
لسبع: كتاب  ءات ا لقرا ا األماين يف  ملعاين من حرز  ا براز    إ
لشاطيب:املؤلف ا م   اإلما

  بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ
)١(  

  َبَدأُْت بِبِْسمِ اْهللاُ يفِ النَّظْمِ أوَّالَ تََباَركَ َرْحمَاناً َرِحيماً َوَموِْئالَ

ا يقال بدأت بكذا إذا قدمته فالباء األوىل لتعدية الفعل أي قدمت لفظ بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول نظمي هذ
والنظم اجلمع مث غلب على مجع الكلمات اليت انتظمت . والثانية هي اليت يف أول البسملة أي بدأت هبذا اللفظ

كقوله  شعرا فهو مبعىن منظوم أو مصدر حباله والالم يف النظم للعهد املعلوم من جهة القرينة وهي قائمة مقام اإلضافة
، أي أدىن أرض العرب أي يف نظمي نزله منزلة املعروف املشهور تفاؤال له بذلك أو أراد يف ) يف أدىن األرض(تعاىل 

، أو يكون املصدر يف ) هذا من شيعته وهذا من عدوه(هذا النظم نزله منزلة املوجود احلاضر فأشار إليه كقوله تعاىل 
حمذوف أي يف أن نظمت نظما أول أي أنه مبتكر مل يسبق إليه وهو نظم موضع احلال أي منظوما وأوال نعت مصدر 

قصيدة على روي واحد يف مذاهب القراء السبعة موجزة بسبب ما اشتملت عليه من الرموز وقد تشبه به قوم يف 
لعشرة زماننا ، فمنهم من سلك مسلكه خمتصرا هلا ومنهم من غري الرموز بغريها ومنهم من نظم يف مذاهب القراء ا

، زاد رواية أيب جعفر املدين ويعقوب احلضرمي وخلف البزار فيما اختار والفضل للمتقدم الذي هو أتقى وأعلم 
فاأللف يف قوله أوال على هذا الوجه لإلطالق ألنه غري منصرف ، وجيوز أن تكون األلف بدال من التنوين على أن 

 أول نظمي بسم اهللا أو بدأت بسم اهللا يف نظمي الواقع يكون أوال ظرف زمان عامله بدأت أو النظم أي بدأت يف
، والربكة كثرة اخلري وزيادته واتساعه وشيء مبارك أي ) فساغ يل الشراب وكنت قبال (أوال فهو كقول الشاعر ، 

لناه يف إنا أنز(-)وهذا ذكر مبارك أنزلناه(زائد نام وما ال يتحقق فيه ذلك يقدر يف الزمه وما يتعلق به كقوله تعاىل 
، أي كثري خري ذلك وما يتعلق به من األجر وتبارك تفاعل منه كتعاظم من العظمة وتعاىل من العلو ، ) ليلة مباركة

وقيل إنه فعل مل يتصرف أصال ال يقال يتبارك وغريه ، مث كمل لفظ البسملة بقوله رمحانا رحيما وزاد قوله وموئال 
  املوئل ،وهذا املعىن زاد دخول الواو فيها حسنا و

إليه (املرجع وامللجأ وهو وإن مل يكن لفظه ثابت اإلطالق على اهللا تعاىل من حيث النقل فمعناه ثابت حنو 
وانتصاب الثالثة على التمييز أو احلال أي تبارك من رمحن رحيم أو يف حال كونه ) وإىل اهللا املصري(-)مرجعكم

رك وهذا حنو قوهلم احلمد هللا احلميد ويتعلق هبذا البيت كذلك أو يكن منصوبات على املدح ومت الكالم على تبا
  أحباث كثرية ذكرناها يف الكبري واستوفينا ما يتعلق بشرح البسملة يف كتاب مفرد وغريه واهللا أعلم

)٢(  
  َوثَنَّْيتُ َصلَّى اُهللا َربِّي َعلَى الِرََّضا ُمحَمٍَّد الْمُْهدى إلَى النَّاسِ مُْرَسالَ

 أي هبذا اللفظ كما قال بدأت ببسم اهللا أو على إضمار القول أي بقويل صلى اهللا أو ثنيت أي ثنيت بصلى اهللا
بالصالة فقلت صلى اهللا فموضع صلى اهللا نصب على إسقاط اخلافض يف الوجه األول وعلى أنه مفعول مطلق أو 

عىن ذي الرضى أي الراضي من مفعول به إن قلنا إنه على إضمار القول وصلى اهللا لفظه خرب معناه دعاء والرضى مب
، أو املرضى أي الذي ارتضاه اهللا تعاىل أو الذي يرضيه يوم القيامة أي ) ولسوف يعطيك ربك فترضى(قوله تعاىل 



، بفتح التاء وضمها مجعا ) لعلك ترضى(يعطيه ما يرضيه من الشفاعة وغريها فريضى ، وقرئ قوله تعاىل يف آخر طه 
بدل أو عطف بيان واملهدي اسم مفعول من أهديت الشيء فهو مهدي ألن اهللا تعاىل أهداه بني املعنيني وقوله حممد 

إىل خلقه حتفة هلم فأنقذ به من أسعده من النار وأدخله اجلنة مع األبرار ، وعن األعمش عن أيب صاحل قال كان النيب 
، أخرجه أبو حممد الدارمي يف مسنده ) اةيا أيها الناس إمنا أنا رمحة مهد(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يناديهم 

، ومرسال ) وما أرسلناك إال رمحة للعاملني(هكذا منقطعا وروي موصوال بذكر أيب هريرة فيه ويف معناه قوله تعاىل 
  حال من الضمري يف املهدي ، وجيوز أن يكون متييزا كما سبق يف تبارك رمحانا أي املهدي إرساله واهللا أعلم

)٣(  

  ِه ثُمَ الصََّحاَبِة ثُّم َمْن َتالَُهْم َعلَى اِْألْحَسانِ بِاخلَْيرِ ُوبَّالََوِعْتَرِت
سئل مالك بن أنس رمحه اهللا عن عترة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هم أهله األدنون وعشريته األقربون ، 

ة الرجل أولياؤه يعين الذين وقال اجلوهري عترة اإلنسان نسله ورهطه األدنون ، قلت وهو معىن قول الليث عتر
ينصرونه ويهتمون ألمره ويعنون بشأنه وليس مراد الناظم بالعترة مجع من يقع عليه هذا االسم من عشرية النيب 

وإين تارك فيكم ثقلني كتاب اهللا (صلى اهللا عليه وسلم وإمنا مراده املؤمنون منهم وهم الذين جاء فيهم احلديث 
، وكأن ذلك تفسري للعترة وأهل بيته هم آله من أزواجه وأقاربه ، ) وأهل بييت(ريت ويف رواية موضع عت) وعتريت

وقد صح ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن كيفية الصالة عليه فقال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل 
فلهذا ملا صلى على النيب حممد ويف رواية على حممد وعلى أزواجه وذريته ، فكأنه فسر اآلل مبا يف احلديث اآلخر 

صلى على عترته مث على الصحابة وإن كان بعضهم داخال يف العترة ليعم اجلميع مث على التابعني هلم بإحسان ، 
ومعىن تالهم تبعهم وقوله على اإلحسان أي على طلب اإلحسان أو على طريقة اإلحسان أو على ما فيهم من 

يت يف قوله وليس على قرآنه متأكال ويف تال ضمري مفرد مرفوع مستتر اإلحسان أو يكون على مبعىن الباء كما يأ
عائد على لفظ من ووبال مجع وابل وهو املطر الغزير وأصله الصفة ولذلك مجع على فعل كشاهد وشهد وهو 
حابة منصوب على احلال من أحد الضمريين ين تالهم إما املرفوع العائد على التابعني وإما املنصوب العائد على الص

أي مشبهني الوبل يف كثرة خريهم أو يكون حاال منهما معا كقوله لقيته راكبني فإن كان حاال من املرفوع املفرد 
فوجه مجعه محله على معىن من وباخلري متعلق بوبال من حيث معناه أي جائدين باخلري ، وجيوز أن يتعلق بتال أي 

  على مبعىن الباء كان قوله باخلري على هذا التقدير تبعوهم باخلري على ما فيهم من اإلحسان وإن جعلنا

  كالتأكيد له والتفسري واهللا أعلم
)٤(  

  َوثَلَّثُْت أنَّ اْلَحَْمَد ِللِه داِئماً َوَما لَْيَس مَْبُدوًءا بِهِ أْجذَُم الَْعالَ
تقدير بأن احلمد  وثلثت مثل ثنيت يف أنه فعل يتعدى حبرف اجلر فيجوز يف أن بعدها الفتح والكسر فالفتح على

والكسر على معىن فقلت إن احلمد هللا ودائما مبعىن ثابتا وهو حال من احلمد أو من اسم اهللا أو نعت مصدر حمذوف 
أي محدا مستمرا وما مبتدأ وهي موصولة وليس مبدوءا به صلتها واسم ليس ضمري مستتر يعود على ما ومبدوءا 

لى اسم اهللا تعاىل على تقدير بذكره أو بامسه وبه منصوب احملل مببدوء أو خربها واهلاء يف به عائدة على احلمد أو ع
مرفوع مبدوء ضمري عائد على ما أي وكل كالم ليس ذلك الكالم مبدوءا باحلمد أجذم العال أي مقطوع األعلى 

وهو الرفعة  أي ناقص الفضل فأجذم خرب املبتدأ الذي هو ما واجلزم أصله القطع والعالء بفتح العني يلزمه املد



والشرف وأتى به يف قافية البيت على لفظ املقصور وليس هو من باب قصر املمدود الذي ال جيوز إال يف ضرورة 
الشعر بل ميكن محله على وجه آخر سائغ يف كل كالم نثرا كان أو نظما وذلك أنه ملا وقف أسكن اهلمزة مث إنه 

يف باب وقف محزة وهشام على حنو السماء والدعاء وهكذا نقول قلبها ألفا فاجتمع ألفان فحذف أحدمها كما يأيت 
يف كل ما ورد يف هذه القصيدة من هذا الباب يف قوافيها كقوله فىت العال أحاط به الوال فتنجو من البال وإن افتحوا 

س أجرى فال اجلال بعد على الوال عن جال أماما يأيت يف حشو األبيات كقوله وحق لوى باعد ومايل مسا لوى ويا مخ
وجه لذلك إال أنه من باب قصر املمدود مث جيوز يف موضع العال أن يكون مرفوعا ومنصوبا وجمرورا ألن أجذم العال 

، يروى الظهر باحلركات الثالث ) أجب الظهر ليس له سنام (من باب حسن الوجه فهو كما يف بيت النابغة ، 
داود يف سننه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وأشار مبا يف عجز هذا البيت إىل حديث خرجه أبو 

  وسلم كل كالم ال يبدأ فيه باحلمد هللا فهو أجذم ، قال

مل (اخلطايب معناه املنقطع األبتر الذي ال نظام له ، قلت وروي هذا احلديث مرسال وروي أقطع موضع أجذم وروي 
ذا اقتصر عليها خمرجة من عهدة العمل هبذا احلديث ولو أن الناظم ، فتكون البسملة على هذا إ) يبدأ فيه بذكر اهللا

رمحه اهللا قال وثنيت أن احلمد وثلثت صلى اهللا لكان أوىل تقدميا لذكر اهللا تعاىل على ذكر رسوله اهللا صلى اهللا عليه 
فهو كقوله سبحانه يف  وسلم ، ووجه ما ذكر أنه أراد أن خيتم خطبته باحلمدلة فإن ذكر اهللا تعاىل قد سبق بالبسملة

  واهللا أعلم) واحلمد هللا رب العاملني(آخر سورة والصافات 
)٥(  

  َوَبْعُد فَحَْبلُ اِهللا ِفيَنا ِكتَاُبُه فََجاِهْد بِِه حِْبلَ الِْعَدا ُمَتَحبِّالَ

تعلق به من أي وبعد هذه اخلطبة أذكر بعض ما جاء يف فضائل القرآن العزيز وفضل قرائه وحبل اهللا مبتدأ وفينا م
حيث املعىن على ما نفسر به احلبل أو يكون صلة ملوصول حمذوف أي الذي فينا وكتابه خرب فحبل ، وجيوز أن 

يكون فينا هو اخلرب وكتابه خرب مبتدإ حمذوف أي هو كتابه والفاء يف فحبل رابطة للكالم مبا قبله ومانعة من توهم 
يف العهد والوصلة واملودة وانقطاعه يف نقيض ذلك فلذلك استعري إضافة بعد إىل حبل والعرب تستعري لفظ احلبل 

للقرآن العزيز ألنه وصلة بني اهللا تعاىل وبني خلقه من متسك به وصل إىل دار كرامته ، وجاء عن ابن مسعود رضي 
من حديث  ، أنه القرآن ، ويف كتاب الترمذي) واعتصموا حببل اهللا مجيعا(اهللا عنه وغريه يف تفسري قوله عز وجل 

، ويف كتاب أيب ) هو حبل اهللا املتني(احلارث األعور عن علي رضي اهللا عنه يف حديث طويل يف وصف القرآن قال 
بكر بن أيب شيبة يف ثواب القرآن عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كتاب اهللا حبل ممدود من 

عي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن هذا القرآن سبب طرفه بيد السماء إىل األرض ، وفيه عن ابن شريح اخلزا
فال تطع الكافرين وجاهدهم (اهللا وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ، وقوله فجاهد به أي بالقرآن العزيز كما قال تعاىل 

فجاهد يقال حتبل ، أي حبججه وأدلته وبراهينه واحلبل بكسر احلاء الداهية ومتحبال حال من فاعل ) به جهادا كبريا
الصيد إذا أخذه باحلبالة وهي الشبكة واستعمل التجانس يف هذا البيت والذي بعده وهو مما يعد من الفصاحة يف 

  الشعر وغريه
)٦(  

  َوأَْخِلْق بِه إذْ لَْيَس َيْخلُُق جِدَّةً َجِديداً ُموَاليِه َعلَى الْجِدِّ ُمقْبِالَ



ه أي ما أحقه بذلك يقال هو خليق بكذا أي حقيق به وإذ هنا تعليل مثلها يف أخلق به تعجب أي ما أخلقه باجملاهدة ب
، ويقال أخلق الثوب خلق إذا بلى وجّدة متييز وهي ضد البلى يستعار ) ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم(قوله تعاىل 

 ال تنقضي عجائبه ذلك للقرآن العزيز ملا جاء يف احلديث عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا إن هذا القرآن حبل اهللا
وال خيلق عن كثرة الرد ، أخرجه احلافظ البيهقي يف كتاب املدخل أي ال حيدث له البلى ناشئا عن كثرة ترداده 

وتكراره ومرور الزمان عليه وجديدا فعيل من اجلد بفتح اجليم وهو العظمة والعزة والشرف وانتصابه على احلال 
يز أو على املدح ومواليه مبعىن مصافيه ومالزمه العامل مبا فيه وهو مبتدأ من ضمري خيلق العائد على القرآن العز

وعلى اجلد خربه فهي مجلة مستأنفة أي حصل على اجلد واستقر عليه واجلد بكسر اجليم ضد اهلزل ومقبال حال من 
به عمال وعلما يشري إىل  الضمري املقدر يف اخلرب الراجع على مواليه أي استقر على اجلد يف حال إقباله عليه واحتفاله

ما كان األولون عليه من االهتمام به ، وجيوز أن يكون مواليه فاعل جديدا فيكون مبعىن جديدا له وإن كان حاال 
من القرآن العزيز لفظا حنو رأيت زيدا كرميا غالمه وعلى هذا يكون يف على اجلد ثالثة أوجه ، أحدها أن يكون 

لثاين أن يكون معمول مقبال قدم عليه ، والثالث أن يكون معمول مواليه أي للذي حاال ومقبال حال بعد حال ، وا
وااله على اجلد حصل له العز والشرف وعند هذا جيوز أن يكون اجلد هاهنا من اجلد يف األمر وهو االجتهاد فيه 

  وهو يئول إىل ضد اهلزل واهللا أعلم
)٧(  

  الْتُرّج حَالَْيِه ُمرًِحيا َوُموكَالََوقَارِئُُه الَْمْرِضيُّ قَرَّ ِمثَالُُه كاَ

نظم يف هذا البيت ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب احلديث ، فقوله وقارئه مبتدأ 

د به تفسري املؤمن املذكور يف هذا احلديث ألنه ليس املراد به أصل اإلميان بل أصله ووصفه ، واملرضي صفته وأرا
ويف كتاب الترمذي من حديث صهيب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل 

مثاله مشاهبا لألترج وجيوز أن يكون حمارمه ، واجلملة من قوله قر مثاله هي خرب املبتدإ وقر مبعىن استقر أي استقر 
املرضي خرب املبتدإ أي ال يعد قارئا للقرآن إال من كان مرضي الطريقة مث استأنف مجلة فعلية فقال قر مثاله كاألترج 

وجيوز أن يكون قر وحده هو خرب املبتدإ وفيه ضمري عائد على القارئ أي قرت عينه أو استقر أمره بنيل درجات 
تأنف مجلة امسية بقوله مثاله كاألترج فقوله كاألترج خرب مثاله وعلى هذا جيوز أن يكون قر دعاء كما األبرار مث اس

تقول زيد العاقل أقر اهللا عينه ، واألترج بتشديد اجليم واألترنج بالنون لغتان وكالمها مستقيم يف وزن البيت وإمنا 
ترج ومرحيا وموكال حاالن من األترج يقال أراح اختار لغة التشديد للفظ احلديث وحاليه بدل اشتمال من األ

  الطيب إذا أعطى الرائحة وآكل الزرع وغريه إذا أطعم واهللا أعلم
)٨(  

  ُهَو الُْمرَْتَضى أَما إِذَا كَانَ أُمًَّه َوَيمََّمُه ِظلُّ الرَّزَاَنِة قَْنقَالَ

ضي أو ضمري القارئ مع اإلعراض عن وصفه فسر هبذا البيت ما عناه بقوله املرضي فقوله هو ضمري القارئ املر
باملرضي ألنه أغىن عنه قوله املرتضي أما إىل آخر البيت ، وجيوز أن يكون هو املرتضى خرب قوله وقارئه املرضي وما 
بينهما من قوله قر مثاله آخر البيت اعتراض وإما متييز ومعناه القصد أي هو املرتضى قصده تيمنابه وانتفاعا بعلمه 

مبعىن صار ويقال للرجل اجلامع للخري أمة كأنه قام مقام مجاعات ألنه اجتمع فيه ما تفرق فيهم من املصاحل وكان 



، وقوله وميمه أي قصده والرزانة الوقار وقد رزن الرجل بالضم فهو رزين ) إن إبراهيم كان أمة(ومنه قوله تعاىل 
ر له واستراحته يف ظله وأمنه من ختليط الناقص من عقله أي وقور ثابت واستعار للرزانة ظال إشارة إىل مشول الوقا

وجعل الرزانة هي اليت تقصده كأهنا تفتخر به وتتزين بأن تظله لكثرة خالل اخلري فيه مبالغة يف مدحه ويف احلديث 
، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول صلى اهللا عليه وسلم من مجع القرآن متعه اهللا بعقله حىت ميوت 

وعن عبد امللك بن عمري قال كان يقال إن أبقى الناس عقوال قراء القرآن وقنقال حال من ظل الرزانة أي مشبها 
قنقال وكذا يقدر يف ما جاء مثله مما هو منصوب على احلال وليس مبشتق كقوله وانقاد معناه يعمال والقنقل املكيال 

لكثيب من الرمل يشري إىل عظم الرزانة وتوفرها إن قصد الضخم وكان لكسرى تاج يسمى القنقل والقنقل أيضا ا
الكثيب أو املكيال وإن قصد التاج قدرت احلال مبتوجا ومن كالمهم جلس فالن وعليه السكينة والوقار فإن قلت 

عالم عطف قوله وميمه قلت حيتمل وجهني أحدمها أن يكون عطفا على معىن املرتضى أي هو الذي ارتضى أمة 
، أي إن الذين تصدقوا وأقرضوا ويكون ) إن املصدقني واملصدقات وأقرضوا(ر فهو من باب قوله تعاىل وميمه الوقا

مضمون البيت ثناء عليه بأنه مرتضى كامل العقل ، والوجه الثاين أن يكون معطوفا على كان أمة أي إذا اتصف 
  هباتني الصفتني أي أن قارئ القرآن إمنا يرتضى لالقتداء به ويقصد

  تفاع به بشرطني ومها أن يكون جامعا للخري وافر العقل واهللا أعلملالن
)٩(  

  ُهَو الُْحرُّ إِنْ كانَ الَْحرِّي حََوارِياً لَُه بَِتحَّريِه إلَى أَنْ َتنَبَّالَ
هو ضمري القارئ املرتضى قصده الذي هو أمة وافر العقل ، أو يكون ضمري القارئ مع اإلعراض عن تلك 

 عنها اشتراطها بقوله إن كان احلري أي إن كان احلري هبا وهلذا قال بعضهم إن إن مبعىن إذ ولو األوصاف ألنه يغين
أراد الناظم ذلك لقال إذ وكان تعليال والوزن موافق له فال حاجة إىل ارتكاب ما مل يثبت لغة وإن ثبت فهو لغة 

ملا قبله وإن قلنا هو ضمري القارئ مطلقا  بعيدة ضعيفة ، فإن قلنا هو ضمري القارئ بصفاته فكل بيت كأنه تأكيد
كان كل بيت مستقال بالغرض من وصفه مبا يستحق به اإلمامة واحلرية ، على أين أقول قوله بتحريه صلة احلري 
وليس املراد احلري هبا بل احلري بالتحري وقوله حواريا له معترض بينهما واحلر اخلالص من الرق أي مل تسترقه 

وما احلياة (ده هواه ألنه ملا حتقق بتدبر القرآن وفهم معانيه صغرت يف عينه الدنيا وأهلها كقوله تعاىل دنياه ومل يستعب
وال متدن عينيك إىل ما (-)وإن الدار اآلخرة هلي احليوان(، ) وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور(-)الدنيا إال لعب وهلو

، إىل غري ذلك من اآليات يف هذا املعىن ) هم فيه ورزق ربك خري وأبقىمتعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتن
، ) ملن يترك القراء ورد فراته ورودا من الدنيا أجاج املشارب(وما أحسن ما قاله الشاطيب رمحه اهللا من قصيدة له ، 

قارها فقيه املعاين غري عاين هبا ينظر الدنيا بعني احت(، ) ولو مسع القراء حني اقترائهم لفي آل عمران كنوز املطالب(
، ) ذلك متاع احلياة الدنيا واهللا عنده حسن املآب(إىل قوله ) زين للناس حب الشهوات(، يعين قوله تعاىل ) الذوائب

وما أحلى قوله فقيه املعاين يعين من أعطاه اهللا فهما وفقها يف معاين القرآن العزيز فهذا هو الذي حيتقر الدنيا عند 
  اآلية ونظائرها ال الفقيه الذي هو أسري الذوائب املتقيد تالوته هلذه

بلباسه وخدمة أهل الدنيا ففقيه املعاين حمرر عن رق األشياء ، وحيتمل قوله هو احلر معاين أخر ذكرناها يف الكبري 
ع فكر واحلري مبعىن احلقيق ، واحلواري الناصر اخلالص يف والئه والياء مشددة خففها ضرورة والتحري القصد م

وتدبر واجتهاد أي يطلب هو األحرى واهلاء يف له للقرآن العزيز ويف حتريه للقارئ أو للقرآن وحواريا خرب لكان 



بعد خرب أو حال من ضمري احلري العائد على القارئ ، وجيوز أن يكون بتحريه متعلقا حبواريا أي ناصرا له بالتحري 
ه هذا كله على أن يكون التقدير إن كان احلري باألوصاف أو تكون الباء للمصاحبة أي مصاحبا للتحري في

السابقة واألوىل أال يتعلق قوله بتحريه باحلري كما سبق وقوله إىل أن تنبال متعلق بالتحري أو حبواريا ومعىن تنبل 
  مات أو أخذ األنبل فاألنبل أي انتفى ذلك من املعاين اليت حتتملها ألفاظ القرآن

)١٠(  
  اِهللا أَْوثَُق َشاِفعٍ َوأَغْىن غََناًء َواِهباً ُمتَفَضِّالَ َوإِنَّ ِكَتاَب

هذا حث على التمسك بالقرآن العزيز وحتريه والعمل مبا فيه ليكون القرآن العزيز شافعا له كافيه كل ما حيذر واهبا 
قال قال رسول صلى  له متفضال عليه مبا يلقاه من ثواب قراءته والعمل به ويف الصحيح عن أيب أمامة رضي اهللا عنه

اهللا عليه وسلم ، اقرءوا القرآن فإنه جييء يوم القيامة شفيعا ألصحابه اقرءوا البقرة وآل عمران فإهنما الزهراون 
تأتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان حتاجان عن صاحبهما ، ويف كتاب الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال 

يف القرآن ثالثني آية شفعت لرجل حىت غفر له وهي تبارك الذي بيده امللك، قال  صلى اهللا عليه وسلم إن سورة
هذا حديث حسن وأوثق من قوهلم شيء وثيق أي حمكم متني وقد وثق بالضم وثاقة وإمنا وصفه بذلك ألن شفاعته 

د الكفاية وفعله أفعل مانعة له من وقوعه يف العذاب وشفاعة غريه خمرجة له منه بعد وقوعه فيه والغناء بالفتح وامل
، فقوله وأغىن غنا أي وأكفى كفاية أي كفاية القرآن العزيز أمت من كفاية غريه ) ما أغىن عين ماليه(كقوله تعاىل 

فأغىن يف هذا البيت ليس فعال ماضيا ولكنه أفعل التفضيل وبناؤه من غري الثالثي اجملرد شاذ والقياس أن يقال أشد 
و ذلك ، وجيوز أن يقال هو من غىن ، إذا استغىن أو من غىن باملكان إذا أقام به فمعناه على غناء أو أمت غناء أو حن

األول أنه غىن من كفاية ما حيذر حامله مليء هبا واسع جوده ، وعلى الثاين أنه دائم الكفاية مقيم عليها ال يسأم 
وأغىن ذي غناء ألن املراد أن القرآن منها وال ميل وال بد من تقدير مضاف حمذوف قبل غناء على الوجهني أي 

أثرى ذوي الكفايات وأدومهم عليها ، ولك أن تقدر مثل ذلك يف الوجه الذي بدأنا به أي والقرآن أكفى ذوي 
الكفايات وتلخيص اللفظ على األوجه الثالثة أن نقول التقدير وأغىن مغن واملغين الكايف وال يتغري معناه عن ذلك 

ا املعاين الثالثة يف لفظ أغىن ولوال تقدير املضاف احملذوف للزم نصب غناء ألن أفعل ال يضاف يف الوجوه كلها وإمن
  إال إىل ما أفعل بعضه والقرآن ليس بعض

الكفاية فيجب النصب كقولك هو أفره عبدا بالنصب إذا كانت الفراهية يف العبد وهو ليس بعبد وواهيا ومتفضال 
على كتاب اهللا تعاىل ، وقيل النصب على التمييز كقولك هو أغناهم أبا وقيل إن حاالن من الضمري يف أغىن العائد 

قلنا إن أغىن مبعىن أثرى فالنصب على التمييز وإن قلنا بالوجهني اآلخرين فالنصب على احلال وقد بينا فساد هذين 
  القولني يف الكتاب الكبري واهللا أعلم

)١١(  
  َوتَْرَداُدُه َيزَْداُد ِفيِه َتَجمُّالً َوَخْيُر َجلِيسٍ الَ يَُملُّ َحِديثُُه

وخري مثل قوله وأغىن كالمها معطوف على أوثق وال ميل حديثه صفة خري أو جليس أو هو خرب بعد خرب ألن كل 
قول مكرر مملول إال القرآن العزيز فإنه كلما كرر حال واقتبس من فوائده ما ال يدخل حتت احلصر وأجر على 

اهللا نزل (حسنات فهو خري جليس وكيف ميل حديثه وهو أحسن احلديث كما قال سبحانه  تالوته بكل حرف عشر
، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مثل صاحب القرآن مثل جراب مملوء مسكا يفوح به كل ) أحسن احلديث



ه تعود على القارئ مكان ، فأي جليس أفضل منه والترداد بفتح التاء مصدر ردده ترديدا وتردادا واهلاء املتصلة ب
أو على القرآن العزيز ألن املصدر جيوز إضافته إىل الفاعل وإىل املفعول فهو كما سبق يف قوله بتحريه والضمري 

املستكن يف يزداد حيتمل األمرين واهلاء يف فيه عائدة على الترداد وفيه مبعىن به أي يزداد القرآن بالترداد جتمال ملا 
الوته وفصاحته أو يزداد القارئ بالترداد جتمال ملا يقتبس من فوائده وآدابه وجزيل ثوابه يظهر من تالوته ونوره وح

، وجيوز أن يكون الضمري يف يزداد للترداد ويف فيه للقارئ وتكون فيه على ظاهرها ال مبعىن به وجتمل الترداد يئول 
  إىل مجال حاصل يف القارئ وزينة له واهللا أعلم

)١٢(  
  يَْرتَاُع يفِ ظُلَُماِتِه ِمَن اْلقَربِ َيلْقَاُه سَناً ُمَتَهلِّالً َوَحْيثُ الْفَىت

كىن عن القارئ بالفىت وصفا له بالفتوة وهي خلق مجيل جيمع أنواعا من مكارم األخالق ويرتاع أي يفزع واهلاء يف 
كونه فيها ، فقوله من القرب ظلماته للفىت أي يف ظلماته الناشئة من القرب ووحشته وإمنا أضافها إليه ملالبستها له و

على هذا يف موضع احلال من الظلمات أي صادرة من القرب ، وجيوز أن يكون كىن بالظلمات عن أعماله السيئة 
فيكون من القرب على هذا متصال بيلقاه أي يلقاه القرآن من القرب أي يأتيه من تلك اجلهة ، وجيوز أن يكون التقدير 

لماته ، وجيوز أن يكون قوله يف ظلماته من القرب واردا على طريقة القلب ألمن اإللباس يرتاع من القرب كائنا يف ظ
أي يرتاع يف القرب من ظلماته واهلاء يف يلقاه للفىت أو للقرآن العزيز ألن كل واحد منهما يلقى اآلخر ، والسنا 

من القرآن أي يلقى القرآن الفىت يف  بالقصر الضوء ، والسناء باملد الرفعة واملتهلل الباش املسرور وكالمها حال
حال إضاءته وبشاشته أي ذا سنا أي مستنريا ، وجيوز أن يكون متهلال صفة لسنا ، ويف جامع الترمذي عن ابن 

عباس رضي اهللا عنهما قال ضرب بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم خباءه على قرب وهو ال حيسب أنه قرب 
ة امللك حىت ختمها فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعلمه فقال النيب صلى اهللا عليه فإذا هو قرب إنسان يقرأ سور

وسلم هي املانعة هي املنجية تنجيه من عذاب القرب ، ويف كتاب ابن أيب شيبة وأول كتاب الوقف واالبتدا البن 
   أعلماألنباري آثار يف فضل قارئ القرآن العامل به ذكرنا بعضها يف الكتاب الكبري واهللا

)١٣(  
  ُهَناِلكَ َيْهنِيِه َمقِيالً َورَْوَضةً َوِمْن أَْجِلِه ِفي ِذرَْوِة الِْعّز جيُتلَى

هنالك من تتمة قوله يلقاه أي يلقاه يف ذلك املكان مث استأنف قوله يهنيه أو يكون يهنيه حاال ، وجيوز أن يكون 
مها حمتمل هنا والظرف هو هنا والكاف خطاب هنالك ظرفا ليهينه وهنالك يستعمل ظرف زمان وظرف مكان وكال

من كان بينك (والالم زائدة للداللة على البعد والعرب تنزل امليت أبعد منزلة وذلك لبعد امللتقى كقول الشاعر ، 
واهلاء يف يهنيه للقارئ وضمري الفاعل مستتر عائد على القرآن أو على القرب ) يف التراب وبينه شربان فهو بغاية البعد

فإن عاد على القرآن كان مقيال مفعوال ثانيا ليهنيه من قوهلم هنأت الرجل أهنؤه وأهنئه إذا أعطيته مث ترك اهلمز 
ضرورة على لغة كسر النون ولو استعمل لغة الفتح لقال يهناه وإن عاد الضمري على القرب كان مقيال متييزا من 

على مقيال باالعتبارين ، واملقيل موضع القائلة وهي قوهلم هنأ يل الطعام أي لذ يل طعمه وطاب وروضة عطف 
االستراحة يف وسط النهار وال يشترط فيها نوم أي يصري له القرب كاملقيل وكالروضة بثواب قراءة القرآن والعمل به 

يف  عرب بذلك عن الراحة احلاصلة له حينئذ ويف احلديث القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار ، واهلاء
ومن أجله للقرآن ومرفوع جيتلى للقارئ ويتعلق بيجتلى ما قبله من اجملرورات وذروة كل شيء أعاله تضم ذاله 



وتكسر وجيتلى معناه ينظر إليه بارزا من قوهلم اجتليت العروس وعرب بذلك عن عظم أمره فهو سامل من كل آفة 
  واهللا أعلم

)١٤(  
  أَْجِدْر بِِه سُْؤالً إلَْيِه ُمَوصَّالَُيَناِشُده يف إْرضَاِئِه حلبِيِبِِه َو

يناشد أي يسأل ربه وقيل معناه يكثر املسألة ملجأ فيها وعدى بفي ألن يف املناشدة معىن الرغبة وفاعل يناشد ضمري 
عائد على القرآن العزيز وهو مجلة واقعة خربا لقوله وإن كتاب اهللا أوثق شافع بعد أخبار سلفت أي هو أوثق شافع 

جليس ويلقى قارئه حيث يرتاع ويناشد يف إرضائه واهلاء يف حلبيبه تعود على القرآن العزيز وحبيبه قارئه وخري 
العامل مبا فيه واهلاء يف إرضائه يعود إىل اهللا تعاىل وقد تقدم ذكره يف قوله وإن كتاب اهللا كقولك غالم زيد يطلب 

يبه أي يعطيه من األجر والثواب ما تقر به عينه فاإلرضاء منه كذا أي من زيد أي يناشد اهللا تعاىل يف أن يرضي حب
مضاف إىل الفاعل وعدى اإلرضاء بالم اجلر ألنه مصدر حنو عجبت من ضرب لزيد ، وجيوز أن يكون التقدير 
يناشد حلبيبه يف إرضائه أي يسأل اهللا تعاىل يف أن يرضى حبيبه ففي الكالم تقدمي وتأخري فتكون اهلاء يف إرضائه 

بيب واإلرضاء حينئذ مضاف للمفعول وقيل اهلاء يف إرضائه للقرآن العزيز أي يسأل ربه أن يعطي القارئ ما للح
يرضى به القرآن وتكون الالم يف حلبيبه مبعىن ألجل حبيبه ، ويف كتاب الترمذي من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

امة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة فيقول يا رب جييء القرآن يوم القي( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، 
زده حلة الكرامة مث يقول يا رب ارض عنه فريضى عنه فيقال اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة ، قال هذا حديث 

حسن ، وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه غري مرفوع ، ويف هذا املعىن أحاديث كثرية ذكرناها يف الشرح الكبري ، 
ه وأجدر به تعجب كأخلق به أي ما أجدره بذلك وأحقه به والسؤل املسئول وهو املطلوب ونصبه على التمييز وقول

وموصال نعته وإليه متعلق مبوصال واهلاء عائدة على القرآن العزيز أو على القارئ والضمري يف له لإلرضاء أي ما 
رضى الدال عليه اإلرضاء أو لإلحلاح الدال عليه يناشد أحق سؤله أن يوصل إليه وقيل جيوز أن يكون اهلاء يف إليه لل
  وموصال حال من القرآن العزيز وقيل غري ذلك على ما بينا

  وجه فساده يف الشرح الكبري واهللا أعلم
)١٥(  

  فََيا أَيَُّها الْقَارِى بِِه ُمَتَمسِّكاً ُمجِالًّ لَُه ِفي كُلِّ حَالٍ ُمَبجِّال
صفات املذكورة يف هذا البيت وبشره مبا ذكره يف البيت اآليت وبعده والقارئ مهموز نادى قارئ القرآن املتصف بال

وإمنا أبدل اهلمزة ياء ضرورة واهلاء يف به للقرآن وهو متعلق مبتمسكا مقدم عليه أي متمسكا به يعين عامال مبا فيه 
ث الصحيح كتاب اهللا فيه اهلدى والنور ، ويف احلدي) والذين ميسكون بالكتاب(ملتجئا إليه يف نوازله كما قال تعاىل 

فتمسكوا بكتاب اهللا وخذوا به ويف رواية من استمسك وأخذ به كان على اهلدى ومن أخطأه ضل ، ويف به وجوه 
أخر بعيدة ذكرناها يف الكبري وإجالل القرآن العزيز تعظيمه وتبجيله توقريه ومها متقاربان يف املعىن ونصب متمسكا 

ال من ضمري القارئ ألن املعىن يا أيها الذي قرأ القرآن ومن إجالل القرآن حسن االستماع له وما بعده على احل
  واإلنصات لتالوته وتوقري محلته وصيانة القارئ نفسه مما يشني دينه جعلنا اهللا كذلك واهللا أعلم

)١٦(  
  احلُالَْهنِيئاً َمرِيئاً وَاِلَداَك َعلَْيهِما َمالَبُِس أَْنوَأرٍ ِمَن التَّاجِ َو



اهلينء الذي ال آفة فيه الطيب املستلذ اخلايل من املنغصات احلاصل من غري تعب ، واملريء املأمون الغائلة احملمود 
العاقبة املستساغ يف احللق ومها من أوصاف الطعام والشراب يف األصل مث جتوز هبما يف التهنئة بكل أمر سار ومها 

اب متسكك بالقرآن العزيز وإجاللك له هنيئا مريئا ، وجيوز أن ينصبا بفعل هنا منصوبان على احلال أي ثبت لك ثو
مضمر أي صادفت أمرا هنيئا مريئا وأن يكونا نعيت مصدر حمذوف أي كاللبس ومجعه الختالف امللبوس أو تكون 

وحلاف  مجع ملبس بكسر امليم وفتح الباء وهو الشيء الذي يلبس ويسمى أيضا لباسا ومثله ميزر وإزار وملحف
ومالبس فاعل عليهما وعليهما خرب والداك أو يكون مالبس مبتدأ ثانيا خربه عليهما املقدم عليه واجلملة خرب 

والداك وأنوار مجع نور والنور الضياء وأضاف املالبس إىل األنوار ملالبستها إياها والتاج اإلكليل واحللي مجع حلية 
وجيوز أن تكون احللي مجع حلة وأراد احللل لكنه أبدل من ثاين حريف  وهي اهليئة من التحلي الذي هو لبس احللي ،

التضعيف حرف علة حنو أمليت وهذا وإن مل يكن مسموعا فهو جائز يف الضرورة نص عليه الرماين يف آخر شرح 
 األصول واملنظوم يف هذا البيت حديث أخرجه أبو داود وغريه من حديث سهل بن معاذ اجلهين عن أبيه رضي اهللا

عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل مبا فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن 
من ضوء الشمس يف بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل هبذا ، فقوله من قرأ القرآن وعمل مبا فيه 

ذا منظوم يف البيت اآليت والباقي منظوم يف هذا البيت ، ويف نظمه يف البيت السابق وقوله فما ظنكم بالذي عمل هب
مسند بقي بن خملد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يكسى والداه حلة ال تقوم هلا الدنيا وما فيها ، 

يف احلديثني  ففي هذا ذكر احللة ويف الذي قبله ذكر التاج فصح تفسرينا لقوله احللي باحللل ويكون نظم ما تفرق
  وقوله يف احلديث تاجا وحلة أي كل واحد منها واهللا أعلم

)١٧(  

  فَما ظَنُّكُْم بالنَّْجلِ عِْنَد جََزاِئِه أُولِئَك أَْهلُ اِهللا والصَّفََوةُ املَالَ
 وفيه ، وقوله فما ظنكم مبتدأ وخرب) فما ظنكم برب العاملني(هذا استفهام تفخيم لألمر وتعظيم لشأنه كقوله تعاىل 

معىن األمر أي ظنوا ما شئتم من اجلزاء هلذا الولد الذي يكرم والداه من أجله واخلطاب للسامعني مطلقا فيكون 
التفاتا من خطاب القارئ إليهم ، وجيوز أن يكون خطابا إليهم مع القراء ألن قوله فيا أيها القارئ للجنس أي فما 

ملفرد واجلمع فحمل على اللفظ قوله عند جزائه مث محل على املعىن ظنكم بأنفسكم والنجل النسل كالولد يقع على ا
قوله أولئك ومفعوال الظن حمذوفان أي ما تظنونه واقعا بالنجل وقوله عند جزائه ظرف للمحذوف وال جيوز أن 
 يكون ظرفا للظن وقوله أولئك أهل اهللا إشارة إىل حديث آخر أخرجه أبو عبيد والبزار وابن ماجه عن أنس بن

مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن هللا أهلني من الناس قيل من هم يا رسول اهللا قال أهل 
القرآن هم أهل اهللا وخاصته ، واإلشارة باألهلية إىل قرب املنزلة من رمحته وكرامته واألهل اسم مجع كالرهط 

، ) أهليهم أبدا(إىل ) شغلتنا أموالنا وأهلونا(ن العزيز ، والركب وقد مجع يف احلديث مجع السالمة ومثله يف القرآ
فيجوز أن يكون يف بيت الشاطيب رمحه اهللا تعاىل أيضا جمموعا وسقطت النون لإلضافة والواو اللتقاء الساكنني 

نظمه  واللفظ باملفرد واجلمع يف مثل هذا واحد وإمنا يفترقان يف اخلط ، فتزاد واو يف اجلمع واملصنف مل يكتب ما
ألنه كان ضريرا وإمنا أماله وال يظهر يف اللفظ مجع فكتبه السامع مفردا ويطرد ذلك يف قول النيب صلى اهللا عليه 

وسلم يف آخرها هذا احلديث أهل اهللا وخاصته جيوز أن يكون مجعا وهو األظهر اعتبارا مبا يف أول احلديث ، وجيوز 
إذا (-)وكانوا أحق هبا وأهلها(-)أهل البيت(كما قال سبحانه أن يكون استعمله مجعا ومفردا يف حديث واحد 

  ، وقال صلى اهللا عليه وسلم يف حديث آخر هؤالء أهل بييت ،) انقلبوا إىل أهلهم



والصفوة اخلالص من كل شيء بكسر الصاد وفتحها وروي ضمها ، وأشار بالصفوة إىل اخلاصة املذكورة يف 
صفوة ليأيت على صورة لفظ احلديث يف قوله صلى اهللا عليه وسلم أهل اهللا احلديث وأدخل واو العطف يف قوله وال

وخاصته ، واملأل األشراف والرؤساء وهو موافق ملا روي من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا 
ن حديث علي عليه وسلم قال أشراف أميت محلة القرآن وأصحاب الليل ويف رواية قراء القرآن وقوام الليل ، وم

بن أيب طالب وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنهم رفعوه محلة القرآن عرفاء أهل اجلنة ، أخرجهما احلافظ 
  أبو العال اهلمذاين واملأل مهموز أبدل من مهزة ألفا للوقف واهللا أعلم

)١٨(  
  ا َجاَء الْقَُرانُ مُفَصَّالَأُولُو الْبِرِّ وَالْإِْحَساِن َوالصَّْبرِ وَالتُّقَى ُحالَُهُم بَِه

أولو مثل ذوو مبعىن أصحاب وهو خرب بعد أخبار لقوله أولئك أي هم املتصفون هبذه الصفات اجلليلة من الرب وما 
بعده وحالهم مبتدأ ومعناه صفاهتم مجع حلية وهي الصفة وخربه اجلملة اليت بعده وهبا متعلق حباء ، وجيوز أن تكون 

حسان والصرب والتقى فيكون جمرور احملل ، وجيوز أن يكون خرب مبتدإ حمذوف أي هذه حالهم حالهم صفة الرب واإل
مث قال هبا جاء القرآن و القرآن بال مهز وباهلمز لغتان ومها للقراء قراءتان ومفصال حال من القرآن ومعناه مبينا 

يل القالئد بالفرائد كقول امرئ القيس ، وجيوز أن يكون مفصال من باب تفص) كتاب فصلت آياته(ومنه قوله تعاىل 
، وقيل هذا املعىن أيضا يف تفسري قوله ) تعرض أثناء الوشاح املفصل (، وقوله ، ) فأدبرن كاجلزع املفصل بينه (، 

، أي فصلت بدالئل التوحيد واألحكام واملواعظ والقصص فكذا أراد ) كتاب أحكمت آياته مث فصلت(تعاىل 
ل على ذكر األبرار وأخبار الكفار فصفات األبرار فيه كالفرائد اليت تفصل هبا العقود وهي الناظم أن القرآن مشتم

اجلواهر اليت تزينها وتعظم وقعها وهذا بالنسبة إىل املذكور وأما النسبة إىل الذاكر فكلتامها سواء ألن كال كالم اهللا 
  عز وجل واهللا وأعلم

)١٩(  
  اِفساً َوبِْع نَفَْسكَ الدُّنَْيا بِأَنْفَاسَِها الُْعالََعلَْيَك بَِها َما ِعْشَت ِفيَها ُمَن

عليك هبا إغراء وحث أي الزم هذه الصفات والصق هبا وبادر إليها مدة حياتك منافسا فيها غريك واملنافسة املزامحة 
فيها من  يف الشيء رغبة فيه ومنافسا حال من الضمري يف اإلغراء وقيل من التاء يف عشت وهو وهم ولك أن جتعل

صلة عشت والضمري للدنيا وإن مل جير هلا ذكر ألن لفظ عشت يدل عليها والدنيا اليت وصف هبا النفس تأنيث 
ما بال من أوله نطفة وجيفة (األدىن الذي هو احلقري اخلسيس وإمنا وصفها بذلك التضاعها مبدأ ومآال كما قال ، 

، واألنفاس مجع نفس بفتح الفاء أي بأرواح ) ضمهم احملشرال فخر إال فخر أهل التقى غدا إذا (، ) آخره يفخر
طيبها اليت هي عال يف املبدإ واملآل واهلاء يف أنفاسها تعود إىل حالهم ، والعال بضم العني والقصر له معنيان ، أحدمها 

بالفتح واملد أن يكون مجع عليا تأنيث أعلى فيطابق موصوفه لفظا ومعىن ، والثاين أن يكون مفردا مبعىن العالء 
فيكون وصف األنفاس بالعالء على هذا من باب رجل عدل والتقدير ذوات العال فالوجه األول أوىل وهذا البيت 
بديع اللفظ جليل املعىن يشم من رائحته أن ناظمه كان من أولياء اهللا رمحه اهللا تعاىل ، مث أثىن على علماء القراءة 

  فقال
)٢٠(  

  َعنَّا أَِئمَّةً لََنا َنقَلُوا القُْرآنَ َعذْباً َوسَلَْسالَ َجَزى اُهللا بِالَْخيَْراِت



وجزاهم مبا (هذا دعاء بلفظ اخلرب كما تقدم يف صلى اهللا ، وجزى مبعىن قضى ويتعدى إىل مفعولني حنو قوله تعاىل 
ء اجلر زيادة ، واملعىن ، وأدخل الشاطيب رمحه اهللا تعاىل على املفعول الثاين وهو قوله باخلريات با) صربوا جنة وحريرا

، ) وأولئك هلم اخلريات(جزى اهللا أئمة القراءة خريا واخلريات مجع خرية وهي الفاضلة من كل شيء قال اهللا تعاىل 
ولنا جيوز أن يكون صفة ألئمة وجيوز أن يكون معمول نقلوا ونقلوا صفة األئمة على الوجهني وعذبا نعت مصدر 

فيه ومل ينقصوا منه وال حرفوا وال بدلوا ، وجيوز أن يكون حاال أي نقلوه وهو حمذوف أي نقال عذبا مل يزيدوا 
فإذا قرأناه (كذلك على هذه احلال مل يتغري عنها وجيوز أن يريد بالقرآن القراءة ألنه مصدر مثلها من قوله تعاىل 

النقل الصحيح مع موافقته خط ، وعذوبتها أهنم نقلوها غري خمتلطة بشيء من الرأي بل مستندهم فيها ) فاتبع قرآنه
املصحف الكرمي واتضاح ذلك على الوجه الفصيح يف لغة العرب وسلسال عطف على عذبا والعذب املاء الطيب 

  والسلسل السهل الدخول يف احللق واهللا أعلم
)٢١(  

  الَفَِمْنُهْم ُبدُوٌر َسْبَعةٌ قَْد تََوسَّطَْت َسَماَء الُْعلَى واَلَْعْدلِ ُزهْراً َوكُمَّ

أي فمن تلك األئمة الناقلني للقرآن على الوجه املرضي سبعة من صفتهم كيت وكيت جعلهم كالبدو يف علو 
منزلتهم عند الناس واتساع علمهم وكثرة االنتفاع هبم وشهرهتم ، وقد تقدم ذكرهم وذكر طائفة من األئمة يف 

وإن لنا (ويف السبعة يقول أبو مزاحم اخلاقاين ، خطبة هذا الكتاب وستأيت أبيات يف نظم البدور السبعة وأصحاهبم 
، ) فللسبعة القراء حق على الورى إلقرائهم قرآن رهبم الوتر(، ) أخذ القراءة سنة عن األولني املقرنني ذوي الستر

وهو وبالشام عبد اهللا وهو ابن عامر وعاصم الكويف (، ) فباحلرمني ابن الكثري ونافع وبالبصرة ابن للعالء أبو عمرو(
، والعال مبعىن العالء املمدود وهو ) ومحزة أيضا والكسائي بعده أخو احلذق بالقرآن والنحو والشعر(، ) أبو بكر

الرفعة والشرف أو يكون مجع عليا فتكون على حذف املوصوف أي مساء املناقب العال استعار للعلى والعدل مساء 
زاهرة أي مضيئة كاملة من غري نقص مبالغة يف وصفهم ألن وجعل هذه البدور متوسطة لتلك السماء يف حال كوهنا 

القمر إذا توسط السماء يف حال كماله ومتامه وقوة نوره ساملا مما يستر ضوءه كان ذلك اشرف أحواله وأعظم 
النتفاع اخللق به فهم أمت نورا وأعم ضوءا وزهرا مجع أزهر أو زاهر كأمحر ومحر وبازل وبزل يقال زهر إذا أضاء 

زاهر وأزهر على املبالغة ولذلك قيل للقمر أزهر وللرجل املشرق الوجه أيضا وهو منصوب على احلال من  فهو
فاعل توسطت وكمال عطف وهو مجع كامل ، فإن قلت لفظ الدبر يشعر بالكمال فما معىن هذه احلال ، قلت أراد 

فهؤالء السبعة (م أبو عمر والداين ، كمال أمره من سالمته مما يشينه من خسوف وغريه ال كمال جرمه وقال فيه
وميزوا اخلطأ والتصحيفاً (، ) ونقلوا إليهم احلروفا ودونوا الصحيح واملعروفا(، ) األئمة هم الذين نصحوا لألّمه
باالقتداء بالسادة األخيار (، ) ونبذوا القياس واآلراء وسلكوا احملجة البيضاء(، ) واطَّرحوا الواهي والضعيفا

  فتيش لآلثار اهـ واهللا أعلموالبحث والت
)٢٢(  

  لََها شُُهٌب َعْنَها اُْسَتنَاَرْت فََنوََّرْت سََواَد الدَُّجى َحتَّى تَفَرَّق َواْنَجالَ
كىن بالشهب عن األصحاب الذين أخذوا العلم عن البدور السبعة وملا كانوا دوهنم يف العلم والشهرة كىن عنهم مبا 

نار واستنار إذا أضاء وضمن استنارت معىن أخذت فلذلك عداه بعن ، والدجى الظلم إنارته دون إنارة البدر ويقال 
مجع دجية وهي هنا كناية عن اجلهل ، واجنال أي انكشف ، والشهب مجع شهاب والشهاب يف أصل اللغة اسم 



به كالم  للشعلة الساطعة من النار مث مسي به الكوكب املضيء املرصد لرجم من استرق السمع من اجلن ويتعلق
  طويل ومعان حسنة ذكرهتا يف شرح قصيدة الشقراطسي رمحه اهللا واهللا أعلم

)٢٣(  
  َوَسْوَف تََراُهْم َواِحداً بَْعَد َواِحٍد َمَع اثَْنْينِ ِمْن أَْصحَابِِه ُمَتَمثِّالَ

على احلال  أي ترى البدور املذكورين يف هذه القصيدة على هذه الصفة أي مرتبني واحد بعد واحد فنصب واحداً
وبعد واحد صفته وهو كقوهلم بينت حسابه بابا بابا وبابا بعد باب هذا إن كان تراهم من رؤية البصر فكأنه نزل 

ظهورهم يف النظم مساعا أو كتابة منزلة املتشخص من األجسام وإن كان تراهم من رؤية القلب فواحدا مفعول ثان 
واحد بدال من هم يف تراهم ومتمثال صفة لواحدا بعد صفة ومع أي تعلمهم كذلك ، وجيوز أن يكون واحدا بعد 

اثنني متعلق مبتمثال أي متمثال مع اثنني من أصحابه يقال مثل قائما أي انتصب ومتثل قائما ، واملعىن متمثال يف النظم 
مع اثنني  أي متشخصا فيه ، وجيوز أن يكون مع اثنني خرب مبتدإ حمذوف أي كل مع اثنني أو يكون التقدير كال

بالنصب على البدل من واحد بعد واحد أي ترى كل واحد منهم مع اثنني من أصحابه ، وجيوز أن يكون التقدير 
واحدا مع اثنني من أصحابه بعد واحد مع اثنني من أصحابه مث حذف األول لداللة الثاين عليه ولو قال وسوف 

ىن وأحسن لفظا ، وأصحاب اإلنسان أتباعه ومن أخذ تراهم هاهنا كل واحد مع اثنني من أصحابه لكان أسهل مع
بقوله كقولك أصحاب الشافعي وأصحاب أيب حنيفة فقوله من أصحابه أي من الناقلني عنه ، مث إن الذين ذكرهم 

على ثالثة أقسام منهم من أخذ عن البدر نفسه وهم ثالثة ، أصحاب نافع وعاصم والكسائي ، ومنهم من بينه وبني 
وهم أصحاب أيب عمرو ومحزة ، ومنهم من بينه وبني البدر أكثر من واحد وهم أصحاب ابن كثري وابن البدر واحد 

عامر على ما سيأيت بيان ذلك ، وبني املتوسط بني أيب عمرو وصاحبيه وهو اليزيدي وبني املتوسط بني محزة وصاحبيه 
 وصاحبيه وبني ابن عامر وصاحبيه لتعذر وهو سليم لتيسر ذلك عليه يف النظم وترك بيان املتوسط بني ابن كثري

  ذلك وتعسره نظما واهللا أعلم
)٢٤(  

  َتخَيََّرُهْم نُقَّاُدُهْم كُلَّ بَارِعٍ َولَْيَس َعلَى قُْرآنِِه ُمَتأَكِّالَ

ختري مبعىن اختار والنقاد مجع ناقد والبازغ الذي فاق أضرابه يف صفات اخلري والضمري يف ختريهم ونقادهم للبدور 
سبعة أو للشهب أوهلما وكل بارع بالنصب بدل من مفعول ختريهم أو هو نصب على املدح أثىن عليهم بالرباعة ال

يف العلم مث أثىن عليهم بالتواضع فيه والزهد بقوله وليس على قرآنه متأكال فهو صفة بعد صفة أي كل بارع غري 
وليس على قرآنه أي بقرآنه متأكال أي مل جيعله متأكل بقرآنه وإمنا دخلت الواو يف ليس على تقدير كل من برع 

سببا لألكل ، وقد تورع مجاعة من أهل العلم عن األكل بالقرآن العزيز مع جوازه هلم ، كان محزة رمحه اهللا تعاىل 
من أشدهم يف ذلك وقيل هو من قوهلم تأكل الربق والسيف إذا هاج ملعانه أي مل ينتصب ظاهر الشعاع ألهل الدنيا 

آن العزيز فيجعله وصلة إىل دنياهم ويقال تأكلت النار إذا هاجت أي مل يكثر احلرص على الدنيا فتكون على بالقر
وإن ربك لذو مغفرة للناس (-)وآتى املال على حبه(أي من حبه ) ويطعمون الطعام على حبه(مبعىن مع كقوله تعاىل 

  خر ذكرناها يف الشرح الكبري واهللا أعلموفيه وجوه أ) احلمد هللا الذي وهب يل على الكرب(-)على ظلمهم
)٢٥(  

  فَأَمَّا الْكَرُِمي السِّرِّ يف الطيِّبِ َناِفٌع فَذَاَك الَِّذي اخَْتاَر الَْمديَنةَ َمْنزِالَ



شرع يف ذكر البدور السبعة واحدا بعد واحد وجرت عادة املصنفني يف القراءات بذكرهم يف أول مصنفاهتم وذكر 
تعريف هبم فمنهم من اختصر ومنهم من أكثر وقد استقصينا ذلك يف الشرح الكبري وتقدم يف طرف من أخبارهم وال

خطبة هذا الكتاب ما جيزئ من ذلك سوى ذكره وفياهتم فنأيت هبا وبشرح ما نظمه الشاطيب من أحواهلم ، وقد نظم 
اإلجياز وذكره أيضا شيخه أبو  لنافع يف هذا البيت سرا كرميا وهو ما ذكره أبو عمرو الداين رمحه اهللا يف كتاب

احلسن بن غلبون وأبو معشر الطربي وغريهم ، قالوا كان نافع رمحه اهللا إذا تكلم يشم من فيه رائحة املسك فقيل 
له يا أبا عبد الرمحن أو يا أبا رومي أتطيب كلما قعدت تقرئ الناس فقال ما أمس طيبا وال أقرب طيبا ولكين رأيت 

يب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرا يف يفّ فمن ذلك الوقت يشم من يفّ هذه الرائحة فهذا هو السر فيما يرى النائم الن
، والكرمي يف ) وزرق كرمي(الكرمي لنافع يف الطيب ، واملراد بالكرم هنا الشرف والنباهة واجلاللة ومنه قوله تعاىل 

اب احلسن الوجه كما سبق ذكره يف أجذم العال نظم الشاطيب مبتدأ والسر مضاف إليه وجيوز رفعه ونصبه ألنه من ب
ويف الطيب متعلق بالسر أو بالكرمي ونافع بدل من الكرمي أو عطف بيان والفاء يف فذاك جواب أما ملا يف أما من 

معىن الشرط وما بعد الفاء مجلة امسية هي خرب املبتدإ ، أثىن عليه يف ضمن التعريف به بأنه اختار مدينة الرسول صلى 
 عليه وسلم منزال له أقام هبا يف جوار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أن مات هبا يف سنة تسع وستني ومائة اهللا

وقيل غري ذلك ومنزال متييز أو مفعول ثان على تضمني اختار معىن اختذ أو على حذف حرف اجلر من األول من 
   أعلم، وقيل غري ذلك واهللا) واختار موسى قومه(باب قوله تعاىل 

)٢٦(  
  َوقَالُونُ ِعيسى ثُمَّ ُعثْمانُ َوْرُشُهْم بُِصْحَبِتِه املَْجَد الرَِّفيعَ َتأَثَّالَ

ذكر اثنني من أصحابه وفاء بوعده وكالمها أدركه ، أحدمها أبو موسى عيسى بن ميناء املدين ويلقب بقالون وهي 
ع بذلك جلودة قراءته وقيل لقبه بذلك مالك بن أنس كلمة رومية يقولون للجيد من األشياء هو قالون قيل لقبه ناف

ومات سنة مخس ومائتني باملدينة وقيل غري ذلك ، والثاين عثمان بن سعيد املصري امللقب بورش لقبه بذلك نافع 
أيضا لبياضه وقيل فيه وجوه كثرية ذكرناها يف الشرح الكبري ومات مبصر سنة سبع وتسعني ومائة وقالون يف البيت 

ومل يصرفه وإن كان قبل اللقب اسم جنس وعلى رأي الكوفيني وإما أن يكون قد مسي به يف األعجمية كما يف  مبتدأ
العربية التسمية حبسن وسهل وال بعد يف ذلك ألنه على وزان قارون وهارون وعيسى بدل من قالون وال يقال 

إىل عيسى ألن املعروف إضافة االسم إىل  عطف بيان فإن اللقب هنا أشهر من االسم وهلذا أيضا مل يقل إنه مضاف
اللقب ال عكس ذلك ، وجيوز أن يكون امتناع صرفه ملا يأيت ذكره يف اسم غلبون يف باب املد والقصر وعثمان 

عطف على قالون وورشهم عطف بيان والضمري للقراء وكذا قوله فيما يأيت وصاحلهم وأبو عمرهم وكوفيهم 
 بصحبته لنافع واجملد مفعول تأثال ضمري تثنية يعود إىل قالون وورش وهو خرب املبتدإ وحرميهم البن كثريهم واهلاء يف

  ، ومعىن تأثال مجعا أي سادا بصحبة نافع والقراءة عليه واهللا أعلم
)٢٧(  

  َوَمكَّةُ َعْبُد اِهللا ِفيَها ُمقَاُمُه ُهَو اُْبُن كَِثريٍ كاِثُر الْقَْومِ ُمعَْتالَ

د اهللا بن كثري املكي وصفة الشاطيب بأنه كاثر القوم معتال أي اعتالء وكاثر اسم فاعل من كثر وهذا البدر الثاين عب
بفتح الثاء وهو بناء الغلبة يقال كاثرين فكثرته أي غلبته بالكثرة وكذلك فاخرين ففخرته وخاصمين فخصمته وعىن 

كة وهي أفضل البقاع عند أكثر العلماء بالقوم القراء السبعة ومعتال متييز أي هو أكثر اعتالء ووجهه لزومه م



وقراءته على صحايب وهو عبد اهللا بن السائب املخزومي وهو الذي بعث عثمان رضي اهللا عنه معه مبصحف إىل أهل 
مكة ملا كتب املصاحف وسريها إىل األمصار وأمره أن يقرئ الناس مبصحفه فكان ممن قرأ عليه عبد اهللا بن كئري 

د من املصنفني ، فإن قلت ابن عامر قرأ على مجاعة من الصحابة ونافع لزم املدينة وهي أفضل على ما حكاه غري واح
البقاع عند مالك وغريه وهو مذهب ناظم القصيدة ، قلت كذلك الذي نقول إال أن اجملموع مل حيصل إال البن كئري 

مبتدأ وعبد اهللا مبتدأ ثان ومقامه ولعل الناظم كان يرى مذهب اجلمهور يف تفضيل مكة وهو األصح ، وقوله ومكة 
مبتدأ ثالث وفيها خرب الثالث مقدم عليه والثالث وخربه خرب الثاين واجلملة اليت هي خربه خرب األول ، وجيوز أن 

يكون مقامه فاعل ، واملقام بضم امليم اإلقامة وموضعها أي فيها إقامته أو موضع إقامته أي اختارها مقاما كما اختار 
  ينة منزال ومات مبكة سنة عشرين ومائة مث ذكر اثنني من أصحابه وبينهما وبينه أكثر من واحد فقالنافع املد

)٢٨(  
  َروى أَْحَمُد الَْبزِّي لَُه وَُمَحمٌَّد َعلَى سََنٍد َوْهَو املُلَقَُّب قُْنُبالَ

، أي عنهم وقوله على سند ) إليهوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خريا ما سبقونا (له مبعىن عنه كقوله تعاىل 
أي بسند أي ملتبسني بسند أو يكون التقدير معتمدين على سند يف نقل القراءة عنه ألهنما مل يرياه ، أحدمها أبو 

احلسن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع ابن أيب بزة موىل لبين خمزوم مؤذن املسجد احلرام أربعني سنة 
بزي ألنه منسوب إىل جده أيب بزة وخفف الشاطيب ياء النسب ضرورة وهو جائز ومثله يأيت يف وإمنا قيل له ال

البصرى واملكي والدوري وغريها ، قرأ البزي على مجاعة منهم عكرمة بن سليمان ، وقرأ عكرمة على شبل 
اين أبو عمرو حممد بن والقسط ، وقرأ على ابن كثري ومات البزي سنة مخس ومخسني ومائتني وقيل غري ذلك ، والث

عبد الرمحن بن حممد ابن خالد بن سعيد بن جرجة ويلقب بقنبل يقال رجل قنبل وقنابل أي غليظ شديد ذكره 
صاحب احملكم وغريه وقيل يف سبب تلقيبه بقنبل غري ذلك ذكرناه يف الشرح الكبري ، وقرأ قنبل على أيب احلسن 

رأ على ابن كثري ، وروي أن قنبال قرأ أيضا على البزي وهو يف القواس وابن فليح وقرأ على أصحاب القسط وق
  طبقة شيخيه املذكورين ومات قنبل سنة إحدى وتسعني ومائتني

)٢٩(  
  َوأَمَّا اإلَْماُم املَازِنِيُّ َصرِحيُُهْم أَُبو َعْمرٍو الَْبْصرِي فََواِلُدُه الَْعالَ

ين من بين مازن بن مالك بن عمرو بن متيم بن مر ، والصريح هو وهذا البدر الثالث أبو عمرو بن العال البصري املاز
اخلالص النسب وليس يف السبعة من أمجع على صراحة نسبه غريه إال ما ال يعرج عليه فلهذا قال صرحيهم وسيأيت 

تح ما زلت أف(الكالم يف ابن عامر ، ودخل الفرزدق الشاعر على أيب عمرو وهو خمتف بالبصرة يعوده فقال فيه ، 
ضخما وسيعته مر (، ويروي ، ) حىت أتيت امرأ حمضا ضرائبه (، ) أبوابا وأغلقها حىت أتيت أبا عمرو بن عمار

، ويروي ناقص ويروي ، ) ينميه من مازن يف فرع نبعتها أصل كرمي وفرع غري حوار(، ) املريرة حرا وابن أحرار
بن عمار وهو أبو عمرو بن العالء بن عمار ألن عمارا  نسبة إىل جده يف قوله أبا عمرو) جد كرمي وعود غري حوار (

كان من أصحاب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وكان لوالده العال قدر وشرف وكان على طراز احلجاج بن 
يوسف فاشتهر بسبب الوالية وتقدم أبيه فلهذا صار أبو عمرو يعرف بابن العال فهذا معىن قول الشاطيب فوالده 

ل املشهور املتقدم يف زمانه مات أبو عمرو رمحه اهللا سنة مثان وأربعني ومائة وقيل سنة أربع أو مخس أو العال أي الرج
  سبع ومخسني ومائة ونقل قراءته خلق كثري أضبطهم هلا اليزيدي الذي يذكره اآلن



)٣٠(  
  لَّالَأَفَاَض َعلَى َيحَْيى الَْيزيِديِّ َسْيَبُه فَأَصَْبَح بِالَْعذْبِ الْفَُراِت ُمَع

هو أبو حممد حيىي بن املبارك العدوي التميمي وعرف باليزيدي ألنه كان منقطعا إىل يزيد بن منصور خال املهدي 
يؤدب ولده فنسب إليه مث اتصل بالرشيد فجعل املأمون يف حجره يؤدبه ومات يف أيامه سنة اثنتني ومائتني ، ومعىن 

والفرات هو العذب ووجه اجلمع بينهما التأكيد أراد به صدق  أفاض أفرغ والسيب العطاء والعذب املاء الطيب
العذوية وكماهلا ، وقيل الفرات الصادق العذوبة ومسي الشرب األول النهل وما بعده العلل الذي سقى مرة بعد 
 مرة وهو أبلغ يف الري ، ومعىن البيت أن أبا عمرو أفاض عطاءه على اليزيدي وكىن بالسيب عن العلم الذي علمه

  إياه فأصبح اليزيدي ريان من العلم احلسن النافع واهللا أعلم
)٣١(  

  أَُبو ُعَمَر الدُّورِي َوصَاِلُحُهْم أَُبو ُشعَْيبٍ ُهَو السُّوِسيُّ َعْنُه َتقَبَّالَ
ذكر اثنني ممن قرأ على اليزيدي ، أحدمها أبو عمر حفص بن عمر األزدي الدوري الضرير نسبة إىل الدور موضع 

باجلانب الشرقي مات سنة ست وأربعني ومائتني ، والثاين أبو شعيب صاحل بن زياد السوسي نسب إىل ببغداد 
السوس موضع باألهواز ومات بالرقة سنة إحدى وستني ومائتني يف احملرم ، وصاحلهم مثل ورشهم أي هو الذي من 

تقبال عنه القراءة اليت أفاضها أبو عمر بينهم امسه صاحل فلم يرد وصفه بالصالح دوهنم واهلاء يف عنه لليزيدي أي 
  وعليه يقال تقبلت الشيء وقبلته قبوال أي رضيته وضمن تقبال معىن أخذا فلذلك عداه بعن واهللا أعلم

)٣٢(  
  َوأَمَّا ِدَمْشُق الشَّامِ َداُر اْبُن َعاِمرٍ فَْتِلَك بَِعْبِد اِهللا طَاَبْت ُمَحلَّالَ

امر الدمشقي أحد األئمة من التابعني ، وصفه الناظم بأن دمشق طابت به حملال أي وهذا البدر الرابع عبد اهللا بن ع
طاب احللول فيها من أجله أي قصدها طالب العلم للرواية عنه والقراءة عليه وإضافة دمشق إىل الشام كإضافة 

سيما ملن بعدت بالده من  ورش إىل القراء يف قوله ورشهم وما أشبهه ، ويف ذلك أيضا تبني حمللها وتنويه بذكرها ال
أهل املشرق واملغرب أال يرى أن أهل الشام وما يدانيه يسمعون باملدن الكبار شرقا وغربا ، ويتومهون قرب مدينة 

منها من أخرى ولعل بينهما مسافة أشهر وإذا كان عبد احملسن الصوري ، وهو شاعر فصيح من أهل الشام قد 
كان ذم (ال يفعل ذلك ناظم أندلسي من أقصى املغرب قال عبد احملسن ، أضاف دمشق إىل الشام يف نظمه فكيف 

، ودار ابن عامر بدل من دمشق أو صفة وأوقع الظاهر موقع ) الشآم مذ كنت شاين فنهتين عنه دمشق الشآم
كثر الناس به املضمر يف قوله فتلك بعبد اهللا بيانا المسه وبعبد اهللا متعلق بطابت وحملال متييز يقال مكان حملل إذا أ

  احللول ، ومات ابن عامر رمحه اهللا بدمشق يف سنة مثانية عشر ومائة
)٣٣(  

  ِهَشاٌم َوَعْبُد اِهللا َوْهَو انِْتسَاُبُه ِلذَكَْوانَ بِاِإلسَْناِد َعْنُه َتنَقَّالَ

فهذا معىن  هذان راويات أخذت عنهما قراءة ابن عامر اشتهر بذلك وكل واحد منهما بينه وبني ابن عامر اثنان
قوله باإلسناد عنه تنقال أي نقال القراءة عنه باإلسناد شيئا بعد شيء فتنقل من باب تفهم وتبصر ، أما هشام فهو أبو 

الوليد هشام بن عمار بن نصري السلمي خطيب دمشق أحد املكثرين الثقات ، مات سنة مخس أو ست وأربعني 



ك بن خالد املري ، وقرأ على حيىي بن احلارث الذماري ، وقرأ حيىي ومائتني ، قرأ على أيوب بن متيم التميمي وعرا
على بن عامر ، وأما ابن ذكوان فهو عبد اهللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان القرشي الفهري ، قرأ على أيوب بن متيم 

 تنقال عن أيضا وكان يصلي إماما جبامع دمشق سوى اجلمعة ومات سنة اثنتني وأربعني ومائتني أي هشام وعبد اهللا
ابن عامر القراءة باإلسناد ، وقوله وهو انتسابه لذكوان مجلة معترضة يعين ال تظن أن ذكوان والد عبد اهللا وإمنا هو 

  منتسب إليه كما ذكرنا واهللا أعلم
)٣٤(  

  َوبِالْكُوفَِة الْغَرَّاِء ِمْنُهمْ ثَالََتةٌ أَذَاُعوا فَقَدْ َضاَعْت َشذاً َوقََر نْفُالَ
يعين املشهورة البيضاء املنرية بكثرة العلماء هبا ، منهم يعين من السبعة ثالثة هم عاصم ومحزة والكسائي  الغراء

أذاعوا أي أفشوا العلم هبا وشهروه ونشروه والضمري يف ضاعت للكوفة أو للقراءة أي فاحت رائحة العلم هبا 
هو مفعول مطلق أي ضوع شذا وقرنفل والشذا كسر العود والقرنفل معروف ومها منصوبان على حذف مضاف 

أو مها نصب على التمييز أي ضاع شذاها وقرنفلها أو ألن ضاع يستعمل يف الرائحة الكريهة أيضا فميزه مبا نفى 
  ذلك واهللا أعلم

)٣٥(  
  فَأَمَّا أَُبو َبكْرٍ َوَعاِصٌم اْسُمُه فَُشْعَبةُ َراوِيِه املُبَرُِّز أَفَْضالَ

أبو بكر عاصم بن أيب النجود أحد السادة من أئمة القراءة واحلديث ، مات سنة عشرين أو وهذا هو البدر اخلامس 
سبع أو مثان أو تسع وعشرين أو سنة ثالثني ومائة بالسماوة ، وهو موضع بالبادية بني الشام والعراق من ناحية 

ه شعبة الذي برز يف الفضل وهو الفرات وقيل مات بالكوفة أثىن الشيخ الشاطيب على عاصم بأن من مجلة الرواة عن
باب من أبواب املدح معروف فكم من تابع قد زان متبوعه وكم من فرع قد شرف أصله فقوله فشعبة مبتدأ وراويه 
خربه واملربز صفة راويه أو نعت شعبة أو يكون راويه نعت شعبة واملربز خربه وأفضال نصب على احلال مبعىن فاضال 

ل برز الرجل أي فاق أضرابه وجيوز أن يكون متييزا من باب قوهلم هللا دره فارسا ألن وفيه زيادة مبالغة ، ويقا
اإلسناد يف املعىن إىل مصدر هذا االسم أي املربز فضله أي فاق فضله فضل أقرانه ، وملا كن شعبة امسا مشتركا 

  عناه مبا يعرف به فقالواملشهور هبذا االسم بني العلماء هو أبو بسطام شعبة بن احلجاج البصري ميز الذي 
)٣٦(  

  َوذَاَك اْبُن َعيَّاشٍ أَُبو َبكْرٍ الرَِّضا َوحَفٌْص َوبِاْإلْتقَاِن كانَ ُمفصَّالَ

ذاك إشارة إىل شعبة ألنه مشهور بكنيته واسم أبيه وخمتلف يف امسه على ثالثة عشر قوال ذكرناها يف الكبري والرضا 
الطبقة السابعة من أهل الكوفة قال وكان من العباد ، وتويف بالكوفة يف صفة له أي املرضي ذكره حممد بن سعيد يف 

مجادى األوىل سنة ثالث وتسعني ومائة يف الشهر الذي توىف فيه هارون الرشيد بطوس ، والراوي الثاين لعاصم هو 
ونه يف احلفظ فوق حفص بن سليم البزاز بزايني ، مات سنة مثانني ومائة ، قال أبو بكر اخلطيب كان املتقدمون يعد

أيب بكر بن عياش ويصفونه بضبط احلرف الذي قرأ به على عاصم ، وقال حيىي بن معني بن عمرو بن أيوب زعم 
أيوب بن املتوكل قال أبو عمر حفص البزاز أصح قراءة من أيب بكر ابن عياش وأبو بكر أوثق من أيب عمر فهذا 

  تقان حرف عاصم ال يف رواية احلديث واهللا أعلممعىن قول الشاطيب وباإلتقان كان مفضال يعين بإ
)٣٧(  



  َوَحْمَزةُ َما أَزْكاُه ِمْن ُمَتَورِّعٍ إَِماماً َصُبوراً ِللقُراِن ُمرَتِّالَ
وهذا البدر السادس أبو عمارة محزة بن حبيب الزيات شيخ القراء بالكوفة بعد عاصم فقوله ومحزة مبتدأ وخربه ما 

، كقوله زيد ما أكرمه ومن متورع يف موضع نصب على التمييز كقولك ما أكرمه رجال بعده من اجلملة التعجبية 
وما أكرمه من رجل وكذلك املنصوبات بعده أي ما أزكى ورعه وإمامته وصربه وترتيله للقرآن ، وجيوز نصب 

كاه إىل آخر البيت إماما وما بعده على املدح أي اذكر إماما صبورا وجيوز نصبهن على احلال وجيوز أن يكون ما أز
كالما معترضا جملرد الثناء وخرب املبتدإ أول البيت اآليت ، وهو روى خلف عنه وأزكاه من زكا إذا طهر ومنا صالحه 

  أي ما أمجعه خلصال اخلري ، ومات رمحه اهللا سنة ست ومخسني وقيل سنة أربع أو مثان ومخسني ومائة واهللا أعلم
)٣٨(  

  ٌد الَِّذي رََواُه ُسلَْيٌم ُمْتِقناً وَُمَحصِّالََرَوى َخلٌَف َعْنُه َوَخالَّ

اعتمد يف هذا اإلطالق على معرفة ذلك واشتهاره بني أهله وهو أن سليما قرأ على محزة وأن خلفا وخالدا أخذا 
قراءة محزة عن سليم عنه وظاهر نظمه ال يفهم منه هذا فإنه ال يلزم من كوهنما رويا الذي رواه سليم أن يكون 

ذمها عن سليم الحتمال أن يكون سليم رفيقا هلما ومتقنا وحمصال حاالن من اهلاء يف رواه أو من الذي وكالمها أخ
واحد ، وسليم هذا هو سليم بن عيسى موىل بين حنيفة ، مات سنة مثان أو تسع ومثانني ومائة وقيل سنة مائتني ، 

لبزار آخره راء ، مات ببغداد سنة إحدى أو مثان وأما خلف فهو صاحب االختيار وهو أبو حممد خلف بن هشام ا
أو تسع وعشرين ومائتني ، وأما خالد فهو أبو عيسى ويقال أبو عبد اهللا خالد بن خالد األحول الصرييف الكويف 

  ويقال خالد ابن خليد ويقال ابن عيسى ، تويف سنة عشرين أو ثالثني ومائتني
)٣٩(  

  ْعُتُه ِلَما كانَ يف الْإِحَْرامِ ِفيِه َتسَرَْبالََوأَمَّا َعِليٌّ فَالِْكَساِئيُّ َن

وهذا البدر السابع أبو احلسن علي بن محزة بن عبد اهللا بن هبمن مبيم ونون آخره النحوي املعروف بالكسائي ، 
مات سنة تسع ومثانني ومائة ، وقيل قبل ذلك ، ذكر الشاطيب يف هذا البيت سبب كونه نعت بالكسائي وهو أحد 

ال يف ذلك ومل يذكر صاحب التيسري غريه وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم يف كساء والنعت الصفة األقو
والسربال القميص وقيل كل ما يلبس كالدرع وغريه يقال سربلته فتسربل أي ألبسته السربال فلبسه وملا تنزل 

عليل وما مصدرية أي لكونه تسربل الكساء من الكسائي منزلة القميص أطلق عليه لفظ تسربل والالم يف ملا للت
الكساء يف وقت إحرامه بنسك احلج أو العمرة وقوله فيه حيتمل وجهني ، أحدمها أن يكون متعلقا باإلحرام أي 

لكونه أحرم فيه والضمري للكساء الذي دل عليه لفظ الكسائي ومفعول تسربل حمذوف أي تسربل الكساء ، الوجه 
بل أي لكونه يف وقت اإلحرام تسربل فيه فتكون يف زائدة أو عداه بفي لكونه ضمنه الثاين أن يكون فيه مفعول تسر

معىن حل أو تكون يف مبعىن الباء أي به تسربل وقيل مسي الكسائي ألنه كان يف حداثته يبيع األكسية وقيل لكونه 
فكان محزة يقول  كان من قرية من قرى السواد يقال هلا باكسايا وقيل كان يتشح بكساء وجيلس جملس محزة

  اعرضوا على صاحب الكساء ، قال األهوازي وهذا القول أشبه بالصواب عندي
)٤٠(  

  َرَوى لَيْثُُهْم َعْنُه أَُبو الْحَارِثِ الرِّضاَ َوَحفٌْص ُهَو الدُّورِيُّ َويفِ الذِّكْرِ قَْد َخالَ
تني ، والرضى أي املرضى أو على تقدير ليثهم مثل ورشهم هو أبو احلارث الليث بن خالد ، مات سنة أربعني ومائ



ذي الرضى وحفص هو الدوري الراوي عن اليزيدي وهلذا قال يف الذكر قد خال أي سبق ذكره فيما ذكرناه من 
  النظم

)٤١(  
  أَُبو َعْمرِِهْم والْيْحَصبِيُّ اْبُن َعاِمرٍ صَرِيٌح َوَباِقيهِْم أَحَاطَ بِِه الْوالَ

راء كما سبق يف ورشهم وليثهم وصاحلهم وأبو عمرو وإن كان لفظه مركبا فمدلوله أضاف أبا عمرو إىل ضمري الق
مفرد فلوحظ املدلول فأضيف على حد قوهلم حب رماين يف إضافة ما يسمى يف العرف حب رمان واليحصيب 

 منسوب إىل حيصب حي من اليمن ويف الصاد احلركات الثالث قبل النسب وبعده وابن عامر عطف بيان لليحصيب
وصريح خرب املبتدإ وما عطف عليه ومل يقل صرحيان ألن الصريح كالصديق والرفيق يقع على الواحد واملتعدد أو 

يكون صريح خرب األول أو الثاين وحذف خرب اآلخر لداللة املذكور عليه وقد تقدم أن معىن الصريح اخلالص 
الدة العجم فهما من صميم العرب وهذا على النسب ، فمعىن البيت أن أبا عمرو وابن عامر خالصا النسب من و

قول األكثر ، ومنهم من زعم أن ابن عامر ليس كذلك ، ومنهم من زعم أن ابن كثري ومحزة من العرب أيضا ومل 
خيتلف يف نافع وعاصم والكسائي أهنم ليسوا من العرب ، وغلب على ذرية العجم لفظ املوايل يقال فالن من 

فهذا الذي ينبغي أن حيمل عليه ما أشار إليه بقوله أحاط به الوال يعين والدة العجم وال العرب وفالن من املوايل 
يستقيم أن يراد به والء العتاقة فإن ذلك مل يتحقق فيهم أنفسهم وال يف أصول مجيعهم وال يستقيم أن يراد به والء 

، وقد قيل يف نسب أيب عمرو إنه كان  احللف فإن العربية ال تنايف ذلك وقد كان مجاعة من العرب حيالفون غريهم
حليفا يف بين حنيفة وقيل كان والؤه للعنرب وقد بينا مجيع ذلك وحققناه يف الشرح الكبري واهلاء يف به عائدة على 

  باقيهم فهو لفظ مفرد وإن كان مدلوله هنا مجاعة وأحاط أي أحدق ومشل واهللا أعلم
)٤٢(  

  ارِقٍ َوالَ طَارٌِق ُيْخشى بِهاَ ُمتََمحِّالًلَُهْم طُُرٌق ُيْهَدى بَِها كُلُّ طَ

أي هلؤالء القراء مذاهب منسوبة إيهم يهدي هبا أي يهتدي بنفسه أو يرشد املستهدين بتلك الطرق كل طارق أي 
كل من يقصدها ويسلك سبيلها ، جعل تلك الطرق كالنجوم اليت يهتدى هبا كأنه قال كل سالك ومار يف هذا 

هبذه الطرق ويهدي هبا ، وقيل املراد بكل طارق أي كل جنم وكىن بالنجم عن العامل الشتراكهما  العلم فإنه يهتدي
يف االهتداء هبما مث قال وال طارق خيشى هبا أي وال مدلس من قوهلم طرق يطرق طروقا إذا جاء بليل والليل حمل 

ل وال مدلس وال مبعىن ليس وطارق اآلفات ، واملعىن أن تلك الطرق قد اتضحت واستنارت فال خيشى عليها مضل
امسها وخيشى خربها أو صفة لطارق وهبا اخلرب ، وجيوز أن يكون هبا متعلقا مبتمحال ومتمحال خرب ال أو حال من 

  الضمري يف خيشى العائد على طارق يقال متحل إذا احتال ومكر فهو متمحل
)٤٣(  

  َب فَاْنَصْب ِفي نَِصابَِك ُمفِْضالََوُهنَّ الَّلَواِتي ِللُْمَواِتي َنَصْبتُهاَ َمنَاِص
وهن ضمري الطرق واللوايت من األمساء املوصولة وهو مجع الاليت مجع اليت واملوايت املوافق وأصله اهلمز ونصبتها أي 
رفعتها وأبرزهتا وأصلتها مناصب أي أصوال مجع منصب وهو األصل وكذلك النصاب أي وتلك الطرق واملذاهب 

ذه القصيدة ملن وافقين على ما اصطلحت فيها ونصبتها أصوال ملن يقرؤها أو أعالماً لعز من هي اليت نظمت يف ه
علمها وشرفه ومناصب مفعول ثان لنصبت على تضمني نصبت معىن جعلت وقيل هو حال وقيل متييز مث قال 



ذي يصري أصال فانصب أي اتعب وجترد ومشر لتحصيلها ونصاب الشيء أصله أي اتعب يف حتصيل بضاعة العلم ال
لك تنسب إليه إذا انتسب الناس إىل آبائهم وقبائلهم وقيل املراد به النية أي اتعب يف ختليص نيتك مما يفسدها يف 

قراءة هذا العلم ومفضال حال من الضمري يف انصب يقال أفضل الرجل إذا أتى بفاضل األعمال كأحسن وأمجل إذا 
  ية واهللا أعلمأتى حبسنها ومجيلها أي مفضال بإخالص الن

)٤٤(  
  َوَما أََنا ذَا أَسْعى لََعلَّ ُحُروفَُهْم َيطُوُع بَِها نَظُْم الْقََواِفي ُمسَهِّالَ

، فإعرابه ) ها أنتم أوالء حتبوهنم(ها حرف تنبيه وأنا ضمري املتكلم وذا اسم إشارة ونظري هذه العبارة قوله تعاىل 
هد يف نظم تلك الطرق راجيا حصول ذلك وتسهيله والضمري يف كإعرابه وأسعى مبعىن أحرص وأجتهد أي إين جمت

حروفهم للقراء واملراد باحلروف قراءاهتم املختلفة ، وقال صاحب العني كل كلمة تقرأ على وجوه من القرآن 
تسمى حرفا ، وجيوز أن يكون املراد باحلروف الرموز ألهنا حروفهم الدالة عليهم ويدل عليه قوله بعد ذلك جعلت 

ا جاد كأن قائال قال له وما تلك احلروف اليت ترجو طوع القوايف هبا فقال ذلك ويطوع مبعىن ينقاد فكأنه ضمنه أب
معىن يسمح فعداه بالباء والقوايف مجع قافية وهي كلمات أواخر األبيات بضابط معروف يف علمها وقد نظمت فيها 

  النظم مث قالاألرجوزة الوافية بعلمي العروض والقافية ومسهال حال من 
)٤٥(  

  َجَعلِْت أََبا َجاٍد َعلَى كُلِّ قَارِئٍ َدلِيالً َعلَى املَْنظُومِ أَوَّلَ أَوَّالَ

أي صريت حروف أيب جاد فحذف املضاف للعلم به أي جعلته دليال على كل قارئ ذكرته يف هذا النظم فقوله 
عمول عامل مقدر أي مرتبا على ما نظمته على املنظوم بدل من قوله على كل قارئ بإعادة العامل أو يكون م

وتقدير أول أوال أوال فأوال أو أوال ألول مث حذف احلرف وركبت الكلمتان معا وبنيتا على الفتح أي األول من 
حروف أيب جاد لألول من القراء والثاين للثاين وهكذا إىل أن ينتهي عدد القراء السبعة والرواة األربعة عشر 

حروف املعجم املعروفة مجعت يف كلمات أوهلا أجبد وكان أصله أبو جاد فحذفت منه الواو وحروف أيب جاد هي 
واأللف لئال تتكرر الصور ألن أول أجبد ألف ويف هوز واو وقد بسطنا الكالم يف ذلك يف الشرح الكبري وصفا لنا 

لشيخ والثاين ألول من احلروف سبع كلمات كل كلمة لواحد من السبعة وراوييه على ترتيب نظمه األول ل
الروايني والثالث لثانيهما وال يعد يف القراء اليزيدي وال سليم ألنه إمنا ذكرمها لبيان السند ملن قرأ عليهما ال لتنسب 
القراءة إليهما والكلمات هي أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست وهي جتيء نصف بيت بتسكني احلرف الوسط 

ومتام البيت دليل على املنظوم أول أوال فاأللف لنافع والباء لقالون واجليم  من دهز كلم نصع وحتريكه من البواقي
لورش والدال البن كثري وهكذا إىل آخرهم فتكون الراء للكسائي والسني أليب احلارث والتاء للدوري عنه وله عن 

تعماله هلذه احلروف مل عن أيب عمرو الطاء من حطي هذا عقد هذا االصطالح ، وننبه بعد ذلك على فوائد تتعلق باس
يتعرض هلا وإمنا فهمتها من تصرفه يف نظمه ، منها أن هذه احلروف ال يأيت هبا مفردة بل يف أوائل كلمات قد ضمن 

تلك الكلمات معاين صحيحة مفيدة فيما هو بصدده من ثناء على قراءة أو على قارئ أو تعليل أو حنو ذلك على ما 
لسورتني بسنة البيت ومالك يوم الدين راويه ناصر سالسل نون إذ رووا صرفه لنا سيأيت بيانه كقوله وبسمل بني ا

  وقد يأيت هبا بعد الواو الفاصلة كقوله أال وعال احلرمي إن لنا هنا وكم صحبة يا كاف ودون عنا دعم



ن كذا وحكم صحاب قصر مهزة جاءنا فاحلاء من حكم رمز أليب عمرو فكأنه قال وأبو عمرو وفالن وفالن يقرءو
وكذلك الدال من ودون البن كثري والكاف من وكم البن عامر والعني من وعلى حلفص وال يأيت ذلك إال حيث 

يكون الواو زائدة على الكلمة فالعني من قوله وعى نفر ليست برمز وكذا قوله يف سورة النحل معا يتوفاهم حلمزة 
اد ليست برمز داخل مع مسا كامال وكذا ال يفعل وصال مسا كامال يهدي الواو يف وصال فصل وهي أصلية فالص

ذلك إال يف ابتداء املسألة ال يف أثناء الرمز ، فقوله حق وذو جال حق وذو مال ليس الذال برمز وكذا ما أشبه ذلك 
ولو كان جتنب الرمز يف احلشو مطلقا لكان أوىل ، ومنها أن رمز نافع أول حروف أجبد ألن نافعا أول القراء يف 

وأول حروف أجبد مهزة لفظا وألف خطا فاستعمل اجملموع يف رمز نافع فاهلمزة يستعملها كثريا حنو ورابرق  نظمه
افتح آمنا وقد يستعمل ألف الوصل حنو معي نفر العال ، له الرحب له احلال وإن افتحوا اجلال كما اجنال وهو كثري 

كان الرمز بلفظ بني كان أوىل منه بلفظ خفي ولزم  ولو جتنبه لكان أحسن فإن ألف الوصل ساقطة لفظا منه فكلما
منه إلباس يف قوله سورة الكهف وأقبال على حق السدين أن يكون األلف من واقبال رمز نافع فيكون مع على حق 

يف فتح السدين كما فعل ذلك يف وعال وكم ودون وحكم على ما تقدم ، ومنها أنه مهما اجتمع الراويان على 
مامهما دوهنما يف غالب األمر ألنه األخص إذ ال حيتاج إال إىل كلمة واحدة ، وقد جاء يف بعض قراءة فالرمز إل

املواضع الرمز هلما بكلمتني الحتياجه إىل ذلك يف إقامة الوزن وتتمة البيت كقوله ضوء سنا تال ، ويف الفرقان زاكيه 
هذه احلروف بضمري قراء تقدم ذكرهم مل يكن هلال ويف الوصل لكنا فمد له مال ، ومنها أنه إذا اتصل شيء من 

ذلك رمزا وكان الضمري كاملصرح به من أمسائهم ، ومن حكمه أن املصرح به ال رمز معه وذلك حنو قوله وصية 
  ارفع صفو حرميه رضى مث قال ويبصط عنهم أي أن من تقدم ذكرهم يقرءون يبصط بالصاد وال نقول إن

ال تسمع (الراء حق والغية هلم أي ضم نافع وابن كثري وأبو عمرو الياء من  العني يف عنهم رمز حفص ومثله وضم
ورفع الغية هلم أيضا وال نقول إن الالم يف هلم رمز هشام وهذا خبالف ما إذا كان الضمري غري راجع إىل أحد ) فيها

ا أنه قد جاء يف مواضع من القراء الذين سبق ذكرهم فإن احلرف حينئذ يكون رمزا مثل له الرحب له احلال ، ومنه
ألفاظ تصلح أن تكون رمزا وليست برمز يف مراده وذلك كما سنبينه يف باب املد واإلمالة والزوائد وفرش احلروف 

، وهو مشكل ويف باب البسملة موضع ذكر أنه رمز وعندي أنه ليس برمز كما سنذكره ، ومنها أنه إذا اجتمعت 
راءة منهما كقوله وفيه مل ينون حلفص كيد باخلفض عوال وتارة يسمى بعد قراءتان لقارئ واحد فتارة يسمى لكل ق

الثانية فتكون التسمية هلما كقوله وأنث أن تكون مع األسرى األسارى حال حال ويف قوله سنكتب ياء ضم البيت 
ى مسا خفا رمز بعد ثالث قراءات حلمزة بقوله فيكمال وتارة يسمى مع األوىل ويعطف الثانية عليها كقوله ويغش

البيت فقوله والنعاس ارفعوا يعين حلق املقدم ذكره ألنه قد أتى بالواو الفاصلة يف قوله وال فلو كان رفع النعاس لغري 
  من تقدم ذكره لسماه قبل الواو فيعلم مبحئ الواو أن ال رمز هلا سوى ما تقدم واهللا أعلم

)٤٦(  
  ُه مََتى َتنْقَِضي آِتيَك بِالَْواوِ فَْيَصالََوِمْن َبْعِد ِذكْرِى الَْحْرَف أُْسِمى رَِجالَ

احلرف مفعول ذكرى املضاف إىل ياء املتكلم واملراد باحلرف ما وقع االختالف فيه بني القراء من الكلمات وأمسى 
وأمسى لغتان مبعىن واحد ويتعديان إىل مفعول واحد ألنه واحد ألنه مبعىن ذكرى االسم ، واهلاء يف رجاله تعود إىل 

احلرف واملراد برجاله قراؤه أي أذكرهم برموزهم اليت أشرت إليها ال بصريح أمسائهم فإن ذلك يتقدم على احلرف 
ويتأخر كما سيأيت ، بني هبذا البيت كيفية استعماله الرمز حبروف أجبد فذكر أنه يذكر حرف القراءة أوال مث يرمز له 



وتقبل األوىل أنثوا دون حاجز والكلمتان حنو وكسر بيوت سواء كان املختلف فيه كلمة أو أكثر فالكلمة حنو 
والبيوت يضم عن محاجلة والثالث حنو وقيل وغيض مث جيء يشمها البيت والربع حنو وسكن يؤده مع نوله ونصله 

ونؤته منها البيت وقد تكون قاعدة كلية يدخل حتتها كلم متعددة حنو وضمك أوىل الساكنني البيت واألغلب أن 
ملذكور ال يأيت إال بعد كمال تقييد القراءة إن احتاجت إىل تقييد كاألمثلة اليت ذكرناها وقد وقع قليالً رمز الرمز ا

قبل متام التقييد كقوله والعني يف الكل ثقال كما دار واقصر مع مضعفة فقوله كما دار رمز متوسط بني كلميت 
ال وال ياء مكسورا وأما قوله يف سورة غافر أو أن زد التقييد ومها ثقال واقصر ومثله ومع مد كائن كسر مهزته د

اهلمز مثال وسكن هلم فإن قوله هلم قام مقام تكرار الرمز وقد يرمز قبل مجلة التقييد كقوله وإمث كبري شاع بالثا مثلثا 
لرجال ، ومثله مع تسمية القارئ قوله ويف فأزل الالم خفف حلمزة وزد ألفا من قبله فتكمال والضمري يف تنقضي ل

وجيوز أن يعود على املسألة برمتها من ذكر احلرف وقرائه لداللة سياق الكالم على ذلك ، يريد أنه إذا انقضى ذكر 
احلرف ورمز من قرأه أتى بكلمة أوهلا واو تؤذن بانقضاء تلك املسألة واستئناف أخرى ألن الواو مل جيعلها رمز 

الختلطت املسائل وظن ما ليس برمز رمزا ال سيما إذا أتى بكالم القارئ خبالف سائر احلروف ولو مل يفعل ذلك 
  بني املسألتني للحاجة إليه يف تتميم وزن البيت كقوله

وجها على األصل أقبال وجها ليس إال مبجال حق وذو جال فإن ما بعد الواو ليس رمزا يف كل ذلك وقد يأيت 
فية فال تكون الواو فيها فصال كقوله من رجز أليم معا وال على بكلمة أوهلا واو يف أثناء تقييد املسألة لضرورة القا

رفع خفض امليم دل عليه وكقوله والياسني بالكسر وصال مع القصر مع إسكان كسر دنا غىن فالواو يف وال ووصال 
كمال التقييد يف هذين املوضعني ليسا بفصل كما أن ألفاظ التقييد ال تكون أوائلها إال رمزا وإمنا الرمز ما يأيت بعد 

غالبا كذلك الواو الفاصلة هي ما يأيت بعد كمال املسألة من التقييد والرمز واهللا أعلم ، وإثبات الياء يف تنقضي 
وحقها حذف الياء منها للجزم ومل ) أمل يأتيك واألنباء تنمي (وآتيك ومها فعال شرط وجزاء على لغة من قال ، 

تيك فكان حذفها جائزا له على ارتكاب زحاف جائز والناظم مل يفعله يستقم له حذف الياء من تنقضي أما من آ
لنفور الطبع السليم منه وفيصال حال وهو من الصفات اليت جاءت على وزن فيعل كضيغم وبيئس وفيه معىن 

  املبالغة واهللا أعلم
)٤٧(  

  قَْيِد إِنْ َجالَِسَوى أَْحُرٍف الَ رِيَبةٌ ِفي اتَِّصالَِها َوبالَّلفِْظ أَْسَتغْنِي َعنِ الْ

نبه هبذا البيت على أنه إمنا جعل الواو فاصلة لترتفع الريبة واللبس من اختالط احلروف وإمنا خص الواو بالفصل 
لتأتيها له يف النظم وتيسرها عليه من حيث هي يف األغلب عاطفة والقراءات تراجم ومسائل يعطف بعضها على 

وجها شاع وصاله يف عمد وعوا وهو قليل وليس كل كلمة أوهلا واو  بعض ورمبا فصل بغري العاطفة كقوله دار
يكون الواو فيها فصال فإن ذلك قد يقع يف كلمات القرآن ويف ألفاظ التقييد كقوله وراؤه بكسر بعد قوله وصحبة 

وإن مل  يصرف فتح ضم ومنه قوله وبالضم واقصروا كسر التاء قاتلوا وقد تقدم أهنا تقع يف أثناء كلمات التقييد
تكن تلك الكلمة تقييدا بل احتيج إليها لتتميم القافية كقوله وفك ارفعن وال فإن قوله وال وقع حشوا ألجل القافية 

وقوله بعد ذلك وبعد اخفضن واكسر ومد الواو يف الكلمات الثالث داخلة على ما هو تقييد ال فصل يف واحدة 
اآلتية بعد كمال الرمز ، مث إن الكلمة اليت أوهلا واو للفصل تارة ليس منها إىل قوله ومؤصدة فإمنا الواو الفاصلة هي 

املراد منها إال ذلك حنو وضم حليهم بكسر شفا واف فكلمة واف مل يأت هبا إال للفصل وإن تضمنت معىن صحيحا 



ا هو من احلروف فيما يرجع إىل الثناء على القراءة وتارة تأيت الكلمة ويكون ما بعد الواو مقصودا لغري الفصل إم
املختلف فيها حنو وموصدة فامهز ومحالة املرفوع وإما اسم لقارئ حنو ومحزة أسرى وورش لئال وبصر وأتبعنا أو 

تقييد للحرف املختلف فيه حنو وخاطب حرفا حتسنب وبالضم صر أشاع وميم ابن أم اكسر وذكر مل يكن شاع وقد 
كالم فيه حنو وعلى احلرمي مث ذكر يف هذا البيت أنه قد ال يأيت يكون ما بعد الواو رمزا وهو قليل وقد تقدم ال

بالواو الفاصلة وذلك يف أحرف من القراءات إذا اتصلت مل يلبس أمرها وال يرتاب الناظر فيها ألهنا من كلم القرآن 
منهما وذلك كقوله وينبت نون صح يدعون عاصم ويدعون خاطب إذ لوى ورابرق افتح آمنا البيتني ففي كل بيت 

  ثالثة أحرف وال واو بينها وقد يقع االتصال من تقييد قراءة ورمز أخرى كقوله

يظلمون غيب شهددنا مث قال إدغام بيت يف حال وقوله واكسر الضم اثقال نعم عم يف الشورى ، فاحلاصل أنه يلتزم 
لالستغناء عنها وأكثر املواضع اليت الواو يف مواضع الريبة وفيما عداها قد يأيت بالواو طردا للباب وقد ال يأيت هبا 

أتى فيها بالواو ال لبس فيها كقوله وعند سراط والسراط ورضوان اضمم زكا وقواريرا وقد ترك الواو سهوا يف 
موضع واحد ملبس يف سورة القصص وقل قال موسى واحذف الواو دخلال منا نفر بالضم مث ذكر حكما آخر فيما 

يه فقال وباللفظ استغىن عن القيد ومل يكن هنا موضع ذكره ولو أخره إىل ما بعد يتعلق بتقييد احلرف املختلف ف
انقضاء الرموز لكان أوىل وذلك عند قوله وما كان ذا ضد إىل قوله ويف الرفع والتذكري والغيب فهاتيك األبيات 

ان ذا ضد كلها يف الرمز وما كلها فيما يتعلق بتقييد القراءات وهذه األبيات من قوله جعلت أبا جاد إىل قوله وما ك
يتعلق به ويتفرع عنه فاعترض هبذا احلكم يف أثناء ذلك فذكر أنه قد ال حيتاج إىل تقييد احلرف هبيئة قراءته إذا كان 

التلفظ به كاشفا عن ذلك القيد وهلذا قال إن جال أي إن كشف اللفظ عن املقصود وبينه يقال جلوت األمر إذا 
القصيدة على ثالثة أقسام إما أن يلفظ بالقراءتني معا كقوله ومحزة أسرى يف أسارى ويف كشفته وهذا قد أتى يف 

طائر طريا سكارى معا سكرى وعامل قل عالم ، وإما أن يلفظ بإحدامها ويقيد األخرى كقوله وبالتاء آتينا ، والثالث 
املد ففهم من ذلك القراءة األخرى من ، كأنه قال ب) مالك يوم الدين(أن يلفظ بإحدامها وال يقيد األخرى كقوله و

جهة الضد ، وقد يلفظ بالقراءتني معا ويذكر بعد بعض قيود إحدامها كقوله متارونه مترونه وافتحوا شذا وطأ وطاء 
فاكسروه وكل موضع لفظ حبرف خمتلف فيه ومل يستغن باللفظ به عن القيد مث قيده مبا فهم منه اخلالف باعتبار 

أيت ذكرها فإن مل يكن أن يلفظ بذلك اللفظ إال على إحدى القراءتني تعني ، وهو يف القصيدة األضداد على ما سي
  على نوعني ، أحدمها أن يكون القيد ملا لفظ به كقوله وما

خيدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكا وخفف كوف يكذبون وعدنا مجيعا دون ما ألف وكفلها الكويف ثقيال 
كال ويف حاذرون املد ، والثاين أن يكون القيد ملا مل يلفظ به وهذا أحسن ألخذ كل من  البيت وحامية باملد صحبته

القراءتني حظا إما لفظا وإما تقييدا كقوله ويف تكملوا قل شعبة امليم ثقال وقصر قياما عم مع القصر شدد ياء قاسية 
من القراءتني فاألوىل أن يلفظ مبا مل شفا ووحد للمكي آيات الوال فإن أمكن أن يلفظ بذلك اللفظ على كل واحدة 

يقيده كقوله عليهم إليهم محزة بكسر اهلاء وصحبة يصرف بضم الياء وذكر مل تكن بالتاء الدالة على التأنيث وقد 
جاء يف سورة طه موضع استغىن فيه باللفظ عن القيد ومل حيصل االستغناء به ألنه مل جيل القراءة األخرى ومل يكشفها 

  أجنيتكم واعدتكم ما رزقتكم شفا وسيأيت ما ميكن االعتذار به يف موضعه إن شاء اهللا تعاىلوهو قوله و
)٤٨(  

  َوُربَّ َمكاٍَن كَرََّر الَْحْرَف قَْبلََها ِلَما َعارِضٍ وَالْأَْمُر لَْيَس ُمهَوِّالَ



كان التكرار واقعا فيه احلرف مفعول كرر وفاعله ضمري راجع إىل مكان على طريقة اجملاز جعل املكان مكرر ملا 
، ) لنريه من آياتنا إنه هو(كقوهلم ليل نائم أو يرجع إىل الناظم على طريقة االلتفات من استغىن إىل كرر كقوله تعاىل 

أي كرر فيه الناظم احلرف قبلها أي قبل الواو الفاصلة ومراده باحلرف هنا حرف الرمز الدال على القارئ ال 
رب عنها بقوله ومن بعد ذكرى احلرف ولو قال ورب مكان كرر الرمز لكان أظهر لغرضه الكلمة املختلف فيها املع

وأبني ورب حرف تقليل وعامله حمذوف مقدر بعده أي وجد أو عثر عليه أشار إىل أن ذلك يوجد قليال وهو تكرار 
ره بعينه كقوله اعتاد فضال الرمز تأكيدا وزيادة بيان ، وهو يف ذلك على نوعني ، أحدمها أن يكون الرمز ملفرد فيكر

، وحال حالء ، وعال عال ، والثاين أن يكون الرمز جلماعة مل يرمز لواحد من تلك اجلماعة كقوله مسا العال ، ذا 
أسوة تال ، وقد يتقدم املفرد كقوله إذ مسا كيف عوال ، وقوله قبلها يعين قبل الواو الفاصلة املنطوق هبا أو قبل 

إن حال حال وعال عال ليس بعدمها واو فاصلة ، وقوله ملا عارض تعليل للتكرير وما نكرة موضعها وإن مل توجد ف
، أي ألجل عارض اقتضى ) فبما رمحة من اهللا لنت هلم(موصوفة أي ألمر عارض أو زائدة كزيادهتا يف قوله تعاىل 

ألمر ليس مهوال أي ليس مفزعا ذلك من حتسني لفظ أو تتميم قافية مث سهل هذا األمر على الطالب وهونه بقوله وا
أي ال جير لبسا وال يؤدي إىل إشكال ، واعلم أنه كما يكرر الرمز لعارض فقد تكرر الواو الفاصلة أيضا لذلك 

  كقوله قاصداً وال ومع جزمه ، ومل خيشوا هناك مضلال وأن يقبال التذكري ، ومل ينبه على ذلك وهو واضح واهللا أعلم
)٤٩(  

  وِفيِّ ثَاٌء ُمثَلٌَّت َوِستَُّتُهمْ بِالَْخاِء لَْيَس بِأَغْفَالََوِمْنُهنَّ ِللْكُ

الضمري يف منهن للحروف للعلم هبا ووصف الثاء بأنه مثلث بالنقط ليميزه من الباء والتاء وكذلك قوله يف اخلاء 
منفردين اصطلح أيضا ليس بأغفال أي أنه منقوط ليميزه من احلاء ، ملا اصطلح الناظم رمحه اهللا على رموز للقراء 

على رموز هلم جمتمعني إال أنه ليس لكل اجتماع بل ملا يكثر دوره ووقوعه ، واعلم أن لكل واحد من القراء شيئا 
ينفرد به وقد مجعت ذلك يف مصنف بترتيب حسن ولكل واحد منهم اجتماع مع كل واحد منهم هذا مطرد ويتفق 

ع وكذا يتفق اجتماع أربعة ومخسة وستة وكان قد بقي ستة أحرف اجتماع ثالثة على قراءة وال يطرد يف اجلمي
فجعل كل حرف منها رمزا ملا يذكره فذكر يف هذا البيت حرفني الثاء واخلاء فالثاء رمز للقراء الكوفيني وهم ثالثة 

ختار كما سبق وقوله للكويف أي للقارئ الكويف من السبعة أي هلذا اجلنس منهم واحلروف كلها تذكر وتؤنث وا
التذكري يف وصف هذه احلروف هنا ملا كانت عبارة عن ذكور فقال مثلث وليس بأغفال وكذا األربعة البواقي على 

  ما يأيت فالضمري يف وستتهم للقراء أي يعرب عنهم باخلاء مث بني الستة منهم فقال
)٥٠(  

  ْم لَْيَس ُمغْفَالََعَنْيُت الْأُلَى أَثَْبتُُّهمْ َبْعَد َناِفعٍ َوكُوٍف َوَشامٍ ذَا لُُه
األىل مبعىن الذين أي عنيت بالستة الذين ذكرهتم بعد ذكر نافع وهم باقي السبعة ، وعرب عن الكوفيني وابن عامر 

وهو الشامي بالذال وقال ليس مغفال ليميزه عن الدال ووجه قوله وكوف وشام وكذا ما يأيت بعده مثل وبصر 
كما خيفف املشدد لضرورة الشعر وكأن احملذوف املتحركة فبقيت ومك أنه حذف إحدى ياءي النسب ختفيفا 

الساكنة مع التنوين فحذفت اللتقاء الساكنني فصار كقاض واأللف والالم مقدرة أو اإلضافة وهلذا صح االبتداء به 
  أي والكويف والشامي أو وكوفيهم وشاميهم ذاهلم اليت هي عبارة عنهم منقوطة مث قال

)٥١(  
  املَكِّيِّ بِالظَّاِء مُْعَجماً َوكُوٍف َوَبْصرٍ غَْيُنُهمْ لَْيَس ُمهَْمالََوكُوٍف َمَع 



املعجم من احلروف ما نقط من قوهلم أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته واملهمل ما مل ينقط ولسنا خبائضني يف بيان 
ن توجيهه أيضا واهللا مناسبة كل حرف ملن جعله له من جهة خمارج احلروف وصفاهتا فإنه لو عكس ما ذكره ألمك

  أعلم
)٥٢(  

  َوذُو النَّقِْط ِشنيٌ ِللِْكَساِئي َوَحْمَزٍة َوقُلْ ِفيهَِما َمْع شُْعَبٍة ُصْحَبةٌ َتالَ
شني بدل من وذو النقط ومتت حروف أجبد واحتاج إىل االصطالح يف التعبري عن مجاعات يكثر اتفاقهم على القراءة 

هي صحبة صحاب عم مسا حق نفر حرمي حصن منها ما هو دال على اثنني فوضع مثاين كلمات ملن يأيت ذكرهم و
وهو عم حق حرمي والبواقي مدلوهلا مجاعة فجعل حلمزة والكسائي إذا اتفق معهما أبو بكر عن عاصم لفظ صحبة 

كقوله رمى صحبة وصحبة يصرف ، وتارة رمز هلم باحلروف كقوله وموص ثقله صح شلشال وتال مبعىن تبع أي تبع 
ما قبله يف أنه رمز وليس بصفة لصحبة وإال تقيدت وأشعر اللفظ بأنه اجملموع هو الرمز وكذا ما يأيت يف قوله نفر 

  حال
)٥٣(  

  ِصَحاٌب َهَما َمْع حَفِْصهِْم َعمَّ َناِفٌع َوَشامٍ َسَما ِفي َناِفعٍ َوفََتى الَْعالَ
لفظ عم دليل نافع وشام ومسا مستقر يف التعبري مها يعين محزة والكسائي مع حفص عن عاصم يعرب عنهم بصحاب و

  به عن نافع ، وفىت العال وهو أبو عمرو بن العال ويف ابن كثري وهو املراد بقوله ومك يف البيت اآليت
)٥٤(  

  َوَمكٍّ َوَحقٌّ ِفيِه َواْبنِ الَْعالَِء قُلْ َوقُلْ ِفيهَِما وَالَْيْحصُبِي َنفَرٌ َحالَ
ن كثري أي استقر لفظ حق فيه ويف ابن العالء فحذف حرف اجلر من املعطوف على الضمري فيه أي يف املكي وهو اب

اجملرور وهو جائز يف الشعر خمتلف فيه يف غريه ولفظ نفر قل فيهما أي يف ابن كثري وأيب عمرو ويف اليحصيب وهو 
  ابن عامر فحذف حرف اجلر أيضا

)٥٥(  
  ِحْصٌن َعنِ الْكُوِفي وََناِفِعهِْم َعالََوِحْرِميٌّ الَْمكِّيُّ ِفيِه َوَناِفعٍ َو

أي ولفظ حرمي اشترك فيه ابن كثري ونافع وهو نسبة إىل احلرم واحلرم واحلرم واحد ، فإن قلت هذه نسبة 
صحيحة فتكون كالعبارة الصرحية فقوله حرمي كقوله مكي وبصري وشامي وكويف ألن كل واحد من ابن كثري 

ن حرم مكة وذا من حرم املدينة ، قلت موضع الرمز كون اللفظ مفردا أراد به مثىن ونافع منسوب إىل احلرم هذا م
ومل يستعمل املفرد إللباسه إذ ال يعلم أي احلرميني أراد والتصريح بنسبتهما أن يقول احلرميان كما يقوله صاحب 

فها خبالف قوله ومن حتتها العنوان وغريه ولكونه جعل هذا اللفظ رمزا مل يتصرف فيه حبذف ياء النسبة وال ختفي
املكي سوى الشام ضموا إشعارا بأنه رمز ال نسبة ، مث قال وحصن جعلته عبارة عن الكوفيني ونافع وقوله عال أي 

احلصن أو املذكور أي ظهر املراد وانكشف وهذه األلفاظ الثمانية تارة يأيت هبا بصورهتا وتارة يضيف بعضها إىل 
اهبم محوه كما قال وكوفيهم تساءلون شاميهم تال وتارة يضيفه إىل اهلاء والكاف حنو ضمري القراء كقوله ونذر أصح

  وحامية باملد صحبته كال وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه حقه بتنبت وحقك يوم ال مث قال
)٥٦(  

  َصالََوَمْهماَ أََتْت ِمْن قَْبلُ أَْو بَْعُد ِكلَْمةٌ فَكُْن ِعْنَد َشْرِطى َواقْضِ بِالَْواوِ فَْي



أي هذه الكلمات الثماين اليت وضعتها رمزا تارة أستعملها جمردة عن الرمز احلريف الذي تقدم ذكره وتارة جيتمعان ، 
فإذا اجتمعا مل ألتزم ترتيبا بينهما فتارة يتقدم احلرف على الكلمة وتارة تتقدم الكلمة على احلرف كقوله وعم فىت 

ط الكلمة بني حرفني كقوله صفو حرميه رضى يبشركم مسا نعم ، نعم عم صحبة كهف كفء صحبة وتارة تتوس
ومدلول كل واحد من احلرف والكلمة حباله ال يتغري باالجتماع فهذا معىن قوله فكن عند شرطي أي على ما 

شرطته واصطلحت عليه من موضوع كل واحد منهما أي أنه باق حباله واقض بالواو فيصال عند انتهاء كل مسألة 
رمزها باحلرف أو بالكلمات أو هبما إال حيث ال ريبة يف االتصال كقوله وخفف حق سجرت البيت ،  سواء كان

فاملعىن مهما أتت من قبل الرمز احلريف أو من بعده كلمة من هذه الكلمات الثماين أو مهما أتت من قبل هذه 
لقارئ سواء كان مفردا كاأللف الكلمات الثماين أو بعدها كلمة من الكلمات اليت تدخل حروف أوائلها على ا

والدال أو جمتمعا كالشني والذال ، ويف مهما حبوث حسنة ذكرناها يف الشرح الكبري ، وحاصله أهنا يف استعمال 
الناظم هنا ويف قوله ومهما تصلها أو بدأت براءة مبعىن شيء ما ووجه صحة هذا االستعمال أن مهما مركبة من ما 

للتأكيد مث أبدلت ألف ما اجلزائية هاء فصار مهما ، وقد استقر أن ما اجلزائية تتضمن  اليت للشرط ومن ما املزيدة
، فمىت أبدلت ألف الظرفية هاء ) فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم(معىن الزمان وهلذا يقال هلا الظرفية كقوله تعاىل 

  تكن هبذا املعىن واهللا أعلم لدخول املزيدة عليها صار مهما مىت ما ومىت كانت املبدلة غري ظرفية مل
)٥٧(  

  َوَما كانَ ذَا ِضدٍّ فَإِنِّي َبِضدِِّه غَّنيٌّ فَزَاِحْم بِالذَّكاِء ِلتَفُْضالَ

أي وما كان من وجوه القراءات له ضد فإنه يستغين بذكر أحدمها عن ذكر اآلخر فيكون من مسى يقرأ مبا ذكر 
إلفا فيعلم أن غري نافع يشدده وليس هذا االستغناء بالزم فإنه ومن مل يسم يقرأ بضد ما ذكر كقوله ، وخف لووا 

قد يذكر القراءة األخرى املعلومة من الضد كقوله ولكن خفيف والشياطني رفعه البيت وإن مل تكن القراءة األخرى 
جة إىل تقييد تعلم بالضد ذكرمها حنو أوصى بوصي كما اعتال أجنيت للكويف أجنا حتوال ، ومىت لفظ بالقراءتني فال حا

واحدة منهما فإن قيده كان زيادة بيان كما فعل يف وما خيدعون وإمنا قال بضده ومل يقل به وال بذكره ألنه قصد 
، ومل يقل فتذكرها أي أيتهما ضلت ذكرهتا ) أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى(املعىن املذكور يف قوله تعاىل 

من ذكر الضمري وكذا قوله بضده أي استغىن بأحد الضدين عن اآلخر ، األخرى فهذا اللفظ أوغل يف اإلهبام 
واعلم أنه مل ينب كالمه يف األضداد هنا على ما يعلم بالعقل أنه ضده بل بعضه كذلك وبعضه اصطلح هو عليه 
ء وبيان ذلك فيما ذكر من األمثلة كما سيأيت وقد لف بعضها ببعض والذكي مييز ذلك وهلذا قال فزاحم بالذكا

  لتفضال
)٥٨(  

  كََمدٍّ َوإِثْبَاٍت َوفَْتحٍ وَُمْدغَمٍ َوَهْمزٍ َونَقْلٍ َواخِْتالَسٍ َتَحصَّالَ

شرع ميثل األلفاظ اليت يستغىن هبا عن أضدادها أو بأضدادها عنها أي هي كمد وما بعده ، وقوله ومدغم اسم 
الكلمات املذكورات ، وهي منقسمة إىل مفعول وجيوز أن يكون مصدرا وهو أوىل ليناسب ما قبله وما بعده من 

