومل جعلت أن خمففة من الثقيلة، وما أنكرت أن تكون هي اخلفيفة الناصبة للفعل؟ 

قد يكون فتفكر ملياً مث جوزه ومن التقدمي والتأخري قول الكوفيني نعم زيد رجالً واستدلوا حبسن أولئك فريقاً قال و
التقدير على غري ما قالوا، ألن نعم غري متصرف ومن ذلك حم والكتاب املبني إىل قوله إنا كنا منذرين، هو جواب 
القسم فأما قوله إنا أنزلناه اعتراض ليس جبواب، ألنه صفة القرآن، وليس من عادهتم أن يقسموا بنفس الشيء إذا 

ذلك قول الفراء يف قوله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً  أخربوا عنه، فهو معترض بني القسم وجوابه ومن
نكراً قال وعذبناها يف الدنيا وحاسبناها يف اآلخرة وأما قوله وإذا قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلمث فإن اجلار جيوز 

مبا يكسبه ذلك واملعىن، أنه للعزة  تعلقه بشيئني باألخذ والعزة؛ فإن علقته باألخذ كان املعىن أخذه مبا يؤمث، أي أخذه
يرتكب ما ال ينبغي أن يرتكبه مبا يؤمثه وكأن العزة محلته على ذلك وقلة اخلشوع وقد يكون املعىن االعتزاز باإلمث، 
أي مما يعتز بإمثه فيبعده مما يرضاه اهللا ومن ذلك قوله ولقد علموا ملن اشتراه قال أبو احلسن عين به الشياطني وقوله 

كانوا يعلمون، عين به الناس الطربي هذا املخالف لقول مجيع أهل التأويل، ألهنم جممعون أن قوله ولقد علموا لو 
يعين به اليهود دون الشياطني، وهو خالف ما دل عليه التنزيل، ألن اآليات قبل قوله وبعد قوله لو كانوا يعلمون 

دمي، والتقدير وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا جاءت بذم اليهود، فقوله ملن اشتراه مثله، ومعناه التق



ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم و لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولقد علموا ملن اشتراه ماله يف 
 اآلخرة من خالق وقال بعضهم نفي عنهم العلم بعد أن أثبته هلم؛ ألهنم علموا ومل يعلموا تعمل فيما قبلها، ولكنه
على أن جتعل املصدر، يعين املفعول، أي املقبوض، واملفعول ينصب ما قبله، وإن مل يعمل املصدر فيما قبله ومثل 
القبضة القسمة يف حنو قوله وإذا حضر القسمة أولو القرىب، لقوله فارزقوهم منه، أي من املقسوم، ألن الرزق ال 

يف قوله وهو الذي يف السماء إله إنه متعلق مبعىن إله، كقوله يكون القسمة هذا كالمه يف هذه اآلية وقال يف الظرف 
كل يوم لك ثوب، ولك يلتفت إىل معىن إله ذو العبادة، وأن املتعلق باملضاف إليه ال يتقدم على املضاف ولعله جعله 

هبا إن شاء مبعىن مألوه من أن القبض مبعىن املقبوض فإن راجعنا درس الكتاب وحضرتنا نكتة تدفع الفصل أخربناك 
اهللا وقد بلغ من أمرهم ما هو أشد من هذا، فقالوا ال جيوز زيداً ما ضربت، على تقدير ما ضربت زيداً، ألنه نقيض 

قوهلم إن زيداً قائم فتقول ما زيد قائم، أال ترى أن ما يكون جواباً للقسم يف النفي كما يكون جواباً يف اإلجياب؛ 
عدها فيما قبلها مث إهنم قالوا يف قوله كانوا قليالً من الليل ما يهجعون وجيوز أن فلما صارت مبنزلة إن مل يعمل ما ب

تكون، ما نافية، وقليالً نصب ب يهجعون، ألنه ظرف، والظرف يكتفى فيه برائحة الفعل، أي ما كانوا يهجعون 
ل ما بعد إن فيما قبل من الليل فقد حصل من هذا كله أن احلارثي يسوي بني الظرف وبني االسم احملض؛ فال يعم

إن، سواء كان ظرفاً أو امساً حمضاً ، فعلى هذا قوله يسأله من يف السموات واألرض كل يوم هو يف شأن، ال يتأتى 
إعمال قوله يف شأن يف قوله كل يوم على قول احلارثي، وإن كان ظرفاً، ألن الظرف واالسم الصريح عنده سيان، 

 شأن كقوهلم زيداً أجله أحرز، فتنصب زيداً بأحرز، للفصل بني املعمول فجاء من هذا أن قوله كل يوم هو يف
والعامل باملبتدأ، وهو أجنيب، وكما ال جيوز زيداً أجله أحرز، وجب أال جيوز كل يوم هو يف شأن أن تنصب كل ب 

أعلم وأما قوله ومثود يف شأن ألنه مثل أجله يف املسألة، فلهذا اضطرب كالم األستاذ وغالمه فيما أنبأناك به واهللا 
  فما أبقى فتحمله على مضمر، أو على قوله أهلك عاداً األوىل، ال حتمله على أبقى

ومثل اآلي املتقدم ذكرها يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون ال حتمله على قوله إنا منتقمون ملا ذكرنا، وإمنا 
  حتمله على مضمر وأما قوله

  رأسها ما تقنع
كون مفعول تقنع على هذه القاعدة خطأ، والصحيح رواية من رواه بالرفع على تقدير ورأسها ما فالنصب على أن ي

تقنعه، فحذف اهلاء كقراءة ابن عامر وكال وعد اهللا احلسىن أي وعده اهللا ومن ذلك قوله لقد علمت ما أنزل هؤالء 
ناء فهشام املمدوح خال هشام إال رب السموات واألرض بصائر فبصائر حال من هؤالء، وقد أخره عن االستث

اخلليفة، وأبو أم اخلليفة أبو املمدوح، ف حي اسم ما، ويقاربه صفته، وفصل بني الصفة واملوصوف خبرب املبتدأ، وهو 
  أبو أمه مع خربه يف موضع النصب ل مملك، وقدم املستثىن وهو مملكاً على املستثىن منه وهو حي، وأنشدوا للقالخ

  به نبتغي منهم عميداً نبادله... لناس واحداً وما من فىت كنا من ا
قال البياين هذا كالم مستكره، وتلخيصه فما كان أريب فىت، وذلك من شرط املرتبة والفصل بينهما وبني املدح، 
أعين إدخال كان فيها، فحذفها واكتفى منها بقوله كنا، ومن لغو، كقولك ما رأيت أحداً، وما رأيت من أحد كنا 

احداً، أي كنا نبغي عميداً أو أحداً من الناس نبادله به واملعىن ال أحد أفىت وأسود نتمناه مكانه والقالخ من الناس و
بن حزن بن جناب العنربي، نصري، عمر عمراً طويالً يف اإلسالم، والقالخ مأخوذ من القلخ، وهو رغاء من البعري 

بن أيب سفيان خرب يذكر فيه أنه ولد قبل مولد النيب صلى  فيه غلظ وخشونة، وأحسبه لقباً واهللا أعلم وله مع معاوية
اهللا عليه وعلى آله قال عثمان يف البيت فيه أشياء يف التقدمي والتأخري، وذلك أنه أراد فما من الناس فىت كنا نبتغي 



على منهم واحداً عميداً نبادله به وال حيسن أن يكون واحداً صفة ل عميد من حيث مل جيز أن تقوم الصفة 
موصوفها، اللهم إال أن يعتقد تقدميه عليه، على أن جيعله حاالً منه، فقوله من الناس خرب من فىت، وقد فصل بينهما 

ببعض صفة الفىت، وهو قوله كنا، وجيوز أن من الناس صفة أيضاً ل فىت على أن يكون خرب فىت حمذوفاً أي ما يف 
ومن شأنه وجيوز أن يكون نصب واحداً ب ينبغي، وعميداً وصف  الوجود أمر يف املعلوم أو حنو ذلك فىت من أمره

له، وقدم واحداً وهو مفعول ينبغي عليه، وقدم به وهو متعلقه بقوله نبادله، وهو صفة ل عميد هي وال جيوز تقدمي 
 ما يف الصفة على موصوفها، او قلت عندي زيداً رجل ضارب، وأنت تريد عندي ضارب زيداً، مل جيز، وذلك أنه

إمنا جيوز وقوع املعمول حبيث جيوز وقوع العامل، والعامل هنا هو الصفة، وحمال تقدميها على موصوفها، فإذا مل جيز 
ذلك أضمرت للناس مما يتعلق به مما يدل عليه قوله نبادله، هنا مبعىن نبدله، وقع فاعل موقع أفعل، كقوهلم عافاه اهللا، 

علت هلا طرقاً وجيوز أن يكون به متعلقة ب نبتغي، كقولك طلبت هبذا أي أعفاه، وطارت النعل، أي أطرقتها، وج
  الثوب مائة درهم، وأردت فيما بعت، نبادله به، فحذفت الثانية جمليء لفظة األوىل

  
  الثامن والثالثون ما جاء يف التنزيل من اسم الفاعل الذي يتوهم فيه جريه على غري من هوله، ومل يربز فيه الضمري

تج به الكويف، وحنن ال جنيز ذلك ألنا نقول أن اسم الفاعل إذا جرى على غري من هوله خرباً أو صفة أو ، ورمبا اح
  حاالً أو صلة وجب إبراز الضمري فيه

فمن ذلك قوله تعاىل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني خالدين فيها 
اجملرور ب على، أي أولئك عليهم لعنة اهللا خالدين فيها، فقد جرى على غري من هوله، فلم  فقوله خالدين حال من

يربز فيه الضمري ومن قال إنه حال من اللعنة ملكان الكناية املتصلة به وهو فيها مل يصح، ألنه حينئذ جرى على اللعنة 
م ومثله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة اهللا والفعل لغريها، فوجب أن يربز فيه الضمري، وكان جييء خالدين فيها ه

واملالئكة والناس أمجعني خالدين فيها، وهو على هذا اخلالف ومثله يدخل النار خالداً فيها، ال يكون خالداً فيها 
 صفة للنار، ألنه مل يقل خالداً فيها هو، وإمنا حال من اهلاء يف يدخله، أي يدخله ناراً مقدراً اخللود فيها، كما قال

  فتبسم ضاحكاً من قوهلا، أي مقدراً الضحك من قوهلا

وأما قوله ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ال يكون خالداً حاالً من اهلاء يف جزاؤه ألنه أخرب عن 
ز املصدر بقوله جهنم، فيكون الفصل بني الصلة واملوصول، وال يكون حاالً من جهنم ملكان فيها، ألنه مل يرب

الضمري، أال ترى أن اخللود ليس فعل جهنم، فإذا هو حممول على مضمر، أي جيزاه خالداً فيها ونظريه يف احلديد 
بشراكم اليوم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها وقال جزاؤهم عند رهبم جنات عدن جتري من حتتها األهنار 

ول جنات، أو دخول جنات، ألن البشرى حدث، واجلنة خالدين فيها قال أبو علي بشراكم اليوم جنات، أي حل
عني، وال تكون هي هي ، وإذا كان كذلك مل ختل خالدين من أن تكون حاالً من بشراكم، أو من املصدر احملذوف 

يف اللفظ املراد يف املعىن، فال جيوز أن يكون من بشراكم على معىن تبشرون خالدين، لئال يفصل بني الصلة 
ا كان كذلك قدرت احلال من الدخول احملذوف من اللفظ املثبت يف التقدير، ليكون املعىن عليه، واملوصول؛ فإذ

كأنه دخول جنات خالدين، أي مقدر بني اخللود مستقبالً، كقوله فادخلوها خالدين فإن قلت فهل جيوز أن يكون 
قوله تعاىل إذ تدعون إىل اإلميان  احلال مما دل عليه البشرى، كما كان الظرف متعلقاً مبا دل عليه املصدر، يف

فتكفرون كأهنم يبشرون خالدين؛ فالقول إن ذلك ال ميتنع فيما ذكرت من الظرف، إذ كان الظرف أسهل من 



احلال، أال ترى أن احلال هو املفعول به يف املعىن، فال حيسن أن يعمل فيه ماال يعمل يف املفعول به، ومن مث اختلفا يف 
إذا كان العامل فيها مبعىن، ومل ميتنع ذلك يف الظرف؛ وقد جعلنا الظرف متعلقاً بالبشرى وإن مل  امتناع تقدمي احلال

تقدره كذلك، ولكن إن جعلت الظرف خرباً جاز ذلك، ويكون جنات بدالً من البشرى، على أن حذف املصدر 
ومن يؤمن باهللا ويعمل صاحلاً  املضاف مقدر، ويكون خالدين على الوجهني اللذين تقدم ذكرمها ومثله يف التغابن

يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها خالدين حال من اهلاء العائدة إىل من، ومحل على 
املعىن فجمع ومثله يف الطالق خالدين فيها أبداً قد أحسن اهللا له رزقاً ويف التوبة موضعان أعد اهللا هلم جنات جتري 

هنار خالدين فيها، وبعده ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ويف آل عمران من حتتها األ
للذين اتقوا عند رهبم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها نزالً ويف النساء والذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

ائدة فأثاهبم اهللا مبا قالوا جنات جتري من حتتها األهنار سندخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ويف امل
خالدين فيها خالدين حال من املفعول دون جنات ويف التوبة وعد اهللا املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها 

أبداً ف األهنار خالدين فيها ومساكن طيبة فهذا وحنوه على اخلالف الذي قدمناه قال أن هلم أجراً حسناً ماكثني فيه 
ماكثني حال من اهلاء وامليم، وعندهم صفة ل األجر فأما قوله إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هم ببالغه، أي 
ما املاء ببالغ فيه وإن شئت ما فوه ببالغ املاء؛ وال يكون و ما فوه ببالغه املاء، ويكون الضمريان ل فيه، وفاعل بالغ 

ى فيه وهو للماء، واملعىن إال كاستجابة كفيه إىل املاء، وكما أن بسؤال نعجتك، ومن املاء؛ ألنه يكون جارياً عل
دعاء اخلري مل يذكر معهما الفاعل، والالم متعلق ب البسط فأما قوله وما هو ببالغه، أي ما املاء بالغ فاه من كفيه 

الباسط كفيه إىل املاء بالبالغ املاء، أي مبسوطتني وميكن أن يكون هو يف قوله وما هو ببالغه ضمرياً ل باسط، أي ما 
ليس ينال املاء بيده، فإذا مل ينل املاء لبعده عنه مع بسطه الكفني، فأن ال يبلغ فاه، مع هذه الصورة على االمتناع، 

بسط أوىل وقيل إن الذي يدعو املاء ليبلغ إىل فيه، وما املاء ببالغ إليه وقيل إنه كالظمآن يرى خياله يف املاء، وقد 
كفيه ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، لكذب ظنه وفساد تومهه عن ابن عباس وقيل إنه كباسط كفيه إىل املاء ليفيض عليه، 

فال حيصل يف كفيه شيء منه وعن الفراء إن املراد باملاء هاهنا البئر ألهنا معدن للماء، وإن املثل كمن مد يده إىل 
عناقهم هلا خاضعني فقد قال الفراء إن خاضعني جرى حاالً عن املضاف البئر بغري رشاء وأما قوله تعاىل فظلت أ

  إليهم دون األعناق، فجمع مجع السالمة، ولو جرى على األعناق لقيل خاضعة

وليس األمر كما قال؛ ألنه مل يقل خاضعني هم، ولكن األعناق مبعىن الرؤساء وإن شئت كان حمموالً على حذف 
هم، فحذف املضاف وأما قوله إىل طعام غري ناظرين إناه فهو نصب على احلال املضاف، أي فظلت أصحاب أعناق

من الضمري يف قوله ال تدخلوا بيوت النيب ومل جير وصفاً ل طعام، ألنه مل يقل غري ناظرين أنتم إناه، إذ ليس فعالً ل 
  طعام

  
  التاسع والثالثون ما جاء يف التنزيل نصباً على املدح ورفعاً عليه

جرى صفات شىت على موصوف واحد، جيوز لك قطع بعضها عن بعض، فترفعه على املدح أو تنصبه،  وذلك إذا
وكذلك يف الشتم تقول مررت بالرجل الفاضل األديب األريب، وبالرجل الفاسق اخلبيث اللئيم جيوز لك أن تتبعها 

 واليوم اآلخر، إىل قوله واملوفون األول، وأن تنصب على املدح، وترفع فمن ذلك قوله تعاىل ولكن الرب من آمن باهللا
بعهدهم والتقدير هم املوفون والصابرين أي أمدح الصابرين وقيل إن قوله واملوفون رفع عطف على من آمن ومن 

ذلك قوله تعاىل لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك واملقيمني الصالة 



ني واملؤتون الزكاة أي وهم املؤتون، وكذلك واملؤمنون باهللا وقيل إن قوله واملقيمني جر وعطف أي وامدح املقيم
على قوله منهم وهذا خطأ، ألنه مل يعد لفظة من وأما قوله مث ال جياورونك فيها إال قليالً ملعونني، فنصب على الذم، 

نك هبم ملعونني ومن ذلك قوله تعاىل سيصلى ناراً أي أذم امللعونني وقيل هو حال من الضمري يف لنغرينك، أي لنغري
ذات هلب وامرأته محالة احلطب، فيمن نصب على تقدير أذم محالة احلطب، فيكون قوله وامرأته رفعاً عطفاً على 
الضمري يف يصلى، أي يصلى هو وامرأته وأما من رفع محالة احلطب فيكون وامرأته مبتدأة، ويكون محالة احلطب 

عته بالعطف كان التقدير هي محالة احلطب، وكل ما ذكرنا يف الذي والذين إذا جاز كوهنما وصفاً ملا خربه وإن رف
قبلهما، فإن نصبهما ورفعهما على املدح جائز وأما قوله تعاىل الصابرين والصادقني، فقد يكون من هذا الباب، وقد 

الصابرين ومن ذلك قوله مذبذبني بني ... قولون ربناالذين ي...... يكون جراً جرياً على قوله للذين اتقوا عند رهبم
ذلك، أي أذمهم وأما قوله أشحة عليكم فيكون على الذم، ويكون على احلال من املعوقني، أي يعوقون هاهنا عند 

القتال ويشحون عن اإلنفاق على فقراء املسلمني وإن شئت من القائلني وإن شئت ال يأتون البأس إال قليالً، ويكون 
  الذم على
  

  املتمم األربعني ما جاء يف التنزيل من املبتدأ احملذوف خربه

فمن ذلك قوله تعاىل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والتقدير فيما يتلى عليكم شهر رمضان ويكون قوله 
منكم  الذي أنزل فيه القرآن نعتاً وقيل بل هو اخلرب وقيل بل اخلرب قوله فمن شهد منكم الشهر، أي فمن شهده

وجاز دخول الفاء لكون املبتدأ موصوفاً باملوصول، والصفة جزء من املوصوف، وكان املبتدأ هو املوصول ومثله 
قوله قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم ملا وصف اسم إن باملوصول أدخل الفاء يف اخلرب كما دخل يف قوله 

ا فلهم عذاب جهنم وكما قال إن الذين يكفرون بآيات اهللا، مث قال إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث مل يتوبو
فبشرهم بعذاب أليم، ألن املبتدأ املوصول والنكرة املوصوفة يدخل الفاء يف خربمها وقال األخفش بل الفاء يف قوله 

أنه قال املوت فإنه مالقيكم زائدة، فعلى قياس قوله هنا تكون زائدة وجيوز أن يكون قوله الذي تفرون خرب إن، ك
هو الذي تفرون منه، حنو القتل أو احلرب، ويكون الفاء يف فإنه مالقيكم للعطف ومن ذلك قوله والذين يتوفون 

منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن، أي فيما يتلى عليكم ومن ذلك أيضاً واللذان يأتياهنا منكم، أي فيما يتلى 
للذان ومل ينصبه وقال يف الكتاب اللذين يأتياهنا فاضرهبما؛ ألن االختيار عليكم وجيوز أن يقال وإمنا رفع قوله وا

النصب، ألن الذي يف الكتاب يراد هبما معينان، والفاء زائدة، فهو مبنزلة زيداً فاضرب ويف اآلية ال يراد هبما 
ء يف اآلية، ويف املسألة معينان، بل كل من أتى بالفاحشة داخل حتتها فقوله فآذومها يف موضع اخلرب، والفاء للجزا

الفاء زائدة وقال الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي فيما يتلى 
  عليكم

فأما قوله مثل اجلنة اليت وعد املتقون فهو على القياس املتقدم، أي فيما يتلى عليكم وقال أبو إسحاق التقدير صفة 
د املتقون، وليس بصحيح، ألن اللغة ال تساعد عليه، وألن موضوعه التشابه، وال معىن للوصفية يف اجلنة اليت وع

شيء من تصاريفه، وكيف يصح ومن جهة املعىن أيضاً إنه لو قال قائل صفة اجلنة فيها أهنار، لكان كالماً غري 
محالً على الصفة، وهذا أيضاً بعيد وقول  مستقيم، ألن األهنار يف اجلنة ال يف صفتها؛ وأيضاً فقد أنث ضمري املثل

الفراء أيضاً من أن اخلرب جعل عن املضاف إليه، وهو اجلنة، دون املضاف، الذي هم مثل، فباطل أيضاً؛ ألنا مل نر 



امساً يبدأ به ومل خيرب عنه البتة، وكذا من قال املثل يقحم، أي يلغى، ألن االسم ال يكون زائداً، إمنا يزاد احلرف، 
ذلك قول الزجاج، ألنه إن أراد باملثل الصفة، فقوله صفة اجلنة جنة فاسد، ألن اجلنة ليست بالصفة، والزيادة فك

شيء يقوله الكوفيون يف مثل، واسم، ويعلم، ويكاد، ويقول هذه األربعة تأيت يف الكالم زيادة، وحنن ال نقول بذلك 
ين خربه وما بعده معطوف على الذي، والتقدير هو يطعمين وأما قوله الذي خلقين إن جعلته مبتدأ، فقوله فهو يهد

ويسقيين، إىل قوله وبالصاحلني حمذوف اخلرب، أي فهو يهديين، كما تقول زيد قائم، وبكر وخالد ومن ذلك قوله 
ن تعاىل أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس، أي الرب والتقوى أوىل، فحذف اخلرب وأما قوله وقالت اليهود عزير اب

اهللا، فيمن مل ينون، فيجوز أن يكون عزيز مبتدأ، وابن صفة، واخلرب مضمر أي قالت اليهود عزير ابن اهللا معبودهم 
وجيوز أن يكون حذف التنوين اللتقاء الساكنني، ويكون ابن خرباً وجيوز أن يكون مل يصرف عزير، ومثله يدعو ملن 

تقدم ذلك يف املبتدأ ومثله ما أكرهتنا عليه من السحر ومل ضره أقرب من نفعه فيمن جعل يدعو مبعىن يقول وقد 
يقل حمطوط عنا وقد تقدم ومثله طاعة وقول معروف و فصرب مجيل، وقد تقدم ومثله قوله إن الذين آمنوا والذين 
 هم هادوا والصابئون والنصارى من آمن باهللا، والتقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا إىل قوله فال خوف عليهم وال
حيزنون والصابئون كذلك فالتقدير يف والصابئون أي والصائبون كذلك، فحذف اخلرب وفصل بني اسم إن مببتدأ 

  مؤخر تقديراً، وقال
  فإين وقياراً هبا لغريب... ومن يك أمسى باملدينة رحله 

وله بريء، فحذف اخلرب أي إين لغريب وإن قياراً كذلك وقال اهللا تعاىل أن اهللا بريء من املشركني ورسوله أي رس
وقيل بل هو عطف على الضمري يف بريء هو ورسوله وعند سيبويه هو حممول على موضع إن، كقوله إن هذه 

أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فيمن فتح ومن ذلك قوله تعاىل أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 
ر اخلرب، والتقدير كمن كان على ضاللة وقال أفمن زين له سوء عمله ومن قبله كتاب موسى إماماً ورمحة، ومل يذك

فرآه حسناً، أي كمن مل يزين له ذلك وقال أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت، والتقدير كمن ال يقام عليه 
أمن  فحذف اخلرب يف هذه اآلي وقد أظهر يف قوله، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله وأما قوله

هو قانت آناء الليل فيمن خفف، فيكون، أي يكون من هذا الباب، على تقدير أمن هو قانت آناء الليل كاجلاحد 
والكافر وزعم الفارسي أن التقدير أمن هو قانت آناء الليل كمن جعل هللا أنداداً مث قال واستضعفه أبو احلسن، دون 

ليه مبا بعده فقيل إن ذلك على تقديرك دون تقديرنا، فما تقول يف االستفهام ال يستدل عليه مبا قبله وإمنا يستدل ع
قوله أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم، وقوله أفمن يتقي بوجهه، أليس اخلربان حمذوفني؟ وقوله أفمن حق عليه كلمة 

قوله أفمن حق  العذاب أفأنت تنقذ من يف النار قلت أيها الفارسي، جواباً إن سيبويه قال إن اخلرب حمذوف، يعين خرب
عليه، ومل تكن لتذب عن أيب احلسن أن التقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ، بل قدرت حذف اخلرب 

وزعم أمحد بن حيىي أن من قدر أمن هو قانت آناء الليل، فهو كاألول وزعم الفارسي أن هذا ليس موضع النداء بل 
وي الذين يعلمون والذين ال يعلمون، وجواب الفارسي حتت قول موضع تسوية، أال تراه قال من بعد قل هل يست

عز من قائل قل متتع بكفرك قليالً إنك من أصحاب النار، يامن هو قانت آناء  -أمحد هو كاألول، يعين أنه قال 
  الليل أبشر إنك من أصحاب اجلنة، فحذف يف الثاين لذكره أوالً

كافر اجلاحد خري أمن هو قانت؟ كقوله أم زاغت عنهم األبصار، فأما من شدد فقال أمن هو قانت، فالتقدير ال
والتقدير أمفقودون هم أم زاغت عنهم األبصار؟ ومن ذلك قوله وما من إله إال اهللا، قوله إال اهللا بدل من موضع 

الرفع حمموالً على اجلار واجملرور، واخلرب مضمر، والتقدير ما من إله يف الوجود إال اهللا، كقوله ال إله إال اهللا، فليس 



الوصف للمجرور، ألن األكثر يف االستثناء والبدل دون الوصف وأما قوله تعاىل الذين يلمزون املطوعني من 
املؤمنني، ف الذين يلمزون مبتدأ، وخربه سخر اهللا منهم ومن نصب زيداً مررت به كان الذين منصوباً عنده، وال 

 جيب عنه سخريتهم هبم، كما أن اإلنفاق جيب عنه األجر يف قوله يكون فيسخرون خربه، ألن ملزهم للمطوعني ال
الذين ينفقون أمواهلم إىل قوله فلهم أجرهم، وإذا مل جيب عنه كان فيسخرون عطفاً على يلمزون، أو على جيدون، 

ق ب وموضع والذين ال جيدون جر تابع ل املؤمنني، أو نصب تابع ل املطوعني، والظرف، أعين يف الصدقات يتعل
يلمزون دون املطوعني، للفصل بني الصلة واملوصول، أي يعينون يف إخراج الصدقات لقلتها، ومنه قوله فروح 

  ورحيان، ومنه قوله فنزل من محيم، أي فله نزل من محيم، ويف الظرف ذكر من املوصوف
  

  احلادي واألربعون ما جاء يف التنزيل من إن املكسورة املخففة من إن

لزمتها الالم يف اخلرب، كما أن النافية يلزمها إال يف اخلرب فمن ذلك قوله تعاىل وإن كنتم من قبله  وذلك إذا جاءت
ملن الضالني قال وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني قال وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني قال إن كنا عن عبادتكم 

ن عندنا ذكراً من األولني فالالم هنا ك إال كقوله لغافلني قال وإن كاد ليضلنا عن آهلتنا قال وإن كانوا ليقولون لو أ
إن الكافرين إال يف غرور وقوله إن هم إال كاألنعام وقوله إن نظن إال ظنا قال سيبويه ويكون إن يبتدأ مبا بعدها يف 

ن ال معىن اليمني، ويف اليمني، كما قال إن كل نفس ملا عليها حافظ وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون قال وحدثين م
أهتم به أنه مسع عربياً يتكلم مبثل قوله إن زيداً لذاهب، وهي اليت يف قوله وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا، وهذه إن 

خمففة من عن الشديدة قال أبو علي أما إن يف اآلي فالقول فيها أهنا خمففة من الثقيلة، وقد دخلت على الفعل خمففة، 
جلواب أهنا امتنعت من ذلك مثقلة لشبهها بالفعل يف إحداثها النصب والرفع، وامتنعت من الدخول عليه مشددة؛ فا

كما حيدثهما الفعل من حيث مل يدخل الفعل على الفعل مل تدخل هي أيضاً عليه، وأصلها أهنا حرف تأكيد، وإن 
على الفعل إذ كان هلا هذا الشبه الذي ذكرنا بالفعل، فإذا خففت زال شبه الفعل عنها، فلم متتنع من الدخول 

كانت اجلمل املخرب هبا على وجهني مبتدأ وخرب، وفعل وفاعل، وقد حتتاج املركبة من الفعل والفاعل من التأكيد إىل 
مثل ما حتتاج إليه املركبة من املبتدأ واخلرب، فدخلت املخففة على الفعل مؤكدة، إذ كان أصلها التأكيد، وزال املعىن 

ى الفعل، وهو شبهها به، ولزوال شبهها بالفعل اختري يف االسم الواقع بعدها الرفع، الذي كان امتنع من الدخول عل
وجاء أكثر القراءة على ذلك، كقوله وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون، و إن كل نفس ملا عليها حافظ، فمن حيث 

  غريهااختري الرفع يف االسم الواقع بعدها جاز دخوهلا على الفعل يف اآلي اليت تلوناها أو 

وأما الالم اليت جتيء بعدها خمففة فهي ألن تفرق بينها وبني إن اليت جتيء نافية مبعىن ما، كاليت يف قول اهللا تعاىل ولقد 
مكناهم فيما إن مكناكم فيه وليست هذه الالم اليت تدخل على خرب املشددة اليت هي االبتداء، ألنه كان حكمها أن 

 جيتمع تأكيدان، إذا كان اخلرب هو املبتدأ يف املعىن، أو ما هو واقع موقعه وراجع تدخل على إن فأخرت إىل اخلرب لئال
إليه، فهذه الالم ال تدخل إال على املبتدأ أو على خرب إن إذا كان إياه يف املعىن أو متعلقاً به، وال تدخل من الفعل إال 

إال على ما ذكرنا مل جيز أن تكون هذه الالم اليت  ما كان مضارعاً واقعاً يف خرب إن وكان فعالً للحال، فإذا مل تدخل
تصحب إن اخلفيفة إياها، إذ ال جيوز دخول الم االبتداء على الفعل املاضي، وقد وقع بعد إن هذا الفعل، حنو إن 

كاد ليضلنا و إن وجدنا أكثرهم لفاسقني وقد جاءت األفعال الواقعة بعد إن فعملت فيما بعد الالم، ومعلوم أن الم 
االبتداء اليت تدخل يف خرب إن الشديدة ال يعمل الفعل الذي قبلها فيما بعدها، وذلك قوله وإن كنا عن عبادهتم 



  لغافلني، وقول القائل
  حلت عليك عقوبة املتعمد... هبلتك أمك إن قتلت لفارساً 

شديدة، وليست هي اليت فلما أعمل الفعل فيما بعده هذه الالم علم من ذلك أهنا ليست اليت تدخل يف خرب إن ال
تدخل على الفعل املستقبل، واملاضي للقسم، حنو ليفعلن، أو لتفعلن ولو كانت تلك للزم الفعل، الذي تدخل عليه 
النون يعين ليفعلن، الذي تدخل عليه إحدى النونني، فلما مل يلزم النون علم أهنا ليست إياها قال اهللا تعاىل إن كاد 

  ، فلم يلزم النونليضلنا وإن كانوا ليقولون

حكى سيبويه إن هذه النون قد ال تلزم املستقبل يف القسم، فيقال واهللا لتفعل، وهم يريدون لتفعلن قال إال أن 
األكثر على ألسنتهم ما أعلمتك، يعين من دخول النون، وال ينبغي أن نقول إن هذه الالم هي اليت يف لتفعلن 

لكالم، على أن هذه الالم لو كانت هذه اليت ذكرنا أهنا للقسم، وتدخل فتحمل اآلي اليت تلوناها على األقل يف ا
على الفعل املستقبل واملاضي، مل تدخل على األمساء، مثل وإن كنا عن عبادتكم لغافلني وإن قتلت لفارساً، ألن 

ىل اهللا حتشرون ختتص بالدخول على الفعل املاضي أو املستقبل املقسم عليه، أو ما يتصل هبما، حنو إىل من قوله إل
والدليل على ذلك أهنا ال تعلق األفعال امللغاة قبل إن إذا وقعت يف خربها، كما تعلقها اليت تدخل على األمساء فقد 
ثبت مبا ذكرنا أن هذه الالم الداخلة على خرب إن املخففة اليت تدخل يف خرب إن املشددة، وال هي اليت تدخل على 

قسم، لكنها تلزم إن هذه لتفصل بينها وبني اليت مبعىن ما النافية، ولو أدخلت شيئاً من الفعل املستقبل واملاضي يف ال
األفعال املعلقة على إن املكسورة املخففة من الثقيلة، وقد نصبت والالم يف خربها مل تعلق الفعل قبلها من أجل 

فإذا مل تكن تلك مل تعلق الفعل امللغى الالم، كما تعلقه مع الم االبتداء، ألن هذه الالم قد ثبت أهنا ليست تلك، 
كما تعلقه الم االبتداء فهذه حقيقة إن هذه املخففة والالم اليت تلحق معها عندي، ويدل على أن هذه الالم ليست 
اليت لالبتداء أن تلك تدخل على اخلرب نفسه اليت ال تستغىن، أو يكون قبل اخلرب ويكون األول يف املعىن أو ما يقوم 

هو األوىل يف املعىن، أو تدخل على االسم نفسه إذا فصل بني إن وامسها، وال تدخل على الفضالت وما ليس  مقام ما
بالكالم افتقار إليه، كما دخلت هذه يف قوله لفارساً وحنوه، فلو أدخلت علمت على مثل إن وجدك زيداً لكاذباً 

جيب أن يكون يف إن ضمري القصة من هذه املسألة، لوجب انفتاح إن إذ ليس يف الكالم شيء يعلق الفعل عنها، ومل 
كما تقول أن يف مثل قوله علم أن سيكون ضمري، ألن هذا الضمري إمنا يكون يف أن املخففة من أن الشديدة، 

وليست هذه تلك، إمنا هي أن اليت كانت قبل دخول الفعل عليه، أن اليت ال متتنع من الدخول عليه، وهي ثقيلة، 
حال انكسارها حنو إن كاد ليضلنا إنه ال ضمري فيه كذلك تقول يف حال انفتاحها بعد الفعل إنه ال وكما تقول يف 

ضمري فيها والوجه أن تقول إنه ال ضمري فيه، يف حنو إن كاد ليضلنا وإنه دخل على الفعل كما دخل على االسم، 
خول على الفعل يف حال التثقيل لشبهه ألنه حرف وضعه التأكيد، فالصنفان مجيعاً يؤكدان، وإمنا امتنع من الد

بالفعل، وكما مل يدخل فعل على فعل كذلك مل تدخل هذه مثقلة عليه، وهذه العلة زائلة عنها يف حال التخفيف، 
فيجب أن تدخل عليها، فإذا قلنا علمت أن قد وجدك زيد لكاذباً مل تدخل الالم، كما كانت تدخل قبل دخول 

تح أن شيء، وارتفعت احلاجة إليها مع دخول علمت، ألن علمت يفتحها، إذ ال مانع علمت، ومل مينع الفعل من ف
هلا من فتحها، فإذا فتحتها مل تلتبس بإن اليت ينفي هبا، ولوال فتحها إياها الحتيج إىل الالم، ألن علمت من املواضع 

و بقيت إن على كسرهتا بعد علمت اليت يقع فيها النفي كما وقع بعد ظننت يف حنو قوله وظنوا ما هلم من حميص فل
للزمتها الالم، وكان ذلك واجباً لتخليصها من النفي، فإذا مل تبق على الكسرة فال ضرورة إىل الالم، فإن شئت 

قلت إذا أدخلت علمت عليها حذفت الالم لزوال املعىن الذي كانت الالم اجتلبت له، وإن شئت قلت أتركها وال 



يت تذكر تأكيداً من غري ضرروة إليه، وذلك كثري يف الكالم فأما قول أيب احلسن ويدخل أحذفها، فتكون كاألشياء ال
على من زعم أن هاهنا ضمرياً أن تقول له كيف تصنع إىل آخر الباب؟ فذلك من قوله يدل على انه جعل الالم اليت 

تكون هذه الم االبتداء وقد دخلت يف حنو إن وجدت زيداً لكاذباً، الم ابتداء، وقد بينا فساد ذلك، وكيف جيوز أن 
يف حنو قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني وليس يف هذا الكالم شيء يصلح أن تدخل عليه الم االبتداء البته، وال 

يوجد فيها شرطه ووصفه، وقد بينا ذلك، وال يصلح أن يكون يف إن هذه ضمري، من حيث ذكرت قبل وأما قوله 
من خفف إن ونصب هبا كال فهو الذي حكاه سيبويه، ويكون ملا ما، صلة فصل هبا بني تعاىل وإن كال ملا ليوفينهم، 

  الم إن والم القسم ومن قال وإن كال ملا فشدد، كان ملا مصدراً، لقوله كال ملا، لكنه أجرى الوصل جمرى الوقف

إن كل ذلك ملا متاع وأما قوله وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون، وإن كل نفس ملا عليها حافظ فشدد، وكذلك و
احلياة الدنيا، فشدد قوم، وأما من خفف فسهل سائغ، وإن على قراءته هي املخففة من الثقيلة املكسورة اهلمزة 

املعملة عمل الفعل، وهي إذا خففت لزمتها الالم لتفصلها من النافية وختلصها منها، وهلذا املعىن جاءت هذه الالم، 
قال ملا، قيل إن ملا مبنزلة إال قال سيبويه وسألت اخلليل عن قوهلم أقسمت عليك وقد تكون ما صلة فأما من ثقل ف

إال فعلت، ومل فعلت؟ مل جاز هذا يف هذا املوضع، وإمنا أقسمت هاهنا، كقولك واهللا؟ فقال وجه الكالم ب ملتفعلن 
أبو علي ففي هذا إشارة من هاهنا، ولكنهم أجازوا هذا ألهنم شبهوه ب نشدتك اهللا، إذ كان فيه معىن الطلب قال 

سيبويه إىل أهنم استعملوا ملا حيث يستعملون فيه إال وقال قطرب حكاه لنا الثقة، يعين كون ملا مبعىن إال وحكى 
الفراء عن الكسائي أنه قال ال أعرف جهة التثقيل وقال الفراء يف قوله وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون الوجه 