ماله ضد معني وإىل ما ليس كذلك فاألول يفهم بالعقل والثاين باالصطالح وإمنا أشرح ما ذكره واحدا واحدا وأبني 
ما فيه وأزيد على ما ذكره أمثلة أخر ، أما املد فضده القصر وهو متعني وكالمها مستعمل مستغىن به عن اآلخر يف 

قوله ويف حاذرون املد ويف البثني القصر ومد وخفف ياء زاكية وآتاكم فاقصر ، وأما اإلثبات فضده هذه القصيدة ك



احلذف وكالمها مستعمل وما يف معنامها كقوله وتثبت يف احلالني واحذف الواو ودخلال والواو زد بعد مفسدين وما 
وقبل يقول الواو غصن وأسقط األوىل يف  الواو دع كفى وزد ألفا من قبله فتكمال وعدنا مجيعا دون ما ألف حال

اتفاقهما معا ، وأما الفتح فلم يكن له حاجة إىل ذكره ألنه سيذكر فيما بعد أنه آخا بني الفتح والكسر فصارا 
ضدين باالصطالح وإن كان أراد به أنه ضد لإلمالة كما ذكره الشيخ يف شرحه فهو قليل الفائدة مل يستعمله إال يف 

يوسف والفتح عنه تفضال ويف باب اإلمالة ولكن رءوس اآلي قد قل فتحها وإمنا الذي يستعمله كثريا قوله يف سورة 
اإلمالة وضدها ترك اإلمالة ويعرب عنه بعض القراء بالفتح كما يعرب بعض النحويني عن اإلمالة بالكسر ويعرب الناظم 

دغم فضده املظهر وكالمها مستعمل حنو وأدغم عنها أيضا باإلضجاع حنو وإضجاعك التوراة ما رد حسنه ، وأما امل
باقيهم متدونين اإلدغام وأظهر لدى واع ومن حىي اكسر مظهرا ، وأما اهلمز فضده ترك اهلمز وكالمها مستعمل 

وترك اهلمز قد يكون حبذفه وهو حيث ال صورة له يف الرسم كقوله ويف الصابئني اهلمز والصابئون خذ وننسها مثله 
قد يكون بإبداله باحلرف الذي صور به اهلمز كقوله وحيث ضياء وافق اهلمز قنبال وبادئ بعد الدال من غري مهز و

  باهلمز حلال ويأجوج مأجوج امهز الكل ناصرا ويهمز ضيزى ويف ضد ذلك وورش

ارة عن لئال والنسيء بيائه وجيوز أن يقال اهلمز وتركه من باب اإلثبات واحلذف فكان مغنيا عنه ، وأما النقل فعب
حتويل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها مع حذف اهلمزة فضد ذلك إبقاء اهلمز على حاله والساكن على حاله ومل يقع 

التقييد يف القصيدة إال بالعقل ال بضده حنو ونقل ردا عن نافع ونقل قران والقران ويف معىن النقل لفظا التسهيل 
سهل أخا محدوكم مبدل جال وتسهيل أخرى مهزتني ومحزة عند واإلبدال كقوله ألعنتكم باخللف أمحد سهال و

الوقف سهل مهزه وضد ذلك كله حتقيق اهلمز وقد استعمله يف قوله وحققها يف فصلت صحبة أآهله كوف حيقق ثانيا 
، وأما االختالس فضده إكمال احلركة ألن معناه خطف احلركة واإلسراع هبا وضده ترك ذلك وهو التؤدة يف 

ا تامة كاملة واالختالس كالنقل يف أنه مل يقع التقييد إال به دون ضده مع أن استعماله قليل كقوله وكم النطق هب
جليل عن الدوري خمتلسا جال وقد عرب عنه باإلخفاء كثريا كقوله وإخفاء كسر العني وأخفى العني قالون وأخفى 

   أعلمبنو محد وأخف حلوبر وقوله حتصال أي حتصل يف الرواية وئبت واهللا
)٥٩(  

  َوَجْزمٍ َوَتذِْكريٍ َوغَْيبٍ َوِخفٍَّة َوَجْمعٍ َوَتنْوِينٍ وََتْحرِيٍك اَْعِمالَ

ضد اجلزم عنده الرفع وال ينعكس األمر فهذا مما اصطلح عليه فإذا كانت القراءة دائرة بني اجلزم والرفع فإن ذكر 
بالرفع ألنه ضده عنده كقوله وحرفا يرث باجلزم وإن  قراءة اجلزم ذكر اجلزم مطلقا بال قيد فتكون القراءة األخرى

ذكر قراءة الرفع مل يطلق ذلك ألن ضد الرفع النصب على ما يأيت من اصطالحه بل يقيد ذلك كقوله وتلقف ارفع 
اجلزم يضاعف وخيلد رفع جزم يصدقين ارفع جزمه فكان الواجب أن يذكر اجلزم مع الرفع والضم يف قوله وحيث 

الرفع ألن كل واحد منهما ال ينعكس ضده به ، وأما التذكري فضده التأنيث وكالمها مستعمل كقوله أقول الضم و
وذكر تسقي عاصم وأنث يكن عن دارم وليس بالزم أن يكونا عبارتني عن الياء والتاء يف أفعال املضارعة فقد يأيت 

خلطاب عنده وكالمها مستعمل كقوله وال غري ذلك كقوله وذكر فناداه وذكر مضجعا توفاه ، وأما الغيبة فضدها ا
يعبدون الغيب وبالغيب عما يعملون وخاطب تروا شرعا ويف أم تقولون اخلطاب وللتحقيق أن ضد الغيبة احلضور ، 

واحلضور ينقسم إىل خطاب وتكلم وتردد القراءة بني الغيبة واخلطاب كثري فجعلهما ضدين والتردد بني الغيب 
، يقرؤه ابن عامر على الغيبة وإذ أجناكم فعرب ) وإذ أجنيناكم من آل فرعون(ىل يف األعراف والتكلم قليل كقوله تعا



الناظم عن هذا باحلذف واإلثبات فقال واجنا حبذف الياء والنون كفال ، واخلفة ضدها الثقل وكالمها قد جاء كقوله 
حيد ومثله اإلفراد والكل مستعمل وخف قدرنا دار وثقل غساقا معا ومثله وشدد حفص منزل ، واجلمع ضده التو

كقوله ومجع رسااليت رساالت فرد ووحد حق مسجد اهللا خطيئته التوحيد لكنه إذا ذكر لفظ اجلمع كان ضده 
معلوما وهو اإلفراد والتوحيد وإذا ذكر التوحيد فضده اجلمع إال أن اجلمع على قسمني مجع سالمة ومجع تكسري 

د وإن لفظ باإلفراد فتارة يكون ضده مجع السالمة كقوله خطيئته التوحيد فإن لفظ به اتضح كقوله رساالت فر
  وتارة مجع التكسري كقوله ووحد حق مسجد اهللا وهنا ميكن التلفظ باجلمع فيقرأ البيت خطيآته

التوحيد ولكل واحد من اجلمع واإلفراد ضد آخر وهو التثنية ولكن مل جييء إال ضمريها ولقلته أدرجه يف باب 
واإلثبات تارة كقوله ودع ميم خريا منهما وتارة أدرجه يف باب املد والقصر كقوله وحكم صحاب قصر  احلذف

مهزة جاءنا والتنوين ضده ترك التنوين إما لعدم الصرف وإما لإلضافة وكالمها قد استعمله هبذا اللفظ ومبا يؤدي 
نون وقلب نونوا من محيد خالصة أضف أكل معناه كقوله ونونوا عزيز رضا نص مثود مع الفرقان والعنكبوت مل ي

أضف حال ، وقد يعرب عن التنوين بالنون نفيا وإثباتا كقوله شهاب بنون ثق معا سبأ افتح دون نون ويف درجات 
النون وال نون شركا ولو جتنب ذلك لكان أحسن ألنه قد آخى بني النون والياء كما يأيت فيتحد اللفظ والضد 

بنونه فيكون ضده الياء وضابطه أن يكون احلرف املختلف فيه فعال مضارعا ، وحيث يكون  خيتلف فيقول تارة نغفر
احلرف املختلف فيه امسا تكون النون فيه عبارة عن التنوين ، وأما التحريك فضده اإلسكان سواء كان التحريك 

شنآن وأرنا وأرين ساكنا مقيدا أو مطلقا وكالمها مستعمل كقوله معا قدر حرك وحرك عني الرعب ضما وسكن معا 
الكسر وقوله اعمال أي اجعل عامال يف احلرف ما يتصف به احلرف من ارتفاع وانفتاح واخنفاض فمىت ذكر 

التحريك فضده السكون ومىت ذكر اسم احلركة دوهنا فالضد له مثاله إذا قال ارفع فضده انصب وإذا قال انصب 
للسكون يف القراءة املسكوت عنها ، وإن ذكر التحريك  فضده اخفض وإذا قال اخفض فضده انصب وال مدخل

مع واحد من هذه الثالثة فالضد له وهو السكون وال التفات إىل كونه قد قيد التحريك بضم أو فتح أو كسر مثاله 
قوله وتسأل ضموا التاء والالم حركوا برفع فألجل قوله حركوا أخذنا السكون للقراءة األخرى ومل نأخذ ضد 

لو قال موضع حركوا برفع رفعوا ألخذنا ضد الرفع وهو النصب وكذا قوله ومحزة وليحكم بكسر ونصبه الرفع و
حيركه لوال قوله حيركه لكانت قراءة الباقني بفتح الالم وخفض امليم فلما قال حيركه سكن احلرفان فاعرف ذلك 

  فإنه قل من أتقنه فهذا شرح

وقد استعمل ألفاظا أخر كثرية مل يذكرها هنا منها التقدمي والتأخري كقوله ما ذكر من أمثلة األضداد يف هذين البيتني 
هنا قاتلوا أخر وختامه بفتح وقدم مده ومنها القطع والوصل كقوله وشام قطع اشدد وشدد وصل وامدد ، وجييء 

ال على النقط صل مبعىن آخر وهو وصل ميم اجلمع وهاء الكناية بواو أو ياء وضده ترك ذلك ، ومنها اإلمهال الد
يف القراءة األخرى كقوله يف سورة األنعام يف يقض احلق شدد وأمهال ومنها االستفهام واخلرب كقوله واستفهام إنا 

  صفا وال وأخربوا خبلف إذا ما مت وغري ذلك مما يأيت يف مكانه إن شاء اهللا تعاىل
)٦٠(  

  ُح َوالْإِْسكانُ آَخاُه َمنْزِالََوَحْيثُ َجَرى التَّْحرِيُك غَْيَر ُمقَيٍَّد ُهَو الْفَْت



يعين إذا أطلق التحريك فمراده به الفتح دون الضم والكسر مثاله معا قدر حرك من صحاب أي افتح الدال وقال 
يف الضم والكسر وحرك عني الرعب ضما وضيقا مع الفرقان حرك مثقال بكسر فقيدمها ومل يطلق لفظ التحريك ، 

هان أحدمها أن السكون آخا التحريك غري املقيد يف أنه مىت ذكر غري مقيد فضده وقوله واإلسكان آخاه فيه وج
التحريك املطلق وهو الفتح أي كأنه قال سكن حركة الفتح كقوله ويطهرون يف الطاء السكون فضد السكون هنا 

ويف سبلنا يف الضم  الفتح ، أما إذا كان ضد السكون حركة غري الفتح فإنه يقيدها كقوله وأرنا وأرين ساكنا الكسر
اإلسكان ، وقد استعمل األمرين معا يف نصف بيت يف حرف دار ست حق يف سورة األنعام فقال وحرك وسكن 
كافيا فأطلق التحريك واإلسكان فكان املراد مبا نطق به من احلركة وبضد السكون الفتح فابن عامر افتح السني 

، الوجه الثاين أن تكون اهلاء يف آخاه عائدة على التحريك كله  وسكن التاء والباقون سكنوا السني وفتحوا التاء
املطلق واملقيد واملراد باإلخوة الضدية كما قال يف البيت بعده وآخيت بني النون والياء ويفهم من اإلسكان املطلق 

ء جرى أن ضده الفتح ألن ضده احلركة املطلقة ، وقد قال وحيث جرى التحريك غري مقيد هو الفتح يعين سوا
ذكره نصا صرحيا أو أخذ ضدا ملا نص على إسكانه مطلقا وهلذا قلت أنا بدل هذا البيت ما أظنه وفيا إن شاء اهللا 

، ومل خيرج عن األصل الذي ) وإن أطلق التحريك نصا والزما من الضد فهو الفتح حيث تنزال(تعاىل باملقصود ، 
قه أن يقول مسكن الكسر وأما قوله وإسكان بارئكم فيأيت ذكره إال قوله ويف الصعقة اقصر مسكن العني وكان ح

الكالم عليه يف موضعه ومنزال متييز وهو مصدر أي آخاه نزوال أو اسم مكان أي آخا منزل كل واحد منهما اآلخر 
  وقيل هو ظرف واهللا تعاىل أعلم

)٦١(  
  ْصبِ َواخلَفْضِ ُمْنزِالََوآَخْيُت َبْيَن النُّوِن وَالَْيأ َوفَْتِحهِْم وَكَْسرٍ َوَبْيَن النَّ

أي وبني فتحهم وكسر فحذف بني لداللة ما قبله وبعده عليه واملعىن باملؤاخاة أنه جعل كل اثنني مقترنني من هذه 
الستة يغين ذكر أحدمها عن اآلخر كقوله ويدخله نون مع طالق ويؤتيه باليا يف محاه أن الدين بالفتح رفال إن اهللا 

بينكم عم وقوم خبفض امليم وأراد بالفتح والكسر حركيت البناء وبالنصب واخلفض حركيت يكسر يف كال وانصب 
اإلعراب وفائدة حمافظته على ذلك االختصار فإن الكلمة تشتمل على حركات البناء واإلعراب فإذا اتفق اخلالف 

 من جنس واحد يف كلمة فيها حركتا إعراب وبناء من جنس واحد كضمة ورفع وفتحة ونصب وكسرة وجر أوال
فإذا كان اخلالف يف حركة البناء قال اكسر وإذا كان يف حركة اإلعراب قال اخفض أو جر ولو مل يكن ملتزما هلذه 

التفرقة ملا علم عند إطالقه أنه قصد احلرف الذي فيه حركة البناء أو حرف اإلعراب مثاله قوله والوتر بالكسر 
ح يف الواو واجلر يف الراء فتعلم من قوله بالكسر أنه أراد كسر الواو شائع فلفظ الوتر مشتمل على الكسر والفت

وقوله وفك ارفعن تعلم أنه أراد حركة الكاف ال الفاء مث قال وبعد اخفضن يعين آخر رقبة واكسر يعين مهزة إطعام 
زخرف ويف قيله مع الرفع يعين يف ميم إطعام وقد اختل عليه هذا االلتزام يف موضع واحد سهوا وهو قوله يف ال

اكسر واكسر الضم وصوابه اخفض يف األول ألنه لالم وهو حرف إعراب وأما قوله يف تضارر وضم الراء حق 
وهي حركة إعراب فألجل القراءة األخرى بالفتح ألهنا حركة بناء فلم يكن له بد من اإلخالل بأحدمها وأما قوله 

قوله يف األعراف ويقصر ذريات مع فتح تائه فسيأيت عذر  يف األنعام رساالت فرد وافتحوا وإمنا هو نصب وكذا
  حسن عنهما يف موضعهما إن شاء تعاىل ومنزال حال من التاء يف وآخيت

)٦٢(  
  َوَحْيثُ أَقُولُ الضَّمُّ وَالرَّفُْع َساِكتاً فََغْيرُُهُم بِالْفَْتحِ َوالنَّْصبِ أَقَْبالَ



) ومن حيث خرجت فول وجهك(اب يف قوله فغريهم كقوله تعاىل يف حيث معىن الشرط فلهذا دخلت الفاء يف اجلو
، وسقطت يف البيت املتقدم وحيث جرى التحريك غري مقيد هو الفتح أي فهو الفتح وقوله الضم مبتدأ حمكي 

والرفع عطف عليه واخلرب حمذوف أي الضم لفالن والرفع لفالن وأقبل خرب فغريهم ألنه مفرد لفظا وإن أضيف إىل 
من القراء والضم حركة بناء والرفع حركة إعراب وقوله ساكتا أي مقتصرا على ذلك غري منبه على قراءة مجاعة 

الباقني أي أقول هذا ساكتا عن غريه مثال ذلك ويف إذ يرون الياء بالضم كلال وحىت يقول الرفع يف الالم أوال 
نت قراءة الباقني ليست بفتح وال نصب فإنه ال فقراءة الباقني بالفتح يف ياء يرون وبالنصب يف الم يقول فإذا كا

يسكت حينئذ بل يبني ذلك بالتقييد كقوله وجزء أو جزؤ ضم اإلسكان صف ورضوان اضمم كسره يضاعف 
وخيلد رفع جزم وخضر برفع اخلفض ويرفع بعد اجلر ، واعلم أنه مل يواخ بني ما ذكر يف هذا البيت خبالف ما يف 

يس ضده الضم وإمنا ضده الكسر وكذلك النصب ضده اخلفض ال الرفع وقد سبق أنه البيت املتقدم فإن الفتح ل
كان ينبغي له أن يذكر اجلزم هنا ألنه إذا ذكر اجلزم فالقراءة األخرى بالرفع وإذا ذكر الرفع فاألخرى بالنصب 

جعلهما ضدين وإذا ذكر النصب فاألخرى باخلفض وال ينعكس إال هذا األخري ألنه آخا بني النصب واخلفض ف
باصطالحه مث سواء يف ذلك املثبت واملنفي من هذه التقييدات كلها فاألضداد ال ختتلف بذلك فقوله يف البقرة نغفر 
بنونه وال ضم معناه افتح ، واعلم أنه كما يطلق حركات البناء واإلعراب فقد يقيدمها بذكر احلرف الذي مها فيه 

ضركم بكسر الضاد الرفع يف الالم أوال وبا ربنا بالنصب وقوم خبفض كقوله وبا عبد اضمم وفتحك سني السلم ي
امليم ومن املواضع املطلقة يف حركة البناء ما يلبس حنو وضمهم يف يزلقونك خالد وكان ميكنه أن يقول وضمهم يا 

  يزلقونك واهللا أعلم
)٦٣(  

  أَطْلَقُْت َمْن قَيََّد الُْعالََويف الرَّفْعِ َوالتَّذِْكريِ َوالْغَْيبِ ُجْملَةٌ َعلَى لَفِْظَها 
مجلة مبتدأ خربه ما قبله وما بعد مجلة صفة هلا ومن موصولة أو موصوفة أي ويف هذه الثالثة مجلة مواضع يف هذه 
القصيدة أطلقت أي أرسلت على لفظها من غري تقييد من قيد العال أي حصله وحازه أو حصلها أو حازها ألن 

ع أو يكون التقدير من حاز الرتب العال يف الفهم والذكاء ألنه ال يكاد يفهم مثل هذه العال حيتمل اإلفراد واجلم
الدقائق إال من كان كذلك ، ومعىن البيت أن هذه الثالثة وهي الرفع والتذكري والغيب يذكر الكلمات اليت هي 

يب خليط وبل يؤثرون حز ، فيعلم فيها مطلقة فيعلم من إطالقه أهنا هي املرادة أضدادها مثاله وأربع أوال صحاب وجي
من هذا اإلطالق أن مقصوده الرفع يف أربع والياء يف جييب وهي الدالة على التذكري والياء يف يؤثرون وهي الدالة 
على الغيب ، وكل قراءة دائرة بني الياء والتاء فهي إما تذكري أو تأنيث أو غيب أو خطاب فال يقيدها إذا أراد 

لعبارة حنو وذكر يكن شاف وال يعبدون الغيب وأنث تكن عن دارم وخاطب تروا شرعا وإمنا يقيد تقييدها إال هبذه ا
بالياء ما كان ضده النون كما سبق فقوله يف سورة األحزاب ويعمل يؤت بالياء قوله بالياء تقييد ليؤت ليكون قراءة 

تأنيث فقوله ويعمل لفظ مطلق تعلم من إطالقه الباقني بالنون وال يكون تقييدا ليعمل ألن القراءة األخرى بالتاء لل
أنه أراد به التذكري مث هذا اإلطالق يف هذه الثالثة ليس بالزم بل أخرب أنه وقع منها مواضع مطلقة ووقعت أيضا 

مواضع مقيدة كما سبق متثيله يف الغيب واخلطاب والتذكري والتأنيث ومثله يف الرفع وقل مثل ما بالرفع وقد اجتمع 
الثالثة يف بيت واحد يف سورة األعراف وخالصة أصل البيت ، وجيوز أن يكون وخالصة مقيدا مبا قبله من  إطالق

قوله ولباس الرفع كما استغىن بذكر اخلفة يف األول عن اخلفة يف الثاين حنو ورب خفيف إذ منا سكرت دنا ما نزل 



  اخلفيف إذ عز والصادان واهللا أعلم
)٦٤(  

  ْرِف آِتي بِكُلِّ َما رََمْزُت بِِه ِفي الَْجْمعِ إِذْ لَْيَس ُمْشِكالََوقْبلَ وَبْعدَ الَْح
أراد وقبل احلرف وبعده واملراد باحلرف كلمة القراءة والرمز يف اللغة اإلشارة واإلمياء ، وملا كانت هذه الكلمات 

به يف اجلمع الكلمات الثماين فإهنا واحلروف اليت جعلها داللة على القراء كاإلشارة إليهم مساها رمزا وأراد مبا رمز 
هي اليت ال يشكل أمرها يف أهنا رمز سواء تقدمت على احلرف أو تأخرت أما احلروف الدالة على اجلمع كالثاء 
واخلاء وما بعدمها فلها حكم احلروف الدالة على القراء منفردين وقد التزم ذكرها بعد احلرف بقوله ومن بعد 

ينحصر موضعها فال يتعدد احملال على الناظر املفكر فيها نعم إذا اجتمعت احلروف ذكرى احلرف أمسى رجاله ل
املرموزة لإلفراد ولالجتماع مع شيء من كلمات الرمز تبعت احلروف الكلمات تتقدم معها وتتأخر إذ لفظ 
الكلمات دل على حمل الرمز كقوله وحق نصري كسر واو مسومني على حق السدين ثقل نشرت شريعة حق 

ومنزهلا التخفيف حق شفاؤه وقد نبه على ذلك قوله ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة كما سبق ، وحيتمل أن يكون 
هذا املعىن مستفادا من هذا البيت وأراد بكل ما رمزت به احلروف كلها وقوله يف اجلمع أي آتى هبا مع كلمات 

ي هذا املعىن أنه لو أراد املعىن األول لقال للجمع ، ويقو) فادخلي يف عبادي(رمز اجلمع فهو من باب قوله تعاىل 
بالالم فلما عدل إىل لفظ يف من غري ضرورة دلنا على أنه ملح هذا املعىن فإذا ثبت جواز هذا قلنا حيتمل أيضا أن 

يكون معىن قوله ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة هو املعىن الذي جعلناه أوال هلذا البيت أي من قبل احلرف 
تلف فيه أو من بعده كلمة أي الكلمات الثماين ال التزام هلا قبلية وال بعدية بل آتى هبا كذا وكذا واهللا أعلم ، املخ

فهذه ثالثة أبيات فرقها وكان األوىل اتصاهلا ومجيع كلمات الرمز اتفق له تقدميها وتأخريها على حرف القراءة وفاء 
  بة يصرف من يرتدد عم وعم بال واو الذين فتذكربعموم قوله بل ما رمزت به كقوله رمى صحبة وصح

  حقا وحقا بضم احلاء فال حيسبنهم وما موصولة أو موصوفة وإذ تعليل واسم ليس ضمري األبيات الدال عليه آتى
)٦٥(  

  َوَسْوَف أَُسمِّي حَْيثُ َيسَْمُح َنظُْمُه بِِه ُموِضحاً جِيداً ُمَعما َوُمخَْوالَ
ا حيث يسهل علي نظمه قبل احلرف وبعده يقال مسح به أي جاد به فاهلاء يف نظمه وبه أي أذكر اسم القارئ صرحي

عائدة على االسم الدال عليه أمسى ، وجيوز أن تكون يف نظمه عائدة على الشعر للعلم به من سياق الكالم ، وقد 
ر ، ومن عادته أن ال يأيت يف استقريت املواضع اليت مسى فيها فوجدته قد استوعب مجيع السبعة ورواهتا األربعة عش

ترمجة واحدة برمز مع اسم صريح استمر له هذا ومل ينبه عليه وإمنا علم باالستقراء ولوال ذلك للزم اإلشكال يف حنو 
قوله يف سورة النساء يصلون ضم كم صفا نافع بالرفع واحدة جال فلم يأت بواو فاصلة بني حرف يصلون وواحدة 

أن يكون من مجلة رجال ضم يصلون ويكون جال رمز قراءة واحدة بالرفع ولكن ملا كان فكان ذكره لنافع حمتمال 
حمافظا على تلك القاعدة بان أن قوله نافع ابتداء مسألة وجال ليس برمز وليس لك أن تقول هو مثل قوله شاع 

به وهذا كله خمصوص  تنزال أي أنه رمز مكرر ملا تقدم من أنه ال يرمز مع مصرح به كما أنه ال يصرح مع مرموز
بالقراءة الواحدة وإال فيجوز له يف احلرف الواحد املختلف فيه أن يرمز لقراءة ويسمى للقراءة األخرى يف ذلك 

احلرف كما قال وقالون ذو خلف بعد قوله له دار جهال وقوله سوى أو وقل البن العال وبكسره لتنوينه ، قال ابن 
ه ووجهان فيه البن ذكوان بعد قوله الح ومجال وكذا يصرح إذا استثىن من ذكوان بعد قوله كسره يف ندخال وقول



رمز كقوله وأن لعنة التخفيف والرفع نصه مسا ما خال البزي وإضجاع راكل الفواتح ذكره محى غري حفص ليقضوا 
قوله ونقل سوى بزيهم نفرجال غلبوا سوى شعبة ، مث التصريح يكون باسم القارئ أو كنيته أو نسبته أو ضمريه ك

  ردا عن نافع وقطبه أبو عمرو وكوفيهم تساءلون وما قبله التسكني البن كثريهم ميد هشام واقفا معهم وال

وبصروهم أدرى ، وأما حرمى فإنه وإن كان نسبة إال أنه جعله رمزا فيجئ بالرمز معه كقوله وإستربق حرمي نصر 
ى الطالب املبتدى فهمها مع أنه مستغن عنها والبيت مفتقر إىل ، مث متم الناظم رمحه اهللا هذا البيت بألفاظ يصعب عل

أن ينبه فيه على أنه إذا صرح باسم القارئ ال يأيت معه برمز فلو أنه بني ذلك يف موضع تلك األلفاظ لكان أوىل حنو 
لفظ وموضحا حال من فاعل أمسى وقيل ) وسوف أمسى حيث يسمح نظمه به خاليا من كل رمز ليقبال(أن يقول ، 

به الذي قبله يتعلق به ، واجليد العنق ، واملعم واملخول الكرمي األعمام واألخوال ألن كال من الفريقني يزين ذلك 
جبيد (اجليد ، فمعناه أوضح شيئا يشبه جيدا هذه صفته أو أوضحه إيضاح جيد هبذه الصفة ، وقال امرؤا القيس ، 

صوف بذلك وكذا وجدته يف استعماهلم يصفون به اجلملة ال خيصون ، فأضاف اجليد إىل املو) معم يف العشرية خمول 
أنا واهللا املعم املخول تفرقت (، وقال حيىي بن عروة بن الزبري ، ) معم لعمري يف اجلياد وخمول (به اجليد كقوله ، 

  ، يريد عبد اهللا بن الزبري ومروان بن احلكم) العرب عن عمي وخايل
)٦٦(  

  ُه ِفيِه َمذَْهٌب فَالَ ُبدَّ أَنْ ُيسَْمى فَُيْدَرى َوُيعْقَالََوَمْن كانَ ذَا َبابٍ لَ

أي ومن كان من القراء منفردا مبذهب مطرد قد بوب له باب يف األصول فالبد من أن يسمى ذلك الباب كقوله 
ه زيادة يف البيان باب اإلدغام الكبري باب هاء الكناية وحنو ذلك ، أو يكون املعىن فإين ألتزم التصريح بامسه وال أرمز

كقوله ومحزة عند الوقف ورقق ورش فإن وافقه غريه يف شيء منه أو عرض له فيه مذهب يناسبه فرمبا مسى ذلك 
الغري ورمبا ذكره رمزا كما يف باب هاء الكناية ونقل احلركة واإلمالة وقوهلم البد من كذا أي ال فرار منه والتقدير 

مما يستعمله يف نظمه رمزا وتقييدا وقد نبهت على فوائد فاتته فيها من قوله  من أن يسمى وهذا آخر ما أعلمنا به
جعلت أبا جاد إىل هنا يف الترتيب والنظم واالصطالح وكنت أود به ذكر أبيات الرموز يتلو بعضها بعضا مث ذكر 

عشر بيتا وفيها من كيفية استعماهلا مث اصطالحه يف األضداد والتقييد ، وقد نظمت عشرة أبيات يف موضع ثالثة 
حروف أيب جاد جعلت داللة على القارئ املنظوم أول (الزيادات واالحترازات كثري مما تقدم شرحه فلو أنه قال ، 

، مث قال ومنهن للكويف ثاء مثلث إىل آخر الرمز يف قوله ونافعهم عال مث بني كيفية استعماله للرموز فقال ، ) أوال
، هذه العبارة أظهر من قوله أمسى رجاله ) بأحرفهم والواو من بعد فيصال ومن بعد ذكرى احلرف رمز رجاله(

، أي حرف الرمز ) سوى أحرف ال ريب يف وصلها وقد تكرر حرف الفصل والرمز مسجال(وفيصال حال ، 
، هذا بيت ) وقبل وبعد احلرف ألفاظ رمزهم وإن صحبت حرفا من الرمز أوال(وحرف الفصل وهو الواو ، 

وما (، ) وطورا أمسيهم فال رمز معهم وباللفظ أستغين عن القيد إن جال( ومعنامها فيه أظهر منه فيهما ، يتضمن بيتني
ومد وتنوين وحذف ومدغم ومهز ونقل واختالس (، ) كان ذا ضد غنيت بضده كصل زد ودع حرك وسهل وأبدال

أطلق التحريك نصا والزما من الضد وإن (، ) ومجع وتذكري واغيب وخفة ورقق وغلظ أخر اقطع وأمهال(، ) وميال
  ويف الرفع(، ) وحيث أقول الضم واجلزم ساكتا فغريهم بالفتح والرفع أقبال(، ) فهو الفتح حيث تنزال



، أي لفظها مغن عن تقييدها وقوبل الكسر بالفتح ) والتذكري والغيب لفظها وبالفتح واليا الكسر والنون قوبال
قاب احلركات باعتبار البناء واإلعراب إذ ألقاب كل نوع تطلق على اآلخر وهو جمرد وقوبل النون بالياء ومل أعدد أل

اصطالح ، واملعىن الذي ذكرناه يف فائدة ذكره للمغايرة بينهما قد أعرض عنه حيث يبني حرف اإلعراب والبناء 
ض عنه أوىل ختفيفا كما سبق ، وقد يطلق حيث ال يتعني ذلك احلرف كما يف يزلقونك فهو قليل اجلدوى فاإلعرا

عن خاطر الطالب ، مث شرع يثين على قصيدته ويصفها باجلزالة وصحة املعاين ويذكر ما اشتملت عليه من العلم 
  فقال

)٦٧(  
  أََهلَّْت فَلَبَّْتَها املََعانِي لُبَاُبهاَ َوُصْغُت بَِها َما سَاغَ َعذْباً ُمَسلَْسالَ

كانت صرخت هبا ، أي نادهتا فأجابتها بالتلبية ولباهبا بدل من املعاين بدل أي لكثرة ما أودعت من جيد املعاين كأهنا 
البعض من الكل وقيل بدل اشتمال وهو وهم أي مل يلبها إال خيار املعاين وشرافها وصغت من الصياغة ويعرب هبا عن 

مدخله يف احللق  إتقان الشيء وإحكامه ما ساغ أي الذي ساغ استعماله من الكلمات يقال ساغ الشراب أي سهل
وتسلسل املاء جرى يف حدور وعذبا مسلسال حاالن من فاعل ساغ العائد على ما أو يكون مسلسال صفة عذبا أي 

  مشبها ذلك أو يكون عذبا نعت مصدر حمذوف أي صوغا عذبا يستلذه السمع ويقبله الطبع
)٦٨(  

  َعْوِن اِهللا ِمْنُه ُمؤَمَّالََويف ُيْسرَِها التَّْيِسُري ُرْمُت اخَْتَصاَرُه فَأَْجَنتْ بِ

أي وفيما يسره اهللا سبحانه منها مجيع مسائل كتاب التيسري يف القراءات السبع من الطرق اليت تقدم ذكرها 
فالتيسري مبتدأ وما قبله خربه وقيل يف يسرها من صلة رمت أو اختصاره وجاز تقدميه على املصدر ألنه ظرف 

كثر جناها منه أي من التيسري أو من اهللا تعاىل ومؤمال حال من اهلاء على  ورمت الشيء طلبت حصوله فأجنت أي
التقديرين وقيل إن عادت على التيسري فهو متييز ، وجيوز أن تكون اهلاء يف منه لالختصار ومؤمال حال منه ، وجيوز 

ذا جيوز تعلقه بأجنت أن تكون من أجنيته الثمرة فيكون مؤمال مفعوال به ثانيا أي فأجنتين مؤملي ومنه على ه
ومبؤمال ولو قال على هذا املعىن املؤمال باأللف والالم لظهر املعىن وكان أحسن ، ومصنف التيسري هو اإلمام أبو 

  عمرو عثمان بن سعيد الداين وأصله من قرطبة مقرئ حمدث ، مات بدانية سنة أربع وأربعني وأربعمائة
)٦٩(  

  وَاِئٍد فَلَفَّْت َحَياًء َوجَْهَها أَنْ تُفَضَّالََوأَلْفَافَُهاً َزاَدْت بَِنْشرِ فَ
، أي ذوات ألفاف وحسن استعارة ) وجنات ألفافا(األلفاف األشجار امللتف بعضها ببعض ويف الكتاب العزيز 

األلفاف هنا بعد قوله فأجنت اللتفاف املعاين فيها واألبيات كأن كل بيت ملتف مبا قبله وبعده لتعلق بعضها ببعض 
ضمامه إليه فتلك األلفاف نشرت فوائد زيادة على ما يف كتاب التيسري من زيادة وجوه أو إشارة إىل تعليل وان

وزيادة أحكام وغري ذلك مما يذكره يف مواضعه ومن مجلة ذلك مجيع ، باب خمارج احلروف مث بعد هذا استحيت أن 
املتقدم وإن كان الصغري فائقا واملتأخر زائدا ، تفضل على كتاب التيسري استحياء الصغري من الكبري واملتأخر من 

والذي لفت به وجهها أي سترته هو الرمز ألهنا به كأهنا يف ستر وحياء مفعول له أو مصدر مؤكد مبني ملعىن لفت 
ألن لف الوجه يشعر باحلياء وأن تفضال معمول حياء على حذف من أي من أن تفضال أو هو معمول لفت على 

  فضلتقدير خشية أن ت
)٧٠(  



  َتَيمُّناً وََوْجَه التَّهانِي فَاْهنِِه ُمَتقبِّالَ" ِحْرزَ الْأََمانِي"َوَسمَّْيُتهاَ 
احلرز ما يعتمد عليه يف حفظ ما جيعل فيه ، واألماين مجع أمنية ، والتهاين مجع هتنئة وخفف ياء األماين وأبدل مهز 

فخفف هذه وأبدل هذه لتتفقا ، ومعىن هذه التسمية أنه أودع التهاين ياء ساكنة ألنه ملا استعملهما سجعتني سكنتا 
يف هذه القصيدة أماين طاليب هذا العلم وأهنا تقابلهم بوجه مهنئ مبقصودهم وهو من قوهلم فالن وجه القوم أي 

شريفهم ومعىن تيمنا تربكا وهو مفعول من أجله ، يريد أن هذه التسمية سبقت النظم ليكون كذلك وقوله فاهنه 
ي هتنأ هبذا الوجه أو هبذا احلرز من قوهلم هنأت الرجل بفتح النون أهنئه بكسرها إذا أعطيته حكاه اجلوهري أي أ

أعطه القبول منك واإلقبال عليه لتنال الغرض منه وكن له هنيئا كما تقول هنأين الطعام ، واملعىن ترفق به لتنال 
قته وأصله فأهنئه باهلمز مث أبدله لكونه ياء مث حذفها لألمر الغرض بسهولة وال تنفر من الشيء قبل وقوفك على حقي

فصار اهنه كارمه ويف جواز مثل هذا نظر من حيث النقل والقياس وقد بسطنا القول فيه يف الشرح الكبري ومثله 
أعطهم  ، مثل) قال يا آدم أنبئهم(، وحكى ابن جماهد يف القراءات الشواذ ) وإن ال يبد بالظلم يظلم (قول زهري ، 

هذى القصيدة (ومتقبال حال أي يف حال تقبلك إياه ولشيخنا أيب احلسن علي بن حممد رمحه اهللا من مجلة أبيات ، 
  )باملراد وفية من أجل ذلك لقبت حرز املىن

)٧١(  
  َوَنادَْيُت أللَُّهمَّ َيا َخْيَر َساِمعٍ أَِعذْنِي ِمَن التَّْسِميعِ قَْوالً َوِمفَْعالَ

ا اهللا امليم عوض عن حذف حرف النداء وقطع مهزته ضرورة مث كرر النداء بقوله يا خري سامع أعذين معىن اللهم ي
أي اعصمين ، والتسميع مصدر مسع بعلمه إذا عمله يريد به السمعة يف الناس والشهرة ومثله راءى بعمله إذا عمله 

وم حمبط للعمل كأن الناظم رمحه اهللا ملا مدح لرياه الناس فيثنوا عليه يقال فعل ذلك رثاء ومسعة وكالمها خلق مذم
نظمه مبا مدحه به خاف أن يكون يف ذلك تسميع فاستعاذ باهللا سبحانه منه وقوال ومفعال مصدران يف موضع احلال 
من الياء يف أعذين أي قائال وفاعال أو منصوبان على إسقاط احلافض أي فيهما وهبما ويكون العامل فيهما التسميع 

  التقدير أو مها بدالن من ياء أعذين بدل اشتمال أي أعذ قويل وفعلي من التسميع وقيل مها متييزانعلى هذا 
)٧٢(  

  إِلَيَك َيِدي ِمْنَك الْأََياِدي َتُمدَُّها أَجِرْنِي فَالَ أَْجرِي بِجَْورٍ قَأَخْطَالَ
ن اجلور مث قال األيادي منك يدي مفعول فعل مضمر أي إليك مددت يدي سائال اإلعاذة من التسميع واإلجارة م

متدها أي هي احلاملة يل على مدها واملسهلة لذلك أي هي اليت أطمعتين يف ذلك وجرأتين عليه وإال فمن حقي أن ال 
أمدها حياء من تقصريي يف القيام مبا جيب من طاعتك ، واأليادي النعم مجع أيد وأيد مجع يد ، واليد النعمة وجيوز 

األيادي مبتدأ ثان أي يدي األيادي منك متدها إليك والفاء يف فال أجري جواب األمر ويف أن تكون يدي مبتدأ و
فأخطال جواب النفي وهي ناصبة بإضمار أن يف املوضعني وإمنا سكن أجري ضرورة أو على تقدير فأنا ال أجري ، 

واخلطل املنطق الفاسد وقد خطل  ومعىن فال أجري جبوز أي فال أفعله واجلور ، امليل أي مييل عن طريق االستقامة ،
  بالكسر خطال

)٧٣(  
  أَِمَني َوأَْمناً ِلَألِمنيِ بِِسرَِّها َوإنْ َعثََرْت فَُهَو الْأَُمونُ َتَحمُّالَ



أمني صوت أو اسم فعل بين آخره على الفتح ومعناه اللهم استجب وأمتا مفعول فعل مضمر معطوف على معىن 
منا لألمني بسرها أي خبالصها وما فيها من الفوائد وهي لباب املعاين الذي تقدم أمني كأنه قال اللهم استجب وهب أ

ذكره ، وسر النسب حمضه وأفضله ، وسر الوادي أفضل موضع فيه والباء يف بسرها مبعىن على يقال هو أمني بكذا 
ها من الصواب وإذاعته وعلى كذا واألمني املوثوق به دعاء له باألمن وهو ضد اخلوف ومن أمانته اعترافه مبا في

وتعليمه ، والعثرة ، الزلة وأضافها إىل القصيدة جمازا أو إمنا يريد عثرة ناظمها فيها ، واألمون الناقة املوثقة اخللق 
اليت أمن ضعفها ، كأنه أمن منها العثور لقوهتا أي إن كان فيها اختالل فاحتمله كما تتحمل هذه الناقة األعباء 

ا أي يكون مبنزلة هذه الناقة يف حتمل ما يراه من زلل أو خطأ فال يوجد عنده قلق وال نفرة بل الثقيلة وتصرب عليه
يقيم املعاذير جبهده ويعترف بتقصري البشر عن إدراك الكمال يف أمر ما ، ومن زل يف موضع وأصاب يف مواضع 

صمته وقوله حتمال متييز وهو من باب عديدة فهو على ما أجرى اهللا تعاىل به العادة يف حق األكابر إال من ثبتت ع
  قوهلم هو حامت جوادا وزهري شعرا ، وقيل هو مفعول من أجله وهو وهم

)٧٤(  
  أَقُولُ ِلُحرٍ وَالُْمُروءةُ َمْرُؤَها لِإْخَوِتهِ الِْمْرآةُ ذُو النُّورِ ِمكَْحالَ

حلر واملقول يأيت يف البيت الثاين ، شرع يف ذكر وصايا وآداب ومواعظ واحلر أراد به من تقدم شرحه يف قوله هو ا
واعترض بباقي البيت بني القول واملقول إرادة أن ينبه على سبب النصيحة فنظم ما جاء يف احلديث عن أيب هريرة 

رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال املؤمن مرآة املؤمن ، أخرجه أبو داود ، أي أنه له مبنزلة 
به فيصلحها ، واملروءة كمال الرجولية وهي مشتقة من لفظ املرء كاإلنسانية من لفظ اإلنسان واملرء املرآة تريه عيو

واإلنسان مترادفان فهي عبارة عن صفات اإلنسان الشريفة اليت يتميز هبا عن غريه من احليوانات ، وقوله واملروءة 
وءة واملرآة خرب مرؤها واجلملة خرب املروءة مبتدأ أول ومرؤها مبتدأ ثان ، ومعناه رجلها الذي قامت به املر

وإلخوته متعلق مبضاف حمذوف تقديره نفع مرئها إلخوته كنفع املرآة هلم وذو النور صفة مرؤها أو خرب بعد خرب أو 
صفة للمرآة على تقدير التذكري فيها كما قالوا ، ليلة غم ألن معناها الشيء املنور ومكحال متييز كما تقول زيد ذو 

سن وجها أي مكحله ذو نور أي هو منور يشفي الداء بنوره كما تشفي العني املريضة مبا يفعله املكحل فيها وهو احل
امليل املعروف ، وقيل مكحال حال من مرؤها أو من املرآة على حذف املضاف فيهما كما ذكرناه وهو العامل وقيل 

  يماحال من ذو النور ألن معناه صاحب النور حنو زيد ذو مال مق
)٧٥(  

  أَخي أَيَُّها الُْمْجتَاُز َنظِْمي بِبَابِِه ُيَناَدى َعلَْيِه كَاِسَد السُّْوقِ أَْجِمالَ

هذا هو املقول للحر نادى أخاه يف اإلسالم والدين الذي جاز هذا النظم ببابه أي مر به كىن بذلك عن السماع به 
ها أي إذا رأيت هذا النظم غري ملتفت إليه فأمجل أنت أو الوقوف عليه إنشادا أو يف كتاب وكساد السلعة ضد نفاق

، ) لنسفعا بالناصية(أي ائت بالقول اجلميل فيه واأللف يف آخر أمجال بدل من نون التأكيد اخلفيفة أراد أمجلن مثل 
وكاسد وقد استعمل ذلك كثريا حنو فاعلمه واعمال ومسئوال اسئال واثنان فاعقال ويبلو واقبال ونظمي فاعل اجملتاز 

السوق حال من هاء عليه وعليه مفعول ينادي القائم مقام الفاعل ، رقق الشاطيب رمحه اهللا خطابه بقوله أخي أمجل 
وتواضع جبعله نظمه كاسد السوق ومل يكسد سوقه واحلمد هللا بل نفقت قصيدته نفاقا واشتهرت شهرة مل حتصل 

محه اهللا قد أخربنا عنه أنه قال ال يقرأ أحد قصيديت هذه لغريها من مصنفات هذا الفن ، وكان شيخنا أبو احلسن ر



  إال وينفعه اهللا هبا ألين نظمتها هللا سبحانه
)٧٦(  

  َوظُنَّ بِِه َخْيراً َوَساِمْح َنِسيَجهُ بِاألِغْضاَِء َوالُْحْسَنى َوإِنْ كانَ َهلَْهالَ
ء التغافل عن الشيء واحلسىن تأنيث النسيج املنسوج واستعاره يف بيوت الشعر تشبيها ببيوت الشعر واإلغضا

األحسن أي وبالطريقة احلسىن أو بالكلمة احلسىن واهللهل السخيف النسج ، ملا عرب عن النظم بالنسيج عرب عن 
  عيبه مبا يعد عيبا يف النسيج من الثياب وهو كونه سخيفا أي أحسن القول فيه وجتاوز عنه

)٧٧(  
  إِصَاَبةٌ َواُألْخَرى اجِْتهاٌد َراَم صَْوباً فَأَْمَحالَ َوَسلِّْم لِإِْحَدىا الُْحْسَنَيْينِ

أي وسلم إلحدى احلسنيني اللتني ال ينفك عن إحدامها أي عرب عنه بأنه متصف بإدراك إحدى احلسنيني فهذا من 
 مجلة الطريقة احلسىن اليت يسامح هبا نسيجه أو سلمه من الطعن واالعتراض ألجل أنه ال ينفك من إحدامها أو

حلصول إحدى احلسنيني له مث بينهما يقول إصابة واجتهاد ممحل ويف رام ضمري عائد على االجتهاد جعله طالبا 
للصواب كما جعله وإمنا املتصف بذلك حقيقة من قام به االجتهاد وكىن بالصوب وهو نزول املطر عن اإلصابة 

طر ويبس األرض فللناظم على تقدير اإلصابة وباحملل عن اخلطأ يقال أحمل الرجل صادف حمال واحملل انقطاع امل
أجران وله على التقدير اآلخر أجر واحد وذلك مأخوذ من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم من طلب علما فأدركه 

كان له كفالن من األجر وإن مل يدركه كان له كفل من األجر ، أخرجه الدارمي يف مسنده من حديث واثلة بن 
يف اجتهاد احلاكم حنو ذلك ، ويف إصابة وجهان اجلر على البدل من إحدى والرفع على  األسقع ويف الصحيحني

معىن هي إصابة مث استأنف بيان احلسىن األخرى فقال واألخرى اجتهاد وكأن هذا كله اعتذار عن الرموز اليت 
  اصطلح عليها وعن هذه الطريقة الغريبة اليت سلكها رمحه اهللا سبحانه

)٧٨(  
  خَْرُق فَأدرِكُْه بِفَْضلٍَة ِمَن الْحِلْمِ ولُْيْصِلْحُه َمْن َجاَد ِمقَْوالَ َوإِنْ كانَ

كان هنا تامة أي وإن وجد خرق يف نسيجه وحسن ذكر اخلرق هنا ما تقدم من لفظ النسيج وكىن باخلرق عن 
ن جاد مقوله وهو لسانه اخلطإ وقوله فأدركه أي فتداركه أي تالفه ملتبسا بفضلة من الرفق واألناة وليصلح اخلرق م

ونصب مقوال على التمييز ، وجودة اللسان كناية عن جودة القول به ، وقد امتثل شيخنا أبو احلسن رمحه اهللا أدبه 
يف ذلك فنبه على مواضع سنذكرها يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل وحذوت حذوه يف ذلك يف مواضع ستراها وذلك 

  على تقريب هذا العلم على الناس وهللا احلمد مساعدة له فيما فعله هللا وإعانة له
)٧٩(  

  َوقُلْ َصاِدقًا لَْوالَ الْوِئَاُم َورُوُحُه لَطاََح الْأََناُم الْكُلُّ ِفي الُْخلِْف وَالِْقالَ
صادقا حال أو أراد قوال صادقا نظم يف هذا البيت مثال مشهورا وهو لوال الوئام هللك األنام أي لوال موافقة الناس 

م بعضا يف الصحبة واملعاشرة لكانت اهللكة ، وزاد الشاطيب قوله وروحه أي روح الوئام تنبيها على ما يف بعضه
الوئام من مصلحة الدين والدنيا ، ويف احلديث الصحيح ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ، وروح الوئام حياته أراد احلياة 

ينزل املالئكة (يعرب به عما حتصل به احلياة ومنه قوله تعاىل اليت حتصل بسببه ألنه سبب لبقاء الناس وتوادهم والروح 
، أي بالوحي مساه روحا حلصول حياة القلوب به فكأنه قال لوال الوئام ومثرته ولكنه جاء باملثل ) بالروح من أمره



عىن على طريقة قوهلم يعجبين زيد وحسنه املقصود احلسن لكن جئ به معطوفا على من اتصف به مبالغة وطاح مب
هلك واألنام اإلنس وقيل اإلنس واجلن وقيل كل ذي روح والقال البغض أي هللك الناس يف االختالف والتباغض 
جعلهما ظرفني جماز أو يكون يف مبعىن الباء أي هللكوا هبما كأنه وقع يف نفسه أن من الناس من خيالفه فيما قصد من 

  له واهللا اعلماالصطالح ويعيبه ورمبا اغتيب ألجله فحذر من ذلك ك
)٨٠(  

  َوِعْش َساملاً َصْدراً َوَعْن ِغيَبٍة فَِغْب ُتَحضَّرْ ِحظَارَ الْقُْدسِ أَنْقَى ُمَغسَّالَ

ساملا حال وصدرا متييز أي ساملا صدرك من كل خلق ردئ ، والغيبة ذكر اإلنسان يف غيبته مبا يكره مساعه ال 
وال توافقهم وال تصغ إليهم فتكون يف حكمهم فإن مل يستطع أن  ملصلحة دينية وقوله فغب أي ال حتضر مع املغتابني

يغيب جبسمه فليغب بقلبه ومسعه ولسانه فيكون حاضرا صورة غائبا معىن ، وإمنا اعتىن بذكر الغيبة من بني األخالق 
 هاتني اخلصلتني املذمومة لغلبتها على أهل العلم ومنه قيل الغيبة فاكهة القراء ، وقال بشر بن احلارث هلك القراء يف

، الغيبة والعجب وقوله حتضر من احلضور الذي هو ضد الغيبة وحظار القدس مفعول ثان لتحضر أو على حذف 
حرف اجلر أي يف حظار القدس واحلظار احلظرية تعمل لإلبل من شجر لتقيها الربد والريح ، وحظريةالقدس اجلنة 

ا ، والقدس الطهارة وقيل هو موطن يف السماء فيه أرواح وأنقى مغسال حاالن أي نقيا من الذنوب مغسال منه
  املؤمنني واهللا أعلم

)٨١(  
  َوهذَا َزَمانُ الصَّْبرِ َمْن لَكَ بِالَِّتي كَقَْبضٍ َعلَى َجْمرٍ فَتَْنُجو ِمَن الْبالَ

ذاهم ، وقد يريد أن الناس قد تغريوا وفسدوا وساءت مقاصدهم وكثر نفاقهم فقل من يوثق به منهم أو يسلم من أ
صطفى صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه أبو ثعلبة اخلشين عنه قال ائتمروا باملعروف أدركنا الزمان الذي أخرب عنه امل

وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك خباصة 
ر مخسني رجال يعملون نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصرب فيهن مثل القبض على اجلمر للعامل فيهن أج

مثل عملكم ، وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت على الناس زمان 
الصابر فيهم على دينه كالقابض على اجلمر ، أخرجهما الترمذي وقال حديث حسن غريب ، وعن أيب هريرة رضي 

سلم إن من بعدي أيام الصرب املتمسك فيهن مبثل ما أنتم عليه له كأجر اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
مخسني عامال ، وقوله من لك بكذا مجلة استفهامية تستعمل فيما يستبعد وقوعه وتقديره من يسمح لك به ، فمعىن 

، وقد ذكر  البيت من يسمح لك حبصول احلالة اليت هي كقبض على مجر وحصوهلا هو القيام فيها حبقوق اهللا تعاىل
إىل اهللا أشكو وحديت يف مصائيب وهذا زمان (الشيخ الشاطيب رمحه اهللا زمان الصرب يف قصيدة أخرى له فقال ، 

إنا هللا (، أي عليك بقولك ) عليك باالسترجاع إنك فاقد حياة العلى وابغ السلو منادما(، ) الصرب لو كنت حازما
  نادم السلو عنها فقد أيست منها، على فقدك حلياة العلى و) وإنا إليه راجعون

)٨٢(  
  َولَْو أَنَّ َعْيناً َساَعدْت لَتَوكََّغْت َسحَاِئُبَها بِالدَّْمعِ ِدمياً َوُهطّالَ



أي ولو ساعدت عني صاحبها لكثر بكاؤها دائما على التقصري يف الطاعة وقلة البضاعة ، ومعىن توكفت قطرت 
كف أي هطل وقوله سحائبها أي مدامعها على وجه االستعارة وتصببت وسالت ، قال األزهري وكف البيت وتو

والدمي مجع دمية كجيز ولني يف مجع جيزة ولينة ومها الناحية والنخلة ، واألكثر يف مجع دمية دمي بفتح الياء ، والدمية 
حاالن من املطر الدائم ليس بشديد الوقع وهطال مجع هاطلة واهلطل تتابع املطر والدمع وسيالنه ودميا وهطال 

السحائب املتوكفة أي دائمة هاطلة فهي حقيقة بذلك ومن فسر توكفت هنا مبعىن توقعت فقد جهل معىن البيت 
  وأخطأ اللغة وقد بينا ذلك يف الشرح الكبري واهللا أعلم

)٨٣(  
  َولكِنَّها َعْن قَْسَوِة الْقَلْبِ قَْحطُهاَ فََيا َضْيَعةَ الْأَْعَمارِ تَْمِشى َسَبْهلَالَ

هلاء يف لكنها للعني أو هو ضمري القصة واهلاء يف قحطها للعني والقحط اجلدب أي مل ينقطع الدمع إال بسبب أن ا
القلب قاس وذلك من عالمات الشقاء ، ففي جامع الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

، هذا حديث حسن صحيح ، ويف مسند البزار عن أنس اهللا عليه وسلم ال يلج النار رجل بكى من خشية اهللا تعاىل 
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة من الشقاء مجود العني وقساء القلب وطول األمل 
واحلرص على الدنيا ، وضيعة األعمار مفعول فعل مضمر واملنادى حمذوف أي يا قوم احذوا ضيعة األعمار أو 

، وقوله متشي حال من األعمار أو ) يا حسرتنا على ما فرطنا فيها(معىن التلهف والتأسف حنو  يكون ناداها على
مجلة مستأنفة مفسرة مؤكدة لقوله يا ضيعة األعمار ، أي متر وتذهب باطلة ضائعة يقال لكل فارغ سبهلل وجاء 

  فالن سبهلل أي غري حممود اجمليء أي جاء وذهب يف غري شيء واهللا أعلم
)٨٤(  
  َنفِسي َمنِ اْستَْهَدَى إىل اِهللا َوْحَدُه َوكانَ لَهُ الْقُْرآنُ ِشرْباً َوَمْغَسالَبِ

أي أفدي بنفسي ومن موصولة أو موصوفة ، ومعىن استهدى طلب اهلداية ، أي سلك الطريق املستقيم املوصل إىل 
األول أنه خملص هللا يف استهدائه ال يريد اهللا تعاىل واهلاء يف وحده هللا عز وجل أو تعود على املستهدى ، فمعناه على 

إال اهللا ، وعن الثاين هو منفرد يف ذلك ألنه يف زمان مخول احلق وعلو الباطل والشرب النصيب ، أي إذا اقتسم 
الناس حظوظهم كان القرآن العزيز حظه فيكون القرآن العزيز له شربا يتروى به ومغسال يتطهر به من الذنوب 

مل مبا فيه والتلذذ مبناجاة منزله به يف ظالم الليل فمغسال اسم مكان على التجوز أو مصدر على بدوام تالوته والع
  معىن ذا غسل

)٨٥(  
  َوطَاَبْت َعلَْيِه أَْرُضُه فَتفَتَّقَتْ بِكُلِّ َعبِريٍ ِحَني أَصَْبَح ُمْخَضالَ

هللا واملراد باألرض املعروفة طابت معطوف على استهدى واهلاء يف عليه وأرضه للمستهدي وقيل هي يف أرضه 
وعليه مبعىن له أي طابت له األرض اليت حتمله ملا عنده من االنشراح بسبب صالح حاله مع اهللا تعاىل وكىن بقوله 

فتفتقت بكل عبري عن ثناء أهلها عليه واغتباطهم به ، والعبري الزعفران وقيل أخالط من الطيب جتمع بالزعفران ، 
يكون املعىن أن األرض زكت وكثر خريها بسبب هذا املستهدي لقيامه باحلق وعمله  ومعىن تفتقت تشققت أو

بطاعة اهللا من قولك طابت نفسي على كذا أي وافقتها وطابت األرض إذا أخصبت وقيل اهلاء يف أرضه للقرآن 
 أرض تفتقت بكل عبري العزيز استعار للقرآن العزيز أرضا كأن القارئ له حالة تفكره فيه وتدبره ملعانيه كالسالك يف

، يشري إىل كثرة الفوائد احلاصلة له بذلك علما وعمال ، ومعىن خمضال أي مبتال كىن بذلك عما أفاض اهللا تعاىل 



  عليه من نعمه باحملافظة على حدوده
)٨٦(  

  فَطُوىب لَُه َوالشَّْوُق َيبَْعثُ َهمُُّه َوَزْندُ الْأََسى َيْهتَاُج ِفي الْقَلْبِ ُمْشِعالَ

طوىب له خرب أو دعاء والواو يف والشوق للحال أي العيش الطيب له يف هذه احلالة أي ما أطيب عيشه حني يبعث 
الشوق مهه واهلم هنا اإلرادة أي الشوق إىل ثواب اهللا العظيم والنظر إىل وجهه الكرمي يثري إرادته ويوقظها وحيركها 

 له دعاء معترضا والشوق وما بعده معطوف على ما تقدم من مهما آنس منها فتورا أو غفلة ، وجيوز أن يكون طوىب
اجلمل أي بنفسي من استهدى وطابت عليه أرضه ومن الشوق يبعث مهه واألسى احلزن والزند الذي يقدح به النار 

استعارة له ويهتاج أي يثور وينبعث ومشعال حال من فاعل يهتاج أي موقدا ، وسبب هذا احلزن املشتعل التأسف 
  ما ضاع من العمر واخلوف من التغري ، ويف طوىب حبوث أخر حسنة ذكرناها يف الشرح الكبريعلى 

)٨٧(  
  ُهَو املُْجتََبى َيْغُدو َعلَى النَّاسِ كُلِّهِْم قَرِيباً غَرِيباً ُمْسَتَماالً ُمؤَمَّالَ

ضمري اجملتىب ، ويف معناها أيضا  اجملتىب املختار ويف يغدو وجهان أحدمها أهنا مجلة مستأنفة ، والثاين أهنا حال من
وجهان أحدمها أهنا من غدا يغدو إذا مر أي أنه مير بالناس متصفا هبذه الصفات اجلليلة املذكورة وهو باين منهم أي 
مير هبم مرورا غري مزاحم هلم على الدنيا وال مكاثر هلم ، والثاين أنه من غدا مبعىن صار اليت من أخوات كان وعلى 

ا أي رفع اهللا تعاىل منزلته على الناس وقريبا وما بعده أخبار هلا أيضا أو أحوال واملراد بقربه تواضعه أو الناس خربه
هو قريب من اهللا تعاىل قرب الرمحة والطاعة وهو غريب يف طريقته ومذهبه لقلة أشكاله يف التمسك باحلق ألنه 

ل إليه واإلقبال عليه ويؤمل عند نزول الشدائد كالقابض على اجلمر مستماال أي يطلب منه من يعرف حاله املي
  كشفها بدعائه وبركته أي من مجلة صفاته أن يكون مطلوبا للناس ال طالبا هلم بل ينفر منهم جبهده

)٨٨(  
  َيُعدُّ َجِميعَ النَّاسِ َمْوىل ِلأَنَُّهْم َعلَى َما قََضاُه اُهللا ُيْجُرونَ أَفَْعالَ

، ) حنن مجع منتصر(ذا عداها إىل مفعولني وأفرد موىل ألن مجيع لفظ مفرد كقوله يعد هنا مبعىن يعتقد وحيسب فله
ويف معناه وجهان ، أحدمها أنه أراد يعد كل واحد منهم عند اهللا تعاىل مأمورا مقهورا ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا 

وال ضرا ألن أفعاهلم جتري على فال يرجوهم وال خيافهم بل يكون اعتماده واتكاله على خالقه أو ال يرى هلم نفعا 
سابق القضاء والقدر ، والثاين أنه أراد سيدا فال حيتقر أحدا منهم بل يتواضع لكبريهم وصغريهم جلواز أن يكون 
خريا منه فإن النظر إىل اخلامتة ، فعلى األول وصفه بالتوكل وقطع طمعه عن اخللق ، وعلى الثاين وصفه بالتواضع 

والعجب وحنومها ، مث علل ذلك بقوله ألهنم على ما قضاه اهللا أي جتري أفعاهلم على ما سبق  وصيانة نفسه عن الكرب
باألخسرين (به القضاء من السعادة والشقاء وأفعال متييز ، ووجه مجعه اختالف أنواع أفعال اخللق فهو كقوله تعاىل 

  واهللا أعلم) أعماال
)٨٩(  

  َها َعلَى املَْجدِ لَْم َتلْعْق ِمَن الصَّْبرِ وَالْأَالََيَرى نَفَْسُه بِالذَّمِّ أَْولَى ِلأَنَّ



أي ال يشغل نفسه بعيب الناس وذمهم ويرى ذمه لنفسه أوىل ألنه يعلم منها ما ال يعلمه من غريها أو يرى نفسه 
 مقصرة بالنسبة إىل غريه ممن سبقه من اجملتهدين فيذمها لذلك وقوله على اجملد أي على حتصيل الشرف يصفها

بالتقصري عن جماهدات الصديقني وعرب عن حتمله يف ذلك املكاره واملشاق بتناوله ما هو مر املذاق ، والصرب بكسر 
الصاد وفتحها مع سكون الباء وبفتح الصاد مع كسر الباء ثالث لغات كما يف كبد وكتف ذكر ذلك الناظم فيما 

مع سكون الباء وهو الشي املر الذي يضرب مبرارته  أماله من احلواشي على قصيدته ، ومنهم من أنكر فتح الصاد
املثل واألال باملد ، شجر حسن املنظر مر الطعم وقيل إنه الدفلى وقيل إنه يؤكل ما دام رطبا فإذا يبس لسع ودبغ به 
 واحده أالة ، قال الشيخ يف شرحه ، ولو قال مل تصرب على الصرب واألال لكان أحسن ألن األال ال يلعق وهو نبت

يشبه الشيح رائحة وطعما وال يستعظم لعقه وإمنا يستعظم الصرب عليه مع العدم وقوله ، من الصرب أي من مثل 
، أي مل تلعق من الصرب ومل تأكل من ) علفتها تبنا وماء (و ) متقلدا سيفا ورحما (الصرب ، قلت هو من باب قوهلم ، 

  كال مما يؤكل ولو قال مل تطعم جلمع األمرين واهللا أعلماألال أي مل يتناول األشياء املرة لعقا مما يلعق وأ
)٩٠(  

  َوقَْد ِقيلَ كُْن كَالْكَلْبِ يُقِْصيِه أَْهلُُه َوَما يَأَْتِلى ِفي ُنْصِحهِْم ُمتََبذِّالَ

أي ال حيملك ما ترى من تقصري الناس يف حقك على ترك نصحهم أو ال حيملك الفقر والبؤس على ترك طاعة 
وتعاىل وحث املخاطبني بالصفة احملمودة يف أخس احليوانات وأجنسها من احملافظة على خدمة أهله وإن الرب سبحانه 

قصروا يف حقه ، وقد صنف أبو بكر حممد بن خلف املرزبان جزءا ذكر فيه أشياء مما وصفت الكالب ومدحت به 
 تعاىل يف هذا البيت من ذلك أثرا ، مساه تفضيل الكالب على كثري ممن لبس الثياب ونظم الشيخ الشاطيب رمحه اهللا

روي عن وهب بن منبه رضي اهللا عنه قال ، أوصى راهب رجال فقال انصح هللا حىت تكون كنصح الكلب ألهله 
فإهنم جييعونه ويضربونه ويأىب إال أن حييط هبم نصحا ، ويقصيه أي يبعده ويأتلي أي يقصر وهو يفتعل من االئتالء 

، هو أيضا يفتعل ولكن من األلية وهي احللف ومتبذال حال من فاعل ) أولو الفضل منكموال يأتل (وقوله تعاىل 
يأتلي أو خرب كن أي كن مبتذال كالكلب والتبذل يف األمر االسترسال فيه ال يرفع نفسه عن القيام بشيء من جليله 

  وحقريه
)٩١(  

  املَكاَرِِه ُهّوالَ لََعلَّ إِلَه الْعَْرشِ َيا إِْخوَِتي َيِقى َجَماَعَتَنا كُلَّ
أي لعل اهللا تعاىل يقينا إن قبلنا هذه الوصايا وعملنا هبا مجيع مكاره الدنيا واآلخرة وهو ال حال من املكاره وهو مجع 

  هائل يقال هالين األمر يهولين هوال أي أفزعين فهو هائل أي مفرغ
)٩٢(  

  ذْ َما َنُسْوُه فَيْمَحالََوَيْجَعلَُنا ِممَّْن َيكُونُ كِتاَُبُه َشِفيعاً لَُهْم إِ

، ) ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم(جيعلنا معطوف على يقي ومن موصولة أو موصوفة وإذ ظرف شفيعا كقوله تعاىل 
، قلت التقدير وإذ ) وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا فأووا(فقيل هي تعليل يف املوضعني كما يف قوله تعاىل 

فأووا اآلن إىل الكهف ، وأما إذ ظلمتم فنزل املسبب عن الشيء كأنه وقع زمن سببه اعتزلتموهم أفلحتم وخلصتم 
فكأنه انتفى نفع االشتراك يف العذاب زمن ظلمهم ، ويف بيت الشاطيب رضي اهللا عنه كأن الشفاعة حصلت زمن 

كم اهللا وعلمه حىت كأهنا عدم النسيان ملا كانت مسببة عنه ، وقال أبو علي الدنيا واآلخرة متصلتان ومها سواء يف ح



واقعة وكأن اليوم ماض وقيل التقدير بعد إذ ظلمتم فهكذا يقدر بعد إذ ما نسوه وقيل العامل يف إذ وجيعلنا وال 
خفاء بفساد هذا ، ويقال حمل به إذا سعى به إىل سلطان وحنوه وبلغ أفعاله القبيحة مثل وشى به ومكر به وانتصاب 

فاء ، قال أبو عبيد يف كتاب فضائل القرآن ثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثت عن فيمحال على جواب النفي بال
أنس بن مالك أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من شفع له القرآن 

لترمذي عن أنس بن مالك يوم القيامة جنا ومن حمل به القرآن يوم القيامة كبه اهللا يف النار على وجهه ، ويف كتاب ا
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرضت علي ذنوب أميت فلم أر ذنبا أعظم من سورة أو آية 

من القرآن أوتيها رجل مث نسيها ، وروي يف ذم نسيان القرآن آثار كثرية واملراد هبا ترك العمل به فإن النسيان 
، وقد فسر ذلك قول ابن مسعود رضي اهللا عنه ، ) هدنا إىل آدم من قبل فنسيولقد ع(الترك ومنه قوله تعاىل 

القرآن شافع مشفع وماحل مصدق فمن جعله أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إىل النار ، أخرجه 
إحدامها الشفاعة  مع غريه أبو بكر بن أيب شيبة يف كتاب ثواب القرآن ، فاحلاصل أن للقرآن يوم القيامة حالتني ،

  ملن قرأه ومل ينس العمل به ، والثانية الشكاية ملن نسيه أي تركه متهاونا به

ومل يعمل مبا فيه ، وال يبعد أن يكون من هتاون به حىت نسي تالوته كذلك واهللا أعلم ، قال الشيخ ويف الدعاء وال 
  تهجتعل القرآن بنا ماحال أي ذاكرا ملا أسلفناه من املساوي يف صحب

)٩٣(  
  َوبِاهللاِ َحوِْلى َواْعِتَصاِمي َوقُوَِّتى َوَمايلَ إِالَّ ِسْتُرُه مَُتَجلِّالَ

حويل أي حتويل من أمر إىل أمر واالعتصام االمتناع من كل ما يشني أي ذلك كله بيد اهللا ال حيصل إال مبعونته 
اجلنة ، قال ابن مسعود يف تفسريها ال ومشيئته ، ويف احلديث الصحيح ال حول وال قوة إال باهللا كنز من كنوز 

حول عن معصية اهللا إال بعصمة اهللا وال قوة على طاعة اهللا إال بعون اهللا ، قال اخلطايب هذا أحسن ما جاء فيه 
ومتجمال حال من الياء يف يل أي ومايل ما أعتمد عليه إال ما قد جللين به من ستره يف الدنيا فأنا أرجو مثل ذلك يف 

  ومايل إال ستره يف حال كوين متجلال به أي متغطيا به وقيل هو حال من الستر وفيه نظر اآلخرة أي
)٩٤(  

  فََيا َربِّ أَْنَت اُهللا َحْسيب َوُعدَّنِي َعلَْيَك اْعِتَماِدي َضارِعاً ُمَتوَكِّالَ
على من يتوكل عليه حسيب أي كايف والعدة ما يعد لدفع احلوادث والضارع الذليل واملتوكل املظهر للعجز معتمدا 

  ومها حاالن من الياء يف اعتمادي وهذا أخر شرح اخلطبة
  باب االستعاذة

)٩٥(  
  إِذَا َما أَرَْدَت الدَّْهَر تَقَْرأُ فَاْستَِعذْ جَِهاراً ِمَن الشَّْيطَاِن بِاِهللا ُمْسَجالَ

ن نعت مصدر حمذوف أي الدهر منصوب على الظرف وجهارا مصدر يف موضع احلال أي جماهرا أو جاهرا أو يكو
تعوذا جهارا أي ذا جهار ، وهذا يف استعاذة القارئ على املقرئ أو حبضرة من يسمع قراءته أما من قرأ خاليا أو يف 

الصالة فاإلخفاء له أوىل ومسجال مبعىن مطلقا جلميع القراء يف مجيع القرآن ال خيتص ذلك بقارئ دون غريه وال 
باقي السور واألحزاب واآليات وهذا خبالف البسملة على ما سيأيت ، ووقت بسورة وال حبزب وال بآية دون 

االستعاذة ، ابتداء القراءة على ذلك العمل يف نقل اخللف عن السلف إال ما شذ عن بعضهم أن موضعها بعد 



إذا قمتم إىل (، معناه إذا أردت القراءة كقوله ) فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا(الفراغ من القراءة وقوله تعاىل 
، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنثر ومن أتى اجلمعة فليغتسل ، كل ) الصالة فاغسلوا

ذلك على حذف اإلرادة للعلم هبا وأظهر الشاطيب رمحه اهللا يف نظمه ذلك املقدر احملتاج إليه يف اآلية وهو اإلرادة 
إذا ما قرأت الدهر للكل فاستعذ إشارة إىل تفسري اآلية وشرحها وهو كقولك  فقال إذا ما أردت الدهر تقرأ ومل يقل

  إذا أكلت فسم اهللا إذا أردت األكل استغىن بالفعل عن ذكر اإلرادة لشدة اتصاله هبا ولكونه موجودا فيها
)٩٦(  

  هَّالََعلَى َما أََتى يف النَّْحلِ ُيْسراً َوإِنْ َتزِْد ِلرَبَِّك َتنْزِيهاً فَلَْسَت ُمَج

فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا (أي استعذ معتمدا على ما أتى يف سورة النحل دليال ولفظا وهو قوله سبحانه وتعاىل 
، فهذا اللفظ هو أدىن الكمال يف اخلروج عن عهدة األمر بذلك ولو نقص منه بأن قال أعوذ ) من الشيطان الرجيم

يذا ومل يكن آتيا باللفظ الكامل يف ذلك ويسرا مصدر يف موضع احلال باهللا من الشيطان ومل يقل الرجيم كان مستع
من فاعل أتى أي أتى ذا يسر ، أي سهال ميسرا وتيسره قلة كلماته فهو أيسر لفظا من غريه على ما سنذكره وزاد 

ستعاذة تنزيها ، واملفعول األول هنا حمذوف أي وإن تزد لفظ اال) وزدناهم هدى(يتعدى إىل مفعولني حنو قوله تعاىل 
أي لفظ تنزيه يريد بذلك أن تذكر صفة من صفات اهللا تعاىل تثين عليه هبا سواء كانت صفة سلب أو ثبوت حنو 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم إن اهللا هو السميع العليم أو أعوذ باهللا السميع العليم فكل صفة أثبتها له فقد نزهته 
بتنزيها وال ميتنع ذلك من جهة كونه مصدرا فال يتقدم معموله عليه فإن عن االتصاف بضدها وقوله لربك متعلق 

هذه القاعدة خمالفة يف الظروف التساع العرب فيها وجتويزها من األحكام فيها ما مل جتوزه يف غريها ، وقد ذكرت 
و املفعول األول ذلك يف نظم املفصل وقررناه يف الشرح الكبري ، ومن منع هذا قدر ألجل تعظيم ربك وقيل لربك ه

دخلت الالم زائدة أي وإن تزد ربك تنزيها وقوله فلست جمهال أي منسوبا إىل اجلهل ألن ذلك كله صواب مروي 
  وليس يف الكتاب وال يف السنة الثابتة ما يرد ذلك

)٩٧(  
  ْجَمالََوقَْد ذَكَُروا لَفْظَ الرَُّسولِ فَلَْم يَزِْد َولَْو َصحَّ هذَا النَّقْلُ لَْم ُيْبقِ ُم

أي وقد ذكر مجاعة من املصنفني يف علم القراءات أخبارا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغريه مل يزد لفظها 
على ما أتى يف النحل ، منها أن ابن مسعود قرأ على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أعوذ باهللا السميع العليم فقال 

جبري بن مطعم قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أعوذ باهللا  قل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، وعن
من الشيطان الرجيم ، وكال احلديثني ضعيف واألول ال أصل له يف كتب أهل احلديث ، والثاين أخرجه أبو داود 

ا هو أصح منهما بغري هذه العبارة وهو أعوذ باهللا من الشيطان من نفخه ونفثه ومهزه ، مث يعارض كل واحد منهما مب
أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أيب سعيد اخلدري قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل 
يقول أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه ، قال الترمذي هو أشهر حديث يف هذا 

ق بن خزمية عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان الباب ، ويف صحيح أيب بكر حممد بن إسحا
يقول اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم ونفخه ومهزه ونفثه ، وأشار بقوله ولو صح هذا النقل إىل عدم 
القارئ  صحته كما ذكرناه وقوله مل يبق جممال أي إمجاال يف اآلية وذلك أن آية النحل ال تقتضي إال طلب أن يستعيذ

، وال ) واسئلوا اهللا من فضله(باهللا من الشيطان الرجيم فبأي لفظ فعل املخاطب فقد حصل املقصود كقوله تعاىل 



يتعني للسؤال هذا اللفظ فبأي لفظ سأل كان ممتثال ، ففي اآلية إطالق عرب عنه باإلمجال وكالمها قريب وإن كان 
ال اآلية لصحة ما رواه من احلديث فوجهه أنه كان يتعني ختما أو بينهما فرق يف علم أصول الفقه ، وأما زوال إمج

أولوية وأياما كان فهو معىن غري املفهوم من اإلطالق واإلمجال إذ األلفاظ كلها يف االستعاذة بالنسبة إىل األمر املطلق 
  مسواء يتخري فيها املكلف وإذا ثبتت األولوية ألحدها أو تعني فقد زال التخيري واهللا أعل

)٩٨(  

  َوِفيِه َمقَالٌ يف الْأُُصولِ فُُروُعُه فَالَ تَْعُد ِمْنَها بَاِسقاً َوُمظَلِّالَ
أي يف التعوذ قول كثري وكالم طويل تظهر لك فروعه يف الكتب اليت هي أصول وأمهات ، يشري إىل الكتب املطولة 

 وغريمها ففيها يبسط الكالم يف ذلك وحنوه يف هذا العلم كاإليضاح أليب علي األهوازي والكامل أليب القاسم اهلذيل
فطالعها وانظر فيها وال تتجاوز منها القول الصحيح الظاهر البني املتضح احلجج وأشار إىل ذلك بقوله ، باسقا أي 

عاليا واملظلل ماله ظل لكثرة فروعه وورقه أي قوال باسقا وقيل مراده باألصول علم أصول الفقه ألجل الكالم 
لنصوص فاهلاء يف فيه تعود إىل لفظ الرسول أو إىل النقل أو إىل املذكور جبملته ، وقد أوضحنا ذلك كله يف املتعلق با

  الشرح الكبري وباهللا التوفيق
)٩٩(  

  بَاُه َوُعاَُتَنا وَكَْم ِمْن فًَىت كالَْمْهَدوِي ِفيِه أَْعَمالَ) أَ(ـصلْ ) فَـ(َوإِْخفَاُؤُه 

ونافع ألن الفاء رمز محزة واأللف رمز نافع وهذا أول رمز وقع يف نظمه والواو يف أي روى إخفاء التعوذ عن محزة 
وعاتنا للفصل وتكررت بقوله وكم هذا هو املقصود هبذا النظم يف الباطن ، وأما ظاهره فقوله فصل حيتمل وجهني ، 

مل يأخذوا به والوعاة مجع أحدمها أنه فصل من فصول القراءة وباب من أبواهبا كرهه مشاخينا وحفاظنا أي ردوه و
واع كقاض وقضاة يقال وعاه أي حفظه ، والثاين أن يكون أشار بقوله فصل إىل بيان حكمة إخفاء التعوذ وهو 

الفصل بني ما هو من القرآن وغريه فقوله وإخفاؤه فصل مجلة ابتدائية وأباه وعاتنا مجلة فعلية وهي صفة لفصل على 
الثاين الن الوعاة ما أبوا كونه فاصال بني القرآن وغريه وإمنا أبا اإلخفاء الوعاة ألن  الوجه األول مستأنفة على الوجه

اجلهر به إظهار لشعار القراءة كاجلهر بالتلبية وتكبريات العيد ، ومن فوائده أن السامع له ينصت للقراءة من أوهلا 
عد أن فاته من املقروء شيء وهذا املعىن هو الفارق ال يفوته منها شيء وإذا أخفى التعوذ مل يعلم السامع بالقراءة إال ب

بني القراءة خارج الصالة ويف الصالة فإن املختار يف الصالة اإلخفاء ألن املأموم منصت من أول اإلحرام بالصالة مث 
له وذكر أشار بقوله وكم من فىت إىل أن مجاعة من املصنفني األقوياء يف هذا العلم اختاروا اإلخفاء وقرروه واحتجوا 

منهم املهدوي وهو أبو العباس أمحد بن عمار املقرئ املفسر مؤلف الكتب املشهورة التفصيل والتحصيل واهلداية 
وشرحها منسوب إىل املهدية من بالد أفريقية بأوائل املغرب واهلاء يف فيه لإلخفاء وأعمال فعل ماض خرب وكم من 

  أخر ذكرناها يف الشرح الكبري واهللا أعلم فىت أي أعمل فكره يف تصحيحه وتقريره وفيه وجوه
  باب البسملة

)١٠٠(  
  ْرَيةً وََتَحمُّالَ)ِد(ـَمْوهاَ )نـَ(َجالٌ ) رِ(ُسنٍَّة )بِـ(َوَبْسَملَ َبْيَن السُّوَرَتْينِ 



ل البسملة تقع يف قراءة القراء يف ثالثة مواضع ، إذا ابتدءوا سورة أو جزءا وسيأيت الكالم فيهما والثالث بني ك
سورتني فابتدأ ببيانه ألن االختالف فيه أكثر واحلاجة إىل معرفته أمس وفاعل بسمل قوله رجال وبسنة حال مقدمة 
أي آخذين أو متمسكني بسنة وهي كتابة الصحابة رضي اهللا عنهم هلا يف املصحف وما روي من اآلثار يف ذلك أو 

ها أي نقلوها ورفعوها وأسندوها إىل النيب صلى اهللا تكون نعت مصدر حمذوف أي بسملة ملتبسة بسنة منقولة ومنو
عليه وسلم وأصحابه رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني والضمري للبسملة أو للسنة واجلملة صفة لرجال أو للسنة 

ودرية وحتمال مصدران يف موضع احلال من فاعل منوها أي ذوي درية وحتمل أي دارين متحملني هلا أي جامعني بني 
ة والرواية واملبسملون من القراء هم الذين رمز هلم يف هذا البيت من قوله بسنة رجال منوها درية وعلم من الدراي

ذلك أن الباقني ال يبسملون ألن هذا من قبيل اإلثبات واحلذف ، قال أبو طاهر بن أيب هاشم صاحب ابن جماهد 
اع املصحف وللحديث الذي يروي عن عائشة أوىل القولني بالصواب عندي الفصل بني السورتني بالبسملة التب

رضي اهللا عنها أهنا قالت اقرءوا ما يف املصحف مث ذكر قول ابن عمر فلم كتبت يف املصحف إن مل تقرأ قال أبو 
طاهر أال ترى أن ترك قراءهتا كان عند ابن عمر كترك قراءة غريها مما هو مرسوم يف املصحف من سائر آي القرآن 

اخلط كرسم ما بعدها ال فرق بينهما ، قال وقد أمجع مع ذلك من أئمة القراءة باألمصار على إذ كان رمسها يف 
  اجلهر هبا بني السورتني أهل احلرمني وعاصم والكسائي وأهل الشام

)١٠١(  
  ـصَّالَ)حـَ(ـالََياُه )َجـ(ـلٌّ )كُـ(ـصَاَحةٌ َوِصلْ وَاْسكَُتْن )فَـ(َوَوْصلَُك َبْيَن السُّورََتْينِ 

ني يف صدر هذا البيت قراءة محزة رضي اهللا عنه ورمز له بقوله فصاحة وبني يف عجز البيت قراءة ابن عامر وورش ب
وأيب عمرو ورمز هلم بقوله كل جالياه حصال وبني السورتني ظرف للوصل أو مفعول به وفصاحة خربه وإمنا كان 

يكسر منها وما حيذف اللتقاء الساكنني كآخر  فصاحة ألنه يستلزم بيان إعراب أواخر السور ومعرفة أحكام ما
وما يسكت عليه يف مذهب خلف كآخر ) أهلاكم التكاثر(املائدة والنجم وبيان مهزة القطع والوصل كأول القارعة و

والضحى فكل ذلك ال حيكمه ويتقنه إال من عرف كيف يصله وسكوت خلف ال خيرجه عن كونه وصال فإنه ال 
كما سيأيت شرحه يف قوله روى خلف يف الوصل ، وقد نقل أبو علي األهوازي عن محزة يفعل ذلك إال يف الوصل 

أنه قال ، إمنا فعلت ذلك ليعرف القارئ كيف إعراب أواخر السور أي ووصلك بني السورتني بعد إسقاط البسملة 
إال فاجلمع بينهما حمال يستلزم فصاحة مث بني قراءة غري محزة ممن مل يبسمل فقال وصل واستكن وهذا على التخيري و

إال يف حالتني أي صل إن شئت كما سبق حلمزة واسكت على آخر السورة إن شئت وهبذا التقدير دخل الكالم 
معىن التخيري وإال فالواو ليست مبوضوعة له وقد قيل إهنا قد تأيت للتخيري جمازا والنون يف واسكنت للتوكيد ولعله 

لوصل ، وقال صاحب التيسري على اختيار ذلك هلم وقال الشيخ رمحة اهللا قصد بذلك أن السكوت هلم أرجح من ا
عليه أكثر أهل األداء ملا فيه من الفصل وقد روى السكت أيضا عن محزة وجالياه مجع جلية وهو مفعول حصل 

أي كل واهلاء يف جالياه تعود على التخيري أي كل من أهل األداء استوضح التخيري ورآه صوابا أو تعود على كل 
  من القراء حصل جاليا ما ذهب إليه وصوبه واهللا أعلم

)١٠٢(  
  َوالَ َنصَّ كَالَّ ُحبَّ وْجٍه ذَكَْرُتُه َوِفيهاَ ِخالٌَف جِيُدُه وَاِضُح الطُّالَ



أي مل يرد بذلك نص عن هؤالء بوصل وال سكوت وإمنا التخيري بينهما هلم اختيار من املشايخ واستحباب منهم 
ه حب وجه ذكرته وكال حرف ردع وزجر كأنه منع من اعتقاد النصوصية عن أحد منهم على ذلك وهذا معىن قول

مث قال وفيها أي يف البسلمة خالف عنهم جيد ذلك اخلالف واضح الطال أي أنه مشهور معروف عند العلماء 
موضع التثنية لعدم اإللباس  واجليد العنق والطال مجع طالة أو طلية والطلية صفحة العنق وله طليتان فجاء باجلمع يف

كقوهلم عريض احلواجب وطويل الشوارب وقيل الطال األعناق أنفسها فكأنه قال عنق هذا اخلالف واضح األعناق 
أي هو الواضح من بينها وإمنا تتضح األعناق إذا كانت مرتفعة وارتفاع األعناق والرءوس يكىن به عن ارتفاع 

الصحيح ، املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ، فحاصل ما يف هذا البيت أن  املنزلة وعلو املرتبة ومنه احلديث
اخلالف يف البسملة مروي عن ابن عامر وورش وأيب عمرو بل أكثر املصنفني مل يذكروا عن ابن عامر إال البسملة 

صلون كحمزة أو يسكتون مل وقد ذكرنا عبارة املصنفني عنهم يف ذلك يف الشرح الكبري فإذا قلنا ال يبسملون فهل ي
يأت عنهم يف ذلك نص وذكر الشيوخ الوجهني هلم استحبابا وقد بسطنا الكالم يف ذلك بسطا شافيا ومل جنعل يف 
هذا البيت رمزا ألحد كما ذكر غرينا فإنا إذا قلنا إن كال حب رمز ابن عامر وأيب عمرو لزم من مفهوم ذلك أن 

كذلك بل مل يرد عنه نص يف ذلك ، وإن قلنا إن جيده رمز ورش لزم أن يكون ورش عنه نص يف التخيري وليس 
يكون ابن عامر وأبو عمرو مل يرد عنهما خالف يف البسملة وهو خالف املنقول فلهذا قلنا ال رمز يف البيت أصال 

  واهللا أعلم
)١٠٣(  

  ْهرِ َبْسَمالَوَسكُْتُهُم الُْمخَْتاُر ُدونَ َتَنفُّسٍ َوبَْعضُُهُم ِفي الْأَْربِعِ الرُّ

السكت والسكوت واحد كالمها مصدر سكت والضمري يف سكتهم يعود على الثالثة املخري هلم بني الوصل 
والسكت أي السكت املنسوب إليهم املختار فيه أن يكون دون تنفس فاملختار على هذا يكون مبتدأ ثانيا وجيوز أن 

وال بني الوصل والسكت أردفه بأن السكت هو املختار يكون صفة السكت وجيوز أن يكون خربه كأنه ملا خري أ
على ما أشرنا إليه يف قوله واسكنت وقوله بعد ذلك دون تنفس خرب بعد خرب أو خرب مبتدإ حمذوف أو حال من 

ضمري املختار واإلشارة بقوهلم دون تنفس إىل عدم اإلطالة املؤذنة باإلعراض عن القراءة وإال فألواخر السور حكم 
على أواخر اآليات ويف أثنائها من الوقوف التامة والكافية فما ساغ مث من السكوت فهو سائغ هنا وأكثر الوقف 

واهللا أعلم ، مث قال وبعضهم أي وبعض املشايخ من املقرئني الذين استحبوا التخيري بني الوصل والسكوت واختاروا 
ثالثة يف أوائل أربع سور هي القيامة واملطففني يف السكوت أن يكون دون تنفس اختاروا أيضا البسملة هلؤالء ال

والبلد واهلمزة دون سائر السور قالوا ألهنم استقبحوا وصلها بآخر السور قبلها من غري تسمية وقوله الزهر مجع 
  زهراء تأنيث أزهر أي املضيئة املنرية كىن بذلك عن شهرهتا ووضوحها بني أهل هذا الشأن فلم حيتج إىل تعيينها

)١٠٤(  
  لَُهْم ُدونَ َنصٍّ َوْهَو ِفيهِنَّ َساِكٌت ِلَحْمَزةَ فَافَْهْمُه َولَْيَس ُمَخذَّالَ

هلم أي البن عامر وورش وأيب عمرو دون نص أي من غري نص وقد استعمل رمحه اهللا لفظ دون مبعىن غري كثريا 
كلها ، قال صاحب التيسري من دون هاء ولفظ غري مؤات له يف املواضع ) وسلطانية(كقوله ومن دون وصل ضمها 

وليس يف ذلك أثر عنهم وإمنا هو استحباب من الشيوخ مث قال وهو فيهن أي وذلك البعض يسكت يف هذه 
املواضع األربعة حلمزة ألن محزة مذهبه الوصل فاكتفى له هنا بالسكت مث قال فافهمه أي افهم هذا املذهب املذكور 



رته خذالنا وخذل عنه أصحابه ختذيال أي محلهم على خذالنه فالتقدير وليس خمذال يقال خذله إذا ترك عونه ونص
وليس خمذال عنه أصحابه وجيوز أن يكون اسم ليس عائدا على البعض يف قوله وبعضهم كأن التقدير ، وليس ذلك 

لف القائل خمذال عن نصرة هذا املذهب بل قد انتصب له من ساعده ونصره وأعانه ، وإين أقول ال حاجة إىل تك
التسمية ألجل املعىن املذكور بل السكوت كاف للجميع كما يكتفي به حلمزة وكما يكتفي به بني اآليات املوهم 

ال خري يف (وقوله ) إهنم أصحاب النار(بعد قوله ) الذين حيملون العرش(اتصاهلا أكثر مما يف هذه األربعة أو مثلها مثل 
، وميكن محل قول الشاطيب رمحه اهللا وليس خمذال على السكوت ) وكان فضل اهللا عليك عظيما(بعد قوله ) كثري

املفهوم من قوله وهو فيهن ساكت أي ليس هذا السكوت خمذال بل هو خمتار حلمزة وغريه ولقد أعجبين قول أيب 
وحجتهم فيهن عندي ضعيفة (، ) ومل أقر بني السورتني مبسمال لورش سوى ماجا يف األربع الغر(احلسن احلصري ، 

قال من شرح هذا لو قال يقرون املقالة موضع قوله الرواية لكان أجود إذ ال رواية ) كن يقرون الرواية بالنصرول
  عنهم بذلك قد أشبعت الكالم يف هذا يف الشرح الكبري

)١٠٥(  
  َوَمْهَما َتِصلَْها أَوْ َبَدأَْت َبَراَءةً لَِتْنزِيلِهاَ بالسَّْيِف لَْسَت مَُبْسِمالَ

م يف مهما وأن فيها معىن الشرط فتدخل الفاء يف جواهبا كقوله فيما مضى فكن عند شرطي وفيما يأيت قد سبق الكال
فال تقفن الدهر وهي حمذوفة يف هذا البيت لضرورة الشعر ، والتقدير فلست مبسال وقيل إمنا تدخل الفاء ألنه خرب 

ي مبعناه وقوله تصلها الضمري فيه لرباءة أضمر قبل مبعىن النهي وهو فاسد فإن الفاء الزمة يف النهي فكيف اخلرب الذ
الذكر على شريطة التفسري وبراءة مفعول بدأت والقاعدة تقتضي حذف املفعول من األول فال حاجة إىل إضماره 

، وقيل براءة بدل من الضمري يف تصلها مبعىن أن سورة براءة ال بسملة يف أوهلا ) آتوين أفرغ عليه قطرا(كقوله تعاىل 
واء ابتدأ هبا القارئ أو وصلها باألنفال ألن البسملة مل ترسم يف أوهلا خبالف غريها من السور ، مث بني احلكمة اليت س

ألجلها مل تشرع يف أوهلا البسملة فقال لتنزيلها بالسيف أي ملتبسة بالسيف كىن بذلك عما اشتملت عليه السورة 
ها اآلية اليت يسميها املفسرون آية السيف وهذا التعليل يروى عن من األمر بالقتل واألخذ واحلصر ونبذ العهد وفي

علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعن غريه ، قال القاضي أبو بكر ابن الباقالين وعليه اجلمهور من أهل العلم ، وقد 
عضهم بسمل زدت يف الشرح الكبري هذا املعىن بسطا وتقريرا وذكرت وجوها أخر يف التعليل ونقل األهوازي أن ب

  يف أول براءة
)١٠٦(  

  َوالَ ُبدَّ ِمنْهاَ يف ابِْتدَاِئَك سُوَرةً سَِواهاَ َويف الْأَجَْزاِء ُخيَِّر َمْن َتالَ

الضمري يف منها للبسملة ويف سواها لرباءة وسورة منصوب على إسقاط اخلافض أي بسورة وكذا قوله أبو بدأت 
بدأ اهللا (ت به وأما بدأت الشيء من غري باء فمعناه فعلته ابتداء ومنه ، براءة أي براءة يقال بدأت بالشيء أي ابتدأ

، وسورة نكرة يف كالم موجب فال عموم هلا إال من جهة املعىن فكأنه قال مهما ابتدأت سورة سوى براءة ) اخللق
راء كلهم اتفقوا يف فبسمل ولو قال وال بد منها يف ابتدا كل سورة سواها لزال هذا اإلشكال ، ومعىن البيت أن الق

إبتداء السور على البسملة سواء يف ذلك من بسمل منهم بني السورتني ومن مل يبسمل ، ووجهه أهنم محلوا كتابة ما 
يف املصحف على ذلك كما تكتب مهزات الوصل وهي ساقطة يف الدرج ، قال بعض العلماء وال خالف بني القراء 

ا القارئ بسورة أخرى قبلها أو ابتدأ هبا ومل يذكر ذلك يف القصيدة يف البسملة أول فاحتة الكتاب سواء وصله



اعتمادا على أن الفاحتة يف غالب األحوال ال يكون القارئ هلا إال مبتدئا مث قال ويف األجزاء أي ويف ابتداء األجزاء 
ملشايخ فيه فسوغوا واألحزاب واألعشار وغري ذلك وجيمع ذلك أن تقول كل آية يبتدأ هبا غري أوائل السور خري ا

البسملة فيه ألنه موضع ابتداء يف اجلملة كما يسمى يف ابتداء الوضوء واألكل والشرب ومن تال فاعل خري وتال 
مبعىن قرأ كىن بذلك عن أهل األداء ولو كان خري بضم اخلاء وكسر الياء لكان حسنا أي خري التايل وهو القارئ يف 

  ذلك واهللا أعلم
)١٠٧(  

  ِصلَْها َمْع أََواِخرِ ُسوَرٍة فَالَ َتِقفَنَّ الدَّْهَر ِفيهاَ فََتثْقُالََوَمْهَما َت

الضمري يف تصلها وفيها للبسملة وأواخر مجع يف موضع مفرد أي بآخر سورة أي بالكلمات األواخر أو نقول سورة 
السور والدهر نصب  لفظ مفرد يف موضع مجع ألنه ليس املراد سورة واحدة بل مجيع السور فكأنه قال مع أواخر

، أي عليها وال تقفن هني نصب يف ) يف جذوع النخل(على الظرفية وفيها مبعىن عليها كما قيل ذلك يف قوله تعاىل 
جوابه فتثقال بإضمار أن بعد الفاء ، ومعىن فتثقل أي يستثقل ويتربم بك ألن البسملة ألوائل السور ال ألواخرها 

لوصل بأول السورة األخرى فتتصل هبما كما تتصل سائر اآليات مبا قبلها وما فإن ابتليت بوصلها باآلخر فتمم ا
بعدها ، ولك أن تقطعها من اآلخر واألول وتلفظ هبا وحدها واألوىل قطعها من اآلخر ووصلها باألول فهذه أربعة 

عنهما ويتعلق أوجه األول مكروه واآلخر مستحب وما بينهما وجهان متوسطان ومها وصل البسملة هبما وقطعها 
بالوصل والقطع أحكام ذكرناها يف الكبري قال صاحب التيسري والقطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غري جائز 

  واهللا أعلم
  سورة أم القرآن

)١٠٨(  
  ـاَِصٌر َوعَْنَد سَِراِط وَالسَِّراطَ لِ قُنُْبالَ)نـَ(اوِيِه )َر(َوَماِلِك َيْومِ الدِّينِ 

اليت استغىن فيها باللفظ عن القيد فلم حيتج إىل أن يقول ومالك باملد أو مد أو حنو ذلك ألن  هذا من مجلة املواضع
الشعر ال يتزن على القراءة األخرى فصار اللفظ كأنه مقيد فكأنه قال باملد كما قال يف موضع آخر ويف حاذرون 

املد واملد هنا هو إثبات األلف والقصر املد أي قرأ مالك باملد الكسائي وعاصم وقراءة الباقني بالقصر ألنه ضد 
حذفها ، وكان التقييد ممكنا له لو قال ومالك ممدودا نصري رواته والقراءتان صحيحتان ثابتتان وكال اللفظني من 

مالك وملك صفة هللا تعاىل ، وقد أكثر املصنفون يف القراءات والتفاسري من الكالم يف الترجيح بني هاتني القراءتني 
عضهم يبالغ يف ذلك إىل حد يكاد يسقط وجه القراءة األخرى وليس هذا مبحمود بعد ثبوت القراءتني حىت إن ب

وصحة اتصاف الرب سبحانه وتعاىل هبما فهما صفتان هللا تعاىل يتبني وجه الكمال له فيهما فقط وال ينبغي أن 
بكر بن جماهد وصاحبه أبو طاهر بن  يتجاوز ذلك ، وممن اختار قراءة مالك باأللف عيسى بن عمر وأبو حامت وأبو

أيب هاشم وهي قراءة قتادة واألعمش وأيب املنذر وخلف ويعقوب ورويت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبري وعبد الرمحن وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب وأيب هريرة ومعاوية مث عن 

واألسود وسعيد بن جبري وأيب رجاء والنخعي وأيب عبد الرمحن السلمي وحيىي بن يعمر احلسن وابن سريين وعلقمة 
وغريهم ، واختلف فيه عن علي وعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنهم أمجعني ، وأما قراءة ملك بغري ألف فرويت 

نهم أبو الدرداء وابن عمر أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقرأ هبا مجاعة من الصحابة والتابعني فمن بعدهم م



وابن عباس ومروان بن احلكم وجماهد وحيىي بن وثاب واألعرج وأبو جعفر وشيبة وابن جريج واجلحدري وابن 
جندب وابن حميصن ومخسة من األئمة السبعة وهي اختيار أيب عبيد وأيب بكر بن السراج النحوي ومكي املقري وقد 

  وأنا أستحب القراءة هبما هذه تارة وهذه تارةبينت كالمهم يف ذلك يف الشرح الكبري 

حىت إين يف الصالة أقرأ هبذه يف ركعة وهذه يف ركعة ونسأل اهللا تعاىل اتباع كل ما صح نقله والعمل به ، مث قال 
إىل صراط (وعند سراط والسراط أي جمردا عن الم التعريف ومتصال هبا ، مث اجملرد عن الالم قد يكون نكرة حنو 

صراط الذين أنعمت (، وقد تكون معرفة باإلضافة حنو ) أهدك صراطا سويا(-)هذا صراط مستقيم(-)مستقيم
، فلهذا مل أقل إرادة املنكر واملعرف ومثله ) صراطي مستقيما(-)صراطك املستقيم(-)صراط اهللا الذي(-)عليهم

عبة فإنه مل يأت جمردا عن الالم وكسر بيوت والبيوت ونقل قران والقران خبالف قوله يف لؤلؤ يف العرف والنكر ش
إال وهو نكرة ولو اقتصر على لفظ النكرة يف الكل حلصل الغرض فإن الم التعريف زائدة على الكلمة كما قال 
ووااله يف بئر ويف بئس ورشهم واحلكم عام يف كل ما يف القرآن من لفظ بئس جمردا من الراء والفاء والالم ويف 

اء ويف لبئس بالالم وإمنا نبه على ما فيه الم التعريف دون املضاف الحتاد لفظ الالم وبئس بالواو ويف فبئس بالف
وتعدد املضاف إليه ولو أنه قال سراط بسني قنبل كيف أقبال وبالصاد باقيهم وزايا أمشها البيت لتم له املقصود واهللا 

واعتمد على صورة الكتابة فلم خيف التباسا أعلم ، مث هذا أيضا مما استغىن فيه باللفظ عن القيد فكأنه قال بالسني 
وهذه الالم املنفردة هي فعل أمر من قوله وىل هذا هذا يليه ) ل(إذ يقرأ بالصاد وقنبال منصوب ألنه مفعول به لقوله 

ه إذا جاء بعده أي اتبع قنبال عند هاتني اللفظتني فاقرأ قراءته فيهما بالسني يف مجيع القرآن وقد بني ذلك بقوله رمح
  اهللا
)١٠٩(  

  بِحَْيثُ أََتى وَالصَّاُد زَاياً اِشمََّها لََدى َخلٍَف وَاْشِمْم ِلَخالَِّد االَوَّالَ

، والباء يف حبيث زائدة ولو ) واقتلوهم حيث ثقفتموهم(أي حبيث أتى املذكور وهذا لفظ يفيد العموم كقوله تعاىل 
ا كل موضع يطلق فيه اللفظ يكون خمصوصا بتلك مل يقل حبيث أتى القتصر احلكم على ما يف الفاحتة وهكذ

السورةكقوله ، وخفف كوف يكذبون سبيل برفع خذ ويف شركاي اخللف فإن كان اخلالف مطردا يف موضعني قال 
معا وإن كان يف أكثر قال مجيعا أو كال أو حيث جاء وحنو ذلك ومل خيرج عن هذا إال حروف يسرية كالتوراة 

ة الباقني بالصاد وهي أقوى القراءات التفاق الرسم عليها وأفصحها لغة وعلم أن قراءة وكأين يف آل عمران وقراء
الباقني بالصاد من قوله والصاد زايا أمشها كأنه قال والباقون بالصاد وأمشها زايا خلف ، وجيوز يف قوله الصاد 

ل كلمة السراط السني والصاد النصب والرفع والنصب هو املختار ألجل األمر وغلط من قال هنا الرفع أجود وأص
بدل منها ألجل قوة الطاء ومن أمشها زايا بالغ يف املناسبة بينهما وبني الطاء ، وروي عن بعضهم إبداهلا زايا خالصة 
واملعىن هبذا اإلمشام خلط صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتولد منهما حرف ليس بصاد وال زاي ، واإلمشام 

اعتبارات أربعة ، أحدها خلط حرف حبرف كما يف الصراط وما يأيت يف أصدق ومصيطر ، يف عرف القراء يطلق ب
والثاين خلط حركة بأخرى كما يأيت يف قيل وغيض وأشباههما ، والثالث إخفاء احلركة فيكون بني اإلسكان 

تني بعد سكون ، على ظاهر عبارة صاحب التيسري ، والرابع ضم الشف) تأمنا على يوسف(والتحريك كما يأيت يف 
احلرف ، وهو الذي يأيت يف باب الوقف ويف باب وقف محزة وهشام وآخر باب اإلدغام على ما سنبني ذلك 

ونوضح ما فيه من اإلشكاالت إن شاء اهللا وقوله لدى خلف أي عنده ومعىن عنده أي يف مذهبه وقراءته ووصل 



تقدم وأصله من قوهلم أمشمته الطيب أي أوصلت  مهزة القطع من قوله وأمشم خلالد ضرورة كما صرف براءة فيما
إليه شيئا يسريا مما يتعلق به وهو الرائحة واألوال مفعول وامشم ونقل احلركة من مهزة أول إىل الم التعريف 

  فتحركت فإن مل يعتد

وسيأيت  باحلركة كان حذف التنوين من قوله خلالد اللتقاء الساكنني تقديرا وإن اعتد هبا فحذف التنوين ضرورة
، أي أمشه وحده خالد دون ) اهدنا الصراط املستقيم(حتقيق هذين الوجهني يف مسألة عادا األوىل واملراد باألول ، 

ما بقي يف الفاحتة ويف مجيع القرآن وهذه إحدى الروايات عنه وقل من ذكرها ، وروي أنه يوافق خلفا يف حريف 
ما كان باأللف والالم فقط يف الفاحتة وغريها ، والرواية الرابعة أنه الفاحتة معا دون سائر القرآن ، وروي أنه يشم 

يقرأ بالصاد خالصة كسائر القراء يف الفاحتة وغريها ، قال أبو الطيب بن غلبون املشهور عن خالد بالصاد يف مجيع 
لكبري تعليل هذه القرآن قال وهذه الرواية هي املعول عليها وهبا آخذ يف فاحتة الكتاب وغريها ، ويف الشرح ا

  الروايات وبسط القول يف ذلك واهللا أعلم
)١١٠(  

  َعلَْيهِْم إِلَْيهِْم َحمَْزةٌ َولََدْيهِمُو َجِميعاً بَِضمِّ الْهاِء َوقْفاً َوَمْوِصالَ

أي قرأ محزة هذه األلفاظ الثالثة بضم اهلاء وحذف واو العطف من إليهم ضرورة وسيأيت له نظائر فموضع عليهم 
ولديهم نصب على املفعولية وجيوز الرفع على االبتداء وخربه محزة أي يقرؤهن بالضم أو قراءة محزة واألوىل  وإليهم

أن يلفظ بالثالثة يف البيت مكسورات اهلاء ليتبني قراءة الباقني ألن الكسر ليس ضدا للضم فال تتبني قراءهتم من 
ده وسبق لسانه حالة اإلمالء إىل قوله بضم اهلاء وسيأيت يف قوله بضم اهلاء ولو قال بضم الكسر لبان ذلك ولعله أرا

قوله كسر اهلاء بالضم مشلال وقف للكل بالكسر مكمال ما يوضح أن اخلالف يف هذا الباب دائر بني كسر اهلاء 
وضمها ومن عادته احملافظة على قيوده وإن كان موضع اخلالف مشهورا أو ال حيتمل غريه كقوله وهاهو وهاهي 

مث قال والضم غريهم وكسر مع كونه صرح بلفظي هو وهي وهذه الكلمات الثالث ليس منها يف الفاحتة إال  أسكن
عليهم وأدرج معها إليهم ولديهم الشتراكهن يف احلكم وهذا يفعله كثريا حيث يسمح النظم به كقوله وقيل وغيض 

سورته كقوله يف األحزاب مبا  وجئ وحيل وسيق وسيء وسيت ويتركه حيث يتعذر عليه فيذكر كل واحد يف
يعلمون اثنان عن ولد العال ، مث قال يف سورة الفتح مبا يعملون حج وقال يف البقرة وفتحك سني السلم مث ذكر يف 
األنفال الذي يف سورة القتال فكل واحد من اجلمع والتفريق يقع مع احتاد القارئ واختالفه وقوله مجيعا أي حيث 

يع القرآن ووقفا وموصال حاالن من محزة أي ذا وقف ووصل أي يف حاليت وقفه ووصله وقعت هذه الثالث يف مج
فاملوصل والوصل مثل املرجع والرجع ، واعلم أن الضم يف اهلاء هو األصل مطلقا للمفرد واملثىن واجملموع حنو منه 

وكسرت إذا وقع قبلها وعنه ومنهما وعنهما ومنهم وعنهم ومنهن وعنهن ، وفتحت يف منها وعنها ألجل األلف 
كسر أو ياء ساكنة حنو هبم وفيهم فمن قرأ بالضم فهو األصل ، وإن كان الكسر أحسن يف اللغة كما قلنا يف 

  الصراط وإمنا اختص محزة هذه األلفاظ الثالثة بالضم ألن الياء فيها بدل عن األلف ولو نطق باأللف مل

ا اختص مجع املذكر دون املؤنث واملفرد واملثىن فلم يضم عليهن يكن إال الضم يف اهلاء فلحظ األصل يف ذلك وإمن
وال عليه وال عليهما ألن امليم يف عليهم يضم عند ساكن يف قراءته ومطلقا يف قراءة من يصلها بواو فكان الضم يف 

ء التثنية اهلاء إتباعا وتقديرا وليس يف عليه وعليهما وعليهن ذلك ومل يلحظ يعقوب احلضرمي هذا الفرق فضم ها



وما (يف الفتح )عليه اهللا(، وضم حفص ) ألهله امكثوا(ومجع املؤنث وحنو فيهم وسيؤتيهم وقد ضم محزة فيما يأيت 
  ، والضم األصل يف الكل واهللا أعلم) أنسانيه إال الشيطان

)١١١(  
  الََراكاً َوقاَلُونٌ بَِتْخيِريِِه َج)ِد(َوِصلْ َضمَّ مِيمِ الَْجْمعِ قَْبلَ ُمحَرٍَّك 

نبه على أن أصل ميم اجلمع أن تكون مضمومة واملراد بوصل ضمها إشباعه فيتولد منه واو وذلك كقوهلم يف أنتم 
ومنهم أنتمو ومنهمو فيكون زيادة اجلمع على حد زيادة التثنية هذه بواو وهذه بألف فأنتمو وأنتما كالزيدون 

ومهوا فوارسها وهم (ئها يف الشعر وغريه ، قال لبيد والزيدان وقاما وقاموا وكالمها لغة فصيحة وقد كثر جمي
من (، وقال الفرزدق ، ) هززتكمو لو أن فيكم مهزة (، فجمع بني اللغتني وكذا فعل الكميت يف قوله ، ) حكامها 

كفر ، وقوله قبل حمرك احتراز مما بعده ساكن وسيأيت حكمه ألن الزيادة قبل ) معشر حبهم دين وبغضهموا 
ية إىل حذفها اللتقاء الساكنني ، وبقي عليه شرط آخر وهو أن ال يتصل مبيم اجلمع ضمري فإنه إن الساكن مفض

 -فإذا دخلتموه (اتصل هبا ضمري وصلت جلميع القراء وهي اللغة الفصيحة حينئذ وعليها جاء الرسم حنو 
، ) وإذ يريكموهم -حيث ثقفتموهم  -حيث وجدمتوهم  -أنلزمكموها  -فأسقيناكموه  -فاختذمتوهم سخريا 

وقوله دراكا أي متابعة وهو مصدر يف موضع احلال أي صلة تابعا ملا نقل يقال دارك الرجل صوبه أي تابعه والدال 
رمز ابن كثري وصرف اسم قالون هنا وترك صرفه فيما تقدم فيكون صرفه أو ترك صرفه للضرورة وجال أي كشف 

كثري وقراءة اجلماعة على صحة القراءتني وثبوهتما أي يروى عن قالون وذلك ألنه نبه بتخيريه بني مثل قراءة ابن 
الوجهان الوصل وتركه وهذا التخيري منقول أيضا عن نافع نفسه ويروى عن قالون مثل ورش وعن ابن كثري مثل 

  اجلماعة
)١١٢(  

  ُد لَِتكُْمالََوِمْن قَْبلِ َهْمزِ الْقَطْعِ ِصلَْها ِلَوْرِشهِْم َوأَْسكََنهاَ الَْباقُونَ َبْع

كان يلزمه أن يذكر مع ورش ابن كثري وقالون لئال يظن أن هذا املوضع خمتص بورش كما قال يف باب اإلمالة رمى 
صحبة ولو قال ومن قبل مهز القطع وافق ورشهم حلصل الغرض ، ومعىن البيت أن ورشا يقرأ مثل قراءة ابن كثري 

إنا معكم  -ومنهم أميون  -أأنذرهتم أم مل  -عليهم (يف الوصل حنو  إذا كان بعد امليم مهزة قطع وهي اليت تثبت
، لكن ورشا يكون أطول مدا من ابن كثري على أصله وإمنا خص ورش الصلة مبا كان قبل مهزة حلبه املد ) إمنا

أمرخ (قيس ، وإيثاره له وهلذا مد ما بعد اهلمزة يف وجه كما سيأيت وأراد أيضا اجلمع بني اللغتني كما قال امرؤ ال
، وخص ذلك ليستعني باملد على النطق باهلمز ، قال أبو علي كأنه ) خيامهمو أم عشر أم القلب يف إثرهم منحدر

أحب األخذ باللغتني وكان املد قبل اهلمزة مستحبا ، واعتل له املهدوي وغريه مبا يلزمه من نقل احلركة على أصله 
ر فآثر أن حيركها حبركتها األصلية وال تعتورها احلركات العارضة ولو نقل إليها لتحركت بالضم والفتح والكس

واهلاء يف صلها وأسكنها تعود على ميم اجلمع وإمنا بني قراءة الباقني أهنا باإلسكان لئال يظن أهنا بترك الصلة وال 
وهو املعرب عنه مث  يلزم من ترك الصلة اإلسكان إذ رمبا تبقى امليم مضمومة من غري صلة كما يفعل يف هاء الكناية

بالقصر وسيأيت ومل يقرأ بذلك يف امليم لقوهتا واستغنائها عن احلركة وملا كانت اهلاء خفية ضعيفة قويت باحلركة تارة 
وهبا وبالصلة أخرى وقوله بعد متعلق بالباقون أي الذين بقوا يف ذكرى بعد ذكر من وصل وال جيوز تعلقه بأسكنها 

لواصلني يف الزمان كابن عامر إال على تأويل ترتيب الذكر فريجع إىل املعىن األول وجيوز ألن من املسكنني من سبق ا



أن يتعلق مبحذوف ولتكمال أيضا متعلق به أي أعلمتك بقراءة الباقني بعد ما ذكرت قراءة الواصلني لتكمل وجوه 
لالم للعاقبة ألهنم مل يسكنوها هلذه العلة القراءة يف ميم اجلمع وإن علقنا بعد بالباقون كان لتكمال متعلقا بأسكنها وا

  وإمنا كانت العاقبة ذلك ، وجيوز على هذا

أن يتعلق الالم بصلها والواو يف وأسكنها للحال أي صلها لورش يف احلال اليت أسكنها فيها الباقون لتكمل وجوهها 
لصلة يف الوقت وكذا يف هاء وإسكان ميم اجلمع هو اللغة الفصيحة الفاشية ، وقد وافق من وصلها على ترك ا

  الكناية ومل ينبه الناظم على ذلك يف البابني واهللا أعلم
)١١٣(  

  َوِمْن ُدوِن َوْصلٍ وُضمََّها قَْبلَ َساِكنٍ ِلكُلٍ َوَبْعَد الَْهاِء كَْسُر فََتى الَْعالَ
بعد مهزة الوصل فقال  ذكر يف هذا البيت حكم ميم اجلمع إذا لقيها ساكن وال يقع ذلك الساكن يف القرآن إال

ضمها من غري صلة لكل القراء ووجه الضم حتريكها اللتقاء الساكنني واختري ذلك ألنه حركتها األصلية فهي أوىل 
من حركة عارضة ومل متكن الصلة ألن إثباهتا يؤدي إىل حذفها ألجل ما بعدها من الساكن وضمها فعل أمر ، ويف 

، ) وأنتم األعلون(-) منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون(بله أو ما بعده ومثله نسخة ضمها على أنه مبتدأ خربه ما ق
، ) قال رب(، ألن الساكن بعدها مدغم فيبقى من باب إدغام أيب عمرو ) ومنهم الذين(وكان ميكن إثبات الصلة يف 

ي طارئ على حرف وقد فعل ذلك البزي يف عنهو تلهى فظلتمو تفكهون إال أن الفرق أن إدغام أيب عمرو والبز
املد فلم حيذف له ، وكذا إدغام دابة والصاخة وخاصة فلم حيذف حرف املد خوفا من اإلجحاف باجتماع إدغام 
طارئ وحذف ، وأما إدغام الالم يف الذين وحنوه فألصل الزم وليس بطارئ على حرف املد فإنه كذلك أبدا كان 

ردا للقاعدة فلم يقرأ منهمو الذين كما مل يثبت حرف املد قبله حرف مد أو مل يكن فحذف حرف املد للساكنني ط
، مث قال وبعد اهلاء كسر فىت العال أي إن وقع قبل امليم اليت قبل ) ويف النار(-)وادخال النار(-)قالوا اطرينا(يف مثل 

كر شرط كسر الساكن هاء كسر أبو عمرو امليم إتباعا للهاء ألن اهلاء مكسورة وبقي الباقون على ضم امليم مث ذ
  اهلاء فقال

)١١٤(  
  ـمْلَالَ)َشـ(َمَع الْكَْسرِ قَْبلَ الَْها أَوِ الَْياِء َساكِناً َويف الَْوْصلِ كَْسُر الَْهاِء بالضَّمَّ 

أي إذا كان قبل اهلاء كسر أو ياء ساكنة وقصر لفظ اهلاء ضرورة وساكنا حال من الياء والياء كغريها من احلروف 
ها ، ومعىن مشلل أسرع وفاعله ضمري عائد على كسر اهلاء أي أتى بالضم يف عجل جعل الكسر جيوز تأنيثها وتذكري

آتيا بالضم جتوزا واتساعا وإن كانا ال جيتمعان ، ووجهه توافق معىن القراءتني وصحتهما وحلول كل واحد منهما 
 امليم واإلتباع يف اهلاء وأبو عمرو يف حمل اآلخر والشني رمز محزة والكسائي قرءا بضم اهلاء وامليم على األصل يف

وكسر اهلاء ملا قبلها وامليم لإلتباع والباقون ضموا امليم على األصل ملا احتاجوا إىل حتريكها ألجل الساكن بعدها 
وكسروا اهلاء جملاورة ما أوجب ذلك من الكسر أو الياء الساكنة كما أمجعوا على هبم وفيهم إذا مل يكن بعدها 

الوا باخلروج من كسر إىل ضم ألن الكسر عارض قاله أبو علي ، وقوله يف الوصل مل يكن إليه حاجة ساكن ومل يب
فإن الكالم فيه فكان ينبغي أن ينبه على أنه شرط يف ضم امليم كما أنه شرط يف ضم اهلاء وإال فإتيانه به هاهنا يوهم 

بعد ذلك وقف للكل بالكسر مث مثل ما ذكره أنه شرط يف ضم اهلاء فقط وليس كذلك وكان يغين عنه أيضا قوله 
  فقال



)١١٥(  
  كََما بِهُِم الْأَْسَبابُ ثُمَّ َعلَْيهُِم الِْقتَالُ َوِقْف ِللْكُلِّ بِالْكَْسرِ ُمكِْمالَ

من (-)قلوهبم العجل(ومثله يف ) وتقطعت هبم األسباب(ما يف كما زائدة مثل ما قبل اهلاء فيه كسر بقوله تعاىل 
إذ (-)يريهم اهللا أعماهلم(ومثله ) فلما كتب عليهم القتال(، ومثل ما قبله ياء ساكنة بقوله سبحانه ) نيدوهنم امرأت

، مث قال وقف للكل بالكسر يعين يف اهلاء ألن ضمها يف قراءة محزة والكسائي كان إتباعا لضم ) أرسلنا إليهم اثنني
أنعمت (وال ضم الكسائي حنو ) يف قلوهبم مرض(يف حنو  امليم ال جملرد كون الضم هو األصل فإهنما مل يضما اهلاء

، وإذا كان ضم اهلاء إتباعا للميم ففي الوقف سكنت امليم فلم يبق إتباع فعاودا كسر اهلاء وال يستثين من ) عليهم
ثر هذا إال الكلمات الثالث املقدم ذكرها وهي عليم وإليهم ولديهم فإن محزة يضم اهلاء فيها وقفا ووصال فال يؤ

، إال سكون امليم فقط وكان ينبغي للناظم أنه ينبه على سكون امليم ) عليهم القتال(الوقف يف مذهبه شيئا يف حنو 
وقفا كما نبه على كسر اهلاء ولكنه أمهله لوضوحه ومكمال حال أي قف مكمال وجوه القراءة يف ميم اجلمع واهللا 

  أعلم
  باب اإلدغام الكبري

)١١٦(  
  غَاَم الْكَبَِري َوقُطُْبُه أَُبو َعْمرٍ والَْبصْرِيُّ ِفيِه َتحَفَّالََوُدوَنكَ االُِْد

دونك هنا من ألفاظ اإلغراء يقال دونك كذا أي خذه واإلدغام مفعول به وقطب كل شيء مالكه وهو ما يقوم به 
أبو عمرو خربه مث وقطب القوم سيدهم الذي يدور عليه أمرهم والواو يف وقطبه للحال أو لالستئناف وقطبه مبتدأ و

استأنف مجلة أخرى فقال فيه حتفال أي يف أيب عمرو اجتمع اإلدغام يقال حتفل اجمللس وحتفل اللنب يف الضرع وحتفل 
الوادي إذا امتأل باملاء وجيوز أن يكون أبو عمرو عطف بيان واخلرب فيه حتفال على أن تكون اهلاء يف فيه لإلدغام 

عمرو أي حتفل أبو عمرو يف أمر اإلدغام من مجيع حروفه ونقله واالحتجاج له  وفاعل حتفل ضمري عائد على أيب
والقراءة به يقال احتفلت لكذا أو بكذا أو يف كذا وحتفل مبعناه مثل اكتسب وتكسب أراد بذلك أن مدار اإلدغام 

كالمهما مروي عن على أيب عمرو فمنه أخذ وإليه أسند وعنه اشتهر من بني القراء السبعة واإلظهار واإلدغام 
اليزيدي عن أيب عمرو من طريق الدوري والسوسي وغريمها ومل أر بعد يف كتاب ختصيص رواية السوسي بذلك عن 

الدوري وقد كان الشيخ الشاطيب رمحه اهللا يقرئ به من طريق السوسي ومل يوافق أبا عمرو يف املشهور على شيء 
، وما ذكر معها يف سورهتا ، واختالف أبو ) والصافات صفا) (ئفةبيت طا(من اإلدغام الكبري سوى محزة يف إدغام 

طاهر بن أيب هاشم اإلظهار كما هو مذهب سائر القراء قال ألن فيه إيتاء كل حرف حقه من إعرابه أو حركة بنيته 
تعاىل  اليت استحقها واإلدغام يلبس على كثري من الناس وجه اإلعراب ، ويوهم غري املقصود من املعىن حنو قوله

، القراءة ) بيت طائفة(، ومل يذكر أبو عبيد اإلدغام يف كتابه وقال يف ) واملصور له(-)ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه(
  عندنا هي األوىل يعين اإلظهار لكراهتنا اإلدغام إذا كان تركه ممكنا

)١١٧(  
  لَْيَس ُمَعوَّالَفَِفي ِكلَْمٍة َعْنُه َمَناِسكَكُْم َوَما سَلَككُّْم َوَباِقي الَْبابِ 



األوىل أن يقرأ مناسككم يف هذا البيت من غري إدغام ألنه إن قرىء مدغما لزم ضم امليم وصانتها بواو وليست 
قراءة أيب عمرو وال غريه هكذا نعم جيوز من حيث اللغة فلهذا نقول إن اضطررنا إليه جاز ارتكابه كقوله فيما بعد 

يتزن إال بالصلة وأما سلككم فال يستقيم التلفظ به يف البيت إال مدغما ساكن ، ألن البيت ال ) وطبع على قلوهبم(
، يف سورة املدثر أي مل يأت اإلدغام من ) وما سلككم يف سقر(يف البقرة ) فإذا قضيتم مناسككم(امليم وأراد قوله 

كما سيأيت يف أول الباب  ،) يرزقكم(أيب عمرو يف حرفني يف كلمة واحدة إال يف هذين املوضعني ، ويرد عليه حنو 
اآليت فإنه أدغم ذلك وشبهه ومجيعه من باب اإلدغام الكبري يف كلمة واحدة وإمنا خصص هذين من باب التقاء 
املثلني يف كلمة واحدة وما أوردناه هو من باب املتقاربني وإمنا ورد عليه من جهة أنه مل يقيد باملثلني بل قال ففي 

ا البيت سوى أنه حضنا على اإلدغام الكبري ومل يعرفنا ما هو ووقع يل أنه لو قال عوض كلمة عنه ومل يتقدم قبل هذ
، لكان شرحا لإلدغام الكبري ) أبو عمرو البصري يدغم أن حترركا والتقى املثالن يف الثاين األوال(البيت السابق ، 

كا والتقى من باب قاما وقعد الزيدان وهو الواقع يف املثلني ويأيت قوله ففي كلمة عنه بعد متهيد قاعدته وقولنا حتر
الوجه املختار للبصريني يف باب توجه الفعلني إىل فاعل واحد فاعلم أن اإلدغام الكبري ضربان ، أحدمها إدغام حرف 
يف مثله وهو الذي ذكره يف مجيع هذا الباب ، واآلخر إدغام حرف يف مقاربه وسيأيت يف الباب اآلخر وشرطهما معا 

متحركني فإن سكن أول املثلني وجب له إدغام لكل بشرط أن ال يكون حرف مد ولني مث احلرف الذي  أن يكونا
يدغم يف مثله ال خيلو هو والذي يدغم فيه إما أن يلتقيا يف كلمة أو يف كلمتني فإن التقيا يف كلمة مل يدغم إال يف 

ليس معوال أي على إدغامه أو ال معول عليه بإدغام هاتني الكلمتني املذكورتني يف هذا البيت ، مث قال وباقي الباب 
  أو التقدير وإدغام باقي الباب ليس

معوال عليه فحذف املضاف كما أن التقدير ففي كلمة عنه إدغام مناسككم وباقي الباب مثل قوله تعاىل بأعيننا 
ك ما قبل املثلني ويف وأتعدانين وجباههم ووجوههم وبشرككم وقد روى إدغام ذلك وهو يف بأعيننا أقوى لتحر

بشرككم ضعيف لسكونه وهو حرف صحيح ، وقد أدغم أبو عمرو وغريه مواضع تأيت يف سورها مثل ما مكنين 
، يف آخر األعراف وعو ضعيف ألن احلرف املدغم ) إن ويل اهللا(وتأمروين أعبد وأحتاجوين يف اهللا وروى إدغام 

  واهللا أعلم) مس سقر(مشدد وسيأيت ألنه ال يدغم مثل ذلك حنو 
)١١٨(  

  َوَما كَانَ ِمْن ِمثْلَْينِ يف ِكلَْمَتْيهَِما فَالَ ُبدَّ ِمْن إْدغَامِ َما كانَ أَوَّالَ
أي وما وجد من هذا القبيل وهو التقاء مثلني يف كلمتني ويلزم من ذلك أن يكون أحدمها آخر كلمة واآلخر أول 

ما يأيت استثناؤه مما أمجع عليه أو اختلف فيه وشرطهما أن يتحركا كلمة بعدها فالبد من إدغام األول يف الثاين إال 
ومثال ) وقد دخلوا(-)إذ ذهب(فإن سكن األول أدغم للجميع وإن سكن الثاين فال إدغام للجميع ، مثال األول 

القرآن يف ، مث هذا اإلدغام يف املثلني من كلمتني يأيت يف ) كمثل العنكبوت اختذت(-)إىل الصالة اختذوها(الثاين 
سبعة عشر حرفا ألن عشرة من باقي احلروف مل يلتق منها مثالن متحركان يف القرآن وهي اجليم واخلاء املعجمة 

والدال والذال والزاي والشني املعجمة والصاد والضاد والطاء الظاء ، وأما األلف فال يتأتى إدغامها ألهنا ال تزال 
عمرو يسقط األوىل إن اتفقتا ويسهل الثانية إن اختلفتا على ما سيأيت بيانه فال ساكنة ، وأما اهلمزتان إذا التقتا فأبو 

، ) أنا نذير(إدغام فيها ، وأما احلروف اليت تدغم يف مقارهبا فستة عشر حرفا ستأيت يف الباب اآليت وأما حنو قوله 
 الوقف ومما يدغم آخر سورة الرعد فإن املثلني التقيا لفظا وال إدغام حمافظة على حركة النون وهلذا تعمد بألف يف



  وإبراهيم إذا وصال بالنسبة عند من يرى ذلك أليب عمرو وقد ذكر فيه خالف واهللا أعلم
)١١٩(  

  كََيْعلَُم َما ِفيِه ُهًدى َوطُبِْع َعلَى قُلُوبِهُِم وَالَْعفَْو َوأُْمرْ َتَمثَّالَ
يف سبعة عشر حرفا وهي الباء والتاء والثاء واحلاء املهملة  مثلى التقاء املثلني يف كلمتني ، وقد تقدم أن ذلك واقع

ثالث (-)الشوكة تكون(-)لذهب بسمعهم(والراء والسني املهملة والعني وعشرة األحرف بعدها مثال ذلك 
، ) ومن يبتغ غري اإلسالم(-)وطبع على قلوهبم(-)وترى الناس سكارى(-)فاستغفر ربه(-)ال أبرح حىت(-)ثالثة

-)تعلم ما(-)جعل لكم(-)إنك كنت بنا(-)الغرق قال آمنت(-)تعرف يف وجوههم(رآن للغني غريه وليس يف الق
، وقوله متثال أي متثل املذكور ) نودي يا موسى(وال متنع صلة اهلاء ، ) إنه هو(-)إال هو واملالئكة(-)أحسن نديا(

شكل وتصور وتبني وقد تضمن ما مثل به وهو إدغام أول املثلني إذا التقيا يف كلمتني ، ومعىن متثال أي تشخص وت
يف هذا البيت ثالثة أنواع عليها مدار الباب ، وذلك أن احلرف املدغم إما أن يكون قبله متحرك أوال فإن كان 

، ) فيه هدى(، وإن مل يكن متحركا فإما أن يكون حرف مد أو ال فإن كان فمثاله ) وطبع على(-)يعلم ما(فمثاله 
، وهذا القسم إطالق اإلدغام عليه فيه مساحمة ) خذ العفو وأمر(هو حرف صحيح ومثاله وإن مل يكن حرف مد ف

  خبالف النوعني املتقدمني وسيأيت حتقيق ذلك يف آخر باب إدغام املتقاربني ، مث ذكر ما استثىن إدغامه من املثلني فقال
)١٢٠(  

  ي تنْوِيُنُه أَْو ُمثَقَّالَإِذَا لَْم َيكُْن َتا ُمْخبِرٍ أَْو ُمَخاطَبٍ أوِ الُْمكَْتِس

الضمري يف يكن عائد إىل قوله ما كان أوال أي إذا مل يكن ذلك األول من املثلني تاء خمرب أي ضمريا هو تاء دالة على 
املتكلم أو يكن تاء خماطب أو يكن الذي اكتسى تنوينه أي منونا ، وأشار بذلك إىل أن نون التنوين كاحللية والزينة 

ن يعدم وقصر لفظ تا وأسكن ياء املكتسي ضرورة ومها منصوبان خربين لقوله يكن وهلذا نصب أو مثقال فال ينبغي أ
وعلة استثناء املنون واملثقل ظاهرة ، أما املنون فألن التنوين حاجز بني املثلني وهو حرف صحيح معتد به يف زنة 

املثقل فيستحيل إدغامه بدون حذف أحد احلرفني  الشعر ، وتنقل إليه حركة اهلمزة ويكسر اللتقاء الساكنني ، وأما
، ومل يعتد ) من أنصار ربنا(من املشدد وقد حكى بعضهم إدغامه على لغة ختفيف املشدد وحكى بعضهم إدغام 

، وفيه املانعان اخلطاب والتشديد والعلة يف ) لقد كدت تركن(بالتنوين لذهابه يف الوقف وحكى بعضهم إدغام 
 واملخاطب كوهنما كناية عن الفاعل أو شبهه واإلدغام تقريب من احلذف والفاعل ال حيذف حنو استثناء تاء املخرب

، وأحلق بذلك التاء من أنت تكره وشبهه ليكون الباب واحدا وذكر لذلك علل ) وما كنت تتلو(-)كنت ترابا(
  أخر هي يف الشرح الكبري

)١٢١(  
  يٌم وَأَْيضاً َتمَّ ِميقاَُت ُمثِّالَكَكُْنُت تَُراباً أَْنَت ُتكْرُِه وَاِسٌع َعِل

هذه أمثلة ما تقدم استثناؤه يف البيت السابق على ترتيبه وقوله وأيضا أي أمثل النوع الرابع وال أقتصر على متثيل 
األنواع الثالثة وهو مصدر آض إذا رجع والضمري يف مثال عائد على املذكورات أي مثل مجيع املستثىن أو يكون 

وخر (-)مس سقر(، أي وأيضا مث ميقات مثل به كما مثل بالثالثة األول ومثله ) مت ميقات(لفظ عائدا على 
-)من فضله(-)سبحانه هو اهللا(، وقد أورد على استثناء املنون اهلاء املوصولة بواو أو ياء حنو ) وأحل لكم(-)راكعا



بني املثلني ، زعم أبو حامت وغريه أن اإلدغام  ، وقيل يلزم استثناؤه أيضا فإن الواو والياء حرف حاجز) هو خريا هلم(
فيها غري جائز ، والفرق بينهما أن التنوين حرف مستقل مقصود يف نفسه دال على متكن االسم وصرفه والصلة 

عبارة عن إشباع حركة اهلاء فلم يكن هلا استقالل وهلذا حتذف للساكن والتنوين حيرك ، وإذا اجتمع التنوين 
  حرف العلة وبقي التنوين حنو قاض وغاز فهو أوىل باالعتداد فضال عن الصلة واهللا أعلموحرف العلة حذف 

)١٢٢(  
  َوقَْد أَظَْهرُوا ِفي الْكَافِ َيْحزُْنَك كُفُْرُه إِذِ النُّونُ ُتخْفَى قَْبلََها لُِتَجمَّالَ

لة اليت ذكرها وبعضهم أدغمه ، استثناه بعضهم للع) ومن كفر فال حيزنك كفره(أراد قوله تعاىل يف سورة لقمان 
جريا على األصل والضمري يف أظهروا يعود إىل بعض املصنفني والرواة وأهل االختيار ال إىل مجيعهم ألهنم خمتلفون يف 
ذلك على ما نقلناه يف الشرح الكبري وهذه العلة ذكرها أبو طاهر بن أيب هاشم وغريه وهي أن اإلخفاء تقريب من 

قبل الكاف على ما سيأيت تقريره يف باب أحكام النون الساكنة والتنوين وإذا كان اإلخفاء  اإلدغام والنون ختفى
وحنوه وذلك ممتنع اإلدغام فكذا ) مس سقر(كاإلدغام فكأن الكاف ، األوىل مدغم فيها فتكون كاحلرف املشدد يف 

ون أيضا خمفاة قبل التاء فكأن الناظم هذا وهذه العلة تقوي استثناء تاء املخرب واملخاطب يف حنو كنت وأنت ألن الن
هلذه ) حيزنك(أراد هبذه العبارة االستدالل على صحة استثناء تاء املخرب واملخاطب فقال إهنم أظهروا الكاف من 

العلة وهي موجودة يف تاءى املخرب واملخاطب وإذ ظرف فيه معىن التعليل وقوله لتجمال تعليل إلخفاء النون أو 
  فيه للكلمة أي لتجمل الكلمة ببقائها على صورهتا واهللا أعلملإلظهار والضمري 

)١٢٣(  
  َوِعْنَدُهُم الَْوْجَهاِن يف كُلِّ َمْوِضعٍ َتَسمَّى ِلأَْجلِ الَْحذِْف ِفيِه ُمَعلَّالَ

أي وعند املصنفني من املشايخ الوجهان من اإلظهار واإلدغام يف كل موضع التقى فيه مثالن بسبب حذف وقع يف 
لكلمة األوىل ألمر اقتضى ذلك وقد يكون احملذوف حرفا أو حرفني ، فمن نظر إىل أصل الكلمة فيظهر إذ مل آخر ا

يلتق يف األصل مثالن ومن نظر إىل احلالة املوجودة فيدغم وقوله تسمى فعل ماض وقع صفة ملوضع وأضاف 
مى بضم الياء املثناة من حتت لكان حسنا التسمية إليه جتوزا ألجل أنه وجد فيه ما اقتضى تلقينه بذلك ولو قال يس

وهو حقيقة الكالم ومعلال مفعول به على الوجهني وكل كلمة فيها حرف العلة وهي األلف والياء والواو موضع 
أحد حروفها األصول تسمى معلة فإن طرأ عليها ما يغري حرف العلة فيها من حذف أو قلب يقال هذه كلمة معتلة 

إعالل ومرض فقوله معلال ال جييء من أعله إمنا هو اسم مفعول من علله وال يبعد  وقد أعلت كأنه حصل هبا
  استعماله مبعناه مثل نزل وأنزل مث مثل ذلك فقال

)١٢٤(  
  كََيْبَتغِ َمْجُزوماً َوإِنْ َيُك كاِذباً وََيْخلُ لَكُْم َعْن َعاِلمٍ طَيِّبِ الَْخالَ

صل يبتغي بالياء فحذف للجزم وقوله جمزوما حال نبه هبا على أن هذا ، كان األ) ومن يبتغ غري اإلسالم دينا(أراد 
اللفظ فرع عن غريه وإن يك أصله يكون فسكنت النون للجزم فحذفت الواو اللتقاء الساكنني مث حذفت النون 

ر وقوله ، أصله خيلو بالواو وإمنا حذفت جوابا لألم) خيل لكم وجه أبيكم(ختفيفا فهذه الكلمة حذف منها حرفان ، 
عن عامل متعلق بقوله يف البيت السابق وعندهم الوجهان أي عند أهل األداء الوجهان مرويان عن عامل طيب اخلال 
وأراد به أبا عمرو بن العالء نفسه ألنه قطب ذلك كما سبق أو أراد به أبا حممد اليزيدي ألنه هو الذي شهر ذلك 



عن العلم ألن الناس يقتبسونه كما خيتلون اخلال ويقال هو طيب  عنه ، واخلال بالقصر الرطب من احلشيش وكىن به
اخلال أي حسن احلديث ، وقال الشيخ أبو احلسن رمحه اهللا أراد بالعامل الطيب نفسه أو صاحب التيسري أي خذه أو 

  أخذته أنا عنه واهللا أعلم
)١٢٥(  

  لْإِْدغَامِ الَ َشكَّ أُْرِسالََوَيا قَْومِ َماِلي ثُمَّ َيا قَْومِ َمْن بِالَ ِخالٍَف َعلَى ا
، أرسال أطلقا على اإلدغام بال خالف ال شك ) ويا قوم من ينصرين من اهللا(-)يا قوم مايل أدعوكم إىل النجاة(أراد 

يف ذلك إذ ليس فيهما ما مينع اإلدغام وإن توهم متوهم أنه من باب املعتل ألن أصله يا قومي بالياء مث حذفت رد 
اللغة الفصيحة يا قوم حبذف الياء وصاحبها ال يثبت الياء حبال فصارت الياء كالعدم من حيث التزم عليه ومهه فإن 

حذفها وألن الياء احملذوفة من يا قوم ليست من أصل الكلمة بل هي ضمري املضاف إليه خبالف احملذوف من يبتغ 
ام يف املعتل فقال قد أمجعوا على إدغام وحنوه وكأن الناظم أورد هذا البيت يف صورة االحتجاج على ترجيح اإلدغ

  هذا فكذا ما سبق ونص صاحب التيسري على أنه من املعتل مع اإلمجاع على اإلدغام
)١٢٦(  

  َوإِظْهَاُر قَْومٍ آلَ لُوٍط ِلكَْونِِه قَِليلَ ُحرُوٍف َردَّه َمنُْ َتنَبَّالَ
حيث وقع لقلة حروفه وهو يف احلجر ) آل لوط(م عىن بالقوم أبا بكر بن جماهد وغريه من البغداديني منعوا إدغا

والنمل والقمر وال أعلم ما معىن قوهلم إنه قليل احلروف فإهنم إن عنوا به أنه يف اخلط حرفان فال اعتبار باخلط وإمنا 
االعتبار باللفظ وهو باللفظ ثالثة أحرف فهو مثل قال هلم فكما يدغم قال يدغم آل ألنه مثله وعلى وزنه فيمنع 

هذا التعليل من أصله ويرد على قائله فقوله وإظهار قوم مبتدأ خربه قوله رده من تنبال يعين به صاحب التيسري 
وغريه أي من صار نبيال يف العلم أي من رسخت فيه قدمه أو من مات من املشايخ يعين أن هذا رد قدمي ، مث بني 

  الذي رده به فقال
)١٢٧(  

  َحجَّ ُمظْهٌِر بِإِْعالَلِ ثَانِيهِ إِذَا َصحَّ الَعَْتالَ بِإِْدغاَمِ لََك كَْيًدا َولَْو

قال صاحب التيسري رمحه اهللا قد أمجعوا على إدغام لك كيدا يف يوسف وهو أقل حروفا من آل ألنه على حرفني 
وهو وقيل ال يستقيم هذا الرد ألن ذلك كلمتان الالم حرف والكاف جمرورة احملل هبا فهي قائمة مقام اسم مظهر 

فكذا الكاف اليت هي كناية عنه ، مث قال ولو حج مظهر أي ولو احتج من ) ليوسف يف األرض(يوسف فكما يدغم 
اختار اإلظهار استعمل حج مبعىن احتج مثل قرأ واقترأ وكسب واكتسب واملعروف أن حج مبعىن غلب يف احلجة يف 

بيت على هذا املعىن مل يبق لقوله العتال فائدة فإن كقوله صلى اهللا عليه وسلم فحج آدم موسى ، وإن محل ما يف ال
من غلب يف حجته معتل أي مرتفع وأراد أن يذكر حجة سائغة غري منقوضة عليه ملن اختار اإلظهار يف آل لوط 

وهي حجة قد سبق هبا مجاعة من املتقدمني مثل ابن أيب هاشم وابن مهران وصاحب التيسري وهي أن ثاين حروف آل 
ة بعد مرة واإلدغام تغيري آخر فعدل عنه خوفا من أن جيتمع على كلمة قليلة احلروف يف نظرهم تغيريات قد تغري مر

، وقوله إذا صح بعد قوله بإعالل ثانيه من حماسن الكالم حيث قابل اإلعالل ) وإن يك كاذبا(كثرية فيصري مثل 
 قال يف غري التيسري ال أعلم اإلظهار فيه من بالصحة يعين إذا صح له اإلظهار من جهة النقل فإن أبا عمرو الداين

  طريق اليزيدي ، مث بني إعالل ثانيه فقال



)١٢٨(  
  فَإِْبدَالُُه ِمْن َهْمَزٍة َهاٌء أْصلَُها َوقَْد قَالَ َبْعُض النَّاسِ ِمْن َواوٍ اْبِدالَ

لقائل أن أصل الكلمة أهل أي إبدال ثاين إبدال حروف آل وهو األلف من محزة أصل تلك اهلمزة هاء يعين هذا ا
فأبدلت اهلاء مهزة كما قيل أرقت يف هرقت فاجتمعت مهزة ساكنة بعد مهزة مفتوحة فوجب قلبها ألفا على القياس 

املطرد املعروف الذي بينه يف آخر باب اهلمز املفرد وهذا القول وإن اعتمد عليه مجاعة فهو جمرد دعوى وحكمة لغة 
من احلرف السهل وهو اهلاء حرف مستثقل وهو اهلمزة اليت من عادهتم الفرار منها  العرب تأىب ذلك إذ كيف يبدل

حذفا وإبداال وتسهيال على ما عرف يف بابه مع أهنم إذا أبدلوا اهلاء مهزة يف هذا املكان فهي يف موضع ال ميكن 
ويف لفظ ماء قام دليل إبداهلا مهزة  إثباهتا بل جيب قلبها ألفا فأي حاجة إىل اعتبار هذا التكثري من التغيري بال دليل

لتقوى على اإلعراب وأما أرقت فاهلاء فيه بدل من اهلمزة وليست اهلمزة بدال من اهلاء كذا يقول أهل النحو وهو 
املوافق للقياس ، مث قال وقد قال بعض الناس يعين أبا احلسن بن شنبوذ وغريه إن ثاين آل أبدل من واو وهذا هو 

لى القياس ، وأهل التصانيف من اللغويني وأصحاب األعزية ال يفسرون هذه الكلمة إال يف فصل الصحيح اجلاري ع
الواو بعد اهلمزة فيكون أصل الكلمة أول كما أن أصل قال قول فلما حتركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا يف 

أن آل الرجل إليه يرجعون يف  اللفظني على قياس معروف يف علم التصريف فهو مشتق من آل يئول إذا رجع أي
النسب أو الدين واملذهب ، وإذا كان من باب قال فله حكم قال فيدغم ، ومل يذكر الشاطيب رمحه اهللا هذا القول 

  الثاين حجة لإلظهار فإنه غري مناسب له وإمنا بني أن العلماء خمتلفون يف أصل الكلمة فيعطى كل أصل حكمه
)١٢٩(  

  ُم َهاًءَ كَُهوَو َمْن فَأَْدِغْم َوَمْن ُيظْهِْر فَبِالَْمدِّ َعلَّالََوَواَو ُهَو الَْمْضمو

، احترز ) هو ومن يأمر بالعدل(املضموم باخلفض صفة هلو وهاء منصوب على التمييز أي الذي ضمت هاؤه حنو 
وهو واقع (-)وهو وليهم اليوم(-)فهو وليهم مبا(بذلك عما سكنت هاؤه يف قراءة أيب عمرو وهو ثالثة مواضع ، 

، واجلمهور على منع اإلدغام يف هذه املواضع الثالثة ، وبعضهم قال هي مظهرة بال خالف ووجهه أن الكلمة ) هبم
قد خففت بسكون هائها فلم حتتج إىل ختفيف اإلدغام ، وقال صاحب التيسري ال خالف يف اإلدغام ، قلت يريد يف 

أبو علي األهوازي واحلافظ أبو العال وغريمها قدس سرهم ، وأما طرقه اليت قرأ هبا وإال فقد ذكر اخلالف فيها 
املواضع املضمومة اهلاء وهي ثالثة عشر موضعا فإدغامها ظاهر وهلذا جزم بقوله فأدغم ومنهم من أظهرها ألن الواو 

رب زيدت تقوية هلاء الضمري ففي إدغامها كاإلخالل مبا زيدت ألجله وألن الواو تشدد يف لغة قوم من الع
والتخفيف هو اللغة الفصيحة اليت نزل هبا القرآن ففي إدغامها ما يؤدي إىل أن الواو تشتبه بتلك اللغة ، وقيل أيضا 
إن تشديد الواو هو األصل مث خففت فاستغين بذلك التخفيف عن ختفيف اإلدغام وكل هذه علل حسنة لإلظهار ال 

أنه مل يعلله بغري ذلك ، مث تقديره أن يقال إذا كان قبل الواو بأس هبا وقول الشاطيب ومن يظهر فباملد علال يوهم 
ضمة وقصد إىل إدغامها وجب إسكاهنا لإلدغام فتصري حرف مد ولني وحروف املد واللني ال تدغم ألداء اإلدغام 

إلدغام إىل ذهاب املد مثل قالوا وأقبلوا وهذا خطأ من املعلل فإن هذا مد تقديري ال ثبوت له فال يلزم من منع ا
  حيث كان املد حمققا أن ميتنع أيضا إذا كان املد مقدرا

)١٣٠(  
  َوَيأِْتَي َيْوٌم أَْدغَُموُه وََنْحَوُه َوالَ فَْرَق يُْنجِي َمْن َعلَى الَْمدِّ َعوَّالَ



عند نقض على من علل باملد يف إظهار الواو بأنه يلزمه مثل ذلك يف الياء يف يأيت يوم ونودي يا موسى وهذا مدغم 
من يرى اإلظهار يف هو ومن وحنوه وال فرق بينهما فيما يرجع إىل املد فإن ما قرره يف الواو موجود مثله يف الياء 

، فينبغي أن يكون حكمه حكم ) فهي يومئذ واهية(فهذا معىن قوله وال فرق ينجي من على املد عوال ، وأما قوله 
ن اهلاء فيهما والضمري يف أدغموه عائد على معىن من يف قوله قوله تعاىل وهو واقع هبم فإن الكلمة خففت بإسكا

  ومن يظهر فباملد علال
)١٣١(  

  َوقَْبلَ يَِئْسَن الَْياءُ يف الَّالِء َعارٌِض ُسكُوًنا أَوَ اْصالً فَُهَو ُيظْهُِر ُمسْهِالَ

لياء من قوله تعاىل أي فأبو عمرو يظهره راكبا للطريق األسهل يقال أسهل إذا ركب السهل يعين أنه أظهر ا
، بال خالف وعلل ذلك بأن الياء عارض سكوهنا أو أصلها فقوله سكونا أو أصال ) والالئي يئسن من احمليض(

منصوبان على التمييز ونقل حركة مهزة أصال إىل واو أو فكأنه أراد تعليلني ولو أراد أن جيعل اجملموع علة واحدة 
ها عارض وكال التعليلني غري مستقيم ، أما السكون العارض فغري لقال سكونا وأصال أي سكوهنا عارض وأصل

، وأما إن كانت يف نفسها عارضة ) ومن مل يتب فأولئك(-)فاصرب حلكم(صاحل ألن مينع اإلدغام كما مل مينع يف حنو 
يه اللفظ اآلن وأصلها مهزة فكان ينبغي أن جيري فيها الوجهان املتقدمان يف يبتغ وحنوه نظرا إىل األصل وإىل ما عل

ويف قوله عارض أصال نظر فإن األصل هو اهلمز وليس بعارض ولو قال لفظا موضع أصال لكان أبني وشيخنا أبو 
احلسن زاد يف شرحه بآخره أن أصال منصوب على املصدر كقولك ما فعلته أصال ، قال وأو مبعىن بل أو مبعىن الواو 

، مث الصواب أن يقال ال مدخل هلذه الكلمة يف هذا الباب بنفي وال فكأنه جعل اجملموع علة واحدة والظاهر خالفه 
إثبات فإن الياء كما زعم الناظم ساكنة وباب اإلدغام الكبري خمتص بإدغام املتحرك وإمنا موضع ذكر هذه قوله وما 

ء الساكنني أول املثلني فيه مسكن فال بد من إدغامه وعند ذلك جيب إدغامه لسكون األول وقبله حرف مد فالتقا
فيه على حدمها ، على أين أقول سبب اإلظهار عدم التقاء املثلني بسبب أن أبا عمرو رمحه اهللا كان يقرأ هذه الكلمة 

بتليني اهلمزة بني بني وعربوا عنه بياء خمتلسة الكسرة واهلمزة املسهلة كاحملققة ، قال أبو بكر بن مهران وال تدغم 
خالصة فيدغمها يف مثلها إمنا هي مهزة ملينة ولو كانت ياء خالصة ألدغم ، قلت والالئي يئسن ألهنا ليست بياء 

ومن عرب من الرواة عن قراءة أيب عمرو بإسكان الياء خفي عنه أمر التسهيل فلم يضبطه واهللا أعلم ، وقد نظمت 
  وقبل يئسن الياء يف الالء مهزة ملينة حقا(هذا التعليل الصحيح فقلت ، 

  ).فأظهر مسهال
  اب إدغام احلرفني املتقاربني يف كلمة و يف كلمتنيب
)١٣٢(  

  َوإِنْ ِكلَْمةٌ َحْرفَاِن ِفيَها َتقَاَرَبا فإِْدغَاُمُه ِللْقَافِ يف الْكاِف ُمجَْتالَ
وإن (كلمة فاعل فعل مضمر أي وإن وجدت كلمة وكان ينبغي أن يكون بعدها ما يفسر هذا املضمر كقوله تعاىل 

، فالوجه أن يقول وإن كلمة وجد فيها حرفان تقاربا فيكون حرفان فاعل فعل مضمر ) ستجاركأحد من املشركني ا
، أو نقول حرفان مبتدأ وتقاربا خربه ولك أن جتعل حرفان بدال من كلمة بدل بعض من كل فيكون تقاربا نعت 

ود على أيب عمرو وهو مبتدأ حرفان وهو تفسري للمضمر املقدر أي وإن تقارب حرفان يف كلمة واهلاء يف فإدغامه تع
وجمتلى خربه أي إدغام أيب عمرو للقاف يف الكاف مكشوف منظور إليه أي أنه مشهور ظاهر وجيوز أن يكون اخلرب 



قوله للقاف يف الكاف كما تقول إكرامي لزيد أي أخصه بذلك دون غريه فكذا هاهنا أي إدغام أيب عمرو يف 
اف يف الكاف ال غري وجمتلى على هذا يف موضع نصب على احلال ، ومعىن احلرفني املتقاربني يف كلمة كائن للق

البيت أنه مل يدغم من كل حرفني متقاربني التقيا يف كلمة واحدة سوى القاف يف الكاف بشطرين يأيت ذكرمها يف 
دغم يف اجليم البيت اآليت فنحو متجاورات ويتدبرون واملتطهرين ويتذكرون واملتصدقني ال يدغمه وإن كانت التاء ت

  والدال والطاء والذال والصاد على ما سيأيت يف هذا الباب وغريه ، مث ذكر الشرطني فقال
)١٣٣(  

  َوهذَا إِذَا َما قَْبلَُه ُمَتحَرٌِّك ُمبٌِني َوَبْعَد الْكاِف ِميمٌ َتخَلَّالَ

ا استقر قبل القاف حرف متحرك ، أي وهذا اإلدغام كائن إذ) وإذا ما أنزلت سورة(ما زائدة مثلها يف قوله تعاىل 
) وما سلككم -مناسككم (ووقع بعد الكاف ميم وإمنا اشترطا ليكونا على منهاج ما أدغم من املثلني يف كلمة وهو 

أي بني ومل حيترز به من شيء وإمنا هو صفة مؤكدة ، ومعىن ختلل من قوهلم ختلل املطر إذا خص ومل ) مبني(وقوله 
رو بإدغامه ذلك ومل يعم مجيع ما التقت فيه القاف بالكاف ، وقيل الضمري يف ختلل للميم يكن عاما أي ختلل أبو عم

  من ختللت القوم إذا دخلت بني خللهم وخالهلم أي ختلل امليم احلروف اليت قبله وبعده واهللا أعلم
)١٣٤(  

  اْنجالَ كََيْرُزقْكُُّم وَاثقَكُُّموا َوَخلَقكُُّمو َوِميثَاقَكُْم أظْهِْر َونَْرُزقَُك
مثل يف النصف األول من البيت ما وجد فيه الشرطان من التحريك وامليم فأتى بثالثة أمثلة فالكلمة األوىل ميكن أن 

تقرأ يف البيت مدغمة وغري مدغمة وما بعدها ال يتزن الشعر إال بقراءهتما مدغمتني ويلزم اإلدغام يف الثالثة صلة 
جل فقد أحد الشرطني وهو حتريك ما قبل القاف ونرزقك أيضا أظهره لفقد امليم بواو مث قال وميثاقكم أظهر أل

الشرط الثاين وهو عدم وجود امليم يف آخره ومعىن اجنلى انكشف أي ظهر األمر بتمثيل املدغم وغري املدغم 
ديد على وميثاقكم يف البيت بفتح القاف ألنه مفعول أظهر وقد جاء يف القرآن منصوبا يف البقرة ومرفوعا يف احل

قراءة أيب عمرو فلم ميكن أن جتعله حكاية إذ يعم احملكي يف املوضعني وقد روى إدغام ما قبله ساكن وروى ترك 
  فمجمع على إدغامه) أمل خنلقكم(اإلدغام يف املتحرك أيضا وأما قوله يف سورة املرسالت 

)١٣٥(  
  لتَّأْنِيِث َوالَْجْمعِ أُثِْقالََوِاْدغَاُم ِذي التَّْحرِميِ طَلَّقَكُنَّ قُلْ أََحقُّ وَبِا

أي وقل إدغام طلقكن أحق مما تقدم ذكره من يرزقكم وحنوه أي أوىل باإلدغام منه ألن اإلدغام أريد به التخفيف 
وكلما كانت الكلمة أثقل كان أشد مناسبة لإلدغام مما هو دوهنا يف الثقل وقد وجد فيه أحد الشرطني وهو حتريك 

الشرط الثاين وهو امليم ولكن قام مقامها ما هو أثقل منها وهو النون ألهنا متحركة ومشددة ما قبل القاف وفقد 
ودالة على التأنيث وامليم ساكنة خفيفة دالة على التذكري فهذا وجه األحقية بذلك والناظم جعله قد ثقل بالتأنيث 

ثة وأما اجلمع فمشترك فإن امليم أيضا دالة واجلمع ، أما التأنيث فهو ما أشرنا إليه وهو أحد أسباب الترجيح الثال
، أي هو ) وطلقكن ادغم أحق فنونه حمركة مجع املؤنث ثقال(على اجلمع فإن أردت نظم املرجحات الثالثة فقل ، 

أحق يعين اإلدغام وحمركة وما بعدها أخبار لقوله فنونه والنون تؤنث وتذكر فلهذا أنث حمركة وذكر ثقال ، وكان 
امة أصحابه يظهرونه ملا يلزم يف اإلدغام من توايل ثالثة أحرف مشددة الالم والكاف والنون ، ابن جماهد وع

واختلف الرواة عن أيب عمرو يف إدغامه ، واختلف املشايخ يف االختيار من ذلك فمنهم من أظهره لالستثقال 



أي صاحب التحرمي أي احلرف املذكور ومنهم من أدغمه وقال هو أحق ملا تقدم ذكره وقول الناظم ذي التحرمي 
  بيان له) طلقكن(الذي يف سورة التحرمي وقوله 

)١٣٦(  
  َوَمْهماَ َيكُوَنا ِكلَْمَتْينِ فَُمْدِغٌم أََواِئلِ ِكلْمِ الَْبْيتِ َبْعُد َعلَى الْوِالَ

فأبو عمرو مدغم  أي ومهما يكن املتقاربان ذوي كلمتني أي إذا التقيا يف كلمتني على حد التقاء املثلني فيما تقدم
من ذلك احلروف اليت هي أوائل كلم البيت اآليت عقيب هذا البيت فهذا معىن قوله بعد على الوال أي بعد هذا 
البيت وهو الذي يليه والوالء املتابعة وهو ممدود وقف عليه وأبدل مهزه فانقصر وأراد خذ كلم هذا البيت اآليت 

والكلم مجع كلمة كالمها بفتح الكاف فكسر الالم وجيوز فيهما إسكان  على الوالء أي استوعبها يتلو بعضها بعضا
الالم ونقل حركتها إىل الكاف فتكسر فعلى هذا استعملهما يف هذا البيت وغريه والكلمة يف عرف القراء احلروف 

ومبا ومنه كلمة وهي كلمات عند أهل النحو ) وطلقكن-خلقكم(املتصلة ما مل حيسن قطع شيء منها مما قبلها فنحو 
كل واحدة عندهم كلمتان وهي يف العرف كلمة ، والغرض من هذا أن تعلم أن كلمات البيت اآليت اليت تأخذ 

  حروفها األوائل ست عشرة كلمة فخذ منها ستة عشر حرفا مث ذكرها فقال
)١٣٧(  
ْسنٍ )ُحـ(ا )ذَ(ـانَ )َك(ـَوى )ثَـ(ٍن )َض(َوا) َد(ْم)ُر(ـَها )بِـ(ـفًْسا )نـَ(ـِضْق )تـُ(ـْم )لَـ(فَا )شِ(
  ـالَ)جـَ(ـْد )قَـ(ـْنُه )ِمـ(ـأى )سـَ(

اعلم أنه أتى يف مثل هذا البيت الذي يذكر فيه كلما ألجل حروف أوائلها تضمنها معاين قصدها من غزل ومواعظ 
ها شفا وقد لئال يبقى كالما منتظما صورة ال معىن حتته وقد ضمن هذا البيت التغزل بامرأة من نساء اآلخرة ومسا

مست العرب بذلك النساء وكثر يف أمهات القرشيني وهو ممدود وقصره ضرورة ومل ينونه ألنه جعله علما على 
مؤنث وقوله مل تضق نفسا أي أهنا حسنة اخللق ونصب نفسا على التمييز ورم أي اطلب هبا أي بوصلها وقرهبا دواء 

نقوص ولو قال ضنا بالفتح على أنه مقصور لكان معناه ضن وقصر دواء ضرورة أي دواء رجل ضن على أنه اسم م
أيضا حسنا والضنا بالقصر املرض يقال منه ضىن بالكسر ضنا شديدا فهو رجل ضنا وضن مثل حرا وحر قاله 
اجلوهري ومعىن ثوى أقام وسأى على وزن رأى مقلوب ساء على وزن جاء وهو مبعناه ومثله له نأى وناء أي 

نا أو كانت مساءته ناشئة من الضنا وقوله قد جال أي كشف الضنا أمره فالضمري يف ثوى ساءت حاله من أجل الض
ومنه وجال للضنا الدال عليه لفظ ضن ويف كان وسآى لضن وهذه مجل أتى هبا من غري حرف عطف استئنافا ال 

، وقيل ) ان علمه البيانالرمحن علم القرآن خلق اإلنس(-)يدبر األمر يفصل اآليات(أخبارا بعد أخبار كقوله تعاىل 
املعىن سأى من يرى ذلك منه أو ساءه الضنا على أن من زائدة وسيذكر كل حرف من هذه الستة عشر فيما ذا 
يدغم ولكن مل يلتزم ترتيب ما يف هذا البيت بل أتى به على ترتيب صاحب التيسري ومل ميكنه مجع احلروف على 

الترتيب يف مجيع حروفها مث شرط يف إدغام هذه احلروف الستة عشر  ذلك الترتيب يف بيت له معىن مستقيم فخالف
  أن تكون ساملة من أربعة أوصاف فقال

)١٣٨(  
  إِذَا لَْم ُيَنوَّنْ أَْو َيكُْن َتا ُمَخاطَبٍ َوَما لَْيَس َمْجُزوًما َوالَ ُمَتثَقِّالَ



ن وتاء املخاطب واملثقل مضى الكالم أ ي إذا مل يكن احلرف املدغم موصوفا بإحدى هذه الصفات األربع فاملنو
-)شديد حتسبهم(-)يف ظلمات ثالث(عليها يف باب املثلني وإذا امتنع إدغام ذلك هناك فهنا أوىل ، فمثال املنون 

ومثال ) خلقت طينا(-)دخلت جنتك(-)فلبثت سنني(-)كنت ثاويا(ومثال اخلطاب ) نذير لكم(-)رجل رشيد(
، ومل يقع يف القرآن تاء متكلم عند مقارب ) لنؤمنن لك(-)ال يضل ريب(-)هونللحق كار(-)أو أشد ذكرا(املثقل 

، مل يدغم بال خالف وإن كان اجملزوم يف باب ) مل يؤت سعة(هلا فلهذا مل يذكرها يف املستثىن ، وأما اجملزوم فنحو 
وآت (-)ولتأت طائفة(وله تعاىل املثلني فيه وجهان ألن اجتماع املثلني أثقل من اجتماع املتقاربني وسيأيت خالف يف ق

، ومل يذكر الناظم متثيال ) جئت شيئا فريا(، ألن الطاء والدال أقرب إىل التاء من السني ويأيت خالف يف ) ذا القرىب
نذير (ملا استثىن من املتقاربني كما ذكر يف املثلني وكان ذكر املتقاربني أوىل لعسر أمثلته وقد نظمت فيه بيتا فقلت ، 

، أراد يؤت سعة من املال ومل ميكن نظمه لكثرة حركاته ) ل به كنت ثاويا ومل يؤت قبل السني هم هبا اجناللكم مث
  فقال قبل السني

)١٣٩(  
  فَُزْحزَِح َعنِ النَّارِ الَِّذي َحاُه ُمْدغٌَم َويف الْكاَِف قَاٌف َوْهَو يف الْقَاِف أُْدجِالَ

تلك احلروف الستة عشر فبدأ باحلاء أي أدغمت يف العني يف قوله تعاىل شرع من هنا يبني املواضع اليت أدغمت فيها 
، فقط لطول الكلمة وتكرر احلاء فيها وهذا هو املشهور ورواية اجلمهور وروى ترك إدغامه ) فمن زحزح عن النار(

، وقوله ) افال جناح عليهم(-)واملسيح عيسى(-)ذبح على النصب(وروى إدغامها يف العني حيث التقيا مطلقا حنو 
فزحزح عن النار بالفاء أراد فمنها أي من الكلمات املدغمات زحزح الذي أدغم حاؤه وقصر احلاء ضرورة مث ذكر 

أن القاف والكاف يدغم كل واحد منهما يف اآلخر بشرط أن يتحرك ما قبل كل واحد منهما ، وقد بني ذلك يف 
القاف يف الكاف فقط ألن عكسه مل يوجد يف القرآن مث مثل البيت اآليت ومل يذكر يف الكلمة الواحدة إال إدغام 

  ذلك فقال
)١٤٠(  

  َخلَْق كُلَّ َشْيٍء لَْك قُُصوراً وأَظْهَِرا إِذَا َسكََن الَْحْرفُ الَِّذي قَْبلُ أُقْبِالَ
حنو نطق باحلرفني مدغمني يف هذين املثالني مث قال وأظهرا يعين القاف والكاف إذا سكن احلرف الذي قبلهما 

، ويقال أقبلته الشيء إذا جعلته يلى قبالته يقال أقبلنا الرماح حنو القوم وأقبلنا اإلبل ) وتركوك قائما(-)وفوق كل(
  أفواه الوادي فهذه ثالثة أحرف من الستة عشر احلاء والقاف والكاف مث ذكر اجليم فقال

)١٤١(  
  ْبلُ أَْخَرَج شَطْأَُه قَْد َتثَقَّالََويف ِذي املَعَارِجِ تَْعُرُج الْجِيُم ُمْدغٌَم َوِمْن قَ
، وهو قبل ذي املعارج يف ) أخرج شطأه(والشني يف ) ذي املعارج تعرج(أي أدغم حرف اجليم يف حرفني التاء يف 

  تأليف القرآن وليس هلما نظري وحكى اإلظهار فيهما وقوله قد تثقال أي أدغم مث ذكر الشني والضاد فقال
)١٤٢(  

   ِشُني ِذي الْعَْرشِ ُمدْغٌَم َوضَاُد ِلبَْعضِ َشأْنِهِْم ُمْدغًَما َتالََوِعْنَد َسبِيالً

، وال جيوز عند النحويني إدغام الشني والضاد إال يف مثلهما ومل ) إىل ذي العرش سبيال(أراد قوله تعاىل يف سبحان 
ه أي تبع ما قبله يف حال كونه مدغما يلتق منهما مثالن يف القرآن وجيوز يف قوله وضاد الرفع على االبتداء وتال خرب



  وجيوز نصبه على أنه مفعول تال وفاعله ضمري يعود على أيب عمرو أي تاله أبو عمرو أي قرأه مدغما
)١٤٣(  

  َويف زُوَِّجْت ِسُني النُّفُوسِ َوُمْدغٌَم لَهُ الرَّأُْس َشيًْبا بِاْخِتالٍَف تََوصَّالَ
، رفع ) الرأس شيبا(وموضع قوله ) وإذا النفوس زوجت(قوله تعاىل  أي وأدغمت سني النفوس يف زاي زوجت من

باالبتداء وقوله ومدغم له خرب مقدم عليه والضمري يف له أليب عمرو ويقال توصل إليه أي تلطف يف الوصول إليه 
  أي وصل اخلالف إىل هذا احلرف ففي هذا البيت إدغام السني يف حرفني مث قال

)١٤٤(  
ـاِهرٌ )ظَ(ـْدقُُه )ِصـ(ْهٌد )ُز(ـمَّ )ثُـ(ـفَا )َضـ(ـذاً )َشـ(كَا )ذَ(ـْهلٍ )َسـ(ْرُب )ُتـ( َوِللدَّالِ كَلٌْم

  ـالَ)َج(

أي وللدال كلم تدغم عندها وهي ما وافق أوائلها أوائل هذه الكلمات العشر يف هذا البيت من قوله ترب سهل 
ل بن عبد اهللا التستري أحد أولياء اهللا املشهورين ، قال إىل قوله جال ، وضمن يف هذا البيت الثناء على أيب حممد سه

القشريي يف رسالته هو أحد أئمة القوم ومل يكن له يف وقته نظري يف املعامالت والورع وكان صاحب كرامات ، لقي 
ذا النون املصري مبكة سنة حج تويف سنة ثالث ومثانني ومائتني وقيل ثالث وسبعني والترب والتراب وذكا من 

وهلم ذكت النار تذكو ذكا مقصور أي اشتعلت والشذا حدة الرائحة أي فاحت رائحة ترابه يشري بذلك إىل الثناء ق
عليه وما ظهر من كرامته وأعماله الصاحلة وشذا منصوب على التمييز أي ذكا شذاه وصفا طال يشري إىل كثرة 

الصدق مل يكن عن رياء وال تصنع وجال مبعىن  ذلك ومث بفتح الثاء مبعىن هناك أي دفن يف ذلك التراب زهد ظاهر
كشف أي أو صح الزهد أمر سهل رمحة اهللا عليه وأبان أنه من خيار عباد اهللا ، وقال الشيخ أراد جالء باملد وهو 
منصوب على التمييز أي صدق ذلك الزهد ظاهر أي بني مكشوف جالء مثال إدغام الدال يف احلروف العشرة ، 

-)تريد زينة(-)يريد ثواب(-)من بعد ضراء(-)وشهد شاهد(-)والقالئد ذلك(-)عدد سنني(-)يف املساجد تلك(
خالف ، مث ذكر حكم الدال بعد الساكن ) دار اخللد جزاء(ويف ) داود جالوت(-)من بعد ظلمه(-)نفقد صواع(

  فقال
)١٤٥(  

  ْعلَْمُه َواْعَمالََولَْم ُتدَّغَْم َمفُْتوَحةً َبْعَد َساِكنٍ بَِحْرٍف بِغَْيرِ التَّاِء فَا

تدغم وتدغم لغتان بفتح الدال املشددة وإسكاهنا أي إذا انفتحت الدال وقبلها ساكن مل تدغم يف غري التاء فالباء يف 
حبرف ويف بغري التاء مبعىن يف وبغري التاء بدل من قوله حبرف على إعادة العامل واأللف يف واعمال بدل من نون 

وآتينا داود (-)آل داود شكرا(-)بعد ذلك زنيم(-)لداود سليمان(فتوحة مع غري التاء التأكيد ، فمثال الدال امل
بعد (-)كاد تزيغ(، فهذا كله ال يدغم ، ومثاهلا مع التاء ) بعد ثبوهتا(-)بعد ظلمه(-)بعد ضراء مسته(-)زبورا

ن كسرت الدال أو ضمت بعد ، وال ثالث هلما فهذان يدغمان ألن التاء من خمرج الدال فكأهنما مثالن فإ) توكيدها
  )وقتل داود جالوت(-)من بعد ذلك(ساكن أدغمت حنو 

)١٤٦(  
  وِفى َعْشرَِها َوالطَّاِء ُتْدغَمُ َتاُؤَها َويف أَحُْرٍف َوْجَهاِن َعْنُه َتَهلَّالَ



ام التاء أي والتاء تدغم يف حروف الدال العشرة ويف الطاء إال أن من مجلة حروف الدال العشرة التاء فيكون إدغ
فيها من باب املثلني وإمنا مل يستننها حلصول الغرض مع االختصار من غري إلباس فإذا أسقطت التاء من العدد عددت 
الطاء عوضها فيكمل للتاء أيضا عشرة أحرف ومل يلق الدال طاء يف القرآن فلهذا مل يذكر الطاء يف حروفها وكذا مل 

، وذلك واجب اإلدغام كما سيأيت فلهذا أيضا مل ) أجيبت دعوتكما(اكنة حنو يلق التاء داال يف القرآن إال والتاء س
يذكر الدال يف حروف التاء واهلاء يف عشرها للدال ويف تائها جيوز أن يكون للدال وجيوز أن يكون للعشر وأن 

ابقة اليت يكون للحروف السابقة الستة عشر ، ويف شرح الشيخ لك أن تعيد الضمري يف عشرها على األحرف الس
ومع ) املالئكة طيبني(للدال وهو مشكل فإنه من إضافة الشيء إىل نفسه وذلك غري جائز فمثال إدغام التاء يف الطاء 

) والعاديات ضبحا(ومع الضاد ) بأربعة شهداء(ومع الشني ) والذاريات ذروا(ومع الذال ) بالساعة سعريا(السني 
ومع الظاء ) واملالئكة صفا(ومع الصاد ) إىل اجلنة زمرا(ومع الزاي  )والنبوة مث يقول(وال ثاين له ومع الثاء 

، ومل يذكر يف التاء ما ذكره ) وعملوا الصاحلات جناح(، يف النساء والنحل ليس غريه ومع اجليم ) واملالئكة ظاملي(
علم استثناؤه للدال من كوهنا مل تدغم مفتوحة بعد ساكن ألن التاء مل تقع كذلك إال وهي حرف خطاب وهو قد 

، إال يف مواضع وقعت فيها مفتوحة بعد ألف فهي على قسمني منها ما نقل ) وأوتيت سؤلك(-)دخلت جنتك(حنو 
فيها اخلالف وهي األربعة املذكورة يف البيت اآليت وهي املشار إليها بقوله ويف أحرف وجهان عنه هتلال واأللف يف 

عن أيب عمرو ومنها موضع واحد ال خالف يف إدغامه وهو قوله  هتلال ضمري الوجهني أي استنارا وظهرا ونقال
، ألن الطاء من خمرج التاء فهو كاستثناء التاء مع الدال ألن الثالثة من خمرج واحد ولو ) وأقم الصالة طريف النهار(

  اتفق أن وقعت الطاء بعد الدال املفتوحة بعد ساكن لكان هذا

صنفني يف اإلدغام ال يذكرونه يف اإلدغام الكبري بل يذكرونه يف سورته ، ، فأكثر امل) بيت طائفة(حكمها ، وأما 
وسببه أن أبا عمرو كان يدغمه وإن مل يقرأ باإلدغام الكبري وهو معىن قوهلم إنه كان يدغمه يف األحوال كلها 

ه ، مث اختلفوا هل هو وبعضهم يقول يف احلالني أي سواء قرأ باإلدغام أو باإلظهار فهذا املوضع البد من إدغامه عند
من قبيل اإلدغام الكبري أو الصغري وهو مبين على أن التاء يف قراءته مفتوحة أو ساكنة والظاهر أهنا مفتوحة كقراءة 

  اجلماعة فيكون من باب اإلدغام الكبري وقد بينا وجه اخلالف يف ذلك يف الشرح الكبري
)١٤٧(  

  اةَ قُلْ َوقُلْ آِت ذَا الْ َولْتَأِْت طَاِئفَةٌ َعالَفََمَع ُحمِّلُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ الزَّكَ

أي قل هي الزكاة مع محلوا التوراة ولو قال الزكاة مث قل آت لكان أوىل ألنه أبني ملوضع اإلدغام وختلص من تكرار 
، وأراد بقوله ) ملوهامحلوا التوراة مث مل حي(، ويف سورة اجلمعة ) وآتوا الزكاة مث توليتم(قل أراد قوله تعاىل يف البقرة 

، وبني الذال والم ) فآت ذا القرىب(، يف سورة سبحان ويف سورة الروم ) وآت ذا القرىب(آت ذل قوله تعاىل 
التعريف من القريب ألفان أحدمها ألف ذا واألخرى مهزة الوصل يف القرىب وهي تسقط يف الدرج وسقطت ألف ذا 

هذا كتبتها أناذل بإسقاط األلفني على صورة اللفظ ويقع يف النسخ ألجل الم التعريف بعدها لكوهنا ساكنة فل
باأللفني على األصل وقطع الم التعريف مما دخلت عليه جائز يف الشعر كقوله دع ذا وقدم ذا وأحلقنا بذل وقصد 

يف قراءة تبدل ألفا ) ولتأت طائفة(الناظم بذلك زيادة البيان وإال فكان ميكنه أن يقول وقل آت ذا واهلمزة يف 
املدغم فجاءت التاء يف هذه املواضع األربعة بعد ألف فوجه اخلالف يف التوراة والزكاة كوهنا مفتوحة بعد ساكن 

، ألهنا كلها من اجملزوم وال ) ومن يبتغ غري اإلسالم(فخفت فلم تدغم ووجه اخلالف يف آت ولتأت ما تقدم يف 



س قوله عال رمزا ألن الباب كله أليب عمرو وقد تقدم قوله ويف ، وهو مثلهما ولي) ومل يؤت سعة(خالف يف إظهار 
  أحرف وجهان عنه

)١٤٨(  
  َويف جِئْتِ َشْيئًا أَظَْهرُوا ِلِخطَابِِه َوُنقْصَانِِه وَالْكَْسُر اِإلْدغَاَم سَهَّالَ

فيه فأما مفتوح التاء ، بكسر التاء فهذا الذي اختلف ) لقد جئت شيئا فريا(يريد قوله يف سورة مرمي عليها السالم ، 
، ألن تاء اخلطاب مل ) فقد جئت شيئا نكرا(-)لقد جئت شيئا إمرا(فال خالف يف إظهاره وهو موضعان يف الكهف 

تدغم يف املثلني ففي املتقاربني أوىل أن ال تدغم فعلل وجه اإلظهار باخلطاب يعين باخلطاب املوجود فيه تاء اخلطاب 
، وحنوه وعلل أيضا بالنقصان وهو ) إنك كنت(و) لك كيدا(ن اإلدغام بدليل إدغام وأما جمرد اخلطاب فغري مانع م

حذف عني الفعل لسكون ما قبل تاء اخلطاب وهذا مطرد يف كل فعل معتل الوسط حنو قمت وبعت وسرت ووجه 
قل الضم يف اإلدغام ثقل الكسرة يف التاء وهي ضمري تأنيث فهو الذي سهل اإلدغام خبالف ما يف الكهف وخبالف ث

  )كنت ترابا(
)١٤٩(  

  َويف َخْمَسٍة َوْهيَ األَواِئلُ ثَاُؤَها َويف الصَّاِد ثُمَّ السِّنيِ ذَالٌ َتَدخَّالَ
اهلاء يف ثاؤها كما تقدم يف تاؤها تعود على احلروف السابقة أو على الدال أو على عشرها أي أدغمت الثاء املثلثة 

حروف الدال يريد أوائل كلمات ترب سهل ذكا شذا ضفا مثال ذلك ،  يف مخسة أحرف وهي اخلمسة األوائل من
وليس غريه ، مث ذكر أن ) وحديث ضيف(-)حيث شئتم(و) واحلرث ذلك(-)وورث سليمان(-)حيث تؤمرون(

، يف الكهف يف موضعني ويف اجلن موضع ) فاختذ سبيله(الذال املعجمة أدغمت يف السني والصاد املهملتني وذلك يف 
، والتدخل مبعىن الدخول يقال تدخل الشيء إذا دخل قليال قليال ومثله حتصل من حصل ) ذ صاحبة وال ولداما اخت(

  وتعلم من علم
)١٥٠(  

  َويف الَّالمِ َراٌء َوْهَي يف الرَّا َواُظْهَِرا إِذا اْنفََتَحا بَعَد املَُسكَّنِ ُمْنَرالَ

، ويف إدغام الراء ضعف عند حناة ) هن أطهر لكم(-)كمثل ريح(أي إذا أدغمت الالم يف الراء والراء يف الالم وحنو 
، ومنزال حال من ضمري املسكن ) إن األبرار لفي(-)فعصوا رسول رهبم(البصرة وإذا انفتحا بعد مسكن أظهرا حنو 

ا بني املقدر فيه وأنت ضمري الالم يف قوله وهي ، مث ذكر ضمري الالم والراء معا يف قوله وأظهرا إذا انفتحا مجع
  اللغتني وقصر الراء ضرورة

)١٥١(  
  ِسَوى قالَ ثُمَّ النُّونُ ُتدْغَُم ِفيهَِما َعلَى إِثْرِ َتحْرِيكٍ ِسَوى َنْحُن ُمْسَجالَ

يعين سوى كلمة قال فإهنا أدغمت يف كل راء بعدها وإن كانت الالم مفتوحة وقبلها حرف ساكن وهو األلف حنو 
-)فيقول رب(، ألن ذلك كثري الدور يف القرآن فخفف باإلدغام خبالف ) وقال ربكم(-)قل رجالن(-)قال ريب(
وحنوه ، مث ذكر أن النون تدغم فيهما أي يف الراء والالم بشرط أن يتحرك ما قبلهما وهو معىن قوله ) رسول رهبم(

ن بعد ما م(-)لن نؤمن لك(-)خزائن رمحة ريب(-)وإذ تأذن ربك(على إثر حتريك أي تكون النون بعد حمرك مثل 
، فإن وقع قبل النون ساكن مل تدغم مطلقا سواء كان ذلك الساكن ألفا أو غريها وسواء كانت النون ) تبني هلم



، وهلذا قال مسجال أي ) أىن يكون له امللك(-)بإذن رهبم(-)خيافون رهبم(مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة حنو 
س األمر فيها كما سبق يف الالم والراء من أنه مل يستثن من يشترط التحريك قبلها مطلقا يف مجيع أحوال النون ولي

ذلك إال املفتوح بعد ساكن ، مث قال الشيخ الشاطيب رمحه اهللا سوى حنن أي استثىن مما قبل النون فيه ساكن كلمة 
، وهو عشرة مواضع ومسجال حال من ) وما حنن لك(-)وحنن له(حنن فأدغمت يف الالم بعدها حيث أتت حنو 

تدغم العائد على النون أو هو نعت مصدر حمذوف أي إدغاما مطلقا وجيوز أن يكون حاال من حنن أي يف مجيع  فاعل
  القرآن واألول أوىل واهللا أعلم

)١٥٢(  
  َوُتْسكُُن َعْنُه الِْميُم ِمْن قَْبلِ بَاِئَها َعلَى إِثْرِ َتحْرِيٍك فََتْخفَى َتَنزُّالَ

بائها تعود على احلروف السابقة أو على امليم وختفي عطف على تسكن غري أن تاء عنه يعين عن أيب عمرو واهلاء يف 
-)آدم باحلق(ختفي مفتوحة وتاء تسكن مضمومة وتنزال متييز وقوله على إثر حتريك أي تكون امليم بعد حمرك حنو 

فمنهم من يعرب عنه  واملصنفون يف التعبري عن هذا خمتلفون) حكم بني العباد(-)علم بالقلم(-)أعلم بالشاكرين(
باإلدغام كما يطلق على ما يفعل بالنون الساكنة والتنوين عند الواو والياء أنه إدغام وإن بقي لكل واحد منهم غنه 

كما يبقى اإلطباق يف احلرف املطبق إذا أدغم ومنهم من يعرب عنه باإلخفاء لوجود الغنة وهي صفة الزمة للميم 
وأولوا األرحام (-)اليوم جبالوت(-)إبراهيم بنيه(إن سكن ما قبل امليم أظهرت حنو الساكنة فلم يكن إدغاما حمضا ف

  وقيل يف ذلك خالف) بعضهم
)١٥٣(  

  َويف َمْن َيَشاُء با يَُعذُِّب َحْيثَُما أََتى ُمْدغٌَم فَاْدرِ اُألُصولَ ِلتَأُْصالَ
، بضم الباء وهو مخسة ) عذب من يشاءي(حيث أتى يف القرآن ) من يشاء(يف ) يعذب(أي وإدغام الباء من كلمة 

مواضع سوى الذي يف البقرة فإنه ساكن الباء يف قراءة أيب عمرو فهو واجب اإلدغام عنده من جهة اإلدغام الصغري 
ال اإلدغام الكبري وهلذا وافقه عليه مجاعة على ما سنذكره فقوله با مبتدأ وقصره ضرورة ومدغم خربه وما عدا 

، ألنه اقتون بكلمة بعذب ما جيب إدغامه ) سنكتب ما قالوا(-)ضرب مثل(باؤها يف امليم حنو كلمة يعذب ال يدغم 
، إما قبلها أو بعدها فطرد اإلدغام فيه موافقة ملا جاورها فهذا آخر ذكر ) ويغفر ملن(-)يرحم من(يف أصله وهو 

اإلدغام وحصلها لتأصال أي  إدغام احلروف الستة عشر وهلذا ختم ذلك بقوله فادر األصول أي قف على أصول
لتشرف يقال رجل أصيل الرأي أي حمكم الرأي وقد أصل أصالة ، مث ملا فرغ من تفصيل احلروف املدغمة يف باب 

املتقاربني ذكر بعد ذلك ثالث قواعد تتعلق جبميع باب اإلدغام الكبري مثليا كان أو متقاربيا كل قاعدة يف بيت فقال 
  يف القاعدة األوىل

)١٥٤(  

  َوالَ َيْمَنُع اِإلْدغاُم إِذْ ُهَو َعارٌِض إِمَالَةَ كَاَألْبرَارِ وَالنَّارِ أُثِْقالَ
أثقال أي ثقيال وهو حال من اإلدغام يريد بالثقل التشديد احلاصل باإلدغام ومل يرد أنه أثقل لفظا من اإلظهار ألنه ما 

قد سبق حتقيق القول فيه يف شرح قوله إذ ما أدغم إال طلبا للخفة وإذ هو عارض ظرف خرج خمرج التعليل ، و
نسوه فيمحال وإمالة مفعول مينع وسقط التنوين منه إلضافته إىل كاألبرار وهو مشكل فإنه ليس يف القرآن كاألبرار 

يضحكن عن (بالكاف فالوجه أن يقال هو مضاف إىل الكاف وحدها وهي هنا اسم مبعىن مثل كقول الراجز ، 



أي إمالة مثل األبرار وجيوز أن تكون الكاف ضمري املخاطب واألبرار مفعول إمالة أي إمالتك ، ) كالربد املثهم 
األبرار فهو مثل قوله وإضجاعك التوراة والناظم رمحه اهللا كان ضريرا فأملى هذا اللفظ فسبق إىل ذهن الكاتب 

ع اإلدغام يف حال ثقله إمالة األلف يف حنو السامع منه أهنا كاف التشبيه فكتبها متصلة باألبرار واهللا أعلم أي ال مين
، لزوال الكسر املوجب لإلمالة باإلدغام وعلة ذلك أن ) إن كتاب األبرار لفي علني(-)وتوفنا مع األبرار ربنا(

اإلدغام عارض فكأن الكسرة موجودة وهو كالوقف الذي حتذف احلركة فيه أيضا فهي وإن حذفت مرادة منوية 
اإلمالة فباهبا أليق من باب اإلدغام ، وقد ذكر يف باب اإلمالة أن عروض الوقف ال مينع  وهذه مسألة من مسائل

وال مينع اإلدغام والوقف ساكنا إمالة ما (اإلمالة فاإلدغام معه كذلك ، وكان يغنيه عن البيتني هنا ومث أن يقول ، 
ت الواحد يف باب اإلمالة ، مث ذكر القاعدة ، فيستغين عن بيتني مفرقني يف بابني هبذا البي) للكسر يف الوصل ميال

  الثانية فقال
)١٥٥(  

  َوأَْشِمْم َوُرْم ِفي غَْيرِ َباٍء َوِميِمَها َمَع الَْباِء أَْو ِميمٍ َوكُْن ُمَتأَمِّالَ

يعين باإلمشام والروم ما يأيت حتقيقه يف باب الوقف على أواخر الكلم أي لك أن تشم وتروم يف مجيع احلروف 
أو مع امليم حنو ) نصيب برمحتنا(ة يف املثلني واملتقاربني سوى أربع صور ، وهي أن يلتقي الباء مع مثلها حنو املدغم

، فهذا معىن قوله مع ) أعلم مبا كانوا(أو مع الباء حنو ) يعلم ما(، أو يلتقي امليم مع مثلها حنو ) يعذب من يشاء(
باء أو ميم واهلاء يف ميمها تعود إىل الباء ألهنا مصاحبتها ومن خمرجها الباء أو ميم أي كل واحد من الباء وامليم مع ال

أو تعود على احلروف السابقة ، واإلمشام يقع يف احلروف املضمومة والروم يدخل يف املضمومة واملكسورة وال 
ء والنطق ببعض يقعان يف املفتوحة ، وميتنع اإلدغام الصحيح مع الروم دون اإلمشام فالروم هنا عبارة عن اإلخفا

احلركة فيكون مذهبا آخر غري اإلدغام وغري اإلظهار ، وهذان املذهبان احملكيان عن أيب عمرو من اإلمشام والروم يف 
، ووجه دخوهلما يف احلروف املدغمة ومها ) ال تأمنا على يوسف(احلروف املدغمة سيأتيان جلميع القراء يف مسألة 

سكن لإلدغام فشابه إسكانه إسكانه للوقف فجرت أحكام الوقف فيه ، من أحكام الوقف أن احلرف املدغم ي
واستثناء هذه الصور األربع ، إمنا يتجه بعض االجتاه على مذهب اإلمشام للعلة اليت ذكرها صاحب التيسري وهو قوله 

من حروف الشفة ألن اإلشارة تتعذر يف ذلك من أجل انطباق الشفتني أي تتعسر ألن اإلشارة بالشفة والباء وامليم 
واإلشارة غري النطق باحلرف فيتعذر فعلهما معا يف اإلدغام ألنه وصل وال يتعذران يف الوقف ألن اإلمشام فيه هو ضم 

الشفتني بعد سكون احلرف فال يقعان معا ، ومنهم من استثىن الفاء أيضا ومنهم من مل يستثن شيئا من ذلك ، أما 
ة احلرف فهي تابعة ملخرجه فكما ينطق بالباء وامليم بكل حركتهما كذلك الروم فال يتعذر ألنه نطق ببعض حرك

ينطق هبما بعض حركتهما ، وأظن الناظم رمحه اهللا أشار إىل هذه األشياء وحنوها بقوله وكن متأمال أي تأمل ما قد 
  أطلقه املصنفون يف التعبري عن ذلك بفهمك

زله عن مرتبته ، وقد نقلت يف الشرح الكبري ، من كالم وتدبره بعقلك وعلمك ونزل كل شيء يف منزلته وال ت
  املصنفني يف ذلك عبارات كثرية خمتلفة وهللا احلمد ، مث ذلك القاعدة الثالثة فقال

)١٥٦(  
  َوإِْدغَاُم َحْرٍف قَْبلَُه َصحَّ َساِكٌن َعِسٌري وَبِاِإلْخفَاِء طَبََّق َمفِْصالَ

عسري أي يعسر النطق به وتعسر الداللة على صحته ألنه يؤدي  أي إدغام احلرف الذي قبله حرف صحيح ساكن



إىل اجلمع بني الساكنني ألن احلرف املدغم ال بد من تسكينه وقوله عسري خرب املبتدإ الذي هو إدغام حرف وقوله 
قبله صح ساكن مجلة يف موضع الصفة حلرف ، واحترز بقوله صح ساكن عما قبله ساكن ليس حبرف صحيح بل 

، ويقول ربنا وكذا إذا انفتح ما قبل الواو والياء ) وقال هلم(-)فيه هدى(مد فإن اإلدغام يصح معه حنو هو حرف
، كيف فعل فإن يف ذلك من املد ما يفصل بني الساكنني ، وأما ما قبله ساكن صحيح فال يتأتى إدغامه ) قوم موسى(

ف الذي تسكنه لإلدغام وأنت تظن أنه مدغم إال بتحريك ما قبله وإن خفيت احلركة فإن مل حيرك احنذف احلر
ودليل ذلك أن العرب إذا أدغمت حنو ذلك يف الكلمة الواحدة حركت الساكن حنو استعد واستعف ولذلك ملا 

، ) نعم العبد(، كسرت العني وهي ساكنة يف غري هذا املوضع حنو ) فنعما هي(أمجع على إدغام امليم يف مثلها يف ، 
تنع اإلدغام مل يبق فيه إال اإلظهار أو الروم السابق ذكره وهو النطق ببعض احلركة ويعرب عنه فإذا ثبت أن ذلك مم

، ) شهر رمضان(باالختالس وباإلخفاء فهذه العبارات كلها صحيحة والتعبري عنه باإلدغام جتوز ، قال اجلوهري يف 
ء قبلها ساكنة فيؤدي إىل اجلمع بني الساكنني يف إمنا هو حبركة خمتلسة وال جيوز أن تكون الراء األوىل ساكنة ألن اهلا

) إنا حنن نزلنا الذكر(الوصل من غري أن يكون قبلها حرف لني وهذا غري موجود يف شيء من لغات العرب وكذا 
وأشباه ذلك قال وال معترب بقول القراء إن هذا وحنوه مدغم ألهنم ال حيصلون هذا ) خيصمون( و) أمن ال يهدي(و

  ري يف طبق للقارئالباب والضم

أي إذا أخفاه القارئ أصاب وإن رام إدغامه امتنع عليه ، وجيوز أن يكون الضمري للتعبري وإن مل جير له ذكر ألنه 
مفهوم من سياق الكالم أي العبارة عنه باإلخفاء هي العبارة الصحيحة أو طبق من عرب عنه باإلخفاء مفصال ، وقيل 

، ومعىن مفصال أصاب وهو من قوهلم طبق السيف إذا أصاب املفصل وكذا الضمري يف طبق للحرف وليس بشيء 
  طبق اجلزار املفصل ويقال للرجل إذا أصاب احلجة أنه يطبق املفصل مث مثل ما قبله ساكن فقال

)١٥٧(  
  ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر ثُمَّ ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه َويف املَْهِد ثُمَّ اخلُلِْد وَالِْعلْمِ فَاْشُمالَ

من (ومن املتقاربني ) من العلم مالك(-)خذ العفو وأمر بالعرف(ذكر أمثلة من املثلني واملتقاربني فذكر من املثلني 
، وقوله فامشال أراد فامشلن مث أبدل من النون اخلفيفة املؤكدة ألفا ) ودار اخللد جزاء(-)يف املهد صبيا(و) بعد ظلمه

يف املاضي وفتحها يف املضارع ، وفيه لغة أخرى وهي فتحها يف املاضي يقال مشلهم األمر إذا عمهم بكسر امليم 
وضمها يف املضارع أي فامشل اجلميع من البابني باحلفظ والفهم أي امجعه فاألمر من ذلك بفتح امليم على اللغة 
فهمه الفصيحة وبضمها على اللغة األخرى ، وقال ابن دريد مشل الرجل وانشمل أسرع أي أسرع يف حفظ ذلك و

  وتعليمه وال تتبطأ يف ذلك وال تتخلف عنه واهللا أعلم
  باب هاء الكناية

)١٥٨(  
  َولَْم َيِصلُوا َها ُمْضَمرٍ قَْبلَ َساِكنٍ َوَما قَْبلَُه التَّْحرِيُك ِللْكُلِّ ُوصِّالَ

مع بني ساكنني قصر لفظ ها ضرورة أي هاء الضمري إذا لقيها ساكن مل توصل جلميع القراء ألن الصلة تؤدي إىل اجل
، وكذا إذا كانت الصلة ) وجه ربه األعلى(-)لعلمه الذين(بل تبقى اهلاء على حركتها ضمة كانت أو كسرة ومثاله 

-)من حتتها األهنار(ألفا وذلك يف ضمري املؤنث اجملمع على صلته هبا مطلقا فإن صلتها حتذف للساكن بعدها حنو 
مضمر عام يشمل ضمري املذكر واملؤنث وإن كان خالف القراء واقعا يف  ، فقوله ومل يصلوا ها) فأجاءها املخاض(



املذكر فحسب فأمكن محل اللفظ فيه على عمومه ، وال يرد على هذا اإلطالق إال موضع واحد يف قراءة البزي فإنه 
فوصل قبل يقرأ يف سورة عبس عنهو تلهى بالصلة وتشديد التاء بعدها فقد وصل قبل ساكن يف قراءته وأما قنبل 

، على رواية تشديد ) فظلتمو تفكهون(-)ولقد كنتمو متنون(متحرك وهذا كما أنه يصل ميم اجلميع يف قوله تعاىل 
التاء بعدها ، ووجهه أن اجلمع بني الساكنني يف مثل هذا جائز فصيح من حيث اللغة ألن األول حرف مد والثاين 

فهو كذلك ، قلت ألن اإلدغام ) لعلمه الذين(ال يوصل حنو  ، فإن قلت فلم) والضالني-دابة(مدغم فهو من باب 
يف الذين متأصل الزم خبالف تلك املواضع وقد سبق هذا الفرق يف ترك صلة ميم اجلمع قبل الساكن ، مث قال وما 
ن قبله التحريك أي والذي حترك ما قبله من هاءات املضمر املذكر اليت ليس بعدها ساكن فكل القراء يصلها بواو إ

كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة والضمري يف وصل يرجع إىل ما ألهنا مبعىن الذي وشدد وصل للتكثري 
، ووجه أصل الصلة أن اهلاء ) وختم على مسعه وقلبه(-)أماته فأقربه(لكثرة املواضع حنو كسر وقطع ومثال ذلك 

يف اهلاء اليت تكون من نفس الكلمة حنو حرف خفي فقوي بالصلة حبرف من جنس حركته إال أن هذه الصلة تفعل 
، ألن صلة مثل ذلك قد توهم تثنية ومجعا خبالف هاء الضمري وألن ) وملا أن توجه(-)فواكه كثرية(-)ما نفقه كثريا(

  هاء الضمري اسم على حرف واحد فناسب أن تقوى وما أجروه جمرى هاء الضمري اهلاء يف اسم اإلشارة

، مث إن ) هذه النار(، فهي موصولة للكل لتحرك ما قبلها وحتذف عند الساكن حنو ) اهللاهذه ناقة (إىل املؤنث حنو 
الصلة تسقط يف الوقف كما ذكرنا يف صلة ميم اجلمع إال األلف يف ضمري املؤنث ، وذلك ألن الصلة زيادة يف 

ح كما تبدل من اآلخر لتتميم وتكميل فشاهبت التنوين فحذفت كما حتذف مع الضم والكسر وتثبت مع الفت
  التنوين ألفا يف الوصل

)١٥٩(  
  َوَما قَْبلَُه التَّْسِكُني ِالُبنِ كَِثريِِهْم َوِفيِه ُمَهاناً َمْعُه حَفٌْص أَُخو وِالَ

فإن لقي اهلاء ساكنا مل ) وعقلوه-واجتباه-ومنه-وإليه-وعليه-فيه(أي وصل ما قبله ساكن البن كثريهم وحده حنو 
، وقراءة الباقني بترك الصلة يف كل ما قبله ) يعلمه اهللا(-)فأراه اآلية(-)إليه املصري(حنو  يصل على ما سبق تقريره

بواو على ما ) أرجئه(ساكن وعلم ذلك من الضد ألن ضد الصلة تركها ، ووافق ابن كثري هشام على صلة 
فيه مهانا معه حفص أي مع ، يف سورة الفرقان بياء فهذا معىن قوله و) فيه مهانا(سنذكره ووافقه حفص على صلة 

ابن كثري والوالء بكسر الواو واملد مبعىن املتابعة مصدر وااله والء مثل راماه رماء وهذه اللفظة قد كثر ورودها يف 
قافية هذه القصيدة وهذا معناها حيث جاءت ولوقوفه عليها سقط مهزها ومدها على ما سبق تقريره يف أجذم العال 

وما بعده اخلرب والعائد إىل املتبدإ حمذوف للعلم به أي وهذه الكلمة حفص أخو متابعة البن  فقوله وفيه مهانا مبتدأ
كثري فيها فقوله حفص مبتدأ ثان وخربه أخو وال أي ذو متابعة البن كثري يف مذهبه ألن املوافقة كاملتابعة أو هو 

قل البن قيس أخي (أخاه كقوله ،  صاحب متابعة السنة يف قراءته وكل من أكثر من شيء والزمه جاز أن يدعى
كما يقال زيد معه املال ، قلت هو جائز ) فيه مهانا(، فإن قلت هل جيوز أن تعود اهلاء يف معه إىل لفظ ) الرقيات 

من حيث اللفظ ولكنه ممتنع من جهة أنه يوهم أن حفصا وحده يصله دون ابن كثري وإن رجع الضمري يف معه إىل 
م ، فمن قرأ بالصلة فعلى األصل واألكثر على ترك الصلة ختفيفا وهشام وحفص مجعا بني ابن كثري زال هذا الوه

  وإمساعا للخلق ما أوعد به العاصي) ما أمروا به-مإل فرعون(اللغتني وقيل قصدا بالصلة تطويل اللفظ تشنيعا على 



)١٦٠(  
  اَعَتبِْر َصاِفياً َحالََوَسكِّْن ُيؤَدِّْه َمْع ُنَولِّْه وَُنْصِلْه َوُنْؤِتِه مِْنَها فَ

شرع يذكر ما وقع فيه اخلالف بني القراء يف إسكان هاء الكناية منه وهو عشرة ألفاظ جاءت يف مخسة عشر موضعا 
كل واحد ) ويره-وأرجه-ويؤده(فهذه ستة مل يكرر شيء منها ) ويتقه-وألقه-ويرضه-ويأته-ونصله-نوله(وهي 

، يف ) مل يره(ثة مواضع وعدها أبو بكر بن جماهد ستة عشر موضعا فزاد يف ثال) ونؤته(جاء مرتني فهي ستة أيضا 
سورة البلد وكلها هاءات كناية اتصلن بأفعال حذفت أواخرها للجزم بالشرط أو جوابه أو لألمر ومل يذكرها 

اهلاء صاحب التيسري إال مفرقة يف أماكنها يف القرآن وكلها غري أرجئه كان واجب الصلة للكل لتحرك ما قبل 
ولكن عرض فيه أمر آخر اقتضى جواز اإلسكان فيه وجواز القصر على ما سيأيت فصار فيها ثالثة أوجه ولقد لفظ 

نؤته (الناظم رمحه اهللا بالكلمات املذكورة يف هذا البيت على الوجوه الثالثة فسكن يؤده ونوله ووصل نصله وقصر 
ر عن عاصم وأبا عمرو سكنوا هاء الكناية يف هذه الكلمات ، وهذا من عجيب ما اتفق أي أن محزة وأبا بك) منها

يف ) نوله ما توىل ونصله(موضعان يف آل عمران ) يؤده إليك(األربع من بني العشر املذكورة وهي يف سبعة مواضع 
وموضعان يف آل عمران ، فإن قلت من أين يعلم أنه أراد تكرير ) حم عسق(موضع يف ) نؤته منها(سورة النساء 

ه ونؤته وعادته يف مثل ذلك أن يقول معا أو مجيعا أو حيث أتى أو حنو ذلك قلت إطالقه وعدم تقييده دل على يؤد
ذلك ألنه ليس بعضه أوىل به من بعض فإن ما يذكره يف أبواب األصول لنسبته إىل املواضع كلها سواء وهلذا قال 

ومجيعا يف فرش احلروف لئال يظن أن ذلك خمتص مبا يف تلك ومل يبني أنه يف سورتني وإمنا حيتاج إىل قوله معا ) أرجئه(
) ونشأ-تسؤ(السورة دون غريها هذا هو الغالب من أمره ، وقد جاء يف بعض املواضع مقيدا يف األصول كقوله 

ثالثا ومل يستوعب التقييد يف هذه املواضع املستثناة فقال بعد ) وأقرأ(معا ) وأرجى(بأربع ) ونىب-يشأ(ست وعشر 
  ومل يقل معا فأطلق على األصل وجاء اإلطالق يف الفرش يف مواضع مع عموم احلكم) ومؤصدة(ك ذل

كالتوراة وكائن على ما يأيت ، وإسكان هاء الكناية لغة حمكية سواء اتصلت مبجزوم أو غريه كقوله وأنشده ابن 
ها القراء إال يف اجملزوم كالكلمات ، ومل يسكن) وأشرب املاء مائي حنوه عطش إال ألن عيونه سيل واديها(جماهد ، 

املذكورة ووجه اإلسكان تشبيه هاء الضمري بألف وواوه ويائه فأسكنت أو اسنثقلت صلتها فأسكنت كما فعل يف 
ميم اجلميع أو وصلت بنية الوقف وهذه الوجوه الثالثة تعم اجملزوم وغريه ، ويف اجملزوم وجهان آخران ، أحدمها أهنا 

احلرف احملذوف قبلها للجزم ، والثاين أهنا سكنت حللوهلا حمله ونبه بقوله صافيا حال على صحة سكنت تنبيها على 
هذه القراءة وحسن وجهها يف العربية وإن كانت قد جاءت على خالف املعهود يف هاءات الكناية من التحريك 

ل فاعترب أي اعترب املذكور يف والصلة وصافيا نعت املفعول احملذوف أي لفظا صافيا حلوا أو يكون حاال من فاع
حال صفاء ذهنك وباطنك من النفرة منه وحالوة عبارتك يف ذكر دليله أو يكون حاال من مفعول فاعترب احملذوف 
إن قدرته معرفة أي فاعترب املذكور يف حا صفائه وحالوته فيعود املعىن إىل ما ذكرناه يف الوجه األول أو أراد فاعترب 

ووجهه ما ذكرناه من أنه لفظ يف هذا البيت بوجوه االختالف الثالثة يف هذه الكلمات وحنوه نظما صافيا حلوا ، 
  واهللا أعلم وأحكم

)١٦١(  
  َوَعْنُهْم َوَعْن َحفْصٍ فَأَلِْقْه َوَيتَِّقهْ َحمى َصفَْوُه قَْوٌم بُِخلٍْف َوأَْنَهالَ



، يف سورة النمل ، والتقدير وسكن فألقه  )فألقه إليهم(أي وعن من تقدم ذكرهم وعن حفص إسكان قوله تعاىل 
عنهم وعن حفص فيكون عطفا على قوله وسكن يؤده وقد تقدم يف شرح اخلطبة أن ضمري من تقدم رمزه نازل 

منزلة املسمى بصريح لفظه ال منزلة الرمز فلهذا مجع بني الضمري يف وعنهم وبني قوله وعن حفص فصار على 
عمرو ومحزة وقوله ويتقه مبتدأ وليس عطفا على فألقه والواو من نفس التالوة أراد إسكان فألقه عاصم بكماله وأبو 

، وخرب املبتدإ محى صفوه إىل آخر البيت ، وتقدير الكالم فيه وإسكان ) وخيش اهللا ويتقه(قوله تعاىل يف سورة النور 
ه فنقص من الرمز املذكور ويتقه على حذف مضاف أي أسكن هاءه أبو بكر وأبو عمرو وخالد عن محزة خبالف عن

يف البيت السابق راو وهو خلف وزاد يف فألقه راو وهو حفص ، ومعىن محى صفوه ، أي صفو إسكانه قوم خبلف 
أي محاه مجاعة حبجج خمتلفة وهي مخسة أوجه سبق ذكرها ومعىن أهنل سقاه النهل وهو الشرب األول وحسن 

هنم قاموا يف نصرة اإلسكان مبا انشرحت له الصدور فهذا معىن استعارة النهل بعد ذكر الصفو أشار بذلك إىل أ
ظاهر هذا الكالم واملراد بباطنه رمز القراء وقوله خبلف ليس رمزا وكذلك كل ما جاء منه حنو خبلفه خبلفهما خبلفهم 

أهنل ردا على  ألن املراد منه أن القارئ املذكور قبلها اختلفت الرواية عنه فكأنه من تتمة ذكره وأفرد الضمري يف
لفظ قوم ، وجيوز أن يكون الضمري فيه ليتقه أي روى هذا احلرف القوم الذين محوه ملا استنبطوا من املعاين والفوائد 

أو يعود على الصفو وهو أليق أي محوه مما يكدره حفظا له حباجتهم إليه فأهنلهم ورواهم مث بني قراءة حفص هلذه 
  الكلمة فقال

)١٦٢(  
  ـْجَتالَ)ُيـ(ِن الْقَاِف وَالْقَْصرِ َحفْصُُهْم َويَأِْتْه لََدى طه بِالْإِْسكَاِن َوقُلْ بُسكُو

أي قراءة حفصهم فحذف املضاف يعين أن حفصا يسكن القاف وحيرك اهلاء بالكسر من غري صلة وهذا معىن 
، وقيل أجرى يتقه  القصر وهو ترك الصلة ألهنا مد وأسكن القاف ألهنا صارت آخر الفعل بعد حذف الياء للجزم

، فلما سكنت القاف ذهبت صلة اهلاء ألن ) فبات منتصبا وما تكردسا (جمرى كتف فأسكن الوسط ختفيفا وأنشد ، 
وبقيت كسرة اهلاء أمارة على عروض ) فيه مهانا(أصل حفص أن ال يصل اهلاء اليت قبلها ساكن إال يف قوله تعاىل 

ذا املعىن لوجب ضم اهلاء ألن الساكن قبلها غري ياء فهو مثل منه وعنه اإلسكان يف القاف واألصل كسرها ولوال ه
، وقيل كانت اهلاء ساكنة يف قراءة حفص كما أسكنها يف فألقه فلما أسكن القاف كسر اهلاء اللتقاء الساكنني 
وهذا ضعيف إذ ال مقتضى إلسكان القاف على تقدير سكون اهلاء وألن كسر القاف وسكون اهلاء أخف من 

، يف سورة طه فلم يذكر اإلسكان فيه إال عن السوسي ) ومن يأته مؤمنا(العكس فال معىن للعدول عنه وأما قوله 
تبعا لصاحب التيسري وذكره األهوازي عن ابن عامر وعاصم وأيب عمرو ومحزة رمحهم اهللا تعاىل ، ومعىن جيتال ينظر 

 أن اإلسكان حمكي مسطور يف الكتب فال ينفى لعدم ذكر إليه بارزا غري مستتر من قوهلم اجتليت العروس يشري إىل
بعض املصنفني له كابن الفحام يف جتريده وغريه ، وقوله لدى طه أي عندها ويف أثناء آياهتا ومسى سورة هذا احلرف 

  زيادة يف البيان ال للتمييز إذ ليس غريه
)١٦٣(  

  ـجِّالَ)ُبـ(لٍْف َويف طه بَِوْجَهْينِ سَاَنُه ُخب)ِلـ(ـانَ )كـ(َويف الْكُلِّ قَْصُر الَْهاِء 

يعين بالكل مجيع األلفاظ اجملزومة من قوله وسكن يؤده إىل يتقه وقصر اهلاء عبارة عن ترك الصلة ويسمى أيضا 
االختالس ، وقوله بان لسانه رمز لقالون وهشام ومعناه يف الظاهر اتضحت لغته وظهر نقله ألن قصر اهلاء لغة 



وماله من جمد (مبجزوم أو غريه أنشد الداين لألعشى مجعا بني اللغتني القصر والصلة قوله ،  فصيحة سواء اتصلت
، ووجه لغة القصر يف اجملزوم النظر إىل احلرف احملذوف قبل اهلاء ) تليد وماله من الريح حظ ال اجلنوب وال الصباء

بلها على ما تقرر فهذا توجيه حسن ملا للجزم ألن حذفه عارض ولو كان موجودا مل توصل اهلاء لوجود الساكن ق
جاءت القراءة به من القصر يف اجملزوم ومل تأت يف غريه لفقد هذه العلة فيه وقوله خبلف يعين عن هشام ألنه الذي 

يليه ولو كان اخلالف عنه وعن قالون لقال خبلفهما ولو كان عن ثالثة لقال خبلفهم وكل هذا قد استعمله يف نظمه 
واخللف الذي عن هشام وجهان ، أحدمها القصر وقد ذكره ، والثاين الصلة كسائر القراء وال جيوز أن كما سيأيت ، 

يكون اإلسكان ألنه قد ذكر اإلسكان عن الذين قرءوا به ومل يذكر هشاما معهم ، وأما حرف طه فوصله هشام 
ملا ذكرنا ، ووجه الصلة حترك  كسائر القراء غري السوسي ، ولقالون وجهان القصر والصلة وال يكون اإلسكان

احلرف الذي قبل اهلاء وال نظر إىل احلرف احملذوف ، وقوله بوجهني متعلق مبحذوف أي يقرأ حرفه بوجهني جبال أي 
وقرأ كالمها يشري إىل أن القصر أفشا من اإلسكان يف لغة العرب كما تقدم بيانه وألنه ضمري على حرف واحد 

كاف ، ووجه أسكاهنا تشبيهها باأللف والواو ، ويف ياء اإلضافة وجهان الفتح صحيح فكان حمركا كالتاء وال
  واإلسكان وسيأتيان ، وجيوز أن يكون التقدير واحلرف الذي يف طه جبل بوجهني

)١٦٤(  
  الَـْوفَ)َنـ(ـاذْكُْرُه )فـَ(ـيِّبٍ بُِخلِْفهِِماَ َوالْقَُصُر )طَ(ـْبُس )لُـ(ـْمُنُه )ُيـ(َوإِْسكَانُ يَْرَضُه 

، أسكنه السوسي بال خالف وهشام والدوري عن أيب ) وإن تشكروا يرضه لكم(أراد قوله تعاىل يف سورة الزمر 
عمرو وخبلفهما وأخرب بظاهر لفظه عن اإلسكان بأن مينه لبس طيب تقريرا له وإزالة للنفرة عنه ، وجيوز يف قوله 

ذوف أي والقصر كذلك مينه ليس طيب ، أو والقصر والقصر وجهان الرفع على االبتداء وخربه ما بعده أو حم
، والنصب بفعل ) والسارق والسارقة فاقطعوا(-)الزانية والزاين فاجلدوا(مقروء به فهو قريب من قوله تعاىل ، 

، واخللف الذي للدوري ) وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي (مضمر فسره ما بعده والفاء يف فاذكره زائدة كقوله ، 
الصلة والذي هلشام اإلسكان والقصر وعلم ذلك من جهة أنه ذكر هشاما مع أصحاب القصر يف هو اإلسكان و

أول البيت اآليت ومل يذكر الدوري معهم فكان مع املسكوت عنهم وهم أصحاب الصلة ونوفال حال والنوفل الكثري 
  العطاء

)١٦٥(  
  ـَيسُْهالَ)ِلـ(ا َيَرْه َحْرفَْيِه َسكِّْن لرُّّحُب وَلزِّلْزَالُ َخيْراً َيَرهْ بَِها َوَشر)ا(ـُه )لـَ(

الرحب السعة أشار إىل شهرته وصحته أي جيد املتصدي لنصرة القصر رحبا وسعة وجماال من نقل ذلك لغة وقوة 
تعليلية فالذين قصروا يرضه محزة وعاصم وهشام ، خبالف عنه ونافع ، مث قال والزلزال أي وسورة الزلزال يعين 

، وهو مبتدأ وسكن خربه والعائد إىل املبتدإ الضمري يف هبا وأنثه ألنه ضمري السورة ، ) رض زلزاهلاإذا زلزلت األ(
، مفعول سكن وحرفيه صفة هلما يفيد التأكيد ، وإمنا أكثر من هذا البيان ومل يكتف بقوله ) شرا يره(و ) خريا يره(

، فتلك مل يذكر يف ) مل يره أحد(سورة البلد قوله  يره كما نص على ألقه ويتقه ويؤده وغري ذلك حذرا من اليت يف
التيسري فيها خالفا وذكره يف غريه واهلاء يف حرفيه تعود على لفظ الزلزال وجيوز أن يكون بدال من خريا يره وشرا 

يره بدل البعض من الكل ويعين حبرفيه هاءى الكناية يف هذا اللفظ وكأن الوجه على هذا أن يقول حرفيهما وإمنا 
وحد ردا على يره ألنه لفظ واحد تكرر واأللف يف ليسهال للتثنية أي ليسهل احلرفان باإلسكان وجيوز أن يكون 



خرب الزلزال قوله خريا يره هبا وشرا يره ، مث قال سكن حريف هذا اللفظ كما تقول الدار هبا زيد وعمرو أكرمهما ، 
بعد كل هاء منهما واو فيلتقي واوان يف قوله يرهو ومن  وقيل أشار بقوله ليسهال إىل ثقل الصلة هنا من جهة أن

يعمل يرهو والعاديات ألن هذه الصلة إمنا اعتبارها يف الوصل وأما الوقف فباإلسكان ال صلة فيه جلميع القراء يف 
مجيع اهلاءات وقد تقدم ذكره ، فإن قلت هذه املواضع اليت نص لبعض القراء على إسكاهنا من أين تعلم قراءة 

الباقني ، قلت قد سبق اإلعالم هبا يف قوله وما قبله التحريك للكل وصال وهذه املواضع املسكنة كلها قبل هاآهتا 
متحركات فكأنه قال القراء كلهم على صلة اهلاء إذا حترك ما قبلها ، واستثىن هؤالء هذه املواضع فأسكنوها واهللا 

  أعلم
)١٦٦(  

  ـرَْمالَ)َحـ(عَْواُه )َد(ـفَّ )لَـ(َساِكناً َويف الَْهاءِ َضمٌّ  أَْرجِئُْه بِالَْهْمزِ) َنفٌَر(َوعى 

أرجئه موضعان يف األعراف والشعراء ومعىن وعى حفظ أي حفظ مدلول نفر وهم ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر 
وترجي (-)وآخرون مرجئون(أرجئه هبمزة ساكنة وحفظ الباقون بال مهز ومها لغتان فصيحتان قرئ هبما قوله تعاىل 

، ونفر مهزوا اجلميع يقال أرجأت األمر إذا أخرته وبعض العرب يقول أرجيت كما يقول أخطيت ) من تشاء
وتوضيت فال يهمز حكاه اجلوهري وقوله باهلمز يؤخذ منه أن قراءة الباقني بال مهز ومل تكن له حاجة إىل قوله ساكنا 

قلت صدقت ولكنه يلبس الضد إذ يلزم من ذلك أن يكون فإنه قد لفظ به كذلك ، فإن قلت فيه زيادة بيان ، 
سكون مهزته ماض فإنه ضد ) منسأته(الالم ساكن ) واأليكة(يف الطاء السكون ) ويطهرن(الضد فتح اهلمز كقوله 

السكون فيها فتح الطاء والالم واهلمزة ، وعذره يف ذلك أن اهلمز هو صاحب الضد فضده ال مهز كما ذكر ذلك 
ومل يقدح يف ذلك وصفه اهلمز بالسكون وهذا كما أن احلركة ضدها السكون وال يقدح ) األيكة(و ) الصابئني(يف 

يف ذلك ذكره الكسر والضم والفتح معها على ما مهدناه يف شرح اخلطبة وساكنا حال من اهلمز ، ولو قال مكانه 
يع من مهز أرجئه ضم اهلاء إال ابن ذكوان فيهما لكان جيدا وارتفع اإليهام املذكور أي يف املوضعني ، مث ذكر أن مج

فإنه كسرها ، واستبعدت قراءته وتكلم فيها من جهة أن اهلاء إمنا تكسر بعد كسر أو ياء ساكنة وحقها الضم يف 
غري ذلك فأرجئه مثل منه وزنه وأهبه ، وقد اعتذر له بأن اهلمز مل يعتد به حاجزا لقبوله اإلبدال فكأن اهلاء وليت 

كسورة أو كأهنا بعد ياء ساكنة يف التقدير لو أبدلت اهلمزة ياء ، ويضعف هذا االعتذار وجوه ، األول أن اجليم امل
واحلكم واحد يف ضمري اجلمع واملفرد فيما يرجع إىل الكسر والضم ) أنبئهم ونبئهم(اهلمز معتد به حاجزا بإمجاع يف 

قد وليت اجليم ، الثالث أن اهلمز لو قلب ياء لكان الوجه  ، الثاين أنه كان يلزمه صلة اهلاء إذ هي يف حكمه كأهنا
  املختار ضم اهلاء مع صريح الياء نظرا إىل أن أصلها مهزة فما الظن مبن يكسر

اهلاء مع صريح اهلمزة وسيأيت حتقيق ذلك يف باب وقف محزة فضم اهلاء مع اهلمز هو الوجه فلهذا قال فيه لف 
ضم ، واحلرمل ثبت معروف له يف األدوية مدخل أشار بذلك إىل ظهور وجه الضم دعواه حرمال واهلاء يف دعواه لل

مع اهلمز ، أي يف طي الدعوى به ما يبني حسنه وجودة القراءة به ، وذكر ابن جين يف كتابه احملتسب قال وروى 
ه أن هذه اهلمزة ساكنة هبمزة وكسر اهلاء ، قال ابن جماهد وهذا ال جيوز ، قال ابن جىن طريق) أنبئهم(عن ابن عامر 

  والساكن ليس حباجز حصني عندهم فكأن ال مهز هناك أصال ، مث قرر ذلك بنحو مما تقدم واهللا أعلم قال
)١٦٧(  

  ـتُوَصالَ)ِلـ(ْيبٍ )َر(ونَ )ُد(ـَواداً )جـ(ـاَز َواكِْسْر ِلغَْيرِِهْم َوِصلَْها )فـَ(ـِصرياً )نـَ(َوأَْسِكْن 



ي ناصرا فائزا بظهور احلجة وقد تقدم وجه اإلسكان وقرأ به سنا عاصم ومحزة وال نصريا حال من فاعل أسكن أ
مهز يف قراءهتما فصار أرجه كألقه ومها يسكناهنما وأبو عمرو وافقهما على ألقه ومل ميكنه اإلسكان يف أرجه ألنه 

سكنوا وهم نافع والكسائي  يهمز ففي اإلسكان مجع بني ساكنني مث قال واكسر لغريهم أي لغري الذين ضموا والذين
وابن ذكوان ، وقد مضى الكالم يف قراءة ابن ذكوان ونافع والكسائي كسرا اهلاء لكسرة اجليم قبلها إذ ليسا من 

أصحاب اهلمز ، مث ذكر الذين وصلوا اهلاء وهم أربعة اثنان من أصحاب الضم واهلمز ومها ابن كثري وهشام واثنان 
ا الكسائي وورش وصالها بياء على أصلهما يف صلة ما قبله متحرك وابن كثري من أصحاب الكسر بال مهز ومه

وصلها بواو على أصله يف صلة ما قبله ساكن وهشام وافقه وخالف أصله يف ترك صلة ما قبله ساكن فقد وافق ابن 
ام يف هذا كثري على مذهبه يف الصلة راويان كل واحد منهما يف حرف واحد أحدمها يف صلة الضم بواو وهو هش

، وقد تقدم وأبو عمرو ضم من غري صلة على ) فيه مهانا(احلرف ، واآلخر يف صلة الكسر بياء وهو حفص يف 
أصله وقالون قصر اهلاء فكسرها من غري صلة على أصله يف املواضع اجملزومة كلها ، فاحلاصل أن يف كلمة أرجه 

يب عمرو وجه والبن ذكوان وجه ، وثالث ملن مل ست قراءات ثالث ألصحاب اهلمز البن كثري وهشام وجه وأل
يهمز لعاصم ومحزة وجه ، وللكسائي وورش وجه ولقالون وجه وقد مجعت هذه القراءات الست يف بيت واحد يف 
النصف األول قراءات اهلمز الثالث ويف النصف اآلخر قراءات من مل يهمز الثالث فقلت ، وأرجئه مل والضم خر 

، فابتدأت بقراءة ابن ذكوان ومل أخف تصحيفها بغريها إذ ال ) نل صل جي رضي قصره بالصله دع لنا وأرجه ف 
ميكن يف موضعها من جهة الوزن شيء من القراءات الست إال قراءة أيب عمرو وهي مبينة بعدها وقراءة قالون على 

 ما ابتدأ به البن ذكوان واهللا زحاف يف البيت وقراءة قالون سنبني يف آخر البيت مع أن صورة الكتابة خمتلفة فتعني
  أعلم

ومجيع الكلمات اجملزومة اخلمسة عشر توصل بالياء إال كلمتني يرضه ويره فإهنما يوصالن بالواو ، ويف أرجئه 
الوجهان من وصل هامزا فبالواو وغري اهلامز يصل بالياء ، وقوله جوادا حال من فاعل صلها ، والريب الشك 

  كالموقوله لتوصل من حماسن ال
  باب املد والقصر

)١٦٨(  
  إِذَا أَِلٌف أَْو َياُؤَها بَْعَد كَْسَرٍة أَوِ الَْواُو َعْن َضّم لَِقي الَْهْمَز طُوِّالَ

ألف فاعل فعل مضمر فسره قوله لقي اهلمز أي إذا لقيت األلف اهلمز واهلاء يف ياؤها تعود على األلف ألهنا أختها 
للعلم هبا وقوله عن ضم أي بعد ضم ألن عن للمجاوزة وأسكن الياء يف لقي يف املد أو تعود على حروف اهلجاء 

ضرورة والضمري يف طول احلرف املد مطلقا أي الذي لقي اهلمز ومعىن طول مد ألن حرف املد كلما طول ازداد 
هلمز طول مدا وقد تقدم أن حروف اهلجاء جيوز تأنيثها وتذكريها فلهذا أنث يف قوله ياؤها وذكر يف قوله لقي ا

وذكر يف هذا البيت حروف املد الثالثة وهن األلف والياء والواو ومل يقيد األلف ألهنا ال تقع إال بعد فتحه وقيد 
ولذلك حكم ) وسوأة-كهيئة(الياء بكسرة قبال والواو بضمة قبلها ألن كل واحدة منهما جيوز أن يقع قبلها فتحة 

كنني وأما األلف فال تكون إال ساكنة فاأللف ال يزال حرف مد ، وأما سيأيت وشرط الياء والواو أيضا أن يكونا سا
أختاها فبشرطني ، أحدمها السكون ، والثاين أن يكون حركة ما قبلهما من جنسهما قبل الياء كسرة وقبل الواو 

ا اتفق وجود ضمة فحينئذ يكونان حريف مد حنو قال وقيل ويقول ينطق يف هذه الثالثة بعد القاف مبدة مث الم ، فإذ
مهز بعد أحد هذه احلروف طول ذلك املد استعانة على النطق باهلمز حمققا وبيانا حلرف املد خوفا من سقوطه عند 



اإلسراع خلفائه وصعوبة اهلمز بعده وهذا عام جلميع القراء إذا كان ذلك يف كلمة واحدة نص على ذلك مجاعة من 
ربة واملشارقة ومنهم من أجرى فيه اخلالف املذكور يف كلمتني على ما العلماء املصنفني يف علم القراءات من املغا

  سيأيت ، وبعضهم اختار تفضيل األلف
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لسبع: كتاب  ءات ا لقرا ا األماين يف  ملعاين من حرز  ا براز    إ
لشاطيب:املؤلف ا م   اإلما

  على أختيها يف املد وتفضيل الياء على الواو واهللا أعلم وأحكم
)١٦٩(  

  را َوُمْخَضالَ)َد(ـرْوِيَك )يـُ(ـالِباً بُِخلِْفهِماَ )طَ(ـاّدْرُه )يـَ(فَإِنْ َيْنفَِصلْ فَالْقَْصُر 
صل املذكور بعضه من بعض واملذكور هو أن يلقى حرف املد مهزا ، وهو يف اصطالح القراء على أي فإن ينف

ضربني متصل ومنفصل ، فاملتصل أن يلتقيا يف كلمة واحدة وقد سبق ذكره ، واملنفصل أن يلتقيا وحروف املد آخر 
ت ، فالقراء فيه على قسمني كلمة واهلمز أول كلمة أخرى ويسمى مد حرف حلرف وهذا هو املذكور يف هذا البي

منهم من جرى على املد كما يف املتصل ، ومنهم من مل يطول املد بل اقتصر على ما يف حرف املد من املد الذي فيه 
إذا مل يصادف مهزة فهذا هو الذي عرب عنه بالقصر وسواء يف ذلك حرف املد املرسوم يف املصحف والذي مل يرسم 

مل يرسم يف كل كلمة غري ألف واحدة هو صورة اهلمزة وألف هاويا حمذوفة وحنو ) مويا آد-هاأنتم(له صورة حنو 
، جيري األمر فيه كغريه من املد والقصر على ما ) ومنهم أميون(-)به أن يوصل(صلة هاء الكناية وميم اجلمع حنو 

عمرو خبالف عنهما ، تقتضيه مذاهب القراء فالذين قصروا هم ابن كثري والسوسي وكذا قالون والدوري عن أيب 
والباقون على املد ومل يذكر صاحب التيسري القصر عن الدوري فهو من زيادات القصيدة وقد ذكره غريه على ما 

نقلناه يف الشرح الكبري ، ومنهم من نقل اخلالف عن أيب عمرو نفسه ، ووجه القصر االنفصال ألن لكل كلمة 
ان يف كلمة واحدة ، ومنهم من حكى عن ابن كثري املد يف كلمة حكم االستقالل فلم يقو االلتقاء قوته إذا ك

الشهادة ، وقد ذكر مجاعة من املصنفني تفصيال بني أصحاب املد فجعل بعضهم أطول مدا من بعض ومل يتعرض 
 الشيخ الشاطيب رمحه اهللا يف نظمه لذلك ، وحكى عنه الشيخ أبو احلسن رمحه اهللا يف شرحه أنه كان يرى يف املنفصل
مدتني طوىل لورش ومحزة ووسطى ملن بقي ، وجيوز يف قوله فالقصر الرفع والنصب أجود ويرويك مجلة مستأنفة أو 

  حال من اهلاء يف بادره أي بادره طالبا

مرويا فيكون طالبا حاال من الفاعل ومرويا حاال من املفعول حنو لقيته مصعدا منحدرا ، وجيوز أن يكون يرويك 
دره ومل جيزمه ضرورة ودرا مصدر يف موضع احلال أي دارا وخمضال عطف عليه ومها حاالن من جوابا لألمر يف با

فاعل يرويك العائد على القصر يقال درت الناقة ودر الضرع باللنب يدر ويدر درورا ودرا ، والدر اللنب نفسه أيضا 
طب ، واخلضل النبات ودرت السماء كثر مطرها ، وأخضلت الشيء فهو خمضل إذا بللته وشيء خضل أي ر

الناعم وكل هذا ثناء على القصر أي بادره يثلج له صدرك مبا يدر من فوائده وينسكب من معاين استحسانه ، وهو 
  اختيار املربد مث مثل القسمني فقال

)١٧٠(  
  كَجِئَ َوَعْن ُسوٍء َوَشاَء اتِّصَالُُه َوَمفُْصولُهُ يف أُمَِّها أَْمُرُه إِلَى

، فهذا مثال الياء ومثله سيء هبم ) وجئ يومئذ جبهنم(حبرف املد يف كلمة واحدة مثل جئ يف قوله أي اتصال اهلمز 
، وثالثة قروء األلف يف حنو شاء وجاء مث مثل املفصول وهو االلتقاء يف كلمتني ) أو تعفو عن سوء(والواو كقوله 
-)قوا أنفسكم(والواو حنو ) يا بين آدم(-)ةأوىل أجنح(، فهذا مثال الياء ومثله ) يف أمها رسوال(بقوله سبحانه 



، ومثل الشاطيب رمحه اهللا بقوله أمره إىل إعالما بأن واو الصلة اليت ال رسم هلا يف املصحف كغريها ، ) قالوا آمنا(
ال أعبد (-)إهنا إذا جاءت(-)ال إله إال اهللا(ومثال األلف -عليهمو آياتنا-ومثله على قراءة ورش وغريه إهنمو أناس

، وضاق على الناظم متثيل األلف من القرآن يف هذا البيت وإن كان حاصال من مجعه بني املثالني يف قوله ) ا تعبدونم
أمها أمره ألن الغرض تصوير املثال كما أنه يف بيت آخر سيأيت مثل بأوهال يف آخر باب اهلمز املفرد فقال كآدم 

وله حلرف املد ومفصوله مبتدأ وما بعده اخلرب على حذف أوهال وليس أوهل يف القرآن واهلاء يف اتصاله ومفص
مضاف أي مثل هذا اللفظ وغلط من قال اخلرب يف اجلار واجملرور أي مستقر يف املذكور ألن يف أمها مل يقصد به يف 

ن مدان مد ألف ها من املنفصل ومد األلف األخرية م) هؤالء(البيت إال حكاية ما يف القرآن ويف حنو قوله تعاىل 
  املتصل فاعلم ذلك واهللا أعلم

)١٧١(  
  َوَما َبْعَد َهْمزٍ ثَابٍِت أَْو ُمَغيَّرٍ فَقَْصٌر َوقَدْ ُيْرَوى لَِوْرش ُمطَوَّالَ

أي والذي وقع من حروف املد بعد مهز سواء كان ذلك اهلمز ثابتا أو مغريا ويعين بالثابت الباقي على لفظه 
أو إبدال على ما نبينه ، وتقدير الكالم فإن انعكس ما ذكرناه فوقع حرف  وصورته وباملغري ما حلقه نقل أو تسهيل

املد بعد اهلمز وهذا ال يكون إال يف املتصل ألن حرف املد ال يقع أول كلمة الستحالة ذلك من أجل سكونه ، فقوله 
معىن الشرط وهذا وما مبتدأ وخربه قوله فقصر أي فهو ذو قصر أو فحكمه قصر ودخلت الفاء ملا يف املبتدإ من 

القصر جلميع القراء ورش وغريه ومل يذكر ابن جماهد عن أحد خالف ذلك وال عامة كتب العراقيني مث قال أو قد 
يروي ذلك لورش مطوال أي ممدودا مدا طويال قياسا على ما إذا تقدم حرف املد على اهلمز ، ونص على املذكور 

املهدوي وغريهم من املغاربة واملصريني يف مصنفاهتم ووجه القصر ابن شريح وابن الفحام وصاحب العنوان ومكي و
  عدم املعىن الذي ألجله مد حرف املد إذا تقدم على اهلمز واهللا أعلم

)١٧٢(  
  َوَوسَّطَُه قَْوٌم كَآَمَن هُؤالَِء آِلَهةً آتى ِللْإَِمياِن ُمثِّالَ

أقل منه فيما إذا تقدم حرف املد على اهلمز لظهور أراد وسط املد لورش يف ذلك مجاعة ليكون املد يف هذا النوع 
الفارق بينهما ومل يذكر صاحب التيسري غريه وذكره أيضا أبو علي األهوازي وغريه وال مانع من أن يكون لفظ قوم 

يف بيت الشاطيب رمحه اهللا رمزا خلالد على اصطالحه كما قال فيما مضى محى صفوه قوم فكان ينبغي له أن يأيت 
زيل هذا االحتمال حنو أن يقول وباملدة الوسطى أو يقول ووسطه أيضا كآمن فقد صار لورش ثالثة أوجه يف بلفظ ي

هذا النوع القصر كسائر القراء واملد املتوسط واملد الطويل ، مث مثل ما فيه هذه األوجه بأربعة أمثلة اثنان فيهما 
وإيتاء (-)إيالفهم(واو أوحى وأويت ومثال ما بعده ياء  اهلمز ثابت ومها آمن وأتى وبعد اهلمز ألف ومثال ما بعده

، وإن كان اهلمز يف بعض ذلك جيوز أن تلقى حركته على الساكن قبله فيصري من باب اهلمز املغري حنو ) ذي القرىب
، فقراءة ورش ) لو كان هؤالء آهلة(، واثنان من أمثلة الناظم فيهما اهلمز مغري أحدمها ) من آمن(-)قل أوحي(

بإبدال مهزة آهلة ياء يف الوصل بعدها ألف فهي حرف مد بعد مهز مغري والثاين لإلميان بنقل حركة مهزة إميان إىل 
، يسهل ورش مهزة آل بني بني فالياء من إميان واأللف من آل بعد مهز مغري وبعض من ) جاء آل لوط(الالم وحنو 

ووجه املد ترك االعتداد بالعارض فالوجهان جائزان يف قصر  يرى املد مل يذكره بعد اهلمز املغري ووجهه عدم اهلمز
حرف املد قبل اهلمز املغري على ما يأيت يف باب اهلمزتني من كلمتني فقصر حرف املد بعد اهلمز املغري أوىل ، مث إن 



  بعض القائلني باملد يف هذا النوع قد استثنوا له مواضع فلم ميدوها وقد ذكرها الناظم فقال
)١٧٣(  
  وى َياِء إِْسَراءيِلَ أَْو َبْعَد َساِكنٍ َصحِيحٍ كَقُْرآِن َوَمْسئُوالً اسْأَالَِس

يف كلمة إسرائيل حرفا مد األلف قبل اهلمزة والياء بعدها فمد األلف من باب املتصل ومد الياء من هذا النوع 
ا بين من املنفصل ويف إسرائيل املختص لورش وأكثر ما جتيء كلمة إسرائيل بعد كلمة بين فيجتمع ثالث مدات مد ي

، فيه أيضا ثالث ) فجاءوا أباهم(مدتان مع طول الكلمة وكثرة دورها فاستثىن مد الياء ختفيفا فترك ، فإن قلت 
مدات فمد األلف قبل اهلمزة من املتصل ومد الواو هلمزة أباهم من املنفصل ومدها للهمزة قبلها من النوع املختص 

عدها وما قبلها متحد فتدخال فلم يبق إال مدتان وأو يف قوله أو بعد ساكن مبعىن الواو كما لورش ، قلت مدها ملا ب
قال بعد ذلك وما بعد مهز الوصل أراد وما بعد ساكن مث حذف املوصول اكتفاء بصلته يعين واستثنوا من ذلك ما 

املوءودة وسوآت والنبيني وقع من اهلمز الذي بعده حرف مد بعد ساكن صحيح أي ليس حبرف علة مثل جاءوا و
فإن املد يف كل هذا منصوص عليه والذي قبله ساكن صحيح حنو قرآن وظمئان ومسئوال وعللوه بأن اهلمزة معرضة 

للنقل إىل الساكن قبلها وهذه علة فاسدة من وجوه ، األول أنه ليس من مذهب ورش النقل يف كلمة واحدة ، 
و لإلميان فما الظن مبا يتوهم جواز نقله لغة ، الثالث أنه منقوض باملوءودة فإن الثاين أنه فيما حتقق فيه النقل ميد حن

النقل فيها سائغ كقرآن وقد نص مكي والداين يف كتاب اإلجياز على مدها فعندي أن علة استثنائه مشكلة وأن 
يف الوقف كنظائر له سلفت  الناظم نبه على ذلك يف قوله اسأال وهو فعل أمر مؤكد بالنون اخلفيفة مث أبدل منها ألفا

  أي اسألن عن علته واحبث عنها واكشفها مث ذكر باقي املستثىن فقال
)١٧٤(  

  َوَما َبْعَد َهْمزِ لَْوْصلِ إيِت َوبَْعضُُهْم ُيؤَاِخذُكُُم آالنَ ُمْسَتفْهِماً َتالَ