  دت وإن كل ملن ما مجيع، مث حذفت إحدى امليمات لكثرهتا، مثل قولهالتخفيف، ومن ثقل إن شئت أر
  طفت علماء علة حامت

والوجه اآلخر من التثقيل أن جتعلوا ملا مبنزلة إال مع إن خاصة، فتكون يف مذهبها وقال أبو عثمان املازين، فيما حكاه 
ي الثالث، أعين قوله وإن كل ملا مجيع، وقوله عنه أبو إسحاق األصل ملا فثقل فهذا ما قيل يف تثقيل ملا من هذه اآل

وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا، وقوله إن كل نفس ملا عليها حافظ وجيوز أن يتأول على هذا الذي قيل من أن 
وز معىن ملا ك إال على أن يكون إن فيها هي النافية، ال ميتنع ذلك يف شيء منها فأما قوله وإن كال ملا ليوفينهم، فال جي

فيه هذا التأويل وال يسوغ، أال ترى أنك لو قلت إن زيداً إال ملنطلق، مل يكن لدخول إال مساغ وال جماز فإن قال أو 
ليس قد دخلت إال بني املبتدأ وخربه يف املعىن، فيما حكاه سيبويه من قوهلم ليس الطيب إال املسك، وإن مثل ليس 

أن قوماً جيرون ليس جمرى ما، كما أجروها جمراها، فقوهلم ليس الطيب  يف دخوهلا على املبتدأ وخربه؟ قيل إنه ذكر
إال املسك، كقوهلم ما الطيب إال املسك، أال تراهم رفعوا املسك كما يرتفع خرب ما يف حنو ذا، ومل يتأول سيبويه 

بتدأ واخلرب، فال ليس على أن فيه ضمري القصة واحلديث، ملا كان، ال يرى يف هذا التأويل، من إدخال إال بني امل
مساغ لتثقيل ملا يف هذه اآلية على انه يكون مبنزلة إال فأما ما قاله الفراء من قوله إن هي ملن ما، مث حذفت إحدى 

امليمات لكثرهتن، فال ختلو ما هذه اليت قدرها هاهنا من أن تكون زائدة أو موصولة، فال يسهل أن تكون موصولة، 
هم مجيع لدينا حمضرون وقلت قويل هم مجيع لدينا صلة الذين، والذين مع صلته مبنزلة ألن التقدير يكون ملن الذين 

اسم واحد يف صلة من، وحمضرون خرب ما الذي مبعىن الذي، واالسم وخربه صلة من، فقولك غري جائز، ألن من 
كل ذلك ملا متاع احلياة على هذا مل يرجع من صلته إليه شيء فهذا التقدير يف هذه اآلية غري متأت وأما قوله وإن 

الدنيا، فال جيوز فيه ذلك أيضاً، أال ترى أنك إن قدرت ما زائدة، كان املعىن وزخرفاً وإن كل ذلك متاع احلياة 
الدنيا والزخرف وما قبله من املذكور ال يكون من يف املعىن، فال يكون من املتاع فهذا قول ساقط مستكره 



يث يوجد لتأويله جماز، وإن كان غري هذا الوجه من حذف احلرف من من، النكساره وجتويز ماال جياز فيه، ح
وحذفه غري سائغ، ألن أقصى أحواهلا أن تكون كاملتمكنة، واملتمكنة إذا كانت على حرفني مل حتذف، إمنا حتذف من 

ذف فيها الثالثة لتصري على حرفني، فإذا بلغ ذلك مل يكن بعده موضع حذف، هذا على إن من غري متمكنة، واحل
ويف ضرهبا غري موجود فأما لدن فهو على ثالثة أضرب، وقد قلنا فيه فيما تقدم، وكذلك ما قالوه من قوهلم و اهللا 

  ألفعلن قال العجاج
  خالط من سلمى خياشم وفا

موضع ضرورة، فأما ما ذكره الفراء من احلذف من ملن ما كاحلذف من قوهلم علما فالذي نقول إن احلذف أحد ما 
ف به األمثال إذا اجتمعت، وهو على ضربني أحدمها أن حيذف احلرف مع جواز اإلدغام كقوهلم بخ بخ، يف بخٍ ختف

بخٍ واآلخر أن حيذف المتناع اإلدغام يف احلرف املدغم فيه لسكونه، وإن احلركة غري متأتية فيه مثل علما، أو ألن 
له، وهو مما ال يتحرك، مثل يسطيع، فال يشبه قوهلم احلرف املدغم يتصل حبرف إذا أدغم فأسكن لزم حتريك ما قب

علما إذا أرادوا على املاء، ما شبهه به لو أريد به ملن ما؛ ألنك لو أدغمت الالم من على يف اليت للتعريف للزم 
حتريكها، وهي ما يلزمه السكون، ولذلك اجتلبت معها مهزة الوصل، فلما كان كذلك حذفت الالم األوىل، وليس 

ملن ما، أال ترى إن احلرف املدغم فيه هنا متحرك وليس بساكن، فال يشبه هذا ما شبهه به فإن قلت اجعله كذلك 
مما ذكرته مما حيذف احلرف فيه مع جواز اإلدغام ك بخ قيل هذا ميتنع من وجهني أحدمها إنه منفصل وبخ متصل، 

ير باتصاله االنفصال، أال ترى أنك تظهر مثل جعل واملنفصل يف اإلدغام ليس كاملتصل، إذ ال يلزم لزومه، وإن التقد
لك، و قعد داود، وحنوه من املنفصل، ولو كان متصالً مل جيز إال اإلدغام، وكما مل يستثقل اجتماع األمثال، ملا كان 

وم التقدير هبا االنفصال يف هذه األشياء، كذلك ال يستثقل يف ملن ما اجتماع األمثال وأيضاً فإذا مل يدغم مثل ق
موسى، من أدغم مثل جعل لك، لكراهية حتريك الساكن يف املنفصل، فأن يكره احلذف أوىل، ألن التغيري بنقل 

حركة ثابتة يف احلرف أسهل من حذف حرف بكثري، أال ترى إىل كثرة ما ينقلون من احلركات لإلدغام يف املتصل، 
الذي أنس به يف املتصل كان أن ميتنعوا من القليل  وقلة حذف احلرف لإلدغام يف املتصل، فإذا امتنعوا من الكثري

الذي مل يأنسوا به يف املنفصل أوىل واآلخر أن احلذف يف هذا قياساً على بخ ال جيوز ملا أعلمتك من قلته، وأنا ال 
نعلم له مثالً فال مساغ للحمل على هذا الضيق القليل، مع ما ذكرته لك من الفصل بني املنفصل واملتصل، وعلى 

أن بخ ليس لنا أن نقول إنه حذف، الجتماع املثلني دون أن جتعله حمذوفاً على حد بناء جاء على علته غريه من 
ذوات الثالثة احملذوفة، ألهنا كحذف د ٍد وحنو ذلك، فقول الفراء يف هذا فاسد يف املعىن من حيث أريتك، ويف 

غام وقول املازين أيضاً ليس باجلديد، ألن احلروف اللفظ ملا ذكرته من امتناع حذف من قبل اإلدغام وبعد اإلد
خيفف مضاعفها، ك أن ورب، وحنو ذلك، وال ينقل إىل أنه أقرب إىل الصواب، ألن الدخل فيه من جهة اللفظ دون 

املعىن، فأما ما حكوه من كون ملا مبعىن إال فمقبول، وحيتمل أن تكون اآلي الثالثة عليه، كما أعلمتك، وتكون إن 
ية قال وقد رأينا حنن يف ذلك قوالً مل أعلم أحداً تقدمنا فيه، وهو أن تكون ملا هذه يف قول من شدد يف هذه الناف

اآلي مل النافية دخلت عليها ما فهيأهتا للدخول على ما كان ميتنع دخوهلا عليه قبل حلاق ما هلا، ونظري ذلك إمنا 
أوفيت أال ترى أهنا هيأت احلرف للدخول على الفعل، فكأنه أنذركم بالوحي، ولعلما أنت حامل، وما أشبهه، ورمبا 

يف التقدير إن كل نفس ملا عليها، أي ليس كل نفس إال عليها حافظ، نفياً لقول من قال كل نفس ليس عليها 
حافظ، أي كل نفس عليها حافظ ف إن على هذا التقدير تكون النافية الكائنة مبعىن ما، والقراءة بالتثقيل على هذا 
تطابق القراءة بالتخفيف، ألن املعىن يؤول إىل كل نفس عليها حافظ، مثل قوله ما يلفظ من قول إال لديه رقيب إال 



أنه أكد ب إن، والقراءة بالتخفيف ملا أسهل مأخذاً وأقرب متناوالً وأما تقدير قوله وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون 
صلى اهللا  -نوا ينكرونه من أمر البعث حىت محل عظيم إىل النيب كأنه قيل كل ما مجيع لدينا حمضرون، على ما كا

فقيل له أترى اهللا حييي هذا بعد ما رم؟ وكما حكي يف التنزيل من قوهلم أئذا متنا وكنا تراباً  -عليه وعلى آله 
لدينا حمضرون، وعظاماً أئنا ملبعوثون يف كثري من اآلي حتكي عنهم أهنم ينكرون فيها البعث، فقيل هلم كل ما مجيع 

نفي لقوهلم كلهم ليس جيمعون عند اهللا وال ينشرون وأما قوله وإن كل ذلك ملا متاع احلياة فكأنه قيل كل ذلك 
ليس متاع احلياة الدنيا، فنفى ذلك بأن قيل ليس ذلك متاع، وإذا نفي أنه كله ليس متاع احلياة الدنيا، أي ليس 

  الدار اآلخرة إمنا هو متاع الدنيا والعاجلةشيء من ذلك للكافر يقربه إىل اهللا وإىل 

وأما قوله لو أردنا أن نتخذ هلواً الختذناه من لدنا إن كنا فاعلني قيل التقدير ما كنا فاعلني، وليست إال معها فأما 
ولد قوله قل إن كان للرمحن ولد فقد قيل قل إن كان للرمحن ولد، ومت الكالم مث قال فأنا أول العابدين على أنه ال 

له وقيل إن كان للرمحن ولد على الشرط فأنا أول العابدين، على انه ال ولد له صح وثبت، وال يكون ذلك أبداً 
  كما قال عيسى إن كنت قلته فقد علمته أي إن صح وثبت أين كنت قلته فيما مضى فقد علمته

  
  الثاين واألربعني ما جاء يف التنزيل من املفرد ويراد به اجلمع

وله تعاىل وأنزل معهم الكتاب باحلق، يعين الكتب، ألنه ال جيوز أن يكون جلميع األولياء كتاب واحد فمن ذلك ق
وقال كل آمن باهللا ومالئكته وكتابه فيمن قرأه هكذا، يريد وكتبه وقال وصدقت بكلمات رهبا وكتابه أي وكتبه 

الواحد وعلى اجلمع، وأراد به اجلمع هنا فأما قوله تعاىل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فالطاغوت يقع على 
وقال يف اإلفراد يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به جاء يف التفسري أنه أراد كعب بن 

األشرف وقال يف موضع آخر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أراد به األصنام، وأن يف موضع النصب بدل 
وا عبادهتا، وهو يف األصل مصدر طغى، وأصله طغيوت، على فعلوت، مثل الرهبوت، من الطاغوت، أي اجتنب

والرمحوت، فقدم الياء وأبدل منها الفاء فصار طاغوت ومن ذلك قوله تعاىل لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي 
حة هذا والعصر إن لفظه لفظ املفرد ومعناه اجلنس، أال ترى قوله إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يدل على ص

اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا الذين مبتدأ وخربه فلهم أجر غري ممنون فهذا ال يصح يف سورة العصر إذ ال خرب 
بعده ومن ذلك قوله تعاىل مستكربين هبا سامراً، أي مساراً، لقوله مستكربين قبله، وبعده هتجرون فالسامر كالباقر، 

فليدع ناديه عند أيب علي، وعلى هذا محل أيضاً قوله عاليهم ثياب سندس فيمن أسكن واحلامل، عند أيب علي ومثله 
الياء، فقال يكون ثياب سندس مبتدأ، على قول سيبويه، وعاليهم خرب مقدم وزعم أنه مبنزلة قوله سامراً هتجرون 

أن يكون عاليهم صفة له وهذا لعلة نظره فيما قبل اآلية لقوله ويطوف عليهم ولدان خملدون أال ترى أنه جيوز 
قالومثله دابر من قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا قال ينبغي أن يكون دابر فاعالً، من باب احلامل، والباقر، على 
تفسري معمر إياه ب آخر القوم الذي يدبرهم قوله يف موضع آخر وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنني 

الضمري فإن قلت يكون الضمري عائداً على الذين كذبوا، وهو مجع قيل هذا يبعد، ألن الذين  فقال وما كانوا فجمع
كذبوا بآياتنا معلوم أهنم غري مؤمنني، فإذا مل جيز هذا ثبت أن الضمري يعود إىل الدابر، وإذا عاد إليه ثبت أنه مجع، 

لف، ويصح اإلخبار عنهم بأهنم كانوا مؤمنني والدابر جيوز أن يكونوا مؤمنني، وجيوز أن يكونوا كافرين، مثل اخل
ومن ذلك قوله وسيعلم الكافر ملن عقىب الدار أي الكفار، فيمن، أفراد اجلنس، ومنه وكان الكافر على ربه ظهرياً 



أي على معصية ربه ظهرياً وأما قوله تعاىل والفلك اليت جتري يف البحر فالفلك اسم يقع على الواحد واجلمع مجيعاً 
يف املفرد ومن معه يف الفلك املشحون وقال يف اجلمع حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم فقال وجرين، فجمع، قال 

وهو يف اجلمع مثل أسد، ويف املفرد مثل قفل ومن ذلك أحد يف قوله ومل يفرقوا بني أحد منهم وقال فإن طنب لكم 
قاء وقال مث خنرجكم طفالً أي أطفاالً وقال أال عن شيء منه نفساً أي أنفساً وقال وحسن أولئك رفيقاً أي رف

تتخذوا من دوين وكيالً أي وكالء وقال فإهنم عدو يل أي أعداء وقال خلصوا جنياً أي أجنية وقال فمالنا من شافعني 
  وال صديق أي أصدقاء

  
  الثالث واألربعون ما جاء يف التنزيل من املصادر املنصوبة بفعل مضمر دل عليه ما قبله

ذلك قوله تعاىل قالوا مسعنا وأطعنا غفرانك، أي نسألك غفرانك، ونستغفر غفرانك، واغفر لنا غفرانك ومن فمن 
ذلك قوله تعاىل ألكفرن عنهم سيئاهتم وألدخلنهم جنات جتري من حتتها األهنار ثواباً من عند اهللا أي ألثيبنهم ثواباً، 

  قوله نزالً من عند اهللا ألنه يدل على أنزهلم إنزاالًفدل على ذلك أكفرن ومثله لكن الذين اتقوا رهبم إىل 

ومن ذلك قوله وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتاباً مؤجالً، ألن قوله وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا 
دل على أنه كتب ذلك، أي كتب ذلك عليهم كتاباً مؤجالً ومن ذلك قوله كتاب اهللا عليكم ألن قبله حرمت، 

نقدم ذلك ومن ذلك قوله ذلك عيسى بن مرمي قول احلق فيمن نصب، أي أقول قول احلق ومنه قوله تعاىل  وقد
ومن الليل فتهجد به نافلة لك ألن معىن هتجد وتنفل واحد ومن ذلك قوله وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر 

وله بنصر اهللا ينصر من يشاء وهو العزيز السحاب صنع اهللا ألن معىن هذه اجلملة صنع اهللا ذلك صنعاً ومثله ق
الرحيم وعد اهللا ألن معىن ينصر ويعد واحد ومثله، لكن الذين اتقوا رهبم هلم غرف من فوقها غرف مبنية جتري من 

حتتها األهنار وعد اهللا ألن ما قبله يدل على يعد اهللا فهذا قياس ما يرد عليك مما قد فاتين منه، واهللا أعلم وأما قوله 
اىل استكباراً يف األرض ومكر السيء أي استكربوا ومكروا املكر السيء، أال ترى أن بعده، وال حييق املكر السيء تع

إال بأهله كما أن السيء صفة للمكر، كذلك الذي قبل، تقدير ومكر املكر السيء وكذلك أفأمن الذين مكروا 
صفته، فوقعت اإلضافة إليه، كما تقع على  السيئات أي مكروا املكرات، السيئات فحذف املوصول هذا وأقام

  موصوفه الذي هو املصدر، وأجرى جمراه
  

الرابع واألربعون ما جاء يف التنزيل من دخول الم إن على امسها وخربها أو ما اتصل خبربها، وهي الم االبتداء دون 
  القسم

سم إن إذا وقع الفصل بني إن، وقد تقدم على ذلك أدلة، وهي تدخل على خرب إن أو ما يقع موقعه، أو على ا
وامسها فمن ذلك قوله تعاىل وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم فإذا دخل على االسم ملا وقع الفصل بينها وبني امسها 

وقال إن يف هذا لبالغاً لقوم عابدين وقال إن يف ذلك لعربة، فأدخل على اخلرب وقال وإنك لتهدي إىل صراط 
القرآن من لدن حكيم عليم وقال وإنه لعلم للساعة وقال وإنه لذكر لك ولقومك مستقيم وقال وإنك لتلقى 

فأدخل على الفضلة الواقعة قبل اخلرب وقال إهنم لفي سكرهتم يعمهون وقال أءنك ألنت يوسف وقال إن هذا هلو 
أم الكتاب لدينا لعلي  الفضل وقال وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن املسبحون وإهنم هلم املنصورون وأما قوله وإنه يف

حكيم، فإنك لو جعلت يف أم الكتاب خرباً كنت أدخلت الالم على اخلرب الثاين، واألحسن من ذلك أن تدخل على 



اخلرب األول، فوجب أن يكون قوله يف أم الكتاب ظرفاً متعلقاً باخلرب ال خرباً وأما قوله تعاىل إن هذان لساحران 
 نعم فإنه أدخل الالم على خرب املبتدأ، ألن هذان يف قوهلما ابتداء، والالم ال فيمن أضمر، ألن لو جعل إن مبعىن

  تدخل على خرب االبتداء، وإمنا تدخل على املبتدأ، وإدخاهلا على اخلرب شاذ، وأنشدوا فيه
  ترضى من اللحم بعظم الرقبة... أم احلليس لعجوز شهر به 

  م بباب إن وشبهوا بإن لكن، وأنشدواوقد تقدم ما هو االختيار عندنا وختتص هذه الال
  ولكنين من حبها لعميد

وهذا حديث يطول، وفيما ذكرناه كفاية فأما قوله تعاىل وإن منكم ملن ليبطئن فإن قوماً من النحويني أنكروا أن 
يدخل الصلة قسم، كما ذهب إليه أبو عثمان؛ ألن الفراء حكى ذلك، وقال فاحتججنا عليه بقوله وإن منكم ملن 
ليبطئن هبذا ما أشار إليه يف كتاب األخبار يف قوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته وكان الوجه الذي ذهبوا ألجله 

إىل ذلك القسم مجلة ليس هلا بالصلة وال باملوصول التباس، فإذا مل يلتبس مل جيب أن يفصل هبا، أال ترى أن واهللا 
له باملوصول، فلما رأوه كذلك مل جييزوا، واجلواب عن ذلك أنه ينبغي لعمرك، وحنومها يف حنو الذي واهللا، ال تعلق 

أن جيوز من وجهني أحدمها أن القسم مبنزلة الشرط واجلزاء، وكما جيوز أن خيلو الشرط مما يعود إىل املوصول، إذا 
د ل ما الصلة، عاد إليه من اجلزاء، كذلك جيوز أن خيلو القسم من الراجع والوجه اآلخر أن القسم تأكيد وتسدي

وإذا جاز الفصل فيها واالعتراض من حيث كان تسديداً للقصة، حنو قوله تعاىل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 
مبثلها فالفصل بني القسم وبينه أجدر وأقيس، ملا ذكرناه من شبهه باجلزاء والشرط، مع أن فيه ما ذكرناه من تسديد 

  /القصة، فهذا وجه اجلواز 

  ألربعون ما جاء يف التنزيل وفيه خالف بني سيبويه وأيب العباس وذلك يف باب الشرط واجلزاءاخلامس وا

، وذلك أنك إذا قلت إن تأتين آتيك، فسيبويه يقدره على التقدمي، أو كأن قال آتيك أن تأتين وأبو العباس يقدره 
  على إضمار الفاء، على تقدير أن تأتين فآتيك

تتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً، فيمن ضم الراء وشدد، هو على التقدمي عند سيبويه، ومن ذلك قوله وإن تصربوا و
وعلى إضمار الفاء عند أيب العباس وكذلك قوله يوم جتد كل نفسٍ ما عملت من خريٍ حمضراً وما عملت من سوٍء 

تود وهو عند أيب العباس تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا من جعل قوله وما عملت من شرطا أضمر الفاء يف قوله 
وعند سيبويه يقدر التقدمي يف تود ومن جعل ما مبعىن الذي فله أن يبتدئ هبا وجيعل تود اخلرب ومن قال إن ما معطوفة 
على قوله ما عملت جعل قوله تود يف موضع احلال من عملت قال أبو علي يف قوله يوم جتد كل نفسٍ ما عملت من 

ٍء تود لو أن بينها إن جعلت جتد من وجدان الضالة، كان حمضرا حاالً، وقوله وما خريٍ حمضراً وما عملت من سو
عملت من سوء يف موضع نصبٍ بالعطف على ما األوىل، و تود يف موضع احلال عن ما الثانية، ألن يف اجلملة ذكرا 

نفس جزاء ما عملت من خري  يعود إىل ما وإن جعلت جتد مبعىن تعلم، كان حمضرا املفعول الثاين واملعىن يوم جتد كل
حمضرا وتود لو أن بينها وبينه جزاء ما عملت؛ ال يكون إال كذلك، ألن ما عملته فيما مضى ال يكون حمضرا هناك 
وقريب من هذا يف املعىن قوله ترى الظاملني مشفقني مما كسبوا وهو واقٌع هبم، أي جزاؤه، ألن اإلشفاق منه جيب أال 

موضع ما الثانية رفعا، و تود يف موضع رفع خرب االبتداء وال جيوز أن يكون ما مبعىن  يقرب منه وجيوز أن يكون
اجلزاء، إال أن يكون تود فهي تود، ولو كان وما عملت من سوء ودت، جلاز أن يكون جزاء وجيوز على قياس قول 

ذف الفاء، ويكون املعىن فهي أيب احلسن يف قوله الوصية للوالدين من أن املعىن فالوصية، أن يكون جزاء، ويقدر ح



تود لو أن بينها وبينه وهو قياس قول الفراء عندي، ألنه ذكر يف حد اجلزاء أن قوله وإن أطعتموهم إنكم ملشركون 
على حذف الفاء فسيبويه محل هذه املواضع على التقدمي، ومل جيز إضمار الفاء، وقال يف باب أي إذا قلت أيها 

، أي فلك ولعله عمل هناك على املوصول إذ أجراها جمراها، إذا قلت أيها تشأ لك تشألك، هو على إضمار الفاء
هو وأبو العباس يزعم أنك إذا قلت إن تأتين آتيك فقد وقع اجلزاء موقعه فال ينوى به التقدمي، كما أن الفاعل إذا 

ن املعتمد املقصود تقدمي وقع موقعه ال ينوى به غري موضعه وسيبويه يقول إن الشرط على وجهني أحدمها أن يكو
الشرط وإتباع اجلزاء له، كقولك إن تأتين آتك، وإن تأتين فأنا مكرم لك وال جيوز تقدمي اجلواب على الشرط 

واآلخر أن يكون االعتماد على فعل وفاعل، أو مبتدأ وخربٍ، يبتدئه املتكلم ويعلقه بشرط كما يعلقه بظرف، فيقول 
ن زرتين، كما تقول أكرمك يوم اجلمعة فإذا قال إن أتيتين أكرمك، فليس أكرمك أكرمك إن أتيتين، وأنا مكرمك إ

  جبواب، فيكون تقدميا إىل غري موضعه، وإمنا هو الفعل، الذي القصد فيه التقدمي
  

  السادس واألربعون ما جاء يف التنزيل من إدخال مهزة االستفهام على الشرط واجلزاء
سيبويه ويونس، وصورهتا أإن تأتين آتك، جبزم اجلواب عند سيبويه ويونس  وهذه أيضاً مسألة فيها اختالف بني

يقول أإن تأتين أتيك، بالرفع، ويقول هو يف نية التقدمي، ويقدره أآتيك إن تأتين فمن ذلك قوله تعاىل أفإن مات أو 
ا سيبويه على يونس، وذلك قتل انقلبتم على أعقابكم وقال اهللا تعاىل أفإن مت فهم اخلالدون فهاتان آيتان حيتج هبم

أنه إذا نوى باجلزاء التقدمي وجب أن يكون التقدير يف اآلية األوىل انقلبتم على أعقابكم فإن مات؟ ويف اآلية 
األخرى أفهم اخلالدون فإن مت؟ وهذا ليس وجه الكالم، وإمنا وجه الكالم أفهم اخلالدون إن مت؟ وكذا انقلبتم 

ل أنت ظامل إن فعلت، مل يقل فأنت ظامل إن فعلت؛ فإن قيل فإن الفاء زيادة، قيل على أعقابكم إن مات ألن من قا
  الفاء ها هنا نظري مث يف قوله أمث إذا ما وقع آمنتم به وكما ال جيوز تقدير الزيادة يف مث فكذا ها هنا

  
  السابع واألربعون ما جاء يف التنزيل من إضمار احلال والصفة مجيعا

  فمن ذلك قوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر، أي فمن شهده منكم صحيحا بالغاوهو شيء لطيف غريب، 

ومن ذلك قوله يف الصفة وإن كان رجلٌ يورث كاللةً أو امرأةً وله أٌخ أو أخت والتقدير وله أخ أو أخت من أم، 
وكل شيء فحذف الصفة وقال وأوتيت من كل شيء، وفتحنا عليهم أبواب كل شيء، كان املعىن كل شيء أحبته، 

أحبوه وقال يف الريح ما تذر من شيٍء أتت عليه إال جعلته كالرميم وقال تدمر كل شيء ومل جتتح هودا واملسلمني 
معه وقوله وكذب به قومك يعين الكافرين ألن فيهم محزة وعلياً وجعفرا وقال حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً، أي شيئا 

  رداسمما ظنه وقدره، يبني ذلك قول العباس بن م
  فلم أعط شيئاً ومل أمنع... وقد كنت يف احلرب ذاتدرأ 

  أراد شيئاً مما قدرت إعطائي إياه وبعد هذا البيت
  عديد قوائمه األربع... إال أفائل أعطيتها 

فقال مل أعط شيئا مث قال إال أفائل أعطيتها وعلى هذا قوهلم ما أنت بشيء، أي شيء يقع به اعتداد فهذا قريب من 
  لمت ومل تتكلم وقريب من هذا قول الكميتقوهلم تك

  فسيان ال ذم عليك وال محد... سئلت فلم متنع ومل تعط نائال 
كأنه مل يعط عطاء يكون له موضع، أو يكون له اعتداد وقريب من هذا قوله تعاىل فإن له نار جهنم ال ميون فيها وال 



 ال حيىي حياة طيبة يعتد هبا وال ميوت موتا مرحيا، مما حييا والذي ال ميوت حييا، والذي ال حييا ميوت؛ ولكن املعىن
دفعوا إليه من مقاساة العذاب، وكأن اإلحياء للعذاب ليس حبياة معتدٍّ هبا قال عثمان وأما حذف احلال فال حيسن، 

غرض وذلك أن الغرض فيها إمنا هو توكيد اخلرب هبا، وما طريقه طريق التوكيد غري الئقٍ به احلذف، ألنه ضد ال
ونقيضه، وألجل ذلك مل جيز أبو احلسن تأكيد اهلاء احملذوف من الصلة، حنو الذي ضربت نفسه زيد، على أن يكون 

نفسه توكيدا للهاء احملذوفة من ضربت وهذا مما يترك مثله كما يترك إدغام امللحق إشفاقا من انتقاض الغرض 
ن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن شهده صحيحا بالغا، بإدغامه فأما ما أجزناه من حذف احلال يف قوله تعاىل فم

فطريقه أنه ملا دلت الداللة عليه من اإلمجاع والسنة جاز حذفه ختفيفا وإما إذا عريت احلال من هذه القرينة، وجترد 
ا األمر دوهنا، ملا جاء حذف احلال على وجه وحكى سيبويه سري عليه ليل، وهم يريدون ليل طويل، وكأن هذا إمن
حذفت فيه الصفة ملا دل من احلال على موضعها، وذلك أنك حتس يف كالم القائل لذلك من التطويح والتطريح 

والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقامه قوله طويل وحنو ذلك، وأنت حتس هذا من نفسك إذا تأملته، وذلك أن يكون يف 
الكلمة، ومتكن يف متطيط الالم وإطالة الصوت عليها، مدح، فتقول كان واهللا رجالً، فتزيد يف قوة اللفظ باهللا هذه 

أي رجال فاضال شجاعا، أو كرميا، أو حنو ذلك؛ وكذلك تقول سألناه فوجدناه إنسانا، ومتكن الصوت بإنسان 
وتفخمه؛ فتستغىن بذلك عن وصفه، وتريد إنسانا مسحا، أو جوادا، أو حنو ذلك؛ وكذلك إن ذممته ووصفته 

وكان إنسانا وتزوى وجهك وتقطبه، فيغىن عن ذلك قولك إنسانا لئيما، أو خبيال، أو حنو ذلك  بالضيق، قلت سألناه
فعلى هذا وما جيري جمراه حتذف الصفة فأما إن عريت من الداللة عليها من اللفظ أو احلال فإن حذفها ال جيوز، أال 

، وسكت، مل تفد بذلك شيئا، ألن هذا وحنوه تراك لو قلت وردنا البصرة فاجتزنا باألبلة على رجل، أو رأينا بستانا
مما ال يعرى منه ذلك املكان، وإمنا املتوقع أن تصف من ذكرت وما ذكرت، فإن مل تفعل كلفت علم ما ال يدل 

عليه، وهو لغو من احلديث، وجتوز يف التكليف ومن ذلك ما يروى يف احلديث ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد 
  أو فاضلة، وحنو ذلك ومثله ال سيف إال ذو الفقار، وال فىت إال علي، عليه السالم أي ال صالة كاملة

  
  الثامن واألربعون ما جاء يف التنزيل من اجلمع يراد به التثنية

فمن ذلك قوله تعاىل فإن كان له إخوةٌ فألمه السدس وأمجعوا، غري ابن عباس، أن األخوين حيجبان األم من الثلث 
ا له، فإنه ال حيجب إال بوجود ثالثة إخوة ومن ذلك قوله تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا إىل السدس، خالف

أيديهما، أي يديهما ومن ذلك قوله إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما، أي قلباكما مثل هذا ال جيوز فيه اإلفراد 
يه اجلمع اعتبارا باملعىن، ألن اجلمع ضم نظري إىل استتغناء باملضاف إليه، وجتوز فيه التثنية اعتبارا باحلقيقة، وجيوز ف

  نظري كالتثنية

وقالوا كل شيء من شيئني فتثنيتهما مجع، كقولك ضربت رءوس الزيدين، وقطعت أيديهما وأرجلهما؛ وهذا أفصح 
ثنية مجع عندهم من رأسيهما، كرهوا أن جيمعوا بني تثنيتني يف كلمة واحدٍة، فصرفوا األول إىل لفظ اجلمع، ألن الت

  يف املعىن، ألن معىن اجلمع ضم شيٍء إىل شيٍء، فهو يقع على القليل والكثري، وأنشدوا
  ظهرامها مثل طهور الترسني... ومهمهني قذفني مرتني 

فأما قوله تعاىل فال أقسم برب املشارق واملغارب، فقيل هو من هذا الباب، لقوله رب املشرقني ورب املغربني، فعرب 
اجلمع ومعىن رب املشرقني ورب املغربني، قيل املشرقان الشتاء والصيف، وكذا املغربان عن ابن عباس عن التثنية ب



وقيل مشرق الشمس والفجر، ومغرب الشمس والشفق قوله يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني قيل معناه بعد 
تعاىل وإذ قال اهللا يا عيسى بن  املشرق واملغرب فهذا كالقمرين والعمرين وقيل مشرق الشتاء والصيف وأما قوله

مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا وهم مل يدعوا إهلية مرمي كما ادعوا إهلية املسيح؛ فيما 
  يزعمون، فإن ذلك جييء على
  لنا قمراها والنجوم الطوالع

م اآلخر، وإن مل يكن ذلك امسا له والعجاجان، لرؤبة والعجاج؛ واألسودان، للماء والتمر، أطلق على أحدمها اس
واعلم أنه قد جاءت التثنية يراد هبا الكثرة واجلمع، كما جاء اجلمع يراد به التثنية قال اهللا تعاىل بل يداه مبسوطتان 

وقال فارجع البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسري أي كرتني اثنتني وإمنا ذاك بكراٍت، وكأنه قال كرة 
  كما قالوا لبيك، أي إلبابا بعد إلباب، وإسعادا بعد إسعاٍد، يف سعديك، وحنانيك حتننا بعد حتنن، قال بعد كرة،

  ضرباً هذاذيك وطعناً وخضا
  أي هذا بعد هٍذ وأنشدوا للكميت

  إذا دعت ألليها الكاعب الفضل... وأنت ما أنت يف غرباء مظلمٍة 
 وملن خاف مقام ربه جنتان الفراء يريد به املفرد، كقوله أي ألال بعد ألل وهذا حديث يطول وأما قوله تعاىل

ومهمهني، مث قال قطعته، وهذا ال يصح، كقوله وجىن اجلنتني، وقوله جنةً وحريرا، ودانيةً، وقوله قطعته كقوله معني 
تفسري بسواد يف الرد إىل األول ومن ذلك قوله أولئك مربءون يعين عائشة وصفوان وقال وألقى األلواح، ويف ال

كان معه لوحان وقال وكنا حلكمهم شاهدين واملتقدم داود وسليمان وأما قوله تعاىل إن املتقني يف جناٍت وهنر يف 
مقعد صدق هو على حذف املضاف، أي يف موضع قعود وكذا قراءة من قرأ، يف مسكنهم، أي يف موضع سكناهم، 

  و يف حلقكم عظم و بعض بطنكم نقل فارسهمألن االستغناء باجلمع عن املضاف إليه أكثره يف الشعر، حن
  

  التاسع واألربعون ما جاء يف التنزيل منصوبا على املضاف إليه

وهذا شيء عزيز، قال فيه فارسهم إن ذاك قد أخرج بطول التأمل والفكر فمن ذلك قوله عز من قائل قال النار 
م املضاف إليهما مثوى ومثله إن دابر هؤالء مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا خالدين حال من الكاف واملي

مقطوٌع مصبحني، ف مصبحني حال من هؤالء وكذلك قوله ونزعنا ما يف صدورهم من غلٍّ إخواناً، إخوانا حال 
من املضاف إليهم يف قوله يف صدورهم ومثله إليه مرجعكم مجيعا قال أبو إسحاق املثوى املقام، و خالدين فيها 

ي النار مقامكم يف حال خلوٍد دائما قال أبو علي مثوى عندي يف اآلية اسم للمكان دون منصوب على احلال، أ
املكان، حلصول احلال يف الكالم معمال فيها، أال ترى أنه ال خيلو من أن يكون موضعا أو اسم مصدرٍ، فال جيوز أن 

إذا مل يكن موضعا ثبت أنه مصدر، يكون موضعا، ألن اسم املوضع ال يعمل عمل الفعل، ألنه ال معىن للفعل فيه، ف
واملعىن النار ذات إقامتكم، أي النار ذات إقامتكم فيها خالدين، أي هم أهل أن يقيموا ويثبتوا خالدين، فالكاف 

  وامليم فاعل يف املعىن، وإن كان يف اللفظ خفض باإلضافة وأما قوله
  مغار ابن مهام على حي خثعما... وما هي إال يف إزار وعلقة 

و أيضا على حذف املضاف املعىن وما هي إال يف إزار وعلقة وقت إغارة ابن مهام أال ترى أنه قد عداه ب على فه
إىل حي خثعما، فإذا عداه ثبت أنه مصدر، إذ امسا املكان والزمان ال يتعديان، فهو من باب خفوق النجم، ومقدم 



ضع الظرف، لالتساع يف حذف املضاف، الذي هو احلاج، وخالفة فالن، وحنوه من املصادر اليت استعملت يف مو
اسم زمان، وإمنا حسن ذلك يف املصادر ملطابقتها الزمان يف املعىن؛ أال ترى أنه عبارة عن منقض غري باق، كما أن 
الزمان كذلك، ومن مث كثر إقامتهم ما اليت مع الفعل مبعىن املصدر مقام ظرف الزمان، لقوهلم أكلمك ما خال ليل 

وما خلفت جرة درة، وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم؛ حىت إن قوما من النحويني يسموهنا ما الوقت، هنارا، 
وحقيقته ما أعلمتك وقال يف التذكرة القول يف مثوى إنه ال خيلو من أن يكون اسم مكان أو مصدرا، واألظهر 

  دياملكان، فإذا كان كذلك فاحلال من املضاف إليهم، كما إن قوله يعين اجلع
  خضنب وإن كان مل خيضب... كأن حواميه مدبراً 

حال من املضاف إليه وإن جعلت املثوى مصدرا ألزمك أن تقدر حذف املضاف، كأنه موضع ثوائكم خالدين، 
فيكون احلال من املصدر والعامل فيها، كأنه يثوون فيها خالدين فالعامل يف احلال على هذا املصدر، ويف الوجه 

فة، مثل قوله تعاىل فما هلم عن التذكرة معرضني، احلال عن اإلضافة، وما فيه من معىن الفعل هو األول معىن اإلضا
العامل، والدليل على ذلك أنه ال خيلو من أن يكون العامل املضاف إليهم أو معىن الالم، فال يكون معىن الالم، ألنه 

ا هلم، أي شيء، وأي شيء ثبت هلم، ال يكون لو كان كذلك مل تكن احلال جمموعا بالواو والنون؛ أال ترى أن م
مجيعا مما يعقل، فال يكون احلال عنه، وإذا مل يكن عنه علمت أنه من املضاف إليهم، وأن العامل يف احلال ما يف 

اإلضافة من معىن الفعل، وحروف اجلر يف هذا مبنزلة األمساء كما كانت األمساء مبنزلتها، يف حنو غالم من تضرب 
االستفهام غالم من تضرب؟ كما تقول بأيهم مترر؛ وغالم من تضرب أضرب، مبنزلة من مترر أمرر  أضرب، ويف

وقال يف موضع آخر من التذكرة القول يف قوله تعاىل فما هلم عن التذكرة معرضني إن احلال ال خيلو فيه من أن 
فإذا مل جيز ذلك ثبت أنه عن املضاف  يكون عما يف الالم، أو عن املضاف إليهم، فال جيوز أن يكون عما يف الالم،