، ) أو متن(-)إيذن يل(-)صفا ايتوا(-)آيت بقرآن(ما مبعىن الذي جمرورة احملل عطفا على إسرائيل وقوله إيت مثل 
إذا ابتدأت هبذه الكلمات وحنوها وقع حرف املد بعد مهز الوصل وحرف املد يف اجلميع بدل من اهلمزة اليت هي فاء 

الكلمة من آتى وآذن وآمن وهلذا إذا وصلت الكلمة مبا قبلها ذهبت مهزة الوصل ونطقت بفاء الكلمة مهزة يف 
د ظاهر وهو أن أصل أحرف املد مهزة وألن مهزة الوصل قبله عارضة ، وذكر موضع حرف العلة فوجه ترك امل

بعض املصنفني يف مده وجهني وعلة املد النظر إىل صورة الكلمة اآلن واإلعراض عن األصل ، واتفقوا على منع املد 
وتبوؤا (-)وتراء اجلمعان(-)رأى القمر(يف األلف املبدلة من التنوين بعد اهلمزة حنو خطأ وملجأ وماء وغثاء وأما حنو 

، مما حذف منه حرف العلة لساكن بعده يف الوصل فإذا وقفت عليه وقفت على حرف العلة ومددته ألجل ) الدار
اهلمزة قبله فهذا آخر ما استثىن بعد مهز ثابت وهذا آخر باب املد والقصر يف كتاب التيسري ، وزاد صاحب 

هم يؤاخذكم إىل آخر قوله ويف واو سوآت البيت إال أن الداين ذكر مد القصيدة عليه يف هذا الباب من قوله وبعض
حنو شيء وسوء يف أول البقرة ، مث ذكر الناظم ما استثىن من هذا النوع بعد مهز مغري فلم ميد لورش فقال وبعضهم 

صيدته أي وبعض أهل األداء استثىن لورش مواضع أخر ليست يف كتاب التيسري كاملهدوي ومكي واحلصري يف ق
، يف املوضعني يف يونس أعين ) وآالن(-)وعادا األوىل(وحممد بن شريح يف كتاب التذكري قال ومل ميد يواخذكم 

األلف اليت بعد الالم وقال أبو عمرو الداين يف كتاب اإلجياز أمجع أهل األداء على ترك زيادة متكني يف قوله 
وقع وكأن ذلك عندهم من واخذت غري مهموز ، قلت  ، حيث) وال يواخذكم اهللا(-)وال تواخذنا(-)يواخذكم(



فقد نص الداين على أن استثناء يواخذكم جممع عليه فكان يلزمه ذكره يف كتاب التيسري مث قال وزاد بعضهم ثالثة 
  أحرف يف آالن يف املوضعني يف يونس وعادا األوىل يف النجم قلت فهذه الثالثة هي اليت جعلها الداين من

م فأدخل الشاطيب فيها يؤاخذكم ملا رأى بعض املصنفني قد قرهنا هبن ومل يذكر استثناء ما تصرف منها استثناء بعضه
وكان يلزمه ذكره لئال يتوهم ختصيصها بذلك مث قال آالن مستفهما أي هو من مجلة ما استثىن بعضهم وتال خرب 

وآالن يف حال استفهامه به وعادا  وبعضهم ومستفهما حال من فاعل تال أي وبعضهم تال يؤاخذكم كيف ما وقع
األوىل بغري مد ودل على هذا التقدير كونه يعد يف تعداد ما استثىن من املمدود وجيوز أن يكون مستفهما حاال من 

اآلن ملا كان االستفهام فيه وجيوز على هذا أن تكون اهلاء مفتوحة أي مستفهما به ، وفيه مدتان مل يبني املستثىن 
بعد مهزة االستفهام ، والثانية بعد الالم وهي املستثناة بني ذلك املهدوي وابن شريح كما نقلناه من منهما إحدامها 

كالمه ، ووجه استثنائه استثقال اجلمع بني مدتني من هذا النوع املختص بورش يف كلمة واحدة وال نظري لذلك فمد 
فليس فيه إال مدة واحدة ) آآلن خفف اهللا عنكم(نقل وأما بعد اهلمزة األوىل الثابتة وترك املد بعد الثانية املغرية بال

واحترز بقوله مستفهما عن هذا وحنوه ألن ما لفظ به يف البيت ميكن قراءته باستفهام قبضا خلنب مفاعيلن ونظمت أنا 
اين ومل أقيده بيتا نطقت فيه مبا ال حيتمل غري االستفهام وأدرجت يؤاخذ مع اجملمع عليه يف االستثناء على ما ذكره الد

بالضمري ليشمل املواضع كلها وأوضحت ما بعد مهز الوصل بأن ذلك يف حال االبتداء وصرحت بالتمثيل بايت 
، أي موضع االستثناء يف آالن قصر ) وما بعد مهز الوصل بدءا كايت مع يؤاخذ زاد البعض آالن قصر ال(فقلت ، 

نقول حركتها إىل الالم ففي البيت الذي نظمته مخسة أشياء فاتت بيت لفظها المها وهو ترك املد بعد اهلمزة الثانية امل
الشاطيب رمحه اهللا وهي تصريح التمثيل بابت وذكر البدء وإدراج يؤاخذ مع املستثىن املتفق عليه وتعريته من الضمري 

  ليعم وبيان موضع املستثىن من اآلن مث متم املستثىن فقال
)١٧٥(  

  لُْبونَ طَاِهٌر بِقَْصرِ َجِميعِ الْبَاب قَالَ َوقَوَّالََوَعاًد الْأُوىل وَاْبُن غَ
مل يسمح له النظم أن يلفظ بعادا األوىل على قراءة ورش فلفظ هبا على قراءة محزة إذا وقف عليها يف بعض الوجه ، 

سريهتا (ان ميدها يف وأما قراءة ورش فبإدغام التنوين يف الالم بعد نقل حركة اهلمزة إليها فلم ميد واو لوىل هنا وإن ك
، ألن احلركة هنا صارت كالالزمة من أجل التنوين فيها فكأن ال مهز يف الكلمة ال ظاهرا وال مقدرا فإن ) األوىل

وقفت لورش على عادا فتلك يف ابتداء لوىل مذهبان املد إن مل تعتد بالعارض وتركه إن اعتددت هبا ذكرمها املهدوي 
ر عطف بيان ميزه بذلك من أبيه كل واحد منهما يقال له ابن غلبون وكالمها من وقوله وابن غلبون مبتدأ وطاه

وشيخ أيب حممد مكي بن أيب طالب وهو أبو الطيب ) اإلرشاد(علماء القراءات املصنفني فيها فاألب مصنف كتاب 
و مصنف كتاب التذكرة عبد املنعم بن عبد اهللا بن غلبون احلليب نزيل مصر وابنه أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم وه

وشيخ صاحب التيسري وقوله يقصر مجيع الباب متعلق بقال وقال هو خرب املبتدإ أتى بذلك وأخذ به وعىن جبميع 
الباب كل ما كان حرف املد فيه بعد مهز ثابت أو مغري وقوال عطف على قال أي وقول ورشا بذلك أي جعله هو 

يف كتاب التذكرة فأحسن وما قال به ابن غلبون هو احلق وهو  املذهب له وما سواه غلطا وومها قد قرر ذلك
اختيار ناظم القصيدة يف ما أخربين الشيخ أبو احلسن عنه رمحهما اهللا تعاىل ، وغلبون اسم مشتق من الغلبة وهو يف 

ا الزنة كحمدون من احلمد وسعدون من السعد واستعمله الناظم هنا غري منصرف ويف باب اهلمز املفرد منصرف
عن أيب علي أن محدون ميتنع صرفه ووقع يف نظم ) اللمع(والنظم حيتمل األمرين ، وقد نقل ابن برهان يف شرح 



املتنيب محدون مصروفا وغري مصروف يف بيت واحد فقال ابن جين يف شرحه ترك صرف محدون ضرورة وقد أجازه 
  على وجهني يف محدون وغلبون مثله الكوفيون فدل هذا الكالم على أن رأي ابن جين فيه الصرف فتحصلنا

  فالصرف رأي أيب الفتح وتركه رأي شيخه أيب علي رمحه اهللا واهللا أعلم
)١٧٦(  

  َوَعْن كُلِّهِْم بِالَْمدِّ َما قَْبلَ َساِكنٍ وِعْنَد ُسكُوِن الَْوقِْف َوْجَهانِ أُصِّال
اجلملة معطوفة على قوله وما بعد مهز أي وما وقع من حروف املد قبل ساكن فحكمه املد عن كل القراء فهذه 

ثابت أو مغري فقوله ما قبل ساكن ما فيه مبعىن الذي وهي مبتدأ خربه أحد اجلارين قبله مع جمروره وباملد وعن كلهم 
فأيهما قدرته خربا علقت اآلخر به فإن جعلت اخلرب باملد كان التقدير والذي قبل ساكن مقروء باملد عن كلهم وإن 

عن كلهم قدرت مروّي عن كلهم باملد ولوال الباء يف باملد لكان ما قبل ساكن مفعوال به ، واعلم أن قلت اخلرب 
الساكن الواقع بعد حرف املد تارة يكون مدغما وتارة غري مدغم واملدغم على ضربني واجب اإلدغام لغة وجائزه 

 -والضالني  -والطامة ) (لذكرينوا(-)وأحتاجوين(-)والضالني)(والطامة(-)والصاخة(-)دابة(فالواجب حنو 
وال (على قراءة أيب عمرو ) نصيب برمحتنا(-)األبرار لفي(-)الكتاب(واجلائز حنو ) آهللا خري(وآلذكرين  -وأحتجوىن 
يف موضعي يونس وكذا ) وآآلن(، على قراءة البزي والساكن غري املدغم حنو ما يأيت يف فواتح السور ) تعاونوا

وشاء (-)ءأنذرهتم(يف قراءة من أسكن وكذا ما يأيت يف قراءة ورش من اإلبدال يف حنو ، ) وحمياي(-)والالءي(
، وشرط اإلدغام املذكور أن يكون يف كلمة أو واقعا بعد التقاء الكلمتني كما مثلنا من قراءيت أيب عمرو ) أنشره

ذلك فإن حروف املد حتذف حينئذ والبزي فإن كان اإلدغام يف الكلمة الثانية سابقا اللتقائهما مستمرة حاله على 
، وكذا الساكن غري املدغم حنو ) واملقيمي الصالة(-)وقالوا اختذ(-)إذا الشمس كورت(وال يقنع باملد فيها حنو 

، فقوله ما قبل ساكن ليس على إطالقه بل خيتص ) ومنهم من خسفنا به األرض(-)وقالوا احلمد هللا(-)وإذا اجلبال(
يعد كلمة واحدة ، قوله وعند سكون الوقف ، يعين إذا كان الساكن بعد حرف املد إمنا  مبا كان من ذلك يف كل ما

  سكنه الوقف وقد

كان حمركا فسكونه عارض فهل ميد ألجله ألنه سكون يف اجلملة أو ال ميد نظرا إىل عروض السكون ويكتفي مبا يف 
، وذلك أيضا عام جلميع القراء وإمنا ) بابواألل(-)ويؤمنون(-)املصري(حرف املد من املد فيه وجهان وذلك حنو 

قال سكون الوقف ومل يقل وعند الوقف احترازا من الروم فال مد مع الروم وميد مع اإلمشام ألنه ضم الشفتني بعد 
سكون احلرف ، مث إذا قيل باملد فهل هو مد متوسط أو مشبع فيه وجهان ، وذكر الشيخ وغريه أن الناظم أشار إىل 

 بقوله وجهان أصال أي جعال أصال يعتمد عليه وأشار بقوله أصال إىل وجه ثالث وهو االختصار على هذين الوجهني
ما يف حرف املد من املد وال يظهر يل أنه أراد بالوجهني إال القصر واملد ألنه ذكر املد ملا قبل ساكن ومل يبني طوله 

نه املد وضده وهو القصر ولو كان أشار إىل وال توسطه وقال بعد ذلك وعند سكون الوقف وجهان أصال فعلم أ
الطول والتوسط لكان ممدودا بال خالف وإمنا اخلالف يف املقدار واملد ال يفهم من عبارته يف نظمه فالظاهر ما ذكرته 

لكن ما ذكره الشيخ يقويه ما يأيت يف شرح البيت اآليت وقوله أصال تنبيه على الوجوه الثالثة كأنه قال اختلف يف 
وقصره بالنظر إىل أصل الكالم يف ذلك ، مث إذا قيل باملد فهل هو مشبع أو متوسط فيه وجهان وال ميتنع أن  مده

يكون أصال رمزا لنافع فهو لفظ موهم كما ذكرناه يف ووسطه قوم وقوله قبل ذلك وعن كلهم ال يدفع هذا اإلهبام 
فرق يف حرف املد بني أن يكون مرسوما حنو الحتمال أن يقال الذي هو عن كلهم هو غري سكون الوقف مث ال 



والرأس ، واختار أبو احلسن ) ويؤت(-)الذئب(، أو كان بدال من مهزة حنو ) الرمحن(أو غري مرسوم حنو ) قال(
) خسر(و) والعصر(احلصري وجه القصر يف سكون الوقف ألنه كسائر ما يوقف عليه مما قبله ساكن صحيح حنو 

وإن يتطرف عند وقفك ساكن (قبله حرف مد فقال يف قصيدته اليت نظمها يف قراءة نافع ، ، فما الظن مبا ) الصرب(و
  فجمعك بني الساكنني جيوز إن وقفت وهذا من كالمهم(، ) فقف دون مد ذاك رأيي بال فخر

  )احلر
)١٧٧(  

  َوُمدَّ لَُه ِعْنَد الْفَوَاِتحِ ُمْشبِعاً َويف َعْين الَْوجَْهاِن َوالطُّولُ فُضِّالَ
له أي للساكن ألن كالمه يف البيت السابق فيما ميد قبل الساكن فكأنه قال وميد ألجل الساكن أيضا يف موضع 

آخر وهو فواتح السور ومشبعا حال من فاعل مد وجيوز بفتح الباء على معىن مدا مشبعا فيكون نعت مصدر 
ألوائل ومنه مسيت فاحتة الكتاب وعىن هبا حمذوف وجيوز يف دال مد احلركات الثالث ، والفواتح مجع فاحتة وهي ا

أمساء حروف التهجي اليت تبتدأ هبا السور حنو كاف قاف نون الم ميم سني إذ ال مد يف فاحتة سورة ألجل ساكن إال 
، وذلك قد علم مما قبل ، وقوله عند الفواتح أي فيها وحبضرهتا كما قال يف الباب ) واحلاقة(-)والصافات(فيها ويف 
ويأته لدى طه وال بعد يف أن يتجوز حبضرة الشيء عن الشيء وهذا املد أيضا جلميع القراء وألن السكون السابق 

الزم قال مشبعا كمدا دابة خبالف املد لسكون الوقف ، ومنهم من اختار تفضيل مد املدغم على غريه ففضل مد 
أول آل عمران جلميع القراء وأول  الم من ألف الم على مد ميم ، ومنهم من سوى فإن حترك الساكن حنو ميم

العنكبوت على قراءة ورش ففي املد وجهان ظاهران ، واألقيس عندهم املد وترك االعتداد بالعارض ، مث قال ويف 
، وإمنا أعرب آخرها وكسر ) وعسق(-)كهيعص(عني الوجهان يعين يف لفظ عني من حروف الفواتح وذلك يف 

لفظها ساكنة من أجل أن الشعر ال جيمع فيه بني ساكنني ، وملا انتفى هذا املانع ونون وكان الوجه أن ينطق هبا على 
يف ألف طه نطق هبن على لفظهن يف البيت الذي يأيت ، ولو قال يف عينها الوجهان لكان أيضا جيدا أي يف عني 

مكي ، ونص املهدوي الفواتح ، وظاهر كالمه أن اخلالف يف مد عني جلميع القراء ألن السابق كذلك وهو اختيار 
وابن شريح أن ذلك خمتص بورش ، ووجه اخلالف انفتاح ما قبل الياء فلم يقو املد فيها قوته يف الياء لينكسر ما 

  قبلها ، وقوله الوجهان األلف والالم فيه للعهد أي الوجهان املذكوران يف املد لسكون الوقف يف البيت قبله

ل والطول فضال يعين املد يف عني ألنه الجتماع الساكنني مع أن الثاين ليس مها يف عني مطلقا وصال ووقفا ، مث قا
بعارض خبالف سكون الوقف ، وحيتمل أنه عىن أن الطول فضل يف عني ويف املد لسكون الوقف لشبه اجلميع بباب 

د وهو املراد دابة وال نظر إىل عروض السكون يف الوقف ، واألوىل أن يكون قوله الوجهان إشارة إىل إشباع امل
بالطول وإىل عدم إشباع املد مع أنه ال بد من املد فلهذا قال والطول فضال يعين اإلشباع ومل يقل واملد فضال ألن 

  املد يف الوجهني
)١٧٨(  

  َويف َنْحوِ طَه الْقَْصُر إِذْ لَْيَس َساِكٌن َوَما ِفي أَِلْف ِمْن حَْرِف َمٍد فَُيْمطَالَ
حرف املد ألجله فوجب القصر يف كل ما كان من حروف اهلجاء على حرفني وذلك  أي إذ ليس فيه ساكن فيمد

وأما ألف فآخره ساكن ولكن ليس فيه حرف مد وقوله فيمطال أي فيمد وكل . ها. يا. طا. را. مخسة أحرف حا
ه اشتقاق املطل ممدود ممطول يقال مطلت احلديدة أمطلها مطال إذا ضربتها بعد ما محيت يف النار ومددهتا لتطول ومن



بالدين ألنه مد يف املدة ونصب فيمطال يف جواب النفي بالفاء ، فقد حترر من هذين البيتني أن حروف الفواتح على 
أربعة أقسام األول ما هو على ثالثة أحرف والتقى فيه حرف املد والساكن وقبل حرف املد حركته اجملانسة له فهو 

أللف أربعة صاد قاف كاف الم وللياء اثنان سني ميم وللواو واحد نون ، ممدود بال خالف وذلك يف سبعة أحرف ل
القسم الثاين مثل ذلك إال أنه عدم جمانسة احلركة للحرف ففي مده خالف وهو حرف واحد وهو عني والثالث 

   أعلموالرابع املذكوران يف هذا البيت ال مد فيهما لفقد الساكن يف حا وأخواهتا ولفقد حرف املد يف ألف واهللا
)١٧٩(  

  َوإِنْ َتْسكُنِ الَْيا َبْيَن فَْتحٍ َوَهْمَزٍة بِكَِلَمٍة أَْو َواٌو فََوْجَهانِ ُجمِّالَ

فلورش يف مد ذلك وجهان ) وسوأة-كهيئة(يعين إذا كان قبل الياء والواو فتح وبعدمها مهزة يف كلمة واحدة حنو 
باب مل يعدم من شرطه إال كون حرف املد ليس حركة ما قبله مجيالن وهذا هو مد املتصل بعينه الذي تقدم يف أول ال

، يف املمدود ألجل الساكن واملتصل مبنزلة الم ) وجرين(-)عني(من جنسه فصار هذا من املمدود ألجل اهلمز مبنزلة 
رف ميم ، وكان األوىل وصل الكالم يف هذا الفصل بالكالم يف املتصل واملنفصل ألنه كله من باب واحد وهو مد ح

املد هلن بعده مث يذكر مده هلمز قبله مث يذكر مده للساكن بعده ويقسمه إىل مدغم وغري مدغم مبينا ما حيذف حرف 
املد ألجله مما ميد على ما سبق تفصيله إىل فواتح وغري فواتح وإىل ما ميد وصال ووقفا وإىل ما ميد وقفا ال غري ولكن 

أخره إىل الفراغ من نظم ما يف التيسري واجليم من قوله مجال جيوز أن تكون ملا مل يكن ذلك يف التيسري يف هذا الباب 
رمزا لورش وال يضر ذلك تسميته يف البيت اآليت فهو كما يتكرر الرمز فهذا أوىل ، وجيوز أن يكون أتى به جملرد 

   الوجهني فقالالوصف واستغىن بالتسمية عن الرمز والتقدير ففيه وجهان فحذف خرب املبتدإ للعلم به مث بني
)١٨٠(  

  بِطُولٍ َوقَْصرٍ َوْصلُ َوْرشٍ َوَوقْفُُه َوِعْنَد ُسكُوِن الَْوقِْف ِللْكُلِّ أُْعِمالَ

وصل ورش ووقفه مبتدأ وخربه بطول وقصر أي الوجهان له يف الوصل والوقف ألنه ملا مد ذلك وصال كان ذلك 
ود اهلمز املوجب لذلك واملراد بالوجهني املد املشبع من باب مد املتصل وكل من مد املتصل وصال مده وقفا لوج

واملتوسط ، نص على ذلك املهدوي وغريه ونبه على ذلك بقوله بطول أي بتطويل املد والقصر عدم تطويل املد مع 
بقاء أصل املد ولوال إرادته هلذا املعىن لقال مبد وقصر فوجه اإلشباع جعله كاملتصل ووجه التوسط حطه عن تلك 

ويف مد عني مث شيء وسوءة (بة قليال لضعفه عن ذلك بانفتاح ما قبله وقد بني ذلك احلصري يف قصيدته فقال ، الرت
، فإن قلت كيف عرب ) فقال أناس مده متوسط وقال أناس مفرط وبه أقرى(، ) خالف جرى بني األئمة يف مصر

ه عدم املد مطلقا كما استعمله هبذا املعىن يف قوله الناظم رمحه اهللا عن املد املتوسط بلفظ القصر وهال كان املفهوم من
فيما تقدم فإن ينفصل فالقصر وقوله ويف حنو طه القصر ، قلت كأنه قال مبد طويل ومد قصري ، ووجه التعبري عنه 

بالتوسط أنه مذهب بني مذهبني اإلفراط يف املد وعدمه الذي هو لسائر القراء ألن الياء والواو مىت ما انفتح ما 
بلهما مل يكن فيهما مد وإن كانا قابلني له لو فعل فيهما ألجل مهز أو ساكن كما سيأيت ، والدليل على أهنما ال مد ق

، ) وآووا ونصروا(-)عصوا وكانوا(فيهما له إجراؤمها جمرى احلروف الصحيحة يف إدغامهما يف مثلهما حنو 
إدغام ملا فيهما من املد فجاز أن يعرب عن ذلك املد واخشي يا هند ، وإذا كانت حركة ما قبلهما من جنسهما فال 

بالقصر أي ال يزداد عليه وهنا ملا مل يكن فيهما مد كان القصر عبارة عن مد يسري يصريان به على لفظهما إذا 
كانت حركة ما قبلهما من جنسهما ، ووجه قراءة ورش أن العرب أعطتهما وإن انفتح ما قبلهما حكم ما مل ينفتح 



ام ما مها قبله حنو ثوب بكر ودويبة ، ويف اجتماع النوعني ردفا يف الشعر وال يدغمان يف مقارهبما وال ينقل يف إدغ
  إليهما حركة احلرف املوقوف عليه يف حنو زيد وعون من لغته النقل يف بكر ونصر

م الياء والواو املفتوح وذلك للمد املقدر فيهما فينزل منزلة احلركة ، مث قال وعند سكون الوقف أراد أن يبني حك
ما قبلهما عند لقائهما للساكن بعد أن بني حكمهما عند اهلمز وهذا كما ذكر حكم حروف املد واللني عند اهلمز مث 
ذكر حكمهما عند الساكن وقد تقدم ، يعين إذا وقعت الياء والواو املفتوح ما قبلهما قبل حرف سكن للوقف مهزة 

ان ومها املد املشبع واملتوسط أعمال جلميع القراء حنو شيء وسوء وميت وخوف ، كان أو غريه فالوجهان املذكور
  )أمدح الكاس ومن أعملها وأهج قوما قتلونا بالعطش(وأعمال مبعىن استعمال كقول نابغة بين شيبان ، 

)١٨١(  
  ْيثُ لَا َهْمَز ُمْدَخالََوَعْنُهْم ُسقُوطُ الَْمدِّ ِفيِه َوَوْرُشُهْم َوَمْن أَْعَملَهاَ يَُواِفقُُهْم ِفي َح

ذكر وجها ثالثا عن القراء وهو عدم املد يف حرف اللني قبل الساكن للوقف فصار هلم فيه ثالثة أوجه ووافقهم 
، فيكون ) املوت(و) فال فوت(و) وإحدى احلسنيني(-)رأي العني(ورش عليها يف الوقف على كل ما ال مهز فيه حنو 

كان ساكنة مهزة حنو شيء وسوء فله فيه الوجهان املقدمان وقفا ووصال ألن مد ورش  له أيضا ثالثة أوجه ، وأما ما
هو ألجل اهلمز ال ألجل سكون الوقف وهذه األوجه الثالثة يف الوقف هنا هي األوجه اليت سبقت يف حروف املد 

لك ، واحترز أيضا واللني عند سكون الوقف ومل ينص مث على وجه سقوط املد ، ويف نصه عليه هنا تنبيه على ذ
بقوله هنا وعند سكون الوقف عن الوقف بالروم فال مد فيه كما سبق يف حروف املد واللني إال يف روم اهلمزة فاملد 
باق لورش وحده ألجل اهلمز فقد بان لك أن حرف اللني وهو الياء والواو املفتوح ما قبلهما ال مد فيه إال إذا كان 

ذلك فإن خال من واحد منهما مل جيز مده فمن مد عليهم وإليهم ولديهم وحنو ذلك بعده مهز أو ساكن عند من رأى 
، يف الوصل فهو خمطئ ، وقوله مدخال نعت ملا ) اخلوف(و) املوت(و) البيت(و) الصيف(وقفا أو وصال أو مد حنو 

ناه منصوبا منونا قبله واأللف فيه لإلطالق إن قدرناه مبنيا على الفتح كموصوفه وهي بدل من التنوين إن قدر
وكالمها جائز يف صفة اللفظ املفرد املبين بعد ال وخرب ال حمذوف تقديره ال مهز فيه أي يوافقهم يف مكان عدم اهلمز 

  واهللا أعلم
)١٨٢(  

  َوِفي َواوِ َسْوآٍت ِخالَفٌ ِلَوْرِشهِْم َوَعْن كُلٍ الَْمْوُءوَدةُ اقُْصْر َوَموِْئالَ

ملد ، فإن قلنا باملد على الوجهني يف طوله وتوسطه فوجه املد ظاهر ، ووجه تركه هذا اخلالف هو سقوط املد وا
النظر إىل أصل ما تستحقه هذه الواو وهو الفتح ألن ما وزنه فعلة بسكون العني مجعه فعالت بفتحها كتمرات 

تضيهما ضعيف ألن وجفنات وأسكن حرف العلة ختفيفا ، ويقال ترك مدها لئال جيمع بني مدتني يف كلمة واحدة مق
مد ما قبله فتح ضعيف ومد ما بعد اهلمز ضعيف كما سبق وهلذا جاء يف الكل خبالف اجتماع املدتني يف حنو 

، فإن املد قبل اهلمز جممع عليه فلم يكن يف الكلمة مد مقتضيه ضعيف غري واحد وهو ما بعد ) والنبيني(-)جاءوا(
سوآت وقبل اهلمز ساكن وليس من أصل ورش مد ذلك كما تقدم ، اهلمز ، فإن قلت كيف ميد ما بعد اهلمزة يف 

قلت ألن الواو حرف علة واملانع هو الساكن الصحيح على أن الواو وإن كانت ساكنة لفظا فهي متحركة تقديرا 
ا على ما بيناه فلوحظ األصل يف ترك مدها يف نفسها ويف مد ما بعد اهلمزة فالعلة واحدة واحلكم خمتلف فيهما وهلذ



ألغز احلصري هذه الكلمة يف أبيات له قد ذكرناها واجلواب عنها من نظم مجاعة من املشايخ يف الشرح الكبري 
يواري (-)بدت هلما سوآهتما(وأطلق لفظ سوءات ليتناول ما أضيف إىل ضمري التثنية وإىل ضمري اجلمع حنو 

وىل ألن الثانية بعد اهلمزة ممدودة فلم جيمع بني ، فأمجعوا على ترك املدة يف واوها األ) املوءودة(وأما ) سوآتكم
لثقل مد الواو واهلمزة املضمومة خبالف اهلمزة املفتوحة ومد األلف بعدها ) سوآت(مدتني والتزم ذلك فيها خالف 

علل أخر ضعيفة تركت ) املوءودة(وأما موئال فترك مده مشاكلة لرءوس اآلى ألن بعده موعدا ، وقد ذكر فيه يف 
  هنا اختصارا وهي مذكورة يف الشرح الكبري واهللا سبحانه أعلم وهو على كل شيء قديرذكرها 

  باب اهلمزتني من كلمة
)١٨٣(  

  َتجُْمالَ)ِلـ(َوبِذَاِت الْفْتحِ ُخلٌْف ) َسَما(َوَتْسهِيلُ أُْخَرى َهمَْزَتْينِ بِِكلْمٍة 

املخرج يشبه بالسعلة لكونه نربة من الصدور ملا كانت اهلمزة حرفا جلدا على اللسان يف النطق هبا كلفة بعيد 
توصل إىل ختفيفه فسهل النطق به كما تسهل الطرق الشاقة والعقبة املتكلف صعودها ، فلهذا مسي ختفيفها تسهيال 

مث ختفيفها يكون على ثالثة أنواع اإلبدال والنقل وجعلها بني بني وجتتمع األنواع الثالثة يف باب وقف محزة وهشام 
باب خمتص به واإلبدال له باب اهلمز املفرد وهو يقع يف املتحركة والساكنة ، وأما النقل وبني بني فال  وللنقل

يكونان إال يف املتحركة وهذا الباب وما بعده خمتصان مبا يسهل بني بني ويقع فيهما ذكر اإلبدال قليال ولفظ 
ة واملعىن إال أنه قد صار يف اصطالح القراء التسهيل وإن كان يشمل هذه األنواع الثالثة تسمية من حيث اللغ

وكثرة استعماهلم وتردده يف كالمهم كاملختص ببني بني أي تكون اهلمزة بينها وبني احلرف الذي منه حركتها وقد 
بني ذلك يف آخر الباب الذي بعد هذا ، مث اهلمزة األوىل يف هذا الباب ال تكون إال مفتوحة حمققة إال أن يأيت قبلها 

قل أئنكم (-)قل ءأنتم أعلم(-)قل أؤنبئكم(ن فتنقل حركتها إليه يف مذهب من يرى ذلك بشرطه حنو ساك
، وهذا سيأيت ذكره يف بابه إن شاء اهللا تعاىل ، وأخرى مبعىن أخرية أي اهلمزة األخرية من مهزتني واقعتني ) لتكفرون

، مث ) ولقد مننا عليك مرة أخرى(تعاىل ، بكلمة وهي الثانية واألصل األخرى تأنيث آخر بفتح اخلاء كقوله 
مث اهللا ينشيء (، وقال تعاىل يف موضع آخر ) وأن عليه النشأة األخرى(استعملت أخرى مبعىن أخرية كقوله تعاىل 

قالت (، وقال تعاىل أيضا ) ولقد علمتم النشأة األوىل(، فقابل هبما سبحانه لفظ األوىل يف قوله تعاىل ) النشأة اآلخرة
، أي الفرقة املتقدمة للفرقة املتأخرة ومنه قوله جاء يب يف أخريات الناس أي ) قالت أوالهم ألخراهم(و) همأخري

أواخرهم وال أفعله أخرى الليايل أي أبدا ، فاهلمزة األخرية من مهزتني وهي الثانية تسهيلها بأن جيعل لفظها بني 
  اهلمزة واأللف إن كانت مفتوحة وبني اهلمزة والياء إن

كانت مكسورة وبني اهلمزة والواو إذا كانت مضمومة والذين فعلوا هذا التسهيل مدلول قوله مسا وهم نافع وابن 
كثري وأبو عمرو ومسا خرب قوله وتسهيل أخرى مهزتني وإمنا صح االبتداء بلفظ تسهيل وهو نكرة لتخصيصه 

نتني بكلمة كقولك بيت رجل ذي علم بإضافته إىل مضاف إىل موصوف إن جعلنا بكلمة صفة هلمزتني أي كائ
مقصود وجيوز أن جتعل بكلمة صفة تسهيل أي وتسهيل واقع بكلمة يف مهزة ثانية مسا أي ارتفع شأنه وظهر وجهه 
وعليه أكثر العرب واختارته األئمة من أهل العربية ألهنم إذا كانوا يستثقلون اهلمزة املفردة فيخففوهنا جبميع أنواع 

ن مبا إذا اجتمعت مع مهزة أخرى وقراءة باقي القراء بتحقيق اهلمزة الثانية كاألوىل فضد التسهيل ختفيفها فما الظ
تركه وهو إبقاء اهلمز على حاله وهذا اخلالف خمتص باهلمزة املتحركة ألهنا هي اليت ميكن جعلها بني بني ، أما إذا 



الفتح أي وباهلمزة األخرية ذات الفتح على  كانت ساكنة فإبداهلا واجب على ما يأيت يف موضعه ، قوله وبذات
حذف املوصوف أي وباهلمزة املفتوحة خلف هلشام يف التسهيل والتحقيق والالم يف لتجمال رمز هلشام والضمري فيها 

يرجع إىل اهلمز أو إىل الكلمة وهو متعلق بالتسهيل ألنه مصدر أي وسهلت اهلمزة األخرية لتجمل ألن تسهيلها 
ا فهو مجال هلا وال يتعلق باالستقرار املتعلق به وبذات الفتح ألنه ليس يف اخللف مجال هلا واجلمال خيفف النطق هب

احلسن وقد مجل الشيء بالضم فهو مجيل وسيأيت هلشام تسهيل موضع من املكسورة وموضعني من املضمومة خبالف 
ثقل اجتماع املثلني وليس يف كتاب التيسري عنه فيهما كما أن اخلالف عنه يف املفتوحة لكنه استوعبها بالتسهيل ل

والعنوان واملستنري غريه وكذا ذكر ابنا غلبون ومكي واملهدي وابن شريح وذكر له التحقيق ابن جماهد والنقاش 
وصاحب الروضة ، وممن مل يذكر له إال التحقيق أبو معشر وابن مرمي والشيخ أبو حممد البغدادي وهو رواية إبراهيم 

  هشام ، وذكر الوجهني أبو علي األهوازي وابن رضوان وابن الفحام بن عباد عن

  واحلافظ أبو العال اهلمداين واهللا أعلم
)١٨٤(  

  َوقُلْ أَِلفاً َعْن أَْهلِ ِمْصَر تََبدَّلَّْت ِلَوْرشٍ َويف َبْغَداَد ُيرَْوى ُمسَهَّالَ
ل ذلك عن أهل مصر أي انقله عنهم وانسبه إليهم ألفا مفعول تبدلت أي تبدلت اهلمزة الثانية املفتوحة ألفا لورش ق

والضمري يف يروى عائد على املذكور وهي اهلمزة بالصفة املتقدمة أي يروي ذلك مسهال أي بني بني كما سبق وهي 
رواية العراقيني وغريهم وإمنا ذكر يروي بعد تأنيث تبدلت والضمري فيهما للهمزة ألجل قوله مسهال مث رجع إىل 

 البيت اآليت فقال وحققها يف فصلت فالتأنيث األصل والتذكري على تأول يروي ذلك كما تقدم أو يروي التأنيث يف
اهلمز والتسهيل هو الوجه املختار اجلاري على القياس ، وأما البدل يف مثل هذا فال يكون إال مساعا ألنه على خالف 

د قيل إنه لغة لبعض العرب فعلى هذا إن كان بعد قياس ختفيف اهلمز على ما سيأيت بيانه يف باب وقف محزة ، وق
، أخذا من قوله وعن كلهم باملد ما قبل ساكن وعلى ) ءأنذرهتم(اهلمز الثانية املبدلة ساكن طول املد ألجله حنو 

س يف رواية التسهيل ال مد ألن املسهلة بزنة احملققة ، وقيل ميد ألن املسهلة قريبة من الساكنة وهلذا ال تبتدأ هبا ولي
يف ) ءأمنتم(و) ءألد وأنا عجوز(القرآن متحرك بعد اهلمزتني يف كلمة سوى موضعني الذي يف هود وهو قوله تعاىل 

تبارك ، فهذه أصول مطردة ملن حقق أو سهل أو أبدل تأيت يف مجيع املواضع ، مث ذكر اليت خرج فيها بعضهم عن 
تسعة مواضع يف طريقته وبعضهم زاد عليها وإمنا ذكرها أصله وكان اخلالف فيها غري اخلالف املقدم ذكره وهي 

  صاحب التيسري يف سورة فقال
)١٨٥(  

  ـُتْسهِالَ)ِلـ(ءأَْعجَِميٌّ َواألولَى أَْسِقطَنَّ ) ُصْحَبةٌ(َوَحقَّقََها ِفي فُصِّلَْت 

ذكوان  ، وخالف ابن) ءأعجمي(أي وحقق اهلمزة الثانية اليت هي ذات الفتح يف حرف فصلت صحبة فقرءوا 
وحفص أصلها فسهالها كما يقرؤها ابن كثري وأسقط هشام األوىل فقرأ على لفظ اخلرب أي هو أعجمي وعريب أو 
والرسول عريب أو يكون معىن االستفهام باقيا وإن سقطت مهزته للعلم هبا من قرينة احلال كنظائر له فيتفق حينئذ 

بدال من حرف فصلت أو عطف بيان له ، -أعجمي-يكون قوله معىن القراءتني واالستفهام هنا لإلنكار ، وجيوز أن
وفصل بينهما بفاعل حققها وهو صحبة وضرورة ولك أن جتعله خربا مبتدإ حمذوف أي هو ءأعجمي ، وقوله 

لتسهال أي لتركب الطريق السهل أو لتسهل اللفظ بإسقاطها مث إن الناظم رمحه اهللا بعد ذكره حلرف فصلت أتبعه 



  الف بعده فلهذا ذكر ما يف األحقاف ونون مث ذكر ما قبل فصلت على الترتيب فقالما وقع فيه اخل
)١٨٦(  

  اَمْت وِصَاالً ُمَوصَّالَ)َد(َما )كَـ(َوَهْمَزة أَذَْهبُْتْم ِفي اَألْحقَافِ ُشفَِّعْت بِأُْخَرى 

 وكل واحد منهما على أصله شفعت أي جعلت شفعا بزيادة مهزة التوبيخ عليها ابن كثري وابن عامر يقرآهنا هبمزتني
من التحقيق والتسهيل وإدخال األلف بينهما على ما يأيت فالتحقيق البن ذكوان ، وهلشام التسهيل وإدخال األلف 
والبن كثري التسهيل من غري ألف ومل أر يف تصانيف من تقدم الناظم من ذكر هلشام التحقيق هنا فإن كان فاملد معه 

ياسا أال ترى أن ابن عامر بكماله شفع يف نون مع التسهيل كما يأيت ، وظاهر نظم ولكن ليس هذا مما يؤخذ ق
الشاطيب أن وجه التحقيق هلشام جيري هنا إلطالقه القول يف ذلك وإمجاله له مع أنه بني الذي يف سورة ن وللحافظ 

يتني يف كلمة أو كلمتني متفقتني أيب عمرو الداين رمحه اهللا كتاب مستقل يف إيضاح مذاهب القراء يف اهلمزتني امللتق
، وجهني أحدمها حتقيق اهلمزتني والثاين هبمزة ومدة ، قال ) ءأذهبتم(أو خمتلفتني فحكى فيه عن ابن ذكوان يف 

واختلف أصحاب هشام عنه فروى احللواين عنه هبمزة مطولة قال يعين أنه حقق مهزة االستفهام وسهل مهزة القطع 
دخل ألفا فاصلة بينهما طردا ملذهبه يف سائر االستفهام ، وقال أمحد ابن يونس حدثنا هشام بعدها فجعلها بني بني وأ
هبمزتني ومل يذكر فصال بينهما ، قلت ومل يذكر حتقيقا وال تسهيال والظاهر -أأذهبتم-عن أصحابه عن ابن عامر

داين وقياس رواية إبراهيم بن عباد التسهيل توفيقا بني الروايتني ويصدق على ذلك إطالق عبارة اهلمزتني ، قال ال
عن هشام أن حيققها ويفصل بألف بينهما وقوله كما دامت نعت ملصدر حمذوف أي شفعت تشفيعا دائما دواما 

يف نفسها أي ثابتا ثباتا كثباهتا ، واملعىن أن ثبات التشفيع يف قراءة ابن عامر وابن كثري كثبات -أذهبتم-كدوام مهزة
وال تذهب أو شفعت بأخرى دائمة كدوامها فتواصال وصاال موصال ينقله بعض القراء إىل  مهزة أذهبتم ال تربح

، ويؤيده قوله يف ) ءأشفقتم(بعض ، وقيل كما دامت كذلك مشفعة هبمزة التوبيخ مواصلة هلا يف مواضع كثرية حنو 
  وال ميتنع االستفهام بطريق التوبيخ) أليس هذا باحلق(آخر السورة 

  ، ووجه القراءة على اخلرب ظاهر واهللا أعلم) أكذبتم بآيايت(-)أكفرمت بعد إميانكم(كقوله تعاىل عما وجد وكان 
)١٨٧(  

  َوِفي ُنون ِفي أَنْ كَانَ َشفَع َحمَْزةٌ َوُشْعَبةُ أَْيضاً َوالدَِّمشِْقي ُمسَهِّالَ
، أي ال ) أن كان ذا مال وبنني(أي ويف حرف نون مث أبدل منه قوله يف أن كان بإعادة حرف اجلر يريد قوله تعاىل 

تطعه ألن كان ذا مال ومن زاد مهزة اإلنكار فمعناه أألن كان ذا مال وبنني تطيعه فحمزة وأبو بكر وهو شعبة عن 
عاصم زادا مهزة وحققامها على أصلهما والدمشقي وهو ابن عامر زاد مهزة وسهل الثانية أي وشفع الدمشقي يف 

هل هذا املوضع بال خالف وهشام يدخل ألفا بني اهلمزتني على أصله كما يأيت وابن حال تسهيله ، خالف أصله فس
ذكوان يقرأ هنا كابن كثري يف غري هذا املوضع ، وذكر صاحب التيسري يف سورة فصلت قال على أن بعض أهل 

اسيا على مذهب ويف ءأن كان ذا مال قي-ءأعجمي-األداء من أصحابنا يأخذ البن ذكوان بإشباع املد هنا يعين يف
هشام قال وليس ذلك مبستقيم من طريق النظر وال صحيح من جهة القياس وذلك أن ابن ذكوان ملا مل يفصل هبذه 
األلف بني اهلمزتني يف حال حتقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله هبا بينهما يف حال تسهيله إحدامها مع خفة 

  ذلك غري صحيح يف مذهبه
)١٨٨(  



  ْمَرانَ َعنِ اْبنِ كَِثريِِهْم ُيشَفَُّع أَنْ يُْؤَتى إِلَى َما َتسَهَّالََوِفي آلِ ِع
، فهو يسهل الثانية على أصله وقراءة الباقني يف ) أن يؤتى أحدا(أي مضافا إىل ما تسهال يف مذهبه أي أنه وإن شفع 

واحدة وصاحب التيسري يعرب عن  هذه املواضع الثالثة أذهبتم وأن كان وأن يؤتى بعدم التشفيع وهو اإلتيان هبمزة
  مذهب من سهل يف هذه املواضع هبمزة ومدة ومراده بني بني واهللا أعلم

)١٨٩(  
  َوطه وِفي اَألعَْراِف وَالشُّعََرا بَِها َءآَمنُْتُم ِللكُلِّ ثَاِلثًا اْبِدالَ

يادة يف من قوله ويف األعراف أي وطه هبا ويف األعراف والشعراء لفظ آمنتم وقيل هبا أي هبذه السور الثالث على ز
ووجه الكالم وطه واألعراف والشعراء هبا ءآمنتم ولو قال مع األعراف ملا احتاج إىل هذا التكلف وثالثا نصب 

على التمييز وقد تقدم على عامله ويف جواز مثل ذلك خالف النحويني ولو قال ثالثه أبدال خللص من ذلك وظهر 
ع ومثل ذلك يف التمييز قولك زيد ضربته ظهرا ألن الظهر بعضه وكذا ثالث املراد ولكن فيه وصل مهزة القط

بعضها وقيل هو نصب على احلال أي أبدل مهزة يف حال كونه ثالثا وال دليل على هذا بل الضمري -أآمنتم-حروف
جتمعت ثالث يف أبدل يعود إىل املذكور وهو أآمنتم وأصل آمن أأمن هبمزة ثانية ساكنة مث دخلت مهزة الترفيع فا

مهزات فأبدلت الثالثة ألفا بال خالف لسكوهنا وانفتاح ما قبلها والثانية خمتلف يف تسهيلها على ما سنذكر فعلى 
قراءة من سهلها يكون قد اجتمع مهزتان خمففتان ليس بينهما حاجز وقد جرى مبجلس أيب حممد مكي ذكر اجتماع 

قراءة ورش فأجاب بأربعة أوجه اثنان منها نقلت حركة األوىل إىل  مهزتني خمففتني يف القرآن ليس بينهما حاجز يف
، والثالث منها األوىل بني بني والثانية مبدلة ) من آمن(-)قل أأنتم(ساكن قبلها والثانية مسهلة بني بني أو مبدلة حنو 

وآهلة مبدلة ياء وبعدها  ، األوىل من آية) وهؤالء آهلة(-)من السماء آية(والرابع حنو ) آهلتنا خري(-)أآمنتم(وهي 
  ألف منقلبة من مهزة واهللا أعلم

)١٩٠(  
  َوِلقُنُْبلٍ بِإِْسقَاِطهِ اُألوىل بِطه تُقُبِّالَ) ُصْحبَةٌ(َوَحقََّق ثَاٍن 

أي وحقق اهلمزة الثانية من أآمنتم صحبة على أصوهلم وسهلها الباقون بني بني ومن أبدل لورش الثانية يف حنو 
هلا أيضا ألفا مث حذفها هنا ألجل األلف اليت بعدها نص عليه أبو عمرو الداين يف كتاب اإلجياز ءأنذرهتم ألفا أبد

فتبقى قراءة ورش على هذا على وزن قراءة حفص بإسقاطه اهلمزة األوىل كما يأيت فلفظهما متحد وأخذمها خمتلف 
واضع الثالثة وقنبل يف طه كما يأيت ، واعلم أن كل من أسقط اهلمزة األوىل حقق الثانية أيضا وهو حفص يف امل

فليس حتقيق الثانية من خصائص صحبة إال بتقدير اجتماعها مع األوىل فإذا سقطت األوىل فالثانية يف قراءة صحبة 
صارت أوىل ملن أسقط األوىل ومدلول صحبة هم محزة والكسائي وأبو بكر وقال ثان ألنه أراد احلرف ومل ينصبه 

لعلي أرى باق على احلدثان وقنبل أسقط األوىل يف طه وحقق الثانية فقرأ على لفظ اخلرب ، ضرورة كما قال اآلخر 
وفيه أيضا معىن التقريع والتوبيخ وإن احنذفت مهزته كما يبقى معىن االستفهام بعد حذف مهزته ألن قرينة احلال دالة 

سقاطه األوىل منه بسورة طه وقيل الضمري عليها والضمري يف تقبال للفظ أآمنتم أي تقبل هذا احلرف لقنبل بسبب إ
  يف تقبل يعود إىل اإلسقاط وليس بشيء

)١٩١(  
  َويف كُلَِّها َحفٌْص َوأَْبَدلَ قُنُْبلٌ ِفي اَْألعَْراِف ِمنَْها الَْواَو وَالُْملِْك ُمْوِصالَ



ورة األعراف منها أي من أي ويف املواضع الثالثة أسقط حفص اهلمزة األوىل كما فعل قنبل يف طه وأبدل قبنل يف س
، واهلمزة املفتوحة بعد الضمة إذا أريد تسهيلها قلبت واو ويف ) قال فرعون(األوىل واوا ألن ما قبلها ضمة يف 

، ) وإليه النشور(، أبدل أيضا قنبل من مهزهتا األوىل واوا كذلك ألن قبلها ) ءأمنتم من يف السماء(سورة امللك 
 يسهلها بني بني على أصله وهو يف اليت يف الشعراء يقرأ كما يقرأ من حيقق الثانية فقد واهلمزة الثانية يف املوضعني

غاير يف قراءته بني املواضع الثالثة يف اهلمزة األوىل فأسقطها يف طه وأبدهلا يف األعراف وأثبتها يف الشعراء وحكم ما 
ه حاجة بذكر اليت يف امللك هنا فإهنا ليست بلفظ يف امللك حكم ءأنذرهتم وشبهه ألن ليس فيها إال مهزتان ومل يكن ل

هذه الكلمة وألنه قد أفرد هلا بيتا يف سورهتا فلو قال هنا يف األعراف منها الواو يف الوصل موصال بفتح الصاد من 
موصال لكان أوىل وأبني وقوله موصال بكسر الصاد حال من قنبل أي أبدل األوىل موصال هلا إىل ما قبلها احترز 

لك من الوقف على فرعون أو النشور فإنه لو ابتدأ مبا بعدمها مل يكن إبدال النفصال الضمة من اهلمزة والناظم بذ
رمحه اهللا يستعمل كثريا يف هذه القصيدة موصال مبعىن واصال كما يأيت يف البقرة والنمل ، وفيه نظر فإن موصال اسم 

لة للشعر ويقرن لفظ الوصل باإليصال ، ووجه االعتذار له فاعل من أوصله إذا بلغه ويقال وصله به ومنه الواص
أهنما يتالقيان يف املعىن ألن الشيء إذا أوصلته إىل الشيء فقد وصلته به ، وكان ميكنه من جهة وزن الشعر أن يقول 

  واصال ولكنه عدل عنه جتنبا للسناد الذي هو عيب من عيوب القوايف وهو تأسيس بعضها دون بعض
)١٩٢(  

  َهْمُز َوْصلٍ َبْيَن الَمٍ ُمَسكِّنٍ َوَهْمَزِة اِالْستِفَْهامِ فَاْمُدْدُه مُْبِدالَ َوإِنْ

هذه مسألة ليست يف كتاب التيسري يف هذا الباب وإمنا ذكرها يف سورة يونس تبعا لذكر نقل احلركة لنافع يف 
ألهنا مما أمجع القراء عليه ومل توضع كتب  ، ومل جيعل هذه املسألة أصال فلم يذكرها هنا وال يف سورة األنعام) آآلن(

القراءات إال لبيان احلروف املختلف فيها ال املتفق عليها ولكن جرت عادة أكثر املصنفني أن يذكروا يف بعض 
املواضع من املتفق عليه ما يشتد إلباسه باملختلف فيه ليحصل التمييز بينهما وهذا املوضع من ذلك القبيل ومنه ما 

، يف يوسف وغري ذلك ، قوله وإن مهز وصل ) ال تأمننا(ر باب اهلمز املفرد واإلدغام الصغري ومسألة ذكر يف آخ
يعين وإن وقع مهز وصل فحذف الفعل ومل يذكر له مفسرا ظاهرا وكذا يف قوله يف الباب الذي بعد هذا وإن حرف 

وإن أحد من املشركني (ظاهر حنو مد قبل مهز مغري وال بد بعد إن الشرطية من وقوع صريح أو مقدر مبفسر 
، ووجه ما ذكره أن الظرف يف البيتني دال على ) إن ذو لوثة الثا (، ومن العجز من شعر احلماسة ، ) استجارك

املفسر وهو ما يتعلق الظرف به فالتقدير وإن مهز وصل وقع بعد الم إىل آخره وإن حرف مد وقع قبل مهز مغري 
لت على الم التعريف إذا دخل عليها مهزة االستفهام أبدلت ألفا ومدت ألجل وأراد أن مهزة الوصل اليت دخ

سكون الالم بعدها وكان القياس أن حتذف مهزة الوصل ألنه استغىن عنها بدخول مهزة االستفهام عليها كما يف 
رق بينهما ألهنا لو ، ولكن يف لغة العرب الف) أصطفى البنات على البنني(يف سورة سبأ ) أفترى على اهللا كذبا(قوله 

-أفترى(حذفت مع الم التعريف القتبس االستفهام باخلرب ألن مهزة الوصل فيه مفتوحة كهمزة االستفهام وهي يف 
مكسورة ففتح مهزهتا دليل على أهنا لالستفهام ال للخرب فأعرضت العرب عن حذف مهزة الوصل مع الم )وأصطفى

ألفا واهلاء يف قوله فامدده هلمز الوصل وكذا يف قوله ويقصره يف البيت  التعريف إذا دخل االستفهام عليها وأبدلتها
  اآليت وهو جماز فإن اهلمزة ال تقبل املد وال القصر كسائر احلروف غري حروف العلة



الثالثة ولكن أطلق عليه صفة ما يبدل منه وهو األلف ومبدال حال ولو كان بفتح الدال لقوى هذا املعىن ، وجيوز 
من باب القلب ألمن اإللباس كأنه أراد فأبدله مادا أي حرف مد وهذا هو حقيقة املعىن املراد ومجلة ما أن يكون 

، موضعان يف يونس ) آآلن(، موضعان يف األنعام ) آلذكرين(وقع يف القرآن من ذلك ستة مواضع متفق عليها وهي 
، ) آلسحر إن اهللا سيبطله(ع خمتلف فيه وهو ، ويف يونس موضع ساب) آهللا خري(ويف النمل ) آهللا أذن لكم(وفيها 

  فهو يف قراءة أيب عمرو من هذا الباب وهو يف قراءة الباقني خرب واهللا أعلم
)١٩٣(  

  فَِللْكُلِّ ذَا أَْوىل َويَقُْصُرُه الَِّذي ُيَسهِّلُ َعْن كُلِّ كَآالنَ ُمثِّالَ
فا أوىل من تسهيلها بني بني كما ذكر بعضهم عن كل أي فهذا الوجه أوىل لكل القراء أي إبدال مهزة الوصل هنا أل

القراء أيضا ألن مهزة الوصل ال قدم هلا يف الثبوت فتسهل والقائل بالتسهيل ال ميد ألن املسهلة بزنة احملققة فلم 
 ، سواء أنشدت الثانية حمققة أو) أأن رأت رجال أعشى أضر به (جيتمع ساكنان بدليل اتزان الشعر يف حنو قوله ، 

مسهلة بني بني مع أن بعدها نونا ساكنة ، وحيتمل أن يقال باملد على مذهب التسهيل خترجيا من الوجه احملكي يف 
أول الباب على قراءة ورش وهذا يف مد يكون فاصال بني املسهلة والساكن بعدها أما املد الذي يفصل بني احملققة 

هنا على مذهب التسهيل وقد بينه يف البيت اآليت وقوله عن  واملسهلة لثقل اجتماعهما على ما سيأيت فال جريان له
كل يتعلق بيسهل أو بيقصر وقوله كاآلن خرب مبتدإ حمذوف أي وذلك كاآلن ، مث استأنف مجلة خربية بقوله مثال ، 

  أي حصل متثيل ذلك مبا ذكرناه قال بآالن مثال لكان املعىن ظاهرا ومل حيتج إىل هذه التقديرات واهللا أعلم
)١٩٤(  

  َوالَ َمدَّ َبْيَن الَْهْمزََتْينِ ُهَنا َوالَ بَِحْيثُ ثَالَثٌ َيتَِّفقَْن تََنزُّالَ

هنا يعين يف هذا الذي سهلت فيه مهزة الوصل أي من مذهبه املد بني اهلمزتني على ما سيأيت ال يفعل ذلك هنا ألن 
يف الوصل وكذلك ال مد بني اهلمزتني يف كلمة مهزة الوصل ال قدم هلا يف الثقل ألن ثبوهتا عارض وحقها احلذف 

، يف الزخرف فاهلمزة ) أآهلتنا خري(يف األعراف وطه والشعراء ) أآمنتم(اجتمع فيها ثالث مهزات وذلك لفظان 
الثالثة مبدلة ألفا بإمجاع على ما تقدم بيانه وسيأيت أيضا يف سورة الزخرف والثانية خمتلف يف حتقيقها وتسهيلها ومل 

أحد بينهما وبني األوىل خوفا من ثقل الكلمة باجتماع مهزتني بينهما مهزة وقيل لئال جيمعوا بني أربع ألفات ميد 
وليس يف ذلك اللفظ أربع ألفات وإمنا فيه مهزتان وألفان نعم يف اخلط ألفان مها صورة اهلمزتني وقوله حبيث ثالث 

ا ألن حيث إمنا تضاف إىل اجلمل ال إىل املفردات وقد شذ ثالث مرفوع باالبتداء وال جيوز جرها بإضافة حيث إليه
ما ال قياس عليه ويتفقن صفة ثالث واخلرب حمذوف أي جمتمعة وقد كثر حذف اخلرب بعد حيث لداللة الكالم عليه 

وال يكون يتفقن خربا لئال يبقى االبتداء بنكرة من غري وجود شرطها وإدخال الباء على حيث كإدخال من عليها يف 
  ، ونصب تنزال على التمييز أي اتفق نزوهلن واهللا أعلم) ومن حيث خرجت(حنو 

)١٩٥(  
  َوأَْضُرُب َجْمعِ الَْهمَْزَتْينِ ثَالَثَةٌ ءأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَْم أَِئنَّا أَْنزِالَ

األوىل مفتوحة يف  أي أن اجتماع اهلمزتني يف كلمة واحدة يأيت يف القرآن على ثالثة أضرب مث بينها باألمثلة واهلمزة
األضرب الثالثة والثانية إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة وكان األوىل تقدمي هذا البيت يف أول الباب وإمنا 

، وما بعده ) أءنذرهتم(احتاج إىل ذكر هذا التقسيم ليبىن عليه اخلالف يف املد بني اهلمزتني كما سيأيت وموضع قوله 



-أأنذرهتم-تقديره أمثلتها كذا وكذا على حذف حرف العطف وأم مل تتمة لقوله رفع على أنه خرب مبتدإ حمذوف 
احتاج إليها الوزن الشعر وال مدخل هلا يف األضرب الثالثة فقوله أأنذرهتم يف سورة البقرة ويس مثال املفتوحتني 

زل عليه الذكر مثال ما الثانية فيه ، وحنوه مثال ما الثانية فيه مكسورة واألوىل مفتوحة وقوله أءن) أئنا لتاركوا آهلتنا(
  مضمومة واألوىل مفتوحة يف اجلميع وال تكون إال مهزة االستفهام واهللا أعلم

)١٩٦(  
  ـذُّ َوقَْبلَ الْكَْسرِ ُخلٌْف لَُه َوالَ)لـُ) (ـَها(ـجَّةٌ بِـ)ُحـ(َوَمدَُّك قَْبلَ الْفَْتحِ وَالْكَْسرِ 

با عمرو وقالون وهشاما مدوا قبل اهلمزة الثانية املفتوحة وقبل املكسورة أي قبل ذات الفتح وذات الكسر يعين أن أ
وحجة خرب قوله ومدك على تقدير حذف مضاف أي ذو حجة وهي إرادة الفصل بني اهلمزتني لثقل اجتماعهما 

من بنية  وألن األوىل ليست من بنية الكلمة ففصل بينهما ءايذانا بذلك وهلذا ضعف املد يف كلمة أئمة ألن األوىل
، هبالذ أي اجلأ إليها ومتسك هبا مث قال ، وقبل ذات ) آأنت أم أم سامل (الكلمة وهي لغة فاشية قال ذو الرمة ، 

الكسر خلف هلشام إال فيما يأيت ذكره واهلاء يف له يعود على احللف والوال النصر أي لكل وجه دليل ينصره واهللا 
  أعلم

)١٩٧(  
  ْنُه بَِمْرَيمٍ َويف َحرْفَيِ اَألعَْراِف وَالشَُّعَرا الُْعالََويف َسْبَعٍة الَ ُخلَْف َع

ال خلف هلشام يف مد هذه السبعة أو يكون التقدير ويف مد سبعة ال خلف عنه مث بينها مبا بعدها أي هي مبرمي أو 
ر يف األعراف وما يكون قوله مبرمي بدال من قوله ويف سبعة ألن معىن مرمي أي مبرمي ال خلف عنه يف املد وكذا يف ح

ويف ) أئن لنا ألجرا(-)أئنكم لتأتون(، ويف األعراف موضعان ) أئذا مامت(بعد ذلك والذي يف مرمي قوله تعاىل 
  ، والعال نعت السور الثالث فهذه أربعة مواضع من السبعة مث قال) أئن لنا ألجرا(الشعراء 

)١٩٨(  
  صِّلَتْ َحْرٌف َوبِاخلُلِْف ُسهِّالَأَئِنََّك آِئفْكاً َمًعا فَْوَق صَاِدَها َويف فُ

، أي ويف أءنك أئفكاً وقوله معاً حال منهما كما ) أئفكا آهلة(-)أئنك ملن املصدقني(يريد قوله تعاىل يف والصافات 
تقول جاء زيد وعمرو معا أي مصطحبني أي إهنما يف سورة واحدة فوق صادها وهي سورة الصافات ويف قوله معا 

، معا فلو قال موضعها مها فوق صادها لزال اإليهام والضمري يف صادها ) نعما(وضعان كقوله يوهم أن أئفكا م
لسور القرآن وفوق ظرف لالصطحاب الذي دل عليه معا ، أي اصطحبا فوق صادها أو ظرف االستقرار أي وال 

ف سهال أي روي ، وباخلل) أئنكم لتكفرون(خلف يف مد أئنك أئفكا اللذين فوق صادها ويف فصلت خلف وهو 
عن هشام تسهيله ومل يسهل من املكسور وغريه ويف مجيع املفتوح خلف مقدم سوى حرف نون واألحقاف 

وأأعجمي وأأمنتم ومل يذكر صاحب التيسري يف حرف فصلت هلشام غري التسهيل ومل يذكر صاحب الروضة فيه 
ملد يف هذه املواضع السبعة بال خالف وكل واحد البن عامر بكماله غري التحقيق ، فإن قلت من أين يعلم أن هلشام ا

من األمرين حمتمل ألنه ذكر اخلالف له يف املد قبل املكسور واستثىن هذه املواضع فمن أين تعلم املد دون القصر ، 
قلت هذا سؤال جيد ، وجوابه أنه قد قدم أنه ميد قبل الفتح والكسر مث استثىن اخلالف له قبل الكسر إال يف سبعة 

و مل يذكر اخللف يف املكسورة ألخذنا له املد يف اجلمع عمال مبا ذكر أوال فغايته أنه عني ما عدا السبعة للخالف فل
فنزل هذا منزلة استثناء من استثناء فكأنه قال ميد مطلقا إال قبل الكسر فإنه ال ميد إال يف سبعة مواضع فمعناه أنه ميد 



  أنه لو قال سوى سبعة فاملد حتم مبرمي لزال هذا اإلشكال واهللا أعلم فيها ألن االستثناء من النفي إثبات على
)١٩٩(  

  َوْصفاً َويف النَّْحوِ أُْبِدالَ) َسَما(َوآِئمَّةً بِاخلُلِْف قَْد َمدَّ َوْحَدُه َوسَهِّلْ 

ة الثانية حركتها مل ميد هنا بني اهلمزتني غري هشام خبالف عنه ألن األوىل من بنية الكلمة كما سبق ذكره وألن اهلمز
عارضة فلم يتحكم ثقلها إذا أصلها السكون وذلك أن أئمة مجع إمام وأصله أئمة على وزن مثال وأمثلة مث نقلت 
حركة امليم إىل اهلمزة فانكسرت وأدغم امليم يف امليم فمن حقق فعلى هذا وهم الكوفيون وابن عامر على أصوهلم 

ا إذ قد اجتمع مهزتان متحركتان اآلن وال نظر إىل كون احلركة ومن سهل أيضا فهو على أصله وهم مدلول مس
عارضة فإن ذلك األصل مرفوض ، وقوله أئمة مفعول مقدم باخللف أي مدها مدا ملتبسا باخللف ووصفا متييز أي 
لي مسا وصف التسهيل ، مث قال ويف النحو أبدال أي رأى أهل النحو إبدال اهلمزة ياء يف أئمة نص على ذلك أبو ع

يف احلجة والزخمشري يف مفصله ووجهه النظر إىل أصل اهلمزة وهو السكون وذلك يقتضي اإلبدال مطلقا وتعينت 
الياء هنا النكسارها اآلن فأبدلت ياء مكسورة مث مل يوافق أبو القاسم الزخمشري أهل النحو يف ذلك واختار مذهب 

، فإن قلت كيف لفظ أئمة ، قلت مهزة ) فقاتلوا أئمة الكفر(القراء فقال يف تفسريه يف سورة براءة يف قوله تعاىل 
بعدها مهزة بني بني أي بني خمرج اهلمزة والياء وحتقيق اهلمزتني قراءة مشهورة وإن مل تكن مقبولة عند البصريني ، 

 قال وأما التصريح بالياء فليس بقراءة ، وال جيوز أن تكون ومن صرح هبا فهو الحن حمرف ، قلت ومل يذكر
صاحب التيسري إبداهلما ياء وال ذكر مسألة أئمة يف هذا الباب وإمنا ذكرها يف سورة براءة ولفظ الناظم بأئمة على 

قراءة هشام باملد والضمري يف قوله أبدال للمسهل املفهوم من قوله وسهل وهو اهلمز املكسور ، وقال ابن جىن يف 
عندنا قراءة الكسائي أئمة بالتحقيق فيهما فاهلمزتان ال باب شواذ اهلمز من كتاب اخلصائص ومن شواذ اهلمز 

تلتقيان يف كلمة واحدة إال أن تكونا عينني حنو سأال وسأار وجأار ، وأما التقاؤمها على التحقيق من كلمتني 
  وميسك السماء أن)(السفهاء أال(فضعيف عندنا وليس حلنا وذلك حنو قرأ أبوك و 

، فهذا كله جائز عندنا على ضعف لكن التقاؤمها يف كلمة ) ء هؤالء إن كنتموأنبئوين بأمسا(-)تقع على األرض
  واحدة غري عينني حلن إال ما شذ مما حكيناه يف خطاء وبابه

)٢٠٠(  
  رَّا َوَجاَء ِلَيفِْصالَ)َبـ(ـبِيُبُه بُِخلْفهَِما )حـَ(ـبَّى )لَـ(َوَمدَُّك قَْبلَ الضَّمِّ 

كسر مث ذكر املد قبل الضم فنص على أن هلشام وأيب عمرو خالفا يف ذلك ومل مضى الكالم يف املد قبل الفتح وال
يذكر عن قالون خالفا يف املد وقد ذكره ابن الفحام يف جتريده وأما أبو عمر فاملشهور عنه ترك املد ومل يذكر له 

والثالث فصله يف  صاحب التيسري غريه وذكره غريه ، وأما هشام فله ثالثة أوجه اثنان كالوجهني عن أيب عمرو
البيت اآليت واهلاء يف حبيبه تعود إىل املد أي لباه حبيبه ويكون احلبيب كناية عن القارئ كأن املد ناداه ليجعله يف 
قراءته فأجابه بالتلبية والقبول له وبرا حال من حبيبه أي لباه يف حال بره وشفقته عليه أو يكون برا مفعول لىب 

تارا له والرب والبار ، مبعىن واحد وهو ضد العاق املخالف والضمري يف جاء للمد أي جاء املد حبيبه قارئا بارا باملد خم
  للفصل بني اهلمزتني

)٢٠١(  
  َويف آلِ ِعْمَرانَ َروْوا لِهَِشامِهِْم كَحَفْصٍ َويف الَْباِقي كَقَالُونَ َواعَْتالَ



إن هذه اهلمزة املضمومة بعد املفتوحة جاءت يف فصل يف هذا البيت الوجه الثالث الذي هلشام ، وشرحه أن يقال 
) قل أؤنبئكم خبري من ذلكم(القرآن يف ثالثة مواضع وجاءت لبعضهم يف موضع رابع ، أما الثالثة ففي آل عمران 

، على قراءة ) أءشهدوا خلقهم(والرابع يف الزخرف ) أؤلقى الذكر عليه(ويف القمر ) أؤنزل عليه الذكر(ويف ص 
سيأيت يف سورته والباقون هبمزة واحدة فال مد فيه لغري نافع ، ومذهب هشام يف الثالثة على ما يف نافع وحده و

التيسري أنه يف آل عمران بال خالف فإنه قال وهشام من قراءيت على أيب احلسن بتحقيق اهلمزتني من غري ألف بينهما 
لون والباقون حيققون اهلمزتني يف ذلك وهشام من يف آل عمران ويسهل الثانية ويدخل قبلها ألفا يف الباقيتني كقا

قراءيت على أيب الفتح كذلك ويدخل بينهما ألفا ، فقد اتفق الشيخان أبو احلسن وأبو الفتح على التحقيق يف آل 
عمران وعلى املد يف ص والقمر واختلفا يف املد يف آل عمران والتسهيل يف ص والقمر فتكون قراءة هشام يف ص 

يف فصلت مد بال خالف وتسهيل خبالف فيكون قد فعل يف املكسورة يف بعض مواضعها ) أئنكم(اءته والقمر كقر
ومجاعتنا أشكل عليهم تنزيل النظم على ما يف التيسري ، وصوابه أن يقال هلشام يف هذه الثالثة ثالثة أوجه ، القصر 

ات هذه القصيدة ، والوجه الثاين املد يف التحقيق يف اجلميع وهذا الوجه ذكره صاحب الروضة وغريه وهو من زياد
اجلميع مع التحقيق وهذا الذي قرأه صاحب التيسري على أيب الفتح فارس بن أمحد وهو شيخه الذي ذكره يف آخر 
باب التكبري ، والوجه الثالث التفصيل القصر والتحقيق يف آل عمران واملد والتسهيل يف الباقيني وهذا الذي قرأه 

على أيب احلسن طاهر بن غلبون الذي سبق ذكره يف باب املد والقصر فالوجهان األوالن هلشام صاحب التيسري 
مياثل فيهما أبا عمرو يف أنه ميد يف اجلميع وال ميد فلهذا أدرجه الناظم معه فقال يف البيت األول خبلفهما مث ذكر 

  هلشام الوجه الثالث يف البيت الثاين ولو أنه نظم مقتصرا على ما يف

) ومدك قبل الضم بر حبيبه خبلف هشام يف الثالثة أصال(التيسري لقال ما كنت قد نظمته قدميا تسهيال على الطلبة ، 
  ، أي مد حتما بال خالف واهللا أعلم) ففي آل عمران ميد خبلفه ويف غريها حتما وباخللف سهال(، 

  باب اهلمزتني يف كلمتني
)٢٠٢(  

  َما َمًعا إِذَا كَاَنَتا ِمْن ِكلَْمَتْينِ فََتى الُْعالََوأَْسقَطَ اُألولَى يف اتِّفَاِقهِ
فىت العال فاعل أسقط يعين ولد العال وهو أبو عمرو بن العالء أسقط اهلمزة األوىل من املتفقتني بالفتح والكسر 

األوىل ألن والضم وهذا نقل علماء القراءات عن قراءة أيب عمرو بإسقاط اهلمزة ، مث منهم من يرى أن الساقطة هي 
أواخر الكلم حمل التغيري غالبا ومنهم من جيعل الساقطة هي الثانية ألن الثقل هبا حصل ، والذي نقله النحاة عن أيب 

عمرو أنه خيفف األوىل من املتفق واملختلف مجيعا ، قال أبو علي يف التكملة أهل التحقيق حيققون إحدامها فمنهم من 
م من حيقق األوىل وخيفف الثانية وهو الذي خيتاره اخلليل وحيتج بأن التخفيف وقع خيفف األوىل وحيقق الثانية ومنه

على الثانية إذا كانتا يف كلمة واحدة حنو آدم وآخر فكذلك إذا كانتا من كلمتني ، قال اخلليل رأيت أبا عمرو قد 
فيف األوىل ، ومذهب اخلليل ، قال العبدي يف شرحه مذهب أيب عمرو خت) يا ويليت أألد(أخذ هبذا القول يف قوله 

ختفيف الثانية والقراء على خالف ما حكاه النحويون عنه وذلك أهنم يقولون اهلمزتان إذا التقيا حبركة واحدة 
حذفت إحدامها حذفا من غري أن جتعلها بني بني وإذا اختلفت احلركة عادوا إىل ما قلناه ، قال وقياس قول أيب 

ه حكى مذهبه أن تكون األوىل بني بني ، قلت ومن فوائد هذا االختالف ما يظهر يف عمرو احملذوفة هي األوىل ألن
، من حكم املد فيه ، فإن قيل الساقطة هي األوىل كان املد فيه من قبيل املنفصل ، وإن قيل هي ) جاء أمرنا(حنو 



طة هي األوىل ، مث إن القارئ الثانية كان املد من قبيل املتصل ، وقد نص مكي يف كتاب التبصرة على قول أن الساق
  أليب عمرو إذا وقف على جاء فإنه ميد

ويهمز فإن احلذف إمنا يكون يف الوصل ألن االجتماع إمنا حيصل فيه ، ومل أر أن النحويني ذكروا لغة اإلسقاط ، 
ري مدغم فكيف به ووجهها على ما نقله القراء أن من مذهب أيب عمرو اإلدغام يف املثلني ومل ميكن هنا لثقل اهلمز غ

مشددا مدغما فعدل اإلسقاط واكتفى به ، وقوله وقوله معا حال من ضمري التثنية الذي أضيف إليه االتفاق ألنه 
مبنزلة قولك اتفقا معا وال فائدة لقوله معا يف هذا املوضع إال جمرد التوكيد كما لو قال كليهما ويف غري هذا املوضع 

 الباب اآليت واهلاء يف اتفاقهما عائدة على اهلمزتني يف قوله يف أول الباب السابق معا يذكر لفائدة سننبه عليها يف
  وتسهيل أخرى مهزتني مث مثل صورة االتفاق فقال

)٢٠٣(  
  كََجا أَمُْرَنا ِمَن السَّماَ إِنَّ أَْوِلَيا أُولِئَك أَنْوَاُع اتِّفَاقٍ َتجَمَّالَ

، واملضمومتني بقوله يف ) من السماء إن يف ذلك(ملكسورتني بقوله يف سبأ فمثل املفتوحتني بقوله تعاىل جاء أمرنا وا
، وليس يف القرآن العزيز غريه ولفظ باألمثلة الثالثة على لفظ قراءة أيب عمرو فاهلمزة ) أولياء أولئك(األحقاف 

ا مهزة قطع فإن اتفق بعد ما ، اهلمزة أول أنشره ألهن) مث إذا شاء أنشره(املسموعة يف جاء أمرنا هي أول أمرنا ومثله 
فإذا (-)فمن شاء اختذ(آخره مهزة مهزة وصل حذفت فتبقى اهلمزة املسموعة هي آخر الكلمة األوىل جلميع القراء 

، اهلمزة آخر شاء وآخر املاء ، وقوله أنواع خرب مبتدإ حمذوف أي هي أنواع اتفاق جتمل ) أنزلنا عليها املاء اهتزت
  قالون والبزي فقال أي تزين ، مث بني مذهب

)٢٠٤(  
  َوقَالُونُ َوالَْبزِّيُّ يف الْفَْتحِ َوافَقَا َويف غَْيرِِه كَالْياَ َوكَالَْواوِ سَهَّالَ

أي وافقا أبا عمرو يف ذوايت الفتح فأسقطا األوىل منهما ويف غري الفتح جعال املكسورة كالياء واملضمومة كالواو أي 
  عا بني اللغتنيسهال كل واحدة منهما بني بني فجم

)٢٠٥(  
  َوبِالسُّوِء إِالَّ أَْبَدالَ ثُمَّ أَْدغََما َوِفيِه ِخالٌَف َعْنُهَما لَْيَس ُمقْفَالَ

، خالفا فيها أصلهما فعدال عن تسهيل مهزة السوء بني ) إن النفس ألمارة بالسوء(يعين قوله تعاىل يف سورة يوسف 
ى وجهني سيأيت ذكرمها يف باب وقف محزة وهشام ، أحدمها أن بني ألن لغة العرب يف ختفيف مهزة مثل ذلك عل

تلقى حركة اهلمزة على الواو وحبذف اهلمز وهذا مل يقرأ به هلما وهو الوجه املختار يف ختفيف مهز ذلك وقد نبه عليه 
الوجه هو املذكور مكي رمحه اهللا يف التبصرة ، والثاين أن تبدل اهلمزة واوا وتدغم الواو اليت قبل اهلمزة فيها وهذا 

هلما يف هذا البيت أي أبدال اهلمز واوا مث أدغما فيها الواو اليت قبلها وإمنا اختارا هذا على وجه نقل احلركة ألن 
النقل يؤدي هنا إىل أن تنكسر الواو بعد ضمة فتصري مثل قول وهو مرفوض يف اللغة وقول بالتشديد مستعمل وهو 

ن بني الضمة والكسرة ، وقد فعل قالون حنو ذلك يف لفظ النيب يف موضعني أخف من قول ولعل سببه حجز الساك
يف سورة األحزاب ألنه يهمز لفظ النيب وقبل اهلمز ياء فأبدل اهلمزة ياء وأدغم فيها الياء اليت قبلها وذلك متعني مث 

ره يف سورة البقرة إن شاء اهللا ال جيوز فيه نقل حركة اهلمزة إىل الياء ألهنا زائدة خبالف الواو هنا وهذا سيأيت ذك
تعاىل مث قال وفيه أي ويف ختفيف بالسوء خالف عن قالون والبزي ليس مقفال أي ليس مغلقا أو ليس مقفال عليه 



أي ممنوعا ال يوصل إليه بل هو مشهور معروف يف كتب مصنفة منها التبصرة ملكي وإن كان صاحب التيسري ما 
يف سورهتا واخلالف املشار إليه أهنما قرآها بني بني على أصلهما وال مينع من ذلك ذكره ومل يذكر هذه املسألة إال 

كون الواو ساكنة قبلها فإهنا لو كانت ألفا ملا امتنع جعلها بني بني بعدها لغة على ما يأيت فالواو قريبة منها واهللا أعلم 
واألحسن اجلاري على األصول إلقاء احلركة ، قال مكي ذكر عن قالون فيها أنه جيعل األوىل كالياء الساكنة قال 

ومل يرو عنه ويليه يف اجلواز اإلبدال واإلدغام وهو األشهر عن قالون وهو االختيار ألجل جوازه والرواية قال فأما 
  البزي فقد روي عنه الوجهان

فف اهلمزة األوىل إما أيضا واالختيار اإلبدال واإلدغام جلريه على األصول ، قلت فهذا آخر الكالم يف مذهب من خي
بإسقاط وإما بتسهيل ، وذلك يف الوصل فلو وقف عليها حلققت اهلمزة وسنذكر ذلك أيضا يف سورة البقرة بتوفيق 

  اهللا تعاىل
)٢٠٦(  

  َواُألْخَرى كََمدٍّ ِعْنَد َوْرشٍ َوقُنُْبلٍ َوقَْد ِقيلَ َمْحُض املَدِّ َعْنَها تََبدَّالَ
ي كان متعلقا باهلمزة األوىل ومذهب ورش وقنبل يتعلق بالثانية ألن الثقل عندها مذهب أيب عمرو وقالون والبز

حصل وهي املرادة بقوله واألخرى وروي عنهما يف تسهيلها وجهان أحدمها جعلها بني بني ألهنا مهزة متحركة ما 
أن تبدل حرفا ساكنا من  قبلها كذلك قياس تسهيلها وهو املراد بقوله كمد والوجه الثاين مل يذكر يف التيسري وهو

جنس حركتها وهو مذهب عامة املصريني كما فعلوا ذلك يف املفتوحتني يف كلمة واحدة إال أن البدل هنا عام يف 
املفتوحة واملكسورة واملضمومة ألنه أمكن إبدال املكسورة ياءا ساكنة واملضمومة واواً ساكنة ألن حركة ما قبلهما 

لمة واحدة ألن قبلهما فتحا وبعدمها ساكنا واهلمز املتحرك املتحرك ما قبله ال يبدل من جنسهما ومل ميكن ذلك يف ك
، فالبدل فيه ممتنع والتسهيل متعني خوفا من اجتماع ألفني ) جاء آل(إال مساعا وهذا املراد بقوله حمض املد قالوا وأما 

امها كما ذكر هذان الوجهان حلمزة يف ، قلت وأي مانع يف ذلك إذا اجتمع ألفان زيد يف املد هلما لو حذف إحد
وقفه على مثل يشاء ومن السماء وهو قوله فيما يأيت ويقصر أو ميضي على املد أطوال إال أنه اغتفر ذلك يف وقف 

فلنا عنه مندوحة إىل جعل اهلمزة بني بني فصري إليه ، وقوله حمض املد مبتدأ وخربه قوله ) جاء آل(محزة لتعينه وأما 
أي تبدل املد احملض عن اهلمزة ، وقال بعض الشارحني حمض املد منصوب بقوله نبدل ، قل فاملعىن حينئذ  عنها تبدال

  تبدل اهلمز حمض املد فيبقى قوله عنها ال معىن له فنصب حمض املد فاسد واهللا أعلم
)٢٠٧(  

  ُهْم َتالََويف هُؤالَ إِنْ وَالْبَِغا إِنْ ِلَوْرشِهِْم بَِياِء َخِفيفِ الْكَْسرِ َبْعُض
ويف ) هؤالء إن كنتم(قال صاحب التيسري وأخذ على ابن خاقان لورش جبعل الثانية ياء مكسورة يف البقرة يف قوله 

، فقط قال وذلك مشهور عن ورش يف األداء دون النص ، قلت وهذا الوجه خمتص ) على البغاء إن أردن(النور 
  السابقان بورش يف هذين املوضعني وفيهما له ولقنبل الوجهان

)٢٠٨(  
  َوإِنْ َحْرُف َمدِّ قَْبلَ َهْمزٍ ُمَغيَّرٍ َيُجْز قَْصُرُه َوالَْمدُّ َما زَالَ أَْعَدالَ

هذا اخلالف جييء على مذهب أيب عمرو وقالون والبزي ألهنم يغريون األوىل إسقاطا أو تسهيال فوجه القصر زوال 
جله ووجه املد النظر إىل األصل وهو اهلمز وترك االعتداد مبا اهلمز أو تغريه عن لفظه املستثقل واملد إمنا كان أل



عرض من زواله ونبه على ترجيح وجه املد بقوله واملد مازال أعدال لقول صاحب التيسري إنه أوجه فإنه قال ومىت 
ا وجيوز أن سهلت اهلمزة األوىل من املتفقتني أو أسقطت فاأللف اليت قبلها ممكنة على حاهلا مع ختفيفها اعتدادا هب

يقصر األلف لعدم اهلمزة لفظا واألول أوجه ، مث اعلم أن هذين الوجهني على قراءة اإلسقاط إمنا مها يف مذهب من 
-و-جاء(يقصر يف املنفصل كبالزي والسوسي وقالون والدوري يف أحد الروايتني عنهما فإهنم ميدون املتصل حنو 

راءهتم اجته اخلالف املذكور إما يف قراءة من ميد املتصل واملنفصل مجيعا ، فلما تغريت اهلمزة يف ق) أولياء-و-السماء
فكل ذلك ممدود له بال خالف كالرواية األخرى عن قالون والدوري ألنه كيف ما فرض األمر فهو إما متصل أو 

راءته ألن الكلمة منفصل فليس هلم إال املد وكذا على قول من زعم أن اهلمزة الساقطة هي الثانية ليس إال املد يف ق
، وكل هذه تنبيهات ) إسرائيل-و-املالئكة(اليت فيها املد املتصل حباهلا وجيري الوجهان حلمزة يف وقفه على حنو 

  حسنة واهللا أعلم ، ومضى وجه قوله وإن حرف مد بغري فعل مفسر يف شرح قوله وإن مهز وصل يف الباب السابق
)٢٠٩(  

  َتِفيَء إِلَى َمعْ َجاَء أُمَّةً اْنزِالَ) َسمَا(ِفهِماَ َوَتْسهِيلُ اُألْخَرى يف اخِْتالَ
فرغ الكالم يف أحكام املتفقتني مث شرع يف بيان حكم املختلفتني إذ التقتا يف كلمتني فاألوىل حمققة بال خالف عند 

انية خمالفة لألوىل القراء وإن كان جيوز تسهيلها عند النحاة على ما سبق ذكره ، ووجه ما اختاره القراء أن حركة الث
فلم يصح أن تكون خلفا منها ودالة عليها خبالف املتفقتني مث إن الذين سهلوا يف املتفقتني على اختالف أنواع 

تسهيلهم وهم مدلول مسا هم أيضا الذين سهلوا الثانية من املختلفتني متفقني على لفظ تسهيلها على ما يأيت بيانه ، 
هي مخسة أنواع والسمة العقلية تقتضي ستة إال أن النوع السادس ال يوجد يف مث شرع يعدد أنواع اختالفها و

القرآن فلهذا مل يذكر ، أما اخلمسة املوجودة يف القرآن فهي أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة أو مضمومة 
األوىل مضمومة  وأن تكون الثانية مفتوحة واألوىل مضمومة أو مكسورة فهذه أربعة أنواع واخلامس أن تكون

والثانية مكسورة والنوع السادس الساقط أن تكون األوىل مكسورة والثانية مضمومة حنو يف املاء أمم فذكر يف 
، واملضمومة بعد املفتوحة ) تفيء إىل أمر اهللا(هذين البيتني النوعني األولني من اخلمسة املكسورة بعد املفتوحة بقوله 

أم (فمثله كثري حنو -تفيء إىل-أفلح وليس يف القرآن من هذا الضرب غريه وأما، يف سورة قد ) جاء أمة(بقوله 
، وكذا وكذا ) تفيء إىل(، وموضع قوله تفيء إىل رفع ألنه خرب مبتدإ حمذوف أي هي حنو ) كنتم شهداء إذ حضر

  وقوله أنزال مجلة معترضة
)٢١٠(  

  لْ كالَْيا َوكَالَْواوِ سُهِّالََنَشاُء أََصبَْنا والسَّماِء أَوِ ائِْتَنا فََنْوَعاِن قُ

أن لو نشاء (وهذان نوعان على العكس مما تقدم ومها مفتوحة بعد مضمومة كقوله تعاىل يف سورة األعراف 
من السماء (، يف قراءة نافع ومفتوحة بعد مكسورة كقوله يف األنفال ) النيب أوىل باملؤمنني(ومثله ) أصبناهم بذنوهبم

، فأما النوعان األوالن يف البيت السابق فالثانية فيهما مسهلة بني بني وهو املراد بقوله كالياء ) أو ائتنا بعذاب أليم
  وكالواو ألهنا مهزة متحركة بعد متحرك وأما النوعان اللذان يف هذا البيت فأبدلت فيهما ياء وواوا كما قال

)٢١١(  
  ىل كالَْياِء أَقَْيُس َمْعِدالََوَنْوَعاِن ِمْنَها أُْبِدالَ ِمْنُهَما َوقُلْ َيَشاُء إِ

منها أي من األنواع املتقدمة والضمري يف أبدال عائد إىل الياء والواو يف قوله كالياء وكالواو ويف منهما للهمزتني أي 



أبدل الياء والواو من مهزمها وهذا قياس ختفيف اهلمزة املفتوحة بعد الضم أن تبدل واوا وبعد الكسرة أن تبدل ياء 
مما استثىن من تسهيل اهلمز املتحرك بعد حرف متحرك بني بني ملعىن اقتضى ذلك على ما نبني يف باب وقف وهذا 

ياء ، وال يضر كونه يف البيت السابق ) السماء أو ائتنا-ويف-واوا-نشاء أصبناهم(محزة إن شاء اهللا تعاىل فأبدلت يف 
قال ونوعان منهما أبدال فعاد الضمري إليهما والواو يف هذا  قدم ذكر الياء على الواو قوله كالياء وكالواو سهال ، مث

البيت متقدمة على الياء من لفظ ما مثل به من اآليتني فإنا نرد كل شيء إىل ما يليق به وله نظائر فقوله ونوعان 
فمنها مبتدأ ومنها صفته وأبدال خربه ونوعان يف البيت السابق أيضا مبتدأ وسهال صفته وخربه حمذوف قبله أي 

نوعان سهال كالياء وكالواو ومنها نوعان أبدال منهما فلما ذكر منهما بعد نوعان صارت صفة له مث ذكر النوع 
، فقياسها أن جتعل بني اهلمزة ) واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم(اخلامس وهو مكسورة بعد مضمومة حنو 

من غريه لغة ومعدال متييز أي أقيس عدول عن هذه اهلمزة والياء ألهنا مكسورة بعد متحرك أي جعلها كالياء أقيس 
  هذا العدول مث ذكر مذهب القراء فيها فقال

)٢١٢(  

  َوَعْن أَكْثَرِ الْقُرَّاِء ُتْبَدلُ َواُوَها وَكُلٌّ بَِهْمزِ الْكُلِّ يَْبَدا مُفَصَّالَ
ل منها يف مواضع أو على احلروف للعلم هبا واوها ثاين مفعويل تبدل فلهذا نصبه واهلاء عائدة على اهلمزة ألهنا تبد

أي تبدل اهلمزة واوا مكسورة ، وقال صاحب التيسري املكسورة املضموم ما قبلها تسهل على وجهني تبدل واوا 
مكسورة على حركة ما قبلها وجتعل بني اهلمزة والياء على حركتها واألول مذهب القراء وهو آثر والثاين مذهب 

، قلت ومل يذكر مكي يف التبصرة وال ابن الفحام يف التجريد وال صاحب الروضة غري الوجه النحويني وهو أقيس 
األقيس وذكر ابن شريح ثالثة أوجه فذكر الوجه األقيس ، مث قال وبعضهم جيعلها بني اهلمزة والواو ومنهم من 

ألن منهم من سهلها باعتبار جيعلها واوا واألول أحسن ، قلت فلهذا قال الشاطيب عن أكثر القراء تبدل واوها 
حركة ما قبلها ألهنا أثقل من حركتها وهذا الوجه أقرب من وجه اإلبدال الذي عليه األكثر وهذان الوجهان 

سيأتيان يف باب وقف محزة منسوبا اإلبدال إىل األخفش ووجه التسهيل موصوف مث باإلعضال وسيأيت الكالم على 
وكل من سهل الثانية من املتفقتني واملختلفتني وإمنا ذلك يف حال وصلها ذلك ، وقوله وكل هبمز الكل يبدأ أي 

بالكلمة قبلها ألن اهلمزتني حينئذ متصلتان وتلتقيان فأما إذا وقف على الكلمة األوىل فقد انفصلت اهلمزتان فإذا 
الساكن والساكن ال ميكن ابتدأ بالكلمة الثانية حقق مهزهتا ولو أراد القارئ تسهيلها ملا أمكنه لقرب املسهلة من 

االبتداء به ، وقوله يبدأ أبدل فيه اهلمزة ألفا ضرورة أو يقدر أنه وقف عليه فسكنت اهلمزة فجاز قلبها حينئذ ألفا 
ومفصال أي مبينا لفظ اهلمزة حمققا له ، فإن قلت كما بني االبتداء للكل كان ينبغي أن يبني الوقف على األوىل 

ع يف األوىل ويف الثانية يف حال االتصال فبقي بيان حاهلما يف االنفصال فلم تعرض لبيان للكل ألن التسهيل قد وق
  حال الثانية دون األوىل ، قلت من حقق اهلمزة األوىل وقف عليها ساكنة إال من عرف

كون من مذهبه أنه يبدهلا كما يأيت يف باب وقف محزة وهشام ومن سهلها وقف أيضا بسكوهنا إذ ال تسهيل مع الس
وللكل أن يقفوا بالروم واإلمشام بشرطهما على ما سيأيت يف بابه فلما كان للوقف باب يتبني فيه هذا وغريه أعرض 

  عنه وأما االبتداء فال باب له فبني هنا ما دعت احلاجة إىل بيانه واهللا أعلم وأحكم
)٢١٣(  

  احلَْرفُ الَِّذي ِمنُه أُْشِكالََواِإلْبَدالُ َمْحٌض وَالُْمسَهَّلُ َبْيَن َما ُهَو الَْهْمُز َو



ملا كان يستعمل كثريا لفظي اإلبدال والتسهيل احتاج إىل بيان املراد منهما يف اصطالح القراء فقال اإلبدال حمض 
أي ذو حرف حمض أي يبدل اهلمز حرف مد حمضا ليس يبقى فيه شائبة من لفظ اهلمز خبالف التسهيل فإنه عبارة 

ني احلرف اجملانس حلركة اهلمزة فمن أبدل يف موضع التسهيل أو سهل يف موضع اإلبدال فهو عن جعل اهلمز بينه وب
غالط فما يف قوله بني ما مبعىن الذي أي بني الذي هو اهلمز وبني احلرف الذي منه أي من جنس لفظه أشكل اهلمز 

ال ويقال أشكلت الكتاب أي ضبط مبا يدل على حركته ، قال اجلوهري يقال شكلت الكتاب قيدته باإلعراب ق
باأللف كأنك أزلت عنه اإلشكال وااللتباس ويقع يف كثري من عبارات املصنفني غري ذلك فريى بعضهم يقول قرأ 

ورش وابن كثري هبمزة وبعدها مدة يف تقدير ألف وقرأ قالون وأبو عمرو وهشام هبمزة وبعدها مدة مطولة يف تقدير 
الناس على أن مدوا بعد اهلمزة وكان بعض أهل األداء يقرب اهلمزة املسهلة  ألفني فكملت هذه العبارة كثريا من

  من خمرج اهلاء ، ومسعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء واهللا أعلم
  باب اهلمز املفرد

)٢١٤(  
  إِذَا َسكََنْت فَاًء ِمَن الْفِْعلِ َهْمَزةٌ فََوْرشٌ ُيرِيَها حَْرَف َمدٍّ ُمَبدَّالَ

مهزة يف حال كوهنا فاء من الفعل ألنه حال مبعىن متقدمة وجيوز أن يكون ظرفا ألنه مبعىن أوال ومعىن  أي إذا سكنت
كوهنا فاء للفعل أن الكلمة اليت تكون فيها مهزة لو قدرهتا فعال لوقعت اهلمزة موضع فائه أي أول حروفه األصول 

ى فعل فاهلمزة موضع الفاء وتقريبه أن يقال هي ، ألنك لو قدرت هذا فعال لكان أتى ووزن أت) مأتيا(وذلك حنو 
كل مهزة ساكنة بعد مهزة وصل أو تاء أو فاء أو ميم أو نون أو واو أو ياء جيمعها قولك فيتمنو ، ومهزة الوصل حنو 

-)لن نؤمن لك(-فائيا-فأتوا-، ألن وزهنا أفعل ، وافتعل يؤمنون) الذي اؤمتن(-)مث ائتوا صفا(-)أئت بقرآن(قوله 
، وال فرق بني أن تكون هذه ) يأتني من كل فج عميق(، ألن وزهنما أفعل وافتعلوا ) وائتمروا بينكم(-)مر أهلكوأ(

، فإذا علمت مهزة ) فلنأتينهم جبنود(-)ويستأذن فريق(-)أتأتون الفاحشة(احلروف أو الكلمة أول يف وسطها حنو 
ف مد من جنس حركة ما قبلها ففي يأتني إبداهلا ألفا فاء الفعل باحلد والعالمة فإذا وقعت ساكنة أبدهلا ورش حر

ويف الذي أؤمتن ياء ويف نؤمن لك واوا وقوله يريها أي يريك إياها وحرف مد مفعول ثالث إن كأن يرى مبعىن يعلم 
أي ورش ومن يقوم مقامه من املعلمني قراءته يعلمونك أيها الطالب بأهنا يف قراءته حرف مد وجيوز أن يكون يرى 

رؤية البصر فيكون حرف مد حاال أي يبصرك إياها على هذه الصفة كقولك أرأيت زيدا فقريا وأرأيته إياه غنيا  من
أي بصرته به فأبصره يف هاتني احلالتني وإمنا خص ورش مهزة فاء الفعل باإلبدال دون مهزة عينه والمه وهي الواقعة 

كأهنا مبتدأة وورش من أصله نقل حركة اهلمزة املبتدأة كما  يف الوزن يف موضع العني أو الالم ألن مهزة فاء الفعل
، مما وقعت فيه بعد مهزة ) وآتى املال(-)آمن(يأيت فأجرى هذه جمرى تيك يف التعبري أو ألنه ملا وجب إبداهلا يف حنو 

م مع سائر طرد الباب فأبدهلا مطلقا كما فعلت العرب يف مضارع أفعل حذفوا اهلمزة ألجل حذفها مع مهزة املتكل
  حروف املضارعة وأبدل ورش ثالثة مواضع من

الذئب وسيأيت ، ومبدال حال من ضمري ورش وهو فاعل يريها وبدل -و-بئس-و-بئر-مهزات عني الفعل وهي
وأبدل لغتان قرئ هبما يف مواضع ومها كنزل وأنزل ويف التشديد معىن التكثري مث ذكر ما استثناه ورش من مهز فاء 

  له فقالالفعل فلم يبد
)٢١٥(  



  ِسَوى ُجْملَِة اِإليَواِء وَالَْواُو َعْنُه إِنْ تَفَتَّحَ إِثْرَ الضَّمِّ َنْحُو ُمَؤجَّالَ
وعلته -فأووا إىل-و-واملأوى-ومأواكم-ومأواهم-وتؤويه-تؤوي-أي سوى كل كلمة مشتقة من لفظ اإليواء حنو

ع بني اللغتني مث استأنف كالما آخر بقوله والواو عنه أن اهلمز يف تؤوي أخف من إبداله فطرد مجيع الباب ألجله ومج
أي مبدلة نائبة عن مهز فاء الفعل إن تفتح اهلمز بعد ضم وذلك قياس ختفيف كل مهز مفتوح بعد ضم أن يبدل واوا 

، ألنه كان يلزمه فيه التسهيل وإمنا مذهبه ) وتؤزهم-ومآرب-يتأخر(ومل خيفف غري هذا من مهز فاء الفعل حنو 
بدال يف مهز فاء الفعل فلم خيرج عنه وقيل اهلاء يف عنه تعود على ورش والواو مروية عن ورش إن يفتح اهلمز اإل

واألول أوىل ألن فيه عود الضمري يف عنه وتفتح إىل شيء واحد وقد روي عن ورش تسهيل باقي الباب يف فاء 
ثر وأثر ومؤجال يف موضع جر وإمنا نصبه حكاية الفعل على ما يقتضيه القياس واملشهور األول ، وإثر ظرف يقال إ

-) واملؤلفة(-)ال تؤاخذنا(-)يؤلف بينه(-)يؤاخذكم(ومثاله ) كتابا مؤجال(للفظه يف القرآن العزيز وهو قوله تعاىل 
  فاهلمزة فيه عني الفعل فال يبدهلا واهللا أعلم) وسؤال-فؤادك(وغري ذلك ، وأما حنو -ويؤيد

)٢١٦(  
  وِسيِّ كُلُّ ُمَسكَّنٍ ِمَن الَْهْمزِ َمدا غَْيَر َمْجُزومِ نُ اْْهِمالََوُيْبَدلُ ِللسُّ

وهذا اإلبدال منسوب يف كتاب التيسري وغريه إىل أيب عمرو نفسه مل خيتص السوسي بذلك وذكره يف باب مستقل 
راءة به وقعت من غري الباب الذي بني فيه مذهب ورش ، وقال الشيخ يف شرحه أما قوله ويبدل للسوسي فألن الق

طريقه ال من طريق الدوري وعن السوسي اشتهر ذلك اشتهارا عظيما دون غريه ، قلت وممن نسبه إىل السوسي من 
املصنفني ابن شريح وابن الفحام وغريمها ، قوله كل مسكن أي كل مهزة ساكنة سواء كانت فاء أو عينا أوال ما 

فعل مضى متثيله يف مذهب ورش وعني الفعل مثل رأس وبأس وبئر يبدهلا حرف مد من جنس حركة ما قبلها ففاء ال
وشئت ، فإن قلت مل أبدلت الساكنة ومل تبدل املتحركة ، قلت ألن -وجئت-)فادارأمت فيها(وبئس والم الفعل حنو 

 الساكنة أثقل الحتباس النفس معها واإلمجاع على إبداهلا إذا اجتمعت مع املتحركة يف كلمة وهذا مدرك باحلس
وهو من خصائص اهلمز وسائر احلروف ساكنها أخف من متحركها هذا قول مجاعة ويرد عليه إسكان أيب عمرو 

بارئكم طلبا للتخفيف وقول النحويني إن سكون الوسط يقاوم أحد سبيب منع الصرف ومل يفرقوا بني حروف 
بدل واملتحركة ختفيفها أنواع فآثر وحرف وقيل إمنا خص الساكنة بالتخفيف ألن تسهيلها جيري جمرى واحدا وهو ال

أن جيري اللسان على طريقة واحدة ومدا ثاين مفعول يبدل أي حرف مد وغري جمزوم استثناء من كل مسكن أي 
  أمهل فلم يبدل ، مث ذكر اجملزوم فقال

)٢١٧(  
  َتُسْؤ وََنَشأْ ِستٌّ َوَعْشُر َيَشأ َوَمْع ُيهَيِّئْ َونَْنَسأَْها يَُنبَّأْ َتكَمَّالَ

أي واجملزوم املهمل هو كذا وكذا وقوله ست صفة تسؤ ونشأ أو خرب مبتدأ حمذوف أي كلتامها ست كلمات أي 
-بالنون يف الشعراء وسبأ-ونشأ-يف آل عمران ويف املائدة ويف التوبة -نسؤ-كل لفظة منهما يف ثالثة مواضع

م ثالث ويف سبحان ثنتان ويف الشورى ثنتان بالياء عشر كلمات يف النساء وإبراهيم وفاطر ويف األنعا-ويشأ-ويس
وعشر يف النظم مضاف إىل يشأ أي وعشر هذا اللفظ ولو نون الستقام النظم ولكن كان يوهم عوده إىل ما قبله 

فلهذا اخلوف من اإليهام عدل إىل -عشر-ويشأ-ست و-وتسؤ-بالنون ست عشر أي-تسؤ ويشأ-فيكون
يف النجم تسع عشرة كلمة ومل يستوعب  -وأم مل ينبأ - البقرةيف-وننسأها-يف الكهف-ويهيء لكم-اإلضافة



صاحب التيسري ذكر مواضعها كما حصرها الناظم رمحه اهللا فاهلمزة يف مجيع ذلك ساكنة للجزم وهلذا قال تكمال 
د أي تكمل اجملزوم واستثناه لعروض السكون واألصل احلركة ولئال جيمع على اهلمز أمرين إسكانا مث إبداال وير

واألوىل أن يقال حافظ على اهلمز كراهة لصورة ثبوت حرف املد يف موضع -وشئتم-على هاتني العلتني حنو جئتم
اجلزم أو الوقف أو يقال حافظ على ما سكونه عالمة اإلعراب فلم يغريه ويرد عليه ما روى من إسكانه عالميت 

، ولكن األصح عنه أنه كان خيتلس احلركة يف ذلك على ما يأيت -وبارئكم-اإلعراب يف الرفع واجلر من حنو يأمركم
يبدل مهزه وليس من املستثىن ألن سكون اهلمز فيه -وإن أسأمت فلها-فتوهم بعض الرواة أهنا سكون ، وقوله تعاىل

  ألجل ضمري الفاعل ال للجزم
)٢١٨(  

  ثًا فََحصِّالََوَهيِّئْ وَأَْنبِئُْهْم َونَبِّئْ بِأَْرَبعٍ َوأَْرجِئْ َمًعا َواقَْرأْ ثَالَ

ومجيع ما يف هذا البيت سكونه عالمة للبناء فحافظ عليه فقوله وهيئ عطف على جمزوم يف قوله غري جمزوم أمهال ، 
أي وغري هيئ وما بعده ووقع تسؤ ونشأ بيانا للمجزوم وجيوز أن يكون وهيئ مبتدأ وما بعده من البيتني عطف عليه 

بأربع أي بأربع كلمات  -، نبئ ) أنبئهم بأمسائهم(-)وهيئ لنا من أمرنا(ت وأراد واخلرب قوله كله ختريه إىل آخر البي
يف األعراف والشعراء -، وأرجئه) ونبئهم أن املاء(-)ونبئهم عن ضيف إبراهيم(-)نبئ عبادي(-)نبئنا بتأويله(، 

ئدته حيث جاء خصصه ولذلك قال معا أي يف موضعني وحقيقة الكالم يف السورتني معا وكذا معىن هذا اللفظ وفا
الناظم بذلك وهو يف اللغة يستعمل لالثنني فما فوقها وقد استشهدت على ذلك بأبيات العرب يف موضعني من 

، فهاهنا حال ) إذا جنب األوىل شجعن هلا معا (شرح الشقراطسية ووقع يف قصيدة متمم ابن نويرة األمران فقال ، 
وكذا تستعمل العرب مجيعا ) كأين ومالكا لطول اجتماع مل نبت ليلة معا فلما تغربنا(من مجاعة وقال يف االثنني ، 

فجميعا هنا حال من اثنني واصطالح ) كنت وحيىي كيدي واحد نرمي مجيعا ونرامي معا(قال مطيع بن إياس ، 
اقرأ وربك -ذياقرأ باسم ربك ال-الناظم على أن معا لالثنني ومجيعا ملا فوقها ، وقوله واقرأ ثالثا أراد اقرأ كتابك

، مبدل فجملة املبين املستثىن إحدى عشرة كلمة وقوله فحصال األلف فيه بدل ) إال نبأتكما بتأويله(األكرم وقوله 
  من نون التأكيد أراد فحصلن وقد سبق له نظائر مث ذكر مواضع أخر مستثناة وعللها فقال

)٢١٩(  
  َتْرِك الَْهْمزِ ُيْشبُِه االمِْتالَوُتْؤوِي َوُتؤْوِيِه أََخفُّ بَِهْمزِِه َورِئًْيا بِ

، فهمزها لثقل اإلبدال فيهما ومل يطرد ذلك ) وفصيلته اليت تؤويه(-)وتؤوي إليك من تشاء(يعين أنه استثىن أيضا 
، ألنه ) هم أحسن أثاثا ورئيا(يف مجلة ما هو مشتق من لفظ اإليواء كما فعل ورش لزوال هذه العلة واستثىن أيضا 

مزة ياء لوجب إدغامها يف الياء اليت بعدها كما قرأ قالون وابن ذكوان فكان يشبه لفظ الري وهو لو أبدل اهل
االمتالء باملاء ويقال أيضا رويت ألواهنم وجلودهم ريا أي امتألت وحسنت ورءيا باهلمز من الرواء وهو ما رأته 

و عمرو اإلبدال لذلك ، وقول الناظم العني من حال حسنة وكسوة ظاهرة وبترك اهلمز حيتمل املعنيني فترك أب
وتؤوى وتؤويه معطوفان على ما تقدم باعتبار الوجهني املذكورين يف هييء وقوله أخف خرب مبتدأ حمذوف أي ذلك 

هبمزة أخف منه بال مهز وكذا قوله ورءيا عطف على ما تقدم أيضا وما بعده مجلة مستأنفة أي يشبه بترك اهلمز 
مبتدآت -البيت اآليت وهو مؤصدة أو صدت يشبه وجيوز أن يكون تؤوى ورءيا ومؤصدةاالمتالء وكذا قوله يف 

  وما بعد كل واحد خربه واهللا أعلم



)٢٢٠(  
  َوُمْؤَصَدةٌ أَْوَصدتُّ ُيْشبُِه كُلُُّه َتَخيََّرُه أَْهلُ األََداِء ُمَعلَّالَ

ل مهزها لظن أهنا من لغة أو صدت كما أي واستثىن أيضا مؤصدة فهمزها ألهنا عنده من آصدت أي أطبقت فلو أبد
يقرأ غريه فلهذا قال أوصدت يشبه فأوصدت مفعول يشبه أي مؤصدة بترك اهلمز يشبه لغة أوصدت مث قال كله 

أي كل هذا املستثىن ختريه املشايخ وأهل أداء القراء معلال هبذه العلل املذكورة قيل إن ابن جماهد اختار ذلك وروي 
قاس الباقي عليه وقيل اجلميع مروي عن أيب عمرو ومؤصدة موضعان يف آخر سورة البلد عن أيب عمرو بعضه و

واهلمزة فهذه مخس وثالثون كلمة مل يقع فيها إبدال أليب عمرو وإن كان محزة يف الوقف يبدل اجلميع على أصله 
زم وما سكونه عالمة للبناء كما يأيت وال ينظر إىل هذه العلل وهي على مخسة أقسام كما تقدم ما سكونه عالمة للج

يف مثال األمر وما مهزه أخف من إبداله وما ترك مهزه يلبسه بغريه وما خيرجه اإلبدال من لغة إىل أخرى وقد اتضح 
ذلك وهللا احلمد ، وحكى ابن الفحام يف التجريد أن منهم من زاد على هذا املستثىن ومنهم من نقص ومنهم من مل 

  يستثن شيئا
)٢٢١(  

  ِئكُْم بِالَْهْمزِ حَالَ ُسكُونِِه َوقَالَ اْبَن غَلُْبوٍن بَِياٍء تََبدَّالََوَبارِ

وبارئكم عطف على املستثىن أي وغري بارئكم املقروء للسوسي هبمزة ساكنة على ما يأيت يف سورة البقرة أي املقروء 
آت كان قوله وبارئكم على باهلمز يف حال سكونه فنصب حال سكونه على احلال وإن قدرنا وهيئ وما بعده مبتد

تقدير وبارئكم كذلك وجيوز قراءة وبارئكم يف البيت بكسر اهلمزة وإسكان امليم وبسكون اهلمزة وصلة امليم ولكل 
وجه ، ومل يذكر صاحب التيسري بارئكم يف املستثىن وال نبه عليها يف سورهتا أهنا تبدل وذكر فيها مكي الوجهني 

اإلبدال ووجهه أن سكوهنا عارض للتخفيف فكأهنا حمركة فاستثناؤه أوىل من اجملزوم  اهلمزة واإلبدال واختار ترك
والذي سكونه الزم ألمر موجب له ، قال مكي يف كتاب التبصرة اختلف املعقبون فيما أسكنه أبو عمرو استخفافا 

نه الزم ومنهم من حيققها ألن حنو بارئكم يف رواية الرقيني عنه فمن القراء من يبدل منها ياء وجيريها جمرى ما سكو
سكوهنا عارض وألهنا قد تغريت فال نغريها مرة أخرى قياسا على ما سكونه علم للجزم وهو أحسن وأقيس ألن 

سكوهنا ليس بالزم ، وقال أبو احلسن طاهر بن غلبون يف كتاب التذكرة وكذا أيضا هو يعين السوسي بترك اهلمزة 
ني يف البقرة فيبدهلا ياء ساكنة ألنه يسكنها يف هذه الرواية ختفيفا من أجل توايل يف املوضع-بارئكم-من قوله تعاىل 

احلركات فلذلك تركها كما يترك مهزة وإن أسأمت ويبدهلا ياء ساكنة كما يبدل مهز الذئب وما أشبهه ، قلت 
والضمري يف قوله تبدال واإلبدال عندي أوجه من القراءة هبمزة ساكنة وإليه مال حممد بن شريح يف كتاب التذكري 

للهمز ومما يقوي وجه البدل التزام أكثر القراء والعرب إبدال مهزة الربية فأجرى ما هو مشتق من ذلك جمراه واهللا 
  أعلم

)٢٢٢(  
  َوَواالَهُ يف بِئْرٍ َويف بِئَْس َوْرُشُهْم َويف الذِّئْبِ َوْرٌش وَالِْكَساِئي فَأَْبَدالَ

ورش الكسائي معا -الذئب-ياء وهو عني الفعل وتابعه يف -بئس-و-بئر-دال مهزة أي وتابع ورش السوسي يف إب
فأبدال مهزه أيضا ياء وكل ذلك لغة فالذئب موضعان يف يوسف وبئر يف سورة احلج وبئس يف مواضع وسواء 



، فنافع ) ئيسبعذاب ب(اتصلت به يف آخره ما أوىف أوله واو أو فاء أو الم أو جترد عنها ، فأما الذي يف األعراف 
  بكماله يقرؤه كذلك بالياء من غري مهز وهو غري هذا

)٢٢٣(  
  ـجَْتالَ)ُي(َويف لُؤْلُؤٍ يف الُعْرِف وَالنُّكْرِ ُشْعَبةٌ َوَيأِْلْتكُُم الدُّورِي َواِالْبَدالُ 

رج منهما خي(أي وتابعه شعبة عن عاصم يف إبدال مهزة لؤلؤ األوىل واوا سواء كانت الكلمة معرفة بالالم حنو 
، وذكر صاحب التيسري هذا احلكم يف سورة احلج ووجه اختيار شعبة ) من ذهب ولؤلؤا(، أو منكرة حنو ) اللؤلؤ

ختفيف لؤلؤ دون غريه استثقال اجتماع اهلمزتني فيه والساكنة أثقل فأبدهلا ، قوله ويألتكم الدوري أي قراءة 
ياء من جيتال رمزه وهذا مما استغىن فيه باللفظ عن القيد فكأنه الدوري هبمزة ساكنة وأبدهلا السوسي على أصله فال

قال باهلمز وقراءة الباقني بضد ذلك وهو ترك اهلمز فإذا ترك صار يلتكم وكذلك قرءوا وإمنا تعني أن لفظ يألتكم 
ي باهلمز وهو من باهلمز للدوري والوزن مستقيم باهلمز وباأللف ألنه قال بعده واإلبدال جيتال فتعني أن قراءة الدور

ألت يألت وقراءة الباقني من الت يليت ومها لغتان مبعىن نقص وإمنا كان موضع ذكر هذا احلرف سورته وهناك 
ذكره صاحب التيسري ، قال قرأ أبو عمرو وال يألتكم هبمزة ساكنة بعد الياء وإذا خفف أبدهلا ألفا والباقون بغري 

  مهز وال ألف
)٢٢٤(  

  النَِّسىُء بَِياِئِه َوأَْدغَمَ يف َياِء النَِّسىِء فَثَقَّالََوَوْرشٌ لِئَالَّ و

حيث وقع بياء ألن اهلمزة مفتوحة بعد كسر فهو قياس ختفيفها وأبدل أيضا من مهزة النسيء يف سورة -لئال-أي قرأ
ذا يفعل محزة فيهما التوبة ياء وأدغم الياء اليت قبلها فيها وهذا أيضا قياس ختفيفها ألن قبلها ياء ساكنة زائدة وهك

إذا وقف عليهما ورمسا يف املصحف بالياء فاهلاء يف بيانه للهمز املوجود يف لئال والنسيء أي بيائه اليت رسم هبا أو 
بياء هذا اللفظ اليت رسم هبا أو أراد بياء اهلمز املبدل ألنه قد علم وألف ، أن اهلمزة تبدل تارة ألفا وتارة واوا ياء 

بياء اهلمزة املعروف إبداهلا -والنسيء-قبلها على األوضاع املعروفة يف ذلك فقال ورش يقرأ لئال  باعتبار حركة ما
أي أدغم يف هذه الياء املبدلة من اهلمزة ومل يذكر املدغم لضيق النظم عنه -النسيء-منه ، وقوله وأدغم يف ياء

لم أن املدغم ما كان قبلها وهو الياء اليت بعد واكتفى مبا يدل عليه ألن املبدلة من اهلمزة إذا كانت مدغما فيها ع
السني وقوله فثقال أي فشدد ألن اإلدغام حيصل ذلك وقيل اهلاء يف بيائه لورش أضافها إليه ألنه يبدهلا من اهلمزة ، 

  يف هذا الباب وأصلها ألن ال فأدغم-ولئال-يف سورهتا-النسيء-وذكر صاحب التيسري
)٢٢٥(  

  َهْمزََتْينِ ِلكُلِّهِمْ إِذَا َسكََنْت َعْزٌم كَآَدَم أُوِهالََوإِْبدَالُ أُْخَرى الْ

هذه املسألة موضعا باب اهلمزتني من كلمة ال هذا الباب فإنه للهمز املفرد ، وأخرى مبعىن آخرة أي إذا اجتمع 
ذو عزم أي مهزتان يف كلمة والثانية ساكنة فإبداهلا عزم أي واجب ال بد منه ويف احلديث فكانت عزمة واألصل 

إبداهلا أمر معزوم عليه وهو أن تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها لثقل اهلمزة الساكنة وال حركة هلا فتسهل 
بني بني فتعني البدل وال يكون ذلك إال يف كلمة واحدة وقال أبو بكر األنباري يف كتاب الوقف واالبتداء وقد أجاز 

هبمزتني قال وهذا قبيح ألن العرب ال -إئت بقرآن-أجاز للمبتدئ أن يقولالكسائي أن يثبت اهلمزتني يف االبتداء ف
هبمزتني ، قلت مث مثل الناظم مبثالني -أؤمتن-جتمع بني مهزتني الثانية منهما ساكنة ، مث قال وأجاز الكسائي أن تبتدئ



مة فوزنه أفعل وقيل إمنا وأصله على هذا الرأي أأدم كأنه مشتق من أدمي األرض أو من األد-آدم-فيهما نظر أحدمها
وزنه فاعل ألن التسمية هبذا الوزن غالبة يف األمساء القدمية اليت هي عمود النسب بني إبراهيم ونوح صلوات اهللا 

عليهما وذكره الزخمشري يف باب ختفيف اهلمز من مفصله وقال يف تفسريه أقرب أمره أن يكون على فاعل كعازر 
هان حمتمالن أيضا يف آزر وإمنا تعني مثاال لذلك آخر وآمن وآتى وحنوه ، املثال وعابر وشاحل وفالغ ، قلت والوج

الثاين قوله أوهال لفظ ليس يف القرآن وهو من قوهلم أوهل فالن لكذا أي جعل له أهال هكذا يف شرح الشيخ 
اجلنة إيهاال أي ويشهد له قول صاحب احملكم آهله لذلك األمر وءأهله وجيوز أن يكون من قوهلم آهلك اهللا يف 

أدخلكها وزوجك فيها حكاه اجلوهري عن أيب زيد وقد استعمل الناظم اسم املفعول من هذا يف باب يا آت 
اإلضافة يف قوله وافق موهال واستعمل اسم الفاعل من ثالثي هذا الزما يف قوله فامهز آهال متأهال على ما سيأيت 

، ) أؤمتن أمانته(-)أوذينا من قبل(-)أويت موسى(ل مثاله يف القرآن شرحه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل ، فقوله أوه
  إليالف(إذا ابتدأت فهذه أمثلة قلبها ألفا وواوا ومثال قلبها ياء 

، إذا ابتدأت به وهذا أمر جممع عليه لغة وال خيتص بقراءة القرآن وهلذا صح متثيله ) إيت بقرآن(-)قريش إيالفهم
تصغريا وال تكسريا كأواخر وأوخير خبالف قوهلم ميقات ومواقيت وموسر ومياسري  بأوهل وهو بدل الزم ال يرتد

ومويقت ومويسر فرد اجلمع والتصغري ياء ميقات إىل أصلها وهو الواو ألنه من الوقت وردا واو موسر إىل أصلها 
فى على من ال خربة له وهو الياء ألنه من اليسار وأما ما ال أصل له يف اهلمز ويشبه يف اللفظ ما هو مهموز فيخ

-وال مهز-تورون-و-واملوفون-ويوفون-املوقنني-و-يوقنون -فتعرض لبيانه بعض املتقدمني فقال ال جيوز مهز
وال هتمزن ما كانت الواو أصله كقولك يف (مما ال أصل له يف اهلمز قال احلصري ، -موهن-و-يوقي-و-يويل

  ، واهللا أعلم) اإلنسان يوفون بالنذر
  ة اهلمز إىل الساكن قبلهاباب نقل حرك

)٢٢٦(  
  َوَحرِّْك لَِوْرشٍ كُلَّ َساِكنِ آِخرٍ َصحِيحٍ بَِشكْلِ الَْهْمزِ واْحِذفُْه ُمسْهِالَ

وصف الساكن بوصفني أحدمها أن يكون آخر الكلمة واهلمز أول الكلمة اليت بعدها ألن األطراف أنسب للتغيري 
، ألن ) قالوا آمنا(و) يف أنفسهم(يحا أي ليس حبرف مد ولني حنو من غريها والثاين أن يكون الساكن اآلخر صح

حرف املد ملا فيه من املد مبنزلة املتحرك فلم ينقل إليه كما مل ينقل إىل املتحرك ويدخل يف هذا ميم اجلمع قبل اهلمز 
ولني وهو الواو  ، ألن قبله حرف مد) ومنهمو أميون(ألن ورشا يصلها بواو فال ينقل حركة ذلك اهلمز يف حنو ، 

اليت هي صلة امليم فإن كان قبل اهلمزة ياء أو واو ليسا حبريف مد ولني وذلك بأن ينفتح ما قبلهما فإنه ينقل حركة 
، ودخل يف الضابط أنه ينقل حركة ) ولو أهنم(-)تعالوا أتل(-)خلو إىل(-)ذوايت أكل(-)ابين آدم(اهلمزة إليهما حنو 

، ) قالت أوالهم(يم من ألف الم ميم يف أول العنكبوت وينقل إىل تاء التأنيث حنو إىل امل-أحسب الناس-اهلمزة يف
ألهنا منفصلة مما بعدها فهي ومهزهتا كلمة -األرض واآلخرة-وإىل الم التعريف حنو) كفؤا أحد(وإىل التنوين حنو

دود حرفا ألنه نون مستقلة حنو قد وهل حرف دخل ملعىن فكانت لذلك آخر كلمة وإن اتصلت خطا والتنوين مع
لفظا وإن مل تثبت له صورة يف اخلط وقد نص يف التيسري على النقل إىل مجيع ما ذكرناه من األمثلة وليس هذان 

الشرطان بالزمني يف اللغة فالنقل جائز يف وسط الكلمة كما جيوز يف آخرها وهذا سيأيت يف مذهب محزة يف الوقف 
مثل قاضو أبيك وابتغى أمره نص الزخمشري عليهما يف املفصل ويف كتاب وجيوز النقل إىل حرف املد غري األلف 



سيبويه من ذلك أمثلة كثرية ولو كانت األلف تقبل احلركة جلاز النقل إليها وقيل النتقل إىل الواو والياء حركة مهزة 
ثقل من عدم مضمومة وال مكسورة لثقل ذلك والغرض من النقل ختفيف اللفظ بتسهيل اهلمز والنقل يف ذلك أ

النقل فترك اهلمز حباله وقد استعمل الناظم هنا قوله ساكن صحيح باعتبار أنه ليس حبرف مد ولني ومل يرد أنه ليس 
  وخلوا-حبرف علة بدليل أنه ينقل بعد حرف اللني يف حنو ابين آدم

ه احترز بذلك عن كما تقدم وهذا خبالف استعماله يف باب املد والقصر حيث قال أو بعد ساكن صحيح فإن-إىل
بعد اهلمزة وقد تقدم بيان ذلك ، وقوله بشكل اهلمز أي حرك -املوؤودة-حرف العلة مطلقا بدليل أنه ال ميد واو

ذلك الساكن اآلخر حبركة اهلمز الذي بعده أي حركة كانت ، قوله واحذفه يعين اهلمز بعد نقل حركته ألن بقاءه 
فيؤدي إىل اجلمع بني الساكنني ومسهال حال أي -قد أفلح-ساكن يف مثلساكنا أثقل منه متحركا ورمبا يكون بعده 

  راكبا للطريق األسهل
)٢٢٧(  

  َوَعْن َحْمَزةَ يف الَْوقِْف ُخلٌْف َوِعْنَدهُ َرَوى َخلٌَف يف الَْوقِْف َسكًْتا ُمقَلَّالَ

قراءة اجلماعة وهذا مطرد  يعين حكى عن محزة يف الوقف على الكلمة اليت نقل مهزها لورش مثل قراءة ورش ومثل
، فإن ورشا ) يؤده إليك(فيما نقل إليه ورش وفيما مل ينقل إليه ولكنه داخل يف الضابط املذكور يف البيت األول حنو 

وصل اهلاء بياء ويف ميم اجلمع وجوه ستأيت ومل يذكر صاحب التيسري النقل حلمزة يف هذا كله وذكره مجاعة غريه 
خيففه اهلمز إذا كان وسطا أو آخرا وهذا الباب اهلمز أوال وسيأيت له يف بابه خالف يف اهلمز  وسيأيت له يف بابه أنه

-واآلخرة-األرض-املتوسط بسبب دخول حروف زوائد عليه هل خيفيه أوال مث ذكر صاحب التيسري من هذا حنو 
ك مبتدأ تقديرا ، وإن قلنا خيفف قد أفلح وشبهه ، فإن قلنا ال خيفف ذاك فهذا أوىل ألن هذا مبتدأ حقيقة وذا-دون

ذلك ففي هذا وجهان ، مث ال ينبغي أن خيتص اخلالف باهلمزة املنقولة إىل الساكن قبلها بل يعطى جلميع اهلمزات 
املبتدآت حكم املتوسط فيما يستحقه من وجوه التخفيف فإن كانت املبتدأة ساكنة وذلك ال يتصور إال فيما دخل 

-، فإذا وقف عليها أبدهلا واوا ويف) يا صاحل ائتنا(تصال الكلمة اليت قبلها هبا حنو عليها مهزة وصل وحذفت ال
، يبدهلا ياء وصاحب التيسري ذكر ما كان من هذا القبيل يف اهلمز املتوسط ) الذي أؤمتن(يبدهلا ألفا ويف -لقاءنا ائت

لقاءنا (و) الذي أؤمتن(، قال وكذلك ) بوالذئ-يأكلون-و-املؤمنون(فقال تفرد محزة بتسهيل اهلمزة املتوسطة حنو 
وشبهه ، قلت ووجهه أن دخول مهزة الوصل قبلها يف االبتداء صريها متوسطة فإذا أبدل ) فرعون ائتوين(و) ائت

هذا اهلمز حرف مد وكان قبله من جنسه وكان حيذف ألجل سكون اهلمزة اجته وجهان ، أحدمها عود احلرف 
وهو اهلمزة الساكنة فإن اجلمع بني حريف مد من جنس واحد ممكن بتطويل املد ، احملذوف لزوال ما اقتضى حذفه 

والوجه الثاين حذفه لوجود الساكن وهذان الوجهان مها املذكوران يف باب وقف محزة وهشام على اهلمز يف قوله ، 
  ، وينبين على) ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو ميضي على املد أطوال(

، حلمزة ولورش أيضا فإن أثبتنا األلف األصلية أملنا وإن حذفناها ) اهلدى ائتنا(مالة يف قوله تعاىل الوجهني جواز اإل
فال ويلزم من اإلمالة إمالة األلف املبدلة فاالختيار املنع واهللا أعلم ، وإن كانت مهزة االبتداء متحركة وقبلها متحرك 

، إال أن تقع مفتوحة بعد كسر أو ضم فتبدل ) وجد عليه أمة(-)إن أبانا(-)قال إبراهيم(جعلت بني بني مطلقا حنو 
، وإن كانت متحركة وقبلها ساكن صحيح أو حرف لني ) منه آيات حمكمات(-)فيه آيات بينات(ياء أو واوا حنو 



نقل احلركة إليه على ما يتبني يف مذهب ورش وإن كان حرف مد ولني امتنع النقل يف األلف فتجعل اهلمزة بني بني 
ما يفعل يف املتوسطة وعلى قياس مذاهب القراء يف الواو والياء جيوز قلب اهلمزة واإلدغام وجيوز النقل إىل ك

، وجيوز النقل ) نفسي إن النفس(-)قالوا آمنا(، والزائدتان مها حنو ) تزدري أعينكم(-)يدعو إىل(األصليتني حنو 
، فقال الشيخ يف شرحه ال خالف يف ) عليكم أنفسكم(حنو إليهما لغة وأما إذا كان الساكن قبل اهلمزة ميم اجلمع 

حتقيق مثل هذا يف الوقف عندنا قلت قد ذكر أبو بكر بن مهران يف كتاب له قصره على معرفة مذهب محزة يف 
ومنهم (اهلمز فيه مذاهب أحدها وهو األحسن نقل حركة اهلمزة إليها مطلقا فتضم تارة وتفتح تارة وتكسر تارة حنو 

، الثاين تضم مطلقا وإن كانت اهلمزة مفتوحة أو مكسورة حذرا من ) ذلكم إصرى(-)عليهم استغفرت(-)أميون
حترك امليم بغري حركتها األصلية الثالث تنقل يف الضم والكسر دون الفتح لئال يشبه لفظ التثنية فإن كانت اهلمزة 

، ) ءأندرهتم(هنا يف الكلمة املوقوف عليها ، ويف حنو قبلها مهزة ومها متفقتان أو خمتلفتان سهل الثانية مبا تقتضيه أل
تنقل األوىل وتسهل الثانية ويكون ختفيف الثانية خمرجا على اخلالف فيما هو متوسط بزائد دخل عليه ألن مهزة 

، ) قل أؤنبئكم(االستفهام زائدة على كلمة أنذر فإن حتققت هذه القواعد انبىن عليها مسألة حسنة وهي قوله تعاىل 
  فيها ثالث مهزات فنص ابن مهران فيها على ثالثة

أوجه أحدها أنه خيفف الثالثة األوىل تنقل حركتها إىل الم قل والثانية والثالثة جتعالن بني اهلمزة والواو ألهنما 
ذلك مضمومتان بعد متحرك أما تسهيل الثالثة فال خالف فيه ألهنا مهزة متوسطة أو متطرفة إن مل يعتد بالضمري ويف 

حبث سيأيت يف موضعه ويف كيفية ختفيفها وجوه ستأيت وأما الثانية فهي متوسطة بسبب الزائد ففي ختفيفها خالف 
وأما األوىل فمبتدأه ففي نقل حركتها اخلالف املذكور يف هذا الباب ، الوجه الثاين ختفيف الثالثة فقط وذلك رأي 

وجه الثالث ختفيف األخريتني فقط إعتدادا بالزائد وإعراضا عن من ال يرى ختفيف املبتدأة وال يعتد بالزائد ، ال
املبتدأة وكان حيتمل وجها رابعا وهو أن خيفف األوىل واألخرية دون الثانية لوال أن من خفف األوىل يلزمه ختفيف 

محزة يف  الثانية بطريق األوىل ألهنا متوسطة صورة فهي أحرى بذاك من املبتدأة فهذا الكالم كله جره قوله وعن
الوقف خلف فاحتجنا إىل استيعاب الكالم يف وقفه على كل مهزة مبتدأة وفهمت كل ما ذكرته من كالم األئمة 
مفرق يف كتبهم حىت قال ابن مهران بتركها ، وإن كانت يف أول الكلمة قال وعلى هذا يدل كالم املتقدمني وبه 

السبيل إليها إال إذا ابتدأ هبا فإنه ال بد له منها وال جيد كان يأخذ أبو بكر ابن مقسم ويقول بتركها كيف ما وجد 
، ) يعلم أعمالكم(السبيل إىل تركها وقال مكي ذكر ابن جماهد أنه يسهل حلمزة يف الوقف ما كان من كلمتني حنو 

  ، قال جيعلها بني اهلمزة والواو أجرى الباب كله على أصل واحد) أال يظن أولئك(قال يلحقها بواو وحنو 
)٢٢٨(  

  َوَيْسكُُت يف َشْيٍء َوَشيْئًا َوَبْعُضُهْم لََدى الَّالمِ ِللتَّْعرِيِف َعْن َحْمَزٍة َتالَ

أي وسكت خلف أيضا على الساكن قبل اهلمزة يف هاتني الكلمتني وهو الياء ومها كلمة واحدة وإمنا غاير بينهما 
ب بألف دون املرفوع واجملرور وهذه عبارة باعتبار لفظ النصب وغريه الختالف ذلك يف خط املصحف فاملنصو

املصنفني من القراء فسلك سبيلهم يف ذلك وإمنا فعلوا ذلك مبالغة يف البيان لئال يتوهم من االقتصار على لفظ 
-أحدمها عدم جريان احلكم يف اآلخر ومثله قوله وجزأ وجزء ضم اإلسكان صف ، فإن قلت ِلم مل يفعل ذلك يف

، ) فإذا دخلتم بيوتا(-)ويهديك صراطا مستقيما(ا يف القرآن بلفظ النصب وغريه حنو مع أهنم-بيوت-و-صراط
قلت كأنه ملا ضبط ذلك خللوه عن الم التعريف استغىن عنه وإمنا احتاج إىل ذكر شيء وشيئا ألهنما ال يدخالن يف 



فحاصله أن خلفا يسكت الضابط السابق لورش ألن ورشا ال ينقل فيهما احلركة ألن ساكنهما ليس بآخر كلمته 
بني الكلمتني ومل يسكت يف كلمة واحدة إال يف هاتني اللفظتني ، وحكى صاحب التيسري هذا السكت عن محزة يف 

، كما يف شيء وهو متجه ألن املعىن الذي ألجله فعل ) وال يسأم اإلنسان(-)قرآن(الكلمة الواحدة مطلقا حنو 
 على أيب الفتح خللف هو ما ذكره الناظم وكان ال يرى خلالد سكتا السكت موجود يف اجلميع والذي قرأه الداين

يف موضع ما وقرأ الداين على طاهر بن غلبون بالسكت خللف وخالد مجيعا على الم التعريف وشيء وشيئا فقط 
وهو املراد بقوله وبعضهم أي وبعض أهل األداء تال بالسكوت حلمزة عند الم التعريف كاألرض واآلخرة وعنه 

  كوت شيء وشيئا ومتم ذلك بقولهس
)٢٢٩(  

  َوَشْيٍء َوَشيْئًا لَمْ َيزِْد وَِلَناِفعٍ لََدى ُيوُنسٍ آالنَ بِالنَّقْلِ نُقِّالَ

أي مل يزد بعضهم على ذلك شيئا بل اقتصر على السكت وقال الشيخ املراد مل يزد املذكور فقد صار خللف وجهان 
دم ويف شيء وشيئا والثاين خيتص السكت بالم املعرفة وشيء وشيئا أحدمها السكوت عند كل ساكن بالشرط املق

فسكوته على الم التعريف وشيء وشيئا بال خالف عن خلف ألن الطريقتني اجتمعتا عليه ويف غري ذلك له خالف 
وصار خلالد وجهان أحدمها السكوت على الم التعريف وشيء وشيئا فقط والوجه الثاين خللف واآلخر ال سكوت 

د يف موضع أصال وهذا املوضع من مشكالت القصيدة فافهمه فإن وقفت حلمزة على الكلمة من ذلك فإن خلال
واألرض فإن -قد أفلح-كانت لفظ شيء وشيئا وقفت بتخفيف اهلمزة وله وجهان على ما يأيت وإن كانت غريه حنو

ذهبه فيقدم على غريه كما قلنا يف وقفه قلنا إن محزة ينقل احلركة يف الوقف نقلت ألن ختفيف اهلمزة يف الوقف هو م
ووقفت -قد أفلح-وبالسكت وعدمه يف-األرض-على شيء وشيئا وإن قلنا ال ينقل وقفت خللف بالسكت يف

فلهما ثالثة أوجه خللف وخلالد وجهان ، النقل -األرض-وبالسكت وعدمه يف-قد أفلح-خلالد بعدم السكت يف
ة أوجه وخللف وجهان النقل والسكوت وهذا من عجيب ما اتفق وأما بالعكس خلالد ثالث-األرض-وعدمه ويف حنو

وإال ففيها خللف وجهان السكوت وعدمه وصال ووقفا -قد أفلح-ميم اجلمع فإن قلنا جيوز النقل إليها فهي مثل
  وخالد كغريه وصال ووقفاه

)٢٣٠(  
  ـلّالَ)ظَ(ـاِسيِه )كـَ(َوقُلْ َعاًدا االُوْلَى بِإِْسكَاِن الِمِه َوَتْنوِينِِه بِالْكَْسرِ 

يعين إسكان الم التعريف وكسر التنوين الذي يف عادا اللتقاء الساكنني هو والالم وهذه القراءة جاءت على األصل 
كما تقول رأيت زيدا الطويل فلهذا أثىن عليها بقوله كاسيه ظلال أي حجتها قوية خبالف قراءة الباقني ففيها كالم 

نه كساه تنوينا فظلله بذلك أي ستره عن اعتراض معترض تعرض للقراءة األخرى وإن وكىن بكاسيه عن قارئه أل
  كان ال يؤثر اعتراضه واحلمد هللا ، وهذا احلرف يف سورة النجم وأنه أهلك عادا األوىل

)٢٣١(  

  َوأَْدغََم َباقِيهِْم وَبِالنَّقْلِ َوْصلُُهْم وََبْدُؤُهْم وَالَْبْدُء بِاَألْصلِ فُضِّالَ
بالباقي نافعا وأبا عمرو ألن القراءة األوىل عليها الكوفيون وابن كثري وابن عامر ويعين باإلدغام إدغام تنوين  يعين

عادا يف الم التعريف من األوىل بعد ما نقل إىل الالم حركة اهلمزة ختفيفا واعتدادا باحلركة وإن كانت عارضة ألهنما 
تحركة بناء على قاعدة إدغام التنوين يف الالم على ما سيأيت يف باب ملا نقال والتنوين ساكن أدغماه يف الالم امل



أحكام النون الساكنة والتنوين ، وحكى أبو عمرو بن العال إدغام مثل ذلك يف قوهلم رأيت زيادا لعجم يف زيادا 
كن إدغام األعجم ووجه االعتراض على هذه القراءة أن حتريك الالم عارض فكأهنا تعد ساكنة وال يصح يف السا

وجواب هذا أن املمتنع هو ما يدغم يف ساكن حقيقي أما ما هو ساكن تقديراً فال وليس كل عارض ال يعتد به وال 
ذلك مبجمع عليه وقد تقدم له نظائر فمن أدغم كان معتدا باحلركة كما يعتد هبا من لغته حلمر إذا ابتدأ بكلمة 

وصلهم وبدؤهم تعود على مدلول باقيهم ومجع الضمري والباقي اثنان  األمحر بعد نقل احلركة على ما سيأيت واهلاء يف
إما على مذهب من يرى أن أقل اجلمع اثنان وإما باعتبار رواهتما أي أن النقل إىل الالم ثابت وصال وبدأ ويعين 

ا ابتدأ األوىل بالنقل بالوصل وصل األوىل بعادا فالنقل هلما فيه الزم ألجل أهنما أدغما التنوين فيها فإن وقفا على عاد
أيضا ليبقى اللفظ حاكيا حبالة الوصل ويف كيفيته وجهان يأتيان فأما ورش فيتعني النقل له على أصله يف النقل إىل 
الم التعريف وأما قالون وأبو عمرو فاألوىل هلما أن يبتدئا باألصل كما يقرأ الكوفيون وابن كثري وابن عامر ألهنما 

وما نقال هنا إال ألجل اإلدغام لتخفيف الكلمة وقد زال اإلدغام بالوقف فريجع إىل األصل ليس من أصلهما النقل 
وهو أليب عمرو أوىل منه لقالون ألن قالون يف اجلملة قد نقل احلركة يف آآلن يف موضعي يونس ونقل أيضا يف ردءا 

  كما سيأيت ، مث ذكر من فضل له البدء

  باألصل ، والبدء مصدر بدأ ، فقال
)٢٣٢(  

  ِلقَالُونَ وَالَْبْصرِي وَُتْهَمُز َواُوُه لِقَالُونَ َحالَ النَّقْلِ َبدًْءا َوَمْوِصالَ
أي أن قالون يهمز واو لوىل إذا بدأ بالنقل ويف الوصل مطلقا أي حيث قلنا لقالون بالنقل سواء ابتدأ األوىل أو 

صل فال مهز لئال جيتمع مهزتان فهذا معىن قوله حال وصلها بعادا فواو لوىل مهموز هبمزة ساكنة وإن قلنا يبتدئ باأل
النقل ووجه اهلمز ضمة الالم قبلها فهمزت جملاورة الضم كما مهزت إذا كانت مضمومة يف أجوه وأدور وهي لغة 
لبعض العرب كقوله أحب املؤقدين إىل موسى وهذا توجيه أيب علي يف احلجة وقيل األصل يف الواو اهلمز وأبدل 

د مهز مضموم واوا كأوىل فلما حذفت اهلمزة األوىل بعد نقل حركتها إىل الم األوىل زال اجتماع لسكونه بع
اهلمزتني فرجعت تلك اهلمزة ذكر ذلك مكي وغريه ، واهللا أعلم ، ومادة هذه الكلمة خمتلف فيها وهي من 

لتوفيق ، وقوله بدءا وموصال املشكالت وسنتكلم عليها يف شرح النظم إن شاء اهللا تعاىل كالما شافيا وباهللا ا
  مصدران يف موضع احلال أي بادءاً وواصالً ، مث ذكر كيفية البدء يف حال النقل فقال

)٢٣٣(  
  َوَتْبَدأْ بَِهْمزِ الَْوْصلِ يف النَّقْلِ كُلِِّه َوإِنْ كُْنَت ُمعَْتدا بَِعارِِضِه فَالَ

مز الوصل يعين مهزة الوصل اليت تصحب الم التعريف تقول أبدل من مهز وتبدأ ألفا بعد إسكاهنا ضرورة ، وقوله هب
-اإلحسان-و-واإلنسان-اآلخرة-و-األرض-إذا ابتدأت كلمة دخل فيها الم التعريف على ما أوله مهزة قطع حنو

فنقلت حركة اهلمزة إىل الالم مث أردت االبتداء بتلك الكلمة بدأت هبمزة الوصل كما تبتدئ هبا يف صورة عدم 
جل سكون الالم فالالم بعد النقل إليها كأهنا بعد ساكنة ألن حركة النقل عارضة فتبقى مهزة الوصل على النقل أل

حاهلا ال تسقط إال يف الدرج ، وهذا هو الوجه املختار لغة وقراءة على ما سيأيت تقريره مث ذكر وجها آخر وهو أن 
وقد زال سكوهنا حبركة النقل العارضة فاستغىن عنها  ال حيتاج إىل مهزة لوصل ألهنا إمنا اجتلبت ألجل سكون الالم

فهذا معىن قوله وإن كنت معتدا بعارضه أي منزال حلركة النقل منزلة احلركة األصلية فال تبدأ هبمز الوصل إذ ال 



وعادة أهل النحو ميثلون يف هذه -لنسان-لرض-وعلى الثاين-ألنسان-ألرض-حاجة إليه فتقول على الوجه األول
باألمحر فتقول على الوجه األول احلمر وعلى الثاين حلمر ، وقوله يف النقل كله ليشمل مجيع ما ينقل إليه  املسألة

فيكون الوجهان لورش يف مجيع القرآن ويكونان أليب -عادا لوىل-ورش من الم املعرفة ويدخل يف ذلك األوىل من
 الوصل وإن قلنا يبدآن باألصل من غري نقل فال بد عمرو وقالون يف هذا املوضع إن قلنا إهنما يبدآن بالنقل كما يف

من عادا لوىل ولورش -األوىل-من مهزة الوصل فقد صار لكل واحد منهما ثالثة أوجه يف صوره اإلبتدا بقوله تعاىل
وجها ، كما له يف سائر القرآن على ما ذكرنا هكذا ذكر صاحب التيسري وغريه من املصنفني يف القراءات وتبعهم 

الشاطيب رمحه اهللا يف نظمه هذا وفيه إشكال وهو أن النحاة ذكروا وجهني يف أن حركة النقل يعتد هبا أوال  الشيخ
وأجروا على كل وجه ما يقتضي من األحكام مل خيصوا بذلك دخول مهزة الوصل وعدم دخوهلا بل قالوا إن اعتددنا 

  وهنا إذ ملبالعارض فال حاجة إىل حتريك النون يف من ألن بل تبقى على سك

يلتق ساكنان وإن مل نعتد بالعارض أبقينا فتحة النون على حاهلا قبل النقل فإذا اتضح ذلك وجب النظر يف مواضع 
النقل يف القرآن فما رأينا فيه أمارة االعتداد بالعارض حذفنا مهزة الوصل يف االبتداء به وما رأينا فيه أمارة عدم 

ل فيه وما ال أمارة فيه على واحد منهما ففيه الوجهان وهذا حتقيق البحث يف االعتداد بالعارض أبقينا مهزة الوص
ظهرت أمارة االعتداد بالعارض يف قراءة أيب عمرو ونافع معا -عادا لوىل-ذلك إن شاء اهللا تعاىل فنقول ، يف مسألة

ابتدأ القارئ هلما بالنقل مل حيتج وذلك أهنما أدغما يف الوصل التنوين يف الالم فهذه أمارة االعتداد حبركة الالم فإذا 
إىل مهزة الوصل ألنا قد علمنا أن احلركة معتد هبا عندمها وصال فابتىن االبتداء عليه وقد نص أبو حممد مكي يف 

وإن كان من مذهبه مد حرف املد بعد اهلمز املغري ألن هذا وإن كان -األوىل-كتاب الكشف على أن ورشا ال ميد
د اعتد حبركة الالم فكان ال مهز يف الكلمة فال مد ، قلت هكذا ينبغي يف القياس أن ال تعود مهزة مهزا مغريا إال أنه ق

عادا -الوصل يف االبتداء ، واهللا أعلم ، ونقول يف مجيع ما نقل فيه ورش احلركة إىل الم املعرفة يف مجيع القرآن غري
إنا جعلنا ما على (د بالعارض كقوله تعاىل هو على قسمني ، أحدمها ما ظهرت فيه أمارة عدم االعتدا-لوىل

، وحنو ذلك أال ترى أنه بعد ) أزفت اآلزفة(-)قالوا اآلن(-)ويدع اإلنسان(-)وما احلياة الدنيا يف اآلخرة(-)األرض
نقل احلركة يف هذه املواضع مل ترد حروف املد اليت حذفت ألجل سكون الالم ومل تسكن تاء التأنيث اليت كسرت 

فعلمنا أنه ما اعتد باحلركة يف مثل هذه املواضع فينبغي إذا ابتدأ القارئ له فيها أن يأيت هبمزة -زفةاآل-لسكون 
، ) وقال اإلنسان ما هلا(الوصل ألن الالم وإن حتركت فكأهنا بعد ساكنة ، القسم الثاين ما مل تظهر فيه أمارة حنو 

   أعلمفإذا ابتدأ القارئ لورش هنا اجته الوجهان املذكوران واهللا
)٢٣٤(  

  َونقْلُ رًِدا َعْن َناِفعٍ َوِكَتابِيْه بِاِإلْسكاِن َعْن َوْرشٍ أََصحُّ َتقَبَّالَ
لكان أحسن ليتصل مذهب نافع بكماله يتلو بعضه بعضا وليفرغ مما روي -عادا لوىل-لو أتى هبذا البيت قبل مسألة

نقل كما هي عادته غالبا يف باقي األبواب وإمنا عن ورش االنفراد بنقله مث يذكر من وافقه يف شيء من مواضع ال
أخر هذا البيت ألن النقل يف كتابيه ضعيف والنقل يف ردا على خالف أصل ورش ألنه ال ينقل يف كلمة وأراد قوله 

، أي معينا قراءة نافع بغري مهز كما يقف عليه محزة بنقل حركة اهلمزة إىل الدال الساكنة ) فأرسله معي ردءا(تعاىل 
، ) كتابيه إين ظننت(قيل هو من أردى على كذا أي زاد فال مهز فيه أي أرسله معي زيادة وأما قوله تعاىل يف احلاقة و

فروي عن ورش نقل حركة مهزة إين إىل هاء كتابيه ألنه ساكن آخر صحيح فدخل يف الضابط املذكور أول الباب 



اء سكت وحكمها السكون ال حترك إال يف ضرورة وروى ترك النقل وهو الصحيح يف العربية ألن هذه اهلاء ه
الشعر على قبح وأيضا فإهنا ال تثبت إال يف الوقف فإذا خولف األصل فأثبتت يف الوصل إجراء له جمرى الوقف 

ألجل ثباهتا يف خط املصحف فال ينبغي أن خيالف األصل من وجه آخر وهو حتريكها فتجتمع يف حرف واحد 
ن الزيادات مل يذكرها الداين رمحه اهللا يف التيسري وذكرها يف غريه ، قال مكي أخذ قوم بنقل خمالفتان وهذه املسألة م

باإلسكان أصح تقبال منه -أي وكتابيه-احلركة يف هذا وتركه أحسن وأقوى ، قلت فلهذا قال الناظم أصح تقبال
من حيث الدليل على ما سبق  بالتحريك وذلك أن التحريك تقبله قوم وتقبل اإلسكان قوم فاإلسكان أصح تقبال

ونصبه على التمييز وباإلسكان حال أي وكتابيه ساكنا أصح تقبال منه متحركا فهو مثل قوهلم هذا بسرا أطيب منه 
  رطبا واهللا أعلم

  باب وقف محزة و هشام على اهلمز
)٢٣٥(  

  َف َمنْزِالََوَحْمَزةُ ِعْنَد الَْوقِْف سَهَّلَ َهْمَزُه إِذَا كَانَ َوْسطًا أَْو تَطَرَّ

سبق الكالم يف مذهبه يف اهلمزة املبتدأة يف شرح قوله يف الباب السابق وعن محزة يف الوقف خلف والكالم يف هذا 
الباب يف اهلمزة املتوسطة واملتطرفة اليت يف آخر الكلمة ويأيت فيهما إن شاء اهللا تعاىل مجيع أنواع ختفيف اهلمز وهي 

ه على ساكن قبله وجعله بني بني ، ولفظ التسهيل يشمل اجلميع وقد خيص القراء إبداله وحذفه بعد إلقاء حركت
لفظ التسهيل بني بني كما سبق وهذه األنواع هي اليت نقلها أهل العربية يف ذلك وعند القراء نوع آخر وهو ختفيف 

أصول العربية والقراءات  اهلمز باعتبار خط املصحف وسيأيت الكالم عليه وعلى تفاريع هذه األنواع على ما تقتضيه
واهلاء يف مهزه تعود إىل محزة أو إىل الوقف ملالبسة كل واحد منهما هذا بفعله فيه وهذا بأنه حمل الفعل والشيء 

يضاف إىل الشيء بأدىن مالبسة بينهما ووسطا ظرف وكان تامة أي إذا وقع يف وسط الكلمة أي بني حروفها كما 
يكون خرب كان الناقصة ألن وسطا مصدر من قوهلم وسطت القوم أوسطهم تقول جلست وسط القوم وجبوز أن 

وسطا وسطة أي توسطتهم ذكره اجلوهري فاملعىن ذا وسط أي إذا كان متوسطا أو تطرف آخرها ومنزال متييز أي 
ذلك تطرف منزله أي موضعه وإمنا اختص تسهيل محزة للهمزة بالوقف ألنه حمل استراحة القارئ واملتكلم مطلقا ول

حذفت فيه احلركات والتنوين وأبدل فيه تنوين املنصوب ألفا قال ابن مهران وقال بعضهم هذا مذهب مشهور ولغة 
معروفة حيذف اهلمز يف السكت كما حيذف اإلعراب فرقا بني الوصل والوقف وهو مذهب حسن ، قال وقال 

الساكنة يف الدرج واملتحركة عند السكت ، بعضهم لغة أكثر العرب الذين هم أهل اجلزالة والفصاحة ترك اهلمزة 
يف سورة إقرأ وأنا -وخاطئة-يف احلاقة-، واخلاطئة) كل يوم هو يف شأن(قلت وفيه أيضا تآخي رءوس اآلي يف مثل 

أستحب ترك اهلمز يف هذه املواضع يف الوقف لذلك ، وأما احلديث الذي رواه موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن 
  ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر وال اخللفاء وإمنا اهلمز بدعةعمر قال ما مهز رسو

ابتدعها من بعدهم فهو حديث ال حيتج مبثله لضعف إسناده فإن موسى بن عبيدة هو الزيدي وهو عند أئمة احلديث 
  ضعيف ، مث شرع الناظم يف بيان ما يفعل محزة باهلمز املتوسط واملتطرف فقال

)٢٣٦(  
  ْبِدلُْه َعْنُه َحْرَف َمدِّ ُمَسكًَّنا َوِمْن قَْبِلِه َتحْرِيكُُه قَدْ َتنَزَّالَفَأَ

أي فأبدل اهلمز عن محزة حرف مد من جنس حركة ما قبله بشرطني أحدمها أن يكون اهلمز ساكنا والثاين أن 



 متحركة ولكن ملا وقف وقال املأل واهلمزة يف املأل-وإن يشأ-يؤمنون-يتحرك ما قبله سواء توسط أو تطرف حنو
عليها سكنت وهذا قياس ختفيف اهلمزات السواكن إذ ال حركة هلا فتجعل بني بني أو تنقل ، وقال مسكنا بالكسر 

وهو حال من الضمري املرفوع يف فأبدله ومل يقل مسكنا بالفتح ولو قاله لكان حاال من اهلاء يف فأبدله وهي عائدة 
قوله حرف مد فعدل إىل ما ال إيهام فيه وحصل به تقييد اهلمز بالسكون وألنه أفاد على اهلمز لئال يوهم أنه نعت ل

أن القارئ وإن سكن اهلمز املتحرك يف الوقف فحكمه هكذا أي أبدل اهلمز يف حال كونك مسكنا له سواء كان 
حال من اهلمز أي ساكنا قبل نطقك به أو سكنته أنت للوقف ، والواو يف قوله ومن قبله حتريكه للحال واجلملة 

فأبدله مسكنا حمركا ما قبله فتكون احلال األوىل من الفاعل والثانية من املفعول حنو لقيته مصعدا ومنحدرا واشتراط 
، ليحترز به من حنو ) قال املأل(حترك ما قبل اهلمز إمنا حيتاج إليه يف املتحرك الذي سكنه القارئ يف الوقف حنو 

، وسيأيت أحكام ذلك كله ، وأما اهلمزة الساكنة قبل الوقف فال ) سوء-و-شيء-و-هنيئا-و-قروء-و-يشاء(
يكون ما قبلها إال متحركا ويف هذا القسم الذي تسكنه للوقف وتبدله حرف مد من جنس حركة ما قبله وجهان 

هلمزة آخران سنذكرمها ، أحدمها تسهيله على اعتبار مرسوم اخلط واآلخر تسهيله بالروم ، فإن قلت مل كانت ا
الساكنة تبدل حرفا من جنس حركة ما قبلها ومل تكن من جنس حركة ما بعدها ، قلت ألن ما قبلها حركة بناء 

  الزمة وما بعدها جيوز أن تكون حركة

إعراب وحركة اإلعراب تنتقل وتتغري من ضم إىل فتح إىل كسر فأي حركة منها تعترب وال ترجيح إلحداهن على 
ال يتغري وهو حركة ما قبلها ، فإن قلت كان من املمكن أن تعترب كل حركة يف موضعها ، األخريني فينظر إىل ما 

قلت يلزم من ذلك أن ينقلب اهلمز مع الضم واوا ومع الفتح ألفا ومع الكسر ياء فتختل بنية الكلمة حنو رأس 
فاظ واختالط األبنية وأيضا يصري عني الكلمة يف الرفع واوا ويف النصب ألفا ويف اجلر ياء ويف ذلك اختالل األل

فاعتبار احلرف مبا قبله أقرب إىل قياس اللغة من اعتباره مبا بعده أال تراهم التزموا فتح ما قبل األلف دون ما بعدها 
حنو قالوا وقائل وألن اعتبار األول أخف ومما ينبه عليه يف هذا املوضع أن كل مهزة ساكنة للجزم أو للوقف إذا 

ونبئهم عن ضيف (-)ويهيئ لكم من أمركم مرفقا(ذلك احلرف حباله ال يؤثر فيه اجلازم حنو  أبدلت حرف مد بقي
، بغري مهز فإن طرحت اهلمزة وأثرها ، ) نبئ عبادي(، ونقل صاحب الروضة شيئا غريبا فقال وتقف على ) إبراهيم

  قلت نبا وإن طرحتها وأبقيت أثرها قلت نيب واهللا أعلم
)٢٣٧(  

  ا قَْبلَُه َمَتَسكًِّنا وَأَْسِقطُْه حَّتى يَْرجَِع اللَّفْظُ أَسَْهالََوَحرِّْك بِِه َم

به أي باهلمز يعين حبركته على حذف مضاف يعين إذا كان متحركا وقبله ساكن فألق حركته على الذي استقر قبله 
-موئال-ذلك حنومتسكنا وأسقط اهلمز كما تقدم يف باب نقل احلركة حىت يرجع اللفظ أسهل مما كان أو سهال و

تلقى احلركة إىل الواو والفاء ويسقط اهلمز مث تسكن الفاء من دفء للوقف ولك فيها الروم واإلمشام كما -ودفء
، قلت لو ) قد أفلح(يأيت ، فإن قلت مل كان نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها ومل ينقل إىل الساكن بعدها يف حنو 

ية فإنه كان يقال قد فلح فيظن أنه فعل ثالثي وإذا نقل إىل الساكن قبله بقي يف نقل إىل الساكن بعدها اللتبست األبن
اللفظ ما يدل على بناء أصل الكلمة وهو السكون بعد اهلمزة وكذا يف أشياء وأزواج وحنومها مث استثىن من هذا أن 

  يكون الساكن قبل اهلمزة ألفا فقال



)٢٣٨(  
  ُيَسهِّلُُه َمْهَما َتَوسَّطَ َمْدخالَِسَوى أَنَُّه ِمْن َبْعِد أَِلفٍ َجرى 

أي سوى أن محزة يسهل اهلمز املتحرك اجلاري من بعد ألف مهما توسط وما زائدة ومدخال متييز ومن بعد متعلق 
بيسهله أو بتوسط أي يسهله من بعد ألف أو مهما توسط من بعد ألف وقوله جرى حشو ال فائدة فيها على هذا 

خيتل املعىن املقصود وحيث قد أتى به فأقرب ما تقدره به أن يكون حاال ويتعلق به من بعد  التقدير فإنه لو حذف مل
، والتقدير يسهله جاريا من ) أو جاءوكم حصرت صدورهم(ما ألف وقد مقدرة قبله كما قيل ذلك يف قوله تعاىل 

بني بني وذلك ألن نقل احلركة  بعد ألف أي يف هذه احلالة أو مهما توسط جاريا من بعد ألف ومراده بالتسهيل هنا
إىل األلف متعذر ألهنا ال تتحرك ألهنا مبا فيها من املد كأهنا حرف متحرك فيسهل اهلمز بعدها بني بني كما سنذكره 
يف اهلمز املتحرك بعد متحرك فإذا سهله بعد األلف هل ميكن مد األلف الذي كان ألجل اهلمز أو يقصر فيه تردد 

، ألن بعد اهلمزة يف نداء ألف التنوين وهي الزمة ) ونداء(-)دعاؤكم(ل مهز مغري وذلك حنو سبق ألهنا حرف مد قب
فصارت اهلمزة متوسطة ، قال صاحب التيسري يف هذا النوع إن شئت مكنت األلف قبلها وإن شئت قصرهتا 

  والتمكني أقيس مث ذكر حكم املتطرفة بعد ألف فقال
)٢٣٩(  

  َف ِمثْلُُه َويَقُْصُر أَْو يَْمِضي َعلَى الَْمدِّ أَطَْوالََوُيْبِدلُُه َمْهَما َتطَرَّ

مثله أي حرفا مثله يريد مثل ما قبله يعين ألفا وذلك ألن اهلمزة املتطرفة سكنت للوقف وقبلها ألف وقبل األلف 
ف إحدامها فتحة فلم تعد األلف حاجزا فقلبت اهلمزة ألفا لسكوهنا وانفتاح ما قبلها فاجتمع ألفان فإما أن حيذ

فيقصر وال ميد أو يبقيهما ألن الوقف حيتمل اجتماع ساكنني فيمد مدا طويال وجيوز أن يكون متوسطا لقوله يف باب 
املد والقصر وعند سكون الوقف وجهان أصال وهذا من ذلك وجيوز أن ميد على تقدير حذف الثانية ألن حرف املد 

-)صفراء(وإن قدر حذف األلف األوىل فال مد وذلك حنو  موجود واهلمزة منوية فهو حرف مد قبل مهز مغري
، واملد هو األوجه وبه ورد النص عن محزة من طريق خلف وغريه وهذا مبين على الوقف بالسكون فإن ) والسماء(

وقف بالروم كما سيأيت يف آخر الباب فله حكم آخر وإن وقف على اتباع الرسم أسقط اهلمزة فيقف على األلف 
فال مد أصال واهللا أعلم وأطول حال من املد على معىن زائدا طوله فهذه فائدة جميئه على وزن أفعل واهللا  اليت قبلها

  أعلم
)٢٤٠(  

  َوُيْدِغُم ِفيِه الَْواَو وَالَْياَء مُْبِدالَ إِذَا زِيَدَتا ِمْن قَْبلُ حَتَّى ُيفَصَّالَ

زائدتان فأبدله حرفا مثله مث أدغم ذلك احلرف فيه كما  فيه أي يف اهلمز بعد إبداله يعين إذا وقع قبله واو أو ياء
، وقوله حىت يفصال أي حىت يفصل بني الزائد واألصل فإن ) قروء-و-خطيئة(وذلك حنو ) النسيء(تقدم لورش يف 

ة الواو والياء األصليتني ينقل إليهما احلركة ألن هلما أصال يف التحريك خبالف الزائدة والزائد ما ليس بقاء الكلم
وال عينها وال المها بل يقع ذلك ويف هذه الكلمات وقع بني العني والالم ألن النسيء فعيل واخلطيئة فعيلة وقروء 

-و-موئال(فعول واألصلي خبالفه حنو هيئة وشيء ألن وزهنما فعلة وفعل فهذا النوع تنقل إليه احلركة كما فعل يف 
اإلبدال واإلدغام وسيأيت ذلك يف قوله وما واو أصلي تسكن ، وبعضهم روى إجراء األصلي جمرى الزائد يف ) دفء



وإن كانتا أصلني أدغم بعضهم (قبله أو الياء وهذا كان موضعه وإمنا أخره ملعىن سنذكره ولو قال بعد هذا البيت ، 
ا قبلها ، لكان أظهر وأوىل واهللا أعلم ، وفرغ الكالم يف اهلمزة املتحركة الساكن م) كشيء وسوء وهو بالنقل فضال

  مث شرع يف ذكر املتحركة املتحرك ما قبلها فقال
)٢٤١(  

  َوُيْسِمُع بَْعَد الْكَْسرِ َوالضَّمِّ َهْمُزهُ لَدى فَْتِحِه َياًءا َوَواًوا ُمَحوَّالَ

أي ويسمع محزة مهزة املفتوح بعد كسر ياء وبعد ضم واوا مبدال من اهلمزة فقوله حموال نعت للواو وحذف نعت 
ة الثاين عليه وأراد ياء حموال واوا حموال ولو كسر الواو من حموال لكان جائزا ويكون حاال من محزة أي ياء لدالل

حموال للهمزة ياء وواوا ، وقوله مهزة ثاين مفعويل يسمع واألول حمذوف أي يسمع الناس مهزه املوصوف إذا قرأه 
عديا إىل ثالثة مفعوله الثالث قوله حموال ياء ياء وواوا أي يسمعهم إياه على هذه الصفة وبعضهم جعل يسمع مت

وواوا ، وهذا البيت فصيح النظم حيث لف الكالم فجمع بني الكسر والضم مث رد إليهما قوله ياء وواوا فردت 
ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه (الفطنة الياء إىل الكسر والواو إىل الضم فهو من باب قوله تعاىل 

، ) رها العناب واخلشف البايلكأن قلوب الطري رطبا ويابسا لدى وك(، وقول امرئ القيس ، ) من فضله ولتبتغوا
واعلم أن قياس العربية يف كل مهزة متحركة متحرك ما قبلها إذا خففت أن جتعل بني بني إال املفتوحة بعد كسر أو 
-ضم فإهنا تقلب ياء وواوا قالوا ألهنا لو جعلت بني بني لقربت من ألف واأللف ال يكون قبلها إال فتح ومثال ذلك

  وحنو ذلك-دهويؤ-ولئال ومؤجال-فئة
)٢٤٢(  

  َويف غَْيرِ هذَا َبْيَن َبْيَن َوِمثْلُُه َيقُولُ ِهَشاٌم َما َتطَرََّف ُمسْهِالَ

أي ويسمع مهزه يف غري ما تقدم ذكره بلفظ بني بني وهذا الغري الذي أشار إليه هو ما بقى من أقسام اهلمز املتحرك 
قبلها ثالث حركات فثالثة يف ثالثة تسعة ، ذكر يف  بعد متحرك وجمموعهما تسعة ألن احلركات ثالث كل واحدة

البيت السابق منها قسمني مفتوحة بعد كسر مفتوحة بعد ضم وحكمهما اإلبدال كما سبق فبقي لبني بني سبعة 
وخاسئني وسئلوا ، -بئس-، مكسورة بعد فتح وكسر وضم حنو -مآرب-سأل-أقسام ، مفتوحة بعد مفتوح حنو
، وقد عرفت أن معىن قوهلم بني بني أن جتعل ) برءوسكم-فمالئون-رءوف(م حنو مضمومة بعد فتح وكسر وض

اهلمزة بني لفظها وبني لفظ احلرف الذي منه حركتها أي بني هذا وبني هذا مث حذفت الواو واملضاف إليه منهما 
مث يذكر بعد  وبنيت الكلمتان على الفتح فهذه أصول مذهب محزة يف ختفيف اهلمز على ما اقتضته لغة العرب ،

ذلك فروعا على ما تقدم وقع فيها اختالف ووجوها أخر من التخفيف غري ما سبق ذكره ، مث قال ومثله أي ومثل 
مذهب محزة مذهب هشام فيما تطرف من اهلمز أي كل ما ذكرناه حلمزة يف املتطرفة فمثله هلشام ومل يوافقه يف 

لفظ القارئ وموضع استراحته وانقطاع نفسه ويقع يف النسخ  املتوسطة ألن املتطرفة أحرى بالتخفيف ألهنا آخر
ومثله بضم الالم ونصبها أجود ألنه نعت مصدر حمذوف أي ويقول هشام يف تسهيل ما تطرف من اهلمز قوال مثل 

، أي مهما تطرف اهلمز فهشام ) فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم(قول محزة وما يف قوله ما تطرف ظرفية كقوله 
ق حلمزة يف ختفيفه أو تكو ما مفعول يقول ألن يقول هنا مبعىن يقرأ أي يقرأ ما تطرف كقراءة محزة له ومسهال مواف

حال من هشام أي راكبا للسهل وأجاز الشيخ أن يكون حاال من اهلاء يف مثله العائدة على محزة مث ذكر الناظم 
  فروعا للقواعد املتقدمة فقال



)٢٤٣(  
  ارِِه َوإِْدغَاِمِه َوبَْعٌض بِكَْسرِ الْها ِلَياِء َتَحوَّالََورِْءَيا َعلَى إِظَْه

على إظهاره وإدغامه مجاعة أي اختار قوم -ورءيا-أو-مقروء أو مروي أو مستقر على إظهاره وإدغامه -ورءيا-أي
تثناها فهمزها ، وقد روي عن محزة أنه اس) هم أحسن أثاثا ورءيا(اإلظهار وآخرون اإلدغام يريد قوله تعاىل يف مرمي 

كما استثناها أبو عمرو فيما تقدم ذكره مث قياس ختفيف مهزها أن يبدل ياء ألنه ساكن بعد كسر فإذا فعل ذلك 
اجتمع ياءان فروى اإلدغام الجتماع ياءين وروى اإلظهار نظرا إىل أصل الياء املدغمة وهو اهلمز وكذلك اخلالف 

أراد ورءيا وما كان يف معناه وكان ميكنه أن يقول ورءيا وتؤوى  الجتماع واوين فكأن الناظم-وتؤويه-تؤوى-يف
أظهرن أدغمن معا ، قال صاحب التيسري اختلف أصحابنا يف إدغام احلرف املبدل من اهلمز ويف إظهاره يف قوله 
ر ورئيا وتؤوى وتؤويه فمنهم من يدغم إتباعا للخط ومنهم من يظهر لكون البدل عارضا والوجهان جائزان مث ذك
أن بعضهم يكسر هاء الضمري املضمومة ألجل ياء قبلها حتولت تلك الياء عن مهزة ويكون الضمري يف حتوال للياء 

وذكر ضمريه ألن حروف اهلجاء كما ذكرنا فيها وجهان التذكري والتأنيث وجيوز أن يكون فاعل حتوال ضمري اهلمز 
  أي حتول اهلمز إىل تلك الياء مث مثل ذلك فقال

)٢٤٤(  
  قَْوِلَك أَْنبِئُْهْم َونَبِّئُْهْم َوقَدْ َرَوْوا أَنَُّه بِاخلَطِّ كانَ ُمَسهَّالَكَ

يف احلجر والقمر ، قال صاحب التيسري اختلف أهل األداء يف تغيري حركة اهلاء مع )ونبئهم(يف البقرة ) أنبئهم(يعين 
من أجل الياء وكان آخرون يبقوهنا على  إبدال اهلمز ياء قبلها يف قوله أنبئهم ونبئهم فكان بعضهم يرى كسرها

ضمتها ألن الياء عارضة قال ومها صحيحان يعين الوجهني ووجه قلب اهلمزة يف هاتني الكلمتني ياء أهنا ساكنة بعد 
كسر فهو قياس ختفيفها فوجه كسر اهلاء وجود الياء قبلها فصار حنو فيهم ويهديهم وهو اختيار ابن جماهد وأيب 

وقال ابنه أبو احلسن كال الوجهني حسن قال ابن مهران مسعت أبا بكر بن مقسم يقول ذهب ابن  الطيب بن غلبون
، فقال أنبيهم خفف اهلمزة ) يا آدم أنبئهم(جماهد إىل أيب أيوب الضيب فقال له كيف يقف محزة على قوله تعاىل 

ن الياء عارضة ألن اهلمزة مل تترك أصال وضم اهلاء فقال له ابن جماهد أخطأت وذكر متام احلكاية ، ووجه ضم اهلاء أ
-وإليهم-عليهم -وإمنا خففت وهي مرادة وهو اختيار مكي وابن مهران وهو األشبه مبذهب محزة أال تراه ضم هاء

، فرعان لقوله فأبدله عنه حرف مد ) وأنبئهم-رءيا(ألن الياء قبلها مبدلة من ألف وهاتان املسألتان -لديهم-و
أخرى مستقلة فقال وقد رووا أنه باخلط كان مسهال أي أن محزة كان يعترب تسهيل اهلمز خبط  مسكنا مث ذكر قاعدة

املصحف الكرمي على ما كتب يف زمن الصحابة رضي اهللا عنهم وذلك يعرف من مصنفات موضوعة له ، روى 
اعلم أن مجيع ما سليم عن محزة أنه كان يتبع يف الوقف على اهلمز خط املصحف الكرمي ، قال صاحب التيسري و

يسهله محزة فإمنا يراعى فيه خط املصحف الكرمي دون القياس ، قلت وضابط ذلك أن ينظر يف القواعد املتقدم 
، بني اهلمزة والياء ) بارئكم(ذكرها فكل موضع أمكن إجراؤها فيه من غري خمالفة للرسم مل يتعد إىل غريه حنو جعل 

، بني ) تفتؤا(إن لزم فيها خمالفة الرسم فسهل على موافقة الرسم فاجعلألفا و-ملجأ-أبرئ ياء ومهز-وإبدال مهز
  ، بني اهلمزة والياء وال تبدهلما ألفا وكان القياس على ما مضى) من نبأ(اهلمزة والواو 



 ذلك ألهنما يسكنان للوقف وقبلهما فتح فيبدالن ألفا وهذا الوجه يأيت حتقيقه يف قوله فالبعض بالروم سهال ومثله يف
، جتعل من بني اهلمزة والياء أو تبدل ياء على خالف يأيت وحكى ابن مهران خالفا يف حنو ) أنبئكم(املتوسطة 

، بني بني وإبدال الواو احملضة اتباعا ) تؤزهم-رؤوف(، بني بني وإبدال الياء احملضة وكذا يف حنو ) سائحات-تائبات(
ع الرسم فريجع فيها إىل األصول املتقدمة وما روي عن محزة للرسم ، قال غريه وقد تأيت مواضع يتعذر فيها اتبا

  رمحه اهللا تعاىل حيمل على ما يسوغ فيه ذلك واهللا أعلم
)٢٤٥(  

  فَِفي الَْيا َيِلي والَْواوِ َواحلَذِْف َرْسَمُه َواالَْخفَشُ َبْعَد الْكَْسرِ والضَّمِّ أَْبَدالَ

ىن بلى يتبع ورمسه مفعول به أي يتبع رسم اخلط يف الياء والواو بني هبذا مذهبه يف اتباع اخلط عند التسهيل ومع
واحلذف أي أن اهلمز تارة تكتب صورته ياء وتارة واوا وتارة حيذف أي ال تكتب له صورة ، وإمنا ذكر هذه 
د األقسام الثالثة ومل يذكر األلف وإن كانت اهلمزة تصور هبا كثريا ألن ختفيف كل مهزة صورت ألفا على القواع

، أي بني اهلمزة واأللف أو تبدل ألفا يف حنو ) سأل(املتقدمة ال يلزم منه خمالفة الرسم ألهنا إما أن جتعل بني بني حنو 
، فهو موافق للرسم وإمنا جتيء املخالفة يف رمسها بالياء والواو ويف عدم رمسها وقد بينا املخالفة يف الياء ) ملجأ(

، رسم ) املأل(، وقد رسم اهلمز يف كلمة واحدة رمسني مرة ألفا ومرة واوا حنو ) ومن نبأ-تفتؤا(والواو يف كلميت 
باأللف إال يف أربعة مواضع ثالثة يف النمل وواحد يف أول املؤمنون فسهل يف كل موضع باعتبار رمسه وأما احلذف 

تبار ما تقدم من ، فكل هذا لو خفف مهزه باع) مستهزءون-يطئون-فمالئون(ففي كل مهزة بعدها واو مجع حنو 
القواعد جلعل اجلميع بني بني باعتبار حركته يف نفسه فإذا أريد ختفيفه باعتبار خط املصحف حذف اهلمز حذفا حىت 

، كتبت األوىل بالواو والثانية باأللف فلزم من ) برءاء(املوءودة املودة بوزن املوزة ويف حنو-أهنم نصوا أنه يقول يف
واوا مفتوحة إذ مل ميكن تسهيلها بني اهلمزة والواو ألن اهلمزة مفتوحة وإمنا تسهل على  اتباع الرسم أن تبدل األوىل

قياس ما تقدم بني اهلمزة واأللف والثانية تبدل ألفا على القاعدتني معا ومها اتباع الرسم والقياس ألهنا سكنت 
لى اتباع اخلط تكون اهلمزة يف للوقف وقبلها فتحة فأبدلت ألفا واتفق أن كان الرسم كذلك فال وجه غريه وع

، متطرفة فلها حكم املتطرفة ألنه مل يرسم بعد اهلمز فيهما شيء بل كتبا على لفظ ) رءا القمر(ويف)تراءى اجلمعان(
الوصل ، مث بني الناظم رمحه اهللا تعاىل مذهب األخفش النحوي وهو أبو احلسن سعيد بن مسعدة وهو الذي يأيت 

  غري الذي ذكره يفذكره يف سورة األنعام و

سورة النحل ، ووجه اتصاله مبا تقدم من وجهني ، أحدمها أنه ذكره استئناسا ملذهب محزة يف إبدال اهلمزة املتحرك 
املتحرك ما قبله حرف مد إتباعا للخط حيث يلزم من تسهيله على القياس املقدم خمالفة الرسم فذكر أن من أئمة 

-)أنبئكم(هذا املوضع بشرطه ، وقد ذكره صاحب التيسري فقال حنو  العربية األكابر من رأى بعض ذلك يف
، يبدهلا ياء مضمومة اتباعا ملذهب محزة يف اتباع اخلط عند الوقف على اهلمز وهو قول األخفش أعين ) وسنقرئك(

ل إال يف التسهيل يف ذلك بالبدل ، الوجه الثاين أن يكون يف املعىن متصال بقوله ويف غري هذا بني بني كأنه قا
موضعني فإن األخفش أبدل فيهما فتصري مواضع اإلبدال على قوله أربعة من تسعة هذا نوعان ونوعان وافق فيهما 

سيبويه ومها املذكوران يف قوله ويسمع بعد الكسر والضم وقوله ذا الضم مفعول أبدال أي أبدل اهلمز املضموم بعد 
  الكسر بياء ومتم بيان مذهب األخفش فقال



)٢٤٦(  
  بَِياِء َوَعْنُه الَْواُو يف َعكِْسِه َوَمْن َحكَى ِفيهَِما كَالَْيا َوكَالَْواوِ أَْعَضالَ

واألول حنو -سئل-أي وعن األخفش إبدال الواو يف عكس ذلك وهو أن تكون اهلمزة مكسورة بعد ضم حنو
ما قبلها فتارة يوافق مذهبه الرسم  ، فأبدل املضمومة ياء واملكسورة واوا أبدهلما حرفني من جنس حركة) تنبئهم مبا(

، ومذهب سيبويه ما تقدم وهو جعل كل واحدة منها بني بني قال من قرر مذهب األخفش لو ) تنبئهم(يف حنو 
جعلت هنا بني بني لقربت من الساكن فيؤدي إىل واو ساكنة قبلها كسرة وياء ساكنة قبلها ضمة وال مثل لذلك يف 

د كسر أبدلت ياء وبعد ضم واوا كذلك ، وأجيب بأنه يلزمه أيضا يف مذهبه أن تكون العربية كما أن املفتوحة بع
ياء مضمومة بعد كسرة وواو مكسورة بعد ضمة وذلك مطرح االستعمال حقيقة وما اختاره سيبويه يشبه ما اطرح 

ه خبالف ما ذكره ، مث قال استعماله فما ذكره أفظع وأما إلزامه املفتوحة فألن إبداهلا ال يؤدي إىل ما اطرح استعمال
ومن حكى فيهما أي يف املضمومة بعد كسر واملكسورة بعد ضم أن جتعل املضمومة كالياء واملكسورة كالواو أي 

تسهل كل واحدة منها بينها وبني حرف من جنس حركة ما قبلها ال من جنس حركتها ليسلم من االعتراضني 
ذلك أعضل قال الشيخ أي أتى بعضلة وهي األمر الشاق ألنه الواردين على مذهب سيبويه واألخفش فمن حكى 

جعل مهزة بني بني خمففة بينها وبني احلرف الذي منه حركة ما قبلها ، قلت وهذا الوجه مذكور يف كتاب الكشف 
أليب حممد مكي بن أيب طالب وغريه عن األخفش ويقوى يف مواضع توافق خط املصحف الكرمي كالوقف على 

خفوض بروم احلركة ألنه جيعلها بني اهلمزة والواو وذلك موافق للخط وعلى رأي سيبويه تصري بني ، امل) لؤلؤ(
اهلمزة والياء فتخالف اخلط فيوقفه بال روم ليجد قبلها واوا فيوافق الرسم نص عليه مكي وقد تقدم مثل هذين 

أبدل الثانية واوا وبعضهم جعلها بني  ، أكثرهم) يشاء إىل(الوجهني احملكيني عن األخفش يف مذهب الفراء يف حنو 
اهلمزة املكسورة والواو وقد غلط بعض اجلهال لسوء فهمه فظن أن من سهل اهلمزة بينها وبني احلرف الذي من 

  جنس حركة ما قبلها قدر

، تسهل بني اهلمزة ) ويستهزءون(-)تنبئهم(أن احلركة تكون على اهلمزة من جنس حركة احلرف قبلها ففي 
، تسهل بني اهلمزة املضمومة والواو الساكنة وهذا جهل ) يشاء إىل-و-سئل(ة والياء الساكنة ويف حنو املكسور

مفرط وغلط بني ولوال أين مسعته من قائله ملا صدقت أن أحدا يقوله فإن اهلمزة حمركة واحلاجة داعية إىل تسهيلها 
تل يف وزهنا ولفظها وإمنا ملا احتيج إىل احلرف وذلك ممكن مع بقائها على حركتها فأي حاجة إىل تغري حركتها وخن

الذي يسهل إليه قال أهل املذهب الصحيح يكون احلرف من جنس حركتها فهو أقرب إليها وقال قوم جيعل احلرف 
من جنس حركة ما قبلها كما لو كانت اهلمزة ساكنة والفرق أن الساكنة ملا مل تكن هلا حركة اضطررنا إىل إبداهلا 

نس حركة ما قبلها إذ مل يكن اعتبارها بنفسها وفيما ذكرناه هلا حركة فاعتبارها هبا أوىل وهذا واضح ملن حرفا من ج
  تأمله واهللا أعلم ، ويقال قد أعضل األمر أي اشتد وغلظ واستغلق وأمر معضل ال يهتدي لوجهه واهللا أعلم

)٢٤٧(  
  ْسٌر ِقْبلُ ِقيلَ وَأُخِْمالًَوْمْسَتْهزُِءونَ الَْحذُْف ِفيِه وََنْحوِِه َوَضمٌّ َوكَ

هذا مفرع على القول بالوقف على مرسوم اخلط فتحذف اهلمزة منه ألهنا مل تكتب هلا يف صورة وكذلك فيما أشبهه 
، وهذا ) ومتكئون(-)ويستنبئونك(-)ليطفئوا(-)فمالئون(فيما فيه مهزة مضمومة بعد كسر وبعدها واو ساكنة حنو 



ضه هبذا البيت بيان احلركة ملا قبل الواو بعد حذف اهلمز وهذه مسألة ليست يف التيسري ، قد عرف مما تقدم وإمنا عر
، فضم ما قبل الواو ومنهم من كسر ما قبلها ومل ميد ) ومتكون-مستهزون (وقال الشيخ يف شرحه منهم من وقف 

متحرك ، ويف الوجه اآلخر واو  مث قال وأمخال يعين املذهبني املذكورين وإمنا أمخال ألن حركة اهلمزة ألقيت على
ساكنة قبلها كسرة وليس ذلك يف العربية ، قلت هذا الذي ذكره الشيخ فيه نظر وإن كان قد تبعه فيه مجيع من 
رأيت له كالما على شرح هذا البيت سوى الشيخ أيب عمرو رمحهما اهللا تعاىل ، والصواب أن يقال ضم ما قبل 

هلمزة إليه وإمنا بىن الكلمة على فعلها ، قال الفراء من العرب من يبدل اهلمز الواو وجه جيد وليس نقال حلركة ا
، فعلى ذلك مثل مستقضون وقد ذكر ) مستهزون(يعين يف الفعل فيقول استهزيت مثل استقضيت فمن وقف على 

رفع ، ف) مستهزون(الشيخ ذلك يف شرحه وقال ابن مهران حكى عن الكسائي أنه قال من وقف بغري مهز قال 
، فعلى لغة من يبدل من اهلمز ياء يف ) مستهزون(الزاي ومثله متكون وليطفوا وأشباه ذلك قال وقال الزجاج أما ، 

، ) ال يأكله إال اخلاطون(األصل فيقول يف استهزئ استهزيت فيجب على استهزيت يستهزون ، قلت وقد قرئ ، 
، فال وجه إلمخال هذا الوجه أما كسر ما قبل الواو  )والصابون(بضم الطاء وترك اهلمز رويت عن نافع كما قرأ 

الساكنة فحقيق باإلمخال ألنه ال يوجد يف العربية نظريه وهو الذي أراده الناظم رمحه اهللا تعاىل إن شاء اهللا ، وتقدير 
و مث البيت احلذف فيه وضم يعين يف احلرف الذي قبل اهلمز ألنه صار قبل الواو الساكنة فضم كما يف قاضون وحن

  قال وكسر قبل قيل يعين قيل بالكسر قبل الواو وأمخل هذا القول ألنه على خالف اللغة العربية

ولو أراد الناظم املعىن األول لقال قيال باأللف والوزن مؤات له على ذلك فلما عدل عنه إىل قيل دل على أنه ما 
كسر وال معىن لصرفه إىل الضم مع كونه سائغا أراد إال وجها واحدا فيصرف إىل ما قام الدليل على ضعفه وهو ال

يف اللغة واأللف يف أمخال لإلطالق ال للتثنية واخلامل الساقط الذي ال نباهة له وقد مخل خيمل مخوال وأمخلته أنا واهللا 
  أعلم

)٢٤٨(  
  َوَما ِفيِه ُيلْقى َواِسطاً بَِزوَاِئٍد َدَخلَْن َعلَْيِه ِفيِه َوْجَهاِن أُْعِمالَ

لفظ الذي فيه يوجد اهلمز متوسطا بسبب حروف زوائد دخلن عليه واتصلن به خطا أو لفظا ومل يأته أي وال
التوسط من انتظام حروف الكلمة فيه وجهان أعمال أي استعمال مأخذ الوجهني أنه هل يعطي ذلك اهلمز حكم 

االعتداد بالزائد العارض املتوسط فيسهل تسهيل مثله على ما سبق تفصيله أو حكم املبتدأ فيحقق وأصل ذلك 
وعدم االعتداد به ، قال يف التيسري واملذهبان جيدان وهبما ورد نص الرواة ، قلت وال ينبغي أن يكون الوجهان إال 

تفريعا على قول من ال يرى ختفيف اهلمز املبتدإ حلمزة يف الوقف خلف أما من يرى ذلك فتسهيله هلذا أوىل ألنه 
، أي ما وجدنا ) ما ألفينا عليه آباءنا(يه عليه وقوله يلفي أي يوجد ومنه قوله تعاىل متوسط صورة وقد سبق التنب

كما قال تعاىل ذلك يف سورة لقمان ، وقوله واسطاً هو اسم فاعل من وسطت القوم وقد سبق ذكره مث مثل ذلك 
  فقال

)٢٤٩(  
  ِلَمْن قَْد َتأَمَّالَ كََما َهاَوَيا َوالَّالمِ وَالَْبا وََنْحوَِها َوالََماِت تَْعرِيٍف

، ألن الكلمة اليت لإلشارة إىل اجلماعة ) هأنتم هؤالء(ما يف قوله كما زائدة أي الزائد مثل لفظ هاويا أماها ففي حنو 
، وإمنا عد ) يا ءخت هارون(-)يا ءويل-يا ءدم-ياءيها(أوالء دخل عليها حرف التنبيه وهو هاويا حرف النداء حنو 



ضعني متوسطا وإن كان الزائد الداخل عليه كلمة مستقلة بنفسها من جهة االتصال خطا ألن اهلمز يف هذين املو
ألف ها و يا حمذوفة يف رسم املصحف الكرمي واتصلت اهلاء والياء باهلمزة بعدمها واأللف املتصلة بالياء يف حنو 

د يا مهزة مل يكتبوا ألفا أصال حنو ، هي صورة اهلمزة وليست ألف يا والدليل على ذلك أنه إذا مل تكن بع) يأيها(
-كأهنم-وأمر-فأمنوا(، وحنو هذه الزوائد ) بأهنم(والباء مثل ) وألبويه-ألنتم أشد(والالم حنو ) وينوح(-)يقوم(

، فاهلمز يف كل ) واألرض-اآلخرة(وحنو ذلك ، والمات التعريف حنو ) سأريكم-لبإمام-فبأي-أفأنت-ءأنذرهتم
دخل عليه متصل به خطا أو لفظا ال ميكن انفصاله منه والزائد ما أمكن فصله من  ذلك متوسط باعتبار أن ما

) يأكل-يؤمن(الكلمة وال ختتل بنيتها فحروف املضارعة ال تعطي حكم الزوائد واهلمز بعدها متوسط بال خالف حنو 
تحقيق لتأيت الوقف على ما ، واالختيار ال) وإىل اهلدى ائتنا(-)يا صاحل ائتنا-وأحلق به بعضهم-فأووا-وأمر(وكذا 

مل ميل األلف ألهنا بدل اهلمزة وليست ألف اهلدى وهو اختيار أيب عمرو ) اهلدى ائتنا(قبل اهلمزة فإن وقف بتخفيف 
الداين وقيل بل هي ألف اهلدى وحذفت املبدلة من اهلمزة وحيتمل أن ترجع ألف اهلدى وجيمع بني األلفني بزيادة املد 

، ) هاؤم(الة يف ألف اهلدى ملن مذهبه اإلمالة وقد سبق ذكر الوجهني واهللا أعلم ، وقوله تعاىل فعلى هذا تسوغ اإلم
يف احلاقة ليس هلا حكم هأنتم ألن مهزة هاؤم متوسطة ألهنا من تتمة كلمة ها مبعىن خذ مث اتصل هبا ضمري اجلماعة 

بال خالف بني بني ويوقف هاؤم ومنع مكي من  املتصل وها أنتم اهلاء فيه للتنبيه دخل على أنتم وتسهل مهزة هاؤم
  الوقف عليها ظنا منه أن األصل هاؤموا بواو وإمنا

كتبت على لفظ الوصل فحذفت فقال ال حيسن الوقف عليها ألنك إن وقفت على األصل بالواو خالفت اخلط وإن 
م مثل امليم يف أنتم األصل وقفت بغري وخالفت األصل وذكر الشيخ معىن ذلك وشرحه وهو سهو فإن امليم يف هاؤ

فيها الصلة بالواو على ما سبق يف بيان قراءة ابن كثري ورسم املصحف الكرمي يف مجيع هذا الباب حبذف الواو فيما 
ليس بعده ساكن فما الظن مبا بعده ساكن فالوقف على امليم جلميع القراء وإذا كان ابن كثري الذي يصل ميم اجلمع 

) هاؤم-و-دعاؤكم(بالواو على األصل فما الظن بغريه فإن قلت هال جرى الوجهان يف حنو بواو يف الوصل ال يقف 
، ألن اهلمز فيها متوسط بزائد دخل عليه بعده كما لو كان الزائد قبله قلت ألن اهلمز هنا دائر بني أن يكون 

هلمز يصري مبتدأ واملبتدأ فيه متوسطا أو متطرفا وأياما كان فحمزة يسهله خبالف ما إذا كان الزائد متقدما فإن ا
اخلالف كما سبق ومل تكن له حاجة إىل ذكر الم التعريف ألنه قد فهم له اخلالف فيه مما سبق يف مذهب ورش 

  ولكنه أراد إعالم أنه من هذا النوع والنقل فيه أوىل من غريه واهللا أعلم
)٢٥٠(  

  دٍّ َواعْرِِف الَْباَب َمحِْفالًَواْشِمْم َوُرُم ِفيَما ِسوى ُمَتَبدِّلٍ بَِها َحْرَف َم

هذا عطف على كالم مقدر دل عليه ما تقدم أي افعل ما ذكرت لك من ختفيف اهلمزة وأمشم ورم يف مواضع ذلك 
بشرطه أي أن ختفيف اهلمز املتطرف ليس مبانع من جريان الروم واإلمشام فقطع هبذا الكالم وهم من توهم ذلك 

طراف جيريان يف املضموم دون املفتوح عند القراء وجيري الروم وحده يف املكسور والروم واإلمشام من خصائص األ
فمعىن البيت أهنما جائزان يف كل ما تقدم بشروطهما إال يف موضع يبدل طرفه باهلمزة حرف مد أي ألفا أو واوا أو 

واكن ال أصل هلن هنا ياء سواكن وقبلهن حركات من جنسهن أو ألف فال روم وال إمشام حينئذ ألن هذه حروف س
وضابطه كل مهز طرف -ويشأ-والباريء-ولؤلؤ-املأل-يف احلركة فصرن مثلهن يف خيشى ويدعوا ويرمي وذلك حنو

قبله متحرك أو ألف وقد سبق ذكر النوعني يف قوله فأبدله عنه حرف مد مسكنا ويبدله مهما تطرف مثله فأما ما 



نوعان أحدمها ما ألقي فيه حركة اهلمز على الساكن حنو دفء  قبله ساكن غري األلف فيصح رومه وإمشامه وهو
، فكل واحد من هذين النوعني قد أعطي ) وشيء-قروء(والثاين ما أبدل فيه اهلمز حرفا وأدغم فيه ما قبله حنو 

فقد أدغم يف احلرف املبدل من -قروء-حركة فترام تلك احلركة ، أما ما ألقى عليه حركة اهلمز فظاهر وأما حنو
اهلمز ما قبله وال يدغم إال يف متحرك وضابطه كل مهز طرف قبله ساكن غري األلف وهذا معىن قول صاحب 

التيسري والروم واإلمشام جائزان يف احلرف املتحرك حبركة اهلمزة ويف املبدل منها غري األلف ، وحمفل القوم جمتمعهم 
  ه على احلالأي هذا الباب موضع اجتماع أنواع ختفيف اهلمز فاعرفه ونصب

)٢٥١(  
  َوَما َواٌو أَصِْليٌّ َتَسكََّن قَْبلَُه أوِ الَْيا فََعْن َبْعضٍ بِاِإلْدغَامِ حُمِّالَ

-سوء(أي واهلمز الذي تسكن قبله واو أصلي يعين إذا وقعت واو أصلية ليست بزائدة وهي ساكنة قبل اهلمز حنو 
أن مثل هذا تنقل إليه احلركة وتقدم أهنما لو كانا  ، فقد ذكر) واستيأس(-)شيء(أو ياء كذلك حنو ) والسوأى

زائدين أبدل اهلمز مثلهما وأدغما فيه فروى بعضهم عنه إجراء األصلي جمرى الزائد يف اإلبدال واإلدغام وحكى 
جواز ذلك عن العرب يونس وسيبويه وكان األحسن أن يذكر هذا البيت عقيب قوله ويدغم فيه الواو والياء مبدال 

دتا البيت ويقول عقيبه وإن ولو أصلى بلفظ حرف إن الشرطية فهي أحسن هنا من لفظ ما وأقوم باملعىن إذا زي
املراد ولو فعل ذلك التصل الكالم يف اإلدغام واتصل هنا كالمه يف الروم واإلمشام فإن هذا البيت اآليت متعلق بقوله 

عه من وجهني وبعضهم صوب ما فعله الناظم وقال وأمشم ورم على ما سنبينه فوقع هذا البيت فاصال يف غري موض
قصد أوال أن يلخص من أحكام التسهيل حكما واحدا اشتهر مث يذكر بعد ذلك أحكاما أخر كما فعل يف 

  وغريه واهللا أعلم) مستهزؤن(
)٢٥٢(  

  َوَما قَْبلَُه الَتْحرِيُك أَْو أَِلٌف ُمَحرَّكاً طََرفاً فَالْبَْعُض بالرَّْومِ سَهَّالَ

ملذكور يف هذا البيت هو ما امتنع رومه وإمشامه ألجل البدل على ما تقدم بيانه حكى فيه وجه آخر عن محزة أنه ا
كان جيعل اهلمز يف ذلك بني بني كأنه ملا كان البدل يفضي إىل تعطيل جريان الروم املختار جلميع القراء على ما 

ان اهلمز متوسطا إال أن الوقف ال يكون على متحرك بل سيأيت يف بابه مل يبدل وخفف اهلمز بالتسهيل كما لو ك
على ساكن أو مروم فالوقف بالسكون ال تسهيل معه إال بالبدل والوقف بالروم يتأتى التسهيل معه بلفظ بني بني 

فنزل النطق ببعض احلركة وهو الروم منزلة النطق جبميعها وكل ذلك حركة اهلمزة فسهلها بني بني فهذا معىن قوله 
لروم سهال أي يف حال الروم أي وقع التسهيل حبالة الروم ، وخفي هذا املعىن على قوم فقالوا ال معىن لبني بني إال با

روم احلركة فعرب عن الروم بكونه جيعلها بني بني وهذا التأويل ليس بشيء فإن النطق بالروم غري النطق بالتسهيل 
ف فال يلزم من ذلك تغيري ذلك احلرف كما إذا رام الدال من برهانه أن الروم عبارة عن النطق ببعض حركة احلر

زيد والتسهيل بني بني بغري لفظ النطق باهلمزة والروم نطق ببعض حركة اهلمزة أو حركة ما جعل بدال عنها وهو 
كوهنا بني بني وهذا أوضح وهللا احلمد ، فحاصل ما يف هذا البيت أن ما دخل يف الضابط الذي ذكره وسنبينه 

مزة فيه وجهان ، أحدمها أن يقف بالسكون فيلزم إبدال اهلمز حرف مد فال روم إذا وال إمشام كما سبق ذكره فلح
وهذا الذي تقدم استثناؤه له ، والثاين أنه يروم حركة اهلمزة وجيعلها بني بني مث إذ قلنا هبذا الوجه فهل جيري يف 

إذ ال روم فيه عند القراء فيه اختالف ، وقد ذكر هذا الوجه املفتوح جريانه يف املضموم واملكسور أو ال جيري فيه 



، واختار الوقف ) تفتأ(مكي يف الكشف وجعله املختار فيما يؤدي فيه الوقف بالسكون إىل خمالفة اخلط حنو 
لتحريك ، وقوله حمركا طرفا حاالن من اهلمز املعرب عنه مبا يف قوله وما قبله ا) يبديء(بالسكون فيما يوافق اخلط حنو 

  أو ألف أي واهلمز احملرك الذي هو طرف إذا وقع قبله حتريك

، فالبعض وقف بالروم وسهل وجيوز أن يكون طرفا حاال من الضمري املستكن يف ) يشاء(أو ألف حنو ) قال املأل(حنو 
فيه ضعف حمركا وجيوز أن يكون حمركا حاال من مفعول سهل احملذوف تقديره فالبعض بالروم سهلة حمركا طرفا و

لتقدمه على فاء اجلزاء وال يستقيم أن يكون طرفا متييزا على معىن حمركا طرفه ألن املراد باحملرك هو الطرف وهو 
اهلمز ولو كان املراد باحملرك اللفظ الستقام ذلك لكن ال ميكن أن يكون املراد به اللفظ لقوله وما قبله التحريك أو 

قبل اهلمزة ال قبل اللفظ وال يكون يف هذا النوع إمشام ألن حالة الروم ال حاجة ألف ألن املراد أن احلركة أو األلف 
إىل اإلمشام وأن يبدل اهلمز حرف مد فال إمشام أيضا وال روم على ما سبق فلو كان هذا البيت جاء عقيب قوله 

وأمشم ورم يف كل (ا به ، وأمشم ورم لكان أوضح للمقصود وأبني ، وقلت أنا بيتني قربا معىن بيتيه على ما شرحنامه
، أي يف كل مهزة قبلها ساكن غري األلف ومها نوعان النقل واإلدغام ) ما قبل ساكن سوى ألف وامنعهما املد مبدال

، أي وامنع املد أي يف حرف ) وأمشم ورم حتريك نقل ومدغم كشيء دف وامنعهما املد مبدال(كما سبق أو يقول ، 
وذلك فيما قبله ألف أو الذي (م واإلمشام ، مث بني ذلك الذي مينعه منهما فقال ، املد املبدل من اهلمز من الرو
، فانضبط يف هذين البيتني على التفصيل كل ما يدخله الروم واإلمشام وما يدخالنه ) حركوا والبعض بالروم سهال

  واهللا أعلم
)٢٥٣(  

  وحاً فَقَْد َشذَّ ُموِغالََوَمْن لَْم َيُرْم َواَعتدَّ َمْحضاً ُسكُوَنُه وَألْحَق َمفُْت

أي ومن الناس من مل يرم حلمزة يف شيء من هذا الباب أي ترك الروم يف املوضع الذي ذكرنا أن الروم يدخله وهو 
لكم (كل ما قبله ساكن غري األلف فنفى الروم فيه وأحلق املضموم واملكسور باملفتوح يف أن ال روم فيه فلم يرم ، 

، فقال الناظم هذا قد شذ مذهبه موغال يف الشذوذ ألنه قد استقر واشتهر ) خيرج اخلبء(-كما مل يرم-)فيها دفء
أن مذهب محزة الروم يف الوقف إال فيما ثبت استثناؤه وجيوز أن يكون هذا القائل بىن مذهبه يف ترك الروم على أن 

، فما قبل اهلمز يف ) روءوق-ودفء-وشيء-سوء(محزة وقف على الرسم فاسقط اهلمزة إذ ال صورة هلا يف حنو 
ذلك كله حرف ساكن ال حظ له يف احلركة فال روم وهذا مأخذ حسن واهللا احلمد ، وجيوز أن يكون نظر إىل أن 
حركة النقل واملدغم من جنس احلركة العارضة وتلك ال يدخلها روم وال إمشام فقاس هذه عليها ، ويقال يف نظم 

، ولو أتى هبذا البيت بعد قوله وأمشم ورم ) رض شكل كان يف الرأي حممالومن مل يرمه أو يشم وقاسه بعا(هذا ، 
كان أحسن ألنه متعلق به وليس هو من توابع قوله فالبعض بالروم سهال واهلاء يف سكونه عائدة على من يف قوله 

ألهنما اثنان محزة ومن مل يرم أو على احلرف الذي ال يرام ألن سياق الكالم دال عليه وال تعود على صاحب القراءة 
وهشام إال أن يريد محزة وحده أو القارئ من حيث هو قارئ ويقطع النظر عن تعدده ، فإن قلت مل مل تعد على ما 

يف قوله وما قبله التحريك والتقدير فالبعض سهله بالروم ومن مل يرمه واعتد حمضا سكونه فقد شذ ويكون هذا 
اع قوله وأمشم ورم أي ومن مل يرم يف هذا املتحرك الطرف الذي قبله البيت من تبع البيت الذي قبله ال من أتب

متحرك أو ألف ومل ير الوقوف عليه إال بالسكون فقد شذ ، قلت مينع من ذلك أنه قد منع الروم واإلمشام يف موضع 



ألف فإذا  يبدل فيه اهلمز حرف مد واملوضع الذي يبدل فيه اهلمز حرف مد هو احملرك الطرف الذي قبله حمرك أو
  كان هذا خمتارا فيه ترك الروم كيف يعود يقول ومن مل يرم فقد شذ وإمنا أشار هبذا إىل

املوضع الذي نص على جواز رومه ، فإن قلت إن كان هذا هو املراد فهل ال قال ومن مل يرم ومل يشم ومل اقتصر 
روم جوز اإلمشام ومل ينفه ألنه إشارة على ذكر الروم دون اإلمشام قلت جيوز أن يكون هذا الفريق الذي نفى ال

بالعضو ال نطق معه فهو أخف من الروم والباب باب ختفيف فناسب ذلك ذلك وجيوز أن يكون أيضا نفى اإلمشام 
واقتصر الناظم على ذكر الروم اجتزاء به عن اإلمشام ألن الكالم فيه من القوة والوضوح ما يدل على ذلك فهو من 

، ومل يقل تعاىل والربد ألنه معلوم واهللا أعلم ، على أن من الناس من جعل هذا ) يل تقيكم احلرسراب(باب قوله تعاىل 
البيت متعلقا مبا قبله وقال من الناس من أنكر الروم يف هذا النوع فتعذر التسهيل وأخذ يف ذلك بالبدل ال غري فهذا 

منهم من أجرى التسهيل بالروم باملفتوح أيضا قد أتى بقول شاذ لكونه أنكر هذا الوجه وهو مروي عن محزة قال و
وهذا أتى أيضا بقول شاذ خمالف ملا عليه اختيار القراء فأشار الناظم يف هذا البيت إىل إبطال هذين القولني أي ومن 
 مل يأخذ بالتسهيل يف ذلك وأخذ به يف احلركات كلها فقد شذ وإمنا ينبغي األخذ به يف املضموم واملكسور ألهنما حمل

الروم عند القراء ، وقوله حمضا أي ليس فيه للتحريك شائبة ما ألن الروم خبالف ذلك وهو منصوب على أنه 
مفعول ثان لقوله اعتد ألنه مبعىن حسب وظن واعتقد وحنو ذلك ومفتوحا ثاين مفعويل أحلق على حذف حرف اجلر 

الذي أمجعوا على ترك رومه واإليغال السري  واملفعول األول حمذوف أي أحلق مضموم هذا البيت ومكسوره باملفتوح
  السريع واإلمعان فيه

)٢٥٤(  
  َوِفي الَْهْمزِ أَْنَحاٌء َوِعْنَد ُنحَاِتِه ُيِضيُء َسَناُه كُلََّما اْسَودَّ أَلَْيالَ

أي وروى يف ختفيف اهلمز وجوه كثرية وطرائق متعددة اشتمل عليها كتب القراآت الكبار واالحناء املقاصد 
رائق واحدها حنو وهو القصد والطريقة وقد ذكر الناظم رمحه اهللا تعاىل من تلك الطرائق أشهرها وأقواها لغة والط

ونقال وذكر شيئا من األوجه الضعيفة ونبه على كثرة ذلك يف كتب غريه واهلاء يف حناته وسناه للهمز أي يضيء 
غريهم ألن الشيء الذي جيهل كاملظلم عند جاهله ضوءه عند النحاة ملعرفتهم به وقيامهم بشرحه كلما أسود عند 

والنحويون هم املتصدون لكشف ما أشكل من هذا وحنوه مما يتعلق باللسان العريب ، هذا إن كان كلما مفعوال 
ليضيء وتكون ما نكرة موصوفة أي كل شيء أسود وجيوز أن يكون ظرفا الزما ألن ما جيوز أن تكون ظرفية ولفظ 

، فمعناه على هذا كلما أسود اهلمز عند ) كل يوم هو يف شأن(الظرف صار ظرفا كقوله تعاىل كل إذا أضيف إىل 
غري النحاة أضاء عندهم سناه أي كثر ضوؤه فيكون يضيء بال مفعول ألن أضاء يستعمل الزما ومتعديا ، قال اهللا 

ضاءة عن وضوحه عند العلماء به ، وقال فلما أضاءت ما حوله فعرب الناظم باإل) كلما أضاء هلم مشوا فيه(تعاىل 
وبالسواد عن إشكاله عند اجلاهلني له وأليال حال أي مشبها ليال أليل يف شدة سواده يقال ليل أليل والئل أي 

  شديد الظلمة كقوهلم شعر شاعر للتأكيد واملبالغة واهللا تعاىل أعلم
  باب اإلظهار و اإلدغام

)٢٥٥(  
  وفَُها باإلظَْهارِ وَاإلْدغَامِ ُتْروَى َوُتْجَتالَسأَذْكُُر أَلْفَاظًا َتِليَها ُحُر

أراد باأللفاظ كلمات تدغم أواخرها السواكن وهي لفظ إذ وقد وبل وهل ونفس تاء التأنيث وقوله تليها حروفها 



أي يتبع كل لفظ منها ذكر احلروف اليت تدغم أواخر هذه األلفاظ فيها وتظهر على اختالف القراء يف ذلك وإمنا 
ر تلك احلروف يف أوائل كلمات على حد ما مضى يف شفا مل تضق وللدال كلم ترب سهل وحنو ذلك واهللا يذك
  أعلم

)٢٥٦(  
  فَُدوَنَك إِذْ ِفي َبيْتَها َوُحُروفَُها َوَما َبْعُد بالتَقْييِد قُْدُه ُمذَلَّالَ

ة إذ فهي السابقة يف الذكر يف إذ منصوب احملل على اإلغراء كقوله ودونك اإلدغام أي خذ من تلك األلفاظ كلم
بيتها أي تفرد لذكرها بيت مستقل تذكر فيه هي واحلروف اليت تدغم الذال منها فيها فقوله وحروفها بالنصب 

عطف على إذ وما بعد معطوف أيضا أي وخذ ما أذكره بعد ذلك وسنبينه يف البيت اآليت وجيوز أن يكون مبتدأ وما 
ك قده مذلال أي خذه سهال بسبب التقييد الذي أبينه به أي ال أدع فيه إلباسا وهو بعده خربه أي وما يأيت بعد ذل

  من قوهلم بعري مذلل إذا كان سهل القياد وهو الذي خزم أنفه ليطاوع قائده مث بني ذلك فقال
)٢٥٧(  

  َسأُسِْمي َوَبْعَد الَْواوِ َتْسُمو ُحرُوُف َمْن َتسمَّى َعلَى ِسيَما َترُوُق ُمقَبَّالَ

يعين أمسى القراء إما بأمسائهم أو بالرمز الدال عليهم مث آيت بواو فاصلة بعد الرمز وآيت بعد الواو الفاصلة حبروف 
من مسيت من القراء يعين الذي يظهر ذلك القارئ ذال إذ عندها أو يدغم وهذا يف غري القراء الذين اطرد أصلهم 

وفها وإدغامها فإنه يقول يف هذا أظهرها فالن وأدغمها فالن مث يف إظهار واحدة من األلفاظ املذكورة عند مجيع حر
يذكر من انقسم مذهبه إىل إظهار وإدغام فيقول وأظهر فالن كذا وأدغم فالن كذا ، وحكمة الواو الفاصلة أن ال 

ه وأدغم ختتلط احلروف الدالة على القراء باحلروف املدغم فيها وهلذا إذا صرح باسم القارئ ال يأيت بالواو كقول
قوله واصف جال فالواو يف واصف -ريا-وأدغم ورش ظافرا وإن رمز أتى بالواو كقوله وأظهر-ظمآن-ورش ضر

فاصلة بني رمز القراء واحلرف املدغم فيه ولوال الواو مل تعرف كلمة رمز القراء من كلمة رمز احلروف ومثله 
لضاد من ضري والسني من سيب حمتملة أن وأدغم مرو واكف ضري وأدغم كهف وافر سيب لوال الواو لكانت ا

تكون رمز القارئ ورمز احلرف املدغم فيه وإذا صرح باالسم مل يكن إلباس ألنه قد متهد من معرفة اصطالحه أنه ال 
جيمع بني رمز ومصرح بامسه والسمو االرتفاع والعلو كىن به عن ذكر احلروف على وجه ظاهر ال إلباس فيه بسبب 

و بينها وبني رمز القارئ ، والسيما العالمة وراق الشي صفا أي أذكر ذلك على طريقة واضحة أنه قد فصل بالوا
مستحسنة واملقبل التقبيل أو نفس الثغر وهو منصوب على التمييز أو عرب به عن نفس الفم ألن الفم منه خيرج 

يشفيك ويروقك أي يقوم مبا تريده الكالم فأشار إىل ما حيصل باإلثبات من العلم كأهنا خاطبتك به فيحصل منها ما 
منها وكل هذه األلفاظ استعارات حسنة املعىن متجانسة األلفاظ نبه هبا على حسن ذكره الختالف القراء يف هذا 

الباب ألنه احتاج فيه إىل زيادة مل يكن حمتاجها يف غريه مث ذكر أن هذا الصنيع يصنعه أيضا يف غري إذ من باقي 
  األلفاظ فقال

)٢٥٨(  

  ِفي َدالِ قَْد أَْيًضا َوَتاٍء ُمَؤَنِث َوِفي َهلْ َوَبلْ فَاْحَتلْ بِِذهْنَِك أَحَْيالََو
أي أذكر ذلك أيضا يف باقي األلفاظ ، وقوله احتل من احلوالة أو من احليلة وأحيال من احليلة يقال هو أحيل منك 



ظ أي احتل بذهنك على ما وعدتك به وأحول منك أي أكرب حيلة وهو منصوب على احلال والذهن الفطنة واحلف
أو احتل يف استخراجه ، وهذه األبيات األربعة غري وافية بالتعريف مبا صنعه يف هذه األبواب على ما ستراه وهتيأ يل 

مكاهنا أربعة أبيات لعلها تفي بأكثر الغرض فقلت سأذكر ألفاظا أخريا حروفها البيت أي احلرف األخري من كل 
يروى باإلظهار واإلدغام فهو أوىل من نسبة ذلك إىل اللفظ بكماله مث ذكرت األلفاظ فقلت ،  لفظ منها هو الذي

، أي أذكر كل واحد منها وحروفها اليت عندها ) فدونك إذ قد بل وهل تا مؤنث لدي أحرف من قبل واو حتصال(
وقراءها املستوعبني (فصاهلا ، خيتلف يف إظهارها وإدغامها فإذا متت احلروف جاءت كلمة أوهلا واو دليال على ان

، أي ودونك القراء الذين استوعبوا اإلظهار عند احلروف واإلدغام أي ) وبعدهم أمسى الذي يف أحرف اللفظ فصال
أول ما أبدأ أن أقول أظهر هذا احلرف عند مجيع احلروف أو أدغم فالن وفالن وبعد ذلك أذكر من فصل فأدغم يف 

ذكر من فصل علمت أن باقي القراء استوعبوا اإلدغام يف اجلميع إن كان األولون بعض وأظهر يف بعض فإذا فرغ 
أظهروا واإلظهار إن كان املستوعبون األولون أدغموا مث ذكرت كيفية نظمه ملن استوعب أو فصل من القراء فقلت 

لقراء تأيت الواو الفاصلة ، أي بعد الفراغ من الرمز ل) ويرمز مع واو وبعد حروفه أوائل كلم بعدها الواو فيصال(، 
فهي بعد املستوعبني فاصلة بني املسائل على ما جرت به العادة يف سائل املسائل ففصل هبا هنا بني املستوعبني 
واملفصلني كقوله فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر قالوا ويف أظهر مثال ما ذكرناه والواو اآلتية بعد رمز 

  وفهم اليت أدغموا عندها أو أظهروا فإذا متت حروف ذلك الرمز جاءتاملفصلني فاصلة بني القراء وحر

واو أخرى فاصلة بني املسائل وهي اليت جتري يف سائر املواضع ، فحاصل األمر أنه احتاج يف هذا الباب إذا ذكر 
أيت أمثلة ذلك يف القارئ املفصل بالرمز إىل واوين فاصلتني ، األوىل بني القارئ واحلروف والثانية بني املسائل ، وت

  استعماله وقوله أوائل كلم بيان لكيفية ذكر احلروف مث ذكر ذال إذ فقال
  ذكر ذال إذ

)٢٥٩(  
  مال واصال من توصال)جـ(ِميَّ )سـ(لَُّها )د(ـال )صـ(ينب )ز(مشت )تـ(ذ )إ(نعم 

عادته يف تضمني الكلمات كأنه قدر أن مستدعيا طلب منه الوفاء مبا وعد يف قوله سأذكر فقال جميبا نعم وهو على 
املأخوذ حروف أوائلها إما تغزل كما تقدم يف شفا مل تضق وإما بثناء على صاحل كقوله ترب سهل وحيث تغزل عين 

واحدة من نساء أهل اجلنة على ما هو الئق حباله رضي اهللا عنه ، وصال مبعىن استطال ووثب والدل الدالل ومسي 
الرفيع ومعىن واصال من توصال أي يصل من توصال إليه أي احلروف اليت  مجال وإصالحا ألن من الدل والسمي

-)وإذ زين(-)إذ تربأ الذين(تدغم فيها ذال إذ هي هذه الستة من التاء إىل اجليم وواو واصال فاصلة وأمثلة ذلك 
  الكل فقال ، مث ذكر من أظهرها يف) إذ جاءكم من فوقكم(-)لوال إذ مسعتموه(-)إذ دخلوا عليه(-)وإذا صرفنا(
)٢٦٠(  

  ْوِلِه َواِصفٌ َجالَ)قـ(َيا )ُر(َسيِمَها وَأَظَْهَر )ُنـ(َواَم )د(ْجرى )أ(فإِظَْهاُرَها 

أي أظهر ذال إذ عند مجيع حروفها الستة نافع وابن كثري وعاصم وتابعهم الكسائي وخالد عند اجليم فقط وأدغما 
ووجه اإلدغام التخفيف لقرب املخارج ومن فرق مجع بني  عند البواقي واإلظهار يف مجيع هذه األبواب هو األصل

اللغتني وقيل ليست اجليم كالبواقي يف القرب من الذال والواو يف وأظهر ويف واصف للفصل ، والنسيم الريح 
الطيبة والريا بالقصر الرائحة الطيبة واهلاء يف قوله لواصف وريا مفعول أظهر أي أظهر واصفها طيب رائحة قوله 



ا وصفها واصف وجال وصفها أي كشفه ، أظهر بقوله ثناء عطرا وما أظهرته من اجلمال والزينة أجرى دوام أي مل
  نسيمها مث ذكر باقي املفصلني الذين أدغموا يف بعض وأظهروا يف بعض فقال

)٢٦١(  
  ائٌم َوالَ)د(ـوْلَى ُوْجُدُه )ُمـ(ّره َوادْغَْم )ُد(ـْنكاً وَاِصلٌ ُتوَم )ضـَ(َواْدغََم 

أي أدغم خلف عند التاء والدال وأظهر عند األربعة الباقية وأدغم ابن ذكوان عند الدال وحدها وأظهر عند 
اخلمسة الباقية وباقي القراء وهم أبو عمرو وهشام فقط على اإلدغام عند الستة والواو يف وأدغم يف املوضعني ويف 

بني الرمز واحلرف والضنك الضيف والتوم مجع تومة وال للفصل بني املسائل والواو يف واصل ويف وجده للفصل 
وهي احلبة تعمل من الفضة كالدر أي أدغم الضيق رجل وصل توم دره واملوىل هنا هو الويل احملب والوجد بضم 
الواو الغين وموىل فاعل أدغم ، وقوله وجده دائم مجلة إبتدائية يف موضع الصفة ملوىل أي غناه هبا دائم ستر أمره 

ره والوال بالكسر املتابعة ويكون صفة ملوىل أيضا على تقدير ذو وال أو يكون حمله نصبا على التمييز أي وكتم ض
متابعة دائمة ولو كان وال بالفتح مبعىن املواالة لكان حسنا وكان مفعول أدغم الثاين أي أدغم املوىل واله وحمبته 

  ويكون موافقا ألدغم األول فإن ضنكا مفعوله واهللا أعلم
  ذكر دال قد

)٢٦٢(  
  ـاَِئقاً َوُمَعلِّالَ)شـ(ـَباُه )صـ(ـلَْتُه )جـ(ْرَنٌب )َز(ـلَّ )ظ(ـفَا )َضـ(ْيالً )ذ(ـَحَبْت )سـَ(َوقَْد 

ولقد (-)قد مسع اهللا(أي واحلروف اليت تدغم فيها دال قد وتظهر يف هذه الثمانية من السني إىل الشني أمثلتها 
، والواو يف ) وقد شغفها حبا(-)ولقد صرفنا(-)ولقد جاءهم(-)ولقد زينا(-)فقد ظلم نفسه(-)قد ضلوا(-)ذرأنا

ومعلال فاصلة والضمري يف سحبت لزينب املقدم ذكرها وضفا طال والزرنب ضرب من النبات طيب الرائحة جلته 
ة بعد صباه أي كشفته رحيه وشائقا خرب ظل أي يشوق من وجد رحيه ومعلال عطف عليه أي مرويا لظمائه إليه مر

مرة أو ملهيا له عن كل شيء يقال علله بالشيء أي أهلاه به واهلاء يف جلته لزرنب ويف صباه للذيل يعين أن طيب 
ريح ذيلها كشف عن طيب الزرنب وأبان حمله كأنه إذا شم الزرنب تذكر به ريح ذيلها فيظل الزرنب شائقا ومعلال 

  واهللا أعلم ، وللشعراء يف هذا املعىن وما يقاربه نظوم كثرية
)٢٦٣(  

  ـْمآنَ َوامَْتالَ)ظ(ـرَّ )َضـ(ـلَّ وَاِضحاً وَأَْدغََم َوْرٌش )َد(ـَدا )بـ(ـَجٌم )نَ(فَاظَْهَرَها 
أي فأظهر دال قد عند مجيع حروفها عاصم وقالون وابن كثري وأدغمها ورش عند الضاد والظاء فقط وأظهرها عند 

مفصل وكان من املستوعبني اإلظهار يف ذال إذ والواو يف واضحا باقي احلروف فهو يف هذا الباب والذي بعده 
  وامتأل للفصل وقد تكررت يف املوضعني بواو وأدغم بعدمها ، والنجم يكىن به عن العامل

)٢٦٤(  
  ـلَُّه َوغٌْر َتَسدَّاُه كَلْكالَ)ظ(وى )ز(ابِلٍ )ذ(ْيَر )ضـ(ـُروٍ َواِكٌف )ُمـ(َواْدغََم 

فأدغم عند الضاد والذال والزاي والظاء وأظهر عند األربعة الباقية ، والواو يف واكف  أي وفصل ابن ذكوان أيضا
ويف وغر فاصلة ومرو واسم فاعل من أروى يروي ويقال وكف البيت أي قطر والضري الضر والذابل الذاوي 

قد احلر وتسداه وزوى من زويت الشيء أي مجعته ومنه زوى فالن املال عن ورثته والوغر مجع وغرة وهي شدة تو
أي عاله وكلكال بدل من اهلاء يف تسداه بدل البعض من الكل على حذف الضمري أي كلكله والكلكل الصدر أي 



  مل يبق الوغر له ظال لنحافته وضره
)٢٦٥(  

  َوِفي َحْرِف َزيََّنا ِخالٌَف َوُمظْهٌِر ِهَشاٌم بِص َحْرفَُه ُمَتحمِّالَ
، فروى له فيه اإلظهار واإلدغام ، قال صاحب التيسري روى النقاش عن ) يناولقد ز(أي اختلف عن ابن ذكوان يف 

ولقد (، يف ص فقط ومل جتيء دال قد عند الزاي إال يف ) لقد ظلمك(األخفش اإلظهار عند الزاي وأظهر هشام 
ت يف غري ، الذي فيه اخلالف البن ذكوان فلهذا مل يضره ختصيص لفظ زينا وأما دال قد عند الظاء فجاء) زينا

حرف ص فلهذا قيد بص وليس فيها غري هذا املوضع فتعني ، فقد صار ابن عامر بكماله مفصال أدغم بعضا وأظهر 
بعضا وورش كذلك والباقون وهم أبو عمرو ومحزة والكسائي أدغموها يف اجلميع وهشام مبتدأ ومظهر خربه مقدم 

ك ونقله واهلاء يف حرفه تعود على هشام ألنه مل يظهر عليه وحرفه مفعول باخلرب ومتحمال حال أي حتمل هشام ذل
  غري هذا املوضع فهو حرفه الذي اشتهر بإظهاره ولو عاد على ص لقال حرفها واهللا أعلم

  ذكر تاء التأنيث
)٢٦٦(  

  ـَمْعَن ُوُروداً َبارِداً َعِطر الطِّالَ)جـ(ِملِه )ظَ(ْرُق )ز(ـفَْت )صـ(غْرٍ )ثَـ(ـَنا )َسـ(َوأَْبَدْت 

ي تاء التأنيث الساكنة املتصلة باألفعال يف أي كلمة وقعت اختلفوا يف إظهارها وإدغامها عند هذه احلروف الستة أ
) مضت كذبت هلدمت كلما خبت ومع نضجت كانت لذلك مثال(من السني إىل اجليم وجتمع أمثلتها هبذا البيت ، 

هنا ليست بلفظ واحد فيستذكر به ما بعده خبالف إذ ، أي هذا املذكور مثل ذلك وإمنا نظمتها ألن أمثلتها تصعب أل
مضت (وقد ، وقد أتيت باألمثلة على ترتيب احلروف املذكورة يف البيت إال أن اجليم قد تقدمت على الظاء وهي 

، ) كانت ظاملة(-)نضجت جلودهم(-)كلما خبت زدناهم(-)هلدمت صوامع(-)كذبت مثود(-)سنت األولني
مث متم البيت مبا يالئم معناه املقصود بظاهر اللفظ ، والضمري يف أبدت لزينب والسنا الضوء والواو يف ورودا فاصلة 

والثغر ما تقدم من األسنان وزرق مجع أزرق بوصف املاء لكثرة صفائه بذلك ويقولون نطفة زرقاء أي صافية وقال 
ماء األسنان وبريقها هو كالسواد داخل ، والظلم ) فلما وردن املاء زرقا محامه وضعن عصى احلاضر املتخيم(زهري ، 

، ) إىل شنباء مشربة الثنايا مباء الظلم طيبة الرضاب(عظم السن من شدة البياض كفر ند السيف وقال الشاعر ، 
الشنباء ذات الشنب وهو حدة يف األسنان حني تطلع يراد حداثتها وقيل هو بردها وعذوبتها ، والرضاب الريق ، 

زق ورودا أي ذا ورود يعين الريق والورود احلضور مث وصفه بأنه بارد عطر والطالء باملد ما وقوله مجعن يعين الر
طبخ من عصري العنب حىت ذهب ثلثاه ويسمى به اخلمر أيضا والعطر الطيب الرائحة ومن عادة الشعراء تشبيه 

الشيخ أو يكون الطال مبعىن الشفا الريق باخلمر جلاللتها عند اجلاهلية وتبعهم يف ذلك من بعدهم من الشعراء ، قال 
  من طال اإلبل قلت وقصره يف الوقف على ما مضى يف أجذم العال واهللا أعلم

)٢٦٧(  
  ـاِفراً وَُمَخوِّالَ)ظَ(ـدُوُرُه َوأَدْغََم َوْرٌش )ُبـ(َمْتُه )نـَ(رٌّ )ُد(فإِظَْهاُرَها 

لذين أظهروا دال قد عند حروفها الثمانية وإمنا أي أظهرها عند مجيع حروفها الستة ابن كثري وعاصم وقالون وهم ا
غاير بني ألفاظ الرمز يف املوضعني كما غاير يف عبارة اإلظهار بني اللفظني فقال يف دال قد فأظهرها جنم جبملة فعلية 



يف  وقال هنا جبملة إمسية حذرا من تكرار األلفاظ واشتراكها ومعىن منته رفعته وأدغم ورش عند الظاء فقط كما فعل
دال قد إال أنه ليس هنا ضاد معجمة وأظهرها عند الباقي واملخول امللك وكما احتد يف البابني أمساء املستوعبني 

لإلظهار احتد أيضا املستوعبون لإلدغام فهم أبو عمرو ومحزة والكسائي واحتد أيضا من فصل وهو ابن عامر وورش 
  وقد متم ذلك بقوله

)٢٦٨(  
  كيٌّ َويفٌّ ُعْصَرةً وَُمَحلَّالَ)َز(وِدِه )جـُ(ـْيُب )سـ(اِفٌر ـْهٌف َو)كـ(َوأَظَْهَر 

أي وأظهر ابن عامر عند ثالثة السني واجليم والزاي والواو يف وافر ويف قوله ويف فاصلة والعصرة امللجأ واحمللل 
حال ويقتبس من املكان الذي حيل فيه ومها حاالن من فاعل وأظهر أي الذي أظهر كان هبذه الصفات تشد إليه الر

فوائده والسيب العطا وقد تقدم أي عطاؤه وافر وصف الكهف بثالث صفات وهي أنه وافر العطا وأنه زكي ويف مث 
  نصب عنه حالني ألجل القافية وإال كانتا صفتني واهللا أعلم

)٢٦٩(  
  َواظَْهَر َراويِه ِهَشاٌم لَُهدَِّمْت َوِفي َوجََبْت ُخلُْف اْبنِ ذَكْوانَ ُيفَْتالَ

، زيادة على ما مضى دون باقي مواضع ) هلدمت صوامع(أي راوي مدلول كهف أي أظهر هشام راوي ابن عامر 
، ) نضجت جلودهم(، خالف البن ذكوان دون قوله تعاىل ) وجبت جنوهبا(ويف ) حصرت صدورهم(الصاد حنو 

ا تدبرته واستخرجت معانيه وكذلك فإنه يظهره على أصله ، وقوله يفتلى أي يتدبر ويبحث عنه من فليت الشعر إذ
فليت شعر الرأس وفليته شدد للتكثري وإمنا قال ذلك ألن اإلظهار هو املشهور عن ابن ذكوان وعليه أكثر األئمة ومل 

يذكر يف التيسري غريه وذكر اإلدغام يف غري التيسري يف قراءته على فارس ابن أمحد البن ذكوان وهشام معا وذكر 
به عن هشام اإلدغام فيه وعن ابن ذكوان اإلظهار عند اجليم حيث وقع فقد صار اخلالف يف أبو الفتح يف كتا

  عن ابن عامر بكماله واألوىل اإلظهار على ما أطلقه يف البيت األول) وجبت جنوهبا(
  ذكر الم هل و بل

)٢٧٠(  
  ـرٍ َوُمبَْتالَ)ُض(ـلَْح )ِط(ا ـَواَه)َف(ِمَري )سـ(ْيَنبٍ )َز(ْعنِ )ظ(ـَنا )ثـَ(ـْروِي )َتـ(أال َبلْ َوَهلْ 

أي الم هاتني الكلمتني هلا هذه احلروف الثمانية من التاء إىل الضاد اختلف يف إدغامها وإظهارها عندها وكذا أطلق 
غريه هذه العبارة وهي مومهة أن كل واحدة من الكلمتني تلتقي مع هذه الثمانية يف القرآن العزيز وليس كذلك 

حدة منها ببعض هذه احلروف وتشتركان يف بعض فمجموع ما هلا مثانية أحرف واحد خيتص هبل وإمنا ختتص كل وا
بل -بل سولت-، ومخسة ختتص ببل وهي السني والظاء والضاد والزاي والطاء حنو -هل ثوب-وهو الثاء حنو

) هل ننبئكم(تأتيهم ، بل -هل ترى-بل طبع اهللا ، واثنان هلما معا ومها التاء والنون حنو-بل زين-بل ضلوا-ظننتم
، لزال ذلك ) أال بل وهل تروى نوى هل ثوى وبل سرى ظل ضر زائد طال وابتال(بل حنن ، فلو أن الناظم قال ، 

اإليهام أي الم هل وبل هلما التاء والنون وهل وحدها الثاء وليل اخلمسة الباقية واألحرف تنبيه يستفتح به الكالم مث 
اإلخبار مث استفهم فقال هل تروي أي هل تروي هذا الكالم الذي أقوله وهو ثنا قال بل فأضرب عن األول وهو 

ظعن زينب إىل آخره كأنه يستدعي منه أن يسمعه ذلك ومعىن ثنا كف وصرف والظن السري والسمري واملسامر هو 
الطلح بكسر الطاء احملدث ليال وأضافه إىل نواها ملخالطته إياه كأنه يسامره أي سري زينب صرف حمبها عن حاجته و



الغيب وأضافه إىل الضر ألنه منه نشا وهو منصوب على احلال من مسري نواها ومبتال عطف عليه أي صرفته يف هذه 
  احلال وجيوز أن يكون ضمن ثىن معىن صري فيكون طلح ضر مفعوال ثانيا واهللا أعلم بالصواب

)٢٧١(  
  ـْيماً َوقَْد َحالَ)تـ(ـّر )َسـ(ـنَاُه )ثـ(اوٍ َوأَْدغََم فَاِضلٌ َوقُوٌر )َر(فَأَْدغََمَها 

أي فأدغم المهما الكسائي عند مجيع احلروف والباقون على إظهارها عند اجلميع إال محزة وأبا عمرو وهشاما فإهنم 
فصلوا فأدغموا يف بعض وأظهروا يف بعض ، أما محزة فأدغم يف ثالثة أحرف الثاء والسني والتاء وأظهر عند البواقي 

او يف وقور ويف وقد حال فاصلة والوقور ذو احللم والرزانة وتيم اسم قبيلة مستقلة من غري قريش وينسب محزة والو
إليها بالوالء أو بالنسب فقد وافق التضمني معىن الئقا بالقارئ أي ثناؤه سر قومه ومواليه والثناء ممدود وإمنا قصره 

  يف قوله ثناء واهللا أعلم بالصواب
)٢٧٢(  

  ي النَِّسا َخالَُّدُهمْ بِِخالَِفِه َوِفي َهلْ َتَرى الْإْدغَاُم ُحبَّ َوُحمِّالََوَبلْ ِف
وهو يف -هل ترى-، يف سورة النساء وأدغم أبو عمرو) بل طبع اهللا عليها(، أي أن خالدا له خالف يف قوله تعاىل 

  باب، وأظهر باقي مجيع هذا ال) فهل ترى هلم من باقية(-)هل ترى من فطور(موضعني 
)٢٧٣(  

  ـماَُتُه َوِفي الرَّْعِد َهلْ وَاْسَتْوفِ الَ زَاجِراً َهالُ)ضـَ(ـبِيلٍ )َنـ(َواظْهِْر لَدى وَاعٍ 
، وأدغم ) أم هل تستوي الظلمات(أي أظهر هشام عند النون والضاد مطلقا وعند التاء يف الرعد يف قوله تعاىل 

، بالياء ومها أهل اإلدغام أو هشام ) يستوي(سائي يقرآن الباقي ومل يدغم أحد الذي يف الرعد ألن محزة والك
استثناه ألنه يقرؤه بالتاء وباقي القراء أهل اإلظهار والواو يف واع واستوف فاصلة أي واستوف مجيع هذا الباب غري 

املعىن زاجر هبال وهي كلمة يزجر هبا اخليل فحذف اخلافض والتقدير ال قائال هال ألن الزجر قول فعداه تعديته و
  خذه بغري كلفة وال تعب ألين قد أوضحته وقربته إىل فهم من أراده واهللا أعلم

  باب اتفاقهم يف إدغام إذ و قد و تاء التأنيث و هل و بل
)٢٧٤(  

  ْعٌد َوِسيماً َتبَتَّالَ)َد(ـيََّمْت )ت(ـاَِلٌم َوقَْد )ظ(لَّ )ذَ(َوالَ ُخلَف ِفي اِإلْدغَامِ إِذْ 

، وأدغموا دال قد يف مثلها ) إذ ظلمتم(، ويف الظاء ألهنا من خمرجها حنو ) إذ ذهب( مثلها حنو أي أدغموا ذال إذ يف
، ومل يقع يف القرآن إذ عند الثاء املثلثة ) وقد تعلمون أين(، ويف التاء ألهنا من خمرجها حنو ) وقد دخلوا بالكفر(حنو 

ملخرج والوسيم احلسن الوجه وتبتل أي انقطع وكذلك ال وال عند الطاء املهملة وإال لوجب اإلدغام للموافقة يف ا
  خالف يف إظهار ذال إذ ودال قد عند مخسة أحرف جيمعها بل نفر

)٢٧٥(  
  ـَبيٌب َوَيْعِقالَ)لَ(اَها )ر(ـيَب َوصِْفَها َوقُلْ َبلْ َوَهلْ )ط(ُمْيةٌ )ُد(ـرِيِه )ُتـ(َوقَاَمْت 

ويف احلرفني اللذين من خمرج التاء ومها الدال والطاء املهملتان حنو أي وال خالف يف إدغام تاء التأنيث يف مثلها 
فآمنت طائفة من بين (-)أجيبت دعوتكما(-)فلما أثقلت دعوا اهللا(-)وإذا غربت تقرضهم(-)رحبت جتارهتم(



، والواو يف وصفها فاصلة وقد تكررت والدمية الصورة من العاج ) إذ مهت طائفتان(-)إسراءيل وكفرت طائفة
فهل -بل ال تكرمون(وه وتشبه هبا املرأة ومجعها دمى مث ذكر أن الالم من هل وبل واجبة اإلدغام يف مثلها حنو وحن

قل لئن (مثلهما يف ذلك حنو -قل-، والالم من) هل رأيتم-بل ران(، ويف الراء لقرهبا منها حنو ) لنا من شفعاء
أي الم هذه الكلمات الثالث -وهل-بل-وقل-، فيجوز أن يكون قصد ذلك يف قوله) قل ريب أعلم-اجتمعت

تتميما للنظم كما وقع مثل ذلك -وقل-تدغم يف مثلها ويف الراء وجيوز أن يكون مل يقصد ذلك وإمنا وقع منه كلمة
يف كلم عديدة من هذه القصيدة وهذا الوجه هو الظاهر ألن الباب معقود فيما اتفق عليه من إدغام ما سبق اخلالف 

ذكره من الالمات املختلف فيها هو الم بل وهل ومل جيمع هذا الباب ذكر مجيع ما اتفق عليه وهلذا فيه والذي سبق 
قلت ألن قل فعل قد -قل تعالوا-بل تأتيهم ومل يدغم-هل ترى-يف ترمجة الباب ، فإن قلت مل أدغم-قل-مل يذكر

ل كلمتان مل حيذف منهما شيء أعل حبذف عينه فلم جيمع إىل ذلك حذف المه باإلدغام من غري ضرورة وبل وه
قلت لشدة القرب بني الالم والراء وبعد الالم من التاء -قل ريب-فأدغم المهما ، فإن قلت فقد أمجعوا على إدغام

واهللا أعلم ، وقوله راها بألف بعد الراء أراد راءها هبمزة بعد األلف مقلوب رآها بألف بعد اهلمزة وكالمها لغة 
روان فقصر الناظم املمدود من هذه اللغة ونصب قوله ويعقال على جواب االستفهام بالواو كقوله ويلمه لو راءه م

  واهللا أعلم
)٢٧٦(  

  َوَما أَْولُ الِْمثْلَنيِ ِفيِه ُمَسكٌَّن فَالَ ُبدَّ ِمْن إِْدغَاِمِه ُمَتمَثِّالَ

واحدة يف مثلها خاف أن يظن أن ملا ذكر أن الذال من إذ والدال من قد وتاء التأنيث والالم من بل وهل تدغم كل 
ذلك خمتص هبذه الكلمات فتدارك ذلك بأن عمم احلكم وقال كل مثلني التقيا وأوهلما ساكن فواجب إدغامه يف 

، وال خيرج من هذا  -ما تقدم-الثاين لغة وقراءة وسواء كان ذلك يف كلمة حنو يدرككم املوت أو يف كلمتني حنو
، فإنه ميد عند القراء وال يدغم وقرأت يف حاشية نسخة قرئت على ) يف يومني(-)لواوأقب(العموم إال حرف املد حنو 

املصنف رمحه اهللا قوله متمثال يريد متشخصا ال هوائيا واحترز هبذا عن الياء والواو إذا كانتا حريف مد ، قلت وهذا 
، خالف ) اليه هلك عين سلطانيهويف م(احتراز فيه بعد من جهة أن متمثال غري مشعر بذلك إذا أطلق واهللا أعلم 

واملختار الوقف على ماليه فإن وصل مل يتأت الوصل إال باإلدغام أو حتريك الساكن وقال مكي يف التبصرة يلزم من 
، ألنه قد أجراها جمرى األصلي حني ألقى احلركة وقدر ثبوهتا يف ) ماليه هلك-أن يدغم-كتابيه إين(ألقى احلركة يف 

-ظهار قرأت وعليه العمل وهو الصواب إن شاء اهللا تعاىل ، قلت يعين باإلظهار أن يقف علىالوصل ، قال وباإل
وقفة لطيفة وأما إن وصل فال ميكن غري اإلدغام أو التحريك وإن خال اللفظ من أحدمها كان القارئ واقفا -ماليه

-و-حصدمت(من خمرج واحد حنو  وهو ال يدري بسرعة الوصل وإن كان احلرفان يف كلمة واحدة خمتلفتني إال أهنما
، فاإلدغام لكوهنما من خمرج واحد يف كلمة واحدة ذكره الشيخ يف شرحه ) إن طردهتم-و-أمل خنلقكم-و-وعدمت