إليهم، واملضاف إليه إمنا جاز انتصاب احلال عنه ألنه ال ختلو اإلضافة فيه من أن تكون مبعىن الالم، أو مبعىن من، 
فمن أي القسمني كان فمعىن الفعل فيه حاصل، فانتصاهبما عن معىن الفعل، وال يكون ذلك معىن مضمرا، كما 

  ن يف قولهذهب إليه أبو عثما
  وإذ ما مثلهم بشر

ولكن حكم منزلة احلرف املراد يف الظرف يف ذلك حكم اإلظهار، ألن اإلضمار ال يلزمه، أال ترى أنك إذا كنيت 
عنه ظهر احلرف، فكذلك حكم الظرف املراد يف اإلضافة ملا مل يلزم حذفه، لقولك ثوب زيٍد، وثوب لزيٍد، وحلقة 

احلرف الذي يراد يف الظرف وال يلزم حذفه؛ فعن هذا يلتزم احلال عن املضاف إليه  حديٍد، وحلقة من حديد؛ مبنزلة
  ومما يبني ذلك قوله
  كأن حواميه مدبرا

أال ترى أن احلال ال تكون من املضاف إليه وال تكون من كان، ألنه ال عمل هلا يف ذي احلال، وال من خربها، فإذا 
  أهنا يف اآلية من املضاف إليه فأما قولهمل جيز ذلك ثبت أنه من املضاف إليه، كما 

  فهل يف معدٍّ فوق ذلك مرفدا
فال خيلو من أحد أمرين أحدمها على ما يذهب إليه أبو احلسن يف قوله تعاىل وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك 
ال عن وحنوها فيكون يف موضع رفع واآلخر أن يكون صفة واملوصوف حمذوف فيجوز انتصاب املرفد أن يكون حا

كل واحٍد من القولني، وجيوز أن يكون من املضاف إليه، وجيوز أن يكون تبيينا عن ذلك، مثل أفضلهم رجال ومن 
  ذلك قوله أن دابر هؤالء مقطوٌع مصبحني ف مصبحني حال من املضاف إليهم، أعىن هؤالء



  
  املتم اخلمسني باب ما جاء يف التنزيل أن فيه مبعىن أي

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا املعىن أي ال تشركوا به شيئا، ف ال فمن ذلك قوله تعاىل 
ناهية جازمة، و أن مبعىن أي وقيل بل التقدير فيه ذلك أال تشركوا فيه؛ فيكون خرب مبتدأ مضمر، أي املتلو أال 

ظنه اجلاهل، وال أن ال زائدة وقيل  تشركوا؛ وليس التقدير احملرم أال تشركوا؛ ألن ترك الشرك ليس حمرما، كما
  التقدير حرم عليكم بأال تشركوا

وقيل التقدير أتلو عليكم ما حرم، أي أتلوا احملرم لئال تشركوا وقيل التقدير عليكم أال تشركوا، و أن هذه نابية عن 
م ولو قلت قلت القول، وتأيت بعد فعل يف معىن القول وليس بقول، كقولك كتبت إليك أن قم تأويله قلت لك ق

لك أن تقوم، مل جيز؛ ألن القول حيكى ما بعده، ويؤتى بعده باللفظ الذي جيوز وقوعه يف االبتداء، وما كان يف معىن 
القول وليس بقول فهو يعمل، وما بعده ليس كالكالم املبتدأ وهذا الوجه يف أن مل يعرفه الكوفيون ومل يذكروه، 

يت للعبارة، ومحلوا عليه قوله وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا ويف تقديره وعرفه البصريون وذكروه ومسوه أن ال
وجهان أحدمها انطلقوا فقالوا قال بعضهم لبعضٍ امشوا واصربوا؛ وذلك أهنم انصرفوا من جملسٍ دعاهم فيه النيب 

املأل ملا أضمر القول بعده ملعىن صلى اهللا عليه وعلى آله إىل توحيد اهللا تعاىل وذكره وترك اآلهلة دونه، وصار انطلق 
فعلٍ يتضمن القول، حنو كتبت وأشباهه والوجه األخر أن يكون انطلقوا مبعىن تكلموا كما يقال انطلق زيد يف 

احلديث، كأن خروجه عن السكوت إىل الكالم هو االنطالق ويقال يف أن امشوا أن اكثروا وامنوا وليس املشى ها 
 هو الذهاب يف الكالم، مثل والذين يسعون يف آياتنا ومعىن املشى هو الدؤوب واملالزمة هنا قطع األماكن، بل املعىن

واملداومة على عبادهتا، مثل إال ما دمت عليه قائماً ليس يريد االنتصاب، وإمنا يريد االقتضاء، ومثل القيوم، أي 
ع أن يكون التقدير انطلقوا باملشى؛ ألنه املدمي حفظه خلقه فإن قيل فإذا كان تأويل املشى على ما ذكرمت فغري ممتن

يكون على هذا املعىن أوصوهم باملالزمة لعبادهتا، قيل الوصية وإمنا هي العبادة يف احلقيقة ال بغريها، فال جيوز تعليق 
قلت هلم  الوصية بغري العبادة وأيضا ليس املعىن ذهبوا يف الكالم وخاضوا فيه باملداومة واملالزمة بالعبادة وأما قوله ما

إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا أن مبعىن أي، وهي تفسري أمرتين، ألن يف األمر معىن أي ولو قلت ما قلت هلم إال ما 
قلت يل أن اعبدوا اهللا، مل جيز، ألنه قد ذكر القول، وإن أن إذا كانت مبعىن أي، فهي حتتاج إال ثالثة شرائط أوهلا أن 

يعرب عنه، فيه معىن القول وليس بقولٍ، وقد مضى هذا والثاين أال يتصل به شيء منه  يكون الفعل والذي يفسره، أو
صار يف مجلته ومل يكن تفسريا له؛ كالذي قدره سيبويه أوعزت إليه بأن افعل والثالث أن يكون ما قبلها كالما تاما، 

أن احلمد هللا رب العاملني وآخر ألهنا وما بعدها مجلة تفسر مجلة قبلها، ومن أجل ذلك كان قوله وآخر دعواهم 
قوهلم، دعواهم مبتدأ، وآخر قوهلم، مبتدأ ال خرب معه، وهو غري تام، فال يكون بعده أن مبعىن أي وقوله تعاىل 

وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ومعناه بأنك قد صدقت الرؤيا وأجاز اخلليل أيضاً أن يكون على أي، ألن 
عناه قلنا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ومن ذلك قوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج ناديناه كالم تام، وم

قومك، يكون مبعىن أي، ويكون بإضمار الباء، كما حكى اخلليل أرسل إليه بأنك ما أنت وذا وأما قوله وجعلناه 
وا من دوين على إضمار القول، هًدى لبين إسرائيل أن ال تتخذوا من دوين وكيال، فيمن زعم وهو معمر أن ال تتخذ

كأنه يراد به قلنا أن ال تتخذوا، ومل يكن قوله هذا متجها، وذلك أن القول ال خيلو من أن تقع بعده مجلة على معىن 
حيكى، أو معىن مجلة تعمل يف لفظه القول األول كقولك قال زيد عمرو ملنطلق، فموضع اجلملة نصب بالقول 



ل ال إله إال اهللا، فتقول قلت حقا؛ أو يقول الثلج حار، فتقول قلت باطال؛ فهذا معىن ما واآلخر، جيوز أن يقول القائ
  قاله، وليس نفس القول

وقوله أن ال تتخذوا خارج من هذين الوجهني، أال ترى أن أن ال تتخذوا ليس هو معىن القول، كما أن قولك حقا، 
تتخذوا جبملة، فيكون كقولك قال زيد عمرو منطلق إذا مسعت كلمة اإلخالص، معىن القول، وليس قوله أن ال 

وجيوز أن يكون مبعىن أي أي اليت للتفسري، انصراف الكالم من الغيبة إىل اخلطاب، كما انصرف من اخلطاب يف 
قوله تعاىل وانطلق املأل منهم أن امشوا إىل األمر، كذلك انصرف من الغيبة إىل النهي يف قوله أن ال تتخذوا وكذلك 

أن اعبدوا اهللا ريب يف وقوع األمر بعد اخلطاب، وجيوز أن تضمر القول وختمل تتخذوا على القول املضمر، إذا قوله 
جعلت أن زائدة، فيكون التقدير وجعلناه هدى لبين إسرائيل، فقلنا ال تتخذوا من دوين وكيال، فيجوز إذا يف قوله 

فيكون املعىن وجعلناه هدى كراهة أن تتخذوا من دوين  أن ال تتخذوا ثالثة أوجه أحدها أن تكون الناصبة للفعل،
وكيال، أو لئال تتخذوا واآلخر أن تكون مبعىن أي، ألنه بعد كالم تام، فيكون التقدير أي ال تتخذوا والثالث أن 

تكون أن زائدة، وتضمر القول وأما قوله وقضى ربك أال تعبدوا قال أبو علي يكون أن التفسري، ألن قضى ربك 
تام، وال تعبدوا هنى، كأنه قضى ربك هذا وأمر هبذا فعلى هذا يكون قوله وبالوالدين إحساناً كأنه أمر بعد  كالم

هني، كأنه وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وتكون الناصبة للفعل أيضا، فيكون الواو يف بالوالدين عاطفة على أن، 
الواو القائمة مقام أن حمذوفا، وما أقل ما حيذف  كأنك قلت قضى بأن ال تعبدوا، وأن حتسنوا، ويكون الفعل بعد

الفعل يف صلة أن، وكذلك ينبغي أال حيذف بعدما يقوم مقامها، وقد قال أما أنت منطلقا انطلقت إليك، فحمله على 
  أن كنت، وما بدل من الفعلني، وليس يف اآلية بل، فال حتمل على أن الناصبة

  
  ن املضاعف وقد أبدلت من المه حرف لنياحلادي واخلمسون ما جاء يف التنزيل م

فمن ذلك ما قاله القاسم يف قوله تعاىل مل يتسنه إنه من قوله من محأ مسنوٍن، أي يتغري، مث أبدلت من النون األخرية 
ياء، فصار يتسىن، فإذا جزمت قلت مل يتسن، كما تقول مل يتغن، مث تلحق اهلاء لبيان الوقف وقيل هو من السنة، 

مرت عليه السنون فتغري ومن أثبت اهلاء يف الوصل، فألهنم قالوا سنة وسنهات، فيكون اهلاء الم الفعل تسىن، أي 
ومن ذلك قوله تعاىل فهي متلى عليه بكرةً وأصيال، أي متل، لقوله فليملل وليه يقال أمللت، وأمليت ومن ذلك قوله 

ء ومنه قوله وقد خاب من دساها، أي دسها بالفجور مث ذهب إىل أهله يتمطى، واألصل يتمطط قالوا ألنه من املطيطا
واملعاصي، فأبدلت من الالم ياء، فصار دساها ومنه قوله تعاىل فدهلما بغرور، أي دللهما، لقوله هل أدلك ويكون 

  فعل، دىل يدىل، الذي مطاوعه تدىل كقوله
  مها دلتاين من مثانني قامة

وطرحهما وجيوز أن يكون دىل مثل سلقى، وقد روى فالن آىف من  أي أوقعهما يف املعصية بغروره وإلقائهما فيها
فالن، وهذا مثل أملى يف أمل قال سيبويه وكل هذا التضعيف فيه عريب كثري جيد جدا، يعين ترك القلب إىل الياء 
عريب جيد، إذا قلت تظنيت وتسريت وقد جعل سيبويه الياء يف تسريت بدال من الراء، وأصله تسررت، وهو من 

لسرور، فيما قاله األخفش، ألن السرية يسر هبا صاحبها وقال ابن السراج هو عندي من السر، ألن اإلنسان يسر ا
هبا ويسترها عن حزبه كثريا واألوىل عندي أن يكون من السر، الذي هو النكاح وقيل ليس األصل فيه تسررت، 

ما كال وكل فليس أحد اللفظني من اآلخر، ألن وإمنا هو تسريت مبعىن سراها، أي أعالها، وسراة كل شيءأعاله وأ



موضعهما خمتلف، تقول كال أخويك قائم، وال تقول كل أخويك قائم وال جيوز أن جتعل األلف يف كال بدال من 
الالم يف كل، ومل يقم الدليل على ذلك، وكذلك قال سيبويه ومثله ذرية، أصله ذروة، فعلولة من الذر، فأبدلت من 

بت الواو ياء، وأدغمت فيه فصارت ذرية ويف ذلك ما روى عن ابن كثري يف قوله فذانيك برهانان من الراء ياء، وقل
ربك قال أبو علي وجه ما روى من فذانيك أنه أبدل من النون الثانية الياء، كراهية التضعيف وحكى أمحد بن حيىي 

كن هو من قر يف املكان يقر، أصله اقررن، ال وربيك ما أفعل؛ يريد ال وربك ومن ذلك قراءة من قرأ وقرن يف بيوت
  فأبدل من الراء األخرية ياء، مث حذفها وحذف مهزة الوصل، فصار قرن، وهو مشكل
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لقرآن: كتاب  ا   إعراب 
لزجاج: املؤلف   ا

  ومثله فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا، فيمن قرأها بالتخفيف، أصله تعتدوهنا، فأبدل من الدال حرف اللني

  الثاين واخلمسون ما جاء يف التنزيل من حذف واو العطف

رى صمٌّ وبكٌم يف الظلمات، فمن ذلك قوله تعاىل صمٌّ بكٌم عمٌى، والتقدير صم وبكم وعمى، كقوله يف األخ
فالتقدير فيه أيضا ويف الظلمات ومن ذلك قوله أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون، و أصحاب النار هم فيها 
خالدون، فحذف الواو وهكذا يف مجيع التنزيل من هذا النوع ومن ذلك قوله تعاىل سيقولون ثالثةٌ رابعهم كلبهم 

قولون مخسةٌ سادسهم كلبهم أي وسادسهم دليل ذلك قوله ويقولون سبعةٌ أي ورابعهم كلبهم وكذلك قوله وي
وثامنهم كلبهم وكما ظهرت الواو هنا فهي مقدرة يف اجلملتني املتقدمتني، إذ ليست اجلملتان صفة ملا قبلهما وال 

قوله تعاىل ربنا هؤالء حاال وال خربا، ملا تقدم يف غري موضع، وإمنا مها مجلتان يف تقدير العطف على مجلتني ومن ذلك 
الذين أغوينا أغويناهم التقدير وأغويناهم، وقد تقدم شرحه وأما قوله تعاىل وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 

قلت ال أجد ما أمحلكم عليه فإن جواب إذا قوله تولوا وليس اجلواب قلت والتقدير يف قلت أن يكون حبرف 
انية الذكر مما يف األوىل، مبنزلة قوله رابعهم كلبهم، أال ترى أن إفاضتهم عطف، إال أنك استغنيت عنه بتضمن الث

الدمع إمنا هو إياسهم من اخلروج والتوجه حنو العدو لتعذر الظهور احلاملة هلم عليها وأما قوله تعاىل واتقوا فتنةً ال 
ء على جواب األمر، وفيه طرف تصينب الذين ظلموا فحمله أبو احلسن على حذف الواو، هنى بعد أمرٍ ومحله الفرا

من النهي، ومثله ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم ومن ذلك قوله رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما، أي وأنعم 
اهللا، فحذف الواو وقال اهللا تعاىل فخرج على قومه يف زينته قال الذين يريدون، أي وقال ومن ذلك قال الفراء يف 

إضمار الواو، كأنه أو وهم قائلون، فحذفت الواو الجتماع شيئني قال أبو علي إمنا قال  قوله أوهم قائلون، على
هذا، ألن أوهم قائلون معطوف على بياتا الذي هو حال، فهذه اجلملة إذا دخلت كانت مؤذنة بأن اجلملة بعدها 

رأسه، بال واو، لكان حسنا، وإذا  للحال أيضا، فالتقدير أتاهم بأسنا بائتني، أو قائلينولو قلت جاءين زيد ويده فوق
كان كذلك فقد جيوز أال تقدر الواو، يدلك على أن قوله، وهم قائلون مجلة يف موضع مفرد، قوله أرأيتكم إن أتاكم 

  عذابه بياتاً أو هناراً، فقوله أوهم قائلون مبنزلة هنارا
  

  بعض الثالث واخلمسون ما جاء يف التنزيل من احلروف اليت أقيم بعضها مقام
وهذا الباب يتلقاه الناس معسوال ساذجا من الصنعة، وما أبعد الصواب عنهم، وأوقفهم دونه، وذلك أهنم يقولون 

إن إىل يكون مبعىن مع وحيتجون لذلك بقول اهللا تعاىل من أنصارى إىل اهللا، أي مع اهللا وقال اهللا تعاىل وال تأكلوا 
يف مبعىن على، وحيتجون بقوله تعاىل وألصلبنكم يف جذوع النخل، أي أمواهلم إىل أموالكم، أي مع امولكم ويقولون 

عليها وهذا يف احلقيقة من باب احلمل على املعىن فقوله من أنصارى إىل اهللا معناه من يضيف نصرته إىل نصرة اهللا، 
إمنا تقول هل وكذا وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم أي مضمومة إليها، وكذلك قوله هل لك إىل أن تزكى، وأنت 

لك يف كذا؟ لكنه ملا كان هذا دعاء منه صلى اهللا عليه وعلى آله له صار تقديره أدعوك وأرشدك إىل أن تزكى وأما 
قوله وألصلبنكم يف جذوع النخل، فليس يف مبعىن على، وإمنا هو على بابه، ألن املصلوب يف اجلذع، واجلذع وعاء 



  له

  من اسم الفاعل املضاف إىل املكىن الرابع واخلمسون ما جاء يف التنزيل
  

وذلك قد جاء يف التنزيل يف ستة مواضع فمن ذلك قوله تعاىل واتقوا اهللا واعلموا أنكم مالقوه وقال فلما كشفنا 
عنهم الرجز إىل أجلٍ هم بالغوه وقال اهللا تعاىل مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس وقال اهللا تعاىل إنا منجوك وأهلك 

صدورهم إال كٌرب ما هم ببالغيه وقال إنا رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني فهذه ستة مواضع فاهلاء  وقال إن يف
  والكاف يف هذه اآلي جرٌّ عندنا

وقال أبو احلسن هو نصب، واحتج بانتصاب قوله وأهلك، فلوال أن الكاف منصوب احملل مل ينصب أهلك واحتج 
، ال ألجل اإلضافة فوجب أن يكون منصوبا،قياسا على قولنا هؤالء بأن النون إمنا حذف حذفا لتعاقبه املضمر

ضوارب زيداً، وحجاج بيت اهللا، فإن التنوين هنا حذف حذفا فانتصب ما بعده، كذلك ها هنا، وال يلزم قولكم إن 
وال على املضمر يعترب باملظهر، ألنا نرى نقيض ذلك يف باب العطف، حيث مل جيز عطف املظهر على املضمر املرفوع 

املضمر اجملرور، وإن جاز عطفه على املضمر املنصوب، فكذلك ها هنا جيوز أن يقع املضمر منصوبا، وإن كان 
املظهر لو وقع كان جمرورا ولنا أنه اسم مضاف إليه اسم قبله، فوجب أن يكون جمرورا قياسا على ضاربا زيٍد، 

نوين، وهذا االسم عاقب النون، حىت ال جيمع بينه وبني وغالما بكر، وهذا ألن املضاف إليه يعاقب النون أو الت
النون يف حال السعة، فوجب أن يكون جمرورا، وألن املضمر يعترب باملظهر ما مل يعرض هناك عارض مثل ما عرض 
يف باب العطف بامتناع املظهر على املضمر املرفوع، ملا صار املضمر املرفوع كاجلزء من الفعل، بدليل إسكاهنم الم 
الفعل من أجل هذا املضمر، يف ضربت، وامتنع عطف املظهر اجملرور على املضمر اجملرور، المتناع الفصل بني اجلار 
واجملرور، وهذا املعىن مل يعرض ها هنا، فبقى اعتباره باملظهر وأما انتصاب أهلك من قوله إنا منجوك وأهلك فبفعلٍ 

رور، ألن الظاهر ال يعطف على املضمر اجملرور وأما اهلاء يف مضمرٍ، المتناعه من أن يكون معطوفا على مضمر جم
قوله ما هم ببالغيه فقد قال أو على املعىن ما هم ببالغي ما يف صدورهم، وليس املعىن ما هم ببالغي الكرب، ألهنم قد 

 ما يف بلغوا الكرب، إذ كانوا قد فعلوه وطووا صدورهم عليه فإن قلت فإن معىن قوله إن يف صدورهم إال كرب
صدورهم إال كرب وإذ مل يكن يف صدورهم إال كرب، قلت املعىن ما هم ببالغي ما يف صدورهم؛ فقد قلت إن املعىن ما 
هم ببالغي ما يف الكرب؛ ألن يف صدورهم الكرب ال غري فالقول يف ذلك إن هذا على االتساع، وتكثري الكرب ال ميتنع 

تقول للرجل ما أنت إال سري، وما أنت إال شرب اإلبل؛ وإذا كان  أن يكون يف صدورهم غريه، أال ترى أنك قد
كذلك كان املعىن إن يف صدورهم إال كرب، ما هم ببالغي ما يف صدورهم، ويكون املعىن بقوله ما يف صدورهم ما 

ههم واهللا متم كانوا جياد لونه من أمر النيب، صلى اهللا عليه وعلى آله كقوله تعاىل يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفوا
نوره، فمعىن ما هم ببالغيه؛ ما هم ببالغي ما يرونه من توهني أمره وتنفري الناس عنه وصدهم عن الدين قال أبو 

عثمان املازين وال يضاف ضارب إىل فاعله، ألنك ال تضيفه إليه مضمرا، وكذلك ال تضيفه إليه مظهرا قال وجازت 
ت إضافته إليه مضمرا وكأن أبا عثمان إمنا اعترب يف هذا الباب املضمر فقدمه إضافة املصدر إىل الفاعل مظهراً ملا جاز

ومحل عليه املظهر، من مثل أن املضمر أقوى حكما يف باب اإلضافة من املظهر، وذلك أن املضمر أشبه مبا حتذفه 
ان املضمر بلطفه وقوة اإلضافة، وهو التنوين، من املظهر وكذلك ال جيتمعان يف حنو ضاربانك، وقاتلونه، من حيث ك

اتصاله، وليس كذلك املظهر لقوته ووفور صورته، أال ترك تثبت معه التنوين فتنصبه، حنو ضاربان زيدا، وقاتلون 
  بكرا، فلما كان املضمر مما تقوى معه مراعاة اإلضافة محل املظهر، وإن كان هو األصل، عليه



  اخلامس واخلمسون ما جاء يف التنزيل يف جواب األمر

فمن ذلك قوله تعاىل فادع لنا ربك خيرج لنا ف خيرج لنا جزم، ألن التقدير ادع لنا ربك وقل له أخرج خيرج لنا مما 
تنبت األرض ومنه قوله اسلك يدك يف جيبك خترج أي أخرجها خترج وقال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة، 

يتضمن معىن مرهم بالصالة يفعلوا، ألهنم آمنوا والثاين أن  ففي يقيموا ثالثة أقوال األول أن يكون جواب قل، ألنه
قل تقتضى مقوال، وذلك املقول ها هنا أقيموا، فالتقدير قل هلم أقيموا الصالة يقيموها، أي إن قلت أقيموا أقاموا، 

ب، على ألهنم يؤمنون، فيكون جواب أمر حمذوف دل عليه الكالم والثالث أن يكون حبذف الالم من فعل أمر الغائ
تقدير قل هلم ليقيموا الصالة وجاز حذف الالم هنا، وال جيوز ابتداء مع اجلزم، ألن لفظ األمر ها هنا صار عوضا 

  من اجلازم، ويف أول الكالم ال يكون له عوض إذا حذف

تؤمنون على ويف التذكرة يف قوله هل أدلكم على جتارٍة تنجيكم من عذابٍ أليم تؤمنون باهللا إىل قوله يغفر لكم قيل 
إرادة أن فلما حذفت رفع، كأنه هل أدلكم على أن تؤمنوا، على أنه بدل من جتارة فلما حذف رفع، فيكون املعىن 

معىن أن، وإن حذفت، وأن يكون مبعىن آمنوا أقوى، الجنزام قوله يغفر، أال ترى أنه ال خيلو من أن يكون جوابا 
ون جواب هل أدلكم ألنه ليست املغفرة تقع بالداللة، إمنا تقع لقوله هل أدلكم، أو يكون جواب آمنوا، فال يك

باإلميان، فإذا مل ميتنع أن يكون جوابا له ثبت أنه مبعىن األمر هذا قول سيبويه وقال قوم إن قول الفراء أجود، وذا 
الم على املعىن، كأن تؤمنوا ال يقتضى جوابا جمزوما، ألنه مرفوع واالستفهام يقتضيه، وإذا وجب باإلمجاع محل الك

فأن يقدر هل تؤمنوا يغفر أوىل، الرتفاع تؤمنون، ولكون املعىن عليه، ويكون تؤمنون بدال من أدلكم قال أبو عثمان 
يف قوله وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن التقدير يف يقولوا قولوا، ألنه إذا قال قل فقوله مل يقع بعد، فوقوع يفعل 

  يف األفعال، فلما وقع التمكن وقع افعلوا وهكذا تقول يف قوله يف موضع افعلوا غري متمكنٍ
  يدعنا ورأساً من معدٍّ نصارمه... إذا الدين أودى بالفساد فقل له 

أي دعنا وهذا ال يرتضيه أبو علي، ألن املوجب للبناء يف االسم الواقع موقع املبين ال يكون مثل ذلك يف األفعال، 
  وإمنا يكون يف األمساء

  واخلمسون ما جاء يف التنزيل من املضاف الذي اكتسى من املضاف إليه بعض أحكامه السادس

فمن ذلك قوله تعاىل فاقع لوهنا تسر الناظرين، وقف على فاقع، أنث اللون، ألنه قد اكتسى من املضاف إليه التأنيث 
ل عشرة وقال تلتقطه بعض السيارة، وقال فله عشر أمثاهلا، ملا أضاف األمثال إىل املؤنث اكتسى منه التأنيث، ومل يق

يف قراءة احلسن بالتاء ومن ذلك قوله ومن خزي يومئٍذ، وهم من فزعٍ يومئٍذ، من عذاب يومئٍذ وقوله فذلك يومئذٍ 
يوٌم عسري، فيمن فتح، فتحه ألنه بناه حني أضافه إىل إذ فاكتسى منه البناء ورمبا يكتسى منه الشيوع، ومعىن 

هام فالشيوع كقوله بئس مثل القوم الذين كذبوا، ملا أضاف مثل إىل الالم كان مبعىن الالم الشرط، ومعىن االستف
فأما قوله تعاىل قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم، فليس من هذا الباب، ألنه مضاف إىل املعرب دون املبين، 

ظرفا ل قال، أي قال اهللا هذا يف ذلك  فانتصابه إمنا هو على الظرف، أي هذا واقع يوم ينفع الصادقني؛ أو يكون
اليوم وقال قوم يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون إن قوله يوم هم على النار مبين على الفتح، وهو 

يف موضع الرفع، ألنه بدل من قوله يوم الدين وقالوا إمنا بين ألنه أضيف إىل اجلملة، واجلملة ال يتبني فيها اإلعراب، 
ا أضيف إىل شيئني كان مبنياًّ وقالوا يف قوله تعاىل وما أدريك ما يوم الدين فجرى ذكر الدين، وهو اجلزاء، قال فلم



يوم ال متلك أي اجلزاء يوم ال متلك، فصار يوم ال متلك خرب اجلزاء املضمر، ألنه حدث، فيكون اسم الزمان خربا 
وجيوز النصب على أمرٍ آخر، وهو أن اليوم ملا جرى يف عنه؛ ويقوى ذلك قوله اليوم جتزى كل نفسٍ مبا كسبت 

أكثر األمر ظرفا ترك على ما كان يكون عليه يف أكثر أمره؛ ومن الدليل على ذلك ما اجتمع عليه القراء يف قوله 
ة تعاىل ومنهم الصاحلون ومنهم دون ذلك وقوله تعاىل وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك ومثله وما أدراك ما القارع

يوم يكون الناس ومثله لقد تقطع بينكم فيمن نصب ومثله يوم القيامة يفصل بينكم، مرتبا للمفعول، ملا جرى بني يف 
كالمهم منصوبا بقاه على النصب قال سيبويه وسألته عن قوهلم يف األزمنة كان ذلك زمن زيٍد أمري؟ فقال ملا كانت 

كما يدخلون إذ على ما قد عمل بعضه يف بعض فال يغريونه، مبنزلة إذ أضافوها إىل ما قد عمل بعضه يف بعض، 
فشبهوا هذا بذاك وال جيوز هذا يف األزمنة حىت تكون مبنزلة إذ، فإن قلت يكون هذا يوم زيد أمري، خطأ حدثنا 
بذلك عن يونس عن العرب يف ذلك، ألنك ال تقول يكون هذا إذا زيد أمري قال أبو عثمان مجلة هذا الباب إن 

ن إذا كان ماضيا أضيف إىل الفعل أو إىل االبتداء واخلرب، ألنه يف معىن إذ، فأضيف إىل ما يضاف إليه، وإذا الزما
  كان ملا مل يقع مل يضف إال إىل األفعال، ألنه يف معىن إذا وإذا هذه ال تضاف إال إىل األفعال

سى املضاف من املضاف إليه التأنيث وتوىف قلت ويف التنزيل يوم هم بارزون، و يوم هم على النار يفتنون وفيما اكت
كل نفسٍ و اليوم جتزى كل نفسٍ، وقوله مث توىف كل نفس، جاء تأنيث الفعل يف هذه اآلي وأمثاهلا، ألن كال ملا 

أضيف إىل املؤنث اكتسى منه التأنيث ليكون حجة لقراءة احلسن تلتقطه بعض السيارة و كل ك بعض و بعض ك 
  كل

  ا جاء يف التنزيل وصار املضاف إليه عوضا من شيء حمذوفالسابع واخلمسون م

فمن ذلك قوله تعاىل رجالٌ ال تلهيهم جتارةٌ وال بيٌع عن ذكر اهللا وإقام الصالة، وأنت تقول أقمت إقامة، فإذا قلت 
الة وقد إقام الصالة، حذفت التاء، ويصري املضاف إليه عوضا من التاء نظريه يف األنبياء فعل اخلريات وإقام الص

  شاع كون املضاف إليه بدالً من التنوين واأللف والالم
  

  الثامن واخلمسون ما جاء يف التنزيل معطوفا وليس املعطوف مغايرا للمعطوف عليه وإمنا هو هو أو بعضه
فمن ذلك قوله تعاىل ولتجدهنم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، إن محلت الكالم على املعىن وقلت إن 

تقدير أحرص من الناس، كان الذين أشركوا داخلني معهم، وخصوا بالذكر لشدة عنادهم ومثله من كان عدواًّ هللا ال
ومالئكته ورسله وجربيل وميكال ومثله إذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرٌض ومثله ولقد آتينا موسى وهارون 

لقد آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن العظيم فأما قوله فيها الفرقان وضياًء، و الضياء يف املعىن هو الفرقان وقال و
فاكهةٌ وخنلٌ ورمان، فالشافعي جيعله من هذا الباب فيقول، لو قال رجل واهللا ال آكل الفاكهة؛ فأكل من هذين 
حينث، وجعله من هذا الباب ك جربيل وميكال وأبو حنيفة حيمله على أصل العطف من املغايرة دون ما خص 

كر بعد الواو، إما تعظيماً، وإما ملعىن آخر ومثله الذي خلقين فهو يهدين والذي هو يطعمين ويسقني، إىل قوله بالذ
والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين وحكى سيبويه مررت بزيد وصاحبك، وال جيوز فصاحبك، بالفاء، 

موضع آخر تلك آيات القرآن وكتابٍ مبني  خالفا أليب احلسن األخفش وقال تلك آيات الكتاب وقرآٍن مبني ويف
والكتاب والقرآن واحد فأما قوله، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك احلق فيكون من هذا الباب، 



فيكون الذي يف موضع اجلر، أي تلك آيات الكتاب املنزل إليك، ويرتفع احلق إذاً بإضمار مبتدأ، ويكون الذي 
  مبتدأ، و احلق خربا له

  
  التاسع واخلمسون ما جاء يف التنزيل من التاء يف أول املضارع فيمكن محله على اخلطاب أو على الغائبة

فمن ذلك قوله تعاىل خذ من أمواهلم صدقةً تطهرهم وتزكيهم هبا، جيوز أن يكون تطهرهم أنت، وأن يكون التقدير 
 الثانية صفة ل صدقة قال أبو علي ميكن أن تطهرهم هي، يعين الصدقة، فيكون األول حاال من الضمري يف خذ، ويف

يكون حاال للمخاطب، أي خذها مطهراً هلم، فإن جعلت تطهر صفة ل صدقة مل يصح أن يكون تزكيهم حاال من 
املخاطب، فيتضمن ضمريه؛ ألنك لو قلت خذ مزكيا، وأنت تريد احلال، فأدخلت الواو، مل جيز ذلك ملا ذكرنا، 

ون وصفا، وكذلك تزكيهم وصفا له، وكذلك تزكيهم ملكان هبا كما يستقيم فيهما أن ويستقيم يف تطهرهم أن يك
تكونا حالني، وال يستقيم أن تكون األوىل وصفا واألخرى للمخاطب، كما ال جيوز أن تكون األوىل حاال واألخرى 

ل أي حتل أنت وإن شئت وصفا، ملكان الواو ومن ذلك قوله وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا صنعوا قارعةٌ أو حت
أو حتل القارعة ومثله وألق ما يف ميينك تلقف، إن شئت تلقف أنت، وإن شئت تلقف العصا اليت يف ميينك، فأنث 

  على املعىن وقال يومئٍذ حتدث أخبارها إن شئت حتدث أنت، أو حتدث هي، يعين األرض
  

ة من الفعل والفاعل، واملعروف منها دخوهلا على املتم الستني ما جاء يف التنزيل من واو احلال تدخل على اجلمل
  املبتدأ واخلرب

  ، كقوله وطائفة قد أمهتهم أنفسهم وقد دخل على الفعل والفاعل يف مواضع
فمن ذلك قوله ال ذلولٌ تثري األرض وال تسقي احلرث كان سهل يقف على ذلول ويبتدى بقوله تثري األرض فيكون 

دون العطف، ألن النفي ال يعطف على اإلثبات ومن ذلك قوله إنا أرسلناك باحلق الواو يف وال تسقى احلرث للحال 
بشرياً ونذيراً، وال تسأل عن أصحاب اجلحيم، أي غري مسئول، فهو يف موضع احلال، ومحله مرةً أخرى على 

  اإلثبات

ئت كان على لفظ ومن ذلك قوله تعاىل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وال تتبعان، فيمن خفف النون قال وإن ش
اخلرب، واملعىن معىن األمر، كقوله يتربصن بأنفسهن، وال تضار والدةٌ بولدها، أي ال ينبغي ذلك وإن شئت جعلته 

حاال من استقيما، وتقديره استقيما غري متبعني وأنشد فيه أبياتاً تركتها مع أبيات أخرى فأما قوله وإذ قالت طائفةٌ 
فارجعوا ويستأذن فريٌق منهم النيب، فإهنما كانا طائفتني طائفة قالت يا أهل يثرب ال منهم يا أهل يثرب ال مقام لكم 

مقام لكم، وطائفة تستأذن النيب فالواو لالستئناف عطف على وإذ قالت وجيوز أن يكون للحال من الطائفة، أي 
بالطائفة، أي قالت كذا،  وإذ قالت طائفة منهم كيت وكيت، مستأذنا فريق منهم النيب وجاز لربط الضمري اجلملة

وحال طائفة كذا ومن ذلك قوله تعاىل الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجاً جيوز أن يكون حاالً من الباغني، 
أي يصدون باغني؛ وجيوز أن يكون حاال من السبيل وجيوز االستئناف، لقوله يف اآلية اآلخرى وتصدون عن سبيل 

وحكم تعديته أعين تبغون إىل أحد املفعولني، أن يكون حبرف اجلر، حنو بغيت لك  اهللا من آمن به وتبغوهنا عوجاً
خريا، مث حيذف اجلار ومن ذلك قوله تعاىل واختذمتوه وراءكم ظهرياً الواو يف اختذمتوه واو احلال، أي أرهطي أعز 

ذ أقسموا ليصرمنها مصبحني عليكم من اهللا وأنتم بصفة كذا؟ فهو داخل يف حيز االستفهام ومن ذلك قوله تعاىل إ
وال يستثنون قيل مل يقولوا إن شاء اهللا وقيل مل يستثنوا حق املساكني فعلى الثاين الواو للحال، أي أقسموا غري 



مستثنني، وعلى األول الواو للعطف، أي أقسموا وما استثنوا، فهو حكاية احلال من باب وكلبهم باسطٌ وإن شئت 
وله إنا حنن نزلنا الذكر، وقوله على خوف من فرعون، وقوله رب ارجعون وأما من باب كفروا ويصدون نظري ق

قوله يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا قال اجلرجاين كما ال جيوز أن يكون ال نكذب معطوفاً على نرد ألنه يدخل 
ألنه يوجب مثل ذلك  بذلك احلتم وجيرى جمرى أن يقال يا ليتنا ال نكذب، كذلك ال جيوز أن تكون الواو للحال،

من دخوله يف التمين من حيث كانت الواو إذا كانت للحال ربطت اجلملة مبا قبلها فإذا قلت ليتك تأتيين وأنت 
  راكب، كنت متنيت كونه راكبا، كما متنيت اإلتيان فإن قلت ما تقول يف مثل قول املتنيب

  فليتك ترعاين وحريان معرٌض
متمنى، فإن ذلك ال يكون؛ ألن املعىن يف مثل هذا شبيه التوقيف، حنو ليتك  ال يتصور أن يكون دنوه من حريان

ترعاين حني أعرض حريان، وحني انتهيت إىل حريان، وال يكون ذلك إال يف املاضي الذي قد كان ووجد، وكالمنا 
لظاهر اجملرور على يف املستقبل، فهذه زيادة يف آخر الكتاب جتئ على قول الفراء دون سيبويه وأصحابه، من عطف ا

املضمر اجملرور، يذهب إليه يف عدة آي منها قوله وصدٌّ عن سبيل اهللا وكفٌر به واملسجد احلرام، حيمل جر املسجد 
على اهلاء ومنها قوله واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام، فيمن قرأها باجلر ومنها قوله قل اهللا يفتيكم فيهن وما 

ال أملك إال نفسي وأخى، حيمل أخي على الياء يف نفسي ومنها قوله وجعلنا لكم فيها يتلى عليكم ومنها قوله 
معايش ومن لستم له برازقني، حيمل من على الكاف وامليم وحنن ذكرنا األجوبة يف هذا الكتاب وأبطلنا مقالته أن 

د و ك، حىت تقول وبك فأخذ هذا سيبويه ال جييز مررت به وزيٍد، حىت يقول وبزيد، بإعادة الباء، ألنه ال يقال بزي
من ذاك، وألن حرف اجلر ال ينفصل عن اجملرور، والتأكيد يف هذا خمالف للعطف، ألنه جييز مررت بك نفسك، ألنه 