وهذا مما يدل على أن الساكن من املثلني واملتقاربني أثقل من املتحرك حيث أمجع على إدغام الساكن واختلف يف 
م من اجتماع اهلمزتني والثانية ساكنة فإهنم أوجبوا إبداهلا وإن كانت متحركة إدغام املتحرك ونظري هذا ما تقد

جوزوا تسهيلها ومل يوجبوه وما ذكرناه من أن حرف املد ال يدغم قد ادعى فيه أبو علي األهوازي اإلمجاع فقال يف 
  كتابه الكبري املسمى باإليضاح املثالن إذا اجتمعا وكانا واوين قبل



ة أو ياءين قبل األوىل منهما كسرة فإهنم أمجعوا على أهنما ميدان قليال ويظهران بال تشديد وال األوىل منهما ضم
، قال وعلى هذا وجدت ) يف يتامى النساء(يف يوسف ) آمنوا وكانوا(إفراط يف التلبني بل بالتجويد والتبيني مثل 

ط يف الرواية وأخطأ يف الدراية ، قال فأما أئمة القراءة يف كل األمصار وال جيوز غري ذلك فمن خالف هذا فقد غل
عصوا -عفوا وقالوا(الواو إذا انفتح ما قبلها وأتى بعدها واو من كلمة أخرى فإن إدغامها حينئذ إمجاع مثل 

  ، وحنو ذلك وذكر أن بعض شيوخه خالف يف هذا واهللا سبحانه أعلم) واتقوا وآمنوا-آووا ونصروا-وكانوا
  باب حروف قربت خمارجها

)٢٧٧(  
  ـاَِصداً َوالَ)قـ(مِيداً َوَخيِّْر ِفي يَُتْب )َحـ(َسا )ر(ـْد )قَـ(َوإِْدغَاُم باِء الَْجْزمِ ِفي الْفَاٍء 

أضاف الباء إىل اجلزم الداخل عليها أراد الباء اجملزومة وهي يف مخسة مواضع أما ثالثة منها فالباء فيها جمزومة بال 
، واملوضعان اآلخران ) ومن مل يتب فأؤلئك(-)وإن تعجب فعجب قوهلم(-)أو يغلب فسوف(خالف عند النحويني 

، فألجل االختصار مسي ) اذهب فإن لك-فمن-قال اذهب(الباء فيهما جمزومة عند الكوفيني دون البصريني ومها 
حدا الكل جزما واختار قول الكوفيني والبصريون يسمون حنو هذا وقفا فلو عرب عن الكل بالوقف لكان خطأ ألن أ

مل يقل يف الثالثة األول إهنا موقوفة واالختصار منعه أن ينص على كل ضرب بامسه وصفته أي ادغم الباء املوصوفة 
، وعرب عن ) ومن مل يتب فأؤلئك(يف الفاء خالد والكسائي وأبو عمرو وخلالد خالف يف قوله تعاىل يف احلجرات 

اآلخر فأنت فيها خمري ألن الكل صحيح ومثله ما تقدم يف اخلالف بلفظ التخيري إذ ال مزية ألحد الوجهني على 
، ) ومن مل يتب فأؤلئك(سورة الفاحتة وقالون بتخيريه جال وهذه عبارة صاحب التيسري هنا فإنه قال وخري خالد يف 

وأظهر ذلك الباقون وأثىن على اإلدغام بأنه قد رسا محيدا أي ثبت حممودا خالفا ملن ضعفه هنا وقاصدا حال 
لوالء بالفتح النصر أي قاصدا بالتخيري نصر الوجهني املخري فيهما ، فإن قلت مل قال وإدغام باء اجلزم ، قلت ألن وا

وهللا (الباء غري جمزومة مل تدغم إال يف رواية شاذة عن أيب عمرو يف اإلدغام الكبري ألنه إدغام متحرك ال ريب فيه 
  )من املغرب فبهت-املشرق واملغرب فأينما

)٢٧٨(  
  اَعْوا َوَشذَّا َتثَقُالً)َر(ـلَُّموا وََنْخِسْف بِهِْم )سـَ(َوَمْع َجْزِمِه َيفَْعلْ بِذِلَك 

اهلاء يف جزمه ليفعل ألنه مؤخر يف املعىن حنو يف بيته يؤيت احلكم أي وإدغام لفظ يفعل مع جزمه أي حال كونه 
ويوم القيامة ترى (ما يتعلق هبا حنو قوله تعاىل جمزوما وحرف العطف كما جيوز دخوله على اجلملة يدخل أيضا على 

، أي وترى يوم ومعناه أدغم أبو احلارث عن الكسائي الالم اجملزومة من يفعل ذال ذلك ) الذين كذبوا على اهللا
، يف ستة مواضع يف القرآن يف البقرة وآل عمران ويف النساء موضعان ويف سورة املنافقني ) ومن يفعل ذلك(وهو ، 
، وقوله سلموا أي سلموه من ) فما جزاء من يفعل ذلك منكم(ان فإن مل يكن يفعل جمزوما مل يدغم حنو والفرق

، يف سورة سبأ راعوا إدغامه أي راقبوه فقرءوا به ومل يلتفتوا إىل من رده ) وخيسف هبم(الطعن مبا احتجوا له به ، 
، واأللف يف قوله وشذا ) بل نقذف باحلق(تدغم حنو  أي أدغم الفاء اجملزومة يف الباء الكسائي وحده فإن حتركت مل

ضمري يفعل وخيسف أي شذ إدغام هذين احلرفني عند أهل النحو فهم يضعفونه وتثقال أي إدغاما وهو متييز أي 
  وشذ إدغامهما أو حال على تقدير ذوي تثقل

)٢٧٩(  



  ـالَ)َح(أَورِثُْتُوا ـمَّاٍد َو)َحـ(َوُعذُْت َعلَى إِْدغَاِمِه َونََبذُْتهاَ شََواِهُد 
)٢٨٠(  
  ذُْبالَ)َيـ(الَ ُبالُْخلُْف )َطـ(ـْرُعُه وَالرَّاُء َجْزماً يِالَِمهاَ كَوَاِصْرب ِلُحكْمِ )َشـ(ـُه )لـَ(

، يف غافر الذنب والدخان ويف طه ) وإين عذت(أي أدغم محزة والكسائي وأبو عمرو الذال يف التاء يف كلمتني ومها 
، يف األعراف والزخرف هؤالء مع هشام ونبذهتا عطف على اهلاء يف ) أورثتموها(الثاء يف التاء يف ، وأدغم ) فنبذهتا(

إدغامه أي على إدغام عذت وإدغام نبذهتا شواهد محاد أو التقدير ونبذهتا كذلك والضمري يف له حلماد أي شواهد 
معىن شرعه طريقه والراء جزما أي قارئ كثري احلمد وشواهد محاد وحال له شرعه كالم حسن ظاهرا وباطنا و

جمزومة أي ذات جزم ونصبه على احلال أي أدغمت يف حال جزمها بالمها أي يف الالم املعهود إدغامها فيها كما 
، أدغمها السوسي ألنه ) يغفر لكم من ذنوبكم(-)أن اشكر يل(-)واصرب حلكم ربك(سبق يف اإلدغام الكبري حنو 

عن الدوري خالف ألن الساكن يدغم منه ما ال يدغم من احملرك على ما سبق يف يدغمها متحركة فساكنة أوىل و
الياء والالم والفاء ومل يذكر صاحب التيسري هذا التفصيل بل ذكر اإلدغام عن أيب عمرو نفسه وقال خبالف بني 

ا ملا قاله النحاء أهل العراق يف ذلك ويذبل اسم جبل أي طال اإلدغام يف شهرته عن أيب عمرو يذبل أي عالء خالف
، وإىل هنا مث كالم الناظم يف اإلدغام فيأخذ للباقني اإلظهار يف مجيع ذلك مث عرب يف املواضع الباقية من هذا الباب 

  باإلظهار فيأخذ للمسكوت عنه اإلدغام فقال
)٢٨١(  

  هْم َخالَـَدا َون َوفيِه الِْخلُْف َعْن َوْرِش)َبـ(ـقُُه )حـَ(ـىت )فَـ(ـْن )َع(َويس اظْهِْر 

حرك النون من هيجاء ياسني ون بالفتح وحقها أن ينطق هبا ساكنة على احلكاية وإمنا فعل ذلك لضرورة الشعر إذا 
، كما يأيت ودال صاد مرمي واختار حركة الفتح على حد ) طس(الساكنان ال يلتقيان يف حشو النظم وكذا نون من 

وجب حتريك امليم للساكن بعدها فتحت فكذا يف هذه املواضع وال جيوز ، فإنه ملا ) أمل اهللا(قوله يف أول آل عمران 
أن يكون إعراهبا ففتحها ألنه مفعول به كما تعرب املبنيات من احلروف عند قصد األلفاظ كما يأيت يف شرح قوله 

وإمنا أراد  وكم لو وليت ألنه لو قصد ذلك لنون إذ ال مانع من الصرف على هذا التقدير ألنه مل يرد اسم السورة
فيقول وياسينا أظهر بنقل حركة مهزة أظهر إىل التنوين مث يقول ونونا -ن-و-يس-هذا اللفظ والوزن مستقيم له يف

مث هو على حذف مضاف أي ونون ياسني أظهر وكذا نون نون ودال صاد ونون طس وكان ينبغي أن يذكر النون 
ألنه منه وفرع من فروعه وإمنا ذكره هنا ألجل صاد مرمي  من هذه احلروف يف باب أحكام النون الساكنة والتنوين

يس (لئال يتفرق عليه ذكر هذه احلروف ومل يذكرها صاحب التيسري إال يف مواضعها من السور أي أظهر النون من 
خاصة ، ) ن والقلم(، حفص ومحزة وابن كثري وأبو عمرو وقالون وأدغم الباقون وعن ورش وجهان يف نون ) ن-و

خال مضى أي سبق ذكر املتقدمني له ووجه اإلدغام يف ذلك ظاهر قياسا على كل نون ساكنة قبل واو على ومعىن 
ما يأيت يف الباب اآليت ووجه اإلظهار أن حروف اهلجاء يف فواتح السور وغريها حقها أن يوقف عليها مبينا لفظها 

  ألهنا ألفاظ مقطعة غري منتظمة وال مركبة ولذلك بنيت ومل تعرب
)٢٨٢(  
  ـْصرِ َصاَد مَْرَيَم َمْن ُيرِدْ ثَوَاَب لَبِثَْت الْفَْرَد َواجلَْمُع َوصَّالَ)َنـ) (ِحرِْميُّ(َو



) كهيعص ذكر(أي أظهر نافع وابن كثري وعاصم مجيع ما يف هذا البيت وهو ثالثة أحرف الدال من هجاء صاد يف ، 
ا بقوله صاد مرمي وأظهروا الدال عند الثاء املثلثة من قوله ، فلهذا ميزها منه) والقرآن(، وال خالف يف إظهارها من 

بضم التاء -لبثت-كيفما وقع فردا ومجعا فالفرد-لبثت-، حيث وقع وأظهروا الثاء عند التاء من) ومن يرد ثواب(
إن كان ، فهو و) لبثنا يوما(دون قوله ) إن لبثتم إال قليال(واجلمع حنو قال ) قال كم لبثت قال لبثت(وفتحها حنو 

مجعا إال أنه ليس فيه تاء واملدغم إمنا هو الثاء عند التاء ألن املثال الذي ذكره كذلك وهو لبثت مث قال الفرد 
واجلمع يعين من هذا اللفظ دون غريه وقوله صاد مرمي مفعول وصل يف آخر البيت وكذا ما بعده وهلذا نصب نعت 

ز أن يكون ذلك مفعول فعل مضمر أي أظهر صاد مرمي وما لبثت وهو الفرد واجلمع أي وصل هذا اجملموع وجيو
وكل وعد (بعده ألن الكالم يف اإلظهار ويقع يف بعض النسخ للفرد واجلمع بالضم ، قال الشيخ رمحه اهللا هو مثل 

، يف قراءة ابن عامر وال حاجة إىل العدول عن النصب عطفا على صاد مرمي ألن حكم الكل واحد فال معىن ) اهللا
بعضه عن بعض واهللا أعلم ، مث قال وصل أي وصل هذه اجلملة إلينا باإلظهار والضمري يف وصل عائد على  لقطع

لفظة حرمي نصر ألنه مفرد دال على مثىن كما سبق تقريره يف الرموز فهو كقوله يف موضع آخر حرميه كال وال 
  إال أن تكون األلف لإلطالقتكون األلف يف وصال ضمري تثنية ألن القارئ ثالثة ال إثنان فلم يبق 

)٢٨٣(  
  غْفَالَ)َد(ـاَشَر )َع(ـاَزا اَتَخذُْتمْ أََخذُْتْم َوِفي اِإلفَْراِد )فَـ(َوطس ِعْنَد الِْميم 

يف أول الشعراء والقصص احترازا من الذي يف أول النمل فإن -طسم-فاز باإلظهار عند امليم يعين-طس-أي ونون
وأخذمت على (-)اختذمت آيات اهللا(محزة وأظهر حفص وابن كثري الذال من حنو نونه مظهرة بال خالف والفاء رمز 

لئن اختذت إهلا (-)فأخذهتم فكيف كان عقاب(، فهذا ضمري اجلمع مث قال ويف اإلفراد يعين حنو ) ذلكم إصري
اإلفراد عاشر  ، وتقدير الكالم إظهار اختذمت يف اجلميع ويف) مث أخذهتا وإيل املصري(-)لتخذت عليه أجرا(-)غريي

دغفال ويقال عيش دغفل أي واسع وعام دغفل أي خمصب يشري إىل ظهور اإلظهار وسعة االحتجاج له وال مانع 
  من توهم أن إظهار اختذمت وأخذمت لفاز مث قال ويف اإلفراد حفص وابن كثري والواو فصل

)٢٨٤(  
ارِ )َد(ـُه )لـَ(ـاَ َيلَْهثْ )جـ(ـاََع )ضـ(ـَما )كـَ(ـرِيبٍ بُِخلْفِهِْم )قَـ(ـرٍ )بـَ(ـدى )ُهـ(َوِفي اْركَب 

  ـهَّالَ)جـُ(
، أظهر الباء البزي ) اركب معنا(أي واإلظهار يف اركب هدى قارئ ذي بر متواضع يعين قوله تعاىل يف سورة هود 

، هشام ) يلهث ذلك(وقالون وخالد خبلف عنهم وأظهرها ابن عامر وخلف وورش بال خالف وأظهر الثاء من 
ابن كثري وورش ويلهث موضعان يف األعراف اخلالف يف الثاين منهما واألول ال خالف يف إظهار ثائه فكان ينبغي و

أن يقيده كما قيد صاد مرمي ، فإن قلت الثاء ال تدغم يف اهلمزة فلهذا اغتفر أمرها قلت والدال ال تدغم يف الواو 
انتشر واشتهر من ضاع الطيب إذا فاحت رائحته ودار فعل  فهال اغتفر أمرها والرب بفتح الباء ذو الرب وضاع أي

  أمر من دارى يداري وجهال مجع جاهل وما أطبع اقتران هذه الكلمة يف الظاهر كما ضاع جا يلهث
)٢٨٥(  

  ـوْداً َوُموبِالَ)َج(َنا بالُْخلِْف )َد(َوقَالُونُ ذُو ُخلٍْف َوِفي الْبَقََرْه فَقُلْ يَُعذِّْب 



اخلطبة أنه إمنا مسى قالون هنا بعد الرمز ألنه يذكر اخللف له كأنه مستأنف مسألة أخرى كقوله  قد تقدم يف شرح
وبصروهم أدري وهلذا قال ذو خلف بالرفع ألنه خرب وقالون الذي هو مبتدأ ولو عطف قالون على ما قبله لقال ذا 

، يف آخر البقرة فابن عامر ) يشاء يعذب من(خلف نصبا على احلال يعين لقالون خالف يف الثاء من يلهث وأما 
وعاصم يضمان الباء كما سيأيت يف موضعه والباقون من القراء يسكنوهنا مث مث انقسموا فمنهم من أظهرها وهو 
ورش وعن ابن كثري خالف وأدغم الباقون وأسكن الناظم اهلاء من البقرة ضرورة وكذا ما يأيت مثله وهو جائز 

، واجلود املطر الغزير ونصبه على احلال أي ذا ) ملا رأى أن ال دعه وال شبع (جز ، للشاعر يف الضرورة قال الرا
محى صوبه باخللف در (جود وموبال عطف عليه وهو اسم فاعل من أوبال وقد استعمل فعله يف سورة األنعام فقال 

ال مثل أغدوا جرب أي صار ، واملعروف وبلت السماء فهي وابلة والوابل املطر الغزير فيجوز أن يكون أوب) وأوبال
  ذا وبل وقيل املوبل الذي أتى بالوبل وهو املطر واهللا أعلم

  باب أحكام النون الساكنة و التنوين
)٢٨٦(  

  َوكُلُُّهُم التَّْنويَن وَالنُّونَ اْدغَُموا بِالَ غُنٍَّة ِفي الّالَمِ َوالرَّا لَِيجُْمالَ
وأسقطوا غنة التنوين والنون منهما لتنزهلما من الالم والراء منزلة  أي كل القراء أدغمومها يف الالم والراء للقلب

املثل لشدة القرب والضمري يف ليجمال لالم والراء أو التنوين والنون ومل يقيد النون يف نظمه بالسكون اجتزاء بذكر 
اط لفظ كل ألن ذلك يف ترمجة الباب ولو قال وقد أدغموا التنوين والنون ساكنا حلصل التقييد ومل يضر إسق

  الضمري يف أدغموا يغين عنه
)٢٨٧(  

  َوكُلٌّ بَِيْنُمو أَْدغَُموا َمَع غُنٍَّة َوِفي الَْواوِ َوالَْيا ُدونََها َخلٌَف َتالَ

جرت عادة املصنفني أن يقولوا النون الساكنة تدغم يف حروف كلمة يرملون فلما قدم الناظم يف البيت السابق ذكر 
باقي من حروف يرملون يف كلمة ينمو أي كل القراء أدغموا النون الساكنة والتنوين يف حروف الالم والراء مجع ال

ينمو وهي أربعة الياء والنون وامليم والواو ومل يذهبوا غنتهما معها ألن حروف ينمو ليست يف القرب إليها كقرب 
إخفاء ال إدغام وإمنا يقولون له إدغام جمازا  الالم والراء ، قال الشيخ رمحه اهللا اعلم أن حقيقة ذلك يف الواو والياء

وهو يف احلقيقة إخفاء على مذهب من يبني الغنة ألن ظهور الغنة مينع متحض اإلدغام ألنه ال بد من تشديد يسري 
فيهما وهو قول األكابر قالوا اإلخفاء ما بقيت معه الغنة وأما عند النون وامليم فهو إدغام حمض ألن يف كل واحد 

دغم واملدغم فيه غنة وإذا ذهبت إحدامها باإلدغام بقيت األخرى وخلف أدغمهما عند الواو والياء بال غنة من امل
كما يفعل عند الالم والراء فهو إدغام حمض على قراءته وقوله دوهنا أي دون الغنة ويف اللغة حذف الغنة وإبقاؤها 

  ىل الكل وإىل خلف ما سبق ذكره من نوين يس ون والقلمجائز عند احلروف الستة ويستثىن مما نسبه يف هذا البيت إ
)٢٨٨(  

  َوِعْنَدُهَما ِللكُلِ أَظْهِْر بِِكلَْمٍة َمَخافَةَ إِْشبَاِه الُْمَضاَعِف أَثْقَالَ

أي وعند الواو والياء أظهر النون الساكنة إذا جاءت قبلهما يف كلمة واحدة حنو صنوان وقنوان والدنيا وبنيانه 
، يبدهلا خوفا من أن يشبه لفظه ) رءيا(ت ألشبه ما أصله التضعيف وهذا كاستثناء السوسي مهزة ألنك لو أدغم

لفظ الري كما تقدم ومل تلتق النون الساكنة يف كلمة بالم وال راء وال ميم يف القرآن العزيز فلهذا مل يذكر من 



مثلية وأما التنوين فال مدخل له يف وسط حروف يرملون غري الواو والياء وأما النون إذا لقيها فيجب اإلدغام لل
الكلمة وال يف أوهلا وأثقال حال من فاعل إشباه وهو الذي فيه الكالم وإشباه مصدر أشبه كإكرام مصدر أكرم 
وأضيف إىل املفعول وهو املضاعف أي خمافة إشباه هذا الذي ذكرناه وهو صنوان وحنوه يف حال كونه ثقيال أي 

ف هو املفعول أضيف إليه املصدر حنو عجبت من إكرام زيد أي من إكرام عمرو له مدغما املضاعف فاملضاع
  واملضاعف هو الذي يف مجيع تصرفاته يكون أحد حروفه األصول مكررا حنو حيان وحتان ورمان واهللا أعلم

)٢٨٩(  
  ـفَّالَ)غُـ(ـاَليِه )خـ(ـمَّ )َعـ(ـكٌْم )ُحـ(ـاََج )ـه(الَ )أَ(َوِعْنَد ُحُروِف الَْحلْقِ ِللكُلِ أُظْهَِرا 

يعين أظهر التنوين والنون الساكنة لكل القراء إذا كان بعدمها أحد حروف احللق لبعدمها منها سواء كان ذلك يف 
كلمة أو كلمتني مث بني حروف احللق بأوائل هذه الكلمات من أال إىل آخر البيت وحروف احللق سبعة ذكر منها 

مل يذكرها ألهنا ال تأيت أول كلمة وال بعد ساكن أصال ، ألهنا ال تكون إال ساكنة ستة وبقي واحد وهو األلف وإمنا 
، وال توجد نون ساكنة قبل مهزة يف القرآن يف كلمة غري ينأون ) من أسلم-وينأون-كل آمن(فمثاهلما عند اهلمزة 

، وعند ) من حاد اهللا-واحنر-يةنار حام(، ومثاهلما عند احلاء ) من هاجر إليهم-منها-جرف هار(ومثاهلما عند اهلاء 
إن -من خاف ، و-و-واملنخنقة-يومئذ خاشعة-وعند اخلاء-، من عمل) أنعمت عليهم(-)حقيق على(العني 
، وقوله خاليه أي ماضيه وغفال مجع ) من غل-فسينغضون-من ماء غري آسن(وعند الغني -من خزي-و-خفتم

عث وجمازاة كل بعمله فهذا حكم عظيم عم الغافلني عنه كقوله ، غافل وكأنه أشار هبذا الكالم إىل املوت أو إىل الب
، ويف مواعظ احلسن البصري رمحه اهللا أيها الناس إن هذا املوت قد فضح ) قل هو نبؤ عظيم أنتم عنه معرضون(

حيمل  يا غفلة شاملة للقوم كأمنا يروهنا يف النوم ميت غد(الدنيا فلم يبق لذي لب فرحا ، وما أحسن قول بعضهم ، 
، وقوله أال استفتاح كالم وهاج مبعىن هيج الغافل هذا احلكم أي حركه فلم يدع له قرارا وال هناء ) ميت اليوم

  بعيش أيقظنا اهللا تعاىل بفضله من هذه الغفلة
)٢٩٠(  

  َوقَلُْبُهَما ِميماً لََدى الَْيا وَأَْخِفيا َعلَى غُنٍَّة ِعْنَد الَْبَواِقي ِلَيكُْمالَ

أو يف -أنبئهم(الذي تقلبان فيه ميما هو عند الباء يعين إذا التقت النون الساكنة مع الباء يف كلمة حنو  أي املوضع
، قلبا ميما ) مسيع بصري(، وإذا التقى التنوين مع الباء وال يكون ذلك إال يف كلمتني حنو ) أن بورك-كلمتني حنو

نة النون فتوسطت بينهما ومل يقع يف القرآن وال فيما دون ليخف النطق هبما ألن امليم من خمرج الباء وفيها غنة كغ
من كالم العرب ميم ساكنة قبل ياء يف كلمة واحدة فلم خيف إلباس يف مثل عنرب ومنرب وعند باقي احلروف غري 
ا هذه الثالثة عشر وغري األلف أخفى التنوين والنون مع بقاء غنتهما ألهنا مل يستحكم فيها البعد وال القرب منهم

فلما توسطت أعطيت حكما وسطا بني اإلظهار واإلدغام وهو اإلخفاء وسواء يف ذلك ما كان يف كلمة وما كان يف 
غفور -أن قالوا خبلق جديد-إن كنتم-من جاء باحلسنة-إن تتوبا-أنفسكم-أنشأكم-أنذر الناس-أنتم(كلمتني حنو 

ال بوجوههما وهي الم العاقبة أي لتؤل ، وقوله ليكمال أي ليكم) أزواجا ثالثة-على كل شيء قدير-شكور
عاقبتهما إىل كمال أحكامهما ألن هذه الوجوه هي اليت هلما يف اللغة وهي اإلدغام يف حروف يرملون الستة 

واإلظهار يف حروف احللق الستة أيضا والقلب عند الباء واإلخفاء يف البواقي مث اإلدغام بغنة وبغري غنة فكمل 
  الوجوه واهللا أعلم ذكرها يف النظم من هذه



  باب الفتح و اإلمالة وبني اللفظني
)٢٩١(  

  َوَحْمَزةُ ِمْنُهْم َوالِْكسَاِئيُّ َبْعَدهُ أََماالَ ذََواِت الْياَِء َحْيثُ تأَصَّالَ

منهم أي من القراء كقوهلم أنت منهم الفارس الشجاع أي من بينهم والكسائي بعده ألنه أخذ عنه أماال ذوات الياء 
أللفات اليت انقلبت عن الياء احترازا عن ذوات الواو وهي األلفات اليت انقلبت عن الواو فاجتزأ بالصفة يعين ا

لشهرهتا عن املوصوف واإلمالة تقع يف األلف واهلاء والراء وهذا الباب مجيعه يف إمالة األلف والذي بعده يف إمالة 
أللف تكون أصلية ومنقلبة وتارة زائدة واعلم أن كل ألف منقلبة اهلاء والثالث يف إمالة الراء على ما سيأيت بيانه مث ا

عن ياء فجائز إمالتها وهي أن تكون عينا أو الما فالعني حنو باع وسار ألهنما من البيع والسري وهذا النوع جائز 
ا هو الذي ، فهذ) رمى(و) هدى(والالم حنو ) شاء-و-جاء(اإلمالة لغة مطلقا وقراءة يف بعض املواضع اآلتية حنو 

ميال مطلقا عند القراء ملن مذهبه اإلمالة وأطلق الناظم ذوات الياء وهو لفظ ذوات الياء وهو لفظ يقع على 
أمال الكسائي بعد محزة (الضربني ومراده الضرب الثاين ومل يبني يف نظمه احلرف الذي تقع فيه اإلمالة ولو أنه قال ، 

حلرف املمال وشرطيه ومها كونه عن ياء وكونه طرفا أي تكون الم ، لذكر ا) إن تطرفت ألفات حيث ياء تأصال
الفعل وإمنا خص القراء اإلمالة بذلك ألنه طرف واألطراف حمل التغيري غالبا واإلمالة تغيري فإهنا إزالة األلف عن 

وحنوه إذا عوجته استقامتها وحتريف هلا عن خمرجها إىل حنو خمرج الياء ولفظها وأخذ هلا هذا االسم من أملت الرمح 
فأثاهبم (ميال وكذا ) وسار بأهله(عن استقامته أي أما ال ألفات الياء إن تطرفت احترازا من املتوسطة فقوله تعاىل 

، لتوسط األلف فيها واأللف يف أثاب عن واو يف األصل وإمنا جيوز إمالتها لغة ألن الفعل قد زادت حروفه ) اهللا
يت يف شرح قوله وكل ثالثي يزيد فإنه ممال وقوله حيث تأصال قال الشيخ أي فرجع إىل ذوات الياء على ما سيأ

حيث كان الياء أصال وهو أحد أسباب اإلمالة وأكثر أنواعها استعماال وإمنا أميلت األلف لتدل على األصل ، قلت 
  فكأن قوله حيث تأصال خرج خمرج التعليل

كل واحدة منهما وفيها معىن التعليل حنو قولك حيث جاء فإن حيث من ظروف املكان وإذ من ظروف الزمان تأيت 
زيد فال بد من إكرامه وإذ خرج فال بد من التزامه أي ألجل أن الياء أصلها أميلت ومل خيرج ذلك خمرج االشتراط 
فإن هذا شرط مستغىن عنه بقوله ذوات الياء كما قال صاحب التيسري كان محزة والكسائي مييالن كل ما كان من 

مساء واألفعال من ذوات الياء ومل يرد على ذلك لكنه ما أراد بذوات الياء إال كل ألف تنقلب ياء يف تثنية أو مجع األ
-و-موسى(أو عند رد الفعل إىل املتكلم أو غريه فيدخل يف ذلك ما الياء فيه أصل وما ليست بأصل وهلذا مثل 

، وحنوه مما األلف فيه ) العمى-و-اهلدى(وكذلك ، ، وحنوه ما ألفه للتأنيث مث قال ) يتامى-و-إحدى-و-عيسى
منقلبة عن ياء فجمع بني النوعني فعرب عنهما بذوات الياء فيجوز أن يكون الناظم سلك هذا املسلك وقسم ذوات 

الياء إىل ما األلف فيه أصل وإىل ما األلف فيه للتأنيث وسيأيت كل ذلك وجيوز أن يكون املراد تأكيد ما تقدم أي أن 
مالة ال تقع يف قراءهتما إال حيث كانت الياء اليت انقلبت عنها األلف أصال وهذا وإن كان معلوما من قوله ذوات اإل

الياء فإن ذلك ال يقال إال ملا كانت الياء فيه أصال فإنه غري معلوم من اللفظ بل من قاعدة علم التصريف فنص عليه 
أللفات الزوائد كألف نائم والعب وإمنا تقع يف ألف منقلبة عن ياء لفظا وغرضه إعالم أن اإلمالة هلما ال تقع يف ا

هي الم الكلمة وجيوز أن يكون املعىن حيث تأصال الياء أي متكنت متكنا تاما حبيث رمست الكلمة هبا ال بالواو 
لى الياء فأميلت األلف موافقة للرسم فهذه ثالثة أوجه يف معىن هذا الكالم إن كان فاعل تأصال ضمريا عائدا ع



واأللف فيه لإلطالق وجيوز أن تكون األلف للتثنية وهي ضمري عائد على محزة والكسائي وله وجهان من املعاين ، 
أحدمها يف املواضع اليت تأصالها أي أهنما أصال هلا أصال فكل ما دخل يف ذلك األصل والضابط أمااله مث بني األصل 

   حيث تأصالمهاوالضابط بالبيت اآليت ، والثاين أن املعىن

أي كانا أصال يف باب اإلمالة الستيعاهبما منهما ما مل يستوعب غريمها فكل من أمال شيئا فهو تابع هلما أو ألحدمها 
يف الغالب أي فعمما مجيع ذوات الياء ألهنما ليس من مذهبهما ختصيص أفراد من الكلم باإلمالة خبالف ما فعل 

لة هذه األلف املنقلبة عن الياء هلما بني ما هي مرسومة يف املصحف بالياء وما هي غريمها كما ستراه مث ال فرق يف إما
-و-تواله-و-طغا(مرسومة باأللف فإن من ذوات الياء ما رسم يف املصحف باأللف كما ترسم ذوات الواو حنو 

لفها منقلبة عن ياء عند ، وغري ذلك ، وأما احلياة فلم متل وإن كانت أ) الدنيا-و-العليا-و-األقصا-و-أقصا املدينة
قوم ألن ألفها رمست واوا يف املصحف وألن اخلالف قد وقع يف أصل ألفها فوقع الشك يف سبب اإلمالة فتركت 
وعدل إىل الفتح فإنه األصل وكل ما أميل ففتحه جائز وليس كل ما فتح إمالته جائزة مث من ضرورة إمالة األلف 

حنو الكسرة مث إن محزة والكسائي مييالن األلف املوصوفة باألوصاف حيث متال أن ينحى باحلرف الذي قبلها 
  املذكورة حيث وجدت إال يف مواضع خالف فيها بعضهم أصله ويف مواضع زاد معهم غريهم مث بني ذات الياء فقال

)٢٩٢(  
  َوَتثْنَِيةُ األْسماِء َتكْشِفَها َوإِنْ َرَدْدتَ إِلَْيَك الْفِْعلَ َصاَدفَْت َمنْهالَ

هلاء يف تكشفها لذوات الياء أو األلف املمالة املفهومة من سياق الكالم أي تكشف لك أصلها إن كانت يف اسم ا
) فاستحبوا العمى(وكذا ) ودخل معه السجن فتيان(، ألن هذا لو ثىن النقلبت األلف ياء حنو ، ) قال لفتاه(تثنية حنو 

، فإن ) أبا أحد-و-عصاي-و-عصاه-و-سنا برقه-و-)فشفا جر(و-الصفا(، لو ثنيته لقلت عميان وهذا خبالف 
األلف يف ذلك كله أصلها الواو ويثين مجيع ذلك هبا وأما األلف يف األفعال فيكشفها أن تنسب الفعل إىل نفسك 

، ألنك تقول رميت وسعيت خبالف دعا وعفا وخال ) سعى-و-رمى(وإىل خماطبك فإن انقلبت فيه ياء أملتها حنو 
ا فإنك تقول فيهما دعوت وعفوت إىل آخرها ويكشفها لك أيضا لفظ املضارع حنو يدعو ويعفو وبدا وعال وجن

وحلوق ضمري التثنية حنو دعوا وعفوا واالشتقاق يكشف األمرين حنو الرمي والسعي والعفو والعلو فإن قلت من 
وايا مجع حاوية فاأللف عن ياء كائنة يف مجلة األمساء املمالة ما ال تظهر التثنية ياءه اليت انقلبت األلف عنها حنو احل

املفرد ويف تثنية املفرد ولكن اللفظ املمال يف القرآن ال يثىن فلم يكشف هذا اللفظ تثنية فكيف قال وتثنية األمساء 
تكشفها قلت ذكر ذلك كالعالمة والعالمة قد ال تعم ولكنها تضبط األكثر واحلد يشمل اجلميع وهو قوله ذوات 

ف من آخر احلوايا من ذوات الياء وأصلها حواوى على حد ضوارب ألنه مجع حاوية وهي املباعر على الياء واألل
أنك لو قدرت من هذا فعال ورددته إىل نفسك لظهرت الياء حنو حويت وصاحب التيسري ذكر هذا احلرف مع 

ردا لإلمالة ، وهذه استعارة يتامى وأيامى فجعل اجلميع يف باب فعاىل الذي يأيت ذكره وقوله صادفت منهال أي مو
حسنة ألن طالب العلم يوصف بالعطش فحسن أن يعرب عن بغيته ومطلوبه باملورد ، كما يعرب عن كثرة حتصيله 

  بالري فيقال هو ريان من العلم مث مثل ذوات اليا من األمساء واألفعال فقال
)٢٩٣(  

  تَأْنِيِث ِفي الْكُلِّ مَيَّالََهدى وَاْشتََراُه َوالَْهوى َوُهَداُهُم َوِفي أَِلِف الْ



ألنك تقول هديت واشتريت وهويان وهديان فمثل بفعلني وامسني مث ذكر أن محزة والكسائي ميال أيضا ألف 
التأنيث يف كل موضع وقعت فيه فقوله ويف ألف متعلق مبيال أي أوقعا اإلمالة فيها فهو من باب قوله ذي الرمة جيرح 

 الكل بدل من ألف التأنيث أي ويف كل ما فيه ألف التأنيث أوقعا اإلمالة وخالف محزة يف عراقيبها نصلي وقوله يف
أصله يف الرؤيا على ما يأيت وليست ألف التأنيث منقلبة عن ياء وإال الستغىن عنها مبا تقدم وإمنا هي مشبهة باملنقلبة 

، فإن قلت ظهرت فائدة قوله فيما قبل حيث  عن الياء ألجل أهنا تصري ياء يف التثنية واجلمع تقول حبليان وحبليات
تأصال فإن ألف التأنيث ليست أصال فاحترز عنها ، قلت وملاذا حيترز عنها وهي ممالة هلما كما أن األصلية ممالة هلما 

فال وجه لالحتراز إن كانت ألف التأنيث داخلة يف مطلق قوله ذوات الياء وهو ممنوع وإذا مل تكن داخلة فال 
مل يبق فيه إال التأكيد أو املعاين اليت تقدم ذكرها مث ذكر األمثلة اليت توجد فيها ألف التأنيث املقصورة وهي احتراز و

  املمالة فقال
)٢٩٤(  

  َوكَْيَف َجَرْت فَْعلى فَفيَها ُوجُوُدَها َوإِنْ ُضمَّ أَْو يُفَْتْح فَُعاىل فََحصِّالَ

تح الفاء أو بكسرها أو بضمها حنو السلوى والتقوى واملوتى أي وجود ألف التأنيث يف موزون فعلى كيف جرت بف
ومرضى وإحدى وسيما وذكرى والدنيا والقرىب واألنثى وكذلك يف فعاىل بضم الفاء وفتحها حنو كساىل ويتامى 

والتحق هبذا الباب موسى وعيسى وحيىي وهو مذهب القراء اعتمادا على أهنا فعلى فعلى وفعلى والفاء يف فحصال 
برمز ألن مراده هبذا البيت بيان حمل ألف التأنيث وألنه سيقول بعد هذا وعسى أيضا أماال والضمري حلمزة ليس 

والكسائي ولو كان فحصال رمز اللزوم بعد ذلك إذا ذكر مسألة أن يرمز هلا أو يصرح باسم القارئ وال يأيت 
أنه سيذكر اختصاص الكسائي بإمالة  بضمري من تقدم إال إذا كان الباب كله واحدا على أنه يشكل على هذا

مواضع مث قال بعدها وأما ضحاها والضحى والرىب مع القوى فأماالها ويذكر أيضا ما تفرد به حفص عن الكسائي 
مث قال ومما أمااله وجوابه أنه صرح باسم الكسائي وحفص فال إلباس وأما بعد الرمز فلم يفعل مثل ذلك ملا فيه من 

بالنون اخلفيفة ، مث أبدل منها ألفا يف الوقف مث ذكر أهنما أماال أشياء أخر مل تدخل يف الضابط  اإللباس وأراد فحصال
  املتقدم من ذوات الياء األصلية وال يف ضابط ألف التأنيث ولكنها من املرسومات بالياء فقال

)٢٩٥(  
  مَاالَ َوقُلْ بَلىَوِفي اْسمِ ِفي الِْاسِتفَْهامِ أَنَّى َوِفي َمىت َمعاً َوَعسى أَْيضاً أَ

أي وأوقع اإلمالة يف اسم استعمل يف االستفهام وهو أىن وإن كان قد استعمل غري استفهام وهو إذا وقع شرطا حنو 
أىن (أىن تقم أقم معك إال أنه يف القرآن لالستفهام وهلذا قال صاحب التيسري أماال أىن اليت مبعىن كيف حنو قوله تعاىل 

، ) أنا دمرناهم(قلت وغرضهم من هذا القيد أن يفصلوها من أنا املركبة من أن وامسها حنو  ،) أّني لك هذا(-)شئتم
وهو احتراز بعيد ، فإن أحدا ال يتوهم اإلمالة يف مثل ذلك مث قال ويف مىت أي وأوقعا اإلمالة أيضا يف مىت ومعا حال 

مبعىن أهنما اصطحبا يف اإلمالة واالستفهام ،  من محزة والكسائي أي أوقعا معا اإلمالة يف ذلك أو حال من أتى ومىت
وقال الشيخ مراده أن ألف التأنيث أيضا يف اسم استعمل يف االستفهام ، وهو أىن ومىت فأما أىن فكان ابن جماهد 

خيتار أن يكون فعلى فقال الداين وزهنا فعلى وهو كقوهلم قوم تلى أي صرعى وليلة غمى إذا كان على السماء غيم 
 جمهول فأشبهت ألف التأنيث يف ذلك فأميلت ونص النحاة على أنه لو مسى هبا وبيلى لثنيا بالياء وهذا وألف مىت

صحيح ولكن من أين يلزم إذا كانت ألفها جمهولة أن تكون للتأنيث وإمنا وزهنا فعل واأللف الم الكلمة على أن 



ر يف ألفاهتا فـ مىت كإىل وبلى يف ذلك ، مث قال احلروف وما تضمن معناها من األمساء ال يتصرف فيها بوزن وال ينظ
وأماال عسى وبلى أما عسى ففعل تقول فيه عسيت فاأللف منقلبة عن ياء فهو داخل يف ما تقدم فلم يكن له حاجة 
إىل إفراده بالذكر ولكنه تبع صاحب التيسري يف ذلك فإنه قال بعد أىن وكذلك مىت وبلى وعسى حيث وقع ولعله 

بالذكر ألنه ال يتصرف وقيل إن بعض النحاة زعم أهنا حرف كما أطلق الزجاجي على كان وأخواهتا أهنا إمنا أفرده 
حروف مبعىن أهنا أدوات للمعاين اليت اكتسبتها اجلمل معها وملا كفت بلى يف اجلواب ضارعت بذلك اإلسم والفعل 

التأنيث كما حلقت تاء التأنيث مث ورب فأميلت ألفها وقيل إن ألف بلى أيضا بل للتأنيث وهو حرف حلقه ألف 
  وأصلها بل فيجوز على هذا أن يقال ألف أىن كذلك

وأصلها أن مث خرج هذان احلرفان عن معنامها املعروف بلحوق ألف التأنيث هلما إىل معىن آخر فصار أىن على وزن 
شيء من ذلك بألف التأنيث  شىت ورمست أىن ومىت وبلى بالياء وكذا عسى وعيسى وحيىي وموسى وإحلاق األلف يف

بعيد بل هي قسم برأسها فكأنه قال أماال ذوات الياء األصلية وغري األصلية مما رمست ألفه ياء وغري األصلية على 
وموسى عسى عيسى وحيىي ويف مىت وأىن لالستفهام (ضربني ألف تأنيث وملحق هبا ولو قال عوض هذا البيت ، 

للغرض وتبعناه يف ذكر عسى وإن كانت داخلة يف قسم الياء األصلية وخلصنا  ، لكان أحسن وأمجع) تأتى ويف بال
من جزرفة العبارة يف قوله ويف اسم يف االستفهام أىن والضمري يف تأتى لإلمالة وما أبعد دعوى أن األلف يف موسى 

نيب املسمى بيحىي عليه وعيسى وحيىي للتأنيث فموسى وعيسى معربان وحيىي إن كان عربيا فوزنه يفعل والكالم يف ال
  ، فوزنه يفعل واهللا أعلم) وحيىي من حىي عن بينة(وقوله ) ال ميوت فيها وال حيىي(السالم وأما حنو قوله تعاىل 

)٢٩٦(  
  َوَما َرَسُموا بالَْياِء غَْيَر لَدى َوَما زَكى َوإِىل ِمْن َبْعدُ َحتَّى َوقُلْ َعلَى

من األلفات وإن مل تكن الياء أصلية إتباعا للرسم وألهنا قد تعود إىل الياء أي وأماال كل ما رسم يف املصحف بالياء 
-)وتالها(، يف والنازعات ويف والشمس وضحيها ) ودحيها(-)وضحاها(يف صورة وذلك ضحى يف األعراف وطه 

ية لكن ، فهذا مجيع ما رسم من ذوات الواو بالياء على ما ذكره يف قصيدته الرائ) وسجى(-)والضحى(-)وطحاها(
، مل ميلها إال الكسائي وحده كما يأيت وإمالتهما ضحى يف األعراف وطه تبىن على خالف ) وسجى-وطحاها-تالها(

، فألفاهتا مع كوهنا مرسومة بالياء منقلبة عن ياء باإلضافة ) أسفى-و-حسرتى-و-ويلىت(يأيت يف آخر الباب وأما 
إال يف هذه األلفاظ الثالثة فإن الياء اليت انقلبت عنها األلف  فقويت اإلمالة فيها وهذا البيت ال يظهر له فائدة

يف األعراف على قول -ضحى-ليست بأصل يف الكلمة فلم تدخل يف قوله حيث تأصال ويظهر أيضا فائدته يف إمالة 
وهي من من يقول إنه إذا وقف عليه كان الوقف على ألفه األصلية وأما باقي الكلمات اليت ذكرت أهنا رمست بالياء 

، فتعلم ) تتلى-و-يدعى-و-أزكى-و-أدىن(ذوات الواو فكانت تعرف من ذكره إمالة رءوس اآلى وأما حنو 
إمالته من البيت اآليت فإنه من الثالثي الزائد مث ذكر أنه استثىن مما رسم بالياء وليست الياء أصله مخس كلمات فلم 

ه رسم باأللف يف يوسف وبالياء يف غافر وألفه جمهولة فلم متل وهي اسم وفعل وثالثة أحرف فاإلسم لدى مل ميل أن
، هو من ذوات الواو فلم ميل تنبيها على ذلك ) ما زكي منكم من أحد أبدا(ميل ليجري جمرى واحدا والفعل 

ثر واحلروف إىل وحىت وعلى مل متل ألن احلروف ال حظ هلا يف اإلمالة بطريق األصالة إمنا هي لألفعال واألمساء فلم يؤ
فيها رمسها بالياء وكل ما أميل من احلروف بلى ويا يف الندا وال يف أماال إلغنائها عن اجلمل فأشبهت الفعل واإلسم 



وقول الناظم من بعد حىت الدال من بعد جمرورة وبعضهم اختار ضمها وقدر حذف واو العطف من قوله حىت ومعىن 
  د استثناء حىت وكذا معىنالوجهني ظاهر وإذا كسرنا الدال كان التقدير من بع

  قويل أنا فيما تقدم أمال الكسائي بعد محزة أي بعد إمالة محزة
)٢٩٧(  

  َوكُلُّ ثُالَِثيٍّ يِزِيُد فَإِنَُّه ُمَمالٌ كَزَكَّاَها وَأْنَجى َمَع اْبَتلى
وه تصري ياء أي كل لفظ ثالثي ألفه عن واو إذا زيد يف حروفه األصول حرف فأكثر فصار كلمة أخرى أميل ألن وا
-)ترضى(إذا اعتربهتا بالعالمات املقدم ذكرها وذلك كالزيادة يف الفعل حبروف املضارعة وآلة التعدية وغريها حنو 

-)فأجناه اهللا من النار(-)وجنانا اهللا منها(-)وزكاها(-)وتزكى(-)ويزكى(-)وتبلى(-)ويدعى) (وتتلى(-)وتدعى(
، ومن ذلك أفعل يف ) من استعلى(-)فتعاىل اهللا(-)فمن اعتدى عليكم( )فلما جتلى ربه(-)وإذا ابتلى إبراهيم ربه(

، ألن لفظ املاضي من ذلك كله تظهر فيه الياء إذا رددت الفعل إىل ) وأعلى-وأزكى-وأرى-أدىن(األمساء حنو 
 فلظهور الياء يف دعيت ويدعيان-تدعى-نفسك حنو زكيت ورضيت وابتليت وأعليت وأما فيما مل يسم فاعله حنو

فقد بان أن الثالثي املزيد يكون امسا حنو أدىن وفعال ماضيا حنو أجنى وابتلى ومضارعا مبنيا للفاعل حنو يرضى 
) وكل ثالثي مزيد أمله مثل يرضى وتدعى مث أدىن مع ابتلى(وللمفعول حنو يدعى ، ولو قال الناظم رمحه اهللا تعاىل ، 
-ى أن ذلك ميال وجعل سببه الزيادة فقال اإلمالة شائعة يف، جلمع أنواع ذلك وقد نص صاحب التيسري وغريه عل

وشبهه النتقاله بالزيادة إىل ذوات الياء ، قلت الزيادة يف -جنى-و-أجنى-و-استعلى-و-اعتدى-و-تتلى-و-تدعى
أوله إذا كانت مفتوحة ظهرت الواو حنو يدعو ويتلو فإذا ضمت قلبت الواو ألفا النفتاح ما قبلها فمن أين جتيء 

ياء وأين الزيادة اليت اقتضت ذلك ال جائز أن تكون حرف املضارعة فإهنا موجودة يف حالة الضم وجودها يف حالة ال
الفتح والضم والفتح حركتان متقابلتان فليس إمالة هذا ألجل الزيادة وإمنا ألجل أن الياء ظهرت يف املاضي يف 

ع عن املاضي فلهذا اعتقد يف ألف تدعى أهنا ياء وأميلت قولك دعى قلبت الواو ياء النكسار ما قبلها واملضارع فر
  مع أن رسم املصحف الكرمي فيها بالياء

، وارد على ما ذكره يف هذا البيت فإنه ثالثي زاد وال ميال ألن ألفه ليست طرفا ) فأثاهبم اهللا مبا قالوا(وقوله تعاىل 
  وهو مل يشترط الطرف فلهذا ورد واهللا أعلم

)٢٩٨(  
  أَْحَيا َعْنُهَما بَْعَد َواوِِه َوِفيَما َسوَاُه ِللِكَساِئي مُيِّالًَولَِكنَّ 

-أي إذا جاء أحيا أو حيىي بعد الواو فإهنما أمااله قال يف التيسري واتفقا يعين الكسائي مع محزة على اإلمالة يف قوله
-فأحيا به-و-محزة بإمالة أحياكم، إذا كان منسوقا بالواو وتفرد الكسائي دون ) وأمات وأحيا(،  -وحيىي وال حيىي

حيث وقع إذا نسق ذلك بالفاء أو مل ينسق ال غري وإمنا ذكر هذا البيت ليبني ما انفرد به الكسائي وهلذا -أحياها-و
أتى حبرف لكن اليت لالستدراك وإال فما اجتمعا عليه من ذلك داخل يف ذوات الياء فكأنه قال أماال اجلميع لكن 

  لكسائي مث استوىف مجيع ما انفرد به الكسائي من ذلك وغريه فقالكذا وكذا تفرد به ا
)٢٩٩(  

  َوُرْءَياَي وَالرءَُيا َوَمْرَضاِت كَْيفََما أََتى َوَخطَاَيا ِمثْلُُه ُمَتقَبَّالً



رؤيا فعلى مستثناة مما فيه ألف التأنيث ومرضاة مفعلة من الرضوان ترجع ألفها إىل الياء يف التثنية واجلمع فهي 
مغزى ومدعى ألن ألفها ترجع إىل الياء يف املاضي حنو رضيت وذكر مكي يف الثالثي الزائد مرضاة وكمشكاة ألن ك

ضابطه ما كانت ألف اإلمالة فيه رابعة فصاعدا فمرضاة مستثناة من ذلك حلمزة خبالف مزجاة فإهنا ممالة هلما وقوله 
ا فإنه مل ميلها كيف ما أتت ألن رؤياك مل ميلها إال الدوري كيف ما أتى يعىن حنو مرضاة اهللا ومرضايت خبالف الرؤي

عنه كما يأيت فلهذا قال ورؤياي والرؤيا أي هاتان اللفظتان مع ما بعدمها ممال للكسائي وخطايا مثله أي مثل مرضاة 
ا وألهنا من ياء ، واإلمالة يف ألفها األخرية ألجل الياء قبله) وخطاياهم-خطاياكم-خطايانا(مييلها كيف ما أتت حنو 

ألهنا مجع خطية بغري مهز عند الفراء كهدية وهدايا وعند غريه أصلها خطاىيء بياء بعدها مهزة فمنهم من يقول 
مهزت الياء كما هتمز يف صحائف فاجتمع مهزتان فأبدلت الثانية ياء فاجتمع بعد ألف اجلمع مهزة عارضة يف اجلمع 

على قياس قوهلم مطايا ومنهم من يقول قدمت اهلمزة وأخرت الياء مث فعل  وياء فوجب قلب اهلمزة ياء والياء ألفا
فأماهلا محزة والكسائي وألفها عن ياء وهو على وزن خطايا ومتقبال حال من خطايا أو من ضمري -وأما احلوايا-ذلك

يدا وال مانع من حيث مرضاة وجيوز أن يكون متييزا على أن يكون متقبال مبعىن قبوال مثل قوهلم على التمرة مثلها ز
اصطالحه من أن يكون متقبالرمزا وكذا ما بعده من قوله ليس أمرك مشكال وجيتال والذي أذعت به إىل آخره 

ويكون ما يف كل بيت ملن رمز له ، فإن قلت هو يف باب إمالة محزة والكسائي فجميعه ال خيلو عنهما أو عن أحدمها 
فأماالها ولو كان ما اعترض به رمزا ملا -القوى-كر ما اتفقا عليه فيقول معوهلذا يذكر ما انفرد به الكسائي مث يذ

صح له هذا الضمري إذ تقدم مجاعة ، فال يتعني من يعود إليه الضمري وكذا يذكر ما تفرد به الدوري مث يقول ومما 
  أمااله وذلك مما يدل على أن قوله قد

برمز يف نفس األمر ولكن من حيث اصطالحه يوهم ذلك اجنال ليس برمز ، قلت كل هذا صحيح معلوم أنه ليس 
  واهللا أعلم

)٣٠٠(  
  َوَمْحَياُهمُوا أَْيًضا َوَحق ُتقَاِتِه َوِفي قَْد َهَدانِي لَْيَس أْمُرَك ُمْشِكالَ

، يف آل عمران ووافق محزة الكسائي على إمالة األول فيها وهو قوله ) يف اجلاثية وحق تقاته(-)أراد سواء حمياهم(
، ألنه رسم بالياء يف األول ويف الثاين باأللف فاتبع الرسم فيهما وكالمها من ذوات ) إال أن تتقوا منهم تقية(اىل تع

، يف أول األنعام وصوابه يف البيت بغري ياء ألن قراءة الكسائي كذلك والبيت ) وقد هدان(الياء واألصل تقية ، 
، فإن ذلك ) لو أن اهللا هداين(ويف الزمر ) قل إنين هداين(السورة متزن بالقبض وقيده بقد احترازا من الذي يف آخر 

  ممال حلمزة والكسائي معا على أصلهما والياء فيهما ثابتة بإمجاعهم
)٣٠١(  

  َوِفي الْكَْهِف أَْنَساين َوَمْن قَْبلُ َجاَء َمْن َعَصاين َوأَْوَصاين بِمَْرَيَم ُيجَْتالَ
، يف مرمي وجيتال ليس ) وأوصاين بالصالة(-)ومن عصاين(ف جاء يف إبراهيم ، ومن قبل الكه) وما أنسانيه(أراد 
  برمز

)٣٠٢(  
  َوِفيَها َوِفي طس آتَانِيَ الَِّذي اذَْعتُ بِِه َحتَّى َتضَوََّع َمْنَدالَ



له ، خبالف الذي يف هود فإنه ممال هلما وقو) آتاين اهللا(-)أتاين الكتاب) (يريد-آتاين(أي ويف مرمي والنمل لفظ 
، أي أفشوه واملراد أين جهدت ) وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به(أذعت به أي أفشيته من قوله تعاىل 

بالنص على إمالته ومل أسر ذلك ولكن يف اللفظ إشكال ألنه إن كان فعل هذا قبل هذا الكالم فأين ذكره وإن كان 
حق ما يوصل به الذي يكون معلوما للمخاطب وهذا مل يعلمه بعد  ما فعله إال هبذا الكالم مل تصح هذه العبارة ألن

إال من هذا العبارة فإن جاز ذلك فينبغي أن جيوز أن يقال جاءين الذي أكرمته ويكون إكرامك له مل يعرف إال من 
رع هذه اللفظ وهذا ال جيوز فالوجه يف هذا أن يقال الذي مفعول فعل مقدر وتضرع حمذوف إحدى تائيه وهو مضا
ال ماض وتقدير الكالم خذ هذا الذي أذعت به لكي تتضوع أنت أي تفوح رائحة عملك مشبها مندال واملندل 

  نوع من الطيب وموضع يف بالد اهلند ينسب إليه العطر وقيل املندل العود اهلندي
)٣٠٣(  

  بَْتالََوَحَرُف َتالََها َمْع طََحاَها َوِفي َسجى َوحَْرُف َدَحاَها وََهي بِالَْواوِ ُت
، يف والنازعات وأشار بقوله وهي بالواو ) دحاها(و) الضحى(يف و) وسجى(، يف سورة الشمس ) وطحاها-تالها(

إىل علة استثناء محزة هلا وهي كون ألفها عن واو وما تقدم كانت ألفه عن ياء ومعىن تبتال ختترب وإمنا حسن إمالتها 
ياء فهو من باب إمالة إلمالة وألهنا رمست يف املصحف بالياء للكسائي كوهنا رءوس آي فأميلت تبعا لذوات ال

  كأخواهتا من ذوات الياء فلما أحلقت هبا كتابة طلبا للمشاكلة أحلقت هبا إمالة لذلك واهللا أعلم
)٣٠٤(  

  َوأَمَّا ُضَحاَها َوالضُّحى وَالرِّبا َمَع الْقُوى فَأََما الََها َوبِالَْواوِ َتخَْتالَ

وحتصل من قوهلم اختليت اخلال وهو احلشيش إذا جززته وقطعته أمال محزة والكسائي هذه األربعة  ختتال أي جتتىن
والضم يف الثالثة -الربا-وإن كانت من ذوات الواو ألن أوائلها إما مضموم أو مكسور فالكسر يف واحد وهو
ن ذوات الواو فيقول ربيان البواقي وهي رءوس آي ومن العرب من يثىن ما كان هبذه الصفة بالياء وإن كان م

وضحيان فرار من الواو إىل الياء ألهنا أخف حيث ثقلت احلركتان خبالف املفتوح األول قال مكي مذهب الكوفيني 
أن يثنوا ما كان من ذوات الواو مضموم األول أو مكسورة بالياء فأماال على أصل مذهبهما ألهنما كوفيان ومل يعترب 

بالذكر وإن كان داخال حتت قوله ومما أمااله أواخر آي ما كما يأيت ألن منه ما ليس برأس  األصل وإمنا أفرده الناظم
ومل يبق عليه إال ذكر ) والنجم(آية وهو الربا وليبني أن اجلميع من ذوات الواو والقوى مجع قوة وهو رأس آية يف 

ذوات الياء واهللا أعلم ، وأما الزنا بالزاي  العال ولكنه ملا كان مجع عليا وقد قلبت الواو يف عليا ياء صار كأنه من
  والنون فمن ذوات الياء ، فلم حيتج إىل ذكره ألنه ممال هلما على أصلهما

)٣٠٥(  
  َوُرؤيَاَك َمَع َمثَْواَي َعْنُه ِلَحفِْصهِْم وََمْحَياَي ِمْشكَاٍة ُهَداَي قَدِ اجنَالَ

ي دون أيب احلارث وحفص هو اسم أيب عمرو الدوري واهلاء مجيع ما يف هذا البيت تفرد بإمالته الدوري عن الكسائ
يف عنه تعود إىل الكسائي وأراد ورؤياك املضاف إىل الكاف وهي يف أول يوسف دون املضاف إىل الياء واملعرف 

بالالم فهما للكسائي بكماله كما تقدم وذكر مكي وغريه أن أبا احلارث وافق الدوري يف إمالة الرؤيا حيث وقعت 
، فالذي تفرد به الدوري هو ) إنه ريب أحسن مثواي(يستثن املضاف إىل الكاف وأما مثواي ففي يوسف  فلم

، فأمال الثالثة محزة والكسائي على ) ومثواهم(-)ومثواكم(-)أكرمي مثواه(املضاف إىل الياء دون قوله تعاىل 



، فذاك للكسائي بكماله ) وحمياهم(نعام دون ، املضاف إىل الياء يف آخر األ) وحمياي(أصلهما يف إمالة ذوات الياء 
هدى ففي -، يف النور ووجه إمالتها الكسرة بعد األلف امليم أيضا كما متيل العرب مشالل وأما) مشكاة(كما سبق و

، وحنوه فذلك ) واهلدى-وهداها-فبهداهم(سورة البقرة وطه ، أراد املضاف إىل الياء دون املضاف إىل غريها حنو 
  والكسائي ممال حلمزة

)٣٠٦(  
  َوممَّا أَمَاالَُه أََواِخُر آيٍ مَّا بِطه َوآيِ الْنَّْجمِ كَْي َتتََعدَّالَ

أي أواخر آي القرآن الذي تراه بسورة طه مما أماله محزة والكسائي على األصول املتقدمة وآي مجع آية كتمر 
فيها أراد األلفات اليت هي أواخر اآليات مما  ومترة وما مبعىن الذي وبطه صلتها كما تقول عرفت ما بالدار أي الذي

مجيعه الم الكلمة سواء فيها املنقلب عن الياء واملنقلب عن الواو إال ما سبق استثناؤه من أن محزة ال ميليه فأما األلف 
فال متال ألهنا ال تصري ياء يف -عزما-و-علما-و-نسفا-و-ضنكا-و-مهسا-املبدلة من التنوين يف الوقف حنو

خبالف ملنقلبة عن الواو فإن الفعل املبين للمفعول تنقلب فيه ألفات الواو ياء فألف التنوين كألف التثنية ال  موضع
، ففي ) وسدى-وسوى-هدى(، وأما املنون من املقصور حنو ) اثنتا عشرة -إال أن خيافا-فخانتامها(إمالة فيها حنو 

 قال وآي النجم أي أواخر سورة والنجم مث بني حكمة األلف املوقوف عليها خالف يأيت ذكره يف آخر الباب مث
ذلك فقال كي تتعدال يعين رءوس اآلي فتصري على منهاج واحد وهذه حكمة ترك اإلمالة أنسب هلا منها ألن الفتح 

يناسب يف كل املواضع املمالة وغريها فإن يف أواخر اآلى من السور املذكورة ما ال ميال وليس فيها ما ال يفتح ، 
إن قلت أراد بالتعديل إحلاق ذوات الواو بذوات الياء يف اإلمالة مل يتم له هذا ألن محزة استثىن أربعة مواضع من ف

رءوس اآلى فلم ميلها فلم يكن يف إمالة الباقي تعدل ولو مل ميل اجلميع حصل التعدل على أين أقول مل يكن له حاجة 
مما تقدم من القواعد من ذوات الياء أصال ورمسا وقد نص على  إىل ذكر إمالة أواخر اآلي ألن مجيع ذلك قد علم

ذوات الواو منها فلم يبق منها شيء وهلذا مل يتعرض كثري من املصنفني لذكر هذه السور وال ذكرها صاحب التيسري 
نا عليه مث فمن أين تعلم إمالته ، قلت من قوله وما رمسوا بالياء وقد نبه) وأن حيشر الناس ضحى(فإن قلت فيها حنو 

  وكذلك العلى مث ذكر باقي السور فقال
)٣٠٧(  

  َوِفي الشَّْمسِ وَاَألْعلى َوِفي اللَّْيلِ الضُّحى َوِفي اقَْرأَ َوِفي وَالنَّازَِعاِت َتمَيَّالَ
)٣٠٨(  

  َوِمْن َتْحِتَها ثُمَّ الِْقَياَمِة ِفي الَْمَعارَِج يا مِْنَهالُ أَفْلَْحَت ُمنْهِالَ
ال للمذكور ومراده متيل أواخر أي هذه السور أيضا والضمري يف ومن حتتها للنازعات أراد سورة الضمري يف متي

، أي ويف سورة من حتت ) وما منا إال له مقام معلوم(عبس واجلار واجملرور صفة موصوف حمذوف كقوله تعاىل 
ر ما قبلها وما بعدها حبرف يف النازعات مث يف القيامة مث يف املعارج أي ويف سورة سأل سائل أال ترى كيف ذك

-والنجم إذا هوى(فجملة هذه السور إحدى عشر منها أربع مشلت اإلمالة أواخر آياهتا كلها لقبوهلا لذلك وهي 
، وسبع سور دخلت اإلمالة يف بعض آياهتا وهي ) والليل إذا يغشى-والشمس وضحاها-سبح اسم ربك األعلى

لقيامة والنازعات وعبس والضحى واقرأ باسم ربك ، مث اإلمالة يف اجلميع اليت تقبل اإلمالة وهي طه واملعارج وا
ليس بعدها ضمري مؤنث إال يف سورتني والشمس والنازعات أما والشمس فاستوعب ضمري املؤنث أواخر آيها وأما 



ل الكثري النازعات ففيها األمران مرتني ومل يأت آيات يف آخرهن ألف مقصورة نسقا إال يف هذه السور واملنها
اإلهنال واإلهنال إيراد اإلبل املنهل ومنهال أي موردا أو معطيا إذ يقال ، أهنلت الرجل إذا أعطيته وانتصب على 

احلال فكأنه نادى نفسه أو مجيع من يعلم العلم وحروف القرآن ورواياته الثابتة من ذلك وقد صح عن النيب صلى 
  آن وعلمه واهللا أعلماهللا عليه وسلم أنه قال خريكم من تعلم القر

)٣٠٩(  
  أَْعَمى ِفي اِإلْسراِء ثَانًِيا ِسًوى َوُسًدى ِفي الَْوقِْف َعنُْهْم َتَسبُِّال) ُصْحَبةٌ(َرمى 

سوى (مجيع ما يف هذا البيت إمالة صحبة وهو من ذوات الياء وسدى من أسديت الشيء إذا أمهلته وال ميال 
التهما يف الوقف على خالف يأيت واألرجح اإلمالة على ما سنوضحه إن ، يف الوصل ألهنما منونان وتبىن إم) وسدى

، وهذه األربعة ) أن يترك سدى(-)مكانا سوى(-)فهو يف اآلخرة أعمى(-)ولكن اهللا رمى(شاء اهللا تعاىل وأراد 
ما فيها وكان معلوم إمالتها حلمزة والكسائي من القواعد املقدمة وإمنا ذكرها بعد ذلك ملوافقة أيب بكر عن عاصم هل

ميكنه أن يقول رمى شعبة وإمنا عدل عنه خوفا من وهم أن ذلك خمتص بشعبة وهذه عادته يف مثل ذلك على ما 
سيتضح فيما بعد ، قال الشيخ وقوله تسبال أي حتبس يشري إىل ثبوته ، قلت أظن معناه أبيحت إمالته عنهم من 

 أعمى فما بعده أي إضجاع ذلك نقل عنهم واإلضجاع من سبلت املاء فتسبل ألن غريهم مل يسبل إمالته وهو خرب
أمساء اإلمالة وإمنا قدرت احملذوف هبا لتذكري الضمري فيه ويف اإلسراء يف موضع احلال عاملها املضاف احملذوف أي 

  ، عنهم تسبل ورمى صحبة أي أماله صحبة واهللا أعلم) وسوى وسدى(إمالة أعمى يف حال كونه يف اإلسراء ثانيا ، 
)٣١٠(  

  أَّوالَ) ُصْحَبٍة(ـكُْم )ُحـ(ـَاَز ِفي ُشَعرَاِئِه َوأَْعمى ِفي اِإلْسرا )فـ(َوَراُء تَراَءى 

اهلاء يف شعرائه تعود على الراء أو لفظ تراءا ألن كل واحد منهما يف السورة املذكورة فهو كقولك غالم زيد يف 
وىل زائدة والثانية الم الكلمة منقلبة عن ياء فإذا وقف عليها داره ولفظ تراءا وزنه تفاعل ففيه ألفان بينهما مهزة األ

أميلت الثانية حلمزة والكسائي على أصلهما يف إمالة ما كان من األلفات من ذوات الياء طرفا غري أن محزة جيعل 
اإلمالة وهلذا مل اهلمزة بني بني على أصله وأضاف إىل ذلك أن إمالة األلف األوىل جملاورة الثانية فهو من باب إمالة 

، ملا مل تكن فيها إمالة تسوغ ذلك وليست األلف أصلية منقلبة عن ) فلما تراءت الفئتان(ميل الراء من قوله تعاىل 
ياء بل هي زائدة ألهنا ألف تفاعل ومل جياورها كسر فال إمالة فيها وال نظر إىل كوهنا بعد راء والعرب تستحسن 

ماال تستحسنه يف غري ذلك وهلذا أماهلما أبو عمرو ألن األلف يف -النار-و-ترى-وإمالة األلف قبل الراء وبعدها حن
، والراء املفتوحة ) وأبصارهم-وبشرى-ترى(حنو -كل ذلك إما منقلبة عن ياء أو هي ألف تأنيث أو جماورة لكسر

ة الراء واهلمزة قبلها فبقيت متنع اإلمالة إال أن يوجد أحد أسباب اإلمالة مث من ضرورة إمالة األلفني يف تراءا إمال
اهلمزة املسهلة بني ألفني ممالتني وهي يف نفسها ممالة فتجاورت أربعة أحرف ممالة يف الوقف فإذا وصلت سقطت 

األلف الثانية لوجود الساكن بعدها فبطلت اإلمالة يف اهلمزة وبقيت إمالة األلف األوىل والراء قبلها حلمزة وحده 
مالة الراء ألن من ضرورهتا إمالة األلف بعدها وهي عبارة صاحب التيسري ومل يذكر ذلك يف فعرب الناظم عن ذلك بإ

، بإمالة فتحة الراء وإذا وقف أتبعها اهلمزة فأماهلا ) فلما تراء اجلمعان(باب اإلمالة بل يف سورة الشعراء فقال محزة 
ت إلمالة فتحة الراء والثانية أميلت إلمالة فتحة مع جعلها بني بني على أصله فتصري بني ألفني ممالتني األوىل أميل



اهلمزة أال ترى كيف عرب عن إمالة األلفني بإمالة ما قبلهما جمازا وجعلهما أصلني يف ذلك واحلق عكس ذلك وهو 
  أن ما قبل

ملة قد أميلت حيث األلفني أميال إلمالة األلفني تبعا هلما والتعبري بذلك يف الراء أقرب منه يف اهلمزة ألن الراء يف اجل
، يف الوصل وبه قرأ محزة أمال الراء واأللف ) رءا القمر(ال ألف جماورة هلا كما يأيت يف باب ترقيق الراءات يف 

بعدها وقد جتوز الناظم أيضا هبذه العبارة فيه هنا عن إمالة األلف الذي بعد الراء بإمالة الراء فقال وراء تراءا فاز أي 
، عن إمالة األلف بإمالة اهلمزة ) ورأى القمر(-)رءا كوكبا(الة وعرب يف سورة األنعام يف حنو إضجاعها أو فاء باإلم

فقال ويف مهزه حسن وقال وقل يف اهلمز خلف مع أن اهلمز لو جترد عن األلف مل تقع فيه إمالة أبدا وإمنا أماله من 
ذف األلف للساكن وسيأيت الكالم يف حنو هذا ، نظرا إىل األصل ومل يعتد بعارض ح) رءا القمر(أمال يف الوصل يف 

، بل اقتصر على إمالة الراء فعل مثل ذلك ) رءا القمر(يف آخر هذا الباب وملا مل يكن هذا املذهب يف قراءة محزة يف 
، األول يف سورة اإلسراء فأماله أبو عمرو ) أعمى(، يف الوصل فأمال الراء دون اهلمزة وأما ) تراءا اجلمعان(يف 
افقا لصحبة وخالفهم يف الثاين كما سبق إما مجعا بني اللغتني وإما لفرق ذكروه وهو أن الثاين عنده أفعل التفضيل مو

فكأن ألفه مل يقع طرفا الفتقاره إىل من املقدرة وصاغ ذلك ألنه من العمى اجملازي وهو عمي القلب دون احلقيقي 
جاهال للحق يف الدنيا فهو يف اآلخرة أجهل وأضل ومن أماهلما الذي هو عمى العني فلهذا بىن أفعل منه أي من كان 

أو فتحهما سوى بينهما وإن اختلفا يف املعىن ألن األلف فيهما عن ياء وهلم أن يقولوا ليس الثاين أفعل تفضيل بل هو 
جيوز أن اسم فاعل من العمى كاألول أي من كان أعمى يف الدنيا عن احلق فهو أعمى أيضا يف اآلخرة وعند هذا 

وحنشره يوم القيامة أعمى قال (يكون من العمى اجملازي كاألول وجيوز أن يكون حقيقة كما يف قوله تعاىل يف طه 
فهذا دليل على أنه عمى العني إذ كان بصريا هبا قبل ذلك ومل يكن املذكور ) رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا

  بصريا

، فقول الناظم ) وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما(بقلبه وقال سبحانه يف آخر سورة اإلسراء 
أوال ليس برمز وإمنا هو بيان ملوضع أعمى فهو من تتمة بيان احلرف املختلف فيه وهو حال من أعمى أي وإمالة 

هنا عليه يف أعمى أوال يف اإلسراء حكم صحبة فهو من القبيل الذي جاء الرمز فيه متوسطا يف أثناء التقييد كما نب
شرح اخلطبة مثل قوله دار واقصر مع مضعفة وقد فصل الناظم مبسئلة تراءا بني لفظي أعمى يف اإلسراء ولو اتصال 

، فيجئ الرمز ألعمى بعد كمال ) واعمى يف االسرا أو ال حكم صحبة وراء تراءا باإلمالة فصال(لكان أوىل فيقول ، 
  متال إال يف الوقف لقلت وراء تراءا فاز واهلمز مشلال واهللا أعلم قيده بقوله أوال ولوال أن مهزة تراءا ال

)٣١١(  
  ـكًْما َوَحفْصُُهْم يَُواِلي بَِمْجَراَها َويف ُهوَد أُْنزِالَ)ُحـ(ـاَع )شـَ(َوَما َبْعَد َراٍء 

للراء قال  حكما متييز أي ما وقع من األلفات بعد راء فقل شاع حكمه يف اإلمالة وذلك ملا ذكرته من جماورهتا
الكسائي للعرب يف كسر الراء رأي ليس هلا يف غريه وروى عن أيب عمرو أنه قال أدركت أصحاب ابن جماهد وهم 

، أي أمال ذلك محزة والكسائي وأبو عمرو ) وترى-أفترى-و-وما أدراك(ال يكسرون شيئا من القرآن إال حنو 
، يف سورة هود ومل ميل غريه ) جمريها(فص يف إمالة ، وتابعهم ح) القمر-و-النصارى-و-اشترى-و-ذكرى(ومثاله 

وهو ومحزة والكسائي يقرءوهنا بفتح امليم كما يأيت يف السورة وغريهم بالضم وأما إمالة ألف مرساها فلحمزة 
والكسائي على أصلهما ألهنا عن ياء ومل جتاور راء وقوله يوايل أي يتابع ووجه الكالم وحفص يواليهم فنقل الضمري 



يوايل إىل حفص فقال وحفصهم يوايل والكل صواب وجعل يف هذا البيت اإلمالة ملا بعد الراء وهو األلف على من 
، جماز واهللا ) تراءا(ما ذكرنا أن هذا هو احلق يف التعبري عن ذلك وإمالة الراء قبل األلف تبع هلا وما ذكره يف إمالة 

  أعلم
)٣١٢(  

  ـالَ)تـ(ـًنا )َسـ(ـْوُء )ضـَ(ٍف َوُشْعَبةٌ يف اِالسَْرا َوُهْم وَالنُّونُ بِاخِْتالَ) ْمنٍ(ـْرُع يـُ)َشـ(َنأَى 
شرع مين ألهنا عن ياء واملشهور عن السوسي الفتح ووافقهم شعبة على إمالتها يف سورة -نأى-أي إمالة ألف

ه وهم ملا ذكرناه يف اإلسراء دون فصلت فلهذا قال وهم أي وهم وشعبة أمالوا اليت يف سبحان وإمنا احتاج إىل قول
قوله رمى صحبة ومل يقل شعبة مث قال والنون يعين إمالة النون من نأى أماهلا خلف والكسائي ألجل إمالة ما بعدها 

وهو سبب من أسباب اإلمالة وأسباب اإلمالة اليت يذكرها أهل العربية هي انقالب األلف عن الياء أو عن كسرة أو 
، وال ) هنار-وال-رمى-وال-هدى(لة ومل يأت ذلك للقراء يف غري هذا احلرف فلم يقرأ جماورهتا لواحدة منها أو إلما

حنو ذلك يف هذه الطرق املشهورة وقوله والنون مبتدأ وضوء سنا خربه أي وإمالة النون ضوء أي ذات ضوء أي هلا 
، ) خطه السيل من عل كجلمود صخر (وجه ظاهر مضيء وأضافه إىل السنا ومعناه الضوء الختالف اللفظني حنو ، 

وتال خرب بعد خرب ومعناه تبع أي أميل تبعا ملا بعده ال بطريق األصالة وجيوز نصب ضوء سنا بقوله تال ويكون تال 
  وحده خرب املبتدأ والثناء على هذا إلمالة ما بعد النون واهللا أعلم

)٣١٣(  
  ِلكَْسرٍ أَْو ِلَياٍء َتميَّالَـفَا َو)َشـ(ـاٍف وَقُلْ أَْو ِكالَُهَما )َشـ(ـُه )لـَ(إَِناُه 

أي إلمالته دليل شاف وهو أن ألفه منقلبة عن ياء من أىن يأتى مبعىن آن يئني آي حان حيني ومنه قول الشاعر فجمع 
، ) أمل يأن للذين آمنوا(، وقال اهللا تعاىل ) أملا يئن يل أن تقضي عماييت وأعرض عن ليلى بلى قد أناليا(بني اللغتني ، 

أنا أىن حتركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فقال أنا الطعام يأىن إناء إذا بلغ حال النضج فمعىن قوله تعاىل وأصل 
غري ناظرين إناه أي غري متحينني وقت نضجه وإدراكه فأمال ألف إناه هشام مع محزة والكسائي وأما كالمها يف 

منقلبة عن واو وال يضرنا حجز الالم بينهما كما أمالت  سبحان فوجه إمالة ألفه كسرة الكاف إن قلنا إن األلف
العرب عماد وإن قلنا ألفه عن ياء فظاهر فلهذا قال ولكسر أولياء متيال وقياس هذا أن متال كلتا إذا وقف عليها من 

غري مشبعة يف ، وألهنا على وزن فعلى عند قوم قال الداين يف كتاب اإلمالة جيوز إمالتها مشبعة و) كلتا اجلنتني(قوله 
مذهب من تقدم وعامة القراء وأهل األداء على القول األول يعين عدم اإلمالة واهللا أعلم ، وذكر مكي أيضا فيها 

الوجهني وإمنا احتاج الناظم إىل ذكر اإلمالة يف كلمة كالمها خوفا من عدم دخوهلا يف قاعدة ذوات الياء على قولنا 
ء فنص عليها لذلك وإال فلم يوافق محزة والكسائي على إمالتها غريمها ومل يذكر إهنا من ذوات الواو ومل ترسم باليا

من قوله رمى صحبة إىل هاهنا إال املواضع اليت وافقهما على اإلمالة فيها غريمها مما لو تركه ال ندرج فيما سبق وأما 
  ، فال اندراج هلا فيما تقدم فنص عليها حلمزة وحده واهللا أعلم) راء تراءا(
)٣١٤(  

  َوذُوا الرَّاِء َوْرٌش َبْيَن َبْيَن َويف أََراكَُهْم َوذَوَاِت الْيَالَُه الُْخلُْف ُجمِّالَ



، فإهنا إمالة حمضة على ما سيأيت ) طه(شرع يبني مذهب ورش عن نافع ومجيع إمالته يف القرآن بني بني إال اهلاء من 
ظي الفتح واإلمالة احملضة كما تقول يف مهزة بني ينب إهنا بني يف أول سورة يونس وصفة إمالة بني بني أن يكون بني لف

لفظي اهلمز وحرف املد فال هي مهزة وال حرف مد ، فكذا هنا ال هي فتح وال إمالة وأكثر الناس ممن مسعنا قراءهتم 
باحملضة وخفضه أو بلغنا عنهم يلفظون هبا على لفظ اإلمالة احملضة وجيعلون الفرق بني احملضة وبني بني رفع الصوت 

بني بني وهذا خطأ ظاهر فال أثر لرفع الصوت وخفضه يف ذلك ما دامت احلقيقة واحدة وإمنا الغرض متييز حقيقة 
احملضة من حقيقة بني بني وهو ما ذكرناه فلفظ الصوت بني بني يظهر على صورة اللفظ بترقيق الراآت وقد أطلق 

لى ما ذكرناه وإن كان األمر يف اتضاحه ال حيتاج إىل شاهد ، قال العلماء على ترقيق الراآت لفظ بني بني فدل ع
صاحب التيسري اعلم أن ورشا كان مييل فتحة الراء قليال بني اللفظني ، وقال يف باب اإلمالة وقرأ ورش مجيع ذلك 

لة هو وأبو الطيب بني اللفظني فعرب يف البابني بعبارة واحدة فدل على احتاد احلقيقة فيهما وكذا ذكر يف كتاب اإلما
ابن غلبون قبله ، ومعىن قوله وذو الراء ورش أي يقرؤه ورش بني بني ، ومعىن قوهلم بني بني وبني اللفظني واحد ، 

واللفظان مها الفتح واإلمالة أي بني هذا وبني هذا وهو معىن قول مكي هو صوت بني صوتني وحكى ابن مهران عن 
ن زياد يقول أفرط عاصم يف الفتح وأفرط محزة يف الكسر ، قال وأحب إىل خلف قال مسعت الفراء النحوي حيىي اب

أن تكون القراءة بني ذلك ، قال خلف فقلت له ومن يطيق هذا قال كذلك ينبغي أن تكون القراءة بني الفتح 
، قلت  والكسر مثل قراءة أيب عمرو رمحه اهللا وإمنا يترك ذلك من يتركه ملا ال يقدر عليه ألنه أمر صعب شديد

صدق ولصعوبته غلب على ألسنة الناس جعله كاإلمالة احملضة وفرقوا بينهما برفع الصوت وخفضه وهو خطأ 
  ، أشد) ذكرى(وأسهل ما يظهر فيه إمالة بني بني الراء فهو يف حنو 

قد (الراء حنو  بيانا فافهم ذلك وابن عليه ، وعىن الناظم بقوله وذو الراء ما كانت األلف املمالة املتطرفة فيه بعد
، وهو الذي وافق أبو عمرو ومحزة والكسائي يف إمالته يف قوله وما بعد راء شاع حكما وال يدخل ) القرى-و-نرى

، فإهنا ليست مبتطرفة ولكنها واردة على إطالقه فإنه مل يقيدها باأللف املتطرفة ) تراءا اجلمعان(يف ذلك ما بعد راء 
، فعن ورش فيه وجهان الفتح ) ولو أراكهم كثريا( أول الباب وأما قوله تعاىل كما مل يقيد ألفات ذوات الياء يف

وبني بني والفتح رواية املصريني لبعد األلف عن الطرف لكثرة احلروف املتصلة هبا بعدها والوجهان جاريان له يف 
ص خبالفه عنه وقال يف ذوات الياء والصحيح وجه بني بني وعليه األكثر ، قال يف التيسري وهو الذي ال يوجد ن

موضع آخر وهو الصحيح الذي يؤخذ به رواية وتالوة ، وليس يريد الناظم بقوله ذوات الياء ختصيص احلكم 
باأللفات املنقلبات عن الياء فإن إمالة ورش أعم من ذلك فاألوىل محله على ذلك وعلى املرسوم بالياء مطلقا مما أماله 

-و-رمى(ي أو الدوري عنه أو زاد مع محزة والكسائي يف إمالته غريمها حنو محزة والكسائي أو تفرد به الكسائ
-أىل(، ودخل يف ذلك ما فيه ألف التأنيث من فعلى وفعاىل كيف حتركت الفاء وكذلك ) إناه-و-نأى-و-أعمى
-وحق تقاته-وتقاة-ومزجاة-خطايا-وكذا-تدعى-و-أزكى(، وكل ثالثي زائد كـ ) بلى-و-عسى-و-مىت-و

، وقد نص على ذلك كله أبو عمرو الداين يف كتاب اإلمالة ) هداي-و-حمياي-و-مثواي-و-كيف أتت-والرءيا
مفرقا يف أبوابه وكشفت األبواب اليت فيه ذوات الواو مما جازت إمالته حلمزة والكسائي أو الكسائي وحده فوجدته 

طحاها ، فساقها يف باب  -و-اهادح-و-تالها-وأما-كالمها-وال-مرضاة-وال-مشكاة(مل يذكر لورش بني بني يف 
، وقال يف آخره وقرأ نافع الباب كله على حنو ما تقدم ) سجى-و-قضى-و-سعى-و-أيت(فعل املعتل الالم حنو 

  من االختالف عنه يف ذوات الياء وأقرأين ابن غلبون لورش بفتح مجيع ذلك إال ما وقع منه رأس آية يف سورة



كناية مؤنث فإنه بني اللفظني ، قلت فخرج من مذهب ابن غلبون أن ورشا  أواخر آيها على ياء وليس بعد الياء
، ومييل ) طحاها(و)تالها(و)دحاها(، يف سورة والضحى ألنه رأس آية وليس يف آخرها هاء وال مييل ) سجى(مييل 

واو وهو اجلميع على الرواية األوىل وسنوضح ذلك أيضا يف البيت اآليت وأما ما كسر أوله أو ضم من ذوات ال
، ففيه نظر فإن الداين مجع ) القوى-و-الربا-و-الضحى-و-ضحاها(الذي اتفق محزة والكسائي على إمالته وهو 

، أو ) فتاها-و-اهلوى(يف باب واحد من كتاب اإلمالة ذكر األمساء املقصورة يف القرآن سواء انفتح أوهلا حنو 
، وقال يف آخره وقرأ نافع مجيع ذلك على ما ) والقوى-حىوالض-اهلدى(، أو انضم حنو ) والزنا-الربا(انكسر حنو 

تقدم من االختالف عنه يف باب فعل ، واقرأين ابن غلبون لورش ما كان من ذلك فيه راء أو وقع رأس آية ومل 
يتصل هبا ضمري مؤنث بني اللفظني وما عدا ذلك بإخالص الفتح ، قلت فحصل لنا من ظاهر جمموع ذلك أن 

، وما فيه اهلاء من رءوس اآلى كالذي ال هاء ) القوى-و-كالضحى(ال هاء فيه متال بال خالف ، رءوس اآلى مما 
، واستخراج ذلك من كتاب ) بناها-و-وجالها-تالها-و-ضحاها(فيه من غري رءوس اآلى ففيه الوجهان كـ 

ن من ذلك يف سورة أواخر التيسري مشكل فإنه ذكر ذوات الياء مث قال وقرأ ورش مجيع ذلك بني اللفظني إال ما كا
آيها على هاء فإنه أخلص الفتح فيه على خالف بني أهل األداء يف ذلك ، هذا ما مل يكن يف ذلك راء يعين فإنه مييله 

، يف غري رءوس اآلى وهو داخل يف قوله وذو الراء ورش بني ) ذكرى-كما مييل-ذكراها(بال خالف بني بني حنو 
-و-دحاها-و-سجى(فرد الكسائي بإمالته وفيه أربع كلمات من ذوات الواو بني مث ذكر صاحب التيسري ما ت

، مث ) كالمها-و-الربا-و-الضحى(، وذكر يف الفصل بعينه ما اتفقا عليه من إمالة ) مرضاة-وفيه-طحاها-و-تالها
هذا الفصل ما قال وقد تقدم مذهب ورش يف ذوات الياء وهذه العبارة حتتمل معنيني ، أحدمها أن يريد أنه فعل يف 

  فعله يف ذوات

، ومل أره يف ) دحاها-و-سجى-و-الضحى-و-الربا-كما مييل-كالمها-و-مرضاة(الياء فيلزم من ذلك أنه مييل 
كتاب اإلمالة ذكر لورش إمالة فيهما ، والثاين أن يريد أنه أمال من هذا الفصل ما كان من ذوات الياء كما تقدم 

واو يف رءوس اآلى وال الربا وقد ذكرنا عبارته من كتاب اإلمالة وهي تقتضي فيلزم من ذلك أن ال مييل ذوات ال
إمالة ذلك مث ذكر صاحب التيسري ما انفرد الدوري بإمالته مث قال وفتح الباقون ذلك كله إال قوله عز وجل 

، وهي ممالة ) هداي-و-حمياي-وال-مثواي(، فإن أبا عمرو وورشا يقرآنه بني بني على أصلهما ومل يستثن ) رءياك(
لورش بني بني ألهنا من ذوات الياء فأعمل على ما ذكره يف كتاب اإلمالة فإنه بني فيه مذهب ورش يف كل فصل 

، فمماالن إذ أهنما من باب فعلى إال أهنما من ذوات الواو ومل يرمسا بالياء فال ) العليا-و-الدنيا(وباب وحرف وأما 
إهنما ليسا من ذوات الياء أصال وال رمسا وإمنا مها منها إحلاقا فإن ألفهما ألف ميكن إدخاهلما يف قوله وذوات اليا ف

تأنيث ترجع ياء يف التثنية واجلمع واهللا أعلم ، فهذا البيت والذي بعده من مشكالت هذه القصيدة واستخراج 
كثري مما أماله يف مذهب ورش منهما صعب ال سيما إذا أريد ضبط مواضع الوفاق واخلالف وقد حتيلنا يف إدخال 

قوله ذوات اليا باعتبار األصل والرسم واإلحلاق وأما كل ما أماله من ذوات الواو فهو رأس آية سيأيت بيانه وشرحه 
، فإنه ليس برأس آية ويف إمالته نظر عن ورش على ما دل عليه كالم الداين يف كتاب ) الربا(يف البيت اآليت إال لفظ 

-و-الصفا(إجياز البيان على أن مجيع ما كان من ذوات الواو يف األمساء واألفعال حنو  اإلمالة ولكنه نص يف كتاب
-عال-و-دنا-و-بدا-و-دعا-و-عفا-و-خال-و-مرضاة اهللا-و-شفا جرف-و-سنا برقه-و-عصاي-و-الربا
 وأن حيشر الناس(-وكذا-سجى-و-الضحى(، فورش خيلص الفتح يف مجيعه إال ما وقع آخر آية حنو ) ما زكى-و



  ، عند الوقف واهللا أعلم) ضحى
)٣١٥(  

  َولِكْن ُرءُوُس اآليِ قَْد قَلَّ فَْتُحَها لَُه غَْيَر َماَها ِفيِه فَاْحُضْر ُمكَمَّالَ
يعين أن رءوس اآلى ال جيري فيها اخلالف املذكور بل قراءته هلا على وجه واحد وهو بني اللفظني وعرب عن ذلك 

بشيء من اإلمالة وقد عرب عن إمالة بني بني بالتقليل يف مواضع كقوله وورش مجيع  بقوله قد قل فتحها يعين أنه قلله
الباب كان مقلال والتقليل جادل فيصال وقلل يف جود وعن عثمان يف الكل قلال وأراد برءوس اآلى مجيع ما يف 

على ذلك يف كتاب السور املذكورة اإلحدى عشرة سواء كان من ذوات الواو أو من ذوات الياء وقد نص الداين 
إجياز البيان وإمنا مل جييء وجه الفتح فيها إرادة أن تتفق ألفاظها وال خيتلف ما يقبل اإلمالة منها وذلك أن منها ما فيه 

، وذاك ممال لورش بال خالف فأجرى الباقي جمراه ليأيت اجلميع على منط واحد مث ) الكربى-و-الثرى(راء حنو 
، وهذا التقدير أوىل من أن ) طحاها-و-بناها-و-ذكراها(ي غري ما فيه لفظ هاء حنو استثىن من ذلك ما فيه هاء أ

يقول تقديره غري ما هاء فيه أي ما فيه هاء باملد ملا يلزم يف ذلك من قصر املمدود واالبتداء بالنكرة من غري ضرورة 
، وإمنا ) ذكراهم-و-تقواهم(كر حنو إىل ذلك وألنه يوهم أيضا استثناء ما فيه مطلق اهلاء فيدخل يف ذلك هاء املذ

، وذلك ) ذكراها(املراد هاء ضمري املؤنث ، قال الشيخ وهو ينقسم على ثالثة أقسام ما ال خالف عنه يف إمالته حنو 
، وشبهه من ذوات الواو ، وما ) ضحاها(داخل يف قوله وذو الراء ورش بني بني ، وماال خالف عنه يف فتحه حنو 

ا كان من ذوات الياء ، قلت وتبع الشيخ غريه يف ذلك وعندي أنه سوى بني مجيع ما فيه اهلاء فيه الوجهان وهو م
سواء كانت ألفه عن ياء أو واو فيكون يف اجلميع وجهان وقد تقدم ما دل على ذلك من كالم الداين يف كتاب 

واصل إذا كن على كناية املؤنث اإلمالة وقال أيضا يف الكتاب املذكور اختلف الرواة وأهل األداء عن ورش يف الف
  ، فأقرأين ذلك أبو احلسن) والنازعات(، وبعض آى ) والشمس وضحاها(حنو آى 

عن قراءته بإخالص الفتح وكذلك رواه عن ورش أمحد بن صاحل وأقرأنيه أبو القاسم وأبو الفتح عن قراءهتما بإمالة 
ورش ، قلت وجه املغايرة بني ما فيه ضمري املؤنث  بني بني وذلك قياس رواية أيب األزهر وأيب يعقوب وداود عن

، وحنوه ليست طرفا للكلمة حيصل بإمالتها مشاكلة رءوس اآلى بل ) ضحاها(وغريه من رءوس اآلى أن األلف يف 
املشاكلة حاصلة بضمري املؤنث فلم تكن حاجة إىل إمالة األلف قبله فصارت الكلمة كغريها مما ليس برأس آية 

، قصد قوة املشاكلة باإلمالة وضمري املؤنث ) الضحى-و-ضحاها(الف ومن سوى يف اإلمالة بني فجرى فيها اخل
فتقع املشاكلة طرفا ووسطا وقوله فاحضر مكمال أي ال تغب عنه فاملذكور مكمل البيان فيكون مكمال مفعوال به 

إياه أي ال تقتد وال تقلد إال أي احضر كالما مكمال أو يكون التقدير احضر رجال مكمال يف هذا العلم يفهمك 
مكمل األوصاف كماال شرعيا معتادا فالكمال املطلق إمنا هو هللا عز وجل وجيوز أن يكون مكمال نعت مصدر 

حمذوف أو حاال أي احضر حضورا مكمال أي ال تكن حاضرا ببدنك غائبا بذهنك وخاطرك أو احضر يف حال 
 أعلم ، وإمنا قال ذلك على أي معىن قصده من هذه املعاين كونك مكمال أي جبملتك من القلب والقالب واهللا

لصعوبة ضبط مذهب ورش هنا فأشار إىل تفهمه والبحث عنه وإلقاء السمع ملا يقوله اخلبري به وقد ختلص من 
 جمموع ما تقدم أن ورشا مييل بني اللفظني كل ألف بعد راء ورءوس اآلى غري املؤنثة بال خالف ويف املؤنثة اخلالية

-وال-كال-وال-مرضاة(، ويف ذوات الياء انقالبا أو رمسا أو إحلاقا خالف وال مييل ) أراكهم(من الراء ويف كلمة 
، من جمموع ما تقدم إمالته وباقي ما تقدم لورش على التفصيل املذكور ووقع يل يف ضبط ) الربا-وال-كمشكاة



هبا وأراكهم وذي اليا خالفهم (، ) سوى الاليت حتصالوذو الراء ورش بني بني ويف رءوس اآلى (ذلك بيتان فقلت ، 
  ، فذكر أوال ما مييله بال خالف مث ما فيه وجهان مث ما امتنعت إمالته واهللا أعلم) كال والربا مرضاة مشكاة أمهال

)٣١٦(  

  َوكَْيَف أََتْت فَْعلَى َوآِخُر آيِ َما تَقَدََّم ِللَبْصرِي ِسوى َراُهَما اعَْتالَ
-و-أو بكسرها حنو إحدى-حيي-و-شىت-و-يب عمرو بني بني فعلى كيف أتت بفتح الفاء حنو تقوىأي وأميل أل

وكذا أواخر اآلى من السور املقدم ذكرها وعطف ذلك على قراءة -موسى-و-أو بضمها حنو احلسىن-عيسى
إدغام باء اجلزم وعطف ورش فعلم أهنا بني اللفظني فال يزال يف ذلك إىل أن يذكر اإلمالة حلمزة مثل ما أنه قال و

عليها مسائل أخر ومل يذكر اإلدغام فحملت عليه إىل أن قال ويس أظهر وعطف املسائل إىل آخر الباب ومحل 
اجلميع على اإلظهار وقوله سوى رامها اعتال أي سوى ما وقع من بايب فعلى ورءوس اآلى بالراء قبل األلف حنو 

وقد خاب من (-)مآرب أخرى(و) وما حتت الثرى(-)لنا تترىرس(-)هدى وبشرى(-)وما كنا ظاملني(-)ذكرى(
، فإنه مييله إمالة حمضة على ما تقدم له من ذلك يف قوله وما بعد راء شاع حكما فالضمري يف رامها يعود ) افترى

على فعلى وعلى آخر آي ما تقدم وقصر لفظ الراء ضرورة كما قصر الياء من قوله وذوات الياله اخللف ويف مجال 
مري يعود على اخللف وجيوز أن تكون األلف فيه للتنبيه ألن معىن اخللف وجهان فكأنه قال وجهان مجال كما قال ض

ذلك يف باب املد والقصر وقوله اعتال الضمري فيه عائد على الراء أي اعتال يف اإلمالة أو يعود على اإلضجاع أي 
ع من تلك السور أهي رأس آية أم ال فيبين مذهب أيب اعتلت اإلمالة فيه فكانت حمضة وقد اختلف يف سبعة مواض

هذا إهلكم (، عدها الشامي وحده والثاين فيها أيضا ) ولقد أوحينا إىل موسى(عمرو وورش على ذلك األول يف طه 
 ، مل يعدها الكويف والرابع يف) فإما يأتينكم مين هدى(، عدها املدين األول والكويف والثالث فيها أيضا ) وإله موسى

، مل يعدها املدين والسادس ) فأما من طغى(، عدها الشامي واخلامس يف والنازعات ) فأعرض عن من توىل(والنجم 
، ) أرأيت الذي ينهى(، مل يعدها بعض أهل العدد وهو غلط والسابع يف اقرأ ) إال ابتغاء وجه ربه األعلى(يف والليل 

  تركها الشامي

، قيل هو أفعل ) أوىل لك فأوىل(-)فأوىل هلم(ة والليل برأس آية وقوله تعاىل ، يف سور) فأما من أعطى(وليس قوله 
) حيىي(، هو مفعل وليس فعلى قال مكي ، واختلف عنه يف ) يوم ال يغين موىل عن موىل(وقيل هو فعلى وقوله تعاىل 

يب عليه السالم وأما حنو ، فمذهب الشيخ أنه بني اللفظني وغريه يقول بالفتح ألنه يفعل ، قلت يعين حيىي اسم الن
  فاعلم ذلك) ويصلى-خيشى-و-كيسعى(، فهو يفعل بال خالف ) وحيىي من حي(
)٣١٧(  

  ـوَْوا وَعْن غَْيرِِه ِقْسَها َوَيا أََسفَى الُْعالَ)طَ(َوَيا َوْيلََتى أَنَّى َوَيا َحْسرَتى 

م منقول يف التيسري وغريه عن أيب عمرو يعين أن الدوري عن أيب عمرو أمال هذه الكلم األربع بني بني وهذا احلك
البصري نفسه لكنه قال من طريق أهل العراق وتلك طريق الدوري قال ومن طريق أهل الرقة بالفتح يعين طريق 

، وإمالة الثالثة الباقية وهذه طريق أيب احلسن ابن غلبون ووالده ) يا أسفى(السوسي وروى عنه فتحها وروى فتح 
، عن أخواهتا وأحلقها هبا أرادوا يا أسفى كذلك وكأنه أشار بقوله طووا ) يا أسفى(زل الناظم أيب الطيب فلهذا اخت

إىل ذلك أي طووه ومل يظهروه إظهار غريه فوقع فيه اختالف كثري مث قال وعن غري الدوري قسها على أصوهلم 



-و-ويلىت(، واأللف يف ) ىنأ(فتميل حلمزة والكسائي ألن اجلميع من ذوات الياء رمسا وقد تقدم الكالم يف 
، منقلبة عن ياء واألصل إضافة هذه الكلمات إىل ياء املتكلم ومتيل لورش بني اللفظني على ) أسفى-و-حسرتى

أصله يف ذوات الياء خبالف عنه وافتح للباقني وإن كان ظاهر ما يف التيسري أن ورشا ال مييلها ألنه ذكر مذهب أيب 
والكسائي على أصلهما وقرأه الباقون بإخالص الفتح يف مجيع ما تقدم وقوله العال عمرو مث قال وأمال ذلك محزة 

صفة هلذه الكلمات أي هي العال ولو قال ويا أسفى على لكان أحسن ألنه لفظ القرآن ، فإن قلت إمنا عدل عنه 
ل هذا اإللباس بنصه فيما لئال يلتبس ويوهم أن على من مجلة الكلمات املمالة وأن التقدير ويا أسفا وعلى ، قلت زا

سبق على أن على ال متال سلمنا اإللباس لكنا نقول اإللباس أيضا واقع يف قوله العال فإنه من ألفاظ القرآن أيضا 
فيقال لعله أراد والعال ولفظ العال ال خيتص الدوري بإمالته بني اللفظني بل ذلك أليب عمرو بكماله ولورش ألهنما 

أيضا من وجه آخر ألنه يوهم أنه رمز لنافع يف ويا أسفى وتكون الواو يف يا أسفى للفصل رأس آية مث إنه يلتبس 
  واهللا أعلم

)٣١٨(  
  َوكَْيَف الثُّالَِثي غَْيَر َزاغَْت بِمَاِضيٍ أَِملْ خَاَب َخافُوا طَابَ َضاقَْت فَُتجِْمالَ
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لسبع: كتاب  ءات ا لقرا ا األماين يف  ملعاين من حرز  ا براز    إ
لشاطيب:املؤلف ا م   اإلما

أي وكيف أتى اللفظ الذي على ثالثة أحرف من هذه األفعال العشرة اليت يأيت ذكرها بشرط أن تكون أفعاال 
إلمالة كانت واقعة يف ماضية فأملها حلمزة وكلها معتلة العني واإلمالة واقعة يف وسطها خبالف ما تقدم كله فإن ا

الطرف وكلها من ذوات الياء إال واحد وهو خاف أصله خوف فأميل ألجل الكسرة اليت كانت يف الواو وألن 
اخلاء قد تنكسر يف حنو خفت إذا رددت للفعل إىل نفسك أو إىل خماطبك كما تكسر أوائل أخواهتا لذلك وألن 

، وزيد يف املال ورين على ) وجئ يومئذ جبهنم(فاعله حنو خيف زيد األلف قد تنقلب ياء إذا بىن الفعل ملا مل يسم 
قلبه ذكر يف هذا البيت أربعة من العشرة وهي خاب وخاف وطاب وضاق ومثل بالفعل اجملرد يف خاب وطاب 

واملتصل بالضمري يف خافوا وبامللحق به تاء التأنيث يف ضاقت واستثىن من هذا لفظا واحدا يف موضعني وهو زاغت 
 األحزاب وص ومعىن قوله وكيف الثالثي أي سواء اتصل به ضمري أو حلقته تاء تأنيث أو جترد عن ذلك أي أمله يف

، واحترز بالثالثي عن ) خافت من بعلها-خافوا عليهم-و-وخاف وعيد(على أي حالة جاء بعد أن يكون ثالثيا حنو 
ال غري ، واملراد بالثالثي هنا أن يكون الفعل على ) مأزاغ اهللا قلوهب-فأجاءها املخاض(الرباعي فإنه ال مييله وهو 

ثالثة أحرف أصول والرباعي ما زاد على الثالثة مهزة يف أوله دون ما زاد يف آخره ضمري أو عالمة تأنيث فلهذا 
، وإن كانت عدة احلروف يف كل كلمة أربعة فإن اهلمزة مقومة للفظ ) أزاغ اهللا قلوهبم-ومل ميل-خافت(أمال حنو 

خيافون (، واحترز بقوله مباضي عن غري الفعل املاضي فال مييل ) خافوا-و-خافت(الفعل خبالف التاء والواو يف 
، وحنوه وال يتصور األلف يف مضارع باقي األفعال ) ما تشاؤون-وال-ختاف-وال-وخافون إن كنتم-وال-رهبم

زاغت كما مضى مجعا بني اللغتني إال أنه يف  العشرة بل تنقلب فيها ياء حنو خييب يطيب واستثىن من املاضي أيضا
  التيسري قال زاغ يف النجم ، وزاغوا يف الصف ال غري وكذا قال مكي وقال الداين يف كتاب اإلمالة أما زاغ

ويف الصف ) أم زاغت(، ويف النجم والصف فأما يف ص ) وإذ زاغت األبصار(فجملته ثالثة مواضع يف األحزاب 
فال خالف يف فتحهما واستثىن ابن شريح يف اجلميع ما اتصل بتاء تأنيث ومل يستثن ابن الفحام  ،) أزاغ اهللا قلوهبم(

، وأزاغ ختفيفا ألن يف إمالة ) أجاءها-وإمنا مل ميل(-)ما طاب لكم من النساء(ذلك وطاب يف القرآن موضع واحد 
ستعالء فهو مشبه بنزول واد والصعود ذلك ثقال من جهة احندار اللفظ بعد مهزة مث صعوده إىل مثلها وإىل حرف ا

، الن األلف يف ) يشاء-و-خياف(منه فاختري اتصال اللفظ على سنن واحد كما خيتار السنن كذلك وإمنا مل ميل 
، وال ينكسر أوله إذا رد الفعل إىل املتكلم ) خييف ويشيأ(املضارع من هذين الفعلني مفتوح األصل إذ التقدير 

فه ياء إذا بىن ملا مل يسم فاعله خبالف املاضي يف هذه الوجوه كلها فلهذا أمال املاضي دون واملخاطب وال تنقلب أل
املضارع ، وقوله مباضي كسر الياء ونوهنا وهذا هو األصل ولكنه متروك ال يأيت إال يف ضرورة الشعر قال جرير ، 

التنوين على كسر الضاد يف الرفع واجلر ، ووجه الكالم ماض حبذف الياء وإبقاء ) فيوما جيازين اهلوى غري ماضي (
، والفاء يف فتجمال رمز حلمزة ونصب الفعل بإضمار أن بعدها يف جواب األمر يف قوله أمل وهو من أمجل إذا فعل 

  اجلميل مث ذكر باقي األفعال العشرة فقال
)٣١٩(  

  ِفي َشاَء َميَّالَـْز َوَجاَء اْبُن ذَكْوَاٍن َو)فـُ(َوَحاَق َوَزاغُوا َجاَء َشاَء َوَزاَر 



فهذه مخسة أفعال وتقدم أربعة والعاشر يأيت يف البيت اآليت والفاء يف فز رمز محزة أيضا مث ذكر أن ابن ذكوان وافق 
محزة يف إمالة ألف جاء وشاء وزاد على ما يأيت يف البيت اآليت ووجهه خلو هذه األفعال الثالثة من حروف 

-طاب-خاف-ستة الباقية فإن ثالثة منها حرف االستعالء يف أوائلها وهي خاباالستعالء قبلها وبعدها خبالف ال
-ضاق-وواحد حرف االستعالء يف أوله وآخره وهو-زاغ-و-حاق-واثنان حرف االستعالء يف آخرمها ومها

عال ، وحروف االستعالء متنع اإلمالة إذا وليت األلف قبلها أو بعدها يف األمساء فتجنبها ابن ذكوان أيضا يف األف
وقوله جاء مبتدأ وابن ذكوان خربه أي وجاء ممال ابن ذكوان على حذف مضاف ويف شاء ميال أي وأوقع اإلمالة يف 

شاء ولو قال وجاء ويف شاء ابن ذكوان ميال لكان جاء مفعول ميل ومن ال يعرف مقاصد هذا الكتاب يعرب جاء 
  فقال ابن ذكوان فعال وفاعال مث ذكر الفعل الثالث الذي أماله

)٣٢٠(  
  َبلْ َرانَ وَاْصَحْب ُمَعدَّالَ) ُصْحَبةٌ(فََزاَدُهُم األُولَى َوِفي الَْغْيرِ ُخلْفُُه َوقُلْ 

، هذه مييلها ابن ذكوان بال ) فزادهم اهللا مرضا(يعين أول ما يف القرآن من كلمة زاد وهي قوله تعاىل يف أول البقرة 
زاد كيف أتى خالف وال يقع يف القرآن إال متصال بالضمري إال أنه على  خالف ويف غري هذا املوضع له يف إمالة لفظ

، وقول الناظم فزادهم إما أن ) فزادوهم رهقا-وزادكم يف اخللق بسطة-فزادهتم رجسا إىل رجسهم(وجوه حنو 
تدأ يكون معطوفا على ما قبله وحذف حرف العطف فإن حذفه لضرورة الشعر جائز إذا دل عليه دليل وإما أنه مب

بل ران على (وخربه حمذوف أي فزادهم األوىل كذلك أي أماله ابن ذكوان وأما الفعل العاشر فقوله سبحانه 
، وافق محزة الكسائي على إمالته وأبو بكر عن عاصم ومل ميلها ابن ذكوان ألن الراء غري املكسورة إذا ) قلوهبم

ال مثل قوله فيما سبق فاحضر مكمال على قولنا وليت األلف كان هلا حكم حروف االستعالء وقوله واصحب معد
  أن املعىن رجال مكمال كأنه ملح من لفظ صحبة ما خيتار يف نفس الصحبة فحث عليه رمحه اهللا

)٣٢١(  
  ـِميداً َوُتقَْبالَ)َحـ(ـْدعى )تـُ(َوِفي أَِلفَاٍت قَْبلَ َرا طََرٍف أََتْت بِكَْسر أَِملْ 

ألف متوسطة قبل راء مكسورة تلك الراء طرف الكلمة احترازا من حنو  وهذا نوع آخر من املماالت وهي كل
فألن الم الفعل ياء -فال متار-فظاهر وأما يف-منارق-، ألن الراء فيهما عني الكلمة أما يف) فال متار فيهم-منارق(

واريني وحذفت للجزم واشترط صاحب التيسري ومكي وابن شريح يف الراء أن تكون الم الفعل وهو منتقض باحل
فإن الراء فيهما الم الكلمة وال متال األلف قبلها فإن ياء النسبة حلت حمل الطرف فأزالت الراء عن الطرف خبالف 

الضمائر املتصلة يف حنو أبصارهم فإهنا منفصلة تقديرا باعتبار مدلوهلا فلم خترج الراء عن كوهنا طرف كلمة أيضا 
لطرف وهلذا انتقل اإلعراب إىل ياء النسبة وحرف اإلعراب من كل معرب وأما الياء يف حواري فأزالت الراء عني ا

آخره واملسوغ لإلمالة يف هذه األلف كسرة الراء بعدها ، وقوله ويف ألفات مفعول أمل أي أوقع اإلمالة فيها وقوله 
، ) ن يتق ويصربإنه م(تدعى جمزوم تقديرا ألنه جواب األمر وإمنا أجراه جمرى الصحيح فلم حيذف ألفه كما قرئ 

بإثبات الياء كما يأيت ونصب وتقبال ألنه فعل مضارع بعد الواو يف جواب األمر كما تقول زرين وأكرمك وليس 
، بالنصب يف سورة الشورى ) ويعلم الذين(مبعطوف على تدعى بل على مصدره وسيأيت نظري هذا يف قوله تعاىل 

، يف األوىل ضم هتدى وتقبال وقال ) يطمث(رمحن عز وجل فقال وقد استعمل الناظم هذه العبارة أيضا يف سورة ال
  الشيخ وغريه أراد وتقبلن أي ولتقبلن مث حذف الالم وأبدل من النون ألفا



)٣٢٢(  
  كَأَْبصَارِِهْم َوالدَّارِ ثُمَّ الِْحَمارِ َمعْ ِحَمارَِك َوالْكُفَّارِ َواقَْتْس لَِتْنُضالَ

يا من الضمري ومتصال به غائبا وخماطبا وهو يأيت يف القرآن على عشرة أوزان ذكر مثل هذا النوع بأمثلة متعددة خال
الناظم منها أربعة أفعال وفعل وفعال وفعال وبقي ستة فعال حنو كفار وسحار وفعال حنو هنار وبوار وفعال حنو دينار 

ل وهو إبكار واقتس أي قس على أصله دنار فأبدلت النون األوىل ياء وفعالل وهو قنطار ومفعال وهو مبقدار وإفعا
ما ذكرته ما مل أذكره فهو مثل قرأ واقترأ وقوله لتنضال أي لتغلب يقال ناضلهم فنضلهم إذا رماهم فغلبهم يف الرمي 

، وهو الذي انفرد الدوري بإمالته كما يأيت فإن الراء طرف ) من أنصاري إىل اهللا(ويلزم أن يكون من هذا الباب 
  )محارك-و-أبصارهم( يف والياء ضمري كالضمري

)٣٢٣(  
  ـالَ)حـَ(ـٍد )َصـ(ـْروٍ بُِخلٍْف )ُمـ(َوى )َر(َوَمْع كَاِفرِيَن الْكاِفرِيَن بَِياِئِه َوهَارٍ 

أي وأماال الكافرين مع كافرين يعين معرفا ومنكرا وبيائه يف موضع احلال أي أماال هذا اللفظ يف هذه احلالة وهي 
النصب واجلر احترز بذلك عن املرفوع حنو كافرون والكافرون فإن ذلك ال ميال ألن كونه بالياء اليت هي عالمة 

-و-خبارجني-و-وقادرين-الراء غري مكسورة وال مييالن أيضا ما هو على وزن كافرين بالياء حنو صابرين
مث قدمت الالم ، فأصله هاور أو هاير من هار يهور ويهري ) على شفا جرف هار(من قوله تعاىل -هار-وأما-الغارمني

إىل موضع العني وأخرت العني إىل موضع الالم وفعل فيه ما فعل بقاض فالراء على ما استقر عليه األمر آخرا ليست 
بطرف وبالنظر إىل األصل هي طرف ولكن على هذا التقرير ال تكون األلف تلي الراء اليت هي طرف بل بينهما 

حرف حمقق وقوله مرو هو اسم فاعل من أروى غريه وهو فاعل  حرف مقدر فصار مثل كافرين بني األلف والراء
روى أي نقل رجل عامل معلم وصد نعته ومعناه العطشان أي هو مرو لغريه بالعلم صد إىل تعلم ما مل يعلم كقوله 

صلى اهللا عليه وسلم منهومان ال يشبعان طالب علم وطالب دنيا ، أو يكون صد مفعوال ومل ينصبه ضرورة أي أمال 
هار الكسائي بكماله وابن ذكوان خبالف عنه وأبو بكر وأبو عمرو فإن قلت يظهر من نظم هذا البيت أن الذين 
أمالوا هار أمالوا كافرين ألنه قال ومع كافرين وال مانع من أن تكون الواو يف ومع فاصلة بعد واو واقتس وإذا 

ر عطف عليه والرمز بعده هلما فيكون كقوله يف آل كان األمر كذلك ومل يذكر بعده من أماله فيظهر أن قوله وها
، ياء ضم البيت ذكر فيه ثالث قراءات يف ثالث كلمات مث رمز هلن رمزا واحدا قلت ال مانع ) سنكتب(عمران 

من توهم ذلك ويقويه أن كافرين وهار كالمها ليس داخال يف الضابط املقدم أليب عمرو والدوري على ما شرحناه 
األلف والراء الفاء يف كافرين ويف هار حرف مقدر إما واو وإما ياء وعلى الوجه اآلخر ال تكون الراء فإنه فصل بني 

  طرفا وإذا خرجا من ذلك الباب قوى الوهم يف أن من أمال أحدمها أمال اآلخر ولو كان أسقط الواو من

ل كذا كافرين الكافرين حلصل ومع وقال مع الكافرين كافرين لزال الوهم أي أماال هذا مع الكافرين ولو قا
  الغرض واهللا أعلم

)٣٢٤(  
  ـمَُّموا َوَوْرٌش َجِميعَ الَْبابِ كَانَ ُمقَلِّالَ)َتـ(ـدَارِ َوَجبَّارِيَن وَالَْجارِ )بـَ(

بدار رمز قالون ألنه من مجلة من أمال هار ومعناه بادر مثل قوهلم نزال أي انزل أي بادر إىل أخذه ومعرفته وأمال 



وحده جبارين يف املائدة والشعراء واجلار يف موضعني يف النساء والشعراء فتمموا الباب بإمالة هذين له  الدوري
  وورش قلل مجيع هذا الباب أي أماله بني اللفظني من قوله ويف ألفات قبل را طرف إىل هنا واهللا أعلم

)٣٢٥(  
  قَهَّارِ َحمَْزةُ قَلَّالََوهذَاِن َعْنُه بِاخِْتالٍَف َوَمَعُه يف الْبََوارِ َويف الْ

  فقط واهللا أعلم-والقهار-البوار-يعين جبارين واجلار عن ورش خالف يف تقليلهما ووافق محزة ورشا يف تقليل
)٣٢٦(  

  ـْيَصالَ)فـَ(ـاَدلَ )َج(َواُته كَاَألبَْرارِ َوالتَّقْلِيلُ )ُر(ـجَّ )َحـ(َوإِْضجَاُع ِذي َراَءْينِ 
ه رمز ومعناه غلبوا يف احلجة أي إضجاع ذي راءين مما ذكرناه أي تكون األلف قبل اإلضجاع اإلمالة وحج روات
، ال ميال ألن الراء ) إن األبرار-فقوله-وكتاب األبرار-ودار القرار-من األشرار(راء مكسورة طرف ومثاله 

ل ألن التقليل متوسط وفيصال حال من الضمري يف جادل العائد على التقلي-خلق الليل والنهار-مفتوحة كما ال ميال
  بني الفتح واإلمالة أي أمال ذلك أبو عمرو والكسائي بكماله وقرأه ورش ومحزة بني اللفظني واهللا أعلم

)٣٢٧(  
  ـالَ)َتـ(ـِميٌم َوَسارِعُوا ُنَسارُِع وَالْبَارِي َوبَارِِئكُْم )َتـ(َوإِْضجَاُع أَْنصَارِي 

-نسارع هلم يف اخلريات -وسارعوا إىل مغفرة-آل عمران والصف، يف ) من أنصاري إىل اهللا(يريد قوله تعاىل 
يف موضعني يف البقرة انفرد بإمالة ما يف هذا البيت والذي بعده الدوري عن الكسائي -وبارئكم-يف احلشر-والبارئ

م إىل أن والتاء يف متيم وتال رمز كل واحد منهما رمز ملا سبقه من األلفاظ وكذا آخر البيت اآليت وأشار بقوله متي
اإلمالة هي لغة متيم على ما سبق نقله يف أول الباب وهو على حذف مضاف أي اإلضجاع لغة متيم ولو قال 

، متيم لكان حسنا ومل حيتج إىل حذف مضاف والضمري يف تال فاعل يعود إىل املقصود بقوله متيم ) أنصاري(واضجع 
تبع هذا املذكور ما قبله يف اإلمالة ووجه إمالة األلف يف  وهو القارئ كما قال يف البيت اآليت عنه وجيوز أن يريد

هذه املواضع ما بعدها من الكسر على الراء مع أن الراء ظرف يف أنصاري ولو مل يذكر هاهنا مع ما اختص 
  بالدوري لكانت واجبة اإلمالة يف مذهب أيب عمرو أيضا على القاعدة السابقة

)٣٢٨(  
  ـمَثَّالَ)َتـ(ُيسَارُِعونَ آذَانَِنا َعْنُه الْجََوارِي َوآذَانِهِْم طُْغيَانِهِْم َو

ومجيع يف هذا البيت انفرد بإمالته الدوري عن الكسائي والضمري يف عنه له والتاء يف متثال رمزه ألجل لفظ اجلواري 
عدها مع كون وقيل الرمز هو قوله متيم وما ذكرناه واضح وإمنا أميلت هذه األلفاظ اخلمسة للكسر اجملاور لأللف ب