جيوز مررت بنفسك، وال جيوز مررت بك أنت وزيد، حىت تقول وبزيد، فالتأكيد ب أنت خيالف التأكيد بالنفس، 
ى الضرورة قالوا والتوكيد باملضمر اجملرور ال حيسن عطف الظاهر عليه كما حسن يف وللفراء أبياٌت كلها حممولة عل

املرفوع، ألن املرفوع بالفعل قد يكون غري متصل بالفعل الرافع له الظاهر فيه، وإمنا استحسن التوكيد ألن التوكيد 
لى ما ليس مبتصل من خارج عن الفعل، فنصبوه مبنزلة الفاعل الذي ليس متصال، فيعطف عليه كما يعطف ع
  الفاعل، واجملرور ال يكون إال متصال باجلار، فال خيرجه التوكيد إىل شبه ما ليس مبتصل

  احلادي والستون ما جاء يف التنزيل من حدف هو من الصلة

  وهذا الباب وإن تقدم على التفصيل فينبغي أن يفرد له باب
  ن رفعفمن ذلك قوله تعاىل مثالً ما بعوضةً فما فوقها، فيم

وقوله متاماً على الذي أحسن، فيمن رفع أيضا وقوله تعاىل وهو الذي يف السماء إله فالتقدير يف هذه كلها ما هي 
بعوضة، ومتاما على الذي هو أحسن، وهو الذي هو يف السماء إله فأما قوله مث لننزعن من كل شيعٍة أيهم أشد على 

ب، والتقدير أيهم هو أشد، فحذف هو، فلما حذف هو دخله نقص الرمحن عتياًّ، فعلى مذهب سيبويه من هذا البا
فعاد إىل البناء، ألن أيا إمنا أعرب من مجلة أخواته إذ كان مبعىن الذي محالً على البعض، فلما نقص عاد إىل البناء 

 يلزم ذلك ألنه واستبعد أبو بكر قول سيبويه، وقال ألنه لو كان مبنيا ًّ لكل بناؤه يف غري اإلضافة أحق وأجوز، وال
على تقدير إضافة الزمة مع احلذف، وكلزوم األلف والالم يف اآلنفإن قلت مل استحسن ألضربن أيهم أفضل، وامرر 

  على أيهم أفضل ومثله قوله تعاىل لننزعن من كل شيعة أيهم بإضمار هو، ومثل قوله



  فسلم على أيهم أفضل... إذا ما أتيت بين مالك 
  ل، وألضربن الذي أفضل، وقال هذا ضرورة، مثل قول عديومل يستحسن بالذي أفض

  أيام ينسون ما عواقبها... مل أر مثل الفتيان يف غنب ال 
أي هو فيمن قال ما خرب، دون أن جتعله زيادة، فاجلواب قال؛ ألن أيهم أفضل مضاف، وكان املضاف إليه قام مقام 

كن أي مضافا فهو يف نية اإلضافة الالزمة قال سيبويه احملذوف، والذي ليس مبضاف، فخالف أيهم فأما إذا مل ي
  واعلم أن قوهلم

  فكفى بنا فضالً على من غرينا
أجود؛ يعىن، الرفع وهو ضعيف، وهو حنو مررت بأيهم أفضل، وكما قرأ بعض الناس هذه اآلية متاما على الذي 

حشوا، فإن أطلت الكالم فقلت خٌري أحسن واعلم أنه قبيح أن تقول هذا من منطلق، إن جعلت املنطلق وصفا أو 
منك، حسن يف الوصف واحلشو وزعم اخلليل أنه مسع من العرب رجال يقول ما أنا بالذي قائل لك سوءا، وما أنا 
بالذي قائل لك قبيحا، إذا أفرده فالوصف مبنزلة احلشو، ألنه حيسن مبا بعده، كما أن احملشو إمنا يتم مبا بعده فنرى 

ا الفصل رفع غري، وإن كان هو حمذوفا على حده تابعاً ل من املذكور واحلديث ذو شجون، جر سيبويه رجح يف هذ
هذا احلديث ما فيه تدافعٌ يدفع أحدمها صاحبه، فمن ذلك هذا ما نقلته لك ومنه قوله تعاىل إن الذين كفروا سواٌء 

تقدر اجلملة تقدير املفرد فتجعله مبتدأ، وإن مل عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم، حيرك هنا شيئان االبتداء بالنكرة، أو أن 
يكن يف اللفظ، فإما أن تقدر اإلنذار وترك اإلنذار؛ سواء أو تقدر سواء عليهم اإلنذار وتركه وملا كان هذا الكالم 
على هذا التجاذب قرأ من قرأ سورة يس وسواٌء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم، فجعل سواء دعاء، كما كان ويل و 

ح و ويس و جندلٌ وترب كذا ومما جتاذبه شيآن من هذا اجلنس قوله تعاىل ومن آياته يريكم الربق فتحمله على وي
حذف املوصوف، أو على حذف أن، وكالمها عنده كما ترى إال أن حذف املوصوف أكثر من حذف أن ومنه قوله 

تقدر وممن حولكم من األعراب منافقون  تعاىل وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا إما أن
مردوا ومن أهل املدينة، أو تقدر ومن أهل املدينة إن مردوا ومن ذلك قوله ليس كمثله شئ إما أن تقدر ليس 

كصاحب صفته، فتضمر املضاف؛ أو تقدر زيادة الكاف فهذا مما جتاذبه احلذف والزيادة، وكان احلذف أكثر من 
  مبثل ما آمنتم بهالزيادة، ومثله فإن آمنوا 

  الثاين والستون ما جاء يف التنزيل من إجراء غري الالزم جمرى الالزم وإجراء الالزم جمرى غري الالزم

فمن ذلك قوله وهو بكل شيٍء عليم، وقوله فهي كاحلجارة جعلوا الواو من قوله وهو، والفاء من قوله فهي مبنزلة 
ا ب فخذ و كبد، ألن الفاء والواو ال ينفصالن منهما ومثله الم حرف من الكلمة، فاستجازوا إسكان اهلاء تشبيه

األمر من قوله وليوفوا نذورهم وليطوفوا استجازوا إسكاهنا التصاهلا بالواو، فأما مث ليقطع وقوله مث هو فمن أسكن 
قد قالت العرب الالم واهلاء معها أجراها جمرى أختيها، ومن حركها فألهنا منفصلة عن الالم واهلاء قال أبو علي 

لعمري، و رعملى، فقلبوا ملا عدوا الالم كأهنا من الكلمة، كما قلبوا قسيا وحنو ذلك، وكذلك قول من قال كاء يف 
قوله وكأين من نىب و كأين من قرية أبدل األلف من الياء، كما أبدهلا يف طيئ طاء وحنو ذلك ومثل ذلك وخيش اهللا 

  ويتقه ملا كان يتقه مثل علم



قوله الذي جعل لكم األرض فراشاً، وقوله وجيعل لك قصورا وملا كان مثلني من كلمتني استجازوا  ومن ذلك
اإلدغام كما استجازوه يف حنو رد، ومد وقد قالوا مل يضرهبا ملق، فامتنعوا من اإلمالة ملكان املستعلى، وإن كان 

ه ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين وولو شاء اهللا ما منفصال، كما امتنعوا من إمالة نافق، وحنوه من املتصلة ومن ذلك قول
  اقتتلوا فهذا بيانه حنٌو من بيان سبب تلك، و جعل لك إال أنه أحسن من قوله

  احلمد هللا العلي األجلل
وبابه، ألن هذا إمنا يظهر مثله يف صورٍة، وإظهار حنو اقتتل مستحسن، وعن غري ضرورٍة، وكذلك قوله أحتاجوننا يف 

دونين مبال و فبم تبشرون وما أشبه ذلك، وكذلك يضربونين، وهم يضربانين، أجرى جمرى يضربان نعمان اهللا و أمت
ويشتمون نافعا ووجه الشبه بينهما أن نون اإلعراب هذه ال يلزم أن يكون بعدها نون األتراك،تقول يضربان زيداً، 

فقال يضرباين، وقل أحتاجونا، فإنه يدغم أيضا، ويكرمونك؛ ومن أدغم حنو هذا، واحتج بأن املثلني يف كلمة واحدة، 
حنو اقتتل فيقول قتل، ومنهم من يقول اقتتل، فيثبت مهزة الوصل مع حركة الفاء ملا كانت احلركة عارضة للنقل أو 

لاللتقاء الساكنني، وهذا مبني يف فصل اإلدغام ومن ضد ذلك قوهلم ها اهللا، أجرى جمرى دابة و شابة وكذلك 
رأ وال تيمموا، وال تفرقوا، واذكروا، وال تعاونوا على اإلمث، وقوله فتفرق بكم عن سبيله، يف نيف قراءة من ق

وثالثني موضعا، أدغم التاء األوىل يف الثانية، وجعل ما ليس من الكلمة كأهنما واحد ومثله وإن أدرى أقريٌب ما 
  توعدون، هذا كما أنشدوه من قوله

  يوم مل يقدر ام يوم قدرأ... من أي يومي من املوت أفر 
والقول فيه أنه أراد أيوم مل يقدر أم يوم قدر، مث خفف مهزة أم فحذفها وألقى فتحتها على مل يقدر، فصار تقديره 

أيوم مل يقدر، مث أشبع فتحة الراء فصار تقديره مل يقدر ام، فحرك األلف اللتقاء الساكنني، فانقلبت مهزة فصار يقدر 
تباعا لفتحة الراء وحنو من هذا التخفيف قوهلم يف املرأة و الكمأة إذا خففت اهلمزة املراة و أم، واختار الفتحة إ

الكماة، وهذا إمنا جيوز يف املتصل ومن ذلك قوله لكنا هو اهللا ريب لكنا أصله لكن أنا، فخففت اهلمزة فحذفها 
، فاستثقل التقاء املثلني متحركني وألقيت حركتها على نون لكن، فصارت لكنا فأجرى غري الالزم جمرى الالزم

فأسكن األول وأدغم الثاين، فصار لكنا كما ترى وقياس قراءة من قرأ قالوا اآلن فحذف الواو، ومل حيفل حبركة 
الالم، أن يظهر النونني هناك، ألن حركة الثانية غري الزمة، فقوله لكننا باإلظهار كما يقول يف ختفيف حوأبة و جيأل 

يصبح حرفا اللني هنا ال يقلبان، ملا كانت حركتهما غري الزمة ومثله قوله قالوا الن ألن قوله عاداً حوية، وجيل، ف
لوىل من أثبت التنوين يف عاد ومل يدغمها يف الالم فألن حركة الالم غري معتد هبا، ألهنا نقلت إليها من مهزة أوىل، 

م يف احلرف الساكن فكذا ال يدغم يف هذه الالم و عادا فالالم يف تقدير السكون وإن حتركت، فكما ال جيوز اإلدغا
على لغة من قال أحلمر، فأثبت مهزة الوصل مع حترك الالم، ألهنا غري معتد هبا ومن قال عاد لوىل، فأدغم، فإنه قد 

نا إذاً ملن اعتد حبركة الالم فأدغم، كما أن من قال قالوا الن، أثبت الواو اعتداداً حبركة الالم ومثله قوله تعاىل إ
اآلمثني، من اعتد حبركة الالم أسكن النون، ومن مل يعتد حرك النون ومن ذلك قوله تعاىل مل يكن الذين كفروا من 

أهل الكتاب، حرك النون من يكن اللتقاء الساكنني، ومل يعتد هبا ألهنا يف تقدير السكون، ولو كان االعتداد هبا 
أبو علي فإن قلت فقد اعتدوا بتحريك التقاء الساكنني يف موضع آخر،  ألعاد ما حذف من أجله، وهو الواو وقال

وذلك قوله مل يكن الذين كفروا، أال ترى أن من يقول مل يك زيد منطلقا، إذا حترك اللتقاء الساكنني مل حيذف، كما 
ل وجاء به أنه إذا حترك حبركة اإلعراب مل حيذف، فالقول إن ذلك أوجه من األول من حيث كثر يف االستعما

التنزيل، فاالحتجاج به أقوى فأما حذف الشاعر له مع حتريكها هبذه احلركة، كما حيذفها إذا كانت ساكنة، فإن 



  هذه الضرورة من رد الشيء إىل أصله، حنو يعىن حبذف الشاعر له قوله
  رسم دارٍ قد تعفى بالسرر... مل يك احلق على أن هاجه 

س بلغة من قال مل يكن، وإمنا من لغة من قال أو مل تك تأتيكم و وال تك يف ضيق، وقد ذكرنا يف املستدرك أن هذا لي
  وما أشبه ذلك

ومن ذلك قوله وقل احلق من ربكم، و قل اللهم مالك امللك، وقم الليل، قل اهللا، وإنا أو إياكم يعتد بكسرة الالم 
، فقوال إنا رسول رب العاملني فرد احملذوف ملا اعتد وامليم فلم يرد احملذوف، كما اعتد هبا يف قوله فقوال له قوال لينا

بفتح الالم ومن قرأ فقال له قوالً لينا محله على قوله وقل احلق من ربكم، فإن قلت إهنم قد اعتدوا حبركة التقاء 
مليم وهي الساكنني يف قوله عليهم الذلة ومن دوهنم امرأتني وإليهم اثنني فيمن قرأ بضم اهلاء، إمنا ضموا تبعا لضم ا

اللتقاء الساكنني، وعلى ما قدمت تلك حركة ال اعتداد هبا، فكيف أتبعها اهلاء؟ قيل إن من ضم اهلاء أراد الوفاق 
بني احلركتني وهم مما يطلبون املطابقة، فكأهنم اعتدوا ألجل هذا املعىن حبركة التقاء الساكنني فمن ذلك قوله تعاىل 

لنذر وقوله زنت األمة، وبغت األمة، فحذفوا األلف املنقلبة عن الالم، وقد خلت القرون من قبلى و قد خلت ا
لسكوهنا وسكون تاء التأنيث، وملا حركت التاء اللتقاء الساكنني مل ترد األلف ومل تثبت، كما مل تثبت يف حال 

االسم،  سكون التاء، وكذلك مل خيف الرجل، ومل يقل القوم، ومل يبع ومن ذلك قوهلم اضرب االثنني، واكتب
فحركت الالم من افعل بالكسرة اللتقاء الساكنني، مث ملا حركت الم املعرفة من االسم واالثنني مل تسكن الالم من 

افعل كما مل تسكنها يف حنو اضرب القوم، ألن حتريك الالم اللتقاء الساكنني، فهي يف تقدير السكون ومن ذلك 
واهم، وقوله حىت يقوال إمنا حنن فتنة، وقوله هم الذين يقولون ال تنفقوا قوله تعاىل أمل يعلموا أن اهللا يعلم سرهم وجن

على من عند رسول اهللا، وقوله أمل تعلموا أن أباكم، فحذفوا النون يف هذه املواضع، كما حذفوا األلف والواو 
ت هي من دون والياء السواكن إذا كن المات من حيث عودلن باحلركة، ولو كانت حركة النون معتّداً هبا حلذف

احلرف، كما فعل ذلك بسائر احلروف املتحركة إذا حلقها اجلزم، ويدل على ذلك أيضا اتفاقهم على أن املثلني إذا 
حتركا ومل يكونا لإلحلاق، أو شاذا عن اجلمهور، أدغموا األول يف اآلخر وقالوا، اردد ابنك، وامشم الرحيان، فلم 

لساكنني، كما مل يدغموه قبل هذا التحريك، فدل ذلك على أن التحريك ال يدغموا يف الثاين، إذا حترك اللتقاء ا
اعتداد به عندهم ومن ذلك قوله تعاىل أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدىو ال تنسوا الفضل بينكم مل يهمزوها 

ك على إخوتك كما مهزوا أقتت، وأجوه، ملا مل يعتد حبركة التقاء الساكنني ومن ذلك قوله تعاىل ال تقصص رؤيا
وقوله قد صدقت الرؤيا وقوهلم نوى قالوا يف ختفيف ذلك كله رويا ونوى، فيصح الواو هنا، وإن سكنت قبل الياء، 
من قال إن التقدير فيهما اهلمزة، كما صحت يف ضو ونو، ختفيف ضوء ونوء، لتقديرك اهلمز وإرادتك إياه وكذلك 

  أيضا صح حنو شي، وىف، يف شيء، ويفء، كذلك

ثالث والستون ما جاء يف التنزيل من احلروف احملذوفة تشبيها باحلركات، وذلك جييء يف الواو والياء، ورمبا يكون ال
  يف األلف

قال اهللا تعاىل ما كنا نبغ، والليل إذا يسر، عسى ريب أن يهديىن، وما أشبه ذلك، حذفت الياء تشبيها باحلركة 
م أخراهم طريق أوالهم، كما قيل يراد أالهم وقال قلن حاش هللا، استخفافا، كما حذفت احلركة لذلك وذلك قوهل

  يريد حاشى وقال رؤبة



  وصاين العجاج فيما وصىن
  فنظري حذف هذه احلروف للتخفيف حذف احلركات أيضا له، يف حنو قوله

  وقد بداهنك من املئزر
  وقوله

  فاليوم أشرب غري مستحقب
  أال تراه قالوحذف الياء أكثر من حذف األلف خلفاء األلف، 

  ورهط ابن املعل

أقل من قوله نبغ و يسر، وهلذا مل حيمل البصريون قوله قال يا ابن أم على أن أصله يا ابن أمى، فقلبت الكسرة فتحة 
والياء ألفا مث حذفت األلف، لقلة ذلك، ولكن محلوه على باب مخسة عشر، مما جعل االمسان فيه امسا واحدا، 

أبت إنه فتح التاء تبعا للباء، وعلى أنه أقحم التاء، على لغة من قال يا طلحة، ومل حيملوه وهكذا قالوا يف قوله يا 
على أن أصله يا أبتا فحذف األلف ولكن من قال يا بين، أدغم ياء التصغري يف ياء اإلضافة، وياء اإلضافة مفتوحة، 

ن ذلك إن تاء التأنيث يف الواحد وحذف الم الفعل وحذف األلف من هذه الكلمات الثالث مذهب أيب عثمان وم
ال يكون ما قبلها إال مفتوحا، حنو محزة، وطلحة، وقائمة، وال يكون ساكنا، فإن كانت األلف وحدها من سائر 

احلروف جازت، وذلك حنو قطاة، وحصاة، وأرطاة، وحبنطاة، أفال ترى إىل مساواهتم بني الفتحة واأللف حىت كأهنا 
ى أن أضعف احلروف الثالثة األلف دون أختيها، ألهنا قد خصت هنا مبساواة احلركة هي هي وهذا أحد ما يدل عل

دوهنا ومن ذلك أهنم قد بينوا احلرف باهلاء، كما بينوا احلركة هبا، وذلك قوهلم وازيداه، واغالماه، واغالمهوه، 
عه، واهلاء يف كله لبيان واغالمهيه، وانقطاع ظهراه فهذا حنو من قوهلم أعطيتكه، ومررت بكه، واغزه، وال تد

احلركة ومن ذلك قراءة من قرأ إن بيوتنا عورة بكسر الواو وقوهلم القود، واحلوكه، واخلونة وقد جرت الياء 
والواو هنا يف الصحة لوقوع احلركة بعدمها جمرامها فيها، لوقوع حرف اللني ساكنا بعدمها، حنو القواد، والعياب، 

ا إجراء احلركة جمرى احلرف ومنه باب قدر و هند يف باب ما ال ينصرف يف الثالثي والصياد، وإن بيوتنا عورة فهذ
املؤنث احلركة يف قدر مبنزلة حرف، حنو زينب و عقرب ومنه حذف احلرف من مجزى، ملا جرى امليم متحركا جرى 

  جمرى اخلماسي، حنو مرمتى، ومرتضى

  ى الوقفالرابع والستون ما جاء يف التنزيل أجرى فيه الوصل جمر

وهو شيء عزيز نادر حىت قالوا إنه جيوز يف ضرورة الشعر، ولكن أبا علي محل قوله وإن كالًّ ملا ليوفينهم فيمن شدد 
النون، أن أصله ملًّا، من قوله أكالً ملًّا، فوقف وأبدل من التنوين ألفا، فصار ملا مث محل الوصل على الوقف ومن ذلك 

  بىن أقم الصالة فيمن خفف الياء، قال هذا على الوقف ومثله قول عمران قوله يا بىن ال تشرك باهللا و يا
  فيه روائع من إنس وال جاىن... قد كنت عندك حوالً ال تروعىن 

ومن ذلك قراءة من قرأ فإما يأتينكم مين هًدى و قال يا بشراى هذا غالم هذا على أن الوقف يف هًدى هدى 
يبويه من أهنم يقفون على أفعى، أفعى، مث ملا أدخل ياء اإلضافة أدغم باإلسكان، ويف بشراى بشرى، كما حكاه س

الياء يف الياء وأجرى الوصل جمرى الوقف ومن ذلك قراءة نافع أنا أحىي وأميت، وأنا أول املؤمنني، وأنا أعلم مبا 
اهللا ريب، فحذف  أخفيتم فهذه على لغة من وقف على أنا فقال أنا ومثله ولكنا هو اهللا رىب، األصل لكن أنا هو



اهلمزة وأدغم النون يف النون ومن ذلك قراءة محزة ومكر السيئ وال حييق، بإسكان اهلمزة يف اإلدراج، فإن ذلك 
يكون على إجرائها يف الوصل جمراها يف الوقف، وهو مثل سيساء، وعيهل، والقصباء، وحسناء، وهو يف الشعر 

أفعى وأفعو، أبدلوا من األلف الواو والياء مث أجروها يف الوصل جمراها كثري ومما يقوى ذلك أن قوما قالوا يف الوقف 
يف الوقف، فقالوا هذا أفعويا وكذلك محل محزة يف هذا املوضع، ألهنا كاأللف يف أهنا حرف علة، كما أن األلف 

جبأل وحيتمل كذلك، ويقوى مقاربتها األلف أن قوما يبدلون منها اهلمزة يف الوقف فيقولون رأيت رجأل، ورأيت 
وجها آخر، وهو أن جتعل يأوال من قوله ومكر السيئ وال مبنزلة إبل مث أسكن احلرف الثاين كما أسكن من إبل 

لتوايل الكسرتني، أجراها وقبلها ياء فخفف باإلسكان، الجتماع الياءآت والكسرات، كما خففت العرب من حنو 
  ة غري حركة اإلعراب، كما فعلوا ذلك يف قولهأسيدى وبالقلب يف رحوى، ونزلت حركة اإلعراب مبنزل

  فاليوم أشرب غري مستحقب
  وقد بدا هنك من املئزر
  و ال يعرفنكم العرب

وكما أن حركة غري اإلعراب نزلت منزلة حركة اإلعراب يف حنو رد، وفر، وعض، فأدغم كما أدغم يعض، ويفر، 
اكنني وحركة اهلمزة املخففة وحركة النونني، ونزلت ملا تعاقب حركات اإلعراب على المها، وهي حركة التقاء الس

هذه احلركات منزلة حركة اإلعراب حىت أدغم فيها كما أدغم املعرب، وكذلك نزلت حركة اإلعراب منزلة غري 
حركة اإلعراب يف أن استجيز فيها من التخفيف كما استجيز يف غريها، وليس ختتل بذلك داللة اإلعراب، ألن 

  ا معلوم، كما كان معلوما يف املتصل واإلسكان للوقفاحلكم يف مواضعه

  اخلامس والستون ما جاء يف التنزيل من بناء النسب

فمن ذلك قوله تعاىل ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم، أي الذا عصمة، ليصح استثناء قوله من رحم منه 
مبعىن راحم ومن ذلك قوله تعاىل حجاباً  وحيمل الفراء على ال معصوم وحيمله غريه على بابه، ويكون من رحم

مستوراً، أي حجابا ذا ستر، ألن احلجاب ستر ال يستر ومنه قوله يف عيشةٍ راضية، إنه مبعىن مرضية، والوجه ما قلنا 
  ومن ذلك خلق من ماٍء دافق، أي ذي دفق والفراء يقول من ماء دفوق فهذا كله حممول على النسب قال احلطيئة

  ك البنٌ يف الصيف تامر... أن  وغررتين وزعمت
أي ذو لنب وذو متر ومنه عندي خري امللك سكة مأبورة أو مهرة مأمورة أي ذات كثرة؛ ألن أمر القوم إذا كثروا، 

فهو مثل قوله حجاباً مستورا قال قال أبو عمرو إمنا نعرف مأمورة على هذا الوجه، وال نعرف أمرته أي كثرته 
  لى بابهوحكاه غريه، فإن صح فهو ع

  
  السادس والستون ما جاء يف التنزيل أضمر فيه املصدر لداللة الفعل عليه

وذكر سيبويه من ذلك قوهلم من كذب كان شرا له، أي كان الكذب شرا له فمن ذلك قوله تعاىل فما يزيدهم إال 
 وال يزيد الظاملني إال طغياناً كبريا أي فما يزيدهم التخويف ومنه وننزل من القرآن ما هو شفاٌء ورمحة للمؤمنني

خسارا أي ال يزيد إنزال القرآن إال خسارا ومنه خيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً أي يزيدهم البكاء 
واخلرور على األذقان وقد ذكرنا قدميا يف قوله واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبريةٌ أن اهلاء كناية عن االستعانة 



ذرؤكم يف الذرء ومن ذلك قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل أقرب للتقوى ومن ويف قوله يذرؤكم فيه أي ي
ذلك قوله تعاىل وال حتسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله، يقرأ بالتاء والياء، فمن قرأ بالتاء فتقديره ال حتسنب 

يه مقامه، وهو الذين، كما قال واسأل خبل الذين يبخلون مبا أتاهم اهللا من فضله، فحذف البخل وأقام املضاف إل
القرية ومعناه أهل القرية ومن قرأ بالياء وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا البخل خريا هلم وهو يف هذه القراءة 

استشهاد سيبويه وهو أجود القراءتني يف تقدير النحو، وذلك أن الذي يقرأ بالتاء يضمر البخل من قبل أن جيرى 
  عليه، والذي يقرأ بالياء يضمر البخل بعد ذكر يبخلون، كما قال من كذب كان شرا له لفظه تدل

  
  السابع والستون ما جاء يف التنزيل ما يكون على وزن مفعل بفتح العني ويراد به املصدر ويومهك أنه مكان

ذات ثوائكم، ال بد من هذا  فمن ذلك قوله تعاىل النار مثواكم خالدين فيها املثوى، ها هنا، مصدر، أي قال النار
ليعمل يف احلال، ف خالدين حال، والعامل فيه نفس املصدر وجوز مرة أخرى أن يكون حاال من املضاف إليه، 

والعامل فيه معىن املضامة واملمازجة، كما قال ونزعنا ما يف صدورهم من غلٍّ إخواناً وقال إن دابر هؤالء مقطوٌع 
املثوى املكان ومن ذلك قوله لقد كان لسبإ يف مسكنهم آيةٌ أي يف مواضع  مصبحني فيجوز على هذا أن يكون

سكناهم، ال بد من هذا، ألنه إذا كان مكانا كان مفردا مضافا إىل اجلمع، واألحسن يف مثل هذا أن جيمع، فلما 
 أفرد علمت أنه مصدر ومثله يف مقعد صدق، أي يف مواضع قعود صدق، فهو مصدر، واملضاف حمذوف قال

سيبويه وأما ثلثمائة إىل تسعمائة فإنه شاذ، كان ينبغي أن يكون مئني أو مئات، ولكنهم شبهوه بعشرين وأحد عشر، 
حيث جعلوا ما يبني به العدد واحدا، ألنه اسمٌ العدد، كما أن عشرين اسم العدد، وليس مبستنكر يف كالمهم أن 

  شعر من ذلك ما ال يستعمل يف الكالم قال علقمة بن عبدةيكون اللفظ واحدا واملعىن مجيع، حىت قال بعضهم يف ال
  فبيٌض وأما جلدها فصليب... هبا جيف احلسرى فأما عظامها 

  وقال آخر

  يف حلقكم عظٌم وقد شجينا... ال تنكر القتل وقد سبينا 
  ونظري هذا قول محيد

  مغار ابن مهام على حي خثعما... وما هي إال يف إزار وعلقٍة 
  مان لتعلق على به، واملضاف فيه حمذوف، أي وقت إغارة ابن مهام ومثلهف مغار ليس بز

  عليه قضيٌم منقته الصوانع... كأن جمر الرامسات ذيوهلا 
  أي كان مكان جمر الرامسات، ف جمر مصدر، النتصاب ذيوهلا به، واملضاف حمذوف وكذلك قول ذي الرمة

  فظل مبلقى واحف جزع املعى
  نه أراد به املصدر، أي موضع إلقاء واحف جزع املعىنصب جزع املعى ب ملقى أل

  الثامن والستون ما جاء يف التنزيل من حذف إحدى التاءين يف أول املضارع

فمن ذلك قوله تعاىل تظاهرون عليهم باإلمث والعدوان وقال يف سورة األحزاب تظاهرون منهن أمهاتكم وقال وإن 
فلما اجتمعت تاآن حذفت إحدامها وكذلك قوله تعاىل لعلكم تظاهرا عليه واألصل تتظاهرون، و تتظاهرا، 

تذكرون، فيمن خفف وقال قليالً ما تذكرون، يف مجيع التنزيل وأصله تتذكرون، فحذفت إحدى التاءين، واحملذوفة 



الثانية، ألن التكرار هبا وقع، وليس األول مبحذوف، ألن األول عالمة املضارع، والعالمات ال حتذف ومن ذلك 
اءة العامة دون قراءة ابن كثري وال تيمموا اخلبيث، إن الذين توفاهم املالئكة ظاملى أنفسهم، وال تعاونوا على اإلمث قر

والعدوان، فتفرق بكم عن سبيله، فإذا هى تلقف ما يأفكون، وال تولوا يف األعراف وطه والشعراء، وال تنازعوا 
يف التوبة، ال تكلم، فإن تولوا فقد يف هود، ما ننزل يف  فتفشلوا وتذهب رحيكم يف األنفال، وقل هل تربصون

احلجر، إذ تلقونه، فإن تولوا يف النور، على من تنزل تنزل يف الشعراء، وال تربجن، أن تبدل هبن يف األحزاب، ال 
ز، ملا تناصرون يف الصافات، وال جتسسوا، لتعارفوا، وال تنابزوا يف احلجرات، أن تولوهم، يف املمتحنة تكاد متي

ختريون يف القلم، عنه تلهى يف عبس، ناراً تلظى يف الليل، تنزل املالئكة يف القدر؛ بتشديد الراء حذفت العامة إحدى 
التاءين من هذه احلروف، وأدغم األوىل يف الثانية ابن أيب بزة، إجراًء للمنفصل جمرى املتصل، حنو اطرينا واداركوا 

اجوا باإلمث والعدوان، وذلك ليس مبروى يف القراءة، إمنا قاسوه على هذه وترى يف كتب النحو يقولون فال تتن
احلروف وزاد بعضهم على ابن كثري فبأى آالء ربك تتمارى، أي تتمارى وروى عن عاصم مبا كنتم تعلمون 
قوله الكتاب، أي تتعلمون، فحذف إحدى التاءين ومن احلذف الذي جاء يف التنزيل قوله قال أحتاجوىن يف اهللا، و

فبم تبشروىن، وقوله أفغري اهللا تأمروىن منهم من يدغم النون األوىل يف الثانية، ومنهم من حيذف، فمن حذف حذف 
النون الثانية اليت يتصل هبا ياء الضمري، ويبقى عالمة الرفع ويكسرها جملاورة الياء والدليل على أن النون الثانية هي 

دى وقد جاء يف القراءة عن ابن عامر أفغري اهللا تأمروين، بإثبات النونني ومل احملذوفة حذفها يف ليىت، و، لعلى، و ق
جيئ عن أحد تبشرونىن، وال حتاجونىن يف اهللا، إال اإلدغام أو احلذف، ، واحلذف ضرب من اإلدغام، والفرق بني 

فيما بعده للمجاورة، تأمرونىن وبني الكلمتني األخريني أن األخريني ملا شدد فيه اجليم و الشني جاء التشديد 
واحلذف مثل اإلدغام، وليس يف تأمرنىن إدغام حرف قبله، فلم يدغم فأما قوله قال أحتاجونىن يف اهللا فإن أحدا مل 

يدغم كما أدغم أحتاجوىن و تبشرون، ومل حيذف أيضا، ألنه جاء على األصل، وليس كل ما جاز يف موضع جاز يف 
ا يف اهللا، بنون واحدة مشددة، قياسا على ما ذكرناه قال ابن جماهد كان موضع وروى عن ابن حميصن قل أحتاجون

أبو عمرو ال يدغم احلرف إذا لقى مثله يف كلمة واحدة ومها متحركان، مثل أحتاجوننا وأمتدونن مبال ومثل قوله من 
، وأحتاجوىن يف اهللا بعد إكراههن وويف وجوههن، إال أن يكون مدغما يف الكتاب، مثل قوله تأمروين أعبد وما مكىن

إال قوله ما سلككم، ومناسككم فإنه أدغمها ومثل هذه اآلية قوله أمتدونىن مبال ال يدغمها أبو عمرو وغريه جرياً 
على األصل، وألن النون الثانية غري الزمة، أال تراك تقول متدون زيدا وأدغمها محزة كما أدغم غريه أحتاجوىن 

ف التاء قوله تعاىل وأن تصدقوا خٌري لكم، تقديره تتصدقوا فأدغمه اجلماعة، اعتبارا بسماحة العربية ومن حذ
  وحذفها عاصم، كما حذف هو وغريه وال تيمموا اخلبيث

ومنه قوله تسوى هبم األرض، أي تتسوى، فحذف ومنهم من أدغم فقرأ، تسوى، كما أدغم تصدقوا وقد اختلفوا 
فة األوىل، ومن قائل احملذوفة الثانية، وهذا هو األوىل، ألهنم أدغموها يف حذف هذه التاء أيتها هي، فمن قائل احملذو

يف حنو تذكرون، وتزكى، وألنه لو حذف حرف املضارعة لوجب إدخال ألف الوصل يف ضروب من املضارع، حنو 
أقوى  يذكرون ودخول ألف الوصل ال مساغ له هنا، كما ال يدخل على أمساء الفاعلني واملفعولني، ألن حذف اجلار

من حذف حرف املضارعة، للداللة عليه باجلر الظاهر يف اللفظ، يعين يف اله أبوك فلهذا خفف الثاين يف هذا النحو 
دون حرف املضارعة، ألن احلذف غري سائغ يف األول مما مل يتكرر، ألنك قد رأيت مساغ احلذف من األول من 

  هذه املكررة



  يه االسم على املوضع دون اللفظالتاسع والستون ما جاء يف التنزيل محل ف

فمن ذلك قوله تعاىل وما من إله إال اهللا فقوله إال اهللا رفع حممول على موضع من إله، وخرب من إله مضمر، وكأنه 
قال اهللا يف الوجود ومل جيز محله على اللفظ، إذا ال يدخل من عليه وعلى هذا مجيع ما جاء يف التنزيل يف قوله ال إله 

 ال مضمر، ولفظة اهللا حممول على موضع ال إله ومثله ما لكم من إله غريه، فيمن قرأه بالرفع يف مجيع إال اهللا خرب
التنزيل ومثله هل من خالقٍ غري اهللا، فيمن رفعه ومثله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هو حممول على 

وسكم وأرجلكم إن نصبه حمموال على اجلار موضع اجلار واجملرور يف أحد الوجوه وقيل يف قوله وامسحوا برء
واجملرور؛ ويراد باملسح، الغسل، ألن مسح الرجلني ملا كان حمدودا بقوله إىل الكعبني محل على الغسل وقيل هو 

حممول على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إىل الكعبني ومن ذلك قوله 
ىن رىب إىل صراط مستقيم ديناً قيما، ف دينا حممول على اجلار واجملرور، أي هداىن دينا قيما وقيل تعاىل قل إنين هدا

فيه غري ذلك ومثله قوله وجاهدوا يف اهللا، إىل قوله ملة أبيكم إبراهيم، أي جاهدوا يف دين اهللا ملة أبيكم، هو حممول 
 شهيداً بيىن وبينكم ومن عنده، ففي موضع من على موضع اجلار واجملرور، أي هداىن وأما قوله قل كفى باهللا

وجهان اجلر على لفظة اهللا، واحلمل على موضع اجلار واجملرور، أي كفاك اهللا ومن عنده علم الكتاب وهذا قوله 
أومل يكف بربك أنه، جيوز يف موضع أن اجلر والرفع، فاجلر على اللفظ، والرفع على موضع اجلار واجملرور، أي أمل 

  شهادة على كل شيء يكف ربك
  

  املتم السبعني ما جاء يف التنزيل محل فيه ما بعد إال على ما قبله، وقد مت الكالم
فمن ذلك قوله تعاىل وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادى الرأى ف بادى الرأى، منصوب بقوله اتبعك، وهم 

ها هنا؛ ألن بادى ظرف، والظرف تعمل فيه رائحة الفعل ال جييزون ما أعطيت أحدا درمها إال زيداً دينارا، وجاز ذا 
وقيل هو نصب على املصدر، أي ابتداء الرأى قلت وذكر األخفش هذه املسائل وفصل فيها، فقال لو قلت أعطيت 

القوم الدراهم إال عمراً الدرهم، مل جيز، ولكن جيوز يف النفي ما أعطيت القوم الدراهم إال عمراً الدرهم فيكون 
على البدل؛ ألن البدل ال حيتاج إىل حرف، فال يعطف حبرف واحد شيئان منفصالن، وكذلك سبيل إال ومثله ذلك 

وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحى إليهم، إىل قوله بالبينات والزبر، محله قوم على من قبلك، ألنه ظرف، ومحله 
ال رب السموات واألرض بصائر، ف بصائر حال آخرون على إضمار فعل دل عليه أرسلنا ومثله ما أنزل هؤالء إ

من هؤالء، والتقدير ما أنزل هؤالء بصائر إال رب السموات واألرض، جاز فيه ذا ألن احلال تشبه الظرف من وجه 
فأما قوله وما كان لبشرٍ أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسوالً، فقد تكلمنا فيه غري مرة يف 

  كتب شىت

ال أبو علي ينبغي أن يكون قوله أو من وراء حجاب إذا جعلت وحيا على تقدير أن يوحى، كما قاله اخلليل، ما مل ق
جيز أن يكون على أن األوىل، من حيث فسد يف املعىن، يكون من وراء حجاب على هذا متعلق بفعل حمذوف يف 

يكون ذلك الفعل يكلم، وتقديره ما كان تقدير العطف على الفعل الذي يقدر صلة ل أن املوصولة ب يوحى، و
لبشر أن يكلمه اهللا إال أن يوحى إليه أو يكلم من وراء حجاب، فحذف يكلم جلرى ذكره أوال، كما حذف الفعل 

يف قوله كذلك لنثبت به فؤادك جلرى ذكره، واملعىن كذلك أنزلناه، وكما حذف يف قوله اآلن وقد عصيت قيل 
يث كان ذكر آمنت قد جرى وهذا ال ميتنع حذفه من الصلة، ألنه مبنزلة املثبت، واملعىن، اآلن آمنت، فحذف ح