-وآذاهنم-وهي جماورة الياء لأللف من قبلها-يف طغياهنم-ومع زيادة-اجلوار-و-يسارعون-الكسرة على راء يف
يف مخس -طغياهنم-و-يف القرآن يف سبعة مواضع يف البقرة واألنعام وسبحان والكهف يف موضعني وفصلت ونوح

ال طغيانا كبريا إال يف رواية شاذة عن الكسائي سور يف البقرة واألنعام واألعراف ويونس واملؤمنون وال مي
يف فصلت -آذاننا-و-ويسارعون يف سبعة مواضع يف آل عمران موضعان ويف املائدة ثالثة ويف األنبياء واملؤمنون

فقط واجلوار يف ثالث سور يف حم عسق والرمحن وكورت وصواب قراءته يف النظم بغري ياء ألن قراءة من أماهلا 
عسق وأمجعوا على حذفها يف الرمحن وكورت للساكن بعدها مث ذكر ما اختلف فيه عن الدوري كذلك يف حم 

  فقال



)٣٢٩(  
  ـوَّالَ)قـَ(ُيوَارِي أَُوارِي ِفي الُعقُوِد بُِخلِْفِه ضَِعافًا َوَحْرفَا النَّْملِ آِتيَك 

مل يذكر صاحب التيسري فيهما ، و) فأواري سوأة أخي(-)كيف يواري(العقود هي سورة املائدة يريد قوله تعاىل 
إمالة وقال يف كتاب اإلمالة اجتمعت القراءة على إخالص الفتح فيهما إال ما حدثنا به عبد العزيز بن جعفر بن حممد 

هو ابن أيب غسان الفارسي قال حدثنا أبو طاهر بن أيب هاشم قال قرأت على أيب عثمان الضرير عن أيب عمرو عن 
، باإلمالة قال وقرأت على أيب بكر بالفتح ومل ترو اإلمالة عن غريه قال أبو عمرو  )فأواري-يواري(الكسائي 

، ومل يذكره مث ذكر ضعافا من قوله تعاىل يف ) يواري سوءاتكم(وقياس ذلك املوضع الذي يف األعراف وهو قوله 
أنا (العرب عمادا ويف النمل ، فوجه إمالة ألفها كسرة الضاد وال اعتبار باحلاجز كما متيل ) ذرية ضعافا(النساء 
، يف موضعني أميلت ألف آتيك لكسرة التاء بعدها واستضعف إمالتها قوم من جهة أن أصلها مهزة ألنه ) آتيك به

، أي أنا حمضره لك فقوله ) وإهنم آتيهم عذاب(مضارع أتى وميكن منع هذا ويقال هو اسم الفاعل منه كقوله تعاىل 
ف عليه وآتيك عطف بيان له ووجه الكالم أن يقول آتيك آتيك مرتني وإمنا استغىن ضعافا مبتدأ وحرفا النمل عط

بأحدمها عن اآلخر وقوال خرب املتبدإ وما عطف عليه ونزل حريف النمل منزلة حرف واحد ألهنما كلمة واحدة 
  قاف رمز خالد مث قالتكررت وهي آتيك وكأنه قال ضعافا وآتيك قوال فاأللف يف قوال للتثنية أي قيال باإلمالة وال

)٣٣٠(  
  أَْعِدالَ)لـِ(ِمٌع َوآنَِيٍة ِفي َهلْ أََتاَك )ال(ـَمْمَناُه َمَشارُِب )َضـ(بُِخلٍْف 

أي اخللف عن خالد يف إمالتها والضاد يف ضممناه رمز خلف أماهلما من غري خالف مث قال مشارب المع ومها 
، يف سورة يس لكسرة الراء بعدها ) مشارب(اما أمال مبتدأ وخرب أي ظاهر واضح كالشيء الالمع أراد أن هش

تسقى (، يف سورة الغاشية لكسرة النون بعدها وللياء اليت بعد الكسرة ووزهنا فاعلة وهي قوله تعاىل ) آنية(وألف 
 ، فوزهنا) ويطاف عليهم بآنية من فضة(، اليت يف سورة هل أتى قوله تعاىل ) آنية(، أي حارة وأما ) من عني آنية

أفعلة ألهنا مجع إناء ومل ميل ألفها أحد ولعل سببه أن ألفها بدل عن مهزة فنظر إىل األصل فلم متل فقوله يف هل أتيك 
، والالم يف ألعدال رمز هلشام ) هل أتى على اإلنسان(، احترازا من اليت يف ) هل أتاك حديث الغاشية(أي يف سورة 

  واأللف لإلطالق واهللا أعلم أي لقارئ زائد العدل أي أماله من هذه صفته
)٣٣١(  

  ـصِّالَ)حـُ(َوِفي الْكَاِفُرونَ َعابُِدونَ َوعَابٌِد َوَخلَفُُهْم يف النَّاسِ يف الَْجرِّ 

، لكسرة الباء بعد األلف واحترز ) وال أنا عابد(يف موضعني ) وال أنتم عابدون(أي يف سورة الكافرون أمال هشام 
، مث قال وخلفهم أي خلف الناقلني من أهل األداء يف إمالة لفظ الناس إذا ) عابدونوحنن له (بذلك من قوله تعاىل 

، الذي يف سورة الناس فروى عن أيب عمرو الوجهان واختار الداين اإلمالة يف كتاب اإلمالة ) مجيع(كان جمرورا حنو 
نا يعين الشاطيب رمحه اهللا ووجهها كسرة السني بعد األلف وقيل إن ذلك لغة أهل احلجاز قال الشيخ وكان شيخ

يقرئ باإلمالة يعين أليب عمرو من طريق الدوري وبالفتح من طريق السوسي وهو مسطور يف كتب األئمة كذلك 
قلت وكذلك أقرأنا شيخنا أبو احلسن ومل يذكر أبو احلسن ابن غلبون غريه ويتجه يف هذا البيت من اإلشكال ما 

لكافرين بيائه من أنه حيتمل أن تكون الواو يف قوله ويف الكافرون فاصلة وإذا اجته فيما مضى يف قوله ومع كافرين ا



كان كذلك فلم يذكر لقارئها رمزا فيكون حصال رمزا هلا وللناس وتكون الواو يف وخلفهم عاطفة ولو قال ويف 
 خلفهم ألن هذا الكافرون عابدون وعابد له خلفهم يف الناس خللص من ذلك اإليهام وال حيتاج إىل واو فاصلة يف

من باب قوله سوى أحرف ال ريبة يف اتصاهلا كما قال بعد هذا محارك واحملراب إىل آخره ومل يأت بواو فاصلة فإن 
قلت فقد سنح إشكال آخر وهو أنه حيتمل أن يكون بعض ما يف البيت اآليت أليب عمرو إذا مل يأت بواو والباقي من 

اجلميع البن ذكوان قلت من جهة استفتاحه ذلك بقوله محارك وهو مما قد  عند الواو البن ذكوان فمن أين يتمحض
علم أن أبا عمرو مييله فدل ذلك على أنه إمنا ساقه مع ما عطف عليه لغري أيب عمرو فينتظر من يرمز له وليس إال 

  قوله مثال واهللا أعلم
)٣٣٢(  

  كَْرامِ ِعْمَرانَ مُثِّالَِحَمارَِك َواِملحَْرابِ إِكَْراِههِنَّ َوالِْحَمارِ َويف اِإل

، يف اجلمعة واحملراب ، وعمران حيث ) احلمار-و-يف البقرة-محارك(أي أمال ابن ذكوان مجيع ما يف هذا البيت 
يف موضعني يف سورة الرمحن عز وجل ووجهه كسرة أوائل اجلميع وما بعد -واإلكرام-يف النور-إكراههن-وقعا و

وب ووافق يف محارك واحلمار مذهب أيب عمرو والدوري عن الكسائي يف ذلك األلف غري عمران واحملراب املنص
-فإن قلت فماله مل يذكرمها معه عندما ذكر محارك واحلمار كما أعاد ذكر محزة والكسائي مع من وافقهما يف إمالة

ارهم والدار إناه ، قلت ألنه نص على احلمار ومحارك يف إمالة أيب عمرو والدوري يف قوله كأبص-و-نأى-و-رمى
مث احلمار مع محارك فلم يضره بعد ذلك أن يذكر مذهب ابن ذكوان وحده ومثل ذلك قوله فيما مضى وجاء ابن 

فإنه مل -إناه-و-نأى-و-رمى-ذكوان ويف شاء ميال وإن كان محزة يقرأ كذلك ألنه قد تقدم ذكره له معينا خبالف
ت الياء فلو مل يعد ذكر محزة والكسائي لظن أن ذلك مستنثى يتقدم النص عليها معينة وإمنا اندرجت يف قاعدة ذوا

  من األصل املقدم كما تفرد الكسائي بإمالة مواضع من ذلك واهللا أعلم
)٣٣٣(  

  َوكُلٌّ بُِخلٍْف ِالْبنِ ذَكَْوانَ غَْيَر َما ُيَجرُّ ِمَن الِْمحَْرابِ فَاْعلَْم ِلَتعَْمالَ
بن ذكوان خالف إال احملراب اجملرور فلم خيتلف عنه إمالته وهو موضعان يف أي كل هذه األلفاظ الستة يف إمالتها ال

وعمران وباقي -واإلكرام-إكراههن-و-احملراب-آل عمران ومرمي فتفردا ابن ذكوان بإمالة هذه الكلم األربع
ما يأيت يف بابه  القراء على فتحها إال ورشا فإنه يقرؤها بني اللفظني إال عمران وهو املعرب عنه بترقيق الراء على

ويتضح لك الفرق بني اإلمالة وبني اللفظني بقراءة ورش وابن ذكوان يف هذه الكلمات وهو عني ما نبهنا عليه يف 
  شرح قوله وذو الراء ورش بني بني وأكثر الناس جيهلون ذلك واهللا أعلم

)٣٣٤(  
  لكَْسرِ ِفي الَْوْصلِ ُميِّالََوالَ َيْمَنُع اِإلْسكَانُ ِفي الَْوقِْف َعارًِضا إِمَالَةَ َما ِل

يف الوقف معمول عارضا ولو جعلناه معمول اإلسكان لقلت فائدته فإن إسكان الوقف ال يكون إال عارضا ومعىن 
فتلك الكسرة تزول يف الوقف وتوقف -الناس-و-النار-البيت كل ألف أميلت يف الوصل ألجل كسرة بعدها حنو

نع إمالة األلف ألنه عارض وألن اإلمالة سبقت الوقف ومل يذكر يف التيسري بالسكون فهذا السكون يف الوقف ال مي
  غري هذا الوجه وذهب قوم إىل منع اإلمالة لزوال الكسر املوجب هلا فإن رمت احلركة فاإلمالة ال غري واهللا أعلم

)٣٣٥(  



  ـجَُتالَ)ُيـ(الَْوْصلِ  َوقَْبلَ ُسكُوٍن ِقْف بَِما ِفي أُصُوِلهِْم َوذُو الرَّاِء ِفيِه اخلُلُْف يف
أي كل ألف قبل ساكن لو مل يكن بعدها ساكن جلازت إمالتها ففي الوصل ال ميكن إمالتها لذهاهبا فإن وقف عليها 
كانت على ما تقرر من أصول القراء متال ملن مييل وتفتح ملن مل ميل وتقرأ بني اللفظني ملن مذهبه ذلك لكن األلف 

السوسي يف إمالتها يف الوصل وال يظهر إال كسر الراء ومل يذكر صاحب التيسري اليت قبلها راء اختلف عن 
للسوسي إال اإلمالة وابن شريح وغريه من املصنفني مل يذكروا وجه اإلمالة أصال وشرط ما مييله السوسي من هذا 

ل النوعني ومها ذو مث مث-مفترى-و-قرى-الباب أن ال يكون الساكن تنوينا فإن كان تنوينا مل ميل بال خلف حنو
  الراء وما ليس فيه راء واأللف ظرف الكلمة فقال

)٣٣٦(  
  كَُموَسى الُْهدى ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم والْقَُرى الِْتي َمَع ذِكَْرى الدَّارِ فَافَْهْم ُمَحصِّالَ

جعلتها بني ، أملت ألف موسى حلمزة والكسائي و) ولقد آتينا موسى اهلدى(إذا وقفت على موسى من قوله تعاىل 
إنا ملا طغى (، فهذا مثال ما ليس فيه راء ومنه ) عيسى ابن مرمي(بني أليب عمرو وورش وفتحت للباقني وكذا يف 

القرى اليت باركنا (، نص مكي وغريه على أن الوقف على طغى باإلمالة حلمزة والكسائي ومثال ما فيه الراء ) املاء
ا وقفت على القرى وذكرى أملت أليب عمرو ومحزة والكسائي ولورش ، يف ص فإذ) ذكرى الدار(، يف سبأ ) فيها

، وإن امتنعت إمالة ألفها وصال فال ميتنع ترقيق ) ذكرى الدار(بني اللفظني وههنا أمر مل أر أحدا نبه عليه وهو أن 
فيتخذ  رائها يف مذهب ورش على أصله لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها وال مينع ذلك حجز الساكن بينهما

لفظ الترقيق وإمالته بني بني يف هذا فكأنه أمال األلف وصال وما ذكره الشيخ يف شرح قوله وحريان بالتفخيم بعض 
، من أجل الياء ال من أجل الكسر أراد بالترقيق اإلمالة فهو من أمسائها واهللا أعلم ) ذكرى(تقبال من قوله الترقيق يف 

خبالف قوله ) يرى الذين أوتوا العلم-و-حىت نرى اهللا(ء يف الوصل ومثله ، والسوسي يف أحد الوجهني يكسر الرا
، ألن ألف يرى قد ذهبت للجازم فإذا وقفت عليها قلت أو مل ير مث ذكر ما حذفت فيه ) أو مل ير الذين كفروا(-

  األلف ألجل التنوين ألنه ساكن فقال
)٣٣٧(  

  ا َوَتفِْخيُمُهمْ يف النَّْصبِ أَْجَمُع أَْشُمالََوقَْد فَخَُّموا التَّْنوِيَن َوقْفاً َوَرقَّقُو

هذا فرع من فروع املسئلة املتقدمة داخل حتت قوله وقبل سكون قف مبا يف أصوهلم وأفردها بالذكر ملا فيها من 
اخلالف واألصح واألقوى أن حكمها حكم ما تقدم متال ملن مذهبه اإلمالة وهو الذي مل يذكر صاحب التيسري غريه 

للمنون وملا سبق ذكره حكما واحدا فقال كلما امتنعت اإلمالة فيه يف حال الوصل من أجل ساكن لقيه  وجعل
-مفترى-و-ربا-و-موىل-و-غزى-و-ضحى-و-مسمى-و-مصلى-و-مصفى-و-هدى(تنوين أو غريه حنو 

الوقف لعدم  ، وشبهه فاإلمالة فيه سائغة يف) جنا اجلنتني-و-النصارى املسيح-و-طغا املاء-و-األقصا الذي-و
ذلك الساكن وذكر مكي يف املنون وجهني أحدمها هذا وهو الذي اختاره وقرأه على شيخه أيب الطيب ابن غلبون 

، أن الوقف عليهما باإلمالة حلمزة والكسائي وكالمها يف موضع نصب والوجه ) غزى-و-مصلى(قال ونص على 
ل املرفوع واجملرور قال الشيخ وقال قوم يفتح ذلك كله فقد الثاين الفرق بني املنصوب وغريه فال ميال املنصوب وميا

صار يف املسئلة ثالثة أوجه وهي مبنية على أن األلف يف الوقف على مجيع األمساء املقصورة املنونة هي األصلية 
ية يف رجعت ملا سقط املوجب حلذفها وهو التنوين أو يقال هي مبدلة من التنوين إذا كانت منصوبة احملل وهي األصل



الرفع واجلر ألنه قد ألف من اللغة الفصيحة اليت نزل هبا القرآن أن تبدل من التنوين ألفا يف مجيع األحوال ألن 
التنون إمنا يبدل ألفا يف النصب النفتاح ما قبله واالنفتاح موجود يف األحوال كلها يف األمساء املعتلة املقصورة 

فة عند النحويني فإن قلنا الوقف إمنا هو على األلف املبدلة يف مجيع خبالف الصحيحة وهذه األوجه الثالثة معرو
-و-مهسا-و-أمتا(األحوال أو يف حال النصب فال إمالة ألن ألف التنوين ال حظ هلا يف اإلمالة كما لو وقف على 

يف النصب  ، وقد سبق بيان ذلك فقد صار املنصوب مفخما على قولني ومماال على قول فلهذا قال وتفخيمهم) علما
  امجع أمشال وليس ذلك منه اختيارا هلذا القول وإمنا أشار إىل أن الوجهني اتفقا عليه واألجود وجه اإلمالة

مطلقا والرسم دال عليه والنقل أيضا ومن وجهة املعىن أن الوقف ال تنوين فيه وإمنا كانت األلف األصلية حتذف 
 أن يلقاها ما يغريها وأيضا فإن املبدل من التنوين إمنا هو األلف للتنوين يف الوصل فالنطق بالكلمة على أصلها إىل

واألصلية أيضاألف فال حاجة إىل حذف ما هو أصل وجلب ما هو مثله يف موضعه فترك اعتقاد احلذف فيه أوىل 
على حذف وقول الناظم وقد فخموا التنوين فيه جتوز فإن التنوين ال يوصف بتفخيم وال إمالة لعدم قبوله هلما فهو 

، مما ال ميال ) ومهسا-أمتا(مضاف تقديره ذا التنوين وال تقول التقدير ألف التنوين ملا فيه من اإللباس بألف حنو 
ومسى يف هذا املوضع الفتح تفخيما واإلمالة ترقيقا كما مسى ترقيق الراء إمالة على ما سيأيت وأمشال مجع مشل ونصبه 

على الوجهني فيه خبالف املرفوع واجملرور فإن كل واحد منهما مفخم على على التمييز أي اجتمع مشل األصحاب 
  قول واحد وهو أضعف األقوال وممال على قولني فهما يف الترقيق أمجع أمشال القي التفخيم مث مثل ذلك فقال

)٣٣٨(  
  ُمَسمَّى َوَموْلًى َرفُْعُه َمْع َجرِِّه َومَْنُصوُبُه غُزَّى وََتْتًرى َتزَيَّالَ

-)وأجل مسمى عنده(، وقع كل واحد منهما يف القرآن مرفوعا وجمرورا كقوله تعاىل ) وموىل-مسمى(لفظ أي 
، فلم يقعا يف القرآن إال ) تترى-و-غزى-وأما(-)يوم ال يغين موىل عن موىل(وقال تعاىل ) إىل أجل مسمى(

كان وهو مجع غاز ووزنه فعل مثل ، ونصبه على أنه خرب ) أو كانوا غزى(منصوبني يف قوله تعاىل يف آل عمران 
منصوب على احلال وإمنا ينفع التمثيل به على قراءة أيب عمرو فهو ) قد أفلح(، ففي سورة ) تترى(كافر وكفر وأما 

الذي نونه وأما محزة والكسائي فال ينونانه فهو هلما ممال بال خالف يف الوقف والوصل وكذا ورش مييله بني اللفظني 
غري منون يف قراءته أيضا فلم مينع فتح من نون إمالة من مل ينون وهذا مما يقوى ما ذكرناه من  وصال ووقفا ألنه
، يف الوصل فال مينع ترك اإلمالة لزوال حملها ترقيق الراء لوجود مقتضيه واهللا أعلم ) ذكرى الدار(ترقيق ورش راء 

يز بعضها من بعض باألمثلة املذكورة ومنه قوله ، وقوله تزيال أي متيز املذكور وهو التنوين أي ظهرت أنواعه ومت
، فزيلنا بينهم واهلاء يف رفعه مع جره ومنصوبه راجعة إىل ) لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما(تعاىل 

ف التنوين أيضا والكل على تقدير ذي التنوين وهو املنون وقال الشيخ متيز املنصوب من غريه باملثال فإن قلت األل
، منقلبة عن واو ألنه من غزا يغزو فكيف متال قلت هو داخل يف قوله وكل ثالثي يزيد فإنه ممال ) غزى(املمالة يف 

  واهللا أعلم) زكاها-ك(
  باب مذهب الكسائي يف إمالة هاء التأنيث يف الوقف

)٣٣٩(  
  رٍ ِلَيْعِدالََوِفي َهاِء َتأْنِيثِ الُْوقُوِف َوقَْبلََها ُمَمالُ الِْكسَاِئي غَْيَر َعْش



احترز بقوله هاء تأنيث عن هاء السكت وهاء الضمري وقد تقدم بيان ذلك والوقوف مصدر مبعىن الوقف وأضاف 
، فإهنا هاء تأنيث لكنها ال تزال هاء وقفا ووصال فأراد أن اإلمالة واقعة ) هذه(هاء التأنيث إليه احترازا من اهلاء يف 
هاء ويف الوصل تاء سواء كانت مرسومة يف املصحف بالتاء أو باهلاء ألن من  يف هاء التأنيث اليت هي يف الوقف

مذهب الكسائي الوقف على مجيع ذلك باهلاء على ما يأيت بيانه فإن قلت ما وجه إضافة التأنيث إىل الوقوف قلت مل 
خيصه وهو كون  يضف التأنيث وحده فإن التأنيث من حيث هو التأنيث وقفا ووصال وإمنا أضاف إىل الوقوف ما

حرف التأنيث صار هاء فيكون من باب قوهلم حب رماين مل يضف إىل الياء الرمان وحده وإمنا أضاف حب الرمان 
وقد تقدم بيان ذلك يف شرح قوله أبو عمرهم ويدخل حتت قوله هاء تأنيث ما جاء على لفظها وإن مل يكن املقصود 

، وهلذا قال صاحب التيسري اعلم أن الكسائي كان يقف ) صريةب-كاشفة-ملزة(هبا الداللة على التأنيث كهمزة 
على هاء التأنيث وما ضارعها يف اللفظ باإلمالة ومثل املضارع مبا ذكرناه وغريه فقوله وما قبلها أي ويف احلروف 

قف ويف احلرف اليت قبلها وممال مبعىن اإلمالة كمقام مبعىن إقامة أي أن إمالة الكسائي واقعة يف هاء التأنيث يف الو
الذي قبلها لقرب اهلاء من الياء ولقرب ما قبلها من الكسرة كما يفعل مثل ذلك يف إمالة األلف البد من تقريب ما 

، فإن قلت ملا ذكر يف الباب ) تراءى(قبلها من الكسر ويوصف ذلك بأنه إمالة له وعلى ذلك شرحنا قوله وراء 
ما قبلها من احلروف فلم نص هنا على إمالة احلرف الذي قبل هاء التأنيث املتقدم إمالة األلفات مل ينص على إمالة 

قلت ألن األلف املمالة مل يستثن من احلروف الواقعة قبلها شيء وهنا خبالف ذلك على ما ستراه ، قوله غري عشر 
ه مل ميلها ومن مستثىن من موصوف قبلها احملذوف والتقدير ويف احلروف اليت قبلها غري عشرة من تلك احلروف فإن

  ضرورة ذلك أن ال مييل اهلاء وإمنا أنث لفظ عشر وإن كان الوجه

تذكريه ألن معدوده حروف وهي مذكرة ألهنا مجع حرف من أجل أن تلك احلروف عبارة عن حروف اهلجاء 
تبارا باللفظ وأمساء حروف اهلجاء جاء فيها التذكري والتأنيث فأجرى ذلك يف العبارة عنها اعتبارا باملدلول ال اع

، فأنث أبطنا وهو مجع مذكر وهو ) وأن كالبا هذه عشر أبطن (والعرب تعترب املدلول تارة والعبارة أخرى كقوله ، 
، وأشار بقوله ليعدال إىل أن ) وأنت بريء من قبائلها العشر (بطن ملا كان البطن مبعىن القبيلة وهلذا مت البيت بقوله ، 

  اإلمالة فلهذا استثناها مث بني تلك احلروف العشرة يف كلمات مجعها فيها فقال تلك احلروف تناسب الفتح دون
)٣٤٠(  

  بَبْعَد الَْياِء َيْسكُُن مُيِّالَ) أَكَْهُر(َحٌق ِضغَاطٌ َعصٍ َخظَا َو(َوَيْجَمُعَها 

حلمه أي جيمع تلك احلروف هذه الكلمات األربع وضغاط مجع ضغطة وعص مبعىن عاص وخظا مبعىن مسن واكتنز 
يشري إىل ضغطة القرب وهي عصرته والضيق فيه والعاصي حقيق بذلك وال سيما إذا كان مسينا وكأنه يشري بالسمن 

إىل كثرة ذنوبه كما يوصف من كثر ماله بذلك والسمن احلقيقي مكروه يف ذاته ألهل الدين والعلم ألنه يشعر غالبا 
اجلسم وينحفه وهلذا جاء يف احلديث أما علمت أن اهللا يبغض احلرب بقلة اهتمامه باآلخرة وبالبالدة أيضا واهلم يذيب 

السمني ، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذم قوم قليل فقه قلوهبم وكثري شحم بطوهنم ، قال العلماء فيه تنبيه 
ي اهللا عنه على أن الفطنة قل ما تكون مع كثرة اللحم واالتصاف بالسمن والشحم ويف أخبار اإلمام الشافعي رض

أنه قال ما رأيت مسينا عاقال قط إال رجال واحدا ويف رواية ما رأيت مسينا أخف روحا من حممد بن احلسن رضي اهللا 
-و-خصاصة-و-القارعة -و-بسطة-و-حياة-و-بالغة-و-قبضة-و-احلاقة-و-النطيحة(عنه ومثال ذلك 

ستعالء تستعلى إىل احلنك األعلى فتناسب ، وهذه احلروف العشرة سبعة منها هي حروف اال) موعظة-و-الصاخة



الفتح وهي متنع إمالة األلف يف األمساء فكيف ال متنع إمالة اهلاء اليت هي مشبهة هبا فإن كان قبل حرف االستعالء 
 ، والبالغة طردا) القارعة(، ومل يقرأ الكسائي هبا يف هاء التأنيث حنو ) ضعافا(كسرة فإن اإلمالة جائزة يف األلف حنو 

للباب وألن اإلمالة يف اهلاء ضعيفة فجاز أن مينعها ما ال مينع إمالة األلف فإن فصل بني حرف االستعالء وبني اهلاء 
، واألحرف الثالثة الباقية هي من ) عصبة-و-بطشة-و-حنلة-و-مسبغة-و-رقبة(فاصل جازت اإلمالة حنو 

ميكن كسرها ولو كسر ما قبلها لكانت اإلمالة لأللف  حروف احللق األلف واحلاء والعني أما األلف فألهنا ساكنة ال
ال للهاء وأما احلاء والعني فألهنا أقرب حروف احللق إىل حروف االستعالء فأعطيا حكمها مث قال وأكهر أي حروف 

  أكهر وهي أربعة اهلمزة والكاف واهلاء والراء إذ وقعت قبل هاء التأنيث بعد ياء

ء يف هذا البيت والكسر يف البيت اآليت ويلزم من إمالة هذه احلروف إمالة اهلاء ساكنة أو كسرة أميلت فذكر البا
بعدها واألكهر الشديد العبوس يقال كهره إذا استقبله بذلك والكهر ارتفاع النهار مع شدة احلر ويسكن يف موضع 

ميال معاملة للمضاف إليه  احلال من الياء والضمري يف ميال عائد على لفظ أكهر دون معناه ومها مبتدأ وخرب وذكر
، وشبهه ولو عامل ) وكم من قرية أهلكناها فجاءها(بعد حذف املضاف ملا أقيم مقامه فهو من باب قوله تعاىل 

، وإمنا اختار الناظم ذلك ألجل القافية فمثال ) أو هم قائلون(املضاف احملذوف لقال ميلت كما قال تعاىل بعد ذلك 
وبعد -األيكة(، ومثال الكاف بعد الياء الساكنة ) خاطئة-وبعد الكسر-هيئة-خطيئة(اهلمزة بعد الياء الساكنة 

، وال مثال هلا بعد الياء الساكنة يف القرآن ومثال الراء ) فاكهة-و-آهلة(، ومثال اهلاء بعد الكسر ) املالئكة-الكسر
  األربعة يف قوله ، وقد ذكر الكسر قبل) واآلخرة-تبصرة-وبعد الكسر-صغرية-و-الياء الكبرية(بعد 

)٣٤١(  
  أَوِ الْكَْسرِ َواِإلْسكَانُ لَْيسَ بَِحاجِزٍ َوَيْضُعُف بَْعَد الْفَْتحِ َوالضَّمِّ أَْرُجالَ

إذا وقع بني الكسر وبني الراء حرف ساكن مل يكن ذلك حباجز أي مبانع للكسر من اقتضائه اإلمالة فكأنه قال أو 
أو بعد ساكن يليه كسر ، وال مثال هلذا يف اهلمزة والكاف وإمنا مثاله يف  تقع هذه احلروف األربعة بعد كسر يليها

ألجل أن الساكن حرف االستعالء فقوى املانع -فطرة-واختلف يف-سدرة-و-عربة-اهلاء حنو وجهة ويف الراء حنو 
ولكن مها بابان كل  وهذا وجه جيد ويقويه ما يأيت يف الراءات فإنه اعتد به حاجزا فمنع الترقيق فكذا مينع اإلمالة

باب لقارئ فال يلزم أحدمها مذهب اآلخر والكل جائز اإلمالة والترك يف اللغة ومثاله ترك ورش ترقيق راء عمران 
للعجمة وابن ذكوان رققها تبعا إلمالة األلف بعدها ومل ينظر إىل العجمة مث قال ويضعف يعين أكهر ضعفت حروفه 

تح والضم وأرجال مجع رجل ونصبه على التمييز استعار ذلك ملا كان يقال لكل عن حتمل اإلمالة إذا وقعت بعد الف
مذهب ضعيف هذا ال يتمشى وحنوه ألن الرجل هي آلة املشي فمثال اهلمزة بعد الفتح امرأة فإن فصل بني الفتح 

، وكهيئة ) سوءة( ، وإن كان غري ألف اختلف فيه حنو) براءة(وبني اهلمزة فاصل ساكن فإن كان ألفا منع أيضا حنو 
والنشأة قال الداين والقياس الفتح كأنه أراد القياس على األلف أو ألن اإلسكان ملا مل حيجز الكسر عن اقتضاء 

-مباركة(، مثال الكاف بعد الفتح حنو ) سوءة(، فكذا ال حيجز الفتح عن منع اإلمالة يف حنو ) عربة(اإلمالة يف حنو 
، ومثال اهلاء بعد الفتح مع ) التهلكة(ه فصل وماال فصل فيه وبعد الضمة حنو ، سواء يف ذلك ما في) الشوكة-و

وال يقع غري ذلك ومثال الراء بعد الفتح شجرة ومثرة وكذا مع فصل األلف وغريها من -سفاهة-فصل األلف
وجيمع ذلك كله أن تقع حروف -حمشورة-و-عسرة-حنو-وبعد الضم مع احلاجز-نضرة-و-سيارة-الساكن حنو



ر بعد فتح أو ضم بفصل ساكن وبغري فصل فلهذا طلق قوله بعد الفتح والضم ووجه استثناء هذه احلروف أكه
  األربعة يف بعض الصور أما اهلمزة واهلاء فمن حروف احللق فأحلقا باأللف واحلاء والعني واخلاء

ر تشبه املستعلية فمنعت فأما إذا والغني وأما الكاف فقريبة من القاف فمنعت منعها وأما الراء فلما فيها من التكري
وقع قبل هذه األحرف األربعة كسرة أو ياء ساكنة فإن أسباب اإلمالة تقوى وتضعف املانع فتمال اهلاء مث مثل ما 

  قبله ساكن بعد كسر وما قبله كسر أو ياء ساكنة فقال
)٣٤٢(  

  ْنَد الِْكَسائي مَيَّالَلَِعْبَرْه مِائَْه وِْجَهْه وَلَْيكَْه َوبَْعضُُهْم ِسوى أَِلٍف ِع
، فهذا مثال ما قبله ساكن بعد كسر ومثله ولكل وجهة ومثال ما قبله كسر ) إن يف ذلك لعربة(أراد قوله تعاىل 

، بالالم وهذا وإن كان ) ليكة(، ووقع يف نظم البيت ) أصحاب األيكة(، ومثال ما قبله ياء ) فإن يكن منكم مائة(
فليس صاحب اإلمالة ممن قرأ هذه القراءة فاألوىل أن يقع املثال مبا هو قراءة له ) ص(قرئ به يف سوريت الشعراء و

فيقال وأيكة هبمزة قبل الياء وال يضر حذف الم التعريف فإهنا منفصلة من الكلمة تقديرا ، ووجه ثان وهو أن 
 التيسري ونظمه فإذا وقع املثال األيكة جاءت يف القرآن يف غري هاتني السورتني غري مقروءة بالالم بإمجاع على ما يف

، على قراءته وإمنا نقل ) األيكة(هبمزة عم مجيع املواضع مع موافقة القراءة خبالف التمثيل بقراءة الالم ولعله أراد 
حركة اهلمزة إىل الالم لضرورة النظم كما يقرأ ورش فالصواب كتابته على هذه الصورة يف هذا البيت ليشعر بذلك 

واهللا أعلم ، مث قال -كال-و-، املرفوع باخلفض) واآلخرة(أراد تلك القراءة فهو كقوله يف األنعام  وال يوهم أنه
وبعضهم أي وبعض املشايخ من أهل األداء ميل ، للكسائي مجيع احلروف قبل هاء التأنيث مطلقا من غري استثناء 

دوم وبإطالق القياس يف ذلك قرأت شئ إال األلف قال صاحب التيسري والنص عن الكسائي يف استثناء ذلك مع
على أيب الفتح عن قراءته ، مث قال واألول أختار إال ما كان قبل اهلاء فيه ألف فال جتوز اإلمالة فيه وقال يف كتاب 

اإلمالة مل يستثن خلف عن الكسائي شيئا وكذلك بلغين عن أيب مزاحم اخلاقاين وكان من أضبط الناس حلرف 
  الكسائي

بكر ابن األنباري ومجاعة من أهل األداء والتحقيق وبه قرأت على شيخنا أيب الفتح عن قراءته على  وإليه ذهب أبو
أصحابه قال وكان أبو بكر بن جماهد وأبو احلسني بن املنادى وأبو طاهر بن أيب هاشم ومجيع أصحاهبم خيصون من 

ل جعلوا للهمزة والراء والكاف إذا ذلك بالفتح ما كان فيه قبل هاء التأنيث أحد عشرة أحرف فذكرها مث قا
وقعت قبل هاء التأنيث أحواال فأمالوا بعضا وفتحوا بعضا مث شرح ذلك على حنو ما تقدم فأما األلف قبل هاء 

-و-ذات-و-هيهات هيهات-و-منوة-و-النجاة-و-احلياة-و-الزكاة-و-الصالة(التأنيث فأتت يف عشر كلم 
ذه الكلم اخلمس باهلاء وهو وغريه يقفون على ما عداها كذلك فال ، ألن الكسائي يقف على ه) الالت-و-الت

متال اهلاء يف هذه الكلم العشر ألنه يلزم من ذلك إمالة األلفات وهي ال تقبل اإلمالة ألهنا من ذوات الواو يف بعضها 
أللف هي األصل يف وجمهولة يف بعضها وال حظ للجميع يف اإلمالة فلو وقعت إمالة لظن أهنا لأللف ال للهاء ألن ا

، معدودة يف ) كمشكاة-و-التوراة-و-مزجاة-و-مرضات-و-تقاة(اإلمالة واهلاء فرع هلا ومشبهة هبا أال ترى أن 
خالفا مبنيا على أصل األلف واختار عدم اإلمالة وذكر -مناة-باب إمالة األلف ال يف باب إمالة اهلاء وذكر مكي يف

لبة عن واو وعن ياء وإمنا مل متل على هذا القول لكوهنا مرسومة يف املصحف الداين يف ألف احلياة خالفا أهنا منق
  بالواو واهللا أعلم



  باب مذاهبهم يف الراءات
)٣٤٣(  

  َوَرقََّق َوْرٌش كُلَّ َراٍء َوقَْبلََها ُمَسكََّنةً َياٌء أَوِ الْكَْسرِ ُموَصالَ

فتحة الراء قليال بني اللفظني وكذا قال يف باب اإلمالة  رقق أي أمال بني بني قال يف التيسري اعلم أن ورشا كان مييل
وقال مكي كان ورش يرقق الراء فيعلم من هذا اإلطالق أن الترقيق يف هذا الباب عبارة عن إمالة بني بني 

ويستخرج من هذا أن إمالة األلفات بني بني على لفظ الترقيق يف هذا الباب على ما ينطق به قراء هذا الزمان وقد 
هنا على ذلك يف شرح قوله وذو الراء ورش بني بني فاملراد من ترقيق الراء تقريب فتحها من الكسرة وقوله كل نب

راء يعين ساكنة كانت أو متحركة بأي حركة حتركت على الشروط املذكورة إال ما يأيت استثناؤه وقوله مسكنة 
أي رققها يف حال كون الياء الساكنة قبلها حنو حال مقدمة لو تأخرت لكانت صفة للياء والواو يف وقبلها للحال 

، وال يكون قبل الياء الساكنة إال مفتوح أو مكسور ) املغريات-و-فقريا-و-مرياث-و-ال ضري-و-اخلري-و-غري(
، وال ) املدبرات-و-باسرة-و-اآلخرة(وقد مثلنا بالنوعني مث قال أو الكسر أي أو أن يكون قبل الراء كسر حنو 

إىل رهبا -ناضرة(ر بني أن يكون حرف استعالء أوال وتقع حروف االستعالء قبلها إال الغني حنو فرق يف املكسو
، وحنوه فهذه ستة ودخل ذلك كله حتت قوله كل راء أي سواء توسطت أو تطرفت ) قطران-قاصرات-ناظرة

مرققة حمالة بني اللفظني  حلقها تنوين أو مل يلحقها كان املكسور قبلها حرف استعالء أو غري حرف استعالء فالراء
لورش سواء وصل الكلمة أو وقف عليها وقوله موصال حال من الكسر أي يكون الكسر موصال بالراء يف كلمة 

واحدة احترازا مما يأيت ذكره وهو الكسر العارض واملفصل والغرض من اإلمالة والترقيق مطلقا اعتدال اللفظ 
ب ترقيق الراء هنا لورش أن يكون قبلها ياء ساكنة أو كسرة وتقريب بعضه من بعض بأسباب خمصوصة وأسبا

  الزمة متصلة لفظا أو تقديرا واهللا أعلم
)٣٤٤(  

  َولَْم َيَر فَْصالً َساِكًنا بَْعَد كَْسَرةٍ ِسوى حَْرِف اِالْستِْعالَ ِسَوى الَْخا فَكَمَّالَ

اء فأعمل الكسرة ما تقتضيه من الترقيق كأهنا أي مل يعتد باحلرف الساكن الذي وقع فصال بني الكسرة الالزمة والر
، فرقق لضعف الفاصل بسكونه فإن كان الفاصل الساكن ) سدرة-و-إكرام-و-إكراه(قد وليت الراء وذلك حنو 

حرف استعالء قوي املانع فإنه لقوته يف منع اإلمالة ال يضعف بكونه ساكنا كما يضعف غريه وال يقع كذلك من 
، واستثىن من حروف االستعالء اخلاء ) وقرا-و-قطرا-و-إصرا(لصاد والطاء والقاف حنو حروف االستعالء إال ا

فلم يعتد هبا فاصال حنو إخراجا ألهنا ضعفت عن أخواهتا باهلمس والصاد وإن كانت مهموسة إال أهنا مطبقة ذات 
ملفعول الثاين وساكنا هو صفري فقويت فمنعت فإن قلت قوله ومل ير من رؤية القلب فأين مفعواله قلت فصال هو ا

األول أي مل ير الساكن فصال وقوله ساكنا نكرة يف سياق النفي فهي للعموم فاستثىن من ذلك العموم حروف 
االستعالء فقوله حرف مبعىن حروف اكتفى باملفرد عن اجلمع للداللة على اجلنس مث استثىن اخلاء من هذا اجلنس 

غاير يف احلكم للمستثىن منه فحروف االستعالء فاصلة واخلاء ليست فاصلة فهو فهو استثناء من استثناء واالستثناء م
كقولك خرج القوم إال العبيد إال ساملا فيكون سامل قد خرج وقصر الناظم لفظي االستعالء واخلاء ضرورة والضمري 

تعالء فرقق يف ومل ير ويف فكمال لورش أي كمل حسن اختياره بصحة نظره حني اختزل اخلاء من حروف االس
  بعدها



)٣٤٥(  
  َوفَخََّمَها يف اَألْعجَِميِّ َوِفي إَِرْم وََتكْرِيرَِها َحتَّى ُيرى ُمَتَعدِّالَ

ذكر يف هذا البيت ما خالف فيه ورش أصله فلم يرققه مما كان يلزم ترقيقه على قياس ما تقدم والتفخيم ضد 
له العجمة وتكلمت العرب به ومنعته الصرف بسببه الترقيق أي وفخم ورش الراء يف االسم األعجمي أي الذي أص

، كان يلزمه ترقيق رائها ألن قبلها ساكنا بعد كسرة ) عمران-و-إسرائيل-و-إبراهيم(والذي منه يف القرآن ثالثة 
، وكان يلزمه ترقيقها ألهنا بعد ) إرم ذات العماد(وليس الساكن حرف استعالء مث قال ويف إرم أي وفخم الراء يف 

وإرم أيضا اسم أعجمي وقيل عريب فألجل اخلالف فيه أفرده بالذكر ووجه تفخيم ذلك كله التنبيه على  كسرة
، فلم يتعرضوا له ) عزيز(، ألن الكسرة وليت الراء خبالف البواقي وأما ) إرم(العجمة ورقق أبو احلسن بن غلبون 

على ذلك مث قال وتكريرها أي وفخم الراء  وهو أعجمي وقيل عريب على ما يبني يف سورته فيتجه فيه خالف مبين
أيضا يف حال تكريرها أو يف ذي تكريرها أي يف الكلمة اليت تكررت الراء فيها يعين إذا كان يف الكلمة راءان حنو 

، مل ترقق األوىل وإن كان قبلها كسرة ألجل الراء ) مدرارا-و-إسرارا-و-لن ينفعكم الفرار-و-ضرارا-و-فرارا(
الراء املفتوحة واملضمومة متنع اإلمالة يف األلف كما متنع حروف االستعالء فكذا متنع ترقيق الراء وقوله اليت بعدها ف

حىت يرى متعدال يعين اللفظ وذلك أن الراء الثانية مفخمة إذ ال موجب لترقيقها فإذا فخمت األوىل اعتدل اللفظ 
  وانتقل اللسان من تفخيم إىل تفخيم فهو أسهل واهللا أعلم

)٣٤٦(  
  َوَتفِْخيُمُه ِذكًْرا َوسِْتًرا وََباَبُه لَدى جِلَِّة اَألْصحَابِ أَْعَمُر أَْرُحالَ

، ذكر يف هذا البيت ما اختلف فيه مما فصل فيه بني الكسر والراء ساكن غري حرف استعالء فذكر مثالني على وزن 
خ وبابه يعين به كل راء مفتوحة حلقها ، مث قال وبابه أي وما أشبه ذلك قال الشي) سترا-و-ذكرا(واحد ومها 

، فالتفخيم يف هذا هو مذهب ) وزرا-و-شيئا إمرا-و-صهرا-و-حجرا(التنوين وقبلها ساكن قبله كسرة حنو 
األكثر مث علل ذلك بأن الراء قد اكتنفها الساكن والتنوين فقويت أسباب التفخيم قلت وال يظهر يل فرق بني كون 

ضمومة بل املضمومة أوىل بالتفخيم ألن التنوين حاصل مع ثقل الضم وذلك قوله تعاىل الراء يف ذلك مفتوحة أو م
ألن ) مستقرا-و-سرا(، فإن كان الساكن الذي قبل الراء قد أدغم فيها فالترقيق بال خالف حنو ) هذا ذكر(

احلسن ابن غلبون  الكسرة كأهنا وليت الراء من جهة أن املدغم فيه كاحلرف الواحد فاملدغم كالذاهب ورقق أبو
، ومنهم من مل يرقق ) وقرا(، من أجل حرف االستعالء فألزمه الداين ) قطرا-و-إصرا-و-مصرا(مجيع الباب إال 

-خبريا(، خلفاء اهلاء وفخم أبو طاهر بن أيب هاشم وعبد املنعم بن غلبون وغريمها أيضا من املنون حنو ) إال صهرا(
، قال ) سترا-و-ذكرا(الراء فيه ياء ساكنة أو كسرة فكأنه قياس على  ، مما قبل) شاكرا-و-مدبرا-و-بصريا-و

الداين وكان عامة أهل األداء من املصريني مييلوهنا يف حال الوقف لوجود اجلالب إلمالتها يف احلالني وهو الياء 
غلبون  ، أقرأين ذلك غري أيب احلسن بن) سترا-و-ذكرا(والكسرة وهو الصواب وبه قرأت وبه آخذ وقال يف 

بالفتح وعليه عامة أهل األداء من املصريني وغريهم وذلك على مراد اجلمع بني اللغتني قلت فحصل من هذا أن 
، ) مستقرا-و-سرا(املنصوب املنون الذي قبل رائه ما يسوغ ترقيقها على ثالثة أقسام ما يرقق بال خالف وهو حنو 

، وقلت يف ) سترا-و-ذكرا(وما يفخم عند األكثر وهو حنو  ،) شاكرا-و-خبريا(وما يرقق عند األكثرين وهو حنو 
  وسرا رقيق قل خبريا وشاكرا لألكثر ذكرا فخم اجللة(ذلك بيتا مجع األنواع الثالثة على هذا الترتيب وهو ، 



هو ، واخلالف يف ذلك إمنا ) محال-و-علما(، وكأهنم اختاروا تفخيم هذا النوع ألنه على وزن ماال ميال حنو ) العال
يف األصل وهلذا عد التنوين مانعا أما يف الوقف فعند بعضهم ال خالف يف الترقيق لزوال املانع وقال أبو الطيب بن 
غلبون اختلف عن ورش يف الوقف فطائفة يقفون بني اللفظني وطائفة يقفون بالفتح من أجل األلف اليت هي عوض 

ع رحل ونصبه على التمييز وتفخيمه مبتدأ وأعمر أرحال خربه من التنوين واهللا أعلم ، واجللة مجع جليل وأرحال مج
وعمارة الرحل توزن بالعناية والتعاهد له فكأنه أشار هبذه العبارة إىل اختيار التفخيم عند جلة األصحاب من مشايخ 

  القراء وبابه النصب عطف على مفعول تفخيم
)٣٤٧(  

  بِالتَّفِْخيمِ َبْعُض تَقَبَّالَ َويف شََررٍ َعْنُه ُيَرقُِّق كُلُُّهْم َوَحيَْرانَ

، رقق كل األصحاب عن ورش راءه األوىل ألجل كسر الثانية وهذا ) إهنا ترمى بشرر كالقصر(أراد قوله تعاىل 
خارج عن األصل املقدم وهو ترقيق الراء ألجل كسر قبلها وهذا ألجل كسر بعدها وكسرة الراء تعد بكسرتني 

اين ال خالف عن ورش يف إمالتها وإن وقف عليها قال وقياس ذلك عند قوله يف ألجل أهنا حرف تكرير قال الد
، غري أن أصحابنا مينعون من إمالة الراء فيه من أجل وقوع الصاد وهي حرف استعالء ) غري أويل الضرر(النساء 

-و-أنصار-و-الغار(حنو قبلها قال وليس ذلك مما مينع من اإلمالة هاهنا لقوة جرة الراء كما مل مينع منها لذلك يف 
، وشبهه مع أن سيبويه قد حكى إمالة راء الضرر مساعا وعليه أهل األداء غري أىن بالفتح ) بقنطار-و-كالفخار

، حيث وقع قال وقياس ما أمجعوا ) على سرر(قرأت ذلك وهبا آخذ قال وأمجعوا عنه على تفخيمها يف قوله تعاىل 
، ألجل جرة الراء بعدها يوجب ترقيقها هنا قال وزادين ابن خاقان يف ) بشرر(عليه عنه من ترقيقها يف قوله 

، يف األنعام قال وقرأت على غريه بالترقيق قال وهو القياس من أجل ) حريان(االستثناء إخالص الفتح للراء يف قوله 
، يف ) عشريتكم(و)إجرامي(و)حريان(الياء وقد ذهب إىل التفخيم مجاعة من أهل األداء وقال قرأت بالوجهني يف 

سورة براءة خاصة قلت وعلل بعضهم تفخيم حريان باأللف والنون فيه يف مقابلة ألف التأنيث يف حريى وإذا وقعت 
الراء قبل ألف حريى رققت ألجل األلف املمالة ال ألجل الياء فكما مل يكن للحاء حكم مع وجود األلف يف حريى 

حريان قلت وهذا كالم ضعيف ملن تأمله مث قال ونظري ارتفاع حكم مل يكن هلا حكم مع وجود األلف والنون يف 
، أال ترى أنك إذا وقفت رققت وإذا ) ذكرى الدار(الياء مع األلف املمالة ارتفاع حكم الكسرة معها يف حنو 

وصلت فخمت قلت وهذا ممنوع بل إذا وصل رقق ألجل الكسرة وإذا وقف أمال تبعا لأللف وقد سبق التنبيه على 
  ذا يف باب اإلمالة واهللا أعلمه
)٣٤٨(  

  َويف الرَّاِء َعْن َوْرشٍ سَِوى َما ذَكَْرُتُه َمذَاِهبُ َشذَّْت ِفي الْأََداِء َتوَقُّالَ
توقال متييز يقال توقل يف اجلبل إذا صعد فيه أي شذ ارتفاعها يف طرق األداء ولفظة األداء كثرية االستعمال بني 

لقراء القراءة إلينا بالنقل عمن قبلهم كأنه ملا ذكر هذه املواضع املستثناة من األصل املتقدم القراء ويعنون هبا تأدية ا
قال ومث غري ذلك من املواضع املستثناة اشتمل عليها كتب املصنفني فمن تلك املذاهب ما حكاه الداين عن شيخه 

، أو ألف بعدها مهزة حنو ) ساحران-و-راطه(أيب احلسن بن غلبون أنه استثىن تفخيم كل راء بعدها ألف تثنية حنو 
، وفخم قوم إذا كان بني الراء وبني الكسر ساكن ) ذراعيه-و-ذراعا-و-سراعا(، أو بعدها عني حنو ) افتراء عليه(

، حيث وقع ومنهم من ) -وزر-(، مطلقا ومنهم من اقتصر على تفخيم ) -لعربة-و-ذكركم-و-حذركم(حنو 



  )ماهم ببالغيه-و-كربه(هم من فخم يف موضعني ومها عشرون ، ومن) ذكرك-وزرك(اقتصر على 
)٣٤٩(  

  َوالَ ُبدَّ ِمْن َتْرِقيِقِهاَ َبْعَد كَْسَرٍة إِذَا َسكََنْت ياَ صَاحِ ِللسَّْبَعةِ املَال
، ) فرعون-و-يغفر-و-اصرب-و-شرذمة-و-مرية(أي إذا سكنت الراء وقبلها كسرة رققت جلميع القراء حنو 

كة مقدرة بني يدي احلرف وكأن الراء هنا مكسورة ولو كانت مكسورة لوجب ترقيقها على ما يأيت قالوا ألن احلر
، ألن الكسرة تبعد عنها إذا كانت بعدها وتقرب منها إذا كانت قبلها هبذا ) مرجع(ومن مث امتنع ترقيق حنو 

الواو والواو املضمومة جيوز  االعتبار قال ومن مث مهزت العرب حنو مؤسى والسؤق ملا كانت الضمة كأهنا على
إبداهلا مهزة فأجروا الساكنة املضموم ما قبلها جمرى املضمومة هلذه العلة وكثر يف نظم العرب ومن بعدهم قوله 

، قال إال أن ترخيم صاحب من ) يا مال ليقض علينا ربك(ياصاح ومعناه يا صاحب مث رخم كما قرأ بعضهم 
  ف مالك وحنوه واملأل األشرافالشذوذ املستعمل ألنه غري علم خبال

)٣٥٠(  

  َوَما َحْرُف اِالْستِْعالَُء بَْعُد فَراُؤُه ِلكُلِّهُِم التَّفْخِيُم ِفيهاَ َتذَلَّالَ
أي واللفظ الذي وقع فيه حرف االستعالء بعد رائه فراء ذلك اللفظ تذلل التفخيم فيها لكلهم أي انقاد بسهولة 

من الترقيق ملا يلزم املرقق من الصعود بعد النزول وذلك شاق مستثقل وحرف  ألن التفخيم أليق حبروف االستعالء
االستعالء إذا تأخر منع اإلمالة مطلقا خبالفه إذا تقدم فإنه ال مينع إال إذا مل يكن مكسورا أو ساكنا بعد مكسور 

ء يف راؤه إىل ماذا تعود وهذا البيت مشكل النظم يف موضعني أحدمها أن ما يف أوله عبارة عن ماذا والثاين اهلا
والذي قدمته من املعىن هو الصواب إن شاء اهللا تعاىل وهو أن ما عبارة عن اللفظ الذي فيه الراء بعد كسر واهلاء يف 

راؤه تعود على ذلك اللفظ وقال الشيخ يف شرحه يعين والذي بعده من الراءات حرف االستعالء فراؤه إن شئت 
أعدته على حرف االستعالء قلت كالمها مشكل فإن ما مبتدأ وقد جعلها عبارة رددت الضمري إىل ما وإن شئت 

عن الراء فإذا عادت اهلاء إىل ما يصري التقدير فراء الراء وذلك فاسد ألنه من باب إضافة الشيء إىل نفسه وذلك ال 
  عالء فقالجيوز وإن عادت إىل حرف االستعالء بقي املبتدأ بال عائد يعود إليه مث مجع حروف االست

)٣٥١(  
  َوَيْجَمُعهاَ ِقظْ ُخصَّ َضْغٍط َوُخلْفُُهْم بِفِْرقٍ َجرى َبْيَن املََشايِخِ َسلَْسالَ

أي جيمعها هذه الكلمات فهي سبعة أحرف ورمبا ظن السامع أن مجيعها يأيت بعد الراء فيطلب أمثلة ذلك فال جيد 
والواقع منها يف القرآن يف هذا الغرض أربعة الصاد والضاد  بعضه إمنا أراد الناظم أي شيء وجد منها بعد الراء منع

وما بعده صاد وضاد وطا وقاف فخم لكل خلف فرق (والطاء والقاف ومل يقع اخلاء والظاء والغني ولو أنه قال ، 
بعد ، لبان أمر البيتني يف بيت واحد وخلصنا من إشكال العبارتني فيهما واهللا أعلم ، أما الصاد فوقعت ) تسلسال

، وأما ) لباملرصاد-و-إرصادا(الراء الساكنة بعد كسر وهي املرققة جلميع القراء فمنعت الترقيق حيث وقعت حنو 
، وأما الطاء والقاف فوقعا يف األمرين حنو ) إعراضهم-و-إعراضا(الضاد فوقعت يف مذهب ورش يف حنو 

ء أن يلي الراء بل مينع وإن فصل ، وليس من شرط منع حرف االستعال) فراق-و-صراط-و-فرقة-و-قرطاس(
، حىت نص مكي يف ) إعراض-و-فراق-و-صراط(بينهما األلف وال يقع يف مذهب ورش إال كذلك غالبا حنو 

، ) حصرت(، فإن رققت على ) صدورهم(، ال ترقق يف الوصل ألجل صاد ) حصرت صدورهم(التبصرة على أن 



، بعيد لقوة الفاصل وهو التاء خبالف فصل ) صدورهم(صاد ألجل ) حصرت(رققت لزوال املانع قلت وتفخيم راء 
األلف وألن حرف االستعالء منفصل من الكلمة اليت فيها الراء فال ينبغي أن يعترب ذلك إال يف كلمة واحدة وعلى 

-لتنذر قوما(قياس ما ذكروه جيب التفخيم فيما إذا كانت الراء آخر كلمة وحرف االستعالء أول كلمة بعدها حنو 
حصرت (، والتفخيم يف هذا يكون أوىل من التفخيم يف ) فاصرب صربا مجيال-وال تصاعر خدك-أن أنذر قومك

، لوجود الفاصل يف حصرت دون ما ذكرناه وال أثر للصاد يف حصرت فإهنا مكسورة فال متنع ألهنا مثل ) صدورهم
يأيت يف البيت بعد هذا أن ما جاء بعد الكسر ، واألظهر الترقيق يف اجلميع قياسا للمانع على املقتضى وس) تبصرون(

املفصل فال ترقيق فيه فلم ينظر إىل املفصل ترقيقا فال ينظر أيضا إىل املفصل تفخيما فيعطي كل كلمة حكمها واهللا 
  أعلم ، ومعىن قوله

ك قظ خص ضغط أي أقم يف القيظ يف خص ذي ضغط أي خص ضيق أي اقنع من الدنيا مبثل ذلك وما قاربه واسل
طريقة السلف الصاحل فقد جاء عن أيب وائل شقيق بن سلمة رمحة اهللا عليهما وهو من املخضرمني وأكابر التابعني 

من أصحاب عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما حنو من ذلك قال عبد اهللا بن عمري كان أليب وائل خص من قصب 
، فالراء فيه رقيقة ) فكان كل فرق(له يف الشعراء يكون فيه هو ودابته فإذا غزا نقضه وإذا رجع بناه وأما قو

لوقوعها بني كسرتني وضعف منع حرف االستعالء بسبب كسره ونقل االتفاق على ترقيق هذا احلرف مكي وابن 
شريح وابن الفحام ، قال الشيخ رمحه اهللا وفخمها بعضهم ملكان حرف االستعالء قال احلافظ أبو عمرو والوجهان 

هذا أشار بقوله جرى بني املشايخ سلسال قلت وقال الداين يف كتاب اإلمالة كان شيخنا أبو احلسن  جيدان قال وإىل
، ) إىل صراط(، لكون حرف االستعالء فيه مكسورا قال فعارضته بقويل ) واإلشراق(يرى إمالة الراء يف قوله 

نافع من املصريني وغريهم يف إخالص فتح وألزمته اإلمالة فيه قال وال أعلم خالفا بني أهل األداء لقراءة ورش عن 
الراء يف ذلك وإمنا قال ذلك شيخنا رمحه اهللا فيما أحسبه قياسا دون أداء الجتماع الكل على خالف ما قاله واهللا 

  أعلم
)٣٥٢(  

  َوَما َبْعَد كَْسرٍ عَارِضٍ أَْو ُمفَصَّلٍ فَفَخِّْم فَهذاَ ُحكُْمُه ُمَتَبذِّالَ

-و-امرأة(ءات بعد كسر عارض وهو كسر ما حقه السكون ككسر مهزة الوصل حنو أي والذي يوجد من الرا
، إذا وصلت أو بعد كسر ) يا بين اركب-أم ارتابوا-وإن امرأة(، إذا ابتدأت وكسرة التقاء الساكنني حنو ) ارجعوا

ن كسرة التقاء مفصل أي يكون الكسر يف حرف مفصل من الكلمة اليت فيها الراء لفظا أو تقديرا حنو ما سبق م
، ألن حروف اجلر يف حكم املنفصل من الكلمة ) لرسول-و-برسول-و-حبمد رهبم-حلكم ربك(الساكنني حنو 

الداخلة هي عليها ألن اجلار مع جمروره كلمتان حرف واسم فلعروض الكسرة يف القسم األول وتقدير انفصال 
لقراء يف الساكنة قال ابن الفحام مل يعتد أحد بالكسرة الراء عن الكسرة يف الثاين فخمها ورش يف املتحركة ومجيع ا

، قلت ) أرأيت(، قال وأما املبتدأة فال خالف يف تفخيمها حنو ) ارجعوا-وال يف-بروح القدس-وال-برهبم(يف قوله 
ا ، ال ترقق وإن كان قبل الراء ياء ساكنة ألهن) الذي رزقنا(-)مقنعي رءوسهم(فيعلم من هذا أن حنو قوله تعاىل 

منفصلة عنها ومل ينبه الناظم على الياء املنفصلة كما نبه على الكسر املفصل وقد نبه عليه غريه واهللا أعلم ، وقوله 
  متبذال حال يشري إىل أن التفخيم مشهور عند القراء مبذول بينهم



)٣٥٣(  
  ْمثُالََوَما َبْعَدُه كَْسٌر أَوِ الَْيا فََما لَُهمْ بَِتْرِقيِقِه َنصٌّ َوِثيٌق فََي

أي وما وقع من الراءات بعده كسرة أو ياء على ضد ما سبق ألن الذي تقدم الكالم فيه أن تكون الراء بعد كسر 
أو ياء وليس هذا على عمومه بل مراده أن ما حكوا ترقيقه مما بعده كسر أو ياء ال نص هلم فيه والذي حكوا ترقيقه 

، ) يرجعون-و-مرمي(ه يف هذا البيت جيئ يف الراء الساكنة حنو ، وعموم ما ذكر) املرء-ولفظ-مرمي(من ذلك حنو 
، وكان القياس يقتضي أن هذا كله يرقق ) إىل رهبم-و-البحرين-و-لبشرين(وال تكون الياء بعدها إال متحركة حنو 

ة قبلها كما لو تقدمت الياء أو الكسر فإن الترقيق إمالة وأسباب إمالة األلف تكون تارة بعدها وهو األكثر وتار
، ) قرية-و-مرمي(فينبغي أن تكون الراء كذلك ولكن عدم النص يف ترقيق مثل ذلك ونقل مكي الترقيق يف حنو 

-و-مرمي(فقال أما الراء الساكنة فال اختالف فيها أهنا غري مغلظة إذا كان قبلها كسرة الزمة أو بعدها ياء حنو 
ش وللجماعة بالتغليظ قال الداين على الترقيق عامة أهل ، بالتغليظ وتركه لور) بني املرء-قال ونقلت-فرعون

  األداء من املصريني القدماء قال والقياس إخالص فتحها لفتحة امليم قبلها قوله فيمثال أي فيظهر مث قال
)٣٥٤(  

  َوَما ِلِقيَاسٍ ِفي الِْقَراءة َمْدَخلٌ فَدُوَنَك َما ِفيِه الرِّضاَ ُمَتكَفِّالَ

، فال ) يرتع-إمالة حنو-مرمي(عد الراء على ما قبلها التسع األمر يف ذلك فيقال يلزم من إمالة أي لو فتح قياس ما ب
فرق بني أن تكون الياء املفتوحة بعد الراء وقبلها بل مراعاة ما قبلها أوىل بدليل أن الياء الساكنة اعتربت قبل الراء 

، لرققت ) يرتع(مبا فيه تكلف ولو رققت الراء من ، وقد اعتذر قوم عن ذلك ) وجرين هبم(ومل تعترب بعدها حنو 
، فدونك ما فيه الرضى أي ما نقل ترقيقه وارتضاه األئمة متكفال بتقديره وإظهاره للطلبة أي ) يرون(لورش يف حنو 

خذه والزمه متكفال به وجيوز أن يكون متكفال حاال من ما وهو املفعول أي خذ الذي تكفل بالرضى للقراء واملعىن 
م يرضون هذا املذهب دون غريه وأما نفي أصل القياس يف علم القراءة مطلقا فال سبيل إليه وقد أطلق ذلك أبو أهن

، بأن القياس إخالص فتحها وقال يف آخر باب الراءات ) بني املرء(عمرو الداين يف مواضع وقد سبقت عبارته يف 
ذناه عن أهل األداء وقسناه على األصول إذ عدمنا من كتاب اإلمالة فهذه أحكام الوقف على الراءات على ما أخ

النص يف أكثر ذلك واستعمل ذلك أيضا يف بيان إمالة ورش األلف بني اللفظني يف مواضع كثرية يف كتاب اإلمالة 
  وغريه

)٣٥٥(  
  َوَتْرِقيقُهاَ َمكُْسوَرةً ِعْنَد َوْصلِهِْم َوتَفِْخيُمهاَ يف الَْوقِْف أَْجَمُع أَْشُمالَ

، أو أوال حنو ) الصابرين-و-قادرين(إذا كانت الراء مكسورة فكلهم يرققها إذا وقعت وسطا مطلقا حنو يعين 
، وإن وقعت الراء املكسورة آخر كلمة رققت للجميع يف الوصل سواء كان الكسر أصال أو ) ورجال-ريح(

لترقيقها فتفخم حينئذ وفيه إشكال ، فإن وقفت زالت كسرة الراء املوجبة ) أنذر الناس-و-من أمر اهللا(عارضا حنو 
فإن السكون عارض وقد تقدم يف باب اإلمالة أن السكون العارض يف الوقف ال مينع اإلمالة فيتجه مثل ذلك هنا 

وقد أشار إليه مكي فقال أكثر هذا الباب إمنا هو قياس على األصول وبعضه أخذ مساعا ولو قال قائل إنين أقف يف 
اء سكنت أو رمت لكان لقوله وجه ألن الوقف عارض واحلركة حذفها عارض ويف كثري مجيع الباب كما أصل سو



من أصول القراءات ال يعتدون بالعارض قال فهذا وجه من القياس مستتب واألول أحسن قلت وقد ذكر احلصري 
لفرق بني إمالة ، وميكن ا) وما أنت بالترقيق واصله فقف عليه به إذ لست فيه مبضطر(الترقيق يف قصيدته فقال ، 

األلف وترقيق الراء بأن إمالة األلف أقوى وأقيس وأفشى يف اللغة من ترقيق الراء بدليل أن األلف متال وال كسر 
، ألن اخلاء قد تكسر إذا قيل خفت فاتسع يف إمالة األلف كثريا فجاز ) خاف(جياورها كذوات الياء وميال أيضا حنو 
، يف الوقف فهذا ) شرر(ن يضعف هذا الفرق نصهم على ترقيق الراء األوىل من أن مينع األضعف ما مينع األقوى لك

دليل على اعتبار الكسر فيها بعد ذهابه بسكون الوقف قالوا وترقيق الثانية ألجل إمالة األوىل وهذا دليل على عدم 
أن ترقيق األوىل أشبه إمالة األلف اعتبار الكسر فيها وإال آلثر يف نفسها الترقيق ومل يعترب بإمالة ما قبلها ووجه ذلك 

، وكالمها رقق لكسرة بعده فبقي الترقيق بعد زوال الكسرة يف الوقف كما تقدم يف األلف وقوله ) النار(يف حنو 
وترقيقها مبتدأ وخربه قوله عند وصلهم وأمجع أمشال خرب قوله وتفخيمها وأمشال متييز وهو مجع مشل واملعىن هو أمجع 

  ها إشارة إىل كثرة القائلني به وقلة من نبه على جواز الترقيقأمشال من ترقيق

، هل متنع القاف من ترقيق الراء ) فالفارقات فرقا(فيه كما نبه عليه مكي واحلصري فإن قلت ما تقول يف قوله تعاىل 
ري املكسورة املكسورة قلت ال لقوة مقتضى الترقيق وهو الكسر يف نفس الراء وإمنا مينع حرف االستعالء ترقيق غ

ألن مقتضى ترقيقها يف غريها فضعف فقوى حرف االستعالء على منع مقتضاه قال الداين أما الراء املكسورة فال 
  خالف يف ترقيقها بأي حركة حترك ما قبلها وال جيوز غري ذلك واهللا أعلم

)٣٥٦(  
  َما َتَميَّالَ َولكِنََّها يف َوقِْفهِْم َمْع غَْيرِهاَ ُتَرقُِّق َبْعَد الْكَْسرِ أَْو

الضمري يف ولكنها للمكسورة أي مع غريها من الراءات املفتوحة واملضمومة والساكنة ترقق يف الوقف إذا كان 
قبلها أحد أسباب ثالثة ذكر منها يف هذا البيت اثنني الكسر واإلمالة والثالث يأيت يف البيت اآليت وهو الياء الساكنة 

، ومن ذلك ما كان بني ) فانتصر-إمنا أنت مذكر-حيلون فيها من أساور-دكرفهل من م(فمثال ذلك بعد الكسر 
الشعر ، نص عليه الداين يف كتاب اإلمالة فكأن الشاطيب -و-السحر-و-الذكر -الراء وبني الكسر فيه ساكن حنو

، يف ) ارعذاب الن(أراد بعد الكسر املؤثر يف مذهب ورش وقد علم ذلك من أول الباب ومثال ذلك بعد اإلمالة 
، يف مذهب ورش نص عليه الداين وغريه وهو مشكل من وجه أن الراء ) بشرر(مذهب الدوري وأيب عمرو و

األوىل إمنا أميلت لكسرة الثانية فإذا اعتربت الكسرة بعد سكون الوقف ألجل إمالة األوىل فلم ال تعترب ألجل 
ى مذهب بعض القراء خبالف املثال بعد الكسر فإنه وقع ترقيقها يف نفسها وال يقع هذا املثال إال يف املكسورة وعل

يف أنواع الراء األربعة ويف مذهب مجيع القراء وسبب الترقيق سكون الراء بعد الكسر أو ما يناسبه وهو اإلمالة وقد 
 سبق قوله وال بد من ترقيقها بعد كسرة وهذا االستدراك املفهوم من قوله ولكنها ألجل قوله يف البيت السابق
وتفخيمها يف الوقف أمجع أمشال فكأنه استثىن من هذا فقال إال أن تكون بعد كسر أو حرف متيل مث ذكر الياء 

  الساكنة فقال
)٣٥٧(  

  أَوِ الَْياء َتأِْتي بِالسُّكُوِن َوَرْومُُهْم كََما َوْصِلهِْم فَاْبلُ الذَّكَاَء ُمَصقَّالَ
ا تقع بعدها الراء املتحركة باحلركات الثالث يف قراءة مجيع القراء حنو ال تقع الراء الساكنة بعد الياء الساكنة وإمن

، وال يستقيم التمثيل باملنصوب املنون فإن الوقف ال يكون فيه على ) وافعلوا اخلري-وما تفعلوا من خري-ذلك خري(



وقفت على الراء  الراء بل على األلف املبدلة من التنوين فيبقى الترقيق فيه لورش وحده بشرطه هذا كله إذا
بالسكون فإن وقفت بالروم على ما سيأيت شرحه كان حكم الوقف حكم الوصل ألنه قد نطق ببعض احلركة فترقق 
املكسورة للجميع وغريها لورش بشرطه ويفخم الباقي للجميع وما يف قوله كما زائدة أي رومهم كوصلهم وفابل 

 أي مصقوال يشري إىل صحة االختبار ونقائه مما يكدره مبعىن اخترب ومصقال نعت مصدر حمذوف أي بالء مصقال
ويشوبه من التخاليط فبذلك يتم الغرض يف حترير هذه املسألة ألهنا مسائل متعددة عرب عنها هبذه العبارة الوجيزة 

وبسط هذا أن نقول ال ختلو الياء إما أن تكون مكسورة أو غري مكسورة فإن كانت مكسورة رققت وصال وروما 
ت إن وقفت بالسكون إال يف ثالث صور وهي أن يكون قبلها كسر أو ياء ساكنة فترقق جلميع القراء يف وفخم

هاتني الصورتني الصورة الثالثة أن يكون قبلها إمالة فترقق ألصحاب اإلمالة دون غريهم وإن كانت غري مكسورة 
ة فاحلكم ما تقدم يف الوصل والروم مفخمة فهي مفخمة جلميع القراء وقفا بالسكون إال أن يكون قبلها أحد الثالث

لغري ورش مرققة لورش بعد الكسر والياء الساكنة على ما يف أول الباب وال يقع الروم يف املنصوبة فاعترب ذلك 
  وقس عليه ، مث أشار إىل أن األصل التفخيم بقوله

)٣٥٨(  
  لتَّفْخِيمِ كُْن ُمَتَعمِّالََوِفيماَ َعَدا هذَا الَِّذي قَْد َوَصفُْتُه َعلَى الْأَْصلِ بِا

أي كن متعمال بالتفخيم على األصل ومتعمال مبعىن عامال ويف الصحاح تعمل فالن لكذا وقال غريه سوف أتعمل يف 
  حاجتك أي أقضي فيجوز يف موضع بالتفخيم بالباء للتفخيم بالالم على ما نقله اجلوهري واهللا أعلم

  باب الالمات
)٣٥٩(  

  فَْتَح الَمٍ ِلَصاِدهاَ أَوِ الطَّاِء أَوْ ِللظَّاِء قَْبلُ َتنَزُّالََوغَلَّظَ َوْرٌش 
التغليظ يف هذا الباب زيادة عمل يف الالم إىل جهة االرتفاع وضده ترك ذلك ومنهم من يعرب عن تركه بالترقيق 

ملضمومة وال الساكنة حنو وعن التغليظ بالتفخيم مث التغليظ إشباع الفتحة يف الالم فلهذا مل جيئ يف املكسورة وال ا
، لوقوعها بني حرفني ) صلصال(، وبعضهم غلظ الالم من ) وصلنا هلم القول-تطلع على قوم-يصلي عليكم(

-أو يصلبوا(مستعليني فالتغليظ عند األكثر ال يقع إال يف الالم املفتوحة وال فرق بني أن تكون خمففة أو مشددة حنو 
أيب الطيب ابن غلبون أنه رقق املشددة بعد الظاء دون الصاد وقوله  ، وحكى مكي عن شيخه) وظللنا عليهم

لصادها أي ألجل الصاد الواقعة قبلها أو أضافها إليها التصاهلا هبا أي إذا تنزل أحد هذه األحرف الثالثة قبل الالم 
-و-أضللتم(جمة أيضا حنو املفتوحة غلظت الالم ومل يعترب أبو الطيب بن غلبون الطاء املهملة واعترب قوم الضاد املع

غلقت -و-أخلصوا-و-خلطوا(، ومنهم من اعترب أيضا كل الم مفتوحة بني حرفني مستعليني مطلقا حنو ) ضللنا
  ، وكل هذا قياس على رواية ضعيفة نقال ولغة واهللا أعلم) ماذا خلقوا-فاستغلظ-األبواب

)٣٦٠(  
  أَْيًضا مثَّ ظَلَّ َويُوَصالَ إِذَا فُِتَحْت أَْو ُسكَِّنْت كََصالتِهِْم َوَمطْلَعِ

أي شرط تأثري هذه احلروف الثالثة وهي الصاد والطاء والظاء يف التغليظ يف الالم املفتوحة أن تكون مفتوحة أو 
-عطلت-و-فصلت(ساكنة فإن حرف االستعالء إذا فتح أو سكن عظم استعالؤه خبالفة إذا انكسر أو انضم حنو 

-والطاء حنو-فيصلب(، ومثال الساكنة ) الصالة(، فمثال الصاد املفتوحة ) يف ظلل من الغمام-و-ظالل-و



يقطعون ما (و) ظل وجهه(، ومثل الشاطيب رمحه اهللا بقوله تعاىل ) إذا أظلم-و-ظلموا-والظاء حنو-مطلع-و-طلقتم
-صالهتم(حنو  ، وقعت الالم فيها طرفا فاملتوسطة) فصل-و-بطل(، وهذان وما أشبههما حنو ) أمر اهللا به أن يوصل

، مغلظة وصال ووقفا واملتطرفة مغلظة وصال وأما يف الوقف فقال أبو عمرو الداين حيتمل وجهني الترقيق ) مطلع-و
  والتفخيم فالترقيق نظرا إىل السكون العارض بالوقف والتفخيم نظرا إىل األصل قال وهو أوجه

)٣٦١(  
  ُن َوقْفاً َواملُفَخَُّم فُضِّالََويف طَالَ ُخلٌْف َمْع ِفَصاالً َوِعْنَدماَ ُيَسكَّ

، وشبهه مما ) يصاحلا(-)وكذلك(-)فإن أرادا فصاال(-)فطال عليهم األمد(-)أفطال عليكم العهد(أراد قوله تعاىل 
، ولو ) فصاال-و-طال(بني الالم فيه وبني حرف االستعالء ألف فاصل وظاهر النظم يوهم اقتصار اخلالف على 

، لزال اإليهام ، قال الداين يف الالم وجهان ) فصاال وحنوه وساكن وقف واملفخم فضال ويف طال خلف مع(قال ، 
التفخيم اعتدادا بقوة احلرف املستعلى والترقيق للفاصل الذي فصل بينهما قال واألوجه التفخيم ألن ذلك الفاصل 

إنه فصل بينها وبني حرف  ، فال يقال فيها) يصلبوا-و-ظل(ألف والفتح منه ، قلت وأما الالم املشددة حنو 
االستعالء فاصل ، فينبغي أن جيري الوجهان ألن ذلك الفاصل أيضا الم أدغمت يف مثلها فصارا حرفا واحدا فلم 

، إذا وقفت عليه ففيه وجهان ) أن يوصل(خترج الالم عن أن حرف االستعالء وليها وأما الذي سكن للوقف فنحو 
لوقف وقوله وقفا مصدر يف موضع احلال أي ذا وقف أي موقوفا عليه سبق ذكرمها أي وعند الذي يسكن يف ا

وقوله واملفخم فضال يعين يف املسئلتني املذكورتني كما نقلناه من كالم الداين ، فإن قلت مل كان التفخيم أفضل فيما 
فخم وقفا وال ترقق سكن للوقف ولقائل أن يقول ينبغي أن ال جيوز التفخيم أصال كما سبق يف الراء املكسورة أهنا ت

لذهاب املوجب للترقيق وهو الكسر وههنا قد ذهب الفتح الذي هو شرط يف تغليظ الالم وكال الذهابني عارض ، 
قلت سبب التغليظ هنا قائم وهو وجود حرف االستعالء وإمنا فتح الالم شرط فلم يؤثر فيه سكون الوقف لعروضه 

يف باب الوقف على الراء املكسورة زال السبب بالوقف وهو وقوة السبب فعمل السبب عمله لضعف املعارض و
  الكسر فافترقا

)٣٦٢(  
  َوُحكُْم ذَوَاِت الْياَِء ِمْنهاَ كَهِذِه َوِعْنَد ُرءُوسِ اآليِ َتْرِقيقُهاَ اْعَتالَ

قلبة عن ياء منها أي من هذه األلفاظ اليت فيها الالم املستحقة للتفخيم ويعين الكلمات املقصورة اليت آخرها ألف من
ويف االنشقاق ) يصالها مذموما(وال يقع ذلك يف القرآن إال مع الصاد وحدها يف مخسة مواضع يف سبحان ، 

وكذا ) سيصلى نارا ذات(ويف تبت ) ال يصالها إال األشقى(ويف الليل ) تصلى نارا(ويف الغاشية ) ويصلى سعريا(
خيم الالم وجهان كالوجهني فيما سكن يف الوقف وذلك أنه ، يف الوقف ففي تف) واختذوا من مقام إبراهيم مصلى(

قد تقدم أن له يف إمالة ذوات الياء وجهني فإن أمال فال تغليظ وإن مل ميل فالتغليظ فهما ذانك الوجهان وجيوز أن 
يقال إن اخلالف على قول من مييل ذوات الياء ألن الالم جاورها ما يقتضي تغليظها وما يقتضي ترقيقها لكن 
التغليظ يكون ههنا أوىل من اإلمالة ألنه شبه اخلالف الذي هنا باخلالف الذي فيما سكن للوقف وقد ذكر أن 

املفخم مث ، فضل فكذا ينبغي أن يكون هنا وقد نص عليه الداين يف كتاب اإلمالة فقال واألوجه هنا التفخيم ومل 
ره ، وأقول سبب ترجيح التفخيم وجود سببه يذكر مرجحا وإمنا فرق بني هذا وبني رءوس اآلي على ما سنذك

سابقا وتقدم الالم املغلظة على األلف املمالة فعمل السبب عمله قبل وجود ما تدخله اإلمالة ، مث قال وعند رءوس 



اآلي أي إذا وجد مثل ذلك وهو ما يقتضي التغليظ واإلمالة يف كلمة هي رأس آية من السور اإلحدى عشرة 
اإلمالة التغليظ ألن ورشا مييل رءوس اآلي بال خالف ملؤاخاة رءوس اآلي والتغليظ خيالف  املتقدم ذكرها غلبت

بينها وقد روى التغليظ قال الداين كال الوجهني حسن مجيل غري أن الترقيق أقيس وأوجه ، قلت فلهذا قال ترقيقها 
وقع من ذلك يف رءوس اآلي ثالثة مواضع  اعتال أي اعتلى على التغليظ واستعمل الترقيق هنا مبعىن اإلمالة ومجلة ما

، ففيه التغليظ ) من مقام إبراهيم مصلى(وأما ) إذا صلى(ويف اقرأ ) فصلى(ويف سبح ) وال صلى(يف سورة القيامة 
  يف الوصل ألنه منون ويف الوقف الوجهان السابقان وال تترجح اإلمالة وإن كان رأس آية إذ

ه كهذه أي كهذه املواضع املذكورات يف البيت السابق وهي ما يف باب طال ال مؤاخاة آلي قبلها وال بعدها قول
  واملسكن وقفا

)٣٦٣(  
  َوكُلُّ لََدى اْسمِ اِهللا ِمْن َبْعِد كَسَْرٍة ُيَرقِّقَُها َحتَّى َيرُوَق ُمرَتَّالَ

كسور أهنم يرققوهنا أي وكل القراء وغريهم أيضا اجتمعوا على أن الالم من اسم اهللا تعاىل إذا كان قبلها حرف م
والترقيق هنا ضد التغليظ وليس املراد به اإلمالة خبالف قوله وترقيقها اعتال على ما سبق واسم اهللا تعاىل التزم فيه 

التغليظ تفخيما له وتعظيما اختص بذلك امسه سبحانه من غري وجود حرف استعالء فيه فإذا وقع بعد كسرة رققت 
ىن قوله حىت يروق مرتال أي يروق يف اللفظ به حال ترتيله وذلك لكراهة التصعد بعد الالم حتسينا للفظ به فهذا مع

  التسفل وأما سائر الالمات فمرققة مطلقا كالليل واللنب واللحم
)٣٦٤(  

  كََما فَخَُّموُه َبْعَد فَْتحٍ َوَضمٍَّة فََتمَّ نِظَاُم الشَّْملِ َوْصالً َوفَْيَصالَ

اىل ولو قال فخموها يعين الالم كما قال ترقيقها لكان جيدا وقوله وصال وفيصال حاالن اهلاء يف فخموه السم اهللا تع
من اهلاء أي ذات وصل وفيصل أي سواء كانت احلركات املذكورة على حروف متصلة باالسم العظيم أو على 

ملتصل باهللا وهللا حروف منفصلة منه يف كلمة أخرى فال يتغري احلكم بشيء من ذلك يف الترقيق والتفخيم فمثال ا
، وهذا خبالف ما سبق ) قل اهللا(، وكذا يرقق بعد الكسر العارض حنو ) رسل اهللا-قال اهللا-بسم اهللا(ومثال املنفصل 

يف ترقيق الراء فإهنم قالوا ال يؤثر يف ترقيقها كسرة مفصولة وال عارضة والفرق أن املراد من ترقيق الراء إمالتها 
مالة وأما ترقيق الالم فهو اإلتيان هبا على ماهيتها وسجيتها من غري زيادة شيء فيها وذلك يستدعي سببا قويا لإل

وإمنا التغليظ هو الزيادة فيها وال تكون احلركة قبل الم اسم اهللا تعاىل إال مفصولة لفظا أو تقديرا وأما احلركة قبل 
كله فيما إذا وصلت اسم اهللا تعاىل مبا قبله الراء فتكون مفصولة وموصولة فأمكن اعتبار ذلك فيها خبالف الالم هذا 

فإن ابتدأت به فخمته ألن اهلمزة قبل الالم مفتوحة فهذه حركة متصلة وذلك كأول آية الكرسي وحنوه والراء 
املرققة غري املكسورة كغري املرققة جيب بعدها التفخيم ألن الترقيق مل يغري فتحها وال ضمها وأما إذا وقع اسم اهللا 

، ففيه وجهان التفخيم كالذي بعد الراء املرققة الغري املكسورة ) ترى اهللا(عد إمالة حنو قراءة السوسي تعاىل ب
والترقيق ألن يف الراء باإلمالة شيئا من الكسر وقال شيخنا أبو احلسن التفخيم أوىل وحكاه عن شيخه الشاطيب 

هذه الالم الترقيق وإمنا فخمت للفتح والضم وال  وقال يل الشيخ أبو عمرو الترقيق أوىل ألمرين ، أحدمها أن أصل
فتح وال ضم هنا فعدنا إىل األصل ، والثاين اعتبار ذلك بترقيق الراء يف الوقف بعد اإلمالة على ما سبق يف باب 



اط إىل صر(، االسم األول مفخم والثاين مرقق وقوله تعاىل يف أول إبراهيم ) اهللا(-)رسل اهللا(الراءات ، وقوله تعاىل 
  ، هو مرقق) اهللا(-)العزيز احلميد

  يف الوصل ومفخم إذا ابتدئ به سواء قرئ برفع اهلاء أو جبرها واهللا أعلم
  باب الوقف على أوخر الكلم

)٣٦٥(  
  َواِإلْسكَانُ أَْصلُ الَْوقِْف َوْهَو اْشِتقَاقُُه ِمَن الَْوقِْف َعْن َتحْرِيكِ َحْرٍف تََعزَّالَ

وقفت عن كذا إذا مل تالبسه فلما كان هذا وقفا عن اإلتيان باحلركة مسى وقفا ألن لغة  أي اشتقاق الوقف من قولك
العرب أن ال يوقف على متحرك فاألصل أن يكون الوقف باإلسكان هلذا وألنه أخف والوقف موضع ختفيف وقوله 

سالح معه فيجوز أن يكون تعزال يعين أن احلرف صار مبعزل عن احلركة يقال اعتزله وتعزله ومنه األعزل الذي ال 
تعزال صفة حلرف وقد ذكرنا معناه وجيوز أن يكون صفة لتحريك حرف أي لتحريك انعزل عن حمله ، فإن قلت يف 

قوله وهو اشتقاقه إشكال ألن املعىن يؤول إىل تقدير والوقف اشتقاقه من الوقف وال يكون اللفظ مشتقا من نفسه 
م وقفت عن كذا ألنه وقف عن احلركة ، قلت جيوز أن يكون وهو ضمري ووجه الكالم إمنا يسمى وقفا من قوهل

  الشأن ال ضمري الوقف فيلتئم الكالم وال يتنافر وهذا الذي ذكره تربع منه وليس يف كتاب التيسري الذي نظمه
)٣٦٦(  

  َوِعْنَد أَبِي َعْمرٍو َوكُوِفيِّهِْم بِِه ِمَن الرُّْومِ وَاِإلْشَمامِ َسْمتٌ َتجَمَّالَ
به أي فيه واهلاء ضمري الوقف والسمت اهليئة والسمت الطريق والسمت القصد نفسه يقال مست يسمت إذا قصد 

والسمت الناحية املقصودة وكل ذلك حمتمل هنا ووصفه بالتجمل أي عندهم من ذلك أمر مجيل من االحتفال به 
لرواية عن الكوفيني وأيب عمرو بالوقف واالهتمام بشأنه والقصد له يف التالوة به قال صاحب التيسري وردت ا

باإلشارة إىل احلركة سواء كانت إعرابا أو بناء واإلشارة تكون روما وإمشاما والباقون مل يأت عنهم يف ذلك شيء 
واستحباب أكثر شيوخنا من أهل القرآن أن يوقف يف مذاهبهم باإلشارة ملا يف ذلك من البيان ، قلت فهذا معىن 

  قوله
)٣٦٧(  

  ثَُر أَْعالَمِ الْقَُراِن يََراُهما ِلَساِئرِِهْم أَْولَى الَْعالَِئقِ ِمطَْوالََوأَكْ

أعالم مجع علم يشري إىل املشايخ أهل أداء القراءة وجعلهم أعالما حلصول اهلداية هبم كاألعالم يف الطرق وأضافهم 
هنا صناعتهم وأتى به بغري مهز كما يف قراءة إىل القرآن الذي هو اسم للكتاب العزيز ألهنم أهله أو أراد به القراءة أل

، وقوله يرامها يعين الروم ) إن علينا مجعه وقرآنه(ابن كثري له كما يأيت والقرآن مبعىن القراءة وأراد يف قوله تعاىل 
ونصبه  واإلمشام لسائرهم أي لباقي القراء السبعة وهم نافع وابن كثري وابن عامر والعالئق مجع عالقة واملطول احلبل

على التمييز أي يرامها أوىل حبل يتعلق به واحلبل يكىن به عن السبب املوصل إىل املطلوب فكأنه قال أوىل األسباب 
سببا أو يكون العالئق البضائع ومطوال حال من الضمري املستتر يف يرامها الراجع على أكثر ، قال الشيخ ألنه يكون 

  بذلك سببا للطول أو الطول
)٣٦٨(  

  ُمَك إِْسمَاُع املُحَرَِّك َواِقفًا بَِصْوٍت خَِفيٍّ كُلَّ َداٍن َتنَوَّالََوَرْو



، فهذا ) مل يلد ومل يولد(أخذ يبني حقيقة الروم فقال هو أن تسمع احلرف احملرك احترازا من الساكن يف الوصل حنو 
ع كل قريب منك ذلك احملرك ال روم فيه إمنا يكون الروم يف احملرك يف حالة الوصل فترومه يف الوقف بأن تسم

بصوت خفي قال يف التيسري هو تضعيفك الصوت باحلركة حىت يذهب بذلك معظم صوهتا فتسمع هلا صوتا خفيا 
يدركه األعمى حباسة مسعه وقال الشيخ هو اإلشارة إىل احلركة مع صوت خفي وكالمها واحد وهذا أخصر فقول 

ضيف إليه إمساع وهو احملرك أراد إمساعك احملرك كل قريب منك الناظم كل دان مفعول إمساع واملفعول األول أ
كقولك أمسعت زيدا كالما ، وقوله واقفا حال من فاعل إمساع وتنوال صفة لدان وهو مطاوع نولته أي أعطيته نواال 

كأنه يشري إىل السماع أي كل دان سامع منصت لقراءتك فهو املدرك لذلك خبالف غريه من غافل أو أصم وقال 
صاحب صحاح اللغة روم احلركة الذي ذكره سيبويه هي حركة خمتلسة خمفاة بضرب من التخفيف وهي أكثر من 

  اإلمشام ألهنا تسمع وهي بزنة احلركة وإن كانت خمتلسة مثل مهزة بني بني مث أخذ يبني اإلمشام فقال
)٣٦٩(  

  ْوٌت ُهَناَك فََيْصَحالََواِالْشَماُم إِطْبَاُق الشِّفَاِه ُبَعْيَد َما ُيَسكَُّن الَ َص

أي بعد ما يسكن احلرف احملرك والشفاه باهلاء مجع شفة وإمنا مجع اعتبارا بالقارئني أو هو من باب قوهلم هو عريض 
احلواجب عظيم املناخر ويقال صحل صوته بكسر احلاء يصحل بفتحها إذا صار أبح أي كانت فيه حبوحة ال يرتفع 

الصوت يف الروم بذلك فقال ليس يف اإلمشام مثل ما يف الروم قال يف التيسري  الصوت معها فكأنه أشبه إضعاف
اإلمشام ضمك شفتيك بعد سكون احلرف أصال وال يدرك معرفة ذلك األعمى ألنه لرؤية العني ال غري إذ هو إمياء 

قته أن جتعل بالعضو إىل احلركة وقال الشيخ هو اإلشارة إىل احلركة من غري تصويت وقال يف موضع آخر حقي
شفتيك على صورهتما إذا لفظت بالضمة وقال اجلوهري إمشام احلرف أن تشمه الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم 
احلركة ألنه ال يسمع وإمنا يتبني حبركة الشفة العليا وال يعتد هبا حركة لضعفها واحلرف الذي فيه اإلمشام ساكن أو 

ء والنحاة يف حقيقة اإلمشام ويف حمله أيضا لكن قال مكي قد روى عن كالساكن ، قلت وهذا خالف ما يقوله القرا
الكسائي اإلمشام يف املخفوض قال وأراه يريد به الروم ألن الكوفيني يلقبون ما مسيناه روما إمشاما وما مسيناه إمشاما 

ي يف التكملة اإلمشام هو أن روما ، قلت فعرب اجلوهري مبا ال يوافق املذهبني فكأنه كان يف ذلك بني بني وقال أبو عل
تضم شفتيك بعد اإلسكان وهتيئهما للفظ بالرفع أو الضم وليس بصوت يسمع وإمنا يراه البصري دون األعمى 
وذكر نصر بن علي الشريازي يف كتابه املوضح أن الكوفيني ومن تابعهم ذهبوا إىل أن اإلمشام هو الصوت وهو 

هو الذي ال يسمع ألن روم احلركة من غري تفوه به ، قال واألول هو  الذي يسمع ألنه عندهم بعض حركة والروم
املشهور عند أهل العربية ، قلت وزعم بعضهم أن ابن كيسان ومن وافقه من الكوفيني ترمجوا عن اإلمشام بالروم 

إذا عرفت وعن الروم باإلمشام وزعموا أن ذلك أقرب إىل استعمال اللفظني يف وضع اللغة وال مشاحة يف التسمية 
  احلقائق ، مث ذكر الناظم مواضع استعمال الروم واإلمشام فقال

)٣٧٠(  

  َوِفْعلُُهماَ يف الضَّمِّ وَالرَّفْعِ وَارٌِد َوَروُْمَك ِعْنَد الْكَْسرِ وَالَْجرِّ ُوصِّالَ
  أي فعل الروم واإلمشام ورد عنهم يف املضموم واملرفوع وخيتص الروم باملكسور واجملرور

)٣٧١(  
  لَْم يََرُه يف الْفَْتحِ وَالنَّْصبِ قَارٌِئ َوِعْندَ إَِمامِ النَّْحوِ يف الْكُلِّ أُْعِمالََو



، للروم أي مذهب القراء أن ال روم يف املفتوح واملنصوب قالوا ألن الفتحة خفيفة فإذا خرج بعضها ) يره(اهلاء يف 
ملا فيهما من الثقل وألن املنصوب املنون ملا تبينت فيه  خرج سائرها ألهنا ال تقبل التبعيض كما تقبله الضمة والكسرة

الفتحة إلبدال التنوين فيه ألفا مل يرم الباقي ألن ال يبقى ذلك على التقريب من لفظه وقال مكي جيوز فيه الروم غري 
 تعاىل يف أن عادة القراء أن ال يروموا فيه وأن يقفوا بالسكون للجميع وقال وقد اختلف لفظ أيب الطيب رمحه اهللا

ذلك وباإلسكان قرأت عليه يف املنصوب جلميع القراء وأما أهل النحو فأجازوا الروم يف الفتح كما يف الكسر 
والضم من غري فرق فقوله إمام النحو حيتمل أن يريد به أئمة النحو فهو لفظ مفرد أريد به اجلنس وجيوز أن يريد به 

الذي كتابه قدوة هذا العلم والضمري يف أعمال للروم وليست األلف  املشهور فيهم املقتدى به منهم وهو سيبويه
للتثنية إمنا هي لإلطالق فاإلمشام ال مدخل له يف حركة الفتح كما ال مدخل له يف الكسر وإمنا خيتص حبركة الضم 

ات كلها ومل ألن حقيقته ضم الشفتني وذلك ال حيصل به إال الداللة على الضم فقط وقوله يف الكل يعين يف احلرك
يتعرض صاحب التيسري لبيان مذهب النحويني قال سيبويه يف كتابه أما ما كان يف موضع نصب أو جر فإنك تروم 

  فيه احلركة فأما اإلمشام فليس إليه سبيل
)٣٧٢(  

  َوَما ُنوَِّع التَّحْرِيُك إِالَّ ِلالَزِمٍ بَِناًء َوإِْعرَاباً غَداَ مَُتَنقِّالَ

كونه لفظ بستة أمساء للحركات وهن ثالث فخاف من إشعار ذلك بتعدد احلركات فقال ما  هذا اعتذار منه عن
نوعت التحريك وقسمته هذه األقسام إال ألعرب عن حركات اإلعراب وحركات البناء ليعلم أن حكمهما واحد يف 

أن يظن أن اآلخر غري دخول الروم واإلمشام ويف املنع منهما أو من أحدمها ولو اقتصر على ألقاب أحدمها خليف 
داخل يف ذلك وحركة البناء توصف باللزوم ألهنا ال تتغري ما دام اللفظ حباله فلهذا قال لالزم بناء أي ما نوعته إال 

ألجل أنه منقسم إىل الزم البناء وإىل ذي إعراب غدا بذلك متنقال من رفع إىل نصب إىل جر باعتبار ما تقتضيه 
ب اإلعراب رفع ونصب وجر ورمبا قيل وخفض وألقاب البناء ضم وفتح وكسر وقد العوامل املسلطة عليه فألقا

ذكرها سيبويه يف أول باب من كتابه واعتذر عن تعدد األمساء واحتاد املسمى يف اللفظ بنحو من ذلك فإن الرفع 
والذي  والضم لفظهما واحد وكذا النصب والفتح واجلر والكسر وكذا الذي آخره ساكن لإلعراب يسمى جزما

) هؤالء(و)من عاد(و)من حيث(و)من قبل ومن بعد(للبناء يسمى وقفا واهللا أعلم ، فمثال حركات البناء يف القرآن 
، ونصب بناء يف قوله لالزم بناء على أنه مفعول ) إىل املإل األعلى-إن املأل-قال املأل(، وحركات اإلعراب حنو 

قان يف املعىن ألن الكلمة لزمت البناء والبناء لزم الكلمة إما مطلقا لالزم أو متييز والتقدير وإن اختلفا فهما متف
واهللا -مل يكن الذين كفروا-ال ظلم-و-من قبل(، وإما يف حالة من أحواله مطلقا حنو ) هؤالء-و-أين-و-كحيث(

  )أعلم
)٣٧٣(  

  ْدُخالََويف َهاِء َتأْنِيٍث َوِميمَ الَْجِميعِ قُلْ َوَعارِضِ َشكْلٍ لَْم َيكُوناَ ِلَي

، ليدخال ترجع إىل الروم واإلمشام أي مل ) يكونا(شرع يبني ما ميتنع فيه الروم واإلمشام على رأي القراء فاأللف يف 
يقعا يف هذه املواضع الثالثة حيث كانت املوضع األول هاء التأنيث وهي اليت تكون تاء يف الوصل ويوقف عليها 

فيها ألن احلركة إمنا كانت للتاء واهلاء بدل عنها يف احلالة اليت تعدم ، فال يدخالن ) نعمة-و-رمحة(باهلاء حنو 
احلركات فيها وهي الوقف فال حركة للهاء فترام وتشم فأما ما وقف عليه بالتاء من هذا الباب ألجل رمسه فيدخله 



أنيث أن الوقف عليها الروم واإلمشام ألن احلركات داخلة يف التاء نص عليه مكي وقال مل خيتلف القراء يف هاء الت
باإلسكان وال جيوز الروم واإلمشام فيها ألن الوقف على حرف مل يكن عليه إعراب إمنا هو بدل من احلرف الذي 
كان عليه اإلعراب إال أن تقف على شيء منه بالتاء اتباعا خلط املصحف فإنك تروم وتشم إذا شئت ألنك تقف 

سن فيه الروم واإلمشام ، املوضع الثاين ميم اجلمع أي الدالة على على احلرف الذي كانت احلركة الزمة له فيح
، يف املواضع اليت توصل بواو على ما تقدم بيانه مل يدخال فيها ) عنهم-و-منهم-و-إليهم-و-عليهم(مجاعة حنو 

ك الصلة ألهنا ساكنة وحتريكها يف حال صلتها على مذهب من وصلها إمنا كان ألجل الصلة وهلذا إذا وقف عليها تر
فيسكن امليم وأجاز مكي رومها وإمشامها كهاء الضمري على ما يأيت ورد عليه الداين وقال خالف يف ذلك اإلمجاع 

وأتى خبطأ من القول ، قال مكي ميم اجلمع أغفل القراء الكالم عليها والذي جيب فيها على قياس شرطهم أن جيوز 
حركة اإلعراب وحركة البناء يف جواز الروم واإلمشام فالذي يروم فيها الروم واإلمشام ألهنم يقولون ال فرق بني 

ويشم حركة امليم على النص غري مفارق له لإلمجاع والذي ال يروم حركة امليم خارج عن النص بغري رواية اللهم 
ك إال أن يوجد االستثناء فيها منصوصا فيجب الرجوع إليه إذا صح قال وليس ذلك مبوجود ومما يقوى جواز ذل

  فيها نصهم على هاء الكناية بالروم واإلمشام فهي مثل اهلاء ألهنا توصل

حبرف بعد حركتها كما توصل اهلاء وحيذف ذلك احلرف يف الوقف كما حيذف مع اهلاء فهي مثلها يف هذا غري أن 
ما قبلها أو كان اهلاء أخفى منها فلذلك امتنعت اهلاء عند القراء من الروم واإلمشام إذا كانت حركتها مثل حركة 

قبلها ساكن من جنس حركتها وهذا ال يكون يف امليم ألهنا ليست باخلفية ولو كانت يف هذا مثل اهلاء مل جيز اإلمشام 
، وليس يف جوازه اختالف وليس قول من مينع ذلك ألجل أن امليم من الشفتني بشيء إلمجاع ) حيكم-و-يا قوم(يف 

م اليت يف أواخر األفعال واألمساء اليت ليست للجمع ولو مت له منع اإلمشام فيها مل اجلميع على الروم واإلمشام يف املي
يتم له منع الروم فقياس ميم اجلمع ملن ضمها وهو يريد بالضم أصلها أن يقف عليها كغريها من املتحركات 

، ) عليهم الذلة(و واإلسكان حسن فيها فأما من حركها اللتقاء الساكنني فالوقف له بالسكون ال غري قلت فنح
حركة امليم بالضم أو الكسر هي اللتقاء الساكنني عند األكثر فال ترام ضما وال كسرا وال تشم ضما وهي يف 

مذهب من يرى الصلة ليست اللتقاء الساكنني فيجوز فيها الروم واإلمشام على مذهب ابن كثري على ما ذكره مكي 
أن اهلاء حمركة قبل الصلة خبالف امليم يعين بدليل قراءة اجلماعة فعوملت وفرق الداين بني ميم اجلمع وهاء الكناية ب

حركة اهلاء يف الوقف معاملة سائر احلركات ومل يكن للميم حركة فعوملت بالسكون فهي كاليت حترك اللتقاء 
وذلك أن الساكنني كما يأيت ، املوضع الثالث قوله وعارض شكل الشكل عبارة عن احلركة هنا جتوزا على جتوز 

استعماله يف داللة اخلط على احلركات والسكون جماز ألنه تقييد كالشكل يف الدواب مث استعماله خمصصا باحلركة 
جتوز آخر ودلت قرينة الكالم يف الروم واإلمشام على هذا التجوز ، ألهنما ال يدخالن إال يف متحرك أي ويف شكل 

نه ال جيوز أن تقول مررت حبسن وجه وأنت تريد بوجه عارض أي حركة عارضة فهو من باب حسن وجه إال أ
  حسن ملا فيه من إضافة الصفة إىل املوصوف وإمنا جيوز على تقدير مررت بشخص حسن وجه فعلى

مل يكن (هذا يكون تقدير البيت ويف لفظ عارض شكل مل يدخال وذلك حركة التقاء الساكنني ، حنو مل يكن الذين 
، ألنه ليس هنا حركة فتفتقر إىل داللة والعلة املوجبة للتحريك ) ويومئذ-اإلنسان فلينظر-وعصوا الرسول-الذين

يف الوصل مفقودة يف الوقف ألن الساكن الذي من أجله حترك احلرف األول قد باينه وانفصل عنه فأما حركة حنو 
ا ألن األصل يشاقق فأدغم ، فترام وإن كانت حركة التقاء الساكنني أيض) ومن يشاقِّ اهللا(القاف من قوله تعاىل 



وحرك وسببه دوام مصاحبة الساكن املدغم وقفا ووصال ومما ميتنع رومه من احلركات العارضة حركة اهلمزة املنقولة 
، قال مكي فأما إن كان الذي أوجب احلركة يف احلرف الزما ) قل أوحي-و-من إستربق(يف قراءة ورش حنو 

إذا ألقيت حركة اهلمزة على ) دفء-و-ملء-و-جزء(دمناه يف الوقف على فالروم واإلمشام جائزان فيه على ما ق
-و-يومئذ(ما قبلها يف قراءة محزة وهشام ألهنا حركة اهلمزة وهي تدل عليها فكأن اهلمزة ملفوظ هبا قال فأما 

وهو  ، فباإلسكان تقف عليه ألن الذي من أجله حتركت الذال يسقط يف الوقف فترجع الذال إىل أصلها) حينئذ
، وإن كان التنوين يف مجيعه ) جوار-و-غواش(، وشبهه قال وليس هذا مبنزلة ) مل يكن الذين(السكون فهو مبنزلة 

دخل عوضا من حمذوف ألن التنوين دخل يف هذا على متحرك فاحلركة أصلية والوقف عليه بالروم حسن والتنوين 
  صل واهللا أعلمدخل على ساكن فكسر اللتقاء الساكنني على األ -يف يومئذ-
)٣٧٤(  

  َويف الَْهاِء ِلِإلْضمَارِ قَْوٌم أََبْوُهَما َوِمْن قَْبِلِه َضمٌّ أَوِ الْكَْسُر مُثِّالَ
)٣٧٥(  

  أَو امَّاُهَما َواٌو وََياٌء َوَبْعضُُهْم يُرى لَُهَما ِفي كُلِّ َحالٍ ُمَحلِّالَ

م الروم واإلمشام فيها إذا كان قبلها ضم أو كسر حنو يعين هاء الضمري وهي هاء الكناية اليت سبق هلا باب أيب قو
، وطلبوا بذلك ) عقلوه-و-فيه(، أو يكون قبلها إما الضم أو الكسر ومها الواو والياء حنو ) ال خنلفه-مبزحزحه(

 التخفيف لئال خيرجوا من ضم أو واو إىل ضمة أو إشارة إليها ومن كسر أو ياء إىل كسرة واهلاء يف قبله تعود إىل
اإلضمار أو إىل اهلاء ولو قال قبلها جلاز على هذا وكان أحسن ألنه أوضح والوزن موات له قوله مثال أي شخص 

، ) إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل هبما(قبل اهلاء واأللف لإلطالق وجيوز أن يكون ضمري التثنية على حد قوله تعاىل 
وز قائما ألنك مل ترد اإلخبار عنهما بل عن أحدمها وهاهنا يريد وليس هذا مثل قولك زيد أو عمرو قائم فإنه ال جي

اإلخبار عنهما معا وإمنا حرف أو أفاد نفي اجتماعهما فال يكون إال أحدمها فلهذا عدل عن الواو إىل أو فهي قريبة 
جتالس واحدا الشبه من قوهلم جالس احلسن أو ابن سريين فإن املعىن جالسهما وعدل إىل لفظ أو ليفيد أن لك أن 

منهما منفردا كما لك أن جتالسهما معا مث قال أو أمامها فنقل حركة مهزة أم إىل الواو وجعل الواو أما للضم والياء 
أما للكسر أي أن الضم والكسر تولدا منهما وهذه مسئلة قد اختلف الناس فيها وهي أن احلركات الثالث أصول 

وقد سبق الناظم إىل هذه العبارة أبو احلسن احلصري فقال يف باب حروف العلة أو حروف العلة أصول احلركات 
، وقوله واو وياء بدالن من ) وأمشم ورم ما مل تقف بعد ضمة وال كسرة أو بعد أميهما فادر(الكناية من قصيدته ، 

انت وعلى أما مث قال وبعضهم أي وبعض الشيوخ يرى حملال هلما أي جموزا للروم واإلمشام يف هاء اإلضمار كيف ك
أي حال وجدت ومل يستثن ما ذكره هؤالء القوم فقوله حملال اسم فاعل من التحليل الذي هو ضد التحرمي ونصبه 
على أنه مفعول ثان لقوله يرى وهذه املسئلة مل تذكر يف التيسري وقد ذكرها مكي فقال إذا وقفت على هاء الكناية 

  مكسورة وكانت مضمومة وقبلها ضمة أو واو ساكنة أو كانت

وقبلها كسرة أو ياء ساكنة وقفت باإلسكان ال غري عند القراء ، قال وقد ذكر النحاس جواز الروم واإلمشام يف 
هذا وليس هو مذهب القراء ويقف عليها فيما عدا هذين األصلني كسائر احلروف بالروم واإلمشام على ما ذكرناه 

  واهللا أعلم
  باب الوقف على مرسوم اخلط



)٣٧٦(  
  ِفيُُّهْم وَالَْمازِنِيُّ َوَناِفٌع ُعنُوا بِاتَّبَاعِ الَْخطِّ ِفي َوقِْف اِالبِْتالََوكُو

املازين هو أبو عمرو وعنوا أي اعتنوا باتباع خط املصحف واالبتال االختبار أي إذا اختربوا بالوقف على كلمات 
ع نفس القارئ فوقف على تلك الكلمة ليست مبوضع وقف ليعلم به معرفة القارئ حبقيقة تلك الكلمة أو إذا انقط

فقد وردت الرواية عن هؤالء األئمة املذكورين باتباع الرسم فيها فيوقف عليها على وفق رمسها يف اهلجاء وذلك 
باعتبار األواخر يف تفكيك الكلمات بعضها من بعض وتقطيعها فما كتب من كلمتني موصولتني مل يوقف إال على 

نهما مفصوال جيوز أن يوقف على كل واحدة منهما وذلك حنو عن مامها كتبتا بالقطع يف الثانية منهما وما كتب م
موضع وبالوصل يف آخر فيقفون يف املقطوع على عن ويف املوصول على عما ويف الوصل ال يظهر لذلك أثر فلهذا 

  خص الباب بالوقف
)٣٧٧(  

  وا ِفيِه َحرٍ أَنْ يُفَصَّالََوِالْبنِ كَِثيٍر ُيرَْتضى وَاْبنِ َعاِمرٍ َوَما اْخَتلَفُ

أي يرتضى هلما الوقف على املرسوم وإن مل يرد به عنهما رواية وذلك ملا فيه من التنبيه على الرسم قال يف التيسري 
اعلم أن الرواية ثبتت لدينا عن نافع وأيب عمرو والكوفيني أهنم كانوا يقفون على املرسوم وليس يف ذلك عندنا 

ثري وابن عامر واختيار أئمتنا أن يوقف يف مذهبهما على املرسوم كالدين روي عنهم ذلك ، شيء يروى عن ابن ك
قلت وذلك منقسم إىل متفق عليه وخمتلف فيه ومل توضع هذه القصيدة إال لبيان املختلف فيه فلهذا قال وما اختلفوا 

فقوله حر مثل عم وشد وهو خرب  فيه حر أن يفصال أي حقيق تفصيله أي تبيينه بطريق التفصيل واحدا بعد واحد
قوله وما اختلفوا فيه وقوله أن يفصال يف موضع رفع على أنه فاعل حر يقال حر وحرا منقوصا ومقصورا وكالمها 

مستقيم هنا وزنا ومعىن والكل مبعىن خليق وجدير وحقيق إال أن املنقوص يثىن وجيمع خبالف املقصور أما املتفق عليه 
يدع (يف الشورى و) وميح اهللا الباطل( الكلمات واإلثبات واحلذف يف حروف العلة حنو فنحو الوصل والقطع بني

، كتبت هذه املواضع األربعة حبذف الواو فيوقف عليها كذلك وكتب ) سندع الزبانية-يدع الداع-اإلنسان بالشر
فلما عتوا عن ما (إال قوله تعاىل ، موصولة ) عّما(، يف الرعد بإثبات الواو فالوقف عليه كذلك و) ميحو اهللا ما يشاء(

، وهو كثري يؤخذ من املصنفات يف ) وإن ما نرينك(، موصولة إال يف الرعد ) إما(، فإهنا مفصولة وكذا ) هنوا عنه
  ذلك فال يطول بذكره ، مث شرع يبني الذي اختلف فيه القراء فقال

)٣٧٨(  
  ـا رًِضى َوُمَعوِّالَ)َحقَّـ(ِقْف  إِذَا كُتَِبْت بِالتَّاِء َهاُء ُمَؤنٍَّث فَبِالَْهاِء

يعين كل هاء تأنيث يف الوقف وهي تاء يف الوصل منها ما رسم يف املصحف على لفظ الوقف ومنها ما رسم على 
لفظ الوصل بالتاء فما كتب من ذلك باهلاء فال خالف يف الوقف عليها كذلك ألهنا هي اللغة الفصحى والرسم 

ا كتب من ذلك بالتاء فوقف عليها باهلاء ابن كثري وأبو عمرو والكسائي وخالفوا موافق هلا فال معدل عنها وم
الرسم اتباعا ألفصح اللغتني ووقف الباقون بالتاء ألهنا لغة ثابتة ويف القراءة هبا موافقة للرسم وقوله حقا رضى 

أفعاهلا مضمرة أي ومعوال أحوال على حذف مضاف أي ذا حق ورضى وتعويل وجيوز أن تكون مفعوالت مطلقة و
  حق ذلك حقا ورضى ذلك رضى وعول عليه معوال مث استثىن من ذلك فقال



)٣٧٩(  
  اِديِه رُفِّالَ)هـَ(ًضى َهْيهَاَت )رُِ(َويف الالََّت َمْع َمْرَضاِت َمْع ذَاَت َبْهَجٍة َوالََت 

، حيث وقعت وذات ) مرضاة(و  )أفرأيتم الالت والعزى(أي الوقف باهلاء يف هذه األماكن مرضى يريد قوله تعاىل 
، وحنوها وليس الكالم يف هبجة فإن الوقف عليها باهلاء بإمجاع ألهنا ) ذات بينكم-خبالف قوله-ذات هبجة(من قوله 

، رسم اجلميع بالتاء ووقف الكسائي عليهن باهلاء ) والت حني مناص(رمست كذلك وأما والت ففي قوله تعاىل 
عمرو وابن كثري ملعان اختصت هبذه املواضع أما الالت فإذا وقف عليها باهلاء أشبه لفظ طردا ملذهبه ومل يوافقه أبو 

الوقف على اسم اهللا وأما مرضاة فالوقف عليه باهلاء يشبه لفظ مرضى مجع مريض إذا أضيفت إىل هاء الضمري وأما 
ففيها اللغتان ألهنا على لفظ ذات فمؤنث ذو ومل جير على لفظ مذكره فوقف عليه بالتاء كبنت وأخت خبالف ابنة 

مذكرها وهو ابن فزيد فيه هاء التأنيث وأما الت فالتاء فيها تأنيث مبنزلة اليت تدخل األفعال حنو قامت وقعدت وإمنا 
حركت اللتقاء الساكنني وللفرق بني تاء التأنيث يف األفعال وبينها يف احلروف أال تراها ال تزال مفتوحة فهي حمركة 

اء مثت وربت إال أن هذه جيوز إسكاهنا إذ ال ساكن قبلها وما كان من هذا القبيل فحقه أن يوقف كما حركوا ت
عليه بالتاء ووقف عليها الكسائي باهلاء ألهنا أشبهت تاء التأنيث يف األمساء للزومها احلركة وقرأت يف كتاب أيب 

ة ومثه يف الوقف وربت وربه يف الوقف بكر بن مهران يف شرح كتاب سيبويه قال يقال الت واله يف الوقف ومث
قلت وقد حكى أن التاء كتبت مع حني فعلى هذا يكون الوقف على ال وبعدها حتني وقال الفراء الوقف على والت 

أفرأيتم -والالت وذات بالتاء أحب إيل من اهلاء وقد رأيت الكسائي سأل أبا فقعس األسدي فقال ذاة للذات و
) ذات بينكم-دون-ذات هبجة(واله وخص الوقف باهلاء على ذات يف  -ت حني مناصوال-لالت ، وقال يف) الاله

، فوقفا باهلاء وهلذا قال رفال ألن الترفيل التعظيم وهو اسم ) هيهات(، وشبهه مجعا بني اللغتني ووافقه البزي على 
  زيادة سبب خفيف يف قافية جمزو ، والكامل يف الضرب األول منه وإمنا

  النضمام البزي إىل الكسائي يف ذلك قال هاديه رفل
)٣٨٠(  

  صِّالَ)حـُ(َنا َوكَأَيِّنِ الُْوقُوُف بُِنوٍن َوْهَو بِالَْياِء )َد(فًْؤا )كـُ(َوِقْف َيا أََبْه 
كفوا حال من الضمري يف قف أي كفؤا يف إقامة احلجة أي قف باهلاء قائال يا أبه أراد يا أبت حيث جاء وقف عليه 

وابن كثري ألهنا تاء تأنيث حلقت األب يف باب النداء خاصة فكان الوقف عليها كغريها فابن كثري  باهلاء ابن عامر
جرى على أصله يف ذلك وخالفه أبو عمرو والكسائي ألهنا ليست طرفا فإن ياء اإلضافة مقدرة بعدها وقد قال أبو 

يا (اليت يف التاء دالة على ياء املتكلم مثل بكر األنباري يقف بالتاء من كسر وال جيوز أن يقف باهلاء ألن الكسرة 
، وخالف ابن عامر هنا أصله فلم يقف بالتاء ألنه فتحها وصال على ما يأيت فأراد أن يفرق بينها ) يا عباد-و-قوم

وبني غريها من التاءات ملا اختصت به هذه من أحكام مل توجد يف الباقية ومن وقف بالتاء اتبع الرسم يف مجيع الباب 
، بالنون وهم مجيع القراء إال أبا عمرو فإنه وقف على الياء تنبيها على األصل ألن ) كأين(ذا من وقف على وك

التنوين حيذف يف الوقف وهي كلمة أي دخل عليها كاف التشبيه وهي جمرورة منونة مثل زيد فحصل ذلك املعىن 
شمل ما جاء من ذلك بالواو والفاء وقوله ، للعطف لي) وكأين(منه بسبب الوقف عليه بالياء والواو يف قوله 

الوقوف بنون مبتدأ وخرب أي الوقوف فيه كائن بالنون أي عندها كما تقول قف بالديار وقوله وهو بالياء مثله أي 
، بالياء واأللف يف حصال ضمري املوقفني وال جيوز أن يكون بالياء متعلقا بضمري الوقوف ) كأين(والوقوف أيضا 



يكون حصال خربه ملنعهم جواز قولك مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح وجيوز أن يتعلق بالياء الذي هو وهو و
  بقوله حصال فتكون األلف يف حصال لإلطالق واهللا أعلم

)٣٨١(  
  تِّالَ)ُر(جَّ وَالُْخلُْف )حـَ(َوَمالِ لََدى الْفُْرقَاِن َوالْكَْهِف وَالْنَِّسا َوسَالَ َعلَى َما 

، كتبت الم اجلر ) فمال الذين كفروا(-)فمال هؤالء القوم(-)ما هلذا الكتاب(و ) ما هلذا الرسول( يريد قوله تعاىل
ألن حرف -ما-مفصولة يف هذه املواضع األربعة تنبيها على انفصاهلا من جمرورها يف املعىن فوقف أبو عمرو على

تلف عن الكسائي فروى عنه مثل أيب عمرو اجلر من الكلمة اآلتية ووقف باقي القراء على الالم اتباعا للرسم واخ
ومثل اجلماعة وتقدير البيت ومال يف هذه السور األربع الوقف فيها على لفظ ما حج أي غلب يف احلجة ألن 