وقد حتذف من الصلة أشياء للداللة وال جيوز أن يقدر تعلق من من قوله من وراء حجاب إال هبذا، ألنك إن قدرت 
يف أو يف قوله إال أن تعلقه بغريه فصلت بني الصلة واملوصول بأجنيب؛ وال جيوز أن يقدر فصل بغري هذا، كما قدر 

يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو حلم خنزيرٍ فإنه رجٌس أو فسقاً ألن هذا اعتراض يسدد ما قبله، وأنت إذا قدرت أو 
من وراء حجاب متعلقا بشيء آخر كان فصالً بأجنيب، إذ ليس هو مثل االعتراض الذي يسدد وأما من رفع فقال 

له أو من وراء حجاب متعلقا مبحذوف، ويكون الظرف يف موضع حال، إال أو يرسل رسوال، فينبغي أن يكون قو
أن قوله إال وحيا، على هذا التقدير، مصدر يف موضع احلال، كأنه يكلمه اهللا إال إحياء، أي موحيا، كقولك جئتك 

حلني، بعد ركضاً ومشياً، ويكون من يف قوله أو من وراء حجاب يف أنه يف موضع حال، مثل من يف قوله ومن الصا
قوله ويكلم الناس يف املهد وكهالً فهذه مواضع وقعت فيها يف ظرفا يف موضع حال، كما وقع سائر حروف اجلر 

وعلى هذا احلديث املروى أدوا عن كل حرٍّ وعبٍد من املسلمني، ف من املسلمني حال من الفاعلني املأمورين 
ا مسلمني؛ كما أن قوله ومن الصاحلني معناه يكلمهم صاحلا املضمرين، كما أنه، أدوا كائنني من املسلمني، أي أدو

ومعىن أو من وراء حجاب يف الوجه األول يكلمهم غري جماهر هلم بالكالم من حيث ال يرى، كما يرى سائر 
املتكلمني، ليس اله حجاب يفصل موضعا من موضع، ويدل على حتديد احملجوب هذا كالمه يف التذكرة ومن هذا 

حلجة، ألنه قال ذلك الفعل يرسل، وقد أخطأ، والصحيح ذلك الفعل يكلم وقال يف موضع آخر وما يصلح ما يف ا
كان لبشرٍ أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل قوله من وراء حجاب يف موضع نصب ب أنه يف 

يف موضع نصب على  موضع احلال بداللة عطفه على وحيا، وكذلك من رفع أو يرسل رسوال فيوحى، أو يرسل
احلال فإن قلت فمن نصب أو يرسل كيف القول فيه مع انفصال الفعل ب أن وكونه معطوفا على احلال؟ فالقول 

فيه إنه يكون املعىن أو بأن يرسل، فيكون الفاء على هذا يف تقدير احلال، وإن كان اجلار حمذوفا وقد قال أبو احلسن 
هللا وما لكم أال تأكلوا إن املعىن وما لكم يف أن ال تأكلوا، وأنه يف موضع حال؛ يف قوله وما لنا أال نقاتل يف سبيل ا

كما أن قوله فما هلم عن التذكرة معرضني كذلك، فكذلك يكون قوله أو يرسل فيمن نصب، يف موضع احلال؛ 
جيوز ما زيد  لعطفه على ما هو حال قال أبو علي يف موضع آخر ما بعد حرف االستئناء ال يعمل فيما قبله، فال

طعامك إال أكل؛ ألن إال مضارع حلرف النفي أال ترى أنك إذا قلت جاءين القوم إال زيدا، فقد نفيت اجملئ عن زيد 
ب إال، فكما ال يعمل ما بعد حرف النفي فيما قبله، كذلك ال يعمل ما بعد إال فيما قبلها فإن قلت فهال مل يعمل ما 

آكل إال طعامك؟ قيل ما قبلها جيوز أن يعمل فيما بعدها، وإن مل جيز أن يعمل ما  قبلها فيما بعدها، فلم جيز ما زيد
بعدها فيما قبلها، أال ترى أنه قد جاز علمت ما زيد منطلق وقوله تعاىل وظنوا ما هلم من حميص وتظنون إن لبثتم إال 

  قليال، فيعمل ما قبلها فيها، ومل جيز ما بعدها أن يعمل فيما قبلها

  السبعون ما جاء يف التنزيل وقد حذف منه ياء النسباحلادي و

فمن ذلك قوله تعاىل ولو نزلناه على بعض األعجمني ومجع أعجمى مثل أشعرى، حذف منه ياء النسب يف اجلمع، 
وليس مجع أعجم، ألن أعجم مثل أمحر، وال يقال يف أمحر أمحرون ومثله سالم على آل ياسني؛ هو مجع الياس، مثل 

  مجع أشعرى أشعرين، يف

ومنه قراءة من قرأ فاسأل العادين، بالتخفيف، مجع عاد، لكن أبدل من حرف التضعيف ياء، مثل تظنيت، يف 
  تظننت، وكأنه أبدل يف عد، و عددت عديت و عدا



  الثاين والسبعون ما جاء يف التنزيل وقد أبدل املستثىن من املستثىن منه

نهم، رفعوا قليال بالبدل من، الواو، يف فعلوه، إال ابن عامر ومن ذلك قوله فمن ذلك قوله تعاىل ما فعلوه إال قليلٌ م
وال يلتفت منكم أحٌد إال امرأتك رفعه ابن كثري وأبو عمرو على البدل من أحد ومن ذلك قوله ومل يكن هلم شهداء 

ال اهللا، ف من مبتدأ إال أنفسهم، رفعوا أنفسهم عن آخرهم، على البدل من، شهداء ومنه قوله ومن يغفر الذنوب إ
استفهام مبعىن النفي، ويف يغفر ضمري يعود إىل من وقوله إال اهللا رفع بدل من الضمري يف يغفر وكأنه قال ما أحد 

يغفر الذنوب إال اهللا فثبت أن نظر شارحكم اجلليل يف هذا الباب ساقط، حيث قال من مبتدأ، وقوله إال اهللا خربه 
يم إال من سفه نفسه رفع، بدل من الضمري يف يرغب فاالختيار يف هذه األشياء إذا ومثله ومن يرغب عن ملة إبراه

كان بعد النفي أن يكون بدال مما قبله، عند سيبويه وغريه وقال قوم إذا مل جيز يف االستثناء لفظ اإلجياب مل جيز 
وال يقولون ما أتاين أحد إال زيد، ألنه  البدل، فيقولون ما أتاين إال زيد، على البدل، ألنه جيوز أتاين القوم إال زيدا،

ال جيوز أتاين أحد قال أبو سعيد وألنه قد أحاط العلم إنا إذا قلنا ما أتاين أحد، فقد دخل فيه القوم وغريهم، فإمنا 
ذكر بعض ما اشتمل عليه أحدمها يستثىن بعضه وقد احتج عليهم سيبويه ببعض ما ذكرناه، بأن قال كان ينبغي إن 

أن يقول ما أتاين أحد إال وقد قال ذاك إال زيدا، والصواب يف ذلك نصب زيد و، ما أتاين أحد إال قد  قال ذلك
قال ذاك إال زيدا؛ ألنك ملا قلت ما أتاين أحد إال قد قال ذاك، صار الكالم موجبا ملا استثىن من املنفي، فكأنه قال 

صب، وإمنا ذكر هذا ألنه ألزم القائل مبا ذكر من كلهم قالوا ذاك، فاستثىن زيدا من شيء موجب يف احلكم، فن
جواز ما أتاين أحد إال زيد، ومنع ما أتاين القوم إال زيد، فإن قال إن كان يوجب النصب ألن الذي قيل إال مجع، 

فقد قال اهللا تعاىل ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم بعد اجلمع، وإن كان جواز الرفع والبدل ألن الذي قبل إال 
، فينبغي أن جييزوا الرفع يف قوهلم ما أتاين إال أحد إال قد قال ذاك إال زيد، فالواجب فيه النصب، وإمنا أجلأهم واحد

سيبويه، إال أن يقولوا الذي يوجب البدل أن يكون ما قبل إال نفيا فقط، مجعا كان أو واحدا قال أبو علي الوجه يف 
كثر األشيع يف االستعمال واألقيس، فقوته من جهة القياس أن معىن ما قوهلم، ما أتاين أحد إال زيد، الرفع، وهو األ

أتاين أحد إال زيدا، وما أتاين إال زيد، واحد، فكما اتفقوا على ما أتاين إال زيد، إال الرفع، وكان ما أتاين أحد إال 
ذر ملا كان يف معىن يدع زيد، مبنزلته ومبعناه، اختاروا الرفع مع ذكر أحد وأجروا ذلك على يذر، ويدع، يف أن ي

فتح، وإن مل يكن فيه حرف حلق ومما يقوى ذلك أهنم يقولون ما جاءين إال امرأة، فيذكرون محالً على املعىن وال 
  يؤنثون، ذلك فيما زعم أبو احلسن، إال يف الشعر، قال

  فما بقيت إال الضلوع اجلراشع... ترى البحر واآلجال يأتى عروضها 
عىن يف هذا الوضع فلم يلحقوا الفعل عالمة التأنيث، كذلك أجروه عليه يف حنو ما جاءين أحد فكما أجروه على امل

إال زيد، فرفعوا االسم الواقع بعد حرف االستثناء؛ وأما من نصب فقال ما جاءين أحد إال زيدا، فإنه جعل النفي 
  مبنزلة اإلجياب، من حيث اجتمعا، يف أن كل واحٍد منهما كالم تام

  
  والسبعون ما جاء يف التنزيل وأنت تظنه فعلت الضرب يف معىن ضربته، وذلك لقلة تأملك يف هذه الصناعة الثالث

فمن ذلك قوله تعاىل ما يفعل اهللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتم إذا فسرت ما ب ما النافية توجه عليك أن تقول ال 
له ما يفعل اهللا بعذابكم وإذا فسرته باالستفهام مل يعذبكم اهللا إن شكرمت وآمنتم وقوله ال يعذبكم اهللا أفصح من قو

  يلزمك هذا الطعن



ومن ذلك قوله تعاىل والذين هم للزكاة فاعلون فيقال لك هال قال والذين هم للمال مزكون، ألن زكيت املال 
ملون ألجل أفصح من فعلت زكاة املال، وال يعلم هذا الطاعن أن معىن قوله والذين هم للزكاة فاعلون الذين هم عا

الطهارة واإلسالم ويطهرون أنفسهم، كما قال قد أفلح من زكاها، فليس هذا من زكاة املال يف شيء، أو يعىن قد 
أفلح من زكاها، أي من املعاصي والفجور ومن ذلك قوله ودع أذاهم وتوكل على اهللا قال معناه ال تؤذهم، وهو 

ف من أذاهم ومن ذلك وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم ومن أفصح من دع أذاهم، إال أهنم قالوا معناه دع اخلو
يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل املعىن من يفعل املذكور منكم؛ ألن قبله تلقون إليهم باملودة ولو مل يفسره مبا 
رتنا ذكرنا كان من يفعل اإللقاء باملودة، فيقال لو قال؛ ومن يلق املودة منكم، كان أفصح فهذه أربع آيات حض

  اآلن

  الرابع والسبعون ما جاء يف التنزيل مما يتخرج على أبنية التصريف

فمن ذلك قوله تعاىل ذرية بعضها من بعضٍ فسروه مرةً ب فعيلة من الذر، و فعلولة منه أيضا، من ذرأ اهللا اخللق 
دفع، وإن خففت ومن ذلك قوله تعاىل كوكب درى قال أبو علي من قال درى، كان فعيال من الدرء الذي هو ال

اهلمزة من هذا قلت درى وحكى سيبويه عن أيب اخلطاب كوكب درى، يف الصفات، ومن األمساء املريق، للعصفر 
  ومن ذلك جربيل، وميكائيل، وإسرائيل

قال أبو علي روينا عن أيب احلسن من طريق أيب عبد اهللا اليزيدي عن عمه عنه أنه قال يف جربيل مخس لغات 
، وجربال، وجربيل، وجربين، وهذه أمساء معربة؛ فإذا أتى هبا على ما يف أبنية العرب مثله كان جربايل، وجربئيل

أذهب يف باب التعريب، يقوى ذلك تغيريهم للحروف املفردة اليت ليست من حروفهم، لتغيريهم احلرف الذي بني 
ربند، والفرند؛ وكذلك حتريكهم احلركة اليت اهلاء والباء يف قلبهم إياه إىل الباء احملضة أو الفاء احملضة؛ كقوهلم ال

ليست من كالمهم، كاحلركة اليت يف قول العجم زور وأشوب، حيصلوهنا ضمة، فكما غريوا احلرف واحلركات إىل 
ما يف كالمهم، فكذلك القياس يف أبنية هذه الكلم، إال أهنم قد تركوا أشياء من العجمة على أبنية العجم، اليت 

لعرب، كاآلجر، واإلبريسم، والفرند، وليس يف كالمهم على هذه األبنية، فكذلك قول من قال ليست من أبنية ا
جربيل، إذا كسر اجليم كان على لفظ قنديل و برطيل، وإذا فتحها فليس هلذا البناء مثل يف كالمهم، فيكون هذا 

فكال املذهبني حسن الستعمال  من باب اآلجر، والفرند؛ وحنو ذلك من املعرب الذي مل جيىء له مثل يف كالمهم،
العرب هلما مجيعا، وإن كان املوافق ألبنيتهم أذهب يف باب التعريب، وكذلك القول يف ميكال، وميكايل، بزنة 

سرداح، وقنطار؛ و ميكايل خارج عن أبنية كالم العرب فأما القول يف زنة ميطل فال خيلو من أن يكون فيعاال أو 
يعاال ألن هذا بناء خيتص به املصدر كالقيتال، واحليقال، وليس هذا االسم مبصدر، وال مفعاال، وال جيوز أن يكون ف

جيوز أن يكون فعاال فيكون من أ كل أو وكل؛ ألن اهلمزة احملذوفة من ميكايل حمتسب هبا يف البناء؛ فإذا ثبت لك 
 األمساء اجلارية على أفعاهلا، وليس ذلك صارت الكلمة من األربعة، وباب األربعة ال تلحقها الزيادة يف أوائلها إال

هذا على ذلك احلد، فإذا مل يكن كذلك ثبت أن امليم أصل، كما كانت اهلمزة يف إبراهيم وحنوه أصال ليس بزيادة 
وال جيوز أيضا أن يكون فعاال ألن اهلمزة احملذوفة من البناء مقدرة فيه، نظري ذلك يف حذف اهلمزة واالعتداد هبا مع 

البناء قوهلم سواية، إمنا هي سوائية كالكراهية، وكذلك اهلمزة احملذوفة من أشياء على قول أيب احلسن احلذف يف 
مقدرة يف البناء، فكذلك اهلمزة يف ميكائيل فإن قلت فلم ال جتعلها مبنزلة اليت يف حطايط و جرايض فإن ذلك ال 



اض فهو ذا مبنزلة اليت يف برائل وكذلك جربيل اهلمزة جيوز، ألن الداللة مل تقم على زيادهتا، كما قلت يف قوهلم جرو
اليت حتذف منها ينبغي أن يقدر حذفها للتخفيف، وحذفها للتخفيف ال يوجب إسقاطها من أصل البناء، كما مل جيز 
إسقاطها يف سوايه من أصل البناء فإذا كان كذلك كانت الكلمة من بنات اخلمسة، وهذا التقدير يقوى قول من 

ئل و ميكائيل باهلمزة، ألنه يقول إن الذي قرأ جربيل وإن كان يف اللفظ مثل برطيل فتلك اهلمزة عنده قرأ جرب
مقدرة، وإذا كانت مقدرة يف املعىن فهي مثل مائبت يف اللفظ، وأما اسرافيل فاهلمزة فيه أصل،ألن الكلمة من بنات 

سة، كما كان جربيل كذلك، والقول يف مهزة األربعة، كما كانت امليم من ميكايل كذلك، ف إسرافيل من اخلم
اسرايل و امساعيل و ابراهيم مثل القول يف مهزة اسرافيل، فإهنا من نفس الكلمة، والكلمة من بنات اخلمسة، وقد 

  جاء يف أشعارهم األمران، ما هو على لفظ التعريب، وما هو خارج عن ذلك، قال
  بوا ميكاالوجبربئيل وكذ... عبدوا الصليب وكذبوا مبحمٍد 

  وقال
  وروح القدس ليس له كفاء... وجربيلٌ رسول اهللا فينا 

  وقال
  يد الدهر إال جربئيل أمامها... شهدنا فما تلقى لنا من كتيبٍة 

  وقال كعب بن مالك
  فيه لذا النصر ميكالٌ وجربيل... ويوم بدرٍ لقيناكم لنا مدد 

ويهمز اسرائيل فما أراه إال لقلة جمىء اسرال وكثرة جمىء فأما ما روى عن أيب عمرو أنه كان خيفف جربيل وميكال 
  جربيل وميكال يف كالمهم، والقياس فيهما واحد، وقد جاء يف شعر أمية إسرال، قال

  غري نفسي إال بنو إسرال... ال أرى من يعيشىن يف حيايت 
ليس مبستقيم من وجهني أحدمها أن قال إن ايل و آل اسم اهللا، وأضيف ما قبلهما إليهما، كما يقال عبد اهللا؛ وهذا 

  ايل و ال ال يعرفان يف اسم اهللا سبحانه وتعاىل يف اللغة العربية

واآلخر أنه لو كان كذلك مل ينصرف آخر االسم يف وجوه العربية، ولكان اآلخر جمرورا، كما أن آخر عبد اهللا 
األمساء املضاف إليها ومما يلحق هبذا كذلك، ولو كان مضافا لوقع التعريب عليه، على حد ما وقع يف غريه من 

الباب زكريا من قوله عز وجل وكفلها زكريا فالقول يف مهزته أهنا ال ختلو من أن تكون للتأنيث أو لإلحلاق به، وال 
جيوز أن تكون منقلبة، وال جيوز أن تكون لإلحلاق، ألنه ليس يف األصول شيء على وزنه فيكون هذا ملحقا به، وال 

ون منقلبة ألن االنقالب ال خيلو من أن يكون من نفس احلرف، أو من اإلحلاق، فال جيوز أن يكون من جيوز أن تك
نفس احلرف، ألن الياء والواو ال يكونان أصال فيما كان على أربعة أحرف، وال جيوز أن تكون منقلبة من حرف 

طل هذا ثبت أنه للتأنيث، وكذلك القول اإلحلاق، ألنه ليس يف األصول شيء على وزنه يكون هذا ملحقا به، فإذا ب
  فيمن قصر وقال زكريا، ونظري القصر واملد يف هذا االسم قوهلم اهليجا، واهليجاء، قال لبيد

  فحسبك والضحاك سيٌف مهند... إذا كانت اهليجاء وانشقت العصا 
جليض واجليضى، فعلى هذا ملا أعربت الكلمة وافقت العربية، وقد حذفوا ألف التأنيث من الكلمة فقالوا ميشى ا

قالوا زكريا وزكرى، فمن قال زكرى، صرف، والقول فيه أنه حذف الياءين اللتني كانتا يف زكريا وأحلق الكلمة 
ياء النسب، يدلك على ذلك صرف االسم، ولو كانت الياء يف زكرى الياءين اللتني كانتا يف زكريا لوجب أال 

ابراهيم وحنوه من األعجمية ال ينصرف، وانصراف االسم يدل على أن ينصرف االسم للعجمة والتعريف، كما أن 



الياءين للنسب فانصرف االسم، وإن كان لو مل يلحقه الياء مل ينصرف للعجمة والتعريف، يدلك على ذلك أن ما 
ث كان على وزن مفاعل ال ينصرف، فإذا حلقته ياء النسب انصرف، كقولك مدائىن، ومغافرى وقد جرت تاء التأني

فقالوا صياقل فلم يصرفوا، وأحلقوا التاء فقالوا صياقلة، فاتفق تاء التأنيث وياء النسب يف هذا، كما اتفقا يف رومى 
وروم، وشعرية وشعري، وحلقت االسم يا آان، وإن مل يكن فيه معىن نسب إىل شيء، كما مل يكن يف كرسى، 

يث ما مل يكن فيه معىن تأنيث، كعرفة وطلحة، وحنو ذلك وقمرى، ومثاىن، معىن نسب إىل شيء وهذا نظري حلاق التأن
ويدل على أن الياءين يف زكرى ليستا اللتني كانتا يف زكريا أن ياءى النسب ال تلحقان قبل ألف التأنيث، وإن كانتا 

عليها  قد حلقتا قبل التاء يف بصرية ألن التاء مبنزلة اسم مضموم إىل اسم، واأللف ليست كذلك، أال ترى أنك تيسر
االسم، والتاء ليست كذلك ذكره الفارس يف احلجة ومن ذلك قراءة من قرأ أال إهنم يثنون صدورهم على يفعوعل 

صدورهم بالرفع مبعىن تنطوى صدورهم انطواء وروى أيضا بالياء يثنوىن من اثنوىن مثل احلوىن كررت العني 
ثنون بالم التأكيد يف خرب إن، وأراد تثنوىن على ما للمبالغة ومنه اخشوشنوا، من قول عمر وروى عن ابن عباس لي

مضى، لكنه حذف الياء ختفيفا وصدورهم كذلك رفع وروى عن ابن عباس أيضا يثنون ووزنه يفعوعل من الثن 
وهو ما يبس وهش من العشب، وتكرير العني فيه أيضا للمبالغة، و صدورهم رفع فاعل بالفعل، واملعىن ألن قلوهبم 

الستخفاء من اهللا تعاىل فأما تشديد النون فألنه كان يف األصل يثنونن فأدغم، ألن إظهار ذلك شاذ انقادت هلم ل
وروى أيضا يثنئن باهلمزة، مثل يطمئن و صدورهم كذلك رفع وهو من باب وشاح وإشاح، ووسادٍة وإسادة وقد 

قائهما بالكسر، فانقلبت مهزة وروى قيل إن يثنئن يفعئل، من الثن املقدم، مثل حيمار، ويصفار فحركت األلف اللت
إال أهنم يثنون صدورهم، من أثىن يثىن، إذا وجده منطويا على العداوة، من باب، أمحدته، أي، وجدته حممودا ومن 
ذلك ام جاء يف التنزيل من قوله يف حنو قوله إياك نعبد وإياك نستعني وقوله وإياى فارهبون، وقوله وإياى فاتقون، 

عون إال إياه، وقوله فإياى فاعبدون كل مفسر، على قول أيب إسحاق؛ ألن إياك عنده مظهر، وهو وقوله ضل من تد
مضاف إىل الكاف، وعلى قول غريه هو مضمر، فإذا كان مضمرا مل حيكم بوزنه وال اشتقاقه وال تصرفه، فأما إذا 

يكون من لفظ آويت واآلخر كان مظهرا ومسى به على قول من قال هو مضمر، فيحتمل ثالثة أضرب أحدمها أن 
  أن يكون من لفظ اآلية واآلخر أن يكون من تركيب أو و، وهو من قول الشاعر

  ومن بعد أرضٍ دوهنا ومساء... فأو لذكراها إذا ما ذكرهتا 

فيمن رواه هكذا فأو على هذا مبنزلة قو زيدا، وهو من مضاعف الواو، وال يكون فأو، كقولك سو زيدا، وأو 
بال، فإن ذهب إىل أن أيا من لفظ أويت احتمل ثالثة أمثلة أحدها أن يكون، أفعل والثاين فعيال، عمرا، و حو ح

وفعوال واألخرية فعلى أما أفعل فأصله إيؤى، فقلبت الياء، اليت هي الٌم، ألفاً، لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت 
سار اهلمزة قبلها، فصارت ايوا، فلما اجتمعت الياء إأوا قلبت اهلمزة األوىل اليت هي فاء الفعل ياء، لسكوهنا وانك

والواو وسبقت الياء بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء يف الياء فصارت إيا فإن قلت ألست تعلم أن الياء قبل 
غري  الواو يف إيوا ليست بأصلٍ، وإمنا هي بدل من اهلمزة اليت هي ياء الفعل، فهال مل تقلب هلا الواو ياء، إذ كانت

أصل وبدال من مهزة، كما يقول يف األمر من أوى يأوى إيو يا رجل، وال تقلب الواو ياء، وإن كانت قبلها ياء، ألن 
تلك الياء أصلها اهلمزة؟ فاجلواب أن هذا إمنا يفعل يف الفعل ال يف االسم، وذلك أن الفعل ال يستقر على حال 

إمنا هي ثابتة ما ابتدأت، فإذا وصلت سقطت البتة، أال تراك تقول واحدة، وال اهلمزة املكسورة يف أوله بالزمة، و
أيو، و أو، وإن شئت فأو، كما قال فأووا إىل الكهف، وليس كذلك االسم، ألنه إن كانت يف أوله كسرة أو ضمة 
 أو فتحة ثبت على كل حال، وذلك قولك إياك نعبد، وضربت القوم إال إياك، فاهلمزة ثابتة مكسورة يف الوصل



والوقف، أال ترى أهنم قالوا يف مثل أحوى من أويت أيا، فأصله أأوا، فقلبت اهلمزة الثانية الجتماع اهلمزتني ياء، 
فصارت ايوا، وقلبت الواو ياء لوقوع الياء الساكنة املبدلة من اهلمزة قبلها، فصار أىي فلما اجتمعت ثالث ياءات 

من تصغري أحوى يف قولك أحى وكذلك قالوا يف مثل أويٍة من  على هذه الصفة حذفت األخرية ختفيفا، كما حذفت
أويت أياه، وأصله أوية، فقلبت اهلمزة الثانية ياء، وأبدلت هلا الواو ياء، وأدغمت األوىل يف الثانية، وقلبت الياء 

ل ال تثبت على األخرية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت أياه فهذا حكم األمساء ألهنا غري منقلبة، واألفعا
طريقة واحدة، فليس التغيري فيها بثابت وأما كونه فعيال من وزن عرتل و طرمي و عذمي فأصله على هذا أوىي، 

ففصلت ياء فعيل بني الواو والياء، كما فصلت يف املثال بني العني والالم، فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت 
 قلبت الياء األخرية، اليت هي الٌم ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، ياء وأدغمت يف ياء فعيل، فصارت أىي، مث

فصارت أيا وأما كونه فعوال فأصله إووى فقلبت الواو األوىل ياء، اليت هي عني لسكوهنا وانكسار اهلمزة قبلها، مث 
لبت الياء، اليت هي الٌم ألفاً، قلبت الواو الزائدة بعدها ياء، لوقوع الياء ساكنة قبلها، وأدغمت األوىل يف الثانية، وق

لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت إيا، كما ترى، فلم تصح الواوان، ألهنما لستا عينني وأما كونه فعلى فأصله إويا 
فقلبت الواو ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها ولوقوع الياء بعدها أيضا، مث أدغمت يف الياء بعدها فصارت إيا فإن 

هو أفعل مل ينصرف معرفة وانصرف نكرة، وحاله فيه حال إشفى، وإن مسيت به رجال وهو فعلى مسيت به رجال و
فالوجه أن جيعل ألفه للتأنيث مبنزلة ألف ذكرى و ذفرى، فإذا كان كذلك مل ينصرف معرفة وال نكرة، وإن ذهبت 

صرفته نكرة، وجرى حينئٍذ جمرى إىل أن ألفه لإلحلاق وأحلقته ب جترع وأجريتها جمرى ألف مغزى مل تصرفه معرفة و
ألف حبنطى و دلنطى و سرندى وأما إذا جعلت أيا من لفظ اآلية فيحتمل أن يكون على واحٍد من مخسة أمثلة، 

  وهي أفعل، وفعل، وفعيل، وفعول، وفعلى، وذلك أن عني اآلية من الياء، كقول الشاعر
  غري أثافيه وأرمدائه... مل يبق هذا الدهر من آيائه 

ور الياء عينا يف آياته يدل على ما ذكرناه من كون العني من آية ياء، وذلك أن وزن آيا افعال، ولو كانت العني فظه
واوا لقالوا أواية، إذ ال مانع من ظهور الواو يف هذا املوضع، فإذا ثبت وبغريه مما يطول ذكره كون العني من آية ياء 

ة الثانية اليت هي فاء ياًء، الجتماع اهلمزتني وانكسار األوىل منهما، مث مث جعلت ايا افعال فأوصله اآئى، فقلبت اهلمز
أدغمتهما يف الياء اليت هي عني بعدها فصارت أي، مث قلبت الياء اليت هي الم يف آيٍة و آى ألفا، لتحركها وانفتاح 

اهلمزة اليت هي فاء يف افعل من ما قبلها، فصارت أيا، ومل يسغ االعتراض الذي وقع قدميا يف إدغام الياء املبدلة من 
اويت إذ صار لفظها إىل أيوى ألن العني هناك واو، فاحتجت إىل قلبها ياء، لوقوع الياء املبدلة من اهلمزة قبلها، 

واالنتصار هناك لذاك وأما إذا جعلتها من اآليه والعني يف األصل ياء، مث وقعت قبلها الياء املبدلة من اهلمزة اليت هي 
ا اجتمع املثالن وسكن األول منهما أدغم يف الثاين بال نظرٍ، فقلبت إيا، وجرى ذلك جمرى قوله، عز امسه فاء، فلم

هم أحسن أثاثاً وريا فيمن مل يهمز وجعله فعال من رأيت وأصله على هذا رئيا قال وحدثنا أبو علي أن القراءة فيه 
 مثل ألق و قنب فالياء املشددة هي العني املشددة، وأصله على ثالثة أوجه رئيا، وريا، وزيا، بالزاي وإذا جعلته فعال

آىي، والياء املبدلة ألفا أخرى هي الم الفعل، فهي منقلبة من الياء اليت هي الم اية فقلبت الياء األخرية، ملا ذكرت 
ني فعيل وإذا جعلته لك وإذا جعلته فعيال، مثل عزمي، و حذمي، فالياء الثانية يف إيا هي ياء فعيل والياء األوىل هي ع

فعوال فأصله إيوى، وهو بوزن خروع و جردل، فيمن كسر اجليم، فلما اجتمعت الياء والواو وسبقت الياء 
بالسكون قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء اليت هي عني فعول يف الياء اليت أبدلت من واوه، وقلبت الياء اليت هي المٌ 

فعلى فالياء األوىل يف إيا هي العني والثانية هي الالم، واأللف ألف فعلى وجيوز  ألفا ملا ذكرنا فصارت ألفا فإذا جعلته



أن تكون للتأنيث، وجيوز أن تكون لإلحلاق، على ما تقدم، والوجه يف هذه األلفات أن تكون للتأنيث، ألهنا كذلك 
أوو فإنه حيتمل أربعة أمثلة، أكثر ما جاءت فأما إذا كان من لفظ فأولذ كراها، فأصله على ما يثبت لك من تركيب 

أحدها افعل، واآلخر فعيل، واآلخر فعول، واآلخر فعلى فإذا جعلته افعل فأصله اأوو فقلبت مهزته الثانية، اليت هي 
فاء افعل، ياء النكسار اهلمزة قبلها، فصار يف التقدير ايوو، مث قلبت الواو األوىل، اليت هي عني افعل ياء، لوقوع 

قبلها على ما تقدم، فصار يف التقدير ايو مث قلبت الواو ياء، ألهنا وقعت رابعة كما قلبت يف أغزيت و الياء الساكنة 
أعطيت، فصار يف التقدير إىي مث قلبت الياء األخرية ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار إيا، كما ترى وإذا جعلته 

عني الفعل ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها، وألهنا أيضا ساكنة  فعيال فأصله حينئذ او يو فقلبت الواو األوىل، اليت هي
قبل اإلدغام، مث أدغمت تلك الياء يف ياء فعيل فصارت ايو مث قلبت الواو ياء، ألهنا واقعة طرفا، مث قلبت تلك الياء 

ألوىل ياء لسكوهنا ألفا، على ما عمل يف املثال الذي قبلها، فصارت إيا وإذا كان فعوال فأصله إوو، فقلبت الواو ا
وانكسار ما قبلها، وقلبت الواو بعدها لوقوع الياء ساكنة قبلها، وأدغمت األوىل، مث قلبت الواو األخرية ياء مث 

ألفا، على ما قدمنا وإذا كانت فعلى فأصلها اووى، فقلبت الواو األوىل مث الثانية، مث أدغمت األوىل فيها، على ما 
ن إيا، إذا جعلتها من لفظ اوو فعال وجيوز فيه وجه ثالث، وهو أن يكون فعوال قلبت بيناه آنقا وال جيوز أن يكو

عينه للكسرة، مث واوه لوقوع الياء قبلها، فقلبت إيا وال يكون فعلى كما جاز فيما قبل، ألنه كان يلزم أن يكون 
  اللفظ به اوى

 يأت يف شيء من الكالم، وإن شئت جوزت وال جيوز أن يكون ايا فعلال، مضعف الالم، مبنزلة ضريب، ألن ذلك مل
ذلك فيه وقلت إهنما ليستا عينني فتلزما وتصحا وال جيوز أن يكون إيا من لفظ اآة، على أن جيعلهما، فعيال منها، 

وال افعال، ألنه كان يلزمك أن هتمز آخر الكلمة، ألنه الم فتقول إياء ومل يسمع فيه مهزة البتة، وال مسع أيضا خمففا 
بني، ولكن جيوز فيه على وجه غريب أن يكون فعلى من لفظ وأيت، ويكون أصله على هذا وييا، فهمزت واوه بني 

النكسارها، كما مهزت يف اساوة و إشاح وحنو ذلك، فصارت إييا، مث أبدلت اهلمزة ياء النكسار اهلمزة األوىل 
وىل قبلها، مث أدغمت الياء املنقلبة عن اهلمزة يف الياء قبلها، مث أدغمت الياء املنقلبة عن اهلمزة ياء النكسار اهلمزة األ

اليت هي الم وأيت فصارت إيا ومن ذلك قوله تعاىل وأنزل التورية واإلجنيل، إنا أنزلنا التورية فيها هًدى ونور وزن 
نت تقوم التوراة عندنا فوعلة من ورى الزند يرى، وأصله وورية فأبدل من الواو تاء، كتخمة، وتراث، وتوجل، وأ

وقيل أصله توراه تفعلة، فقلب، كما قيل يف جارية جاراة؛ ويف، ناصية ناصاة و إجنيل إفعيل من النجل، وهو األصل، 
  إذ هو أصل العلوم واحلكم

  اخلامس والسبعون ما جاء يف التنزيل من القلب واإلبدال

خلليل فعاىل مقلوب من فعايل، قدمت فمن ذلك قوله تعاىل نغفر لكم خطاياكم، وقوله أو احلوايا ف خطايا عند ا
الالم على اهلمزة، فصار خطا أى مث أبدلت من الكسرة فتحة ومن الياء ألف، فصار خطآ فلما كثرت األمثال 

أبدلت اهلمزة ياء فصار خطايا وهكذا احلوايا أصله حواىي مث حوايا ومن ذلك قوله على شفا جرف هارٍ أصلها هاير 
  ه شاك السالح، والث، وأنشدفصار، هار، مثل قاض، ومثل

  الٍث به األشاء والعربى
ومن ذلك قوله تعاىل ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ف أشياء أصله شيئاء، على وزن فعالء يدل على 



الكثرة كالطرفاء، واحللفاء، قلبت المه إىل أوله، فصار لفعاء هذا مذهب اخلليل وقال األخفش أصله أشيياء على 
الء، فحذفت الم الفعل قال الفراء وزنه أفعال، وقد ذكرت وجه كل قول يف اخلالف ومن ذلك قوله تعاىل وزن أفع

كلتا اجلنتني آتت أكلها، التاء بدل من الواو، اليت هي الم يف كال، كما قلنا يف التوراة و التراث من قوله وتأكلون 
الم كال قال اجلرمى التاء زائدة يف كلتا، ووزنه فعتل، وليس التراث أكالً ملا وقيل هي بدل من التاء إهنم اختلفوا يف 

يف الكالم فعتل، وكذلك التاء يف بيٍت و أخٍت من قوله تعاىل وله أخ أو أخت، بدل من الواو لقولك أخوان 
وإخوان، فأما البنت فيجوز أن يكون من الواو، وجيوز أن يكون من الياء ومن ذلك قوله تعاىل وإذا الرسل أقتت 

صله، وقتت، ألنه من الوقت أي مجعت لوقتها ومنه فطفق مسحاً بالسوق، فيمن مهز وقوله فاستوى على سوقه مهز أ
الواو جملاورة الضمة كما مهزها إذا انضمت، وهلذا قرأ من قرأ وكشفت عن ساقيها، باهلمز، كما اعتاد اهلمز يف 

  وحد ألنه من الوحدة السوق ومنه قوله قل هو اهللا أحد، اهلمزة بدل من الواو، يف
  

  السادس والسبعون ما جاء يف التنزيل من إذا الزمانية وإذا املكانية، وغري ذلك من قسميهما
وأعلم أن إذا الزمانية اسم يف حنو قوله تعاىل فإذا نفخ يف الصور، فإذا نقر يف الناقور، وأئذا متنا وكنا تراباً، ألهنا 

يف حنو قوله بعد إذ أنتم مسلمون والعرب حتمل النقيض على النقيض،  نقيضة إذ وقد ثبت بالدليل كون إذ امسا
  كقوله

  إذا راح أصحايب ولست برائح... وقبل غٍد يا هلف نفسي على غٍد 
فأبدله من غٍد واحلرف ال يبدل من االسم، فثبت أنه اسم، وإذا كان امسا كان امسا للوقت فينضاف إىل ما بعده، 

كان العامل فيه جوابه إذا كان فعال، فإن مل يكن فعال قدر تقدير الفعل، كقوله فإذا  وإذا كان مضافا إىل ما بعده
نفخ يف الصور فال أنساب بينهم، والتقدير فإذا نفخ يف الصور تنافروا وجتادلوا وهكذا كل ما كان هبذه املنزلة فأما 

وقال أبو إسحاق يف قوله تعاىل إذا مزقتم كل  قوله أئذا كنا تراباً أئنا لفى خلق جديد وأخواهتا، فقد قدمنا القول فيه
ممزق العامل يف إذا قوله مزقتم، وجيريه جمرى أى يف اجلزاء، حنو أيا تضرب أضرب، ومىت تأتنا آتك، ألن إذا جيئ 

  مبعىن مىت

قال ويف التنزيل حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت أي مىت ضاقت عليهم األرض مبا رحبت، وهذا يقوي 
يب زيد وحممد إن الرجل إذا قال إذا مل أطلقك فأنت طالق، مث سكت، طلقت يف احلال؛ ألن إذا ها هنا ك مىت، قول أ

كأنه قال مىت مل أطلقك فأنت طالق، ويف مىت إذا سكت طلقت ووجدنا هلذا القول حجة يف الكتاب، وهو غيالن بن 
  حريث

  دأب بكارٍ شاحيت بكارها... إذا رأتين سقطت أبصارها 
 ترى أنه ال يريد أن هذا يقع منها مرة واحدة يف وقت خمصوص، ألن ذلك ينتقص حال املدح، وإمنا يقول كلما أال

  رأتين سقطت أبصارها، أال تراه يقول بعده
  دأب بكار شاحيت بكارها

  و الدأب ال يستعمل إال يف التكرير دون اإلفراد، قال
  لدؤوبوما إن طبها إال ا... كأن هلا برحل القوم دوا 

  وقال
  تقاصر حىت كاد يف اآلل ميصح... دأبت إىل أن ينبت الظل بعدما 



  وأما قول اهلذيل
  بقرحته صدر الكمى املسربل... هزبر عراض الساعدين إذا رمى 
  تكن ثعلباً أو ينب عنك فتدخل... مىت ما يضعك الليث حتت لبانه 

وليس يف البيت ما يكون جوابا، وال قبله فعل  تدخل تدهش غريه يدخل يف الدخل فإنه يسأل عن جواب إذا رمى
يكون بدال من اجلواب، وداال عليه، ويف ذلك جوابان أحدمها أنه أجرى الصفة جمرى الفعل ملا فيها من معىن 

الفعلية، كقولك مررت برجل شجاع إذا لقى وكرمي إذا سئل، أي إذا سئل كرم وإذا لقى شجع وقد تقدم حنو 
جلواب داللة الفعل عليه، فكذلك هذا، كأنه قال يعظم يف العني إذا رمى بقرحته، أي جببهته هذا، فتدل الصفة على ا

صدر الكمى؛ ألن هزبرا كأنه من لفظ أزبر وهو من معناه، وكأن اهلاء، وإن كانت هناك أصال، زائدة وليست 
عراض فصفة من عرض، وأمرها معتدة من هاء هجرعٍ و هبلع مل يبعد أن يعتقد أيضا زيادة هاء هزبر و هربقى وأما 

  واضح فهذا جواب واآلخر، وهو أغمض وهو أن يكون قوله يف البيت الثاين
  مىت ما يضعك الليث حتت لبانه

بدالً من قوله إذا رمى بقرحته صدر الكمى، وإذا كان بدال منه كان قوله تكن ثعلبا جوابا للثاين بدال من األول، 
  فيجرى حينئذ جمرى قوهلم فصار جواب الثاين جوابا هلما مجيعا

  جتد حطباً جزالً ونارا تأججا... مىت تأتنا تلمم بنا يف ديارنا 
يف البدل، وإن كان حرف الشرط قد أعيد يف بيت اهلذىل ومل يعد يف قوله تلمم بنا فإن قلت فقد علمنا أن البدل 

  يفيد ما ال يفيد املبدل منه ويزيد به عليه، فما الذي زاده قوله
  ضعك الليث حتت لبانهمىت ما ي

على قوله إذا رمى بقرحته صدر الكمى؟ فالفائدة يف ذلك أنه إذا قال رمى صدر الكمى، فإمنا ذكر جنس الكماة 
  إطالقاً من غري تقيد، وإذا قال
  مىت ما يضعك الليث حتت لبانه

ما يصيبه يف مجلة فقد خاطبه بذلك وخصه به وقصره عليه ويف القول األول إمنا كان خيص املخاطب منه قدر 
اجلماعة الذين هو واحد منهم، ويف الثاين من القصد له والتوجه إليه ما قدمناه، وكان ذلك أبلغ وأفخم وأشد 
إرهابا وتعظيما واعلم أن إذا يف هذا البيت على هذا التأويل الثاين ينبغي أن تكون متعلقة بنفس رمى ومنصوبة 

موضع جزم هبا، كما جيزم بالشرط الصريح، كما أن يضع يف البيت الثاين  املوضع به، وليست مضافة إليه، بل هو يف
  جمزوم ب مىت، وهي منصوبة املوضع ب يضع نفسها من غري خالف، فهو إذاً يف الضرورة كقوله

  ناراً إذا أمخدت نرياهنم تقد... ترفع يل خندف واهللا يرفع يل 
ول حتتها، وهال محلت إذا على باهبا من كوهنا مضافة إىل فإن قيل فما الذي دعا إىل اعتقاد هذه الضرورة والدخ

  الفعل، كقوله تعاىل إذا جاء نصر اهللا والفتح، وقوله إذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه، وقول كعب
  آخر الليل ناشطا مذعوراً... وإذا ما تشاء تبعث منها 

اسم جمرور، ولذلك رفعوه، أعىن لوقوعه موقع االسم  أال ترى أصحابنا يعتقدون أن الفعل بعد إذا هذه يف موضع
فاجلواب أنا إمنا ركبنا هذه الضرورة يف اللفظ حمافظة على صحة املعىن، وذلك إن إذا هذه واجبة، أال تراهم يقولون 

ها، آتيك إذا محر البسر، وال جييزون، آتيك أن امحر البسر، ألن امحرار البسر واقع ال حمالة، و إن مشكوك يف فعل
  جيوز وقوعه وال جيب، و مىت كان يف ذلك ليست بواجبة الفعل، أال ترى إىل قول طرفة



  وإن كنت عنها غانياً فاغن وازدد... مىت تأتنا نصبحك كأساً روية 
أي فاثبت على حال غناك وإذا كانت مىت مل حيسن أن جتعلها بدال من إذا، ألن إذا معروفة مقصورة على موضع 

ائعة غري واجبة، فلو أبدلت مىت من إذا، وهي على ما هي عليه من كوهنا واجبة مضافة، كنت قد وواجبة، و مىت ش
أبدلت األعم من األخص، فكما ال جيوز ضربت رأس زيد زيدا، على أن تبدل زيدا من رأسه، ملا يف ذلك من 

اد حاهلا من كوهنا خالصة التراجع عن اخلصوص إىل العموم، كذلك ال حيسن أن تبدل مىت من إذا و إذا، على معت
واجبة، فإذا مل جيز ذلك عدلت هبا إىل إخالصها واطراحها وإحماضها شرطا البتة، فإذا حصلت له شاعت شيوع مجيع 
حروف الشرط، وإذا شاعت فارقت موضعها من اإلضافة وخلصت شرطا أن حيكم على موضع الفعل بعدها باجلزم 

وإذا كان كذلك محلت إذا يف بيت اهلذىل على أهنا اجلازمة يف الضرورة، ملا  يف املعىن، وإن مل يظهر ذلك إىل اللفظ،
  عليك يف ترك ذلك من إبدال األعم من األخص، وقد علمت ما يقوله أصحابنا يف بيت الكتاب

  وهاج أهواءك املكنونة الطلل... اعتاد قلبك من سلمى عوائده 
  ؤه خضلوكل حريان سارٍ ما... ربع قواء أذاع املعصرات به 

من أن قول ربع خرب مبتدأ مضمر، أي هو ربع؛ ومل يكن بدال من طلل، ملا ذكرنا وأبو حنيفة جيعل إذا مبنزلة إن 
  فيقول إمنا يقع الطالق يف قوله إذا مل أطلقك عند املوت كما لو قال إن مل أطلقك، وله قوله

  وإذا تصبك خصاصة فتجمل
  وقوله

  إذا ما خبت نرياهنم تقد
ليت يف الكتاب وأما قوله تعاىل إذا وقعت الواقعة إىل قوله إذا رجت األرض رجا فقاس عثمان هذا على واألبيات ا

  قوله
  إذا راح أصحايب

وزعم أن إذا األوىل مبتدأ، والثانية يف موضع اخلرب، وكنا قدميا ذكرنا أن العامل فيه قوله خافضة رافعة على تقدير 
فهي خافضة رافعة، أي إذا وقعت خفضت قوما ورفعت قوما، وأجزنا فيه أن يعمل فيه ليس لوقعتها كاذبة، وأن 

قوله تعاىل فإذا نقر يف الناقور فذلك يومئذٍ يوٌم عسري،  يعمل فيه اذكر، وأن يكون جوابه فأصحاب امليمنة وأما
فالعامل فيه مدلول الكالم، أي عسر ذلك اليوم يومئذ، أو ذلك النقر يومئذ وأما قوله تعاىل فإذا هي شاخصةٌ أبصار 

ربوا يف الذين كفروا، فقد ذكرناه يف باب التقدمي والتأخري وكذا أئذا ما مت لسوف أخرج حيا وأما قوله إذا ض
األرض أو كانوا غزى، فقد تضع العرب إذا موضع إذ، و إذ موضع إذا، قال اهللا تعاىل إذ األغالل يف أعناقهم، و إذ 

ملا مضى، وإمنا هذا حديث عما يكون يف القيامة، إال أنه ملا حكى احلال قال إذ، حىت كأن املخاطبني هبذا حضور 
ن األمر حاضرا ال شك وواقع ال ارتياب به وحكاية احلالني للحال، ويف هذا ضرب من تصديق اخلرب، أي كا

املاضية، واآلتية كثري يف القرآن والشعر منه قوله تعاىل هذا من شيعته وهذا من عدوه، فقال هذا وهذا، ومل يقل 
  أحدمها كذا واآلخر كذا وكذا قول الربيق اهلذيل

  بعثت إذا ارتفع املرزم... ونائحة صوهتا رائع 
  ت إذا ارتفع املرزم، أي كنت موصوفا بأنين أبعثها إذا ارتفع املرزم وكذلك قول الشاعرفقوله بعث

  تقطع احلديث باإلمياض... جارية يف رمضان املاضي 
  فأما قول كثري



  وإذا مضى شيء كأن مل يفعل... فإذا وذلك ليس إال حينه 
س إال حينه، وأنشد هذا البيت نفسه، وأنشد محل أبو احلسن هذا على الواو الزائدة، حىت كأنه قال فإذا ذلك ولي

  معه بيتا آخر، وهو قول الشاعر
  إال كلمة حامل خبيال... فإذا وذلك يا كبيشة مل يكن 

وقال حممد بن يزيد إن البصريني ال يرون زيادة الواو، وقد كان يف الواجب أن يستثىن أبا احلسن وأعلم أن إذا ها 
ال بد هلا من ناصب تتعلق به، والناصب ما دل عليه قوله ليس إال حينه، وكأنه قال هنا هي املكانية اليت للمفاجأة، و

فإذا ذلك ذاهب خمتلس، فينصب، و إذا مبعىن ذاهب وخمتلس، كما أن قوله سبحانه فإذا نفخ يف الصور فال أنساب 
ذلك، وتقديره فإذا  بينهم يومئٍذ وال يتساءلون كذلك؛ وجيوز أن تنصب إذا يف البيت وتعلقها مبحذوف هو خرب

ذلك هالك، كقولك يف الدار زيد جالس، فإذا فعلت هذا جاز لك يف قوله ليس إال حينه األمران أحدمها أن جتعله 
  يف موضع احلال، فكأنه قال وإذا ذلك فانيا أو ذاهبا، كقولك خرجت فإذا زيد واقفا

ين ال بأحدمها، كما أنك إذا قلت شرابك واآلخر أن جتعله خربا آخر، فإذا فعلت ذلك علقت إذا مبجموع اخلرب
اليوم حلو حامض، علقت اليوم مبعىن جمموع اخلربين، فجرى ذلك جمرى قولك شرابك اليوم، من أي من يف هذا 
اليوم وأما قوهلم نظرت فإذا زيد بالباب، ف إذا يف موضع الرفع خرب زيد، و بالباب خرب ثان وقال بعضهم إذا ها 

احتج بأنه ناب عن الفاء يف جواب الشرط وأغىن غناه، فيكون حرفا كالفاء، والدليل على هنا حرف ليس باسم، و
ذا قوله تعاىل وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون املعىن قنطوا، وال يلزم أن احلرف ال يركب مع 

ذا زيد، ليس بكالم، ألن متامه االسم فيكون كالما، ولو قلت فإذا زيد، كان كالما، فثبت أنه اسم، ألنا نقول فإ
حمذوف، أي إذا زيد باحلضرة، أو، يف الوجود، فال يكون صحيحا إال بتقدير اخلرب؟ قلنا إنه اسم، ألهنا كلمة تركبت 

مع االسم ليس فيها عالمات احلرف، فوجب أن يكون امسا، قياسا على قولنا زيد قائم، وهذا ألن التركيب إمنا 
امسا مع اسم، أو فعال مع اسم، فأما احلرف مع االسم فليس بكالم إال يف النداء، وهذا يكون منه كالم إذا كان 

ليس بنداء، وال إذا فعال، فوجب أن يكون امسا يف موضع الرفع خرب املبتدأ، وهلذا املعىن قلنا يف قوهلم كيف زيد؟ إن 
من أن اخلرب حمذوف، قلنا ال حاجة إىل  كيف اسم ملا أفاد مع زيد، ولو كان حرفا مل يفد، فثبت أنه اسم وما ذكره

حذف اخلرب فيما ذكرناه، فإذا قلت فإذا زيد قائم، ف زيد مبتدأ، و إذا خربه، و قائم كذلك وإن شئت نصبت 
  قائما على احلال من الضمري الذي يف إذا، فيمن رفع زيدا باالبتداء، أو حاال من زيد فيمن رفعه بالظرف وأما قوله

  إذا اخليل كرتإذا أنا مل أطعن 
قال عثمان إذا و إذا يف البيت ففيهما نظر، وذلك أن كل واحدة منهما حمتاجة إىل ناصب هو جواهبا على شرط إذا 

الزمانية، وكل واحدة منهما فجواهبا حمذوف يدل عليه ما قبلها، وشرح ذلك أن إذا األوىل جواهبا حمذوف، حىت 
عن عاتقى أو ساعدي، على اختالف الروايتني يف عاتقى و ساعدى كأنه قال إذا أنا مل أطعن وجب طرحى للرمح 

  فدل قوله
  عالم تقول الرمح تثقل ساعدى

  على ما أراده من وجوب طرح الرمح إذا مل يطعن به، كما قال
  إذا مل تك قتاال... فما تصنع بالسيف 

إذا أكرمتين زرتك، وقولك أنت وحنو قولك أشكرك إذا أعطيتين، وأزورك إذا أكرمتين، أي إذا أعطيتين شكرتك، و
ظامل إن فعلت، أي إن فعلت ظلمت، ودل أنت ظامل على، ظلمت وهذا باب واضح، وما ناب عن جواهبما يف 



موضع جواب إذا الثانية، أي نائب عنه ودال عليه، تلخيصه أنه كأنه قال إذا اخليل كرت وجب إلقائي الرمح مع 
إذا مل مينعين من ذاك مانع وأما قوله تعاىل وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا  تركى الطعن به ومثله أزورك إذا أكرمتين

النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا، الفاء األوىل تكون جواب إذا ألن، إذا يف اقتضائه اخلرب مبنزلة إن، وقوله 
وٌف عليهم، يف أن اجلزاء فادفعوا جواب إن ومثل ذلك قوله تعاىل فإما يأتينكم مىن هًدى فمن تبع هداى فال خ

وشرطه جواب الشرط وقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخواهنم إذا ضربوا يف 
األرض، جاز وقوع إذا ها هنا، ألن الذين، يف موقع يصلح لوقوع اجلزاء فيه، أال ترى أن الفاء يدخل يف جوابه 

 موضع آخر معىن إذا مىت، كأنه مىت ضربوا يف األرض، أي هذا دأهبم، كلما وكأنه قال كالذين يقولون وقال يف
خرجوا ضاربني يف األرض قالوا هذا الكالم وقال يف قوله إذا فشلتم مبعىن مىت وجوابه مث صرفكم، على زيادة مث 

  عند األخفش، كما قال يف قوله مث تاب عليهم، والصحيح أن اجلواب مضمر

  اء يف التنزيل من أحوال النون عند احلروف وهلا أربع أحوالالسابع والسبعون ما ج

حالة تظهر فيها، وهي عند حروف احللق، كقوله ومن عنده علم الكتاب، وقوله هل من خالقٍ غري اهللا، وقوله ما 
ني لكم من إله غريه، وقوله على شفا جرف هار، فال بد من إظهارها هنا إال ما رواه املسييب من إخفائها عند الع

واخلاء، ملا قاربتا من حروف الفم وخالفتا حروف أقصى احللق أخفاها هناك، وأظهرومها عند احللقية، ملا بني احللق 
والذلق من املسافة والبعد واحلالة الثانية إخفاؤها عند غري حروف يرملون، حنو، من دابٍة واملالئكة، وقوله مثناً قليال، 

  ناكم من آل فرعون، وغري ذلكوقوله فأجنيناكم وأغرقنا، وإذ أجني

احلالة الثالثة أن تقلب، ميما عند الباء حنو فانبجست، كافرٍ به، وقالوا عنرب، وشنباء فإذا حتركت عادت إىل حالتها 
واحلالة الرابعة أن تدغم يف حروف يرملون، حنو هًدى للمتقني، على هذًى من رهبم، ومن الناس من يقول، ظلمات 

ممن معك، وما منا إال له مقاٌم معلوم، وإذا أدغمت أدغمت بغنة، والطاء والضاد والظاء إذا ورعد وبرق وعلى أمم 
أدغمن أدغمن بإطباق، وقد قلنب إىل لفظ ما أدغمن فيه البتة، وما بقى رائحة اإلطباق، وال خيرج احلرف من أن 

رى اإلطباق بعد اإلدغام يف قلة يكون قد قلب إىل لفظ ما بعده، ألن شرط اإلدغام أن يتماثل فيه احلرفان، فج
االعتداد به جمرى اإلمشام الذي ال حكم له، حىت صار احلرف الذي هو فيه يف حكم الساكن البتة، فالنون أدغم يف 

امليم الشتراكهما يف الغنة واهلوى يف الفم، مث إهنم محلوا الواو على امليم فأدغموا فيها النون، ألن الواو ضارعت امليم 
الشفة، وإن مل تكن النون من الشفة، مث إهنم أيضا محلوا الياء على الواو يف هذا ألهنا ضارعتها يف املد، وإن بأهنا من 

مل تكن معها من الشفة، فأجازوا إدغام النون يف الياء، فامليم حنو قوله ممن معك، والياء حنو قوله ظلمات ورعد 
محل الواو على امليم، مث محل الياء على الواو، فيما ذكرنا،  وبرق، والياء حنو قوله ومن الناس من يقول، فلما جاز

كذلك أيضا جاز أن حتمل الكسرة على الضمة يف امتناع إمشامها شيئا من الضمة، فإما إظهارهم النون يف حنو قوله 
ظهروها خمافة قنوان دانية وقوله صنوان وغري صنوان، وقوله منكم من يريد الدنيا، وقوله شاة زمناء، وأمنلة، وإمنا أ

أن يشتبه باملضاعف فإن قال قائل ومل جاز اإلدغام يف امنحى، وهال بينت النون، فقيل امنحى، كما قالوا زمناء، وزمن؛ 
وكما قالوا أمنلة، وأمنار، وحنو ذلك؟ قيل قد كان القياس يف زمناء وزمن، وأمنلة وأمنار، وحنوها، أن تدغم النون يف 

يم، ولكن مل جيز ذلك لئال تلتبس األصول بعضها ببعض، فلو قالوا، زماء ال لتبس بباب امليم، ألهنا ساكنة قبل امل
زممت الناقة، ولو قالوا أملة اللتبس بباب أملت، ولو قالوا، أمار، اللتبس بباب أمرت، كما بينوا يف حنو منيه، 



ما فاؤه مهزة وعينه واو، و قنوان  وأنول، وقنوان، وقنو، لئال يلتبس منه بباب، مى، و أنول يفعول وفوعل، من باب
و قنو بباب، قو وقوة، فرفض اإلدغام يف هذا وحنوه خمافة االلتباس، ومل خيافوا يف احمى الكتاب، أن يلتبس بشيء، 

وألنه ليس يف كالم العرب شيء على افعل، ومل يأت يف كالمهم نول ساكنة بتشديد الفاء وهلذا قال اخلليل يف 
وقالوا من رأيت ارأى، ومن حلن احلن، ألنه ليس يف الكالم افعل، ومل يأت يف كالمهم نون  انفعل من وجلت أوجل،

ساكنة قبل راء وال الم، حنو قنر، وعنل، ألنه إن أظهره ثقل جدا، وإن أدغمه التبس بغريه، ومن أجل ذلك امتنعوا 
م، ألنه إن بني فقال شنرب، وعنلم، أن يبينوا مثل عنسل و عنبس، من شرب وعلم، وما كان مثلها مبا عينه راء وال

  ثقل جدا، وإن أدغم فقال شرب، وعلم، التبس بفعل

  الثامن والسبعون ما جاء يف التنزيل وقد وصف املضاف باملبهم

وهي مسألة نازع صاحب الكتاب أبو العباس، حنو مررت بصاحبك هذا، وهكذا نازعه يف العلم حنو مررت بزيد 
احب الكتاب وقد قال اهللا تعاىل إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم، هذا، فمنع من ذلك خالفا لص

فجعل هذا نعتا لقوله من فورهم، وكأنه قال من فورهم املشار إليه وقال اهللا تعاىل لقينا من سفرنا هذا نصباً، وقال 
قوى ذلك خري، فجوزوا أن يكون ذلك وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، وقال بعد عامهم هذا فأما قوله ولباس الت

نعتا لقوله لباس التقوى، وجيوز أن يكون فصال، وأن يكون ابتداء وخربا، أعىن خربا فأما قوله يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا هذا، فالفراء ذهب فيه إىل أن هذا نعت ل مرقدنا احلاضر، فقيل له فما موضع ما وعد الرمحن؟ فقال مث 

رمحن، أي بعثنا وعد الرمحن، فحمل ما على املصدرية مرفوعا بفعل مضمر وليس العجب هذا إمنا ابتداء ما وعد ال
العجب من جرجانيكم جاء بإحدى خطيئات لقمان، فزعم أن هذا نعت ل مرقدنا، وأن قوله ما وعد موصول، أي 

اها، ولعلها خفيت على ما وعده الرمحن، ومل يقل ما موضع ما، وهو يتكلم على كلمات السورة فهذه آي كما تر
  أيب العباس والذاب عنه، ملا حيملها على البدل

قال أبو العباس هاتني املسألتني إن املبهم أخص من العلم، فوجب أال يوصف به العلم، قياسا على قولك مررت 
كان  بالرجل أخيك، وذلك أن املضاف عند سيبويه أخص من األلف والالم، فمنع أن يوصف األلف والالم به ملا

أهبم منه، لقربه من النكرة، حنو إين ألمر بالرجل مثلك وغريك، فكذلك وجب أال يوصف باملبهم العلم، لكونه 
أخص منه، وهلذا املعىن قال من قال إن هذين ليست تثنية هذا، ملا كان يف غاية املعرفة، وأمجعوا أن الزيدين تثنية 

عوا على جواز تثنية زيد واختلفوا يف تثنية هذا علم أن هذا أخص، زيد، والتثنية ال حمالة توجب التنكري، فلما أمج
وجب أال جيرى صفة على ما ليس بأخص منه، وهذا ألن البداية ينبغي أن تقع باألخص، فإن عرف وإال زيد ما هو 

ذا أعم ليقع به البيان، ويف جواز مررت بزيد هذا، عكس ذلك املعىن، فوجب أال جيوز واحتج سيبويه بأن ذكر ه
وذاك بعد العلم وبعد صاحبك يذهب به مذهب احلاضر والشاهد والقريب، وكذلك مذهب البعيد أو املتنحى، 

وهلذا قال سيبويه وإمنا صار املبهم مبنزلة املضاف ألنك تقرب به شيئا أو تباعده وتشري إليه، فإذا قيل مررت بزبد 
 هذا تعريف زيد وال تعريف صاحبك، وباقترانه هذا، وبصاحبك هذا، وكأنه قال مررت بزيد احلاضر، ومل يغري

معهما ألنه ال يتغري زيد عن تعريف العلم، وال صاحبك عن تعريف اإلضافة باقتراهنا هبذا، وألنا نقول إن وضع 
االسم العلم يف أول أحواله لشيء بٌني به من سائر األشخاص، كوضع هذا يف اإلشارة لشيء بعينه، فاجتمع يف معىن 

  يف املعرفة وفصله العلم بثبات له بذكر حال، أو زوال االسم عن املشار إليه يف الغيبةما وصفنا 



  التاسع والسبعون ما جاء يف التنزيل وذكر الفعل وكىن عن مصدره

وذكر سيبويه هذا يف كتابه، وحكى عنهم من كذب كان شرا له وتال اآلية ال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا 
رياً هلم، فقال التقدير البخل خريا هلم، وكىن عنه بقوله يبخلون وقد تقدم شرح هذا يف هذا الكتاب من فضله هو خ

ومن ذلك قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل هو أقرب للتقوى وقال واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية، 
تداء ويف بعض القراآت ولكل وجهة هو موليها، أي االستعانة وقال فبهداهم اقتده، يف قراءة الدمشقي، أي اقتد اق

بإضافة كل إىل وجهة وزعم الفارسي أن اهلاء كناية عن املصدر يف موليها، أي موىل التولية وال يكون لكل وجهة 
  ألن الفعل إذا تعدى بالالم إىل املفعول ال يتعدى بغري الالم، وال ما أنشده صاحب الكتاب

  هذا سراقة للقرآن يدرسه
  رس الدرس، وال يكون للقرآن، ملا ذكرنا وبقولهأي يد

  قد نلته إال التحيه... ولكل ما نال الفىت 
أي نلت النيل، وال يكون لكل ملا ذكرنا وقيل يف قوله تعاىل ومن األنعام أزواجاً يذرؤكم فيه، أي يذرأ الذرء، فاهلاء 

ل المرأته إن خرجت من الدار إال بإذين فأنت كناية عن املصدر وقال وإن تفعلوا فإنه فسوقٌ بكم فأما قول القائ
طالق، فقد قالوا إن التقدير إن خرجت من الدار إال خروجا بإذين، فأضمر اخلروج، فإلن خرجت يدل عليه، والباء 
من صلة املصدر، وكأن التقدير إال خروجا بإذين، فيحتاج يف كل خرجة إىل اإلذن ولو قال إال أن آذن، فأبو زكريا 

نزلة إال بإذين، إلن إن آذن مبنزلة إذىن وأبو حنيفة جيعل إال أن آذن مبنزلة حىت آذن فيكفى املرة الواحدة، جيعله مب
ألن حىت آذن غاية، فيجرى إال أن آذن جمراه وأما قوله تعاىل وال تقولن لشيء إين فاعلٌ ذلك غداً إال أن يشاء اهللا 

مبشيئة اهللا، وهو أن نقول أفعل إن شاء اهللا، ومثل هذا، أعىن إضمار  فالتقدير، إال قوال مبشيئة اهللا، أي قوال مقترنا
  املصدر، قول أيب قيس األسلت األنصاري

  خيالف والسفيه إىل خالف... إذا هنى السفيه جرى إليه 
  أي جرى إىل السفه وقال يف احلماسة

  أقل به منا على قومه فخراً... مل أر قوماً مثلنا خري قومهم 
، فاهلاء يعود إىل اخلري الذي هو مصدر، وال يعود إىل خري قومهم ألنه اسم، ف قوما هو املفعول أي أقل باخلري

األول، ومثلنا من نعته، و خري قومهم بدل و أقل هو املفعول الثاين، وفخرا متييز أي أقل فخرا باخلري منا على قومنا، 
  لى قومه منايعىن حنن ال نبكي على قومنا، فليس هناك أقل فخرا باخلريية ع

  املتم الثمانني ما جاء يف التنزيل عرب عن غري العقالء بلفظ العقالء

وقد تقدم بعض ذلك يف عرض كالمنا فمن ذلك قوله تعاىل إن الذين تدعون من دون اهللا عبادٌ أمثالكم يعين ب 
ن دون اهللا يعين األصنام الذين األصنام والتقدير إن الذين تدعوهنم، فحذف العائد وقال وال تسبوا الذين تدعون م

أي ال تسبوا الذين تدعوهنم، أي يدعوهم املشركون، ف الواو ضمري املشركني، فحذف العائد وقال والذين يدعون 
من دونه ال يستجيبون هلم بشيء يعين األصنام، يدعوهنم املشركون، فال يستجيبون للمشركني بشيء وهكذا أولئك 

يلة، أي الذين يدعوهم املشركون يبتغون إىل رهبم الوسيلة، إال أهنم ها هنا الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوس
اختلطوا باملالئكة فغلب جانبهم، وجرى الفعل يف هذه األشياء صلةً على غري من هوله، ومل يربز الضمري خالف اسم 



على صيغ خمتلفة، وله الفاعل اجلاري على غري من هوله حيث جيب إبراز الضمري، فقد صح قوله إن الفعل ملا كان 
عالمات مل حيتج إىل إبراز الضمري، خبالف الفاعل، وملا عدوهم معبودين جرى عليهم ما جرى على العقالء، كما 

قال اهللا تعاىل والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين، وقوله أتينا طائعني ملا وصفوا بالسجود والطاعة جاز مجعهم 
ب لكم، وقوله فما استمتعتم به منهن، وقوله والسماء وما بناها، وقوله ال أعبد بالواو والنون، وقوله فانكحوا ما طا

ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أعبد فقد تقدم يف هذا الكتاب ومثل ما تقدم قوله والذين تدعون من دونه ال 
كم أو يضرون يستطيعون نصركم وقال وإن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم وقال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعون

فهذا خبالف قوله ما ال يسمع وال يبصر وال يغىن عنك شيئاً وقوله ما ال ينفعك وال يضرك فجاء يف وصفهم مرة 
  بلفظ العقالء، ومرة بلفظ غري العقالء وقال أهلم أرجلٌ ميشون هبا، إىل آخر اآلية

  
  احلادي والثمانون ما جاء يف التنزيل وظاهره خيالف

  ورمبا يشكل على البزل احلذاق فيغفلون عنهما يف كتاب سيبويه 
فمن ذلك قوله تعاىل من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا، قال سيبويه ونقول هؤالء ثالثة نفر قرشيون، وثالثة 

مسلمون، وثالثة صاحلون، فهذا وجه كراهية أن جيعل الصفة كاالسم، إال أن يضطر شاعرهم وهذا يدلك على أن، 
الثة نسابات، جتىء كأنه وصف ملذكر، ألنه ليس موضعا حتسن فيه الصفة كما حيسن االسم، النسابات، إذا قال ث

فلما مل يقع إال وصفا صار املتكلم كأنه قد لفظ مبذكرين مث وصفهم هبا وقال اهللا تعاىل من جاء باحلسنة فله عشر 
نه ملا أضيف عشر إىل األمثال، أمثاهلا، إمنا استجاز حذف املوصوف هنا على تقدير فله عشر حسنات أمثاهلا، أل

واألمثال، وإن كان وصفا، فقد جرى جمرى األمساء حىت يستحسن إقامته مقام االسم، كقوله تعاىل مث ال يكونوا 
أمثالكم، وقال إنكم إذاً مثلهم، ويقال مررت مبثلك ومثلك ال يفعل كذا ويف التنزيل ليس كمثله شىء لوال ذلك 

تقدم نبذ من هذا يف هذه األجزاء ومن ذلك ما أمجع عليه الفراء، غري نافع وأيب عامر يف  لقبح عنده هذا التقرير وقد
قوله ويعلم الذين جيادلون يف آياتنا بالنصب وقد قال سيبويه واعلم أن النصب بالفاء والواو يف قوله إن تأتين آتك 

  وأعطيك، ضعيف، وهو حنو من قوله
  وأحلق باحلجاز فأسترحيا

س باجليد، إال أنه يف اجلزاء أمثل قليال، ألنه ليس يوجب أنه يفعل، إال أن يكون من األول فعل، فلما فهذا جيوز ولي
ضارع الذي ال يوجبه، كاالستفهام وحنوه، أجازوا فيه هذا على ضعفه، وإن كان معناه كمعىن ما قبله، إذ قال وال 

الستثناء قال الشاعر، فيما جاء منصوبا بالواو يف أعطيك، وإمنا هو يف املعىن كقوله أفعل إن شاء اهللا، فأوجب با
  قولك إن تأتين آتك وأعطيك

  مصارع مظلومٍ جمراًّ ومسحبا... ومن يغترب عن قومه ال يزل يرى 
  يكن ما أساء النار يف رأس كبكبا... وتدفن منه الصاحلات وإن يسىء 

نه مع جواز النصب تأيت فيه تبعية الالم، أال ترى أن فإمنا نصبوا امليم يف ويعلم ومل يكن قبيحا، كما ذكره سيبويه، أل
  الالم مفتوحة، فاجتمع فيه سببان، فحسن ما مل حيسن مع سبب واحد

ومن ذلك قوله تعاىل إنا كل شيء خلقناه بقدر وقد قال سيبويه بعد أشياء خيتار فيها الرفع وكذلك، إين زيدٌ لقيته، 
ه، ألنه إمنا هو اسم مبتدأ، مث ابتدىء بعده اسم قد عمل فيه عامل، مث وإين عمرو ضربته، وليتين عبد اهللا مررت ب

ابتدىء بعده الكالم يف موضع خربه، وإمنا جاء منصوبا أعىن كل شيء خلقناه ألنه حيتمل موضع خلقناه لو رفع أن 



شيء يكون وصفا للمجرور وأن يكون خربا، وليس الغرض أن يكون خلقناه وصفا ل شىء، على تقدير إنا كل 
خملوق لنا بقدر، فيكون بقدر خربا؛ وإمنا الغرض أن يكون خلقناه اخلرب، على تقدير إنا خلقنا كل شيء بقدر ومن 
ذلك قراءة العامة عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال قرأها غري ابن كثري حبذف الياء يف الوقف والوصل وقد قال 

إن اإلثبات أجود يف الوقف، وذلك قولك هذا القاضي، وهذا سيبويه يف الوقف فإذا مل يكن يف موضع تنوين ف
العمى، ألهنا ثابتة يف الوصل ومن العرب من حيذف هذا يف الوقف، شبهوه مبا ليس فيه ألف والم، إذ كانت تذهب 

الوقف،  الياء يف الوصل يف التنوين لو مل تكن األلف والالم قلت وإمنا حذف اجلماعة الياء من قوله الكبري املتعال يف
ال ملا ذهب إليه سيبويه، ولكنهم شبهوا هذا بالفواصل، إذ هي فاصلة، كقوله والليل إذا يسر، و ما كنا نبغ حتذف 

هنا للفاصلة، فإذا انضم إليه ما قال سيبويه، كان احلذف أقوى، فلهذا ذهب إليه اجلماعة غري ابن كثري، أعىن 
قراءة العامة، حنو منه، وعنه، بغري إشباع، غري ابن كثري، فإنه أشبع اجتماع الشيئني الفاصلة، وثقل الياء ومن ذلك 

وقد قال سيبويه فإن مل يكن قبل هاء التذكري حرف لني أثبتوا الواو والياء يف الوصل، حنو منه فاعلم وقد حيذف 
هما حرف خفي، بعض العرب احلرف الذي بعد اهلاء، إذا كان ما قبل اهلاء ساكنا، ألهنم كرهوا حرفني ساكنني بين

حنو األلف، وكما كرهوا التقاء الساكنني يف أين وحنوها، كرهوا أال يكون بينهما حرف قوي، وذلك قول بعضهم 
منه يا فىت، و أصابته جائحة قال واإلمتام أجود، ألن هذا الساكن ليس حبرف لني واهلاء حرف متحرك فتراه رجح 

العامة يقرءون فإن أصابه خٌري اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب بال  قراءة ابن كثري على قراءة العامة، أال ترى أن
إشباع، و ابن كثر يقرأ فإن أصابته باإلشباع، وهو اختيار سيبويه، والعامة تنكبوا ما اختاره لثقل الواو وآخر 

أال فإهنم لينوا الثانية  الكلمة ومن ذلك ما رواه العامة يف اختالف اهلمزتني عن أيب عمرو، حنو يا زكريا إنا و السفهاء
وخففوا األوىل، وسيبويه روى عنه عكس ذلك وقد تقدم يف هذه األجزاء هذا الفصل ومن ذلك قول سيبويه إن 

أبا اخلطاب زعم أن مثله قولك للرجل سالما، وأنت تريد تسلما منك، كما قلت براءةً منك، تريد ال ألتبس بشيء 
إذا لقيت فالنا فقل سالما، فزعم أنه سأله ففسر له معىن براءة منك، وزعم من أمرك وزعم أن أبا ربيعة كان يقول 

أن هذه اآلية وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً مبنزلة ذلك ألن اآلية فيما زعم مكية ومل يؤمر املسلمون يومئذ أن 
اج هذا غلط، وإيضاح يسلموا على املشركني، ولكنه على قولك براءةً منكم وتسلما يف كتاب أيب بكر بن السر

هذا ووجهه أنه مل يؤمر املسلمون يومئذ بقتال املشركني إمنا كان شأهنم املتاركة، ولكنه على قوله براءة ومن ذلك 
قوله تعاىل، على قراءة من قرأ ولبثوا يف كهفهم ثلثمائة سنني، بإضافة ثلثمائة إىل سنني وقد قال سيبويه إن هذا 

يضاف إىل املفرد دون اجلمع وإمنا جاء هذا هكذا تنبيها على أن األصل أن يضاف إىل العدد أعىن مائة إىل األلف 
اجلمع، وإن جاء االستعمال خبالفه وكقوله استحوذ عليهم الشيطان، والقياس استحاذ، وكقوهلم عسى الغوير 

ض آلياٍت، إىل أبؤسا، والقياس أن يكون خرب عسى أن مع الفعل ومن ذلك قراءة من قرأ إن يف السموات واألر
قوله واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء من رزقٍ فأحيا به األرض بعد موهتا وتصريف الرياح آياتٌ 

لقومٍ يعقلون بكسر التاء من آيات بالعطف على قوله إن يف السموات واألرض آلياٍت، وقال سيبويه العطف على 
نه جر قوله واختالف بالعطف على آيات املنصوبة ب أن، وجاز هذا ألنه عاملني ال جيوز يعين إن و، يف، أال ترى أ

ذكرت آيات ثانية، على سبيل التكرير والتوكيد، أال تراه لو قال واختالف الليل والنهار، إىل قوله وتصريف 
  الرياح، ولو مل يقل آيات لقوم يعقلون لكان حسنا جيدا

هلكناها فجاءها بأسنا بياتاً إذا نصبت كم بفعل يفسره أهلكناها ومن ذلك ما جاء من قوله تعاىل وكم من قرية أ
وقد قال سيبويه أزيد أنت رجل تضربه؛ ألن الصفة ال تعمل فيما قبل املوصوف فإذاً جيب محل قوله كم على فعل 



ا على أي يفسره فجاءها بأسنا وقد تقدمت هذه املسألة ومن ذلك قوله إىن ألقى إىل كتاٌب كرمي إىل قوله، أال تعلو
كتاب كرمي بأن ال تعلوا على وقد قال سيبويه الفصل بالوصف بالصلة واملوصول ال جيوز فإذا وجهة أن يكون 
التقدير إن هو أن ال تعلوا على، فتحمل أن على خرب ابتداء مضمر ومن ذلك قوله تعاىل وقطعناهم اثنىت عشرة 

كتاب هو أن يفسر هذا العدد باملفرد، كما جاء من حنو أحد أسباطاً أمما فأوقع اجلمع بعد اثنىت عشرة والذي يف ال
عشر كوكبا، و اثنا عشر شهرا ووجه اآلية أن أسباطا بدل من اثين عشرة وليس متيز واملميز حمذوف والتقدير اثنىت 

عشرة فرقة، ومن ذلك الكالم الطويل يف احلذف من الصلة والصفة واخلرب، فحسن احلذف من الصلة، حنو أهذا 
ذي بعث اهللا رسوالً وأخواته، وقبح احلذف من الصلة، حنو قوهلم السمن منون بدرهم وأحلق احلذف من الصفة ال

باحلذف من اخلرب فاستثقله، ولو مل يكثر عنده كثرة حذفه من الصلة، فامسع إن شئت ما جاء يف التنزيل من حذف 
دهم بدلناهم جلوداً غريها، أي كلما نضجت ذلك يف الصفة قال اهللا تعاىل سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلو

جلودهم منها وقال جنتان عن مينيٍ ومشالٍ كلوا من رزق ربكم، أي يقال كلوا من رزق ربكم منها وقال علمها عند 
رىب يف كتابٍ ال يضل رىب، أي ال يضل رىب عنه وقال جنات عدٍن مفتحةً هلم األبواب، أي األبواب منها فهذا ما 

ويعرض غريه هناك، وإن شئت فامسع حذفه من اخلرب أيضا قال اهللا تعاىل وكلٌّ وعد اهللا احلسىن، أي  جاء يف الصفة،
وعده، يف قراءة ابن عامر حيث رفع وقال الذين قالوا إلخواهنم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا، أي قل هلم 

صلحني، أي منهم وقال ال نضيع أجر من أحسن عمالً، فادرءوا، فيمن رفع الذين باالبتداء وقال إنا ال نضيع أجر امل
أي منهم وقال وال نضيع أجر احملسنني، أي منهم وامسع يف قوله وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور، أي إن 

 ذلك منه ومن ذلك قوله تعاىل وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني إىل قوله مصدٌق ملا معكم لتؤمنن به وقوله والذين ميسكون
بالكتاب إىل قوله ال نضيع أجر املصلحني ومنه إنه من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني وقوله إن الذين 
آمنوا وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال ظاهر هذه اآلي أنه وضع الظاهر موضع املضمر، أال 

مصدق له، ليعود اهلاء إىل قوله ملا أتيتكم، فموضع ما ترى أنه قال يف األوىل مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم أي 
موضع اهلاء وكذلك يف اآلي بعدها تقديره، إنا ال نضيع أجرهم، فوضع الظاهر موضع املضمر وقد قال وتقول ما 

زيد ذاهبا وال حمسٌن زيٌد، الرفع أجود وإن كنت تريد األول، ألنك لو قلت ما زيد منطلقا، زيد مل يكن حد الكالم 
كان ها هنا ضعيفا، ومل يكن كقولك ما زيد منطلقا، هو ألنك قد استغنيت عن إظهاره، وإمنا ينبغي لك أن و

تضمره؛ أال ترى أنك لو قلت ما زيد منطلقا أبو زيد، مل يكن كقولك ما زيٌد منطلقا أبوه؛ ألنك قد استغنيت عن 
له، حيث كان ضعيفا فيه وقد جيوز أن إظهاره، فلما كان هذا كذلك أجرى جمرى األجنيب واستؤنف على حيا

  تنصب قال سوادة بن عدي
  نغص املوت ذا الغىن والفقريا... ال أرى املوت يسبق املوت شيء 

  فأعاد اإلظهار وقال اجلعدي
  سواقط من حرٍّ وقد كان أظهرا... إذا الوحش ضم الوحش يف ظلالهتا 

از ال يكون غريه يف قوله ما زيد منطلقا زيد، ألنك إن والرفع فيه الوجه قال أبو احلسن النصب يف لغة أهل احلج
جعلت زيدا مبنزلة األجنيب مل يكن كالما، فأنت إذا أعدت زيدا، فكأنك قلت، ما زيد منطلقا هو، وال يكون على 
غري ذلك يف لغة أهل احلجاز وإمنا رفعت وال يسيء معن على اإلبتداء وعلى لغة بين متيم؛ ألنك إذا قلت ما معن 

ارك حقه، استغىن الكالم قلت فاآلية األوىل حممولة على إضمار به أي مث جاءكم به، واآلي األخر حممولة على بت
  إضمار منهم، أي إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال منهم، وأجر املصلحني منهم، وأجر احملسنني منهم



املضمر، ولكن على حذف املبتدأ،  فأما قوله وهو الذي فليس على وهو الذى يف السماء هو، فوضع الظاهر موضع
وهو الذي هو يف السماء يف السماء إله، فحذف هو لطول الكالم، وليس هذا كقوله تعاىل متاماً على الذي أحسن 

  فيمن رفع، وال ما بعوضةً، وال كقوله
  ينسون ما عواقبها

هم أفضل وقال أيهم أشد على ألن الكالم مل يطل، مع أنه قد استمر احلذف على مذهبه من صلة أي، حنو اضرب أي
الرمحن والتقدير أيهم هو أشد، وهو مستحسن هنا جدا خبالف متاماً على الذي أحسن، على ما قالوا، فهذا يوجب 
أن قوله ومن عنده علم الكتاب وأخواته يكون على ومن هو عنده، فيكون الظرف جاريا جمراه يف قوله زيد عندك 

مقام الفعل، ألن املوصولة توصل باجلملة، أال ترى استمرار حذف هو يف أيهم وال يصلح االستدالل به يف قيامه 
أشد فهذا ما حضرنا اآلن، فإن وقع يل فصل بني وأيهم فيما بعد والرجوع نبهتك على ذا إن شاء اهللا ومن ذلك 

ى الصرف، وهي قوله تعاىل وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين محل سيبويه نصب قوله ويعلم عل
قراءة اجلمهور إال احلسن، فإنه قرأ ويعلم الصابرين بكسر امليم وقالوا إنه جمزوم بالعطف على يعلم اهللا وهذا 

اإلمجاع هنا خمالف ملا جاء يف قوله أمل نستحوذ عليكم ومننعكم حيث أمجعوا على جزم مننعكم بعد قوله أمل نستحوذ، 
رضان، وحتتج يف كل واحد منهما بآية، فال بد وأن أبني لك ذا وأقول إن فلعلك تشك أن النصب واجلزم هنا متعا

اجلزم أحسن من النصب على ما جاء يف ومننعكم، وإمنا نصب مننعكم ابن أيب عبلة، وهو شاذ فأما قوله تعاىل ويعلم 
ة الكسرة فأما قوله الصابرين، فإنه جمزوم ليس مبنصوب، ولكنه فتح اللتقاء الساكنني تبعا لالم، فهذه فتحة مبنزل

تعاىل قل إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا ويعلم ما يف السماوات، فإنه جاء مرفوعاً مقطوعا عن األول، 
إال ما روى عن ابن ميسرة حيث نصب ويعلم ما يف السماوات، محله إما على الصرف أو على التبعية قال سيبويه 

وجوها، منها إن التقدير أنت اهلالك، فحذف اخلرب وقال وال يكون على أن يف قوله أنت فانظر ألي أمر تصري 
تضمر هذا ألنك تشري للمخاطب إىل نفسه، وال حيتاج إىل ذلك، وإمنا تشري له إىل غريه، أال ترى أنك لو أشرت له 

يب اخلطاب، إىل شخصه فقلت هذا أنت، مل يستقم وقال يف حد اإلضمار فصال طويال حدثنا يونس تصديقا لقول أ
أن العرب تقول هذا أنت تقول كذا وكذا، ومل ترد بقولك هذا أنت، أن تعرفه نفسك، كأنك تريد أن تعلمه أنه 

ليس غريه، هذا حمال، ولكنه أراد أن ينبهه كأنه قال احلاضر عندنا أنت، واحلاضر القائل كذا وكذا أنت وإن شئت 
هؤالء تقتلون أنفسكم وقد قال أبو سعيد يف شرح هذا يف الفصل األول  مل تعدها يف هذا الباب قال اهللا تعاىل مث أنتم

وجيوز هذا أنت وإذا صرنا إىل ذلك بينا مث صار إىل ذلك املوضع، قال والذي حكاه أبو اخلطاب عن العرب من 
ذا أنت، وهذا قوله هذا أنا، وأنا هذا، هو يف معىن ها أنا ذا، ولو ابتدأ إنسان على غري الوجه الذي ذكرناه فقال ه

أنا، يريد أن يعرفه نفسه، كان حماال، ألنه إذا أشار إىل نفسه فاإلخبار عنه ثابت ال فائدة فيه، ألنك إمنا تعلمه أنه 
ليس غريه، ولو قلت ما زيد غري زيد، وليس غري زيد، كان لغواً ال فائدة فيه، وإذا قلت هذا أنت، واإلشارة إىل 

مثلك، كما تقول زيد عمرو، على معىن زيد مثل عمرو والذي حكاه يونس عن غري املخاطب جاز، ومبعناه هذا 
العرب هذا أنت تقول كذا وكذا، هو مثل قوله مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم؛ ألن قوهلم هذا أنت، كقولك أنت 

أنتم هؤالء تقتلون  هذا، أحدمها مبتدأ واآلخر خربه، أيهما شئت جعلته املبتدأ واآلخر اخلرب والوجه اآلخر يف قوله مث
أنفسكم أن يكون أنتم مبتدأ، و هؤالء اخلرب، و تقتلون يف موضع احلال والكوفيون يزعمون أن التقدير مث أنتم 

تقتلون، ابتداء وخرب، و هؤالء دخل للتقريب وجيوز أن يكون هؤالء مبعىن الذين، أي الذين تقتلون أنفسكم، كما 
حيمل على مث أنتم يا هؤالء؛ ألنه يقال يا أي هؤالء، واألمر موقوف بعد وإن  جاز أنت الذي فعلت وقد ذكرنا أنه ال



راجعنا مرة أخرى فرمبا يتضح لك أكثر من هذا إن شاء اهللا ومن ذلك قراءة من قرأ الذى جعلناه للناس سواًء 
  العاكف فيه والباد، بالنصب وقوله سواًء حمياهم ومماهتم بالنصب

مررت برجل سواء أبوه وأمه، ومررت برجلٍ خري منك أبوه وأمه، فتجريه على األول وقد قال يف الكتاب لو قلت 
وحتمله ي الثاين، كان قبيحا، وهي لغة رديئة، قال والوجه الرفع انتهت احلكاية عنه ومعاذ اهللا أن حتمل قراءة بعض 

الذي هو مصدر مبعىن الفاعل، أي األئمة على اللغة الرديئة، ال سيما وهم من السبعة والوجه يف ذلك أن جتعل سواء 
  مستويا فيه العاكف والبادي، ومستويا حمياهم ومماهتم، قال

  وهل كفالئي يف الوفاء سواء
أي مستوون، لوال ذلك مل يقدم اجلار عليه، وملا كان األمر يف نصب سواء كما زعمه سيبويه نصب من نصب 

ع به، فيكون على اللغة الرديئة، ومل ير موضع املصدر موضع حمياهم ومماهتم إىل سواء يف حمياهم ومماهتم، كيال يرف
الفاعل ابن عيسى وال غريه، ممن نصب حمياهم ومماهتم ومن ذلك ما روى عن أيب عمرو فمن زحزح عن النار بإدغام 
م احلاء يف العني، بعد إمجاعهم على إظهار عنهم قال أمحد وذلك لكثرة احلروف يف زحزح عن النار وروى عنه إدغا

فال جناح عليه قال سيبويه ومما قالت العرب تصديقا هلذا يف اإلدغام قول بين متيم حمم يريدون معهم، وحماؤالء 
  يريدون مع هؤالء، ومما قالت العرب يف إدغام اهلاء مع احلاء قوله

  ومسحي مر عقاب كاسر... كأهنا بعد كالل الزاجر 
، اإلدغام حسن والبيان حسن، ألهنما من خمرج واحد، ومل يريدون ومسحه، العني مع احلاء، كقولك أقطع مجال

تدغم احلاء يف العني امدح عرفة ألن احلاء قد يفزعون إليها إذا وقعت اهلاء مع العني، وهي مثلها يف اهلمس 
ن مع والرخاوة، ومع قرب املخرجني فأجريت جمرى امليم مع الباء، فجعلتها مبنزلة اهلاء، كما جعلت امليم مبنزلة النو

الباء، ومل تقو العني على احلاء، إذ كانت هذه قصتها ومها من املخرج الثاين من احللق، وليست حروف احللق بأصل 
يف اإلدغام، ولكنك لو قلبت العني حاء فقلت يف امدح عرفة امد حرفة، جاز، كما قلت اجبحنبة، تريد اجبه عنبة، 

  حيث أدغمت وحولت العني حاء مث أدغمت اهلاء فيها

  الثاين والثمانون ما جاء يف التنزيل من اختالفهم يف لفظة ما من أي قسمة هي

فمن ذلك قوله تعاىل فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزٌي قيل هي استفهام وقيل هي نفي ونظريه يف األخرى ما 
األرض وما يتبع الذين جزاء من أراد بأهلك سوًءا إال أن يسجن ومن ذلك قوله أال إن هللا من يف السموات ومن يف 

يدعون من دون اهللا شركاء إن يتبعون إال الظن قيل ما نفي، وكرر يتبعون والتقدير ما يتبعون إال الظن و شركاء 
منتصب مفعول يدعون، أي ما يتبع داعو شركاء إال الظن وقيل ما استفهام أي أي شيء يتبع الكافرون الداعون؟ 

لسموات ومن يف األرض ملكا وملكا، واألصنام اليت تدعوهم الكفار شركاء ف وقيل ما مبعىن الذي أي هللا من يف ا
ما يريد به األصنام، وحذف العائد إليه من الصلة و شركاء حال ومن ذلك قوله وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان 

قبل اآلية كما غوينا تربأنا هلم اخلرية قيل ما مبعىن، الذي وقيل ما نافية فحينئذ يكون االبتداء هبما أوىل فأما قوله 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون يكون أن يكون نفيا وقيل هي مصدرية، على تقدير تربأنا إليك من عبادهتم إيانا، فيكون 
اجلار حمذوفا واألول الوجه ومن ذلك قوله ليأكلوا من مثره وما عملته أيديهم وقرأ وما عملت أيديهم فمن حذف 

ن أثبت كانت موصولة حممولة على ما قبله، أي من مثره ومن عمل أيديهم فأما قوله تعاىل اهلاء كان ما نفيا، وم



كانوا قليالً من الليل ما يهجعون فقيل التقدير كانوا يهجعون قليال و ما صلة زائدة وقيل بل هي مصدرية، أي 
ون اهللا أوثانا مودة بينكم قرئ كانوا قليال يهجعوهنم وقيل نفي وقد تقدم ذلك وأما قوله وقال إمنا اختذمت من د

بالرفع والنصب فمن قرأها بالرفع كانت ما مبعىن الذي أي إن الذين اختذمتوهم أوثانا من دون اهللا مودة بينكم ومن 
نصب كانت ما كافة، ويكون أوثانا مفعوال أول، ويكون مودة بينكم مفعوال ثانيا، إن شئت، وإن شئت كان 

ء وما بناها، وما بعدها، فقيل ما مصدرية، أي والسماء وبنائها، واألرض ودحوها، مفعوال له وأما قوله والسما
ونفس وتسويتها وقيل ما مبعىن من، أي، والسماء وخالقها، واألرض وداحيها، ونفس ومسويها نظريه إنا جعلنا ما 

  يلحق هذا احلنسعلى األرض زينة هلا قيل أي من على األرض من الرجال والنساء قيل من طاب لكم وقيل ما 

فأما قوله وما بكم من نعمة فمن اهللا فحمله الفارسي على أهنا موصولة قياساً على مذهب سيبويه، حني زعم أن 
الظرف ال يبىن على كلمة الشرط فقال إذا قلت إن عندنا رجل، إن زيد أو عمرو والتقدير إن كان زيد ومل تقدر إن 

  شبه الظرف بالفعل يف قوله عندنا زيد مث رأيت لعثمان وهو يتكلم على
  ففينا غواشيها

فزعم أنالظرف كالفعل حيث عطفه على الفعل يف قوله تقامسهم، مث قال أال تراه، قال وما بكم من نعمة فمن اهللا 
ففصل بكلمة الشرط بالظرف وال أدري أنسي قول سيبويه وقول صاحبه يف قوله ملا آتيتكم من كتاب وحكمة حني 

ويه واملازين وأما قوله إن اهللا يعلم ما يدعون من دونه شيء فحمل اخلليل ما علىاإلستفهام ملكان وفقنا بني قول سيب
من من قوله من شيء ومحله آخرون على الذي ومثله فال تعلم نفس ما أخفي هلم يكون استفهاماً ويكون موصوالً 

ا مبعىن الذي معطوف على خطايانا وقيل ما وأما قوله تعاىل ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر فقيل م
نافية، والتقدير ليغفر لنا خطايانا من السحر ومل يكرهنا عليه فتكون ما نافية، فيه تقدمي وتأخري وأظنين قدمت هذه 

اآلية ومثله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن أي من استمتعتم به منهن ومثله نسى ما كان يدعو إليه من قبل 
ي اهللا ومثله وال أنتم عابدون ما أعبد يف املوضعني، يعىن اهللا وحكى أبو زيد سبحان ما سحركن وأنشد أليب أي نس
  دواد

  رمبا ظاعٌن هبا ومقيم... سالكاتٍ سبيل قفرة بدا 
  أي رب إنسان هو ظاعن هبا إنسان هو مقيم هبا ف ما جر ب رب ووصفها باجلملة، كما تقول رب رجلٍ أبوه مقيم

والثمانون ما جاء يف التنزيل من تفنن اخلطاب واالنتقال من الغيبة إىل اخلطاب، ومن اخلطاب إىل الغيبة، ومن الثالث 
  الغيبة إىل املتكلم

ومن ذلك قوله تعاىل احلمد هللا، مث قال إياك نعبد وقال حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين، وحق الكالم وجرين بكم 
به أزواجاً من نباٍت شىت وقال وأنزل من السماء ماًء فأنبتنا به حدائق ذات  وقال وأنزل من السماء ماًء فأخرجنا

هبجٍة وهو كثري يف التنزيل، واألصل يف الكالم البداية باملتكلم، مث باملخاطب، مث بالغيبة قال اهللا تعاىل فعميت عليكم 
أعطانيك، وأعطاكين، ال جيوز،  أنلزمكموها فقدم املخاطب على الغيبة فبنوا على هذا فقالوا الوجه يف الكالم

  وأعطيتكها، وأعطيتكهوك، قبيح، ومع قبحه قول يونس واحتج يف ذلك قارئهم بقول القطامي
  أنا وقيساً تواعدنا مليعاد... أبلغ ربيعة أعالها وأسفلها 

ملتكلم فأخرب عن املتكلم دون الغيبة، وهو قيس واملربد يقوى قول يونس يف القياس، وجيعل إضمار الغائب وا



واملخاطب يف التقدمي والتأخري سواء، وجييز أعطاهوك، و أعطاهوين، و أعطاكين، ويستجيزه ويستحسنه يف منحتين 
نفسي وسيبويه ال جييز شيئا من ذلك إال باالنفصال، حنو أعطاك إياك، و أعطاها إياك، و أعطاه إياكما، و أعطاها 

يس بالسهل؛ ألن ضمري املتكلم أقرب، مث املخاطب مث الغائب وقد إياكما، و أعطاك إياي وهذا الذي ذكره املربد ل
رأيت غري سيبويه جييز بني املتصل واملنفصل وغريمها، يف أعطيتكه، و أعطيتك إياه؛ ألن املفعول الثاين ليس يالقي 

أجاز سيبويه الفعل وال يكترث به واألول إما أن يلقى ذات الفعل، أو يلقى ضمري الفاعل اجملعول معه كشق واحد و
أعطاك إياك وتصحيحه ال يقوى ذلك؛ ألن تعلق املفعولني بالفعل من بابا واحد، واختالف املفعولني يف ترتيبهما ليس 

مما يغري حكم تعليقهما بالفعل وعمل الفعل فيهما ولقائل أن يقول ما الذي أنكر سيبويه من منحتيين؟ وهل سبيل 
ن؟ قيل له املنكر من منحتيين عند سيبويه أن يف الثانية يؤخر ما هو حقه منحتيين إال سبيل أعطاهوها، وهو مستحس

  التقدم على كل ضمري، وليس كذلك أعطاهومها
  

  الرابع والثمانون نوع آخر إضمار قبل الذكر
ي قوله تعاىل ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابٍة يريد على األرض وقال فأثرن به نقعاً يعين الواد

وقوله والنهار إذا جالها يعين الدنيا واألرض ومثل ما تقدم ولو جعلناه ملكاً جلعلناه رجالً وللبسنا عليهم ما يلبسون 
جويرب عن الضحاك عن ابن عباس وللبسنا على املالئكة من الثياب ما يلبسه الناس من ثياهبم، ليكونوا على 

  صورهتم، واملعروف لبس يلبس، يف هذا املعىن

غريه لشبهنا عليهم ما يشبهون على ضعفائهم، و اللبس يف كالمهم الشك الكليب وخللطنا عليهم ما خيلطون وقال 
وقيل لبسنا عليهم، أي على قادهتم ما يلبسون؛ كما يلبس القادة على سفلتهم وذلك أهنم أمروا سفلتهم بالكفر 

لى الكفر ومن ذلك قوله تعاىل إهنا كلمةٌ هو باهللا، والشرك له، فاهللا عز امسه، يقضى على قادهتم حىت يكونوا ع
قائلها، قيل الكلمة قوله فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعةً اآلية أي اهللا قائل هذه الكلمات، فال يدخلها خلف 
عن ابن زيد أن القائل املشرك، والضمري لكلمة املشرك، وهي قوله قال رب ارجعون أي ال يكون ذلك أبدا ومن 

راً هتجرون، أي مستكربين حبرم اهللا، ويقولون إن البيت لنا ال يظفر علينا أحد، وقيل مستكربين ذلك قوله سام
بالكتاب ال يؤمنون به، وقد تقدم يف قوله ولدينا كتاٌب ينطق باحلق ومن ذلك قوله تعاىل وصدها ما كانت تعبد، 

ل صدها سليمان عن ذلك، فعلى هذا ما يف الضمري يف صدها، قيل هللا تعاىل، أي صد اهللا بلقيس عن عبادة غريه وقي
حمل النصب وقيل ما هي الفاعلة، وقد تقدم يف اجلار واجملرور ومن ذلك قوله متاماً على الذي أحسن، ففي فاعل 
أحسن قوالن أحدمها موسى، أي متاما على إحسان موسى بطاعته عن الربيع والفراء، كأنه لتكمل إحسانه الذي 

 اآلخرة فيكون مذهب الذي مذهب املصدر؛ كقول يونس يف قوله تعاىل وخضتم كالذي يستحق به كمال ثوابه يف
خاضوا والثاين أن يكون الفاعل ذكر اهللا، أي متاما على إحسان اهللا إىل أنبيائه عن ابن زيد وقيل متاما على إحسان 

لنعاس أمنةً منه، قيل من العدو، اهللا إىل موسى بالنبوة وغريها من الكرامة عن أيب علي ومن ذلك قوله إذ يغشيكم ا
وقيل من اهللا وقوله ويثبت به األقدام أي باملاء، وقيل بالربط على القلوب، كىن عن املصدر، وقيل بالرسل ومن 

ذلك قوله تعاىل ال حترك به لسانك لتعجل به قيل هذا كقوله وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كان 
سيان وقيل كان حيب الوحي، فيحرص على التلقن قبل أن يتم الكالم وقيل إمنا أراد قراءة يسرع القراءة خمافة الن

العبد لكتابه يوم القيامة، ألن ما تقدم هذه اآلية وما تأخر عنها يدل على ذلك، وال يدل على شيء من أمر القرآن، 
ب من التقريع والتوبيخ واإلعالم، بأنه وال على شيء كان يف الدنيا وكأن هذا القول يف معىن قراءة العبد كتابه ضر



صار إىل حيث ال تنفعه العجلة، وإىل موضع التثبت يف األمور، وإقامة جزاء احلسنة والسيئة؛ وهذا حسن البلخي إن 
العبد يسرع إىل اإلقرار بذنوبه، وتكلف معاذيره، ظنا بأن ذلك رمبا ينفعه، فيقال له ال تعجل فإن علينا أن جنمع 

صحيفتك، وقد فعلناه، وعلينا أن نقرأ كتابك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته، هل غادر شيئا أفعالك يف 
واحتوى على زيادة مل تعملها؟ فإذا فعلت ذلك، وجاوب كتابنا أفعالك، فاعلم بعد ذلك أن علينا بيانه، أي إظهار 

ريقه، كمتقدم ذكره، فيحسن معها اإلضمار، وكان اجلزاء عليه واألول أيضا حسن، ألن اإلشارة إىل الشيء يف تف
يقرأ عليه القرآن، وأشري إليه فقيل ال حترك به، أي هبذا الذي نقرؤه عليك وهذا املعىن أيضا حسن فعلى هذا إن 

  علينا مجعه يف قلبك؛ لتقرأه بلسانك عن ابن عباس، رضي اهللا عنه

  على موضع الفاء يف جواب الشرط فجزماخلامس والثمانون ما جاء يف التنزيل محل فيه الفعل 

فمن ذلك قوله تعاىل وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خٌري لكم ونكفر عنكم، فجزم نكفر على موضع قوله فهو 
خري لكم، ألن تقديره إن ختفوها وتؤتوها الفقراء يكن اإليتاء واإلخفاء خري لكم والرفع فيه أيضا حسن جيد، ملا مل 

فاء مل يكن به اعتداد وقد ذكر فارسهم ذلك فقال إذا قلت زيدا ضربته وعمراً كلمته رمبا احتج يظهر اجلزم يف ال
الزيادي بأن قوله ضربته مل يظهر فيه اإلعراب، فلم يقع به اعتداد، يف كالم طويل ذكرته يف اخلالف ومن ذلك قوله 

لفاء، والرفع فيه حسن على ما قلنا وأما تعاىل من يضلل اهللا فال هادى له ويذرهم، جزم يذرهم محال على موضع ا
قوله تعاىل فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ريب قوماً غريكم، فإن القراء السبعة أمجعوا على 
رفع ويستخلف ومل جيزموه، كما جزموا ويذرهم ونكفر، إال رواية عن حفص جزمه كما جزم أولئك يف اآليتني، 

  ا جبزم، وإمنا هو اختالسفقال قائلهم ليس ذ

أال ترى أنه أطبق مع اجلماعة على إثبات النون فقرأ ويستخلف رىب قوماً غريكم وال تضرونه شيئا، فأثبت النون، 
ولو اعتقد يف يستخلف اجلزم محالً على موضع الفاء حلذف النون ومل يثبتها، فثبت أنه ليس مبجزوم، وأمنا أطبقوا 

وال تضرونه شيئا، إذ وجدوها يف املصحف كذلك ومن ذلك قوله لوال أخرتىن إىل أجلٍ على الرفع ملكان النون يف 
قريبٍ فأصدق وأكن، فحمل يكن على موضع الفاء يف فأصدق أي موضع الفاء جزم، وكأنه يف التقدير إن أمهلتين 

ضع الفاء، ورمبا أصدق وأكن وأبو عمرو قرأه وأكون منصوبا، باحلمل على موضع فأصدق، فهذا يف احلمل على مو
  كان ينشد فارسهم قول أيب دواد

  أصاحلكم وأستدرج نؤبا... فأبلوين بليتكم لعلى 
فحمل وأستدرج على موضع لعلى جزم على تقدير فلعلي، بالفاء حمذوفة فأما ما جاء من حنو قوله إن يسألكموها 

فاجلزم هو اجليد بالعطف على اجلزاء، فيحفكم تبخلوا وخيرج أضغانكم، وقوله حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء، 
وجاز الرفع يف مثله وقد قرئ به يف فيغفر دون خيرج وجاز النصب يف فيغفر وقد جاء ذلك يف الشواذ، ومل يشذ يف 

قوله ويعلم الذين بعد أو يوبقهن، املنجزم بالعطف على قوله إن يشأ يسكن الريح فيظللن وإمنا مل يكن شاذا لفتح 
، واجتمع فيه كونه تبعا مع جواز الصرف وقال عز من قائل أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الالم قبل امليم

الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فإنه محل نصبه على الصرف، وعندي أنه جمزوم، وكان حقه الكسر، لقراءة 
ما روى عن ابن عامرٍ مت جتعله بفتح الالم تبعا احلسن ويعلم الصابرين لكنه محله على الالم وفتحه ملطابقة ما قبله، ك

ل العني وأما قوله تعاىل إن نشأ ننزل عليهم من السماء آيةً فظلت أعناقهم هلا خاضعني فقدر أبو إسحاق موضع 



قوله ظلت أنه جمزوم بالعطف على ننزل، كقوله فيغفر جزم بالعطف على حياسبكم وأنكر عليه أبو علي وزعم أن 
الفاء كقوله ينتقم اهللا بعد الفاء كقوله فال هادى له ويذرهم مل يتأمل أبو علي يف هذا الكالم، ألن  قوله ظلت بعد

قوله، فينتقم اهللا منه جواب الشرط، وقوله فظلت معطوف على ينزل كما أن فيغفر معطوف على حياسبكم نعم، لو 
إذا كان يف تقدير إن نشأ ننزل فتظل عناقهم، كان فظلت جواب إن نشأ لكان كقوله ومن عاد فينتقم اهللا منه، فأما 

  كان كقوله فيغفر، واهللا أعلم

  السادس والثمانون ما جاء يف التنزيل وقد رفض األصل واستعمل ما هو فرع

فمن ذلك الصاد يف الصراط من حنو قوله تعاىل اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين جاء االستعمال وكثرت 
فيه السني، إال يف القليل ومنه قوله أنعمت عليهم، كل حزبٍ مبا لديهم وإليكم، و فيهم، القراءة بالصاد، وقد رفض 

و فيكم األصل يف كل ذلك عليهمو، و إليهمو، و لديهمو، و فيهمو، بالواو، ألهنا بإزاء عليهن، و لديهن، و إليكن، 
رفني، إال أهنم حذفوا الواو استخفافا و إليهما، وكما أن املثىن املؤنث باحلرفني، فكذلك املذكر وجب أن يكون حب

وأسكنوا امليم، فقالوا عليهم فإن قلت فهال تركوا امليم بالضم بعد حذف الواو؟ فألن يف إبقاء الضم استجالب 
  الواو، أال تراهم قالوا

  أمشى فأنظور و تنقاد الصياريف
  فإذا أسكنوها أمنوا ذلك، أال تراهم مل يصلوا

  وأنت من أفنانه معتقد
نت اهلاء يف قرهبا و إرثها رويا، ومل تكن كاهلاء يف أمجاهلا، و بداهلا و زال زواهلا ومن ذلك إبداهلم امليم من النون وكا

الساكنة يف قوله فانبجست، و من يك وشنبا، و عنرب وقد تقدم ذلك ومن ذلك قوله تعاىل إن هذان لساحران 
والنصب واجلر على صورة واحدة، ألن احلركة فيها  األصل يف ألف التثنية أن تكون كعصا، ورحا، يف الرفع

مقدرة، كما هي يف ألف عصا و رحا، ولكنه جاء االستعمال على قلبها ياء يف النصب واجلر حرصاً على البيان، إذ 
مل يكن هناك ما يف املفرد من البيان، أال تراك تقول ضرب موسى العاقل عيسى األديب، فيتبني الرفع بالصفة بعد 

ل ونصبها بعد املفعول، وهذا املعىن ال يتأتى بالتثنية لو قلت ضرب الزيدان العاقالن العمران القائمان، مل تتغري الفاع
الصفة، فجاء قوله إن هذان لساحران على األصل الذي ينبغي أن يكون عليهم كما استحوذ على ذلك وقوله أمل 

الغوير أبؤسا، على األصل، ومل يكن كاملستعمل يف  نستحوذ عليكم ومل يكن كقوله وإياك نستعني، وكقوهلم عسى
  قوله تعاىل عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا وكذلك جاء قول تأبط شرا

  وكم مثلها فارقتها وهي تصفر... فأبت إىل فهمٍ ومل أك آيبا 
وذلك أن قال عثمان وصواب الرواية فيه وما كدت آيبا، أي وما كدت أؤوب، فاستعمل االسم الذي هو فرع، 

قولك كدت أقوم، وأصله قائما، فلذلك ارتفع املضارع، أي لوقوعه موقع االسم، فأخرجه تأبط شرا على املرفوض 
كما يضطر الشاعر إىل مراجعة األصول عن مستعمل الفروع، حنو صرف ما ال ينصرف، وإظهار التضعيف، 

ستعمال مفعول عسى على أصله، وذلك ما وتصحيح املعتل، وما جرى جمرى ذلك وحنو من ذلك ما جاء عنهم من ا
  أنشدناه من قول الراجز

  ال تكثرن إين عسيت صائما... أكثرت يف العذل ملحاًّ دائما 



فهذه الرواية الصحيحة يف هذا البيت، أعين قوله وما كدت آيبا، وكذلك وجدهتا يف شعر هذا الرجل باخلطأ القدمي، 
يه البتة ال ينصرف به عنه، أال ترى أن معناه وأبت وما كدت أؤوب، وهو عتيد عندي إىل اآلن، وبعد فاملعىن عل

كقولك سلمت وما كدت أسلم، وكذلك كل ما يلي هذا احلرف من قبله ومن بعده يدل على ما قلناه، وال معىن 
  لقولك وما كدت آيبا، وال ومل أك آيبا، وهذا واضح

  واها سيبويه يف كتابهالسابع والثمانون ما جاء يف التنزيل من القراءة اليت ر

فمن ذلك ما ذكره يف باب ما قال وأهل احلجاز شبهوها، يعين ما ب ليس إذ كان معناها كمعناها، كما شبهوا ب 
ليس الت يف بعض املواضع، وذلك مع احلني خاصة، ال تكون الت إال مع احلني يضمر فيها مرفوع وينصب احلني 

عملوها إال مضمرا فيها، يعين الت وليس ك ليس يف املخاطبة واإلخبار عن ألنه مفعول به، ومل يتمكن متكنها ومل يست
غائب، تقول لست، وليسوا، وعبد اهللا ليس ذاهبا، فيبىن على املبتدأ ويضمر فيه، وهذا ال يكون فيه ذاك، يعىن فيه 

ت يف أنه ال يكون إال الت وال يكون هذا يف الت ال تقول عبد اهللا الت منطلقا، وال قومك التوا منطلقني ونظري ال
مضمرا فيه ليس وال يكون يف االستثناء، إذا قلت أتوين ليس زيدا، وال يكون بشراً وزعموا أن بعضهم قرأ والت 

  حني مناصٍ وهي قليلة، كما قال بعضهم
  فأنا ابن قيس ال براح... من صد عن نرياهنا 

نزلة ليس فهي مبنزلة الت يف هذا املوضوع يف فأعمل ال عمل ليس و ال تعمل مع ذلك إال يف نكرٍة، فجعلها مب
الرفع، وال جياوز هبا احلني، رفعت أو نصبت، أي ال تكون، الت إال مع احلني قال األخفش الت ال تعمل شيئا يف 

القياس، ألهنا ليست بفعل، فإذا كان ما بعدها رفعا فهو على االبتداء، ومل تعمل الت يف شيء رفعت أو نصبت قال 
من رفع الت حني يريد و الت احلني حني مناص، فيكون خربا مبتدأ حمذوف وجيوز أن يكون ابتداء  أبو إسحاق

واخلرب حمذوف، خبط الوراق س يريد أنه يقدر بعد ال، كأنه قال الت احلني حني مناص، مث خزل احلني، و احلني فيه 
ا نصبت الت نصبت بالظرف، ألهنا تعمل، مبتدأ، و حني مناص خربه، وإمنا أظهر املنصوب ألنه يدل على الفعل وإذ

وزعم وهيب عن هارون عن عيسى هذا كسر التاء والنون، وسيبويه يرفع ومن ذلك ما ذكروه يف باب كان وزعم 
أنه مسع رؤبة يقول ما جاءت حاجتك، فرفع ومثل قوهلم ما جاءت حاجتك، إذا صارت تقع على مؤنث، قراءة 

أن قالوا، و تلتقطه بعض السيارة قلت قوله مث مل تكن فتنتهم بنصب التاء والتأنيث، بعض القراء مث مل تكن فتنتهم إال 
تكن قراءة أيب عمرٍو، وغريه من السبعة أنث تكن بأن قوله أن قالوا يؤول إىل معىن الفتنة وقوله تلتقطه بعض 

يكون اكتسى التأنيث عن  السيارة قراءة احلسن، فهو خارج عن السبعة فإما أن يكون ألن البعض من السيارة، أو
املضاف إليه ومن ذلك ما ذكره يف باب األمر والنهي، تقول أما زيٌد فسلم عليه، وأما الكافر فلعنة اهللا عليه، ألن 
هذا ارتفع باالبتداء وأما قوله الزانية والزاىن فاجلدوا كل واحٍد منهما، وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 

لى الفعل ولكنه جاء على مثل قوله ومثل اجلنة اليت وعد املتقون، مث قال بعد فيها كذا وكذا، وإمنا فألن هذا مل ينب ع
وضع املثل للحديث الذي بعده، وذكر بعد أخبار وأحاديث، وكأنه على قوله ومن القصص أوال مثل اجلنة، أي مما 

  يقص عليكم، فهو حممول على هذا اإلضمار أو حنوه واهللا أعلم

لزانية والزاىن كأنه ملا قال سورة أنزلناها وفرضناها، قال يف الفرائض الزانية والزاين، مث قال فاجلدوا كل وكذلك ا
  واحٍد أو الزانية والزاين يف الفرائض، فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع، كما قال



  وقائلٍة خوالن فانكح فتاهتم
السارق والسارقة كأنه على قوله وفيما فرض عليكم فجاء بالفعل بعد أن مضى عمل فيه املضمر، وكذلك و

السارق والسارقة، أو السارق والسارقة فيما فرض عليكم، وإمنا جاءت هذه األشياء بعد قصص وأحاديث، وحتمل 
على حنو من هذا ومثل ذلك واللذان يأتياهنا منكم فآذومها وقد جيري هذا يف زيد وعمرو، وعلى هذا احلد إذا كنت 

اء أو توصى مث تقول زيد، أي زيد فيمن أوصى به فأحسن إليه وأكرمه وقد قرأ الناس والسارق والسارقة خترب بأشي
و الزانية والزاىن، وهو يف العربية على ما ذكرت من القوة، ولكن أبت القراءة إال القراءة بالرفع قلت الذي قرأ 

مر دل عليه قوله فاجلدوا، ونصب السارق بالنصب يف اآليتني هو عيسى ابن عمر الثقفي، ونصب الزانية مبض
مبضمر دل عليه قوله فاقطعوا أيديهما فأما قوله واللذان فلم يرو فيه عن أحدٍ النصب ومن ذلك ما ذكر يف باب إن 

وأما ما محل على االبتداء فقولك إن زيدا ظريف وعمرو، و إن زيدا منطلق وسعيد، فعمرو وسعيد يرتفعان على 
جهني حسن واآلخر ضعيف فأما الوجه احلسن فأن يكون حمموال على االبتداء، ألن معىن إن الوجهني، فأحد الو

زيدا منطلق زيد منطلق، و إن دخلت توكيدا، كأنه قال زيد منطلق وعمرو ويف القرآن مثله أن اهللا برٌئ من 
الظريف، فإذا أردت ذلك  املشركني ورسوله وأما الوجه الضعيف فأن يكون حمموال على االسم املضمر يف املنطلق و

فأحسنه أن تقول إن زيدا منطلق هو وعمرو، و إن زيدا ظريف هو وبشر؛ وإن شئت جعلت الكالم على األول، 
فقلت إن زيدا منطلق وعمرا ظريف، فجعلته على قوله ولو أن ما يف األرض من شجرٍة أقالم والبحر ميده من بعده 

اهللا وزيد قائم ما ضرك أي لو ضربت عبد اهللا وزيد يف هذه احلال،  سبعة وقد رفعه قوم على قولك لو ضربت عبد
كأنه قال ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر هذا أمره ما نفدت كلمات اهللا قلت هذا مبىن على قراءة 

مة فهو احلسن أي احلسن البصري أن أبا حامت روى عنه إن اهللا برئ من املشركني، أي بكسر إن، فأما قراءة العا
بفتح أن وهو مع االسم وخربه يف موضع خرب أذان، على تقدير وأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب 

  كائن بأن اهللا برئ من املشركني ونرى عثمان قد أقام القيامة، يف قوله
  وال أنا ممن يزدهيه وعيدكم

بىن كالمه على قراءة العامة، واألمر خبالف ما ظن  فقال إن و أن يف هذا الباب عند سيبويه سيان وظن أن سيبويه
فأما قوله والبحر ميده بالنصب، فقراءة أيب عمرو وحده، والرفع قراءة العامة، على أن يكون الواو واو احلال ومن 
ذلك ما ذكره يف آخر باب املضمرات، قال هذا باب ال تكون هو فيه وأخواهتا فيه فصال، ولكن تكون مبنزلة اسم 

دأ، وذلك قولك ما أظن أحداً هو خري منك، وما أجعل رجال هو أكرم منك، وما إخال رجال هو أكرم منك فلم مبت
جيعلوه فصال وقبله نكرة، كما أنه ال يكون وصفا وال بدال إال لنكرة؛ كما ال يكون وصفا وال بدال إال ملعرفة وأما 

جيعلوهنا فصال يف هذا املوضع وزعم يونس أن أبا عمرو رآه أهل املدينة فينزلون هو ها هنا مبنزلته بني املعرفتني و
حلنا، وقال احتىب ابن مروان يف ذه يف اللحن، وذلك أنه كان يقرأ هؤالء بناتى هن أطهر لكم قال عثمان جعل ابن 
 مروان هن خرب املبتدأ، وأطهر، نصب على احلال وليس ما قال عثمان بشيء، إذ ليس يف قوله هن فائدة مل تستفد

من املبتدأ ومن ذلك ما ذكره يف باب أي يف قوله تعاىل مث لننزعن من كل شيعة أيهم وهي لغة للعرب جيدة، 
نصبوها كما جروها حني قالوا امرر على أيهم أفضل، فأجراها هؤالء جمرى الذي إذا قلت اضرب الذي أفضل، 

  ألنك تنزل أي ومن مبنزلة الذي يف غري اجلزاء واالستفهام

ا ذكره يف باب إن فإذا قلت إن زيدا منطلق، مل يكن يف إن إال الكسر، ألنك مل تضطر إىل شيء، ولذلك ومن ذلك م
تقول أشهد أنك ذاهب، إذا مل تذكر الالم وهذا نظري هذا و هذه كلمة تتكلم هبا العرب يف حال اليمني، وليس كل 



اهلاء مكان األلف، كقولك هرقت وحلقت  العرب تتكلم هبا، تقول هلنك لرجل صدق يريدون إن، ولكنهم أبدلوها
هذه الالم إن كما حلقت ما حني قلت إن زيدا ملا لينطلقن، فلحقت إن الالم يف اليمني كما حلقت ما، فالالم األوىل 
 يف هلنك، الم اليمني، والالم الثانية الم إن كما أن الالم الثانية يف قولك إن زيدا ملا ليفعلن، الم اليمني قال أبو علي

يريد أن هذا مبنزلة قوله وإن كالًّ ملا ليوفينهم يريد أن الالمني يف هلنك لرجل صدق مبنزلته يف قولك وإن كالًّ ملا 
ليوفينهم، إذا عكس احلكاية، ألن الالم األوىل يف هلنك الم اليمني، تقديره واهللا ألنك والالم الثانية يف ليوفينهم الم 

ما يف قوله وإن كالًّ ملا ليوفينهم ليفصل بني الالمني فال يلتقيان، فهي وإن كانت اليمني واألوىل ل أن، وإمنا دخلت 
زائدة هلذا املعىن، ولو سقطت مل تصلح أن تلى أن الناصبة للفعل وكأهنا سهلت وقوع االسم بعد أن الناصبة للفعل، 

الذي ذهب إليه سيبويه يف هلنك كما سهلت وقوع الالم يف ليوفينهم بعد الم أن وقد تشاهبا من هذا الوجه، وهذا 
الم القسم، فيه بعض البعد؛ أال ترى أن الالم إذا كانت للقسم فهي اليت لالبتداء، وقد دخلت على ان ومل جيتمعا يف 

موضع، فإذا حكم مبا جيئ له نظري وكان االستعمال على غريه، ففيه بعض البعد فإن قال إنه مما قد رد إىل األصل، 
يف الالم أن تكون الحقة قبل أن يدلك على ذلك قولك علمت أن زيدا ملنطلق وتعليق الفعل عن  أال ترى أن األصل

ان؟ قيل هذا ميكن أن يقوله قائل، وأحسب أن أبا إسحاق كان يقوله ويبعد هذا أن الالم يف اخلرب قد جاء قوهلم 
  هلنك لرجل صدق، ويف قولك

  مل تيأس لعلى شفا يأسٍ وإن... وإنا هلنك من تذكر عهدها 
فلو كان الم االبتداء مل يكن يف اخلرب ويبعد ذلك أيضا أن ان قد يلقى القسم كما تلقاه الالم، فإذا كان كذلك فال 
حاجة إىل الالم يف ان، وقد كنا نقول دهرا إن البدل يف اهلمزة هنا ملا غريت الصورة كان كذلك كالفصل بينهما، 

هد أيضا، ألن البدل جيري جمرى املبدل منه، أال ترى أن اهلمزة يف محراء يف حنو إن يف ذلك آلية ويف هذا بعض الع
اليت هي بدل من األلف، مبنزلة األلف ويف حكمها، وأن أبا احلسن قد قال يف أصيالل إنك لو مسيت به رجال مل 

كان فتح هلنك تصرف فإذا كان مذهبهم يف البدل هذا املذهب فال فضل بني البدل واملبدل منه، وإذا مل يكن فعل 
كفتح النك وذهب أبو زيد يف قوله هلنك إىل أن املعىن ال أنه كأن املعىن هللا أنك، فتحذف اجلار كما حيذف يف قوله 

  اله ابن عمك وانك قد تلقى به القسم وحذفت اهلمزة منه كما حذفت من قوله
  ويلمها

  ويا باملغرية
  وحنو قوله

  إن مل أقاتل فالبسوين برقعا
لف حذفا يف هذه املواضع كذلك حذفت يف قوله هلنك، والتقدير هللا أنك وقد استعملت الالم يف وكما حذفت األ

  القسم، يف حنو قوله
  هللا يبقى على األيام ذو حيد

إذا أرادوا التعجب، فكذلك الالم املرادة يف هلنك الذي تقديره هللا أنك ويؤكد ذلك ما حكاه أبو زيد من قوهلم له 
لى له أو بدل، كما قال أبو احلسن قوهلم الها اهللا ذا، إنه صفة، فكذلك يكون يف املواضع ريب، قوله ريب عطف ع

اليت مل يوصف فيها االسم هو اسم اهللا، ال على ما قدره سيبويه من املعىن ألنك وأما األلف من له ريب فإهنا قد 
  حذفت كما حذفت من قول الشاعر

  أال ال بارك اهللا يف سهيل



سلكه أبو زيد أسهل يف له ريب ومن ذلك ما ذكره يف باب اجلمع قال وقد كسر على فعل، وذلك  فهذا املثال الذي
قليل كما أن فعلة يف باب فعل قليل، وذلك حنو أسد و أسد، و وثن و وثن وبلغنا أهنا قراءة قلت يعين يف قوله تعاىل 

اءة الناس إال إناثا وقرأ إال أثنا، الثاء قبل إن يدعون من دونه إال إناثاً اعلم أن يف هذه اللفظة قراءات، منها قر
النون، النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وعائشة، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد ابن املسيب، وعبد اهللا 

بن حسني، ومسلم بن جندب، وجماهد وقرأ أنثا النون قبل الثاء، النيب صلى اهللا عليه وعلى آله، إن كان ذلك 
  صحيحا

روى عن عائشة وابن عمر وابن عباس خبالٍف عنهم فقد رووا هذين الوجهني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم و
وعمن ذكرنا معه وروى عن عطاء اثنا و أنثا، ساكنة، والثاء قبل النون وعن ابن عباس أثنا و أنثا، وكذلك مسلم 

أثنا، الثاء قبل النون، مثل أسد وأسد، واهلمزة بن جندب فهذه مخسة أوجه مع قراءة الناس والذي أراد سيبويه أال 
فيها مثلها يف وجوه وأجوه والضمة واإلسكان يرجعان إىل شيء واحد ومن ذلك ما قال يف حد التصريف قال 

سيبويه زعموا أن أبا عمرو قرأ يا صاحل ائتنا جعل اهلمزة ياء مث مل يقلبها واوا مل يقولوا هذا يف احلرف الذي ليس 
ذه لغة ضعيفة؛ ألن قياس هذا أن تقول غالم وبيك ومن ذلك ما قاله يف باب اإلدغام وحدثين اخلليل متصال، وه

وهارون أن ناسا يقولون مردفني فمن قال هذا فإنه يريد مرتدفني، وإمنا أتبعوا الضمة الضمة حيث حركوا، وهي 
رب ومن قال هذا قال مقتلني، وهذا أقل قراءة ألهل مكة، كما قالوا رديافىت، فضموا لضمة الراء، فهذه الراء أق

اللغات ومن قال قتل قال ردف ف ارتدف جيرى جمرى اقتتل وحنوه قلت روى أمحد بن عباد عن قنبل أيضا عن ابن 
كثري مردفني، وهو الذي ذكر أنه قراءة أهل مكة ومن ذلك ما قاله أيضا يف حد اإلدغام قال سيبويه وقالوا مصرب ملا 

تدخل يف الطاء قلبوا الطاء صادا، فقالوا مصرب وحدثنا هارون أن بعضهم قرأ فال جناح عليهما امتنعت الصاد أن 
  أن يصلحا بينهما صلحا قلت إمنا قرأ هبا اجلحدري

  الثامن والثمانون وهذا نوع آخر من القراءات

  مسألة

ه محزة ومييلها أسرى ومييالن قوله تعاىل وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أسارى على فعاىل، و أسرى على فعلى، تفرد ب
أبو عمرو والكسائي أسارى فال يقرآن أسرى بال إمالة فأما قوله تعاىل يأيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسارى 
تفرد به أبو عمرو، وأبو عمرو صاحب اإلماله، وليس يف السبعة أسارى بال إمالة، فال يقرآن هبا يف الصالة، فأما 

األسرى ومييلها محزة والكسائي قوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء الباقون فيقرءون من 
فهو خٌري لكم ونكفر بالنون واجلزم، وبالنون والرفع؛ وبالياء والرفع، ثالثهن يف السبعة، وليس يف السبعة يكفر 

لياء مع اجلزم سورة آل عمران وكفلها زكريا، بالياء واجلزم بتة، ألنه معطوف على قوله فإن اهللا يعلمه، فال جيوز ا
بالتشديد، ونصب األلف أبو بكر، وتشديد الياء وقصر زكريا محزة والكسائي وحفص، وختفيف الياء وضم اهلمزة 
الباقون وليس يف السبعة ختفيف الياء مع قصر األلف قوله إين أخلق لكم من الطني بفتح األلف وإسكان الياء، وأبو 

ثري يفتحان األلف مجيعا، ونافع يكسر األلف ويفتح الياء، وليس يف السبعة كسر األلف مع إسكان عمرو وابن ك
الياء قوله أن يؤتى أحٌد محزة والكسائي باإلمالة، أن يؤتى باملد واالستفهام ابن كثري وليس يف السبعة آان يؤتى 



  هلمزة، واالختالس وترك اهلمز، تفرد به أبو عمروباالستفهام واإلمالة قوله وال يأمركم باهلمزة والرفع والنصب يف ا
  مسألة

وسارعوا إىل مغفرة من ربكم بالواو وغري الواو، وترك الواو وقراءة نافع وابن عامر، والباقون بالواو، والكسائي 
  مييل مع الواو

  مسألة
  إلمالةيغشى طائفة بالياء ومحزة والكسائي تغشى بالتاء من غري إمالة، وال يغشى بالياء مع ا

  مسألة
وال حتسنب الذي قتلوا بالتاء وكسر السني وفتحها، هشام عن عمار بالياء وفتح السني، وكسر السني مع الياء ليس 
مبروى وال حيسنب الذي كفروا أمنا منلى بالياء وفتح السني تفرد به محزة، وليست كسرة السني مع الياء يف السبعة 

هو مثل األول فأما قوله ال حتسنب الذين يفرحون بالتاء، فعاصم والكسائي إال بتةً وكذا وال حتسنب الذين يبخلون، و
أن الكسائي يكسر السني وعاصما يفتح السني والباقون بالياء وكسر السني، إال ابن عامر فإنه بالياء وفتح السني 

باء مع الياء واجب مل يقرأه أحد وأما قوله تعاىل فال حتسبنهم مبفازة، ابن كثري وأبو عمرو بالياء وضمة الباء، وضم ال
وال جيوز فتح الياء مع الباء، والباقون بالتاء وفتح الباء، إال أن ابن عامر ومحزة وعاصما والكسائي يفتحون السني، 

  ونافعا يكسر السني مع التاء يف الثاين والياء مع األول

عاقدت، وليس يف السبعة عقدت كما هو  سورة النساء والذين عقدت أميانكم بالتخفيف، كوىف، والباقون باأللف
يف سورة املائدة مبا عقدمت األميان، بتشديد القاف ابن كثري وأبو عمر ونافع وحفص أرى أهنم إمنا شددوه يف املائدة ملا 
رأوه جماورا للتاء املشددة املدغم فيها دال عقدت خبالف ما يف النساء الذي مل يدغمه أحد؛ ففي النساء اثنان عقدت 

لتخفيف، و عاقدت باأللف، ويف املائدة ثالث بالتخفيف وهو مذهب الكويف غري حفص، وباأللف ابن عامر با
  وحده، وبالتشديد الباقون

  مسألة

لو تسوى هبم األرض، بفتح التاء وتشديد السني، نافع؛ وابن عامر بفتحها والتخفيف محزة والكسائي مييالنه على 
  وال خالف يف تشديد الواوأصلهما، والباقون بضمها بالتخفيف 

  مسألة
هل تستطيع بالتاء ربك بنصب الباء سورة األنعام مل تكن فتنتهم نصب، محزة والكسائي بالياء، ورفع فتنتهم ابن 

  كثري وابن عامر وحفص؛ بالتاء ونصب فتنتهم نافع وأبو عمرو وأبو بكر
  مسألة

بن كثري وابن عامر وأبو عمرو والباقون فصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم فيهما نافع وحفص بالضم فيهما ا
بالفتح، و حرم بالضم وليس يف القسمة فصل بالضم، و حرم بالفتح، ألنه يؤدى إىل أن يكون حمرما خمالفا ملا قبله 
وما بعده، واملطابقة واملشاكلة يكون ساقطا وإن تكن ميتة بالتاء، ابن ذكوان وأبو بكر، ميتة رفع ابن كثري وابن 

إن جعلتهما مسألة واحدة ففيها أربعة أوجه قلت بالياء والرفع، ابن كثري وابن هشام بالتاء والرفع وابن عامر و



  ذكوان بالتاء، ونصب أبو بكر، والباقون بالتاء والنصب
  مسألة

جه إال أن تكون بالتاء، ابن كثري ومحزة وابن ذكوان ميتة رفع ابن عامر وإن جعلتهما مسألة واحدة ففيها أربعة أو
قلت بالتاء والرفع ابن ذكوان؛ بالياء والرفع هشام وحده؛ بالتاء والنصب ابن كثري ومحزة؛ الباقون بالتاء والتشديد 

  وليس فيه التشديد مع التاء، ال يفتح بالياء والتشديد، مل يقرأه أحد
  مسألة

أبو بكر؛ بتشديد الواو موهن كيد الكافرين، بالتنوين وسكون الواو ونصب كيد ابن عامر ومحزة والكسائي و
ونصب كيد حجازي وأبو عمرو؛ وحفص يسكن الواو ويضيف إىل كيد وليس يف السبعة تشديد الواو واإلضافة، 

  ألنه ملا اختار التشديد مل يضف، ألنه أراد اإلطناب واإلسهاب، وكان باحلرى أال يشدد وال يضيف
  مسألة

الة الراء يف جمراها دون امليم من مرساها أبو عمرو وابن عامرٍ؛ يف سورة هود جمراها ومرساها بضم امليم فيهما وإم
بفتح امليم واإلمالة يف الراء محزة والكسائي وحفص زاد محزة والكسائي إمالة مرساها دون حفص، وليس يف السبعة 

  ا أمال ألجل الوفاقترك اإلمالة مع فتح امليم، ألن حفصا وافقهما ملا فتح امليم يف اإلمالة، وال يف القرآن غريه، إمن
  مسألة

وليسألن يوم القيامة بفتح الالم والنون مجيعا مشددة النون؛ ابن كثري وحده بفتحها وكسر النون كسرا غري مشبع؛ 
وبالتشديد ابن عامر وقالوا بفتحها والتشديد ووصل التوت بياء يف الوصل؛ ورش وإمساعيل بسكوهنا وختفيف النون 

عمرو وحده بسكوهنا والتخفيف من غري إشباع؛ كسر النون عاصم ومحزة والكسائي  ووصلها بياء يف الوصل؛ أبو
  وفيها وجه سادس خارج عن السبعة يعقوب بسكون الالم وختفيف النون ووصلها بالياء يف احلالني

  مسألة
أن أبا عمرٍو  قوله لعلك ترضى، بضم التاء، الكسائي وأبو بكر، إال أن الكسائي مييلها؛ والباقون بفتح التاء، إال

  ومحزة مييالهنا ترضى، واآلخرون ال مييلون
  مسألة

وترى الناس سكرى وما هم بسكرى مماالن بفتح السني، ومل يقرأ سكارى بفتح السني غري ممالٍ؛ والباقون سكارى 
  إال أن أبا عمرٍو وابن عامرٍ يقرآن سكارى

  مسألة
بكر يترك اهلمزة مع النصب؛ الباقون باجلر؛ غري أن أبا  ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير نصب عاصم ونافع غري أن أبا
  عمرو يترك اهلمزة إذا أدرج، ومحزة إذا وقف ترك اهلمزتني

  مسألة
أذن بضم األلف، نافع وأبو عمرو وعاصم يقاتلون بفتح التاء، نافع وابن عامر وحفص؛ وإن مجعت بينهما ففيها 

و وأبو بكر؛ بضمهما وفتح التاء، نافع وحفص؛ بفتحهما مجيعا، أربعة أوجه قلت بضم األلف وكسر التاء، أبو عمر
  ابن عامر وحده؛ والباقون بفتح األلف وكسر التاء

  مسألة



خراجا فخراج باأللف فيهما، محزة والكسائي فخرج ربك، بغري األلف، ابن عامر وحده فيهما؛ الباقون خرجا 
  فخراج وليس يف السبعة خراجا فخرج

  مسألة

ى بالكسر مهموز ممدود، الكسائي وأبو عمرو؛ بالضم مهموز، محزة وأبو بكر؛ والباقون بالضم بال كأهنا كوكب در
مهز وليس يف السبعة ترك اهلمزة مع الكسر ورواه املفضل عن عاصم يوقد بالياء، ابن عامرٍ ونافع وحفص، والباقون 

اف؛ وليس يف السبعة ضم الدال مع فتح بالتاء، وفتح حروفها أمجع ابن كثري وأبو عمرو؛ وال خالف يف فتح الق
  سائر احلروف

  مسألة
واضمم إليك جناحك من الرهب بفتحها، ابن كثري ونافع وأبو عمرو؛ وبفتحها وإسكان اهلاء، حفص وحده؛ 

  الباقون بضمها وإسكان اهلاء؛ وليس يف السبعة ضمها
  مسألة

رو والكسائي؛ بالنصب واإلضافة، محزة وحفص؛ مودة رفع غري منونة بينكم جر على اإلضافة، ابن كثري وأبو عم
  الباقون بالنصب والتنوين؛ وال جيوز مع التنوين إال النصب، إذ ليس يف السبعة

  مسألة
وما آتيتم من رباً بالقصر، ابن كثري؛ ومل خيتلفوا يف قوله وما آتيتم من زكاٍة مسألة الظنونا و الرسوال والسبيال، بغري 

بو عمرو ومحزة؛ بألف يف احلالني، نافع وابن عامر وأبو بكر؛ وحفص والكسائي، بألف يف ألف فيهن يف احلالني؛ أ
  الوقف
  مسألة

نضعف بالنون وكسر العني وتشديدها من غري ألف العذاب نصب ابن كثري وابن عامرٍ؛ الباقون بالياء وفتح العني 
  العذاب رفع على ما مل يسم فاعله، وأبو عمرو بغري ألف

  مسألة
  لغيوب على فاعل، ورفعها نافع وابن عامرٍ، وليس فيه الرفع مع التشديدعالم ا
  مسألة

  فزع بفتح الفاء والزاي مجيعا، ابن عامر؛ الباقون بضم الفاء وكسر الزاي، وال خالف يف فتح العني
  مسألة

لفاء ويكسران كسرا فانظر ماذا ترى بفتح التاء والتفخيم، إال أبا عمرو فإنه مييل الراء؛ محزة والكسائي يضمان ا
  مشبعا؛ وليس يف السبعة ضم التاء وإمالة الراء

  مسألة
أفغري اهللا تأمروىن خمففة النون، نافع؛ بنونني خمففتني ابن عامر وحده؛ الباقون بنون واحدة مشددة؛ وفتح ياءها ابن 

يف النون، ألن نافعا كثري ونافع؛ وترك مهزها أبو عمرو وورش فهذه مخس قراءات، وليس فيها سكون الياء وختف
  يفتح التاء وخيفف النون

  مسألة



قليال ما تتذكرون بتاءين، عاصم ومحزة والكسائي؛ الباقون بالياء والتاء، وال يدغم الكوىف وال خيفف، كما فعل 
  ذلك يف سائر القرآن

  مسألة
ال يف اإلمالة بالتاء وإمالة فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم بالياء املضمومة ممال مساكنهم، رفع محزة، وافقه عاصم إ

  مساكنهم نصب أبو عمرو وعلي؛ الباقون غري ممال سورة الطور
  مسألة

ذرياهتم باأللف فيهما، أبو عمرو وابن عامرٍ؛ أبو عمرو وحده بكسر التاء يف األوىل، واتفقا على كسرها يف الثانية، 
وإن مجعت بينهما يف مسألة واحدة ففيهما أربعة أوجه وتابعهما نافع على ذرياهتم الثانية؛ الباقون بغري ألف فيهما، 

قلت وأتبعناهم بقطع األلف، وذرياهتم باأللف فيهما وكسر التاء، أبو عمرو وحده واتبعتهم بالوصل والتاء ذرياهتم 
رفع باأللف فيهما وكسر التاء معها؛ الباقون بالوصل والتاء ذريتهم مجيعا بغري ألف، وافقوا نافعا وابن عامر على 

  التاء من األوىل وحدها، وفارقومها يف الثانية فنصبومها
  مسألة

  أو من وراء جدارٍ على واحدة غري ممال، ابن كثري؛ وافقه أبو عمرٍو ومييل
  مسالة

يوم القيامة يفصل بينكم يفصل بفتح الياء، عاصم؛ الباقون بضمها؛ وبفتح الياء، ابن عامر ومحزة والكسائي، ومل 
م؛ الباقون بسكوهنا؛ وبكسر الصاد عاصم ومحزة والكسائي؛ الباقون بفتحها، وإن شئت قلت يشدد الصاد غريه

بكسر الصاد والتخفيف؛ عاصم، بكسرها والتشديد؛ محزة والكسائي، بفتحها؛ والتشديد، ابن عامر وحده؛ 
  الباقون، بفتحها والتخفيف، ومل يفتح الياء عاصم، ومل يفتح الفاء إال من شدد سورة القلم

  مسألة
أن كان ذا مالٍ أن كان مستفهم هبمزتني خمففتني، محزة وأبو بكر؛ هبمزة واحدةٍ ممدودة، ابن عامر؛ الباقون، هبمزة 

  واحدة غري ممدودة، على اخلرب سورة األحقاف
  مسألة

  اإلنسانآذهبتم باالستفهام، ابن كثري وابن عامر على أصوهلما يف اهلمز، وهشام جييز فيها على الوجوه الثالثة 
  مسألة

خضرٍ واستربقٍ جر، أبو عمر وابن عامر؛ ضده ابن كثري وأبو بكر كالمها، مرفوعان، نافع وحفص كالمها 
جمروران، محزة والكسائي وإن أفردت كل واحد منهما قلت خضر رفع وأبو عمرو وعامر وحفص استربق، رفع 

  ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو

  ستعمال القسم وأجيبت جبوابهالتاسع والثمانون ما استعمل ا

جاء يف التنزيل من ألفاظ استعملت استعمال القسم وأجيبت جبواب القسم فمن ذلك قوله تعاىل وإذا أخذنا ميثاق 
بين إسرائيل أال تعبدون إال اهللا وقوله تعاىل وإذا أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم وقوله ولقد علموا ملن اشتراه ما 

الق وقوله وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم وقوله وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب له يف اآلخرة من خ



لتبيننه للناس وال تكتمونه وقوله كتب على نفسه الرمحة ليجمعنكم وقوله كتب ربكم على نفسه الرمحة إنه من 
سلى وقوله وضل عنهم ما كانوا يدعون عمل منكم سوءا فيمن كسر إن دون من فتح وقوله كتب اهللا ألغلنب أنا ور

من قبل وظنوا ما هلم من حميص يف غري قول األنباري وسهل وغري ذلك من اآلي أجريت فيهن اجلمل جمرى اجلمل 
من املبتدأ واخلرب، يف حنو قوله تعاىل لعمرك إهنم لفى سكرهتم يعمهون أترى أن التقدير قسمي، أو لعمرك ما أحلف 

  قول الشاعربه، أو أقسم عليه، ك
  نعم وفريٌق ليمن اهللا ما ندرى... فقال فريق القوم ملا نشدهتم 

أي ال مين اهللا قسمي وقالوا على عهد اهللا ألقومن، فالالم و إن وما و ال كلها أجوبة األقسام اليت هي أخذنا ميثاقكم 
أمرهم باليقني كأهنم أقسموا ما  وعملوا وكتب عل نفسه الرمحة وكتب اهللا ألغلنب و ظنوا إذ معىن ظنوا أيقنوا وبلغ

هلم من حميص، فهكذا كتب اهللا على نفسه الرمحة وأوجب حىت بلغ األمر إىل أنه أقسم إنه من عمل، فكسر ان إمنا 
هو ملكان القسم، ال كما ذهب إليه أمحد بن موسى وفارس الصناعة من أن قوله إنه من عمل فيمن كسر تفسريٌ 

ري للوعد، يف قوله وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فكما ال جيوز الوقف على للرمحة كما أن قوله هلم تفس
قوله لعمرك، وعلى قوله ميثاق بين إسرائيل وعلى قوله كتب اهللا من قوله كتب اهللا ألغلنب ملكان أجوبة القسم، 

تب اهللا أي فرض اهللا القتال فكذا ال جيوز الوقف على قوله كتب على نفسه الرمحة من دون قوله ليجمعنكم فقوله ك
وأوجبه، واقسم عليه ألغلنب، فالالم جواب القسم، كما إن يف لعمرك إهنم، و ال يف قوله ال تعبدون إال اهللا، وال 

تسفكون دماءكم والالم يف ملن اشتراه و ما من قوله ما هلم من حميص جواب، فليس قوله ألغلنب من قوله اهللا كقوله 
ئك كتب يف قلوهبم اإلميان إمنا قوله كتب أضمر مفعوله، أي كتب اهللا القتال، كقوله كتب اإلميان من قوله أول

عليكم القتال، وكتب عليكم الصيام، وكتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية فكيف ظننت 
الت، ومل ال تتم أيها الظان أن قوله ألغلنب مفعول كتب ومن أين لك أن تقول إن اجلمل تكون فاعالت ومفعو

الصنعة حىت ال تتواىل عليك الفتوق قال أبو علي األلفاظ اليت جرت يف كالمهم جمرى القسم حىت أجيبت جبوابه 
تستعمل على ضربني أحدمها أن تكون كسائر األخبار اليت يقسم فال جتاب كما ال جتاب األخبار واآلخر أن جيرى 

جيب بأجوبة القسم قوله تعاىل وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنني جمرى القسم فتجاب كما جياب القسم فمما مل 
ومنه قوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوٍة وقال فيحلفون له كما حيلفون لكم فمما 

يكون  جاء من ذلك وفيه ذكر من األول، مما جيوز أن يكون حاال، على ضربني أحدمها أن يكون حاال واآلخر أن
قسما وإمنا جاز أن حتمله على احلال دون جواب القسم، ألنه جاز أن يكون معرى من اجلواب، وإذا جعلت ما 

  جيوز أن يكون حاال فقد عريتها من اجلواب

فمما جيوز أن يكون حاال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا، فقوله ورفعنا جيوز أن يكون حاال غري 
ذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهللا فهذا يكون حاال، كأنه قال أخذنا ميثاقهم موخذين، جواب قوله وإ

وكذلك وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم، أي غري سافكني، فيكون حاال من املخاطبني املضاف إليهم، وإمنا 
جبواب القسم، أال ترى أن قوله خذوا يف  جاز كوهنما حاال مبا ذكرنا، ومن أجل هذا النحو قد يعرى من أن جياب

اآلية ليس جبواب قسم، وال جيوز أن يكون جوابا له، وكذلك من قرأ ال تعبدوا فجعل ال للنهي كما كان وإذا أخذ 
اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه قسما وكذلك وأقسموا باهللا جهد أمياهنم ال يبعث اهللا من ميوت وكما أن 

كون إال جوابا للقسم، يكون قوله ال تعبدون و ال تسفكون جيوز أن يكون جوابا للقسم، وجيوز أن لتبيننه ال ي
يكون ال تسفكون وحنوه يف أن ال تسفكوا، كأن تقديره أخذنا ميثاقهم بأن ال تسفكوا؛ وال يكون ذلك جواب قسم 



واعلم أن ما يتصل هبذه األشياء كما كان فيمن قدره حاال غري جواب قسم، إال أنه ملا حذف أن ارتفع الفعل 
اجلارية جمرى القسم يف أهنا أجيبت مبا جياب به القسم، ال ختلو من أن تكون ملخاطب أو ملتكلم أو لغائب، جاز أن 
يكون على لفظ املخاطب، وإمنا جاز كونه على لفظ املخاطب ألنك حتكى حال اخلطاب وقت ما ختاطب به، أال 

كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم على لفظ الغيبة، وبالتاء على لفظ اخلطاب، على  ترى أهنم قد قرءوا قل للذين
حكاية احلال حال اخلطاب يف وقت اخلطاب، فإذا كان هذا النحو جاز أن جتىء القراءة بالوجهني مجيعا، وجاز أن 

، وجيوز يف قياس العربية يف جتىء بأحدمها، كما جاء قوله وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون بالوجهني مجيعا
قوله تعاىل إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف على الوجهني اللذين قرئ فيهما يف ستغلبون و حتشرون، فإن كان الكالم 

على اخلطاب مل جيز فيما يكون يف تقدير ما تتلقى به القسم إال اخلطاب، كقوله وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون 
يكون إال على اخلطاب، ألن املأخوذ ميثاقهم خماطبون، وألنك إن حكيت احلال اليت تكون دماءكم فهذا ال جيوز أن 

للخطاب فيها فيما يأتى مل جيز أن جتعل املخاطبني كالغيب، كما جاز يف الغيب اخلطاب من حيث قدرت احلال اليت 
فتقول أخذنا ميثاقكم ال يسفكون؛ يكون فيها اخلطاب فيما يستقبل؛ أال ترى أنه ال جيوز أن جتعل املخاطبني غيباً 

ألنك إذا قدرت احلكاية كان التقدير أخذنا ميثاقكم فقلنا لكم ال تسفكون، كان بالتاء ومل جيز بالياء، كما ال جيوز 
أن تقول للمخاطبني هم يفعلون، وأنت ختاطبهم، وإن مل تقدر احلكاية فهو بالتاء، مذهب إذا قرب يف ذلك غري 

 وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهللا ال خيلو قوله تعبدون من أن يكون حاال، أو اخلطاب، فقوله تعاىل
يكون تلقى قسم، أو يكون على لفظ اخلرب، واملعىن فيه معىن األمر، أو تقدر اجلار يف أن فتحذفه مث حتذف أن فإن 

 احلال ذكر من ذي احلال فإن قلت فإذا قرئ جعلته حاال جعلته على قول من قرأ بالياء، فقال ال يعبدون، ليكون يف
بالتاء فاملراد به هو بنو إسرائيل، واحلال مثل الصفة، وقد محلت الصفة يف هذا النحو على املعىن فإن هذا قول، 

واألول أبني وإن جعلته تلقى قسم، فإن هذا اللفظ الذي هو أخذنا ميثاق جماز ما يقع بعده على ثالثة أضرب أحدها 
تبع شيئا مما جيرى جمرى القسم؛ كقوله وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنني واآلخر أن يتلقى مبا يتلقى به أن ال ي

القسم، حنو وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس والثالث أن يكون أمراً حنو وإذا أخذنا ميثاقكم 
ا علمنا تلقى جبواب القسم ووقع بعده أمر، فإن جعلت ورفعنا فوقكم الطور خذوا ومل جيئ شيء من هذا النحو فيم

ال تعبدون جواب قسم، وعطفت عليه األمر، مجعت بني أمرين مل جيمع بينهما فإن قلت ال أمحل األمر على القسم 
ولكن أضمر القول، كأنه قال وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهللا، وقلنا هلم وأحسنوا بالوالدين 

ا؛ فالقول إن إضمار القول يف هذا النحو ال يضيق، وقلنا على هذا معطوف على أخذنا، وأخذ امليثاق قول، إحسان
وكأنه قلنا هلم كذا وكذا وإن محلته على أن اللفظ يف ال تعبدون لفظ خرب واملعىن معىن األمر، فإن ذلك تقوية ما 

  زعموا أن يف إحدى القراءتني ال تعبدوا

 تؤمنون باهللا ورسوله يدلك على ذلك قوله يغفر لكم وزعموا أن يف بعض املصاحف آمنوا ومثل ذلك قوله تعاىل
ويؤكد ذلك أنه قد عطف عليه باألمر، وهو قوله وبالوالدين إحساناً وأقيموا الصالة وإن محلته على أن املعىن أخذنا 

وزعم سيبويه أن حذف إن من هذا ميثاقهم بأن ال يعبدوا، فإن هذا قول إن محلته عليه كان فيه حذف بعد حذف 
  النحو قليل

  املتم التسعني ما جاء يف التنزيل من األفعال املفرغة ملا بعد إال



ومن ذلك قوله تعاىل وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهللا؛ فلفظة اهللا منصوبة ب تعبدون، فرغ له 
تأويله إال اهللا وقال والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا  وهكذا قوله وما يذكر إال أولوا األلباب وقال وما يعلم

وقال وما يتذكر إال من ينيب وقال إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه فاألمساء بعد إال يف هذه اآلي مرتفعة بفعلٍ 
معلوم أال ترى  قبل إال عند النحاة عن آخرهم، وتنازعهم اآلية اليت يف سورة والصافات، وهي وما منا إال له مقام

أن التقدير وما منا أحد إال له مقام معلوم، ف أحد مضمر يأتى عود اهلاء إليه، وكذا وإن منكم إال واردها، أي وإن 
  منكم أحد وقال وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به، أي وإن من أهل الكتاب أحد وقال الشاعر

  ميفضلها من أحٍد وميس... لو قلت ما يف قومها مل تيتم 
أي ما يف قومها أحد؛ إال أهنم يقولون لو صح االعتبار ب أحٍد مضمر لكان ما بعد إال بدال مما قبلها، وهو أحد؛ 

وإذا كان بدال جاز فيه النصب كما لو أظهر أحد، فإنه قد جاء قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال اهللا 
ز فيه النصب، ف أحد ال يضمرونه قبل إال وال حييزون بعد إال فما بعد إال بدل من قوله من يف السموات، وال جيو

احلمل فيه على ما قبل إال وعند حممد بن احلسن أحد مضمر يف هذه اآلي، وبىن عليه مسائل، فقال عبدى حر إن 
ر، كان يف البيت إال رجل فإذا كان يف البيت رجل وامرأة، أو رجل وصيب، فإنه حانث، ألن املستثىن منه غري مذكو

فوجب إثباته على وفق املستثىن حتقيقا للمجانسة، وذلك أن جتعل املستثىن منه أحدا فصار الشرط أن يكون فيه أحد 
غري رجل أو امرأٍة، والصيب أحد غري رجل، إال أن يكون نوى الرجال خاصة فال حينث، حىت يكون فيه رجالن، وال 

فأما يف القضاء فال، ألن الظاهر من كالمه أوجب حتقيق اجملانسة حينث بالصيب واملرأة، ويصدق فيما بينه وبني اهللا، 
فيما قصده احلالف، وهو الكون والسكىن يف الدار، وبنو آدم كلهم جنس واحد، ألهنم مجيعا مقصودون ذلك، فإذا 

ألنه  نوى ختصيص الرجال كان ذلك خالف الظاهر فيه ختفيف فلم يصدقه القاضي ويصدق فيما بينه وبني اهللا تعاىل،
  نوى اجملانسة أيضا، لكنه خالف املعهود الظاهر واهللا أعلم

  
  حرره العبد الضعيف احملتاج إىل رمحة اهللا تعاىل
  أبو احلسن سامل بن احلسن بن إبراهيم اخلازمى

  وفرغ منه يوم األربعاء بعد الظهر لليلتني خلتا من شهر اهللا املبارك رمضان
  ا اهللا تعاىل ومصليا على رسولهمبدينة شرياز سنة عشر وستمائة، حامد
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