الكلمة مستقلة فوقف عليها ومل يقف على الالم اخلافضة ألهنا مع ما بعدها كالكلمة الواحدة ولفظه بقوله ومال 
لك فمنه نأخذ أن وقف املسكوت عنه من القراء على الالم وقوله رتال أي بني ومنه ترتيل تنبيه على أن الرسم كذ

  القراءة وهو الترتيل فيها والتبيني أي نقل اخلالف عن الكسائي يف الكتب املشهورة واهللا أعلم
)٣٨٢(  

  َن ُحمِّالَافَقْ)َر(َوَيا أَيَُّها فَْوَق الدَُّخاِن وَأَيَُّها لََدى النُّورِ َوالرِّْحمنِ 

، بغري حرف النداء فلهذا أعاد لفظ أيها يريد ) أيها(، ويف سوريت النور والرمحن ) ياأّيه الساحر(يعين أن يف الزخرف 
، وقف هبذا اللفظ الكسائي وأبو عمرو ) سنفرغ لكم أيه الثقالن(-)وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيُّه املؤمنون(قوله تعاىل 

األلف للساكن بعدها فوقفا على أصل الكلمة ووقف الباقون على اهلاء من غري ألف وهو لفظ الوصل وإمنا سقطت 
اتباعا للرسم ألن األلف مل ترسم يف هذه املواضع الثالثة فكتبت على لفظ الوصل من غري نظر إىل األصل كما 

يا أيها الذين -ا الناسيا أيه(، بغري واو ووقف اجلميع كذلك وأما سائر املواضع حنو ) وميح اهللا الباطل(كتبت ، 
، فالوقف باأللف جلميع القراء ألن الرسم كذلك ، فإن قلت تلفظ يف البيت بغري لفظ الرسم ) يا أيها النيب-آمنوا

فمن أين تعلم قراءة الباقني قلت من البيت اآليت والضمري يف رافقن هلذه املواضع أي رافقن حاملني هلن من القراء 
  ءة نقل فاالعتماد عليه وإن كان أصل الكلمة شاهدا هلا ومحال مجع حاملالنقلة يشري إىل أن القرا

)٣٨٣(  
  َويف الَْها َعلَى اِإلْتبَاعِ َضمَّ اْبُن َعاِمرٍ لََدى الَْوْصلِ َوالْمَْرُسومِ ِفيهِنَّ أَخَْيالَ

عىن كما هي يف اللفظ يعين أن ابن عامر ضم اهلاء يف الوصل يف هذه املواضع الثالثة قال الشيخ قدرت اهلاء يف امل
فضمت كما يضم املنادى املفرد وهي لغة عربية حكاها الكسائي والفراء ، قال الفراء هي لغة بين أسد يقولون أيه 
الرجل أقبل وذلك أهنم شبهوا هذه اهلاء هباء الضمري فضموها وكذلك حركوا هاء السكت تشبيها هلا هباء الضمري 

) فبهداهم أقتده(السكت ويف قراءة ابن عامر حتريك هاء السكت يعين يف األنعام وأسكنوا هاء الضمري تشبيها هباء 
، وقول الناظم على اإلتباع بيان ملأخذ هذه اللغة وحركتها وهي أهنم ضموا اهلاء إتباعا لضمة الياء قبلها والوجه 

ا ويعلم من قوله إن ابن عامر ضم فتح اهلاء وهي قراءة اجلماعة ألهنا ها اليت للتنبيه حذفت ألفها للساكن الذي بعده
اهلاء على اإلتباع أنه رسم بغري ألف وأن من عدا الكسائي وأبا عمرو وقفوا على اهلاء ألن األلف ال ميكن ضم ما 

قبلها وكأن هذا من باب اإلثبات واحلذف فكأنه قال أثبت األلف يف الوقف أبو عمرو والكسائي فالباقون على 



ر فضم اهلاء يف الوصل إتباعا واإلتباع يف اللغة وجه مقصود يف مواضع كثرية ، قال حذفها وقفا وزاد ابن عام
الشيخ وأجاز صاحب القصيدة ضم ابن عامر بالرفع على االبتداء وضم ابن عامر على أنه فعل وفاعل ، قلت فعلى 

الشيخ واملرسوم مبتدأ وفيهن هذا تقدير الكالم أوقع الضم يف اهلاء فهو من باب ، جيرح يف عراقيبها نصلى ، مث قال 
اخلرب وأخيال منصوب على احلال والتقدير واملرسوم استقر فيهن أخيال أي مشبها ذلك واألخيل احلربة اليمانية شبه 

الرسم هبا ، قلت وتبع الشارحون الشيخ يف هذا املعىن واللفظ وهو مشكل لفظا ومعىن فإن األخيل طائر والرجل 
أهل اللغة ذكر أنه احلربة وقد كشفت الكتب املشهورة يف ذلك فلم أجده مث ال طائل  املتكرب وما رأيت أحدا من

للمعىن املفهوم من هذا اللفظ على تقدير صحته وقد طال فكري يف معىن صحيح أمحل اللفظ عليه فوقع يل أن قوله 
  أخيال فعل ماض هو خرب واملرسوم مبعىن الرسم مصدر على وزن

أي والرسم أخيل فيهن ذلك من قوهلم أخالت السماء وأخيلت إذا كانت ترجى املطر  مفعول كاجمللود واملفتون
حكاه اجلوهري وابن سيده فاستعارة الناظم هنا أي أن الرسم أخيل ضم اهلاء الذي قرأ به ابن عامر يف هذه املواضع 

رسم على لغة بين أسد املذكورة الثالثة ألهنا ملا رمست على هذه الصورة بال ألف أوقع ذلك يف ذهن من رآه ظنا أنه 
، قال اجلوهري وقد أخلت السحابة وأخيلتها إذا رأيتها خميلة للمطر مث إين رأيت بعد ما وقع يل هذا املعىن الصحيح 
يف شرح هذا اللفظ نسخة صحيحة من القصيدة يف طرة هذا املوضع منها حاشية منقولة من حواشي نسخة الشيخ 

اهللا عليه يقال سحاب ، خميل أي حقيق باملطر ورأيت هذا أيضا يف طرة نسخة أخرى  أيب عبد اهللا القرطيب رمحة
مقروءة على املصنف وال شك أن ما كان فيها من احلواشي هو من كالمه وزاد فكأن الرسم حقيق بضم اهلاء إذا 

حاب وأخيل إذا جاء بغري ألف ورأيت يف حاشية نسخة أخرى قرئت على الناظم غري مرة وهو من قوهلم أخال الس
كان حقيقا باملطر وملا رمست هذه املواضع بغري ألف إمجاعا كان فيه حجة البن عامر قلت فدل ذلك على أنه مراد 

الناظم وأن أبا عبد اهللا وغريه مسعوه منه واهللا أعلم ، ورمست يا أيها يف مجيع القرآن باأللف آخرها إال يف هذه 
إىل جواز كتابتها على هذا الوجه إما اجتزاء بالفتحة عن األلف على قراءة  املواضع الثالثة وكأهنم أشاروا بذلك

اجلماعة وإما على اللغة األخرى اليت قرأ عليها ابن عامر واكتفى بذلك يف هذه الثالثة دون باقي املواضع ألهنا 
أيه -واجملموع-أيها الثقالن-ثىنوامل-يا أيها الساحر(مجعت األنواع الثالثة وهي نداء املفرد واملثىن واجملموع فاملفرد 

  واهللا أعلم) املؤمنون
)٣٨٤(  

  لِّالَ)ُحـ(فْقًا وَبِالْكَاِف )رِ(َوِقْف َوْيكَأَنَّْه وَْيكَأَنَّ بَِرْسِمِه َوبِالَْياِء ِقْف 

أي هكذا رمستا فقف على هذه الصورة جلميع القراء إال الكسائي وأبا عمرو فإن الكسائي وقف على الياء ألنه 
، ووى كلمة يقوهلا املتندم واملتعجب ووجه الكاف بعدها تشبيه احلالة الراهنة ) كلمة-كأن-و-كلمة-وى( جعل

أي غري موجودة أي ) كأنك بالدنيا غري كائنة (حبال الوقوع حلصول اليقني واملتيقن كاملعاين ، قلت تقدير البيت ، 
إذا وجدت فهي واجبة الدوام واهللا أعلم ، ومن قوله  أي) وكأنك باآلخرة غري زائلة (إهنا ذاهبة واجبة الذهاب ، 

، ) كأين مل أركب جوادا للذة (عليه الصالة والسالم كأنك بالدنيا مل تكن وباآلخرة مل تزل ، وقول امرؤ القيس ، 
كأن مل يكن بني احلجون إىل (، وقول اجلرمهي ، ) كأين مل أركب جوادا ومل أقل (وقول عبد يغوث بن وقاص ، 

، كلمة ويكون أصلها ويلك ) ويك(، ووقف أبو عمرو على الكاف جعل ) ا أنيس ومل يسمر مبكة سامرالصف
، وقال ) ولقد شفا نفسي وأيرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم(حذفت منها الالم وهي لغة ، قال عنترة ، 



دها على إضمار اعلم أو إضمار الم ، وفتح أن بع) أال ويك املسرة ال تدوم وال يبقى على البوسى النعيم(آخر ، 
اجلر أي ألنه ، وقراءة اجلماعة حتتمل معىن قراءة الكسائي ومعىن قراءة أيب عمرو قال أبو الفتح بن جين يف باب 

، مذهب اخلليل وسيبويه فيه أنه ) ويكأنه ال يفلح الكافرون(توجه اللفظ الواحد إىل معنيني اثنني من ذلك قوله تعاىل 
وأنشد ) كأنه ال يفلح الكافرون(ل وهو اسم مسى به الفعل يف اخلرب وهو اسم أعجب مث قال مبتدئا ، مفصو) وى(

، أراد ) ويك(وذهب أبو احلسن فيه إىل أنه ) وى كأن من يكن له نشب حيبب ومن يفتقر يعش عيش ضر(فيه ، 
كاف حرف خطاب مبنزلة بويك أعجب أي اعجب لسوء اختيارهم فعلق أن مبا يف ويك من معىن الفعل وجعل ال

كأنين حني (كاف ذلك وهنالك قال أبو علي ناصرا لقول سيبويه قد جاءت كأن كالزائدة وأنشد بيت عمر ، 
، أي هم ) كأنه ال يفلح الكافرون(أي أنا كذلك وكذلك قوله ) أمسي ال يكلمين ذو بغية يشتهي ما ليس موجودا

  ال

حلال أي ارفق يف تقدير وجه ذلك وفهم معناه وحلال من التحليل يفلحون وقوله رفقا أي رافقا مصدر يف موضع ا
أي جوز الوقف على الكاف ردا على من أنكر ذلك وقوله برمسه يف موضع احلال أي ملتبسا برمسه فكأنه قال على 
ة رمسه وأفاد قوله هذا أن الرسم على هذه الصورة فال تقتصر على بعض هذا اللفظ يف الكلمتني ومها يف آخر سور

  القصص واهللا أعلم
)٣٨٥(  

  ناً َتالَ)َسـ(فَا َوِسَواُهَما بَِما َوبَِواِدي الَنْملِ بِالَْيا )َشـ(َوأَّياً بأَّياً َما 

، يف آخر سورة سبحان هي كلمة أي زيدت عليها ما فهي مثل حيثما وكيفما وعّما ) أيا ما تدعوا(يريد قوله تعاىل 
ا وأبدال من التنوين ألفا ألهنا كلمة مستقلة مفصولة من ما خطا ومعىن ، وحده) أيا(فوقف محزة والكسائي على 

ووقف الباقون على ما وهو مشكل فإهنا مل تتصل مبا قبلها خطا فصارت مثل عن ما املفصولة فإهنم يقفون على عن 
ا مل يتحقق ذلك دون ما وقد تقدم بيان ذلك ولكن الفرق حتقق االنقطاع يف حنو عن ما ألن االتصال كان ممكنا وههن

فإن األلف ال يتصل هبا شيء يف اخلط بعدها واألكثر يف اخلط اتصال ما املزيدة مبا قبلها فاحتاطوا وأجروا هذا 
املوضع جمراها خوفا من أن يكونوا قصدوا االتصال وحلظوه حال الكتابة معىن وتعلقا كما حلظوه فيما حتقق اتصاله 

بل ذلك فتركوه فقوله وأيا بأياما أي والوقف على أيا يف قوله أياما شفا مث منعهم من ذلك خطا أن األلف ال تق
لظهور دليله بالفصل يف اخلط وسوى مدلول شفا ومها محزة والكسائي وقفوا مبا أي عليها يقال وقفت به وعليه قال 

مل أي وقف وكذلك الياء يف قوله وبواد الن) قف على دراسات الدمن (وقال عنترة ) وقفت هبا أبكي (طرفة 
-هاد-الكسائي عليها بالياء ألهنا األصل والباقون حبذفها على الرسم وكان ينبغي أن يذكر هذا يف سورته كما ذكر

، يف سورة ق فاجلميع اختلفوا يف إثبات يائه يف الوقف ) يوم يناد(يف سورة الرعد وذكر -باق-و-واق-و-وال-و
   باب الزوائد على ما يأيت شرحه إن شاء اهللا تعاىلواتفقوا على حذفها يف الوصل وهلذا مل يذكرها يف

)٣٨٦(  
  َوِفي َمْه َوِممَّْه ِقْف َوَعمَّْه ِلَمْه بَِمْه بُِخلٍْف َعنِ الَْبزِّيِّ َواْدفَْع ُمجَهِّالَ

انفرد البزي يف رواية عنه بزيادة هذه اهلاء يف الوقف على ما االستفهامية الداخل عليها حرف اجلر وهي هاء 
ت ألن بعض العرب يلحقها يف هذه املواضع جربا ملا حذف من ما وهو ألفها وإبقاء حلركة امليم لئال تذهب يف السك



فيم (وأراد مبا ذكره ) صاح الغراب مبه (الوقف فيجتمع يف ما وهي حرفان حذف أحدمها وإسكان اآلخر وأنشدوا 
، وشبه ذلك ووقف غري البزي بال هاء ) ونمب يرجع املرسل-مل تقولون-عم يتساءلون-مم خلق-)أنت من ذكراها

إتباعا للرسم وهي اللغة املشهورة وقوله جمهال منصوب على أنه مفعول به أراد أن من جهل قارئ هذه القراءة فهو 
كالصائل الظامل فادفعه عنه وحجة من يردعه ويزجره عن جتهيله له وجيوز أن يكون حاال من فاعل ادفع واملفعول 

من رد هذه القراءة جمهال له بقلة معرفته ويف حواشي النسخة املقروءة على الناظم قال احلويف يف حمذوف أي ادفع 
الربهان ال جيوز هذا واحتج بالرسم قال فيقال له أليس ابن كثري وغريه يثبت الزوائد يف الوقف وليست يف الرسم 

، قلت وحكى صاحب املستنري أن يعقوب وقد وقف قوم خبالف الرسم يف مواضع واملعول عليه صحة النقل ال غري 
، هباء السكت كما فعل البزي يف هذا فيقول ) الذين- و-العاملني(كان يقف على هو وهي النون املفتوحة حنو 

-و-يا ويلتاه(، وشبهه وحكى احلافظ أبو العالء عن ابن جبري عن أيب عمرو ) الذينْه-العاملينْه-هيه-و-هوه(
  )لمواهللا أع-يا حسرتاه-و-أسفاه

  باب مذاهبهم يف ياءات اإلضافة
)٣٨٧(  

  َولَْيَسْت بِالَمِ الْفِْعلِ َياُء إَِضافٍَة َوَما ِهَي ِمْن َنفْسِ اُْألُصولِ فَُتْشِكالَ

أي تكون آخر كلمة ولكن ليست من حروف تلك الكلمة بل زائدة عليها وشرح هذا الكالم أن تقول الكلمة إن 
فزهنا بالفاء والعني والالم فإن صادفت الالم مكان الباء فتعلم أهنا الم الفعل  كانت مما يوزن ووقع يف آخرها ياء

يهدي به -واهللا يقضي باحلق-فبما يوحي إيل ريب-وإن أدري أقريب-ننظر أهتتدي أم تكون-أم من يأيت آمنا(مثاله 
اجلذم ويف املاضي الفتح  ، فحكم مثل هذه الياء يف املضارع السكون يف الرفع والفتح يف النصب واحلذف يف) اهللا
) النواصي-و-الزاين-و-املهتدي-و-الداعي(، ومثاله يف األمساء حنو ) وأوحي إيل هذا القرآن-ألقي إيل كتاب(حنو 

ومنها ما -والنواصي-كالزاين-، فهذا وشبهه يقع االختالف فيه يف الياء باحلذف واإلثبات منها ما اتفق على إثباته
على ما سيأيت بيابه يف بابه وإن كانت الكلمة مما ال يوزن وذلك يف األمساء املبهمة -قالتال-و-كالداعي-اختلف فيه

حنو الذي واليت والاليت ويف الضمائر هي فالياء فيها ليست بياء إضافة ألهنا من نفس أصول الكلمة ليست زائدة 
الشعر اإلسكان والتشديد فاحترز  عليها وإن كان جيوز يف ياء الذي وأخواته احلذف والتشديد وجيوز يف ياء هي يف

بقوله وما هي من نفس األصول من مثل ذلك ومل يكتف بقوله وليست بالم الفعل ملا ذكرت من الفرق بني 
الكلمات املوزونة وغريها وقوله وما هي من نفس األصول يشمل اجلميع ولكن أراد التنبيه على مثل هذه الفوائد 

ل مل تبق مشكلة فلهذا قال فتشكال ونصبه على اجلواب بالفاء بعد النفي وكان وإذا تقرر أهنا ليست من نفس األصو
، وعن ) وهزي إليك-اقنيت لربك واسجدي واركعي(ينبغي أن يأيت مبا حيترز به أيضا عن ياء ضمري املؤنث يف حنو 

-قيمي الصالةوامل-برادي رزقهم-غري حملي الصيد-عابري سبيل-و-حاضري املسجد(الياء يف مجيع السالمة حنو 
، فهذا كله ليس من باب ياءات اإلضافة وكان يكفيه يف تعريفها أن يقول هي ياء املتكلم أي ) مهلكي القرى

  ضمريه املعرب عنه به يف موضع النصب واجلر متصال مث عرفها بالعالمة فقال
)٣٨٨(  

  اِف َمْدَخالََولكِنََّها كالَْهاِء َوالْكَاِف كُلُّ َما َتِليهِ ُيرى ِللَْهاِء َوالْكَ
أي أهنا كهاء الضمري وكافه كل لفظ تليه ياء اإلضافة أي كل موضع تدخل فيه فإنه يصح دخول اهلاء والكاف فيه 



-و-إنك-و-حيزنك-و-وضيفك-له-إنه و-و-حيزنه-و-وىل ضيفه-إين-و-حيزنين-و-ضيفي(مكاهنا فتقول يف 
، فال ) حشرتين-و-فاذكروين(ل الكاف فيه حنو ، ههنا إشكال وهو أن من املواضع ماال يصح دخو) لكن-و-لك

يبقى قوله كل ما على عمومه ولو قال كل ما تليه يرى للها أو الكاف لزال هذا اإلشكال حبرف أو وقصر اهلاء 
وقوله كل ما مبتدأ وحق كلمة ما بعدها أن تكتب مفصولة منها ألهنا مضاف إليها وهي نكرة موصوفة أي كل شيء 

كلما ألقي فيها (اها يف النسخ إال متصلة بكل ومنهم من ينصب كل ما يعتقد أنه مثل قوله تعاىل يليه وال تكاد تر
، وذلك خطأ ويرى خرب املبتدأ أي كل شيء يليه الياء يرى ذلك الشيء مدخال للهاء والكاف أي موضع ) فوج

موضع اتصل به ياء اإلضافة يرى دخول هلما وقوله تليه جيوز أن يكون من وىل هذا هذا أي تبعه وأتى بعده أي كل 
موضعا التصال اهلا والكاف به مكان الياء وجيوز أن تكون تليه من الوالية اليت مبعىن اإلمرة أي كل موضع وليته 
الياء أي حكمت عليه حبلوهلا فيه فذلك املوضع يصح أن يكون مدخال للضمريين اهلاء والكاف ضمريي الغائب 

اهللا أعلم ، ووقع يل بيتان يف تعريفها حدا ومتثيال باتصاهلا باالسم والفعل واحلرف واملخاطب فيحكما حكمها فيه و
وليست (، ) هي الياء يف أين على متكلم تدل وضيفي فاذكروين مثال(ومتثيل ما احترز عنه مما تقدم ذكره فقلت ، 

لياء اليت تدل على املتكلم ، فاحلد أن تقول هي ا) كيائي و هي أوحي واسجدي وياء اليت واملهتدي حاضري اجنال
إين وباالمساء حنو ضيفي ودوين وحتيت وعندي وباالفعال -و-وعند ذلك تتصل باحلروف اجلارة والناصبة حنو يل

، والبيت الثاين فيه أمثلة ما الياء فيه أصل ال ) فاذكروين-حيزنين-و-كحشرتين(املاضية واملضارعة ومثال األمر 
  عبارة عن متكلم

  قال رمحه اهللا تعاىلواهللا أعلم ، 
)٣٨٩(  

  َويف ِماَئََتْي ياٍَء َوَعْشر ُمنِيفٍَة َوِثْنَتْينِ ُخلُْف الْقَْومِ أَْحِكيِه ُمجَْمالَ
منيفة أي زائدة يقال أناف على كذا أي أشرف عليه وأنافت الدراهم على مائة إذا زادت عليها وناف الشيء يف 

ت اإلضافة هي العدة وهي مائتان واثنتا عشرة ياء وعدها صاحب نفسه ينوف أي طال وارتفع ذكره أي مجلة ياءا
، ) فبشر عباد الذين(، يف سورة النمل وقوله يف الزمر ) آتاين اهللا(التيسري مائتني وأربع عشرة ياء فزاد ثنتني ومها 

صاحب التيسري ملا وذكرمها الناظم يف باب الزوائد ألن الياء حذفت منهما يف الرسم وهذا حقيقة باب الزوائد مث إن 
، يف سورهتا مع ) فبشر عباد(، يف سورهتا عدها مع الزوائد ومل يعدها مع ياءات اإلضافة وعد ) آناين اهللا(ذكر 

ياءات اإلضافة وال شك أهنما أخذا من كل باب من هذين البابني حكمه فإن اخلالف فيهما يف فتح الياء وإسكاهنا 
يف الزخرف فذكرها الشيخ الشاطيب رمحه اهللا يف باب ياءات )  خوف عليكميا عباد ال(ويف إثباهتا وحذفها وأما 

) عبادي(يف النمل و) آتاين(اإلضافة وبني حكمها ألن املصاحف مل جتتمع على حذف يائها كما يأيت بيانه خبالف ياء 
 الزخرف يف يف الزمر ، فإن املصاحف اجتمعت على حذف الياء منهما وذكر صاحب التيسري حكم الياء اليت يف

باب الزوائد ولذلك عدها إحدى وستني ياء وأدرجها يف باب ياءات اإلضافة يف العدد ومل ينص على حكمها فإنه 
عد الياءات اليت ليس بعدها مهز ثالثني كما عدها الشاطيب وال يتم هذا العدد إال باليت بالزخرف وذكرها صاحب 

يف البابني وعذره يف ذلك أهنا حذفت يف بعض الرسوم كما يأيت  التيسري يف سورهتا مع ياءات اإلضافة فقد عدها
ذكره ، وقوله أحكيه جممال يعين خلف القراء فيها بالفتح واإلسكان ومل يذكر يف هذا الباب حذفا وإثباتا إال يف اليت 

لزوائد يف اللتني يف يف الزخرف فإنه ذكر فيها األمرين فإن من أثبتها اختلفوا يف فتحها وإسكاهنا وكذا فعل يف باب ا
  النمل والزمر ، وقوله جممال حال



من اهلاء يف أحكيه أو نعت مصدر حمذوف أي ذكرا جممال فهو مصدر قرن بغري فعله ألنه مبعناه مثل قعدت جلوسا 
ألن معىن أحكيه وأذكره واحد أي أذكره على اإلمجال بضابط يشملها من غري بيان مواضع اخلالف كلها تنصيصا 

اهنا يف سورها وستأيت معينة يف آخر كل سورة وإمنا أحكامها تؤخذ من هذا الباب وقيل هو من إمجال العدد على أعي
وهو ما كان منه متفرقا وجيوز أن يكون من أمجل إذا أتى باجلميل من قوهلم أحسن فالن وأمجل أي أذكره ذكرا 

  السابقة مجيال سهال ويروى جممال بكسر امليم وهو حال من الفاعل باملعاين
)٣٩٠(  

  فَْتُحهاَ إَالَّ َموَاِضَع ُهمَّالَ) َسماَ(فَِتْسُعونَ َمْع َهْمزٍ بِفَْتحٍ َوِتَسعُهاَ 

، ) إين أرى-إين أعلم(أي فمن مجلة املائتني واالثنيت عشرة ياء املذكورة تسع وتسعون ياء بعدها مهزة مفتوحة حنو 
مرو إال مواضع خرجت عن هذا األصل ففتحها بعضهم أو زاد فتحها كلها مدلول مسا وهم نافع وابن كثري وأبو ع

معهم غريهم مجعا بني اللغتني أو اختلف عن بعضهم يف شيء من ذلك ومعىن مهال متروكة وهو مجع هامل يقال بعري 
هامل من إبل هوامل ومهل ومهل وقد مهل هذا إذا ترك بال راع والشيء اهلمل هو السدي املتروك وقد رتب الناظم 

ر الياءات املختلف فيه ترتيبا حسنا وهو ترتيب صاحب التيسري وحاصل املختلف فيه منها ستة أنواع فإن الياء ذك
ال ختلو إما أن يكون بعدها مهزة أو ال فاليت بعدها مهزة ال ختلو من أن تكون مهزة قطع أو مهزة وصل فهمزة القطع 

كانت مهزة وصل فال ختلو من أن يكون معها الم ال ختلو من أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة وإن 
التعريف أو ال فهذه ستة أنواع مخسة منها ملا بعده مهز وواحد مع غري مهز فابتدأ بذكر ما بعده مهزة قطع على 
الترتيب املذكور وبدأ مبا بعده مهزة مفتوحة لكثرة ذلك وألن الفاحتني له من القراء ثالثة عرب عنهم بسما ورمبا 

يف بعض املواضع كما يأيت بيانه مث ذكر ما بعده مهزة مكسورة ألنه دون ذلك يف العدة وعلى فتحه من مجلة زادوا 
مدلول مسا اثنان مث ذكر ما بعده مهزة مضمومة لقلته وعلى فتحه واحد من مدلول مسا مث ذكر ما بعده مهزة وصل 

اال مهز بعده وهو آخر األنواع الستة ، واعلم أن وقدم ما معه الم التعريف لكثرته مث ذكر النوع اآلخر مث ذكر م
الغالب على ياء اإلضافة يف القرآن اإلسكان وأكثر ما فتح منها ما بعده مهزة قطع وسببه اخلالص بالفتح من املد 

وقد ذكر ابن جماهد يف كتابه قال الفراء وقد زعم الكسائي أن العرب تستحب نصب الياء عند كل ألف مهموزة 
والالم ، قال الفراء ومل أر ذلك عند العرب رأيتهم يرسلون الياء فيقولون عندي أبواك وال يقولون  سوى األلف

  عندي أبواك إال أن يتركوا اهلمزة فيحولوا الفتحة يف الياء ، قال ابن جماهد

ني يل ويب فأما قوهلم يل ألفان ويب أخواي كفيالن فإهنم ينصبون يف هذين لقلتهما ، قلت يعين قلة حروف الكلمت
فحيث تقل احلروف حيسن الفتح ماال حيل يف كثرهتا وقد أفادنا ما حكاه عن الفراء أن معظم العرب على اإلسكان 
وأن من فتح منهم فأكثر فتحه فيما بعده مهزة قطع وأما ما بعده مهزة وصل فال ألنه يلزم من إسكان الياء املد يف 

ك وهو اختيار الفتح قبل الم التعريف لتظهر الياء وال حتذف القطع دون الوصل ومذهب أكثر القراء عكس ذل
اللتقاء الساكنني وفيما بعده مهزة وصل بغري الم التعريف من اخلالف حنو مما بعده مهزة قطع ولعل سببه أن مهزة الم 

عبيد إىل  التعريف مفتوحة فكأن فتحتها نقلت إىل الياء ومهزة الوصل يف غريها مكسورة أو مضمومة وقد أشار أبو
قريب من هذا الفرق يف سورة الصف واخلالف يف هذا الباب مجيعه يف الفتح واإلسكان وليس أحدمها ضدا لآلخر 
فكان الواجب عليه يف اصطالحه أن ينص يف كل ما يذكره على القراءتني معا لكن كان يطول عليه فاكتفى بداللة 

  فتح وتارة على اإلسكان ففهم من ذلك األمران واهللا أعلمالنظم يف مجيع الباب على ذلك فإنه تارة ينص على ال



)٣٩١(  
  فَأَْرنِي َوَتفْتِنِّي اتَّبِْعنِي ُسكُوُنهاَ ِلكُلٍ َوَتْرَحمْنِي أَكُْن َولَقَْد َجالَ

يعين أن هذه الياءات األربع وإن كان بعدها مهزات مفتوحة فقد أمجعوا على إسكاهنا وليست من مجلة التسع 
اتبعين -ال تفتين أال-و(، وأتى به على قراءة ابن كثري والسوسي ) أرين أنظر إليك(يت ذكرها وأراد والتسعني ال

، وفائدة ذكره هلذه املواضع األربعة من بني اجملمع عليه أن ال يلتبس املختلف ) إال تغفر يل وترمحين أكن-و-أهدك
وحة فلوال تنصيصه عليها باإلسكان للكل لظن أهنا من فيه هبا ألهنا داخلة يف الضابط املذكور وهو ما بعده مهزة مفت

مجلة العدة فتفتح ملن يفتح تلك العدة فعلم من ذكره هلذا املواضع أن املختلف فيه غريها مما بعده مهزة مفتوحة وكذا 
يفعل فيما بعده مكسورة ومضمومة فلهذا قال ولقد جال أي كشف مواضع اخلالف وبينها وفاعل جال ضمري يرجع 

 الناظم أو إىل املذكور ، وقيل يعود الضمري على السكون أي كشف فصاحة هذه اللغة وهي اإلسكان بسبب إىل
االتفاق عليه يف هذه املواضع وكذا فيما بعده مهزة مكسورة أو مضمومة كما يأيت وقد ذكرنا فيم مضى أن أكثر 

-و-لدي(بله ساكن مدغم أو ألف حنو الياءات يف غري كلمات اخلالف مسكنة واجملمع على فتحه من ذلك ما ق
، حرصا على بيان الياء ، وقيل حسن اإلسكان يف ) بلغين الكرب(، للضرورة أو كان بعده الم التعريف حنو ) هداي

، ساكن الياء وأنه حمل ) إيذن يل-أن قبله-تفتين(، ساكن الياء ويف ) سوف تراين-و-لن تراين-أن بعده-أرين(
، ساكن الياء ) إن ابين من أهلي-أن قبله-ترمحين(، ساكن الياء ويف ) جاءين من العلم-لهأن قب-اتبعين(الوقف ويف 
  واهللا أعلم

)٣٩٢(  
  ـطَّالَ)هـُ(ـاَد )َجـ(َواٌء َوأَْوزِعْنِي َمعاً )َد(ذَُرونِي َواْدعُونِي اذْكُُرونَِي فَْتُحهاَ 

ح هذه املواضع من مدلول مسا ابن كثري ، فت) فاذكروين أذكركم-ادعوين أستجب لكم-ذروين أقتل موسى(أراد 
، يف النمل واألحقاف وهو معىن قوله معا وتقدير الكالم وفتح ياءي كلميت أوزعين معا ) أوزعين أن أشكر(وحده 

وقد تقدم بيان اصطالحه يف ذلك يف قوله وأرجئ معا وفتح ياءي أوزعين يف املوضعني ورش والبزي والضمري يف 
طال مجع هاطل واهلطل تتابع املطر ويقال جاد املطر إذا غزر وهطال حال أي ذا هطل أي جاد يرجع إىل الفتح وه

سحائب هطل ، قال اجلوهري سحائب هطل مجع هاطل وجيوز أن يكون جاد من اجلودة أي جاد يف نفسه أو يكون 
ا أي جاد هطله واهللا من جاد مباله إذا مسح به ونصب هطال على ما ذكرناه وقيل هطال متييز على حد تفقأ زيد شحم

  أعلم
)٣٩٣(  

  ِلَيْبلُوَنِي َمْعُه َسبِيِلي ِلَناِفعٍ َوَعْنُه َوِللْبْصرِي ثََماٍن ُتُنخِّالَ
، وعنه يعين عن نافع وأليب ) قل هذه سبيلي أدعوا-ليبلوين ءأشكر(سبيلي فتحهما لنافع أراد -معه أي مع ليبلوين

لو قال تنخال أي اختارا فتحها وتكون األلف ضمري التثنية كان أبني عمرو فتح مثان ياءات تنخل أي اختري فتحها و
  وأحسن مث بني مواضعها فقال

)٣٩٤(  
  بُِيوُسَف إِينِّ األَوَّالَِن َويلِ بِهاَ َوَضْيِفي َوَيسِّرْ ِلي َودُونِي َتمَثَّالَ

ات أخر يف يوسف بلفظ إين وبعدها ، احترز بقوله األولون عن ثالث ياء) إين أراين أمحل-إين أراين أعصر مخرا(أراد 



، فهذه الثالث يفتحها مسا على أصلهم ) إين أعلم من اهللا-إين أنا أخوك-إين أرى سبع بقرات(مهزة مفتوحة وهي 
ووجه الكالم ياء كلميت إين األوالن أو إين إين األوالن ولكنه حذف أحدمها لداللة املراد من هذا الكالم على 

حىت يأذن يل (عين معا أي أوزعين أوزعين معا ، وقوله وىل هبا أي بسورة يوسف أيضا أراد احملذوف وكذا قوله وأوز
، يف آخر الكهف وقوله متثال أي ) من دوين أولياء(يف طه ) يسر يل أمري(يف هود و) ضيفي أليس منكم(و)أيب

  تشخص ذلك وبان فهذه ست ياءات مث ذكر الياءين الباقتني فقال
)٣٩٥(  

  ـَداهاَ َولِكنِّي بِهاَ اثْناَِن ُوكِّالَ)ُهـ(ذْ َحَمْت )إِ(اجَْعلْ ِلي َوأَْرَبٌع َوَياَءاِن يف 
، يف آل عمران ومرمي فهذه آخر الياءات الثمانية لنافع وأيب عمرو فتحها مث ذكر أربعا فتحها ) اجعل يل آية(أراد 

ي هداها أي املهتدي لفتحها وهم هلما وللبزي فقال وأربع أي وفتحت أربع إذ محت تلك األربع هداها أي ذو
قراؤها محتهم من أن يطعن عليهم يف فتحهم هلا حلسن الفتح فيها مث أخذ يبينها فقال ولكين والواو من نفس التالوة 

، يف هود واألحقاف وهو معىن قوله هبا اثنان واهلاء يف هبا عائدة على ) ولكين أراكم(وليست عطفا أراد قوله تعاىل 
  هبذا اللفظ موضعان مث ذكر ما بقي فقالولكين أي وكل 

)٣٩٦(  
  ْوَصالَ)أَ(ـاِديِِه )َهـ(َوَتْحِتي َوقُلْ يف ُهوَد إِنِّي أََراكُُمو َوقُلْ فَطََرنْ يف ُهوَد 

، وحذف ) أفال تعقلون-فطرين(، وفتح البزي ونافع ) إين أراكم خبري(، يف الزخرف ) من حتيت أفال تبصرون(أراد 
فطرين وأسكن النون ضرورة ألنه ال يستقيم الوزن يف حبر الطويل بلفظ فطرين ملا فيه من توايل أربع الناظم الياء من 

  حركات ويستقيم فيه اجتماع ثالث حركات ومعىن قوله هاديه أوصال أي أوصل فتحه وهاديه ناقله
)٣٩٧(  

  نِي َوصَّالَـُهْم َتِعَدانِنِي َحشَْرَتنِي أَْعمى َتأُْمرُو)ِحرِْميُّـ(َوَيْحُزنُنِي 

ومجيع ما يف هذا البيت وصل احلرميان فتحه وليست األلف يف وصال للتثنية وإمنا يف وصل ضمري مستكن يرجع إىل 
ليحزنين أن (لفظ حرمي ألنه مفرد وإن كان مدلوله اثنني وجيوز أن تكون األلف ضمري التثنية اعتبارا للمدلول أراد 

، يف الزمر فهذه أربع آيات لفظ بإثنتني ) تأمروين أعبد(، يف طه )  أعمىحشرتين(-)أتعدانين أن أخرج(-)تذهبوا به
، حيتمل أن تكون حركة ياء ) حشرتين(منها ساكنتني وبإثنتني مفتوحتني على ما اتفق نظمه على أن فتحته ياء 

أمهل فتحه اإلضافة ووصل مهزة أعمى ضرورة وحيتمل أن تكون حركة اهلمزة نقلت إليها وهو أوىل فهذا آخر ما 
  بعض مدلول مسا مث ذكر ما زاد معهم على فتحة غريهم فقال

)٣٩٨(  
  الُْعالَ) نَفُْرا(فًْؤا َمِعي )َسَما كُـ(وًى لَعَلِّي )َسَما ِلـ(ْوىلً َومَاِلي )َسَما َمـ(أََرهِْطي 

زاد على فتحه هشام  ،) مايل أدعوكم إىل النجاة(، زاد على فتحه ابن ذكوان ) أرهطي أعز عليكم(يريد قوله تعاىل 
، يف ) لعلي آتيكم(، يف يوسف ) لعلي أرجع(لعلي زاد على فتحه ابن عامر بكماله وهو يف ستة مواضع يف القرآن 

، يف غافر ونصب ) لعلي أبلغ األسباب(، يف القصص ) لعلي أطلع(، يف قد أفلح ) لعلي أعمل صاحلا(طه والقصص 
ال ، واملوىل الناصر ولوى مقصورا لواء ، ويكىن به عن الشهرة ومسوه موىل ولوا وكفؤا على التمييز أو على احل

-ق لذلك أي ارتفع لواؤه هذا إن نصبناه على التمييز وإن كان حاال فالتقدير ذا لواء والكفؤ املماثل وأمامواف



، يف تبارك ، فزاد على فتحه ابن عامر أيضا وحفص وهو ) معي أو رمحنا(، يف براءة ) معي أبدا(يف قوله تعاىل -معي
ه أي ذو نفر العال أي نفر األدلة العال أو يكون نفرا لعال املذكور يف أول البيت اآليت ، ومعي مبتدأ ونفر العال خرب

  مبتدأ ثانيا وخربه أول البيت اآليت وهو قوله
)٣٩٩(  
  رِِّه بِالُْخلِْف َوافََق ُموَهالَ)ُد(لَى )إِ(ْسُنُه )حـُ(َماٌد وََتْحتَ النَّْملِ ِعْنِدي )ِعـ(

إمنا (تدأ وحتت النمل خرب أراد قوله تعاىل يف القصص أي هم عماد له يف فتحه فاجلملة خرب معي ، وقوله عندي مب
، وهذا املوضع هو الذي اختلف فيه عن بعض مدلول مسا وهو ابن كثري ولوال ) أومل يعلم(-)أوتيته على علم عندي

اخللف ملا كان له حاجة لذكره فإنه داخل يف عموم ما تقدم هلم ، وقوله حسنه مبتدأ أيضا أي حسن الفتح إىل دره 
فق موهال وقوله وافق هو خرب املبتدأ ، وموهال حا أي جمعوال أهال للموافقة للصواب من قوهلم أهلك اهللا لكذا وا

أي جعلك أهال له أو هو مفعول به أي وافق قارئا هذه صفته أو ذا أهل يشري إىل أن له أدلة وبراهني ، وهذا آخر 
  وهو ما بعده مهزة مكسورة فقالالكالم فيما بعده مهزة مفتوحة ، مث ذكر النوع الثاين 

)٤٠٠(  
  كْمٍ ِسوى َما تََعزَّالَ)ُحـ(وِلي )أُ(وِثْنَتاِن َمْع خَْمِسَني َمْع كَْسرِ َهْمَزٍة بِفْتحِ 

فتقبل مين -فإنه مين إال من اغترف(أي استقرت بفتح أوىل حكم أي بفتح مجاعة أصحاب حكم وعدل وذلك حنو 
أي ما انعزل عن هذا األصل ففتحه بعض مدلول قوله أوىل حكم أو زاد  ، سوى ما تعزال) ريب إىل صراط-إنك

معهم غريهم ومن املواضع ما مل تزد فيه العدة ومل تنقص وخرج عن األصل السابق وهو موضعان ، أحدمها خلف 
اآليت ، يف سورة اجملادلة فتحه ابن عامر وأسكنه أبو عمرو وهو مذكور يف البيت ) رسلي(فيه قارئ عن قارئ وهو 

السجدة فتحه نافع وأبو عمرو على أصلهما لكن عن قالون فيه وجهان وقد ذكر اخلالف ) حم(، يف ) ريب(والثاين 
، يف القصص وتعزل واعتزل واحد قال ) عندي(فيه يف سورته فهو نظري ما تقدم فيما بعده مهزة مفتوحة من قوله 

  )فؤاد موكليا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه ال(األحوص ، 
)٤٠١(  

  َبَناِتي وَأَْنصَارِي ِعَباِدي َولَْعنَِتي َوَما َبْعَدُه بِالْفَْتحِ إِنْ َشاَء أُهِْمالَ

مجيع ما يف هذا البيت فتحه نافع وحده فأمهل فلم جير عليه احلكم املتقدم وهو فتحه ملدلول قوله أوىل حكم بل فتح 
، يف ) أن أسر بعبادي إنكم(، يف آل عمران والصف ) اري إىلمن أنص(-)هؤالء بنايت إن كنتم(لبعضهم وأراد 

الشعراء فخذف الباء ضرورة وليس يف القرآن لفظ عبادي بعده مهزة مكسورة غري هذا فال تلتبس هذه العبارة 
، حيث جاء وهو يف الكهف ) ستجدين إن شاء اهللا(، والذي بعده إن شاء هو قوله تعاىل ) لعنيت إىل يوم الدين(

صص والصافات وإمنا عرب عنه الناظم هبذه العبارة ألن مثله ال يستقيم يف وزن الشعر لكثرة حركاته املتوالية والق
وليس يف القرآن ياء إضافة بعدها إن شاء غري هذه اللفظة فتعينت وعرب عنها يف آخر الكهف بقوله وما قبل إن شاء 

  ء واهللا أعلمويف آخر القصص والصافات بقوله وذو الثنيا أي االستثنا
)٤٠٢(  

  َسا َواِفَي الُْمالَ)كـَ(ْصلٌ )أَ(مًى َوِفي ُرُسِلي )ِحـ(وِلي )أُ(نْ )عـَ(َوِفي إِخَْوِتي َوْرٌش َيِدي 
، يف املائدة فزاد حفص يف أصحاب الفتح وهم ) يدي إليك(، فتحها ورش وحده وأما ) وبني إخويت إن ريب(أراد 



، ففتحها نافع وابن عامر واملال مجع مالءة وهي امللحفة البيضاء ) قوي عزيزرسلي إن اهللا (نافع وأبو عمرو وأما 
أراد إهنا كسوة سابغة وافية وانتصاب وايف املال على أنه مفعول ثان لكسا أي كسا الفتح كسوة وافية وجيوز أن 

  يكون حاال أي هذا األصل الكاسي حاله أنه وايف املال أي سابغ الكسوة جيدها واهللا أعلم
)٤٠٣(  

  ُدَعاِءي َوآباِءي ِلكُوفٍ َتجَمَّالَ) ُصْحَبٍة(يُن )ِد(َوأُمِّي وَأَْجرِي ُسكَِّنا 

، حيث جاء زاد على فتحهما ابن عامر وحفص ونصب قوله دين صحبة على ) إن أجري إال-و-وأمي إهلني(أراد 
ة صحبة إسكان ياءات اإلضافة ، والدين العادة أي هي عاد) كتاب اهللا عليكم-و-صبغة اهللا(أنه مصدر مؤكد مثل 

أي مذهبهم وطريقتهم وما يتدينون به يف قراءة القرآن ، وقيل نصبه على احلال من اإلسكان املفهوم من قوله سكنا 
أي أوقع اإلسكان فيهما يف حال كونه دين صحبة وعرب يف هذا الباب تارة بالفتح وتارة باإلسكان على قدر ما 

يف باب حروف قربت خمارجها عرب تارة باإلدغام وتارة باإلظهار فمن أول الباب إىل سهل عليه يف النظم كما فعل 
هنا كان كالمه يف الفتح ويف هذا البيت وما بعده إىل انقضاء الكالم فيما بعده مهزة مكسورة كالمه يف اإلسكان 

 من تعبريه بالفتح ألنه إذا قال وما بعد ذلك يأيت أيضا تارة فتحا وتارة سكونا وتعبريه يف هذا الباب باإلسكان أوىل
فالن أسكن تأخذ لغريه بضد اإلسكان وهو التحريك املطلق والتحريك املطلق هو الفتح على ما تقرر يف شرح 

اخلطبة وأما إذا قال افتح فليس ضده أسكن إمنا ضده عند الناظم اكسر ولو قال موضع الفتح حرك بفتح لصحت 
الضم والكسر والفتح وحرك عني الرعب ضما وحمرك ليقطع بكسر الالم  العبارة كما أن عادته أن يقول يف

ملة (، يف نوح ) دعائي إال(وليحكم بكسر ونصبه حبركة فإن ضد ذلك كله اإلسكان ألجل لفظ التحريك وأما 
ال ، يف يوسف فأسكنهما الكوفيون فزاد على فتحهما ابن كثري وابن عامر وقوله لكوف متعلق بتجم) آبائي إبراهيم

وهو خرب دعائي وآبائي واأللف ضمري التثنية أي حسنا يف نظرهم باإلسكان فأسكنومها فقوله جتمال باجليم ويأيت يف 
  سورة النساء باحلاء على ما نبينه إن شاء اهللا تعاىل

)٤٠٤(  
  الَلٌ َوكُلُُّهْم ُيَصدِّقْنِيَ اْنظِْرنِي َوأَخَّْرتَنِي إِىل)ظـِ(َوُحزْنِي َوَتْوِفيِقي 

، أسكنهما الكوفيون وابن كثري فيكون قد زاد على فتحهما ابن عامر ) ما توفيقي إال باهللا-و-وحزين إىل اهللا(
وظالل مجع ظل أي مها ذوا ظالل ملن استظل هبما وهو املتصف هبما وفقنا اهللا تعاىل للحزن على ما فرطنا فيه من 

ل واقية من النار ، مث قال وكلهم أي وكل القراء أعمارنا أي حزنه على ما سلف وتوفيق اهللا إياه لطاعته ظال
أسكنوا ستة ألفاظ ذكر يف هذا البيت منها ثالثة والباقي يف البيت اآليت وليست من مجلة العدة السابقة والسبب يف 
 ذكره املتفق على إسكانه هنا هو ما ذكرناه عند ذكر ما اتفق على إسكانه فيما بعده مهزة مفتوحة غري أنه يف ذلك

وانظرين إىل (، يف القصص ) يصدقين إين أخاف(النوع بدأ بذكر املتفق على إسكانه وهنا ختم به هذا النوع وأراد 
لئن (، يف آخر املنافقني وأما قوله تعاىل يف سبحان ) لوال أخرتين إىل أجل قريب(، يف األعراف واحلجر وص ) يوم

ئد وحكم ياءات الزوائد أن من أثبتها ال يفتحها إال يف املواضع فمذكور يف باب ياءات الزوا) أخرتن إىل يوم القيامة
املستثناة وهي ثالثة يف النمل والزمر والزخرف ففيهما اختالف وسيأيت ذكر الذي يف الزخرف آخر هذا الباب 

أنظرين ، قلت حيتمل -يصدقين-والذي يف النمل والزمر يف باب الزوائد ، فإن قلت كيف يلفظ يف البيت بقوله 
وجهني وكالمها ال خيلو من ضرورة أحدمها بضم القاف على قراءة عاصم ومحزة فيلزم من ذلك وصل مهزة القطع 



، وحذف الياء اللتقاء الساكنني والثاين بإسكان القاف على قراءة اجلماعة فيلزم من ذلك فتح الياء ) أنظرين(يف 
يعتذر عن هذا بأن يقال مل يصل مهزة القطع على هذا وهي مل يفتحها أحد من القراء مع وصل مهزة القطع وجيوز أن 

الوجه بل نقل حركة اهلمزة إىل الياء كما تقول العرب أبتغي أمره فالياء على هذا كأهنا ساكنة يف التقدير ألن الفاء 
، ) أنظرين(جاء من عارض نقل حركة اهلمزة وليس الفتح من باب فتح ياء اإلضافة ، فإن قلت فحذف اهلمزة من 

   يقرأ به أحد ، قلت حذف اهلمزة ال بد منه يف الوجهني املذكورينال

فما فيه إثبات الياء أوىل مما فيه حذفها إال أنه يعارض هذا أن فتح الياء قراءة وحذفها معلوم يوهم أنه اللتقاء 
مع بقاء كسرة  الساكنني فالوجهان متقاربان لتعارض الكالم فيهما وحيتمل وجها ثالثا بإسكان القاف وحذف الياء

، يف هود ) فطرن(، ثابتة مفتوحة حباهلا ويكون هذا أوىل باجلواز من قوله قبل ذلك وقل ) أنظرين(النون وتبقى مهزة 
  ، وأسكن النون فحذف الياء مع بقاء كسرة النون أوىل) فطرين(فإنه حذف الياء من 

)٤٠٥(  
  ا الَْهْمُز بِالضَّمِّ ُمْشكَالََوذُرِّيَِّتي َيْدُعونَنِي َوِخطَاُبُه َوَعْشٌر َيِليَه

، يف يوسف وأراد بقوله وخطابه أن يأيت هذا اللفظ بالتاء ) مما يدعونين إليه(-)وأصلح يل يف ذرييت إين تبت(أراد 
، فهذه أربع ياءات وتقدم مخس ) ال جرم أن ما تدعونين إليه(و ) وتدعونين إىل النار(وهو موضعان يف غافر 

، باخلطاب وتكرر آخر ثالثا وهو ) تدعونين(على إسكاهنا يف ستة ألفاظ تكرر واحد مرتني وهو فاجملموع تسع جممع 
، مث ذكر النوع الثالث فقال وعشر أي وعشر ياءات تليها اهلمزة املضمومة ومشكال حال من اهلمز يقال ) أنظرين(

، ) إين أريد-إين أعيذها(ر قوله شكلت الكتاب وأشكلته وقد تقدم ذكره يف آخر باب اهلمزتني من كلمتني والعش
إين أوف (-)إين أشهد اهللا(-)عذايب أصيب به(، يف األنعام والزمر ) إين أمرت(-)فإين أعذبه(يف املائدة والقصص 

  ، فتحها مجيعا نافع وحده وأسكنها الباقون وأمجعوا على إسكان ياءين وقد ذكر ذلك يف قوله) إين ألقي(-)الكيل
)٤٠٦(  

  فَافَْتْح َوأَْسِكْن ِلكُلِّهِْم بَِعْهِدي َوآُتونِي لتَفَْتَح ُمقْفَالَ فََعْن َناِفعٍ

، وإمنا ذكرمها للمعىن الذي ذكرناه يف املفتوحة واملكسورة ومل ) آتوين أفرغ عليه(-)بعهدي أوف(يريد قوله تعاىل 
 املكسورة وال املضمومة وكأنه يتعرض صاحب التيسري لذكر اجملمع عليه من ذلك ال يف اليت قبل اهلمزة املفتوحة وال

اتكل على بيان املختلف فيه يف آخر كل سورة وحسنت املقابلة يف قوله لتفتح مقفال بعد قوله وأسكن أي لتفتح بابا 
  من العلم كان مقفال قبل ذكره واهللا أعلم

)٤٠٧(  
  الَ)ُعـ(ي )ِفـ(ْهِدي ـاشٍ َوَع)فـَ(َوِفي الالَّمِ ِللتَّْعرِيفِ أَْرَبُع َعْشَرٍة فَإِْسكَاُنَها 

هذا النوع الرابع وهو ما بعده مهزة وصل بعدها الم التعريف وجمموع اهلمزة والالم عند قوم هو املعرف وتقدير 
قوله ويف الالم أي ويف قبل الالم فحذف املضاف للعلم به ولو قال ويف قبل الالم لكان على حذف املوصول تقديره 

جاءت له نظائر يف اللغة ونون قوله أربع عشرة ضرورة كما قال العرجي  ويف الذي قبل الالم وكل ذلك قد
فجاءت تقول الناس يف تسع عشرة وجوز الفراء اإلضافة مع التنوين يف الشعر قال يف كتاب املعاين أنشدين أبو 

عشرة قلت فعلى هذا جيوز يف بيت الشاطيب أربع ) كلف من عنائه وشقوته بنت مثاين عشرة من حجته(ثروان ، 
برفع أربع وجر عشرة مع التنوين فأسكن األربع عشرة مجيعها محزة ووافقه غريه يف بعضها وقوله فاش أي منتشر 



ال ينال (شائع خالفا ملا نقل عن الكسائي عن العرب من ترك ذلك وقد تقدم ذكره ووافق حفص محزة على إسكان 
  )عهدي الظاملني

)٤٠٨(  
  ـاَح َمنْزِالَ)فَـ(َما )كَـ(ـاَع آيَاِتي )شـَ(ًمى )ِحـ(ْرعاً َوِفي النَِّدا )َشـ(ـانَ )كَـ(َوقُلْ ِلِعَباِدي 

، وافق على إسكاهنا ابن عامر والكسائي ووافق على إسكان عبادي إذا جاء بعد ) قل لعبادي الذين آمنوا(أراد 
ويف ) إن أرضي واسعةيا عبادي الذين آمنوا (حرف النداء أبو عمرو والكسائي وذلك يف موضعني يف العنكبوت 

وإمنا مل يأت فيها ) يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم(، وهو ملبس باليت يف أول الزمر ) يا عبادي الذين أسرفوا(الزمر 
سأصرف عن (ففي األعراف ) آيايت(خالف ألن الياء حمذوفة منها يف الرسم باتفاق وإذا مل تكن ياء فال فتح وأما 

عامر على إسكاهنا وتقدير معىن البيت كان إسكانه شرعا وهو يف الندا محى شاع وفاح أي ، وافق ابن ) آيايت الذين
  تضوع وظهرت رائحته ومنزال متييز مث عد هذه األربع عشرة ياء فقال

)٤٠٩(  
  فََخْمَس ِعَباِدي اْعُدْد َوَعْهِدي أََراَدنِي َوَربِّي الَِّذي آَتاِن آياِتي الُْحالَ

)٤١٠(  
  ْنَها َوِفي َصاَد َمسَّنِي َمَع اَألَنبَِيا رَبِّي ِفي اَألْعَراِف كمَّالََوأَْهلَكَنِي ِم

فبشر عبادي -وأما-عبادي الشكور-عبادي الصاحلون(تقدم ذكر عهدي وآيايت وثالثة من لفظ عبادي وبقي اثنان 
إن (وقوله أرادين أراد  ، فيأيت يف باب الزوائد وأنث لفظ اخلمس حبذف اهلاء منه على تأويل إرادة الكلمات) الذين

، فيأيت ذكره يف باب الزوائد واحلال ) فما آتاين اهللا(، يف مرمي وأما ) آتاين الكتاب-ريب الذي حييي-أرادين اهللا بضر
مجع حلية وهي صفة للكلمات املذكورة وحذف الياء من آتاين ضرورة وجيوز إثبات الياء وفتحها نقال حلركة مهزة 

-آتان(، ولو حذف الياء مث وأثبت اهلمزة لكان سائغا كما فعل هنا يف ) حشرتين أعمى(له آيايت إليها على حد قو
، يف ) مسين الضر(-)إن أهلكين اهللا(، فاحلاصل أن كل واحد من املوضعني جيوز فيه ما نظمه يف اآلخر ومنها ) آيايت

ع عشرة ياء وعدها صاحب التيسري ، يف األعراف فهذه أرب) حرم ريب الفواحش(، يف ص ) مسين الشيطان(األنبيا 
، وإمنا بني سوريت مسين دون سور باقي ) فبشر عبادي الذين(-)آتاين اهللا(ست عشرة فزاد ما يف النمل والزمر 

، جممعا على فتحه وإمنا عد الشاطيب ياءات هذا النوع دون األنواع ) و ما مسين السوء(الياءات ألن يف األعراف 
، ألنه مل يذكر اجملمع عليه ) بلغين الكرب-نعميت اليت أنعمت-شركائي الذين كنتم(ريها حنو اليت سبقت لئال تشتبه بغ

من هذا القسم لكثرته فرأى عده أيسر عليه واجملمع عليه من هذا القسم مفتوح واجملمع عليه من ما مضى مسكن مث 
  ذكر النوع اخلامس فقال

)٤١١(  
  الَ)َحـ(ـقَّهُ لَْيتَنِي )َحـ(ُحُهمْ أَِخي َمَع إِنِّي َوَسْبٌع بِهَْمزِ الَْوْصلِ فَْرًدا َوفَْت

أي وسبع ياءات إضافة بعدها مهزة الوصل دون الم التعريف فلهذا قال فردا وهو حال من اهلمز مث أخذ يذكرها 
 واحدة بعد واحدة ومل يعمها حبكم ألحد كما فعل يف األنواع السابقة ألن كل واحدة منها ختتص برمز إال واحدة

، يف طه فهمز الوصل ) أخي اشدد(مع إين أراد -أخي-وافقت أخرى يف الرمز هبذا البيت فجمعهما وبدأ هبما فقال 



، ) إين اصطفيتك(بعدها يف قراءة من فتحها وغريه وهي مهزة قطع يف قراءة ابن عامر كما يأيت ويف األعراف 
، وهو يفتح اجلميع وابن كثري يفتح ما عدا ) اختذت يا ليتين(فتحهما ابن كثري وأبو عمرو وانفرد أبو عمرو بفتح 

  ، يف رواية البزي ونافع يفتح ما عدا هذا البيت مث متمها فقال) يا ليتين(
)٤١٢(  

  فُْوُه وِالَ)َسَما َصـ(دًى بَْعِدي )ُهـ(ـِميُد )َحـ(لرَِّضا )ا(قَْوِمي ) َسَما(ِذكْرِي ) َسَما(َوَنفِْسي 
، فتحهما مدلول مسا وكرر هلما الرمز من غري ) وال تنيا يف ذكري اذهبا(-)اذهب واصطنعتك لنفسي(أراد يف طه 

، يف الفرقان وزاد مع مسا أبو ) إن قومي اختذوا(حاجة إىل تكريره سوى ضرورة النظم وخرج منهم قنبل يف فتح 
  يز أي مست متابعة صفوة، والوالء بكسر الواو واملد املتابعة ونصبه على التمي) من بعدي امسه أمحد(بكر ففتحوا 

)٤١٣(  
  وِّالَ)ُخـ(ـي بالُْخلِْف وَالْفَْتُح )جِـ(َوَمَع غَْيرِ َهْمزٍ ِفي ثَالَثيَِن ُخلْفُُهْم وََمْحياََي 

وهذا النوع السادس الذي ليس بعده مهز أصال ال مهز قطع وال مهز وصل مث شرع يذكرها واحدة بعد واحدة فبدأ 
خر األنعام فالواو من مجلة التالوة ال عاطفة فذكر أن قالون أسكنها ولورش فيها خالف ، يف آ) وحمياي(بقوله تعاىل 

وفتحها الباقون وهو ألقيس يف العربية فلذا قال خوال أي ملك وإمنا ضعف اإلسكان ملا فيه من اجلمع بني الساكنني 
، ) حمياي(وكالمها مثل ) هداي-و-مثواي(وال يليق بفصاحة القرآن إال ذلك ، أال ترى كيف أمجعوا على الفتح 
، وكان الوجه ) ممايت-وفتح بعدها-حمياي(وشنع بعض أهل العربية على نافع رمحه اهللا متعجبا منه كيف أسكن 

عكس ذلك أو فتحهما معا والظن به أنه فتحهما معا وهو أحد الوجهني عن ورش عنه وهي الرواية الصحيحة فقد 
، ) حمياي وممايت(لياءات عن أمحد بن صاحل عن ورش عن نافع الياء يف أسندها أبو بكر بن جماهد يف كتاب ا

مفتوحتان ويف أخرى عن ورش قال كان نافع يقرأ أوال حمياي ساكنة الياء مث رجع إىل حتريكها بالنصب قلت فهذه 
التحريك فال الرواية تقضي على مجيع الروايات فإهنا أخربت باألمرين ومعها زيادة علم بالرجوع عن اإلسكان إىل 

تعارضها رواية اإلسكان فإن األوىل معترف هبا وخمرب بالرجوع عنها وكيف وإن رواية إمساعيل بن جعفر وهو أجل 
رواة نافع موافقة ملا هو املختار قال ابن جماهد أخربين حممد ابن اجلهم عن اهلاشم عن إمساعيل بن جعفر عن أيب جعفر 

إن صاليت ونسكي (، قلت وهذه اآلية مشتملة على أربع ياءات ) حمياي وممايت هللا(وشيبة ونافع أهنم ينصبون الياء يف 
، فاألولتان ساكنتان بال خالف يف هذه الطرق املشهورة فكأن نافعا أسكن اثنتني وفتح اثنتني وال ) وحمياي وممايت

ذلك اإلمام إال أنه رجع  ينبغي لذي لب إذا نقل له عن إمام روايتان أحداها أصوب وجها من األخرى أن يعتقد يف
عن الضعيف إىل األقوى وال يغتر مبا ذكره الداين يف كتاب اإلجياز من اختياره اإلسكان وذكر وجهه من جهة 

  العربية فإن غاية ما استشهد به قول بعض العرب التقت حلقتا البطان وله ثلثا

ن اإلمجاع على أن األلف حمذوفة من حنو هذا مثل املال بإثبات األلف فيهما وهذا ضعيف شاذ مل يقرأ مبثله أال ترى أ
، بإسكان الياء فسيأيت الكالم عليه ) والالى(، وأما استشهاده بقراءة أيب عمرو ) ولقد خلقنا اإلنسان-ادخال النار(

، وقول الناظم جئ باخللف أي ائت به وانظر يف اختالف الروايات بني ) حمياي(يف سورة األحزاب وحكمه حكم 
  واب إن شاء اهللا تعاىللك الص

)٤١٤(  
  ـُيحْفَالَ)ِلـ(ْصالً )أَ(ـْد )ُعـ(ـوًى َوسَِواُه )ِلـ(ـْن )عـَ(َوجْهِي َوبَْيِتي بُِنوحِ ) َعمَّ ُعالً(َو



، وسواه يعين سوى الذي يف نوح ) بييت مؤمنا(، يف األنعام ) إين وجهت وجهي(، يف آل عمران ) وجهي هللا(يريد 
يف البقرة واحلج وتقدير البيت وعم فتح وجهي عال وفتح بييت وارد لواء أي عن ذي لواء  ،) بييت للطائفني(وهو 

وشهرة قصروه ضرورة كما قال لو كنت من هاشم أو من بين أسد أو عبد مشس أو أصحاب اللوى الصيد يريد 
ذر من عمم الفتح بأصحاب اللواء بين عبد الدار بن قصي وقوله عد أصال أي عده أصال لفتح الذي بنوح ليتضح ع

  للجميع يقال حفلته أي جلوته وحفلت كذا أي باليت به وفالن حمافل على حسبه إذا صانه
)٤١٥(  

  لَْحالَ)ا(ـُه )لَـ(ـاٍد بُِخلٍْف )َهـ(ـْن )َعـ(وَّنُوا َويلِ ِدينِ )َد(َوَمْع ُشَركَاِءي ِمْن َوَراِءي 
  ر سورة الكافرين له أي للخلف واحلال مجع حلية، آخ) ويل دين-من ورائي وكانت-أين شركائي قالوا(يريد 

)٤١٦(  
  ـْوفَالَ)َنـ(اَق )َر(ـَمْن )لـِ(ْم )ُد(َتى أَْرِضي صَِراِطي اْبُن َعاِمرٍ َوِفي النَّْملِ مَاِلي )أَ(َمَماِتي 

وأن هذا -إن أرضي واسعة(، وأراد ) وحمياي وممايت(لو أتى هبذا البيت بعد حمياي كان أوىل ألنه يتصل الكالم يف 
، وراق الشيء صفا والنوفل السيد املعطي وهذا الكالم مليح أي دم نوفال ملن راق ) مايل أرى-صراطي مستقيما

  وصفا باطنه وظاهره
)٤١٧(  

  ـالَ)جِـ(ـْن )عـَ(ـالً َوالظُّلَّةُ الثَّاِن )ُعـ(َوِلي نَْعَجةُ َما كَانَ ِلي اثَْنْينِ َمْع َمِعي ثََماٍن 

ما كان يل من (، يف إبراهيم ) وما كان يل عليكم(واضع عال واثنني حال من قوله ما كان يل يريد أي وفتح هذه امل
، ثالثة ) معي صربا(، يف التوبة) معي عدوا(، يف األعراف ) معى بين إسرائيل(، يف ص ومعي يف مثانية مواضع ) علم

، يف القصص فتح اجلميع حفص ) معي ردءا(، يف الشعراء ) إن معي ريب(، يف األنبياء ) ذكر من معي(يف الكهف 
، يريد قوله تعاىل يف قصة ) عذاب يوم الظلة(وتابعه ورش على الثاين يف سورة الظلة وهي سورة الشعراء ألن فيها 

  ، أي وحرف الظلة الثاين فتحه عن جال أي كشف وجلوت الشيء كشفته) ومن معي من املؤمنني(نوح 
)٤١٨(  

  الَ)َد(ـاِكرٍ )شـَ(نْ )َعـ(ـْف َو الَْحذُْف )ِصـ(ـاَوَيا ِعَباِدَي )َجـ(ْؤِمنُوا بِي َوَمْع ُتْؤِمُنوا ِلي ُي
، يف ) يا عباد ال خوف عليكم(، يف البقرة فتحهما ورش ) وليؤمنوا يب(، يف الدخان ) وإن مل تؤمنوا يل(يريد 

وة مذهبهم ألن الياء حذفت يف الزخرف فتحها أبو بكر وحذفها عن شاكر دال أي أخرج دلوه مألى يشري إىل ق
، ياؤها ) يا عباد فاتقون(بعض املصاحف وحذفها يف باب الندا أفصح من إثباهتا وأسكنها الباقون وقوله يف الزمر 

حمذوفة يف مجيع املصاحف وانضاف إىل ذلك أن حذفها يف النداء أفصح لغة فلهذا مل يأت فيها خالف يف حذفها من 
  كان قد حكى إثباهتا وفتحها يف طرق أخرىهذه الطرق املشهورة وإن 

)٤١٩(  
  َتكُْمالَ)فَـ(َوفَْتُح َوِلي ِفيَها ِلَوْرشٍ َوحَفْصِهِْم َوَماِلي ِفي يس َسكِّْن 

، أسكنها محزة وحده ونصب فتكمال على جواب األمر بالفاء أي ) ومايل ال أعبد-ويل فيها مآرب أخرى(يريد 
  لباب واهللا أعلمفتكمل معرفة مواضع اخلالف يف هذا ا

  باب ياءات الزوائد
)٤٢٠(  



  َوُدوَنكَ َياَءاتٍ ُتَسّمى َزوَاِئَدا َألنْ كُنَّ َعْن َخطِّ املََصاِحِف َمعْزِالَ
أي إمنا مسيت زوائد ألهنا زادت على رسم املصحف عند من أثبتها واملعزل هاهنا مصدر مبعىن العزل كاملرجع أي 

  الرسم فلم تكتب هلن صورة مث بني حكمها فقالألن كن ذوات عزل أي إهنن عزلن عن 
)٤٢١(  

  ـَواِمعاَ بُِخلٍْف َوأُولَى النَّْملِ َحمَْزةُ كَمَّالَ)لـَ(رَّا )ُد(َوَتثُْبتُ يف الْحَالَْيَن 
أي إن القراء خمتلفون يف هذه الياءات املوصوفة بأهنا زوائد فمنهم من أثبتها يف حايل الوصل والوقف وهم 

هذا البيت ومنهم من أثبتها يف الوصل دون الوقف وهم املذكورون يف البيت اآليت وليس األمران املذكورون يف 
على العموم هؤالء أثبتوا اجلميع يف احلالني وأولئك يف الوصل بل معىن هذا الكالم أن كل من أذكر عنه أنه أثبت 

أنه يثبته يف احلالني وإن كان من املذكورين يف شيئا ومل أقيده فانظر فيه فإن كان من املذكورين يف هذا البيت فاعلم 
البيت اآليت فاعلم أنه يثبته يف الوصل فقط فحصل من هذا أن ابن كثري من طريقيه أو من أحدمها وهشاما يثبتان 

الياء يف احلالني يف املواضع اليت يأيت ذكرها هلما لكن ابن كثري له مواضع كثرية وأما هشام فليس له إال موضع واحد 
، ) أمتدونن مبال( يف األعراف سيأيت ذكره وفيه خالف عنه وقفا ووصال وأثبت محزة يف احلالني موضعا واحدا وهو 

وهو يقرؤه بتشديد النون على ما سيأيت يف سورته وهذا املوضع هو أول النمل ألن فيها ياءين زائدتني على رأي 
، فاحترز بقوله وأوىل النمل عن ياء ) فما آتان اهللا(عدها الناظم وكلتامها يف آية واحدة وهذه الياء هي األوىل وب

آتاين وقوله كمال ليس برمز ألن الرمز ال جيتمع مع املصرح به وإمنا معناه أن محزة كمل عدة املثبتني يف احلالني ودرا 
إما الم الكلمة لوامعا حاالن من ضمري الياءات يف وتثبت أي مشبهة ذلك ألن هذه القراءة موافقة لألصل ألن الياء 

أو كناية عن املتكلم وأياما كان فاألصل إثباهتا وأما حذفها واالجتزاء بالكسرة عنها ففرع عن ذلك األصل وحكى 
مما الياء فيه الم الفعل وفيه األلف -اجلواري-و-الداعي-ابن قتيبة أن إثباهتا لغة أهل احلجاز مث اإلثبات يف حنو

حلذف إال يف الفواصل والقوايف فاحلذف أحسن وكذا الياء اليت هي الم الفعل والالم أحسن عند أهل العربية من ا
  ، إثباهتا أحسن من حذفها) يأيت-و-نبغي(حنو 

، وهم قالون ) فما آتاين اهللا(فإن قلت بقي على الناظم ذكر مجاعة هلم خالف يف اإلثبات يف احلالني يف ثانية النمل 
، يف سورة الفجر قلت هذا كله جيئ ) بالواد(خالف يف الوقف على  وأبو عمرو وحفص كما يأيت وكذا قنبل له

مفصال مبينا وإمنا ذكر يف هذا البيت ما يأيت جممال مطلقا فتعلم من إمجاله وإطالقه أن اإلثبات يف احلالني للمذكورين 
  ملواضع اليت تذكر هلم فقالوأما املبني فمتضح يف نفسه فال حيتاج إىل هذه املقدمة مث ذكر املثبتني يف األصل فقط يف ا

)٤٢٢(  
  َماُمُه َوُجْملَُتهاَ ِسُتونَ وَاثَْناِن فَاْعِقالَ)إِ(ـكُوٌر )شـَ(ـمَّاٌد )حـَ(َوِفي الَْوْصلِ 

أي إمامه محاد شكور ألن هؤالء مجعوا يف قراءهتم بني األصل وموافقة الرسم وخصوا الوقف باحلذف ألنه األليق 
يف اهلمز يف الوقف فاملثبتون يف الوصل وحده هم أبو عمرو ومحزة والكسائي ونافع بالتخفيف على ما مضى يف ختف

على ما رمز هلم يف البيت فأما الكسائي وورش فاطرد هلما ذلك فلم يثبتا يف الوقف شيئا وأما محزة فقد تقدم أنه 
بته خيتص بوصله دون وقفه ، يف النمل وحدها وما عدها مما سيذكر له أنه يث) أمتدونين(أثبت يف الوقف والوصل 

آتاين (، يف سورة إبراهيم وأما أبو عمرو وقالون فلهما خالف يف الوقف على ) وتقبل دعائي(وذلك موضع واحد 



، يف النمل كما يأيت والباقون على حذف اجلميع يف احلالني اتباعا للرسم وهم عاصم وابن عامر فقط لكن ) اهللا
، يف النمل على ما يأيت فما ) آتاين اهللا(دم ذكره وكذا حلفص موضع واحد وهو هلشام خالف يف املوضع الواحد املق

يصفو من أهل احلذف على اإلطالق أحد غري أيب بكر وابن ذكوان واحلذف لغة هذيل قال أبو عمرو وأنشد الفراء 
ختف شيميت لقد ختف بشاريت قدر يوم ولقد ( ، ) كفاك كف ما تليق درمها وجود أخرى تعط بالسيف الدما(، 

أحممد نفد نفسك كل نفس إذا ما (، وأنشد سيبويه ، ) وأخو الغوان مىت يشأن صرمنه (، وقال آخر ، ) إعساري
، ومحله هو والنحاة على حذف الم األمر وجعلوه لذلك شاذا واألوىل جعله من هذا الباب مث ) خفت من شيء تباين

اهتا وحذفها وهي حمذوفة يف الرسم فقال مجلتها اثنان وستون ياء ذكر الناظم عدد الياءات اليت اختلف القراء يف إثب
، يف الزمر وعّدمها يف باب ) فبشر عبادي-يف النمل-فما آتاين اهللا(وعدها صاحب التيسري إحدى وستني ألنه أسقط 

يف الزخرف  ، اليت) يا عبادي(ياءات اإلضافة ، فإن قلت فينبغي أن يبقى ستون فما هي الواحدة الزائدة ، قلت هي 
ذكرها يف البابني وقد تقدم التنبيه على ذلك وذكر الناظم يف هذا الباب لفظ العدد فقال اثنان وأنثه يف باب ياءات 

  اإلضافة يف قوله وعشر وتسعها وثنتان وأربع عشرة وسبع وأربع ومثان والكل يف

العبارة عن الياء ألهنا من حروف املعظم البابني عبارة عن الياءات وكال اللفظني من التذكري والتأنيث سائغ يف 
  وكلها جيوز فيها األمران على ما قد ذكرناه مرارا مث شرع يذكر الزوائد مفصلة فقال

)٤٢٣(  
  فََيْسرِي إِىل الدَّاعِ الْجََوارِ املَُناِد يَْهِدَيْن يُْؤِتَني َمْع أَنْ ُتَعلَِّمنِي وِالَ

، يف سورة الشورى دون اللتني يف سورة الرمحن ) ومن آياته اجلوار-مهطعني إىل الداع-والليل إذا يسر(وأراد 
وكورت ودلنا على ذلك أهنما ال ميكن إثبات الياء يف الوصل ألجل الساكن بعدمها فتعينت اليت يف الشورى وهذا 

والثالثة  -ناديوم يناد امل-، يف سورة ق) واملنادي(خبالف إمالة الدوري للجواري فإهنا يف املواضع الثالثة كما سبق 
، ) على أن تعلمن مما علمت(-)فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك(-)وقل عسى أن يهدين ريب(الباقية يف الكهف 

والوالء املتابعة يعين أن هذه الثالثة تتابعت يف سورة واحدة على هذا النسق ودلنا على أن مراده يهدين اليت يف 
  سيأيت ذلك وليس غريمها فتعينت اليت يف الكهف واهللا أعلمالكهف أن اليت يف القصص مثبتة بإمجاع و

)٤٢٤(  
  ـجَّ أَْشَركُْتُموِن قَْد َهَداِن اتَّقُوِن َيا أُوِلي اْخَشْوِن َمْع َوالَ)َحـ(َوُتْخُزوِن ِفيهاَ 

ين من أشركتمو(، ومجيع ما يف هذا البيت أثبته أبو عمرو يف الوصل أراد ) وال ختزون يف ضيفي(فيها أي يف هود 
احترازا من -قد-بقوله-هدان-، يف البقرة وقيد) اتقون يا أويل األلباب(يف األنعام و) قد هدان(، يف إبراهيم ) قبل
وإياي (، احترازا من قوله ) يا أوىل(، فهي ثابتة باتفاق وقيد اتقون بقوله ) لو أن اهللا هداين(-)قل إنين هداين(حنو 

، يف املائدة فقيده بقوله وال أي الذي بعده وال احترز ) واخشون وال تشتروا(ه ، فإهنا حمذوفة باتفاق وقول) فاتقون
واخشوين (، فإهنا فيه حمذوفة يف احلالني باتفاق ومن الذي يف البقرة ) واخشون اليوم(بذلك عن الذي يف أول املائدة 

 أول املائدة واجب احلذف يف الوصل ، فإنه ثابت يف احلالني باتفاق اتباعا للرسم فيهما مع أن الذي يف) وألمت نعميت
  ألن بعده ساكنا فأجرى الوقف جمراه

)٤٢٥(  
  فِّالَ)ُر(َويف الْكَْهِف َنبِْغي َيأِْت ِفي ُهوَد ) َسماَ(َوأَخَّْرتَنِي االسْراَ َوَتتَّبَِعْن 



لوال أخرتين إىل أجل ( ، وأضافه إىل اإلسراء احترازا من اليت يف سورة املنافقني) لئن أخرتن إىل يوم القيامة(أراد 
، يف طه أثبت هاتني الياءين مع الآليت يف ) أن ال تتبعن أفعصيت(، فإهنا مثبتة يف احلالني بال خالف وأراد ) قريب

ذلك ما كنا (البيت السابق مجيعها مدلول قوله مسا فابن كثري أثبتها يف احلالني ونافع وأبو عمرو يف الوصل فقط وأما 
، يف الكهف احترازا من ) نبغي(، فوافقهم فيهما الكسائي فأثبتها يف الوصل وإمنا قيد )  تكلميوم يأيت ال-و-نبغي

يأيت (، فإهنا مثبتة بإمجاع وقيد يأيت هبود احترازا مما أمجع أيضا على إثباته حنو ) يا أبانا ما نبغي(اليت يف يوسف 
  ، ورفل معناه عظم )أم من يأيت آمنا يوم القيامة-يوم يأيت بعض آيات ربك-بالشمس

)٤٢٦(  
  ـالَ)بِـ(ـقَُّه )حـَ(ـْديِِه َويف اتَّبُِعوِن أَْهِدكُْم )َهـ(ـلْوِ )ُحـ(ـَنا )َجـ(ي )ِفـ(َوُدَعاِءي ) َسماَ(

، أثبتها يف الوصل محزة وورش وأبو عمرو وأثبتها البزي يف ) وتقبل دعاءي(مسا من تتمة رمز نبغي ويأيت وأراد 
يف غافر أثبتها يف الوصل أبو عمرو وقالون ويف احلالني ابن كثري وبال معىن اخترب أي اخترب احلق ، ) واتبعون(احلالني 

، اليت يف ) دعاء(ما ذكرته فكان صوابا دون ما روى من خالف ذلك فإن قلت من أين علمنا أن مراده بقوله 
ياءات اإلضافة يف عده ما بعده ، قلت ألن تلك دخلت يف حساب ) دعاءي إال فرارا(إبراهيم دون اليت يف نوح 

، لكوف جتمال والفرق بينهما أن اليت يف نوح ثابتة يف ) آباءي-و-دعاءي(مهزة مكسورة وقد نص عليها يف قوله 
، إذ ) اتبعون أهدكم(الرسم واليت يف إبراهيم حمذوفة وذلك فصل ما بني ياء اإلضافة والزائدة وكذلك القول يف 

هذه يف ياءات اإلضافة اليت بعدها مهزة مفتوحة فيكون اجلواب أن هذه الياء حمذوفة رمسا  لقائل أن يقول ملا ال تدخل
احترازا من الذي يف الزخرف أليب عمرو -أهدكم-بقوله-وقيد اتبعوين-غري ثابتة فيه وعلم ذلك من موضع آخر

  واهللا أعلم) وا أمريفاتبعوين وأطيع-فاتبعوين حيببكم اهللا(وحده وسيأيت ومن الذي أمجع على إثباته حنو 
)٤٢٧(  

  ـالَ)َحـ(ـناً )َجـ(ـاَك )هـَ(ـرِيقاً وََيْدعُ الدَّاعِ )فَـ) (َسماَ(َوإِنْ َترَنِي َعْنُهمْ ُتِمدُّوَننِي 
، يف النمل ملدلول مسا فريقا وهذا املوضع هو ) أمتدونين-و-إن ترن أنا أقل منك(عنهم أي عن مدلول حقه بال أراد 

احلالني ونصب فريقا على التمييز أي ارتفع فريقه وهم قراؤه وروى عن محزة فيه احلذف يف  الذي يثبته محزة يف
، يف سورة القمر أثبتها يف احلالني البزي ويف الوصل ورش ) يدع الداع(احلالني واإلثبات يف الوصل دون الوقف 

  محه اهللاوأبو عمرو وما أحال قوله هاك جناحال أي خذ مثرا حلوا وهو ما نظمه الناظم ر
)٤٢٨(  

  ـَريَاُنُه َويف الَْوقِْف بِالَْوجَْهْينِ َوافََق قُْنُبالَ)َجـ(ناَ )َد(َويف الْفَْجرِ بِالَْواِدي 

أي وافق بالوادي قنبال بالوجهني يعين روى عن قنبل احلذف واإلثبات يف الوقف وأما يف الوصل فيثبت بال خالف 
  وافقه لفظ جلريان بعد ذكر الوادكورش وأثبت البزي يف احلالني وما أحسن ما 

)٤٢٩(  
  ى َوَحذْفُُهماَ ِللَْمازِنِي ُعدَّ أَْعَدالَ)َد(ذْ َهـ)إِ(َوأَكَْرمَنِي َمْعُه أََهاَننِ 

ريب (يعين أن املشهور عن أيب عمرو حذفهما وقد روى عنه إثباهتما يف الوصل كنافع وأثبتهما البزي يف احلالني أراد 
  المها يف سورة الفجر أتبعهما ذكر بالواو ألن اجلميع يف سورة واحدة، ك) ريب أهانن(و)أكرمن

)٤٣٠(  



  ـالَ)َعـ(ـالً )ُحـ(ـْيَن )بـَ(ـمًى َوِخالُف الَْوقِْف )ِحـ(ـْن أُوِيل )َعـ(َويف النَّْملِ آتانِي َوُيفَْتُح 
، ويلزم من اإلثبات الفتح وإال ) تاكمفما آتاين اهللا خري مما آ(يعين مجع هؤالء بني إثبات الياء وفتحها يف قوله تعاىل 

الحنذفت اللتقاء الساكنني والباقون على حذفها اتباعا للرسم فمن حذف يف الوصل حذف يف الوقف وأما من أثبت 
يف الوصل فقياسه أيضا احلذف يف الوقف ألنه ليس فيهم من املثبتني يف احلالني أحد فأما ورش فجرى على القياس 

ما قالون وأبو عمرو وحفص فاختلف عنهم يف إثباهتا وحذفها يف الوقف ووجه إثباهتا أن هذه فحذفها يف الوقف وأ
الياء أخذت شبها من ياء اإلضافة لكوهنم فتحوها وياءات اإلضافة ال حتذف يف الوقف فكذا هذه وقوله بني حال 

  متعلق بقوله عال
)٤٣١(  

  ـالَ)ُحـ(ُخو )أَ(ماَ َويف الْمُْهَتِد اِإلْسَرا وََتْحُت ـ)ُهـ(ـناَ )َحقَّ َجـ(َوَمْع كَالْجََوابِ الَْباِد 

، وتقدير الكالم والباد مع كاجلواب حق جنامها فالباد مبتدا ) سواء العاكف فيه والباد-وجفان كاجلواب(أراد 
يكون خرب وحق خربه وجنامها فاعل حق وهذا أوىل باجلواز من قوله عليك ورمحة اهللا السالم واجلنا اجملىن وجيوز أن 

الباد ما تقدم عليه كقولك مع زيد درهم كأنه قال اشترك هذان يف إثبات الياء لقارئ خمصوص مث بينه وحق خرب 
مقدم وجنامها مبتدأ وكذا أعرب الشيخ وغريه قوله ويف املهتدي اإلسرا وحتت قال فإن قلت كان الوجه أن يقول 

اإلسراء والكهف وهو أخو حال قلت أنا جيوز أن يكون املهتدي ويف اإلسرا املهتدي قلت معناه واشترك يف املهتدي 
مضافا إىل اإلسراء ألن املراد هذه اللفظة والكلمة فال مينع وجود األلف والالم فيها من إضافتها كما لو كانت فعال 

وحتت أي  أو حرفا ألن املراد حكاية ما يف القرآن كما قال وأخرتين اإلسراء فأضاف أخرتين إىل اإلسراء وقوله
والذي حتت أي واإلثبات يف حريف اإلسراء والكهف الذي هو املهتدي أخو حال واحترز بذلك من الذي يف 

، وكذا لفظ ما يف اإلسراء والكهف إال أنه ) من يهد اهللا فهو املهتدي( األعراف فإن الياء فيه ثابتة بال خالف وهو 
  بغري ياء يف الرسم

)٤٣٢(  
  ـُيْحَمالَ)ِلـ(ـّج )َحـ(ِعْمَرانَ َعْنُهماَ َوِكيُدوِن ِفي اَألْعرَاَف  َويف اتََّبَعْن ِفي آلِ

، ) أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن(، يف آل عمران يريد ) ومن اتبعن(عنهما يعين عن نافع وأيب عمرو أثبتا ياء 
-ال خالف وقيد، فهي ثابتة ب) على بصرية أنا ومن اتبعين(واحترز بذكر السورة عن اليت يف آخر سورة يوسف 

باألعراف احترازا من اجملمع على إثباته يف هود وعلى حذفه يف املرسالت وقوله وكيدون حج أي غلب يف -كيدون
احلجة بإثبات يائه ليحمل ذلك ويقرأ به وهذا هو املوضع الذي أثبته هشام يف احلالني خبالف عنه فيهما وروى عن 

محد بن يزيد احللواين رحلت إىل هشام بن عمار بعد وفاة ابن ذكوان ثالث ابن ذكوان إثباهتا يف احلالني أيضا ، قال أ
، يف سورة األعراف بياء يف ) مث كيدون(مرات مث رجعت إىل حلوان فورد على كتابه يقول فيه إين أخذت عليكم 

  الوصل وهو بياء يف احلالني يعين الوصل والوقف
)٤٣٣(  

  ـمَّالَ)جـَ(ـوَارِيِه )َحـ(ُه َويف ٌهوَد َتْسأَلْنِي ـقُّ)ًحـ(بُِخلٍْف َوتُْؤُتونِي بِيُوُسَف 
إمنا أعاد ذكر اخللف عن هشام لئال يظن أن الذي تقدم كان للوقف وحده فأبان هبذا أن له أيضا يف الوصل خالفا 

وأما  أثبتها مدلول حق-حىت تؤتون موثقا-وقيل إمنا أعاده تأكيدا ألن بعض املصنفني مل يذكر له هذا اخلالف وقوله



، فأثبت الياء أبو عمرو مع ختفيف الكلمة وأثبتها ورش مع تشديدها ويأيت الكالم ) فال تسئلين ما ليس لك به علم(
  يف التخفيف والتشديد يف سورة هود وحواريه ناصره وخفف الياء ضرورة كما تقدم يف أول اخلطبة

)٤٣٤(  
  وَاىف كَالصَّحِيَح ُمَعلَّالَ كاَ بِيُوُسَف)َز(َوَعْنُه َوَخافُوِن َوَمْن َيتَِّقي 

، يف آل عمران فالواو يف قوله وخافون من التالوة وليست عاطفة يف ) وخافون إن كنتم(أي وعن أيب عمرو إثبات 
، زكا أي طهر من طعن يف قراءة قنبل ألنه أثبت الياء يف حمل ) إنه من يتق ويصرب(النظم مث قال ومن يتقي زكا أراد 

قراءة ضعيفة ألنه زاد على الرسم حرفا وارتكب احملذور بزيادته وجها ضعيفا يف العربية خبالف  اجلزم وال شك أهنا
مالك يوم (الياءات املثبتة فيما تقدم فإهنا لغة فصيحة وهو من االختالف يف اهلجاء فلم يضر من جهة الرسم كقراءة 

املعتل جمرى الصحيح فال حيذف منه شيئا  ، باأللف مث ذكر وجه هذه القراءة وهو أن من العرب من جيري) الدين
ووجه ) أمل يأتيك واألنباء تنمى (من حروفه للجزم كما ال حيذف شيئا يف الصحيح ويكتفي بإسكان آخره ومنه قوله 

آخر وهو أن الكسرة أشبعت فتولدت منها ياء واإلشباع قد ورد يف اللغة يف مواضع ووجه ثالث وهو أن من يف 
تكون مبعىن الذي ال شرطية فال جزم ولكن يضعفه أنه عطف عليه قوله ويصرب ، فأجيب بأنه ، ) من يتقي( قوله 

وحنوه وأكد ذلك أبو علي بأن جعله من باب هل املعطوف على -يأمركم-أسكنه ختفيفا كما يأيت عن أيب عمرو يف
اجلزاء مبنزلة الذي يتقي ، ألن من يتقي يف ) وأكن من الصاحلني-ويذرهم يف طغياهنم-ويكفر عنكم( املعىن حنو 

لدخول الفاء يف جواهبما فقد تضمنا معا معىن اجلزاء وكل هذه وجوه ثابتة ولكنها ضعيفة يف الفصيح على خالف يف 
، واختار الناظم الوجه األول وقوله واىف ) وقد قرأ من يتقي قنبل فانصر على مذهبه قنبال(اللغة وقال احلصري ، 

أنه أجرى جمراه قال أبو بكر ابن جماهد أخربين قنبل عن القواس عن أصحابه أهنم أي جاء معلال كالصحيح أي ب
، بالياء يف الوصل والوقف وقرأت يف حاشية نسخة مقروءة على الناظم وأظن ) إنه من يتقي ويصرب(يقرءون 

  احلاشية من إمالئه قال معلال أي مروي بعذوب االحتجاج له فهو على هذا من العلل
)٤٣٥(  

  ـهِّالَ)ُجـ(ـاِغيهِ بِالُْخلِْف )بـَ(َرا )ِد(رُُّه وَالتَّالًقِ َوالْتَتَنا )ُد(املَُتَعاِلي َوِفي 

، يف غافر أثبت الثالثة يف احلالني ابن كثري وأثبت ورش وقالون خبالف عنه ) التناد(و)التالق(يف الرعد و-)املتعاىل(
هلمزة ألفا وباغيه مبعىن طالبه يقال بغيت الشيء إذا طلبته ياء التالق والتناد يف الوصل ودرا مبعىن دفع فأبدل من ا

وجهال مجع جاهل وهو مفعول درا أي دفع قارئه اجلهال عن تضعيفه بكونه رأس آية فال ينبغي أن يثبت الياء لئال 
  خيرج عن مؤاخاة رءوس اآلى فأتى باخللف لريضى به كل فريق ألن كال األمرين لغة فصيحة

)٤٣٦(  
  ـناً َولَْيَسا ِلقَالُوٍن َعنِ الُْغرِّ سُبَّالَ)َجـ(ـالَ )َحـ(ةَ الدَّاعِ َدَعانِي َوَمْع َدْعَو

، أ ثبتهما أبو عمرو وورش وجنا يف موضع نصب على التمييز ) أجيب دعوة الداع إذا دعان(يريد قوله تعاىل 
ان قد روى عنه إثباهتما وإثبات األول لقالون أي مل يشتهر إثباهتما له وإن ك-يعين الياءين يف هاتني الكلمتني-وليسا

دون الثاين وعكسه والغر املشهورون مجع أغر أي عن النقلة الغر وسبال حال منهم وهو مجع سابلة وهم املختلفون 
يف الطرق يريد أهنم سلكوا طرق النقل وقبلوها خربه هبا ولو جاز أن يكون مجع سبيل لقلنا هو نصب على التمييز 

  رية طرقهم واهللا أعلمأي عن القوم املن



)٤٣٧(  
  َنِذيرِي لَِوْرشٍ ثُمَّ ُتْرِدينِ َتْرُجُموِن فَاْعَتزِلُونِ ِستَّةٌ ُنذُرِي َجالَ

)٤٣٨(  
  َوِعيِدي ثَالَثٌ ُيْنِقذُوِن ُيكَذُِّبوِن قَالَ َنِكريِي أَرَْبٌع َعْنُه ُوصِّالَ

-)أن ترمجون(-ويف الدخان-كدت لتردين إن-فستعلمون كيف نذير(هذا كله أثبته ورش يف الوصل وحده أراد 
، ونذر ستة مواضع يف سورة القمر وجال فيه ضمري لورش وعيدي ثالث أي ثالث ) وإن مل تؤمنوا فاعتزلون(

، يف القصص وقيده بقوله قال ) إين أخاف أن يكذبون(يف يس ) ال ينقذون(كلمات واحدة يف إبراهيم واثنتان يف ق 
، ) يضيق صدري-و-أن يكذبون(، الذي ليس بعده قال حنو ) يكذبون(رز بذلك عن ، احت) سنشد(ألن بعده قال 

، أربع كلمات يف احلج وسبأ وفاطر وتبارك وليس الذي يف الشورى من ) نكريي(فهذه حمذوفة باتفاق يف احلالني و 
ش فهذه تسع عشرة ، والضمري يف عنه لور) ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكري(هذا الباب وهو قوله تعاىل 

زائدة انفرد هبا ورش واأللف يف فصال ليست ضمري تثنية فإن الذي تقدم متعدد أي وصل املذكور عنه فاأللف 
  لإلطالق

)٤٣٩(  
  ـجَّ يف الزُّْخُرِف الَْعالَ)َحـ(ـداً َووَاتَّبِعُونِي )يـَ(فََبشِّْر ِعَباِدي افَْتْح َوِقْف َساِكناً 

يف الوصل وقف عليها باإلسكان كسائر ياءات اإلضافة وهو القياس كما فعل يف حرف ملا فتح السوسي هذه الياء 
، على وجه وحذفها الباقون يف احلالني اتباعا للرسم ووقع يف نقل مذهب السوسي اختالف ) فما آتان اهللا(النمل 

ني وروى عنه الفتح يف كثري يف غري التيسري فروى عنه احلذف يف الوقف وروى عن أيب عمرو نفسه احلذف يف احلال
الوصل واحلذف يف الوقف وأشار الناظم بقوله وقف ساكنا يدا إىل ترك احلركة باليد ألن املتكلم يف إبطال الشيء 

أو إثباته قد حيرك يده يف تضاعيف كالمه فكأنه قال ال تتحرك يف رد ذلك بسبب ما وقع فيه من اخلالف هكذا 
ى التمييز وكأن هذا زجر عن سؤال مقدر واعتراض وارد من حيث ذكر الشيخ فقوله يدا يف موضع نصب عل

، يف النمل والعمل يف االثنني واحد ) فما آتاين اهللا(القياس واجلدل وذلك أن اخلالف حمكي عن أيب عمرو نفسه يف 
رف فعرف الناظم أن من مسع من جهة نظمه أن السوسي يقف بياء ساكنة دون الدوري ومل يذكر خالفا أنه يورد ح

النمل ويطلب الفرق بينهما ويستطيل باعتراضه ألنه وارد فسكنه وثبته بقوله وقف ساكنا يدا أي النقل كذا فال 
ترده بقياس وجدل وهذا معىن جيد وتفسري حسن لظاهر اللفظ ولكن يلزم منه أن تكون السني من ساكنا رمزا أليب 

ن رمز قالون وإمنا املراد من هذا اللفظ بيان قراءة احلارث كما لو قال باسطا يدا فإن الباء حينئذ كانت تكو
السوسي يف الوقف وهي غري مبينة من هذا التفسري فإن أريد ذلك جعل ساكنا حاال من مفعول حمذوف أي وقف 

أراد -اتبعون-عليه ساكنا ويكون يدا حاال من الفاعل أي ذا يد فتظهر قراءة السوسي حينئذ واهللا أعلم ، مث قال و
، فأدخل واو العطف على كلمة القرآن وفيها واو فاجتمع ) واتبعون هذا صراط(ىل يف سورة الزخرف قوله تعا

واوان ليحصل حكاية لفظ القرآن فهو كقوله يف أول القصيدة بدأت ببسم اهللا كأنه قال وحرف الزخرف الذي 
و مشكل إذ حيتمل ذلك وال أثبت ياءه يف الوصل أبو عمرو وحده والعال مفعول حج وليس برمز وه-واتبعوين-هو

  يدفعه كونه فصل



بني الرمزين بقوله يف الزخرف فإن هذا فصل تقييد فليس أجنبيا فال يضر فهو كفصله بلفظ اخللف يف أثناء الرمز 
كقوله لىب حبيبه خبلفهما برا وكما قد جاء الفصل بالرمز بني تقييدين كقوله كما دار واقصر فلقائل أن يقول كما 

ني التقييدين بالرمز كذا جيوز الفصل بني الرمزين بالتقييد ويؤيد اإلشكال أنه قد التزم يف خطبته أنه جاز الفصل ب
يسمى الرجال بعد ذكر احلرف ومىت انقضى ذلك أتى بالواو الفاصلة والواو مل تأت هنا إال بعد قوله العال يف أول 

الزخرف اتبع فىت العال ويكون قد أضاف -واتبعوين-، زخرف حج واعتال أو و) واتبعوين(البيت اآليت فليته قال و
، اإلسراء ) وأخرتين(واتبعوين إىل اسم السورة ألنه لفظ وكلمة وحرف من حروف القراءة فهو كما قدمنا يف قوله 

  اإلسراء واهللا أعلم-املهتدي-ويف
)٤٤٠(  

  ُف بِالُْخلِْف مُثِّالََويف الْكَْهِف َتسْأَلْنِي َعنِ الْكُلِّ َياُؤُه َعلَى َرْسِمِه َوالَْحذْ
يعين أنه رسم بالياء فأثبتها الكل وقفا ووصال وروى عن ابن ذكوان حذفها يف احلالني ، فإن قلت من أين يعلم أنه 

أراد يف احلالني ، قلت هو يف التيسري كذلك وإمنا مل ينبه عليه الناظم اتكاال على فهم الذكي من جهة أنه ال جائز أن 
فها وصال ال وقفا إذ ليس يف هذا الباب له نظري إذ كل من أثبت ياء يف الوقف أثبتها يف الوصل يكون أراد أنه حذ

وال ينعكس هذا القسم مث لو كان أراد هذا القسم لذكره يف سورته كما ذكر ما يشبه ذلك يف الرعد وإذا بطل هذا 
بتها وصال ألنه مل يذكره مع من هذا فعله يف القسم فال جيوز أن يظن بالناظم أنه أراد عكسه وهو أنه حذفها وقفا وأث

سائر الباب يف قوله ويف الوصل محاد شكور إمامه فبان أنه أراد حذفها يف احلالني وهذه الياء اليت يف الكهف زائدة 
  على العدة خبالف اليت يف هود فإهنا منها ألن تلك حمذوفة رمسا وهذه ثابتة فيه

)٤٤١(  
  اَ َوَجِميُعُهْم بِاِإلثَْباتِ َتْحَت النَّْملِ يَْهدَِينِي َتالَك)َز(َويف نَْرَتِعي ُخلٌْف 

ليته وصل هذا البيت بالبيت الذي فيه يتقي ألن إثبات الياءين فيهما لقارئ واحد يف سورة واحدة وكالمها يف 
مث بذكر موضع اجلزم وما عطف عليهما جمزوم أوليته قدم هذا البيت على الذي قبله لتتصل الياءات املعدودة 

، وسيأيت اخلالف فيه يف سورته وأما وجه إثبات ) أرسله معنا غدا نرتع ونلعب(اخلارج من العدة أراد قوله تعاىل 
يف موضع احلال وسكن -نرتعى-الياء فإجراء املعتل جمرى الصحيح أو اإلشباع وجييء الوجه اآلخر على أن يكون

اقون على حذف الياء لكن منهم من كسر العني ومنهم من ، والب) يتق ويصرب(ونلعب ختفيفا على ما تقدم يف 
، يف القصص لثبوهتا يف الرسم وإمنا نص عليها من بني ما ) يهديين سواء السبيل(أسكنها وأمجعوا على إثبات ياء 

لتبس ومل يعني أهنا اليت يف الكهف فخشي أن ت-يهدين-أمجعوا على إثباته ألنه ذكر فيما تقدم من مجلة ما اختلفوا فيه
هبذه فاستدرك وبني أن هذه جممع عليها فتعينت تلك للخالف وقد نظم الشيخ رمحه اهللا يف الياءات اجملمع على 
إثباهتا أبياتا مجعت أشياء مما يشكل منها ومل حيتج الناظم إىل ذكر غري حرف القصص مما أمجع عليه إذ ال التباس 

مواضعها خبالف ما فعل يف ياءات اإلضافة فلهذا ذكر اجملمع لشيء منه مبا ذكره ألنه استوعب ذكر العدة ببيان 
عليه يف األنواع اليت مل يستوعب ذكرها مفصلة على ما تقدم شرحه ومل حيتج إىل ذكر غري امللتبس مبا ذكره من 

  اجملمع عليه إسكانا وفتحا هكذا هاهنا مل يذكر ما أمجع عليه حذفا وإثباتا واهللا أعلم
)٤٤٢(  

  الْقَْومِ حَالَ اطَِّراِدهاَ أَجَاَبْت بَِعْونِ اِهللا فَاْنَتظََمْت ُحالَ فَهِذي أُُصولُ



، أو يكون العامل فيه ) وهذا بعلي شيخا(أي مت الكالم يف األصول وحال اطرادها منصوب على احلال كقوله تعاىل 
ت مشبهة حال مجع حلية أجابت أي أجابت مطردة ملا دعوهتا أي انقادت لنظمي طائعة بإعانة اهللا تعاىل فانتظم

فيكون خال يف موضع نصب على احلال وجيوز أن يكون متييزا أي انتظمت حالها وقد ذكر حنو ذلك صاحب 
التيسري فقال بعد فراغه من باب الزوائد فهذه األصول املطردة قد ذكرناها مشروحة وأقول املراد من إفراد 

يطرد حكمه وما ال يطرد واملطرد هو املستمر اجلاري يف أشباه األصول بأبواب قبل الشروع يف السور الفرق بني ما 
ذلك الشيء وكل باب من أبواب األصول مل خيل من حكم كلى يستمر يف كل ما حتقق فيه شرط ذلك احلكم وهو 
يف مجيع األبواب ظاهر وهو خفي يف ياءات اإلضافة والزوائد وهو يف الزوائد أخفى فوجهه يف ياءات اإلضافة أن فيه 
ما يطرد محله مثل قوله فتح مسا ما بعده مهزة مفتوحة ويف الزوائد وتثبت يف احلالني ويف الوصل محاد فإن ذلك مطرد 
يف اجلميع وباقي الكالم يف البابني أشبه بالفرش منه باألصول وشاهده ذكر التاءات املشددة للبزي يف الفرش وهي 

  قريبة من الزوائد واهللا أعلم
)٤٤٣(  

  ْرُجوُه ِلنَظْمِ ُحُروفِهِْم َنفَاِئسَ أَْعالَقِ ُتنَفُِّس ُعطَّالََوإِنِّي َأل

أي أرجو عون اهللا أيضا لتسهيل نظم احلروف املنفردة غري املطردة وهو ما سيأيت ذكره يف السور وهو معىن قول 
ء النفيس صاحب التيسري وحنن مبتدئون بذكر احلروف املتفرقة ونفائس مجع نفيس وأعالق مجع علق وهو الشي

أي ال ) وسلمى لعمر اهللا علق مضنة (يقولون هو علق مضنة أي يضن به ويبخل بإعادته فال يسمح به قال الشاعر 
يسمح بفراقها فمعىن نفائس أعالق على هذا نفائس أشياء نفائس كقولك خيار اخليار مث هو منصوب إما على احلال 

قدا فيكون قد كىن باألعالق عن القالئد وجيوز أن يكون من حروفهم أو هو مفعول ثان كما تقول نظمت الدر ع
كىن هبا عن أنواع النظم النفيسة فيكون نفائس منصوبا على املصدر وتقديره أنظم حروفهم أنفس نظم تنفس تلك 

لنفائس أجيادا عطال أي أعناقا ال قالئد هلا أي جتعلها ذات نفاسة قال الشيخ ومعىن ذلك أنه إذا نظمها فحفظها من 
ال علم له كان كمن حتلى جيده بعقد نفيس قلت فهذا مما يقوى جعل نفائس أعالق مفعوال ثانيا ومل يذكر الشيخ إال 

  أهنا حال من حروفهم
)٤٤٤(  

  َسأَِمضي َعلَى َشرِْطي َوبِاِهللا أَكْتَِفي َوماَ خَاَب ذُو جِدٍّ إِذَا ُهَو َحسَْبالَ
واجلد ضد اهلزل وحسبل إذا قال حسيب اهللا ركب من لفظي أي سأستمر على ما شرطته يف الرموز والقيود 

الكلمتني كلمة تدل عليهما كما تقدم ذكره يف باب البسملة ، وقوله وباهللا أكتفي هو معىن حسيب اهللا فلهذا أخرب 
أناب أنه قد حسبل واملعىن أين ال أخيب فيما قصدته ألين اكتفيت به سبحانه وتعاىل يف تتمة ذلك واستعنت به عليه ف
رمحه اهللا وما خاب بل اشتهر ذكره وطاب وانتفع مبا نظمه األصحاب واهللا أعلم ، وهذا آخر شرح األصول 

واحلمد هللا وصلواته على سيدنا حممد وآله وصحبه األكرمني أمجعني ، وحسبنا اهللا وكفى ونعم الوكيل ، وال حول 
  وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  باب فرش احلروف
  رةسورة البق

)٤٤٥(  
  كَا َوالْغَْيُر كَالَْحْرفِ أَوَّالَ)ذَ(َوَما َيْخَدُعونَ الْفَْتَح ِمْن قَْبلِ َساِكنٍ َوبَْعُد 



، فإنه ليس قبله وما والساكن اخلاء ) خيادعون اهللا(قوله وما تقييد للحرف املختلف فيه احترازا من األول وهو قوله
قييد مل يكن حمتاجا إليه ألنه قد لفظ بالقراءة ونبه على القراءة األخرى والفتح قبله يف الياء وبعده يف الدال وهذا ت

مبا يف آخر للبيت ألنه ال ميكن أخذها من أضداد ما ذكر فهو زيادة بيان ، فإن قلت احترز بذلك عن أن يضم أحد 
السني اكتفاء  الياء ، قلت ليس من عادته االحتراز عن مثل هذا أال تراه يقول سكارى معا سكرى ومل يقل بضم

باللفظ ، فالوجه أن يقال هو زيادة بيان مل يكن الزما له وهو مثل قوله يف سورة احلج ويدفع حق بني فتحيه ساكن 
وذكا مبعىن اشتعل وأضاء وأوال ظرف أي وقراءة الغري كاحلرف الواقع أوال وأجاز الشيخ أن يكون حاال وأطلق 

وله لعل حروفهم وقوله ويف أحرف وجهان وما يأيت من قوله ويف الروم الناظم احلرف على الكلمة على ما سبق يف ق
واحلرفني يف النحل أوال وذلك سائغ ومنه قول أيب القاسم الزجاجي باب احلروف اليت ترفع االسم وتنصب اخلرب 

ظ ما ابتدأ به ، ففي هذه القراءة رد لف) خيادعون اهللا والذين آمنوا وما خيادعون(يعين كان وأخواهتا أي اقرءوا ، 
، نبه على أن األوىل هبذا املعىن وأن فاعلت هنا مبعىن فعلت حنو طارقت النعل ) خيدعون(وأمجع عليه ومن قرأ الثانية 

إن (وسافرت وعاقبت وقيل جعلوا خادعني ألنفسهم ملا كان ضرر ذلك عائدا إليهم كقوله تعاىل يف موضع آخر 
وإمنا أمجع على األول وعدل فيه من فعل إىل فاعل كراهة التصريح هبذا الفعل ، ) املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم

  القبيح أن يتوجه إىل اهللا سبحانه فأخرج خمرج احملاولة لذلك واملعاناة له واهللا أعلم
)٤٤٦(  

  وَخفََّف كُوٍف َيكِْذُبونَ َوَياُؤُه بِفَْتحٍ َوِللَْباِقَني ُضمَّ َوثُقِّالَ

لكاف وإذهاب ثقل الذال والباقون ثقلوا موضع ختفيف هؤالء فلزم حتريك الكاف وإن مل عين بالتخفيف إسكان ا
يتعرض له إذ ال ميكن تثقيل الذال إال بفتح الكاف وضم الياء والقراءتان ظاهرتان فإن املنافقني لعنهم اهللا قد وصفوا 

وما هم (اهللا تعاىل وصفهم بقوله يف القرآن بأهنم كاذبون يف مواضع كثرية ومع أهنم كاذبون هم يكذبون ألن 
، ) مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون(، ومن مل يكن مصدقا فهو مكذب وال خالف يف ختفيف ) مبؤمنني

، وحنوه وال يرد على الناظم ذلك ألنه مل يقل مجيعا ) بل الذين كفروا يكذبون(كما أنه ال خالف يف تثقيل قوله تعاىل 
ال حنو ذلك وتلك عادته فيما يتعدى احلكم فيه سورته إال مواضع خرجت عن هذه القاعدة سننبه وال حبيث أتى و

، وضى فعل ماض ال أمر بل هو من جنس ما عطف ) كائن-و-والتوراة(عليها يف مواضعها منها ما يف البيت اآليت 
  عليه من قوله وثقال واهللا أعلم

)٤٤٧(  
  َتكُْمالَ)ِلـ(جَالٌ )رِ(ا لَدى كَْسرَِها َضمَّا َوِقيلَ َوِغيَض ثُمَّ جِيَء ُيِشمَُّه

)٤٤٨(  
  نَْبالَ)أَ(ـاوِيِه )َر(ـانَ )كَـ(َسا َوِسيَء َوِسيئَْت )َر(ـَما )كَـ(َوِحيلَ بِإِْشَمامٍ َوِسيَق 

وغيض (، وما جاء من لفظ قيل فهو فعل ماض ) وإذا قيل هلم آمنوا-وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض(أراد 
، يف هود ) وسيء هبم(، موضعان يف آخر الزمر ) وسيق الذين-وحيل بينهم-وجيء يومئذ-وجيء بالنبيني-املاء

، فأطلق هذه األفعال ومل يبني مواضع القراءة وفيها ما قد تكرر والعادة ) وسيئت وجوه الذين كفروا(والعنكبوت 
السابقة ولكن ملا أدرك مع قيل هذه -بونيكذ-املستمدة منه فيما يطلق أن خيتص بالسورة اليت هو فيها كما يف

األفعال اخلارجة عن هذه السورة كان ذلك قرينة واضحة يف طرد احلكم حيث وقعت قيل وغريها من هذه األفعال 



ورجال فاعل يشمها وضما مفعول ثان واملراد باإلمشام يف هذه األفعال أن ينحى بكسر أوائلها حنو الضمة وبالياء 
ي حركة مركبة من حركتني كسر وضم ألن هذه األوائل وإن كانت مكسورة فأصلها أن تكون بعدها حنو الواو فه

مضمومة ألهنا أفعال ما مل يسم فاعله فأمشت الضم داللة على أنه أصل ما يستحقه وهو لغة للعرب فاشية وأبقوا 
أي لتكمل الداللة على األمرين شيئا من الكسر تنبيها على ما استحقته هذه األفعال من االعتالل وهلذا قال لتكمال 

وهذا نوع آخر من اإلمشام غري املذكور يف األصول وقد عربوا عنه أيضا بالضم والروم واإلمالة ومنهم من قال 
حقيقته أن تضم األوائل ضما مشبعا وقيل خمتلسا وقيل بل هو إمياء بالشفتني إىل ضمة مقدرة مع إخالص كسر 

اإلمياء إن شاء قبل اللفظ أو معه أو بعده واألصح ما ذكرناه أوال ومن أخلص األوائل مث القارئ خمري يف ذلك 
الكسر فألجل الياء الساكنة بعده كميزان وميقات وهو اللغة الفاشية املختارة وقال مكي الكسر أوىل عندي كما 

 أي زائد النبل وأما قيل كان الفتح أوىل من اإلمالة ونافع وابن ذكوان مجعا بني اللغتني ورسا أي استقر وثبت وأنبال
وقيله يا -ومن أصدق من اهللا قيال(الذي هو مصدر فال يدخل يف هذا الباب إذ ال أصل له يف الضم وهو يف حنو 

  ، والرمز يف هذين البيتني رجال لتكمال كما رسا كان راويه) وأقوم قيال-إال قيال سالما سالما-رب

  أنبال واهللا أعلم
)٤٤٩(  

  الَ)حـَ(ـارِداً )َبـ(اِضياً )َر(الَْواوِ وَالْفَا َوالَمَِها َوَها ِهَي أَْسِكْن َوَها ُهَو َبْعَد 
فهو وليهم -وهو بكل شيء(أي إذا كانت اهلاء من لفظ هو واهلاء من لفظ هي بعد واو أو فاء أو الم زائدة حنو 

اء يف هذه املواضع الكسائي ، فأسكن اهل) هلي احليوان-فهي كاحلجارة-وهي جتري هبم-وإن اهللا هلو الويل-اليوم
وقالون وأبو عمرو ألن اتصال هذه احلروف هبا صريت الكلمة مشبهة لفظ عضد وكتف فأسكنت اهلاء كما أسكنا 

، فاهلاء ساكنة باتفاق ألهنا ليست هاء هو الذي هو ) إال هلو ولعب-هلو احلديث(ختفيفا وقولنا زائدة احتراز من حنو 
وف ولكنه قد خيفى على املبتدئ فبيانه أوىل وقصر لفظ ها يف املوضعني ضرورة ضمري مرفوع منفصل وذلك معر

والضمري يف المها للحروف أو للفظ هو لكثرة دخوهلا عليها وراضيا حال وباردا مفعول به وحال صفة باردا كما 
حواال ويكون تقول رضيت شيئا جيدا وباردا من قوهلم غنيمة باردة أي حاصلة من غري مشقة وميكن جعل الكل أ

راضيا حال من الفاعل وباردا حاال من املفعول حنو لقيته مصعدا منحدرا وقيل باردا نعت مصدر حمذوف إي إسكانا 
باردا حلوا يروى عن من قرأ به كاملاء البارد وهذا احلكم املذكور يف هذا البيت أيضا مطرد حيث جاءت هذه 

أنه اكتفى بضابط قوله بعد الواو وللفاء والمها ألن اجملموع ليس األلفاظ ال خيتص هبذه السورة ومل يصرح بذلك وك
  يف سورة البقرة واهللا أعلم

)٤٥٠(  
  ـانَ َوالضَّمُّ غَْيرُُهُم َوكَْسٌر َوَعْن كُلٍّ ُيِملُّ ُهَو اْنَجالَ)بـَ(فْقًا )رُِ(َوثُمَّ ْهَو 

ليس اتصاهلا هبو كاتصال الواو والفاء والالم هبا  ، مل يسكنه أبو عمرو ألن مث) مث هو يوم القيامة من احملضرين(أراد 
ألن مث كلمة مستقلة وأسكنه الكسائي وقالون محال لثم على هذه احلروف ملشاركتها هلا يف احلرفية والواو والفاء يف 
عد العطفية وقوله رفقا بان حال أي أسكنه ذا رفق بني أي أرفق به يف تقرير وجه إسكانه والضم غريهم يف لفظ هو ب
-هذه احلروف والكسر يف لفظ هي بعدها وإمنا بني قراءة الباقني ألهنا ال تفهم من ضد اإلسكان املطلق فإن ضده

هو الفتح على أنه كان ميكنه أن ال يتكلف ببيان قراءة الباقني فإهنا قد علمت من تلفظه هبا -على ما سبق يف اخلطبة



كسر هذه ولو قال ذلك تصرحيا مل حيتج إىل بيان قراءة الباقني يف قوله وها هو وها هي فكأنه قال أسكن ضم هذه و
، فلم يسكن اهلاء أحد ألن ميل كلمة مستقلة ) أن ميل هو(فهذا املذكور يف معناه وأما قوله تعاىل يف آية الدين 

المها وليست حرفا فتحمل على أخواهتا وإمنا ذكره ألن هو قد جاء فيها بعد الم فخشي أن تدخل يف عموم قوله و
فقال ضمها عن كل القراء ومل يصرح بذلك ولكن لفظه أنبأ عنه وهلذا قال اجنال أي انكشف األمر يف ذلك وبعض 

  املصنفني ذكر عن قالون إسكاهنا
)٤٥١(  

  َوِفي فَأََزلَّ الالََّم َخفِّفْ ِلَحمَْزٍة َوزِْد أَِلفًا ِمْن قَْبِلِه فَُتكَمِّالَ
، واهلاء يف قبله تعود إىل الالم فيصري فأزال ومعنامها واحد أي فنحامها عنها وقيل ) طانفأزهلما الشي(يريد قوله تعاىل 

جيوز أن يكون معىن قراءة اجلماعة أوقعهما يف الزلة وهي اخلطيئة ، والفاء يف فتكمال ليست برمز ألنه قد صرح 
رمز مع مصرح بامسه قلت يظن أهنا قراءة بقوله حلمزة وإمنا أتى بالفاء دون الالم لئال يوهم رمزا فإن قلت ال يكون 

ثانية باأللف وقراءة محزة بالتخفيف فقط فاختار الفاء لئال حيصل هذا اإليهام وأراد فتكمل األلف الكلمة أو تكمل 
  أنت الكلمة بزيادتك لأللف وهو منصوب على جواب األمر بالفاء

)٤٥٢(  

  ِللَْمكِّيِّ َعكْسٌ َتحَوَّالََوآَدَم فَاْرفَْع َناِصباً كَِلَماِتِه بِكَْسرٍ َو
، فيكون آدم فاعال وكلمات مفعوال وعالمة نصبه الكسرة وعكس ابن ) فتلقى آدم من ربه كلمات(أي القراءة 

كثري فجعل آدم مفعوال فنصبه وكلمات فاعال فرفعها واملعىن واحد ألن ما تلقيته فقد تلقاك وكذا ما أصبته فقد 
كس ما ذكر وحقيقة العكس ال تتحقق هنا من جهة أن نصب آدم ليس بكسر أصابك وقوله وللمكي عكس أي ع

بل بفتح فهو عكس مع قطع النظر عن لفظ الكسر ومل ميكنه أن يقول وللمكي رفع ألنه ال يعرف اخلالف يف آدم 
  علمحينئذ ملن هو ألن رفع املكي خمصوص بكلمات وقوله حتوال أي املذكور إليه أو عكس حتول إىل هذا واهللا أ

)٤٥٣(  
  الَ)حـَ(جِزٍ َوُعْدَنا َجِميعاً ُدونَ َما أَِلَف )َحا(ونَ )ُد(َوُيقَْبلُ اُألوىل أَنَّثُوا 

، يقرأ بالتأنيث والتذكري أي بالتاء والياء فوجه التأنيث ظاهر ألن الشفاعة ) وال تقبل منها شفاعة(يريد قوله تعاىل 
 أن تأنيث الشفاعة غري حقيقي وكل ما كان كذلك جاز تذكريه مؤنثة وهلذا قال دون حاجز أي مانع ووجه التذكري

ال سيما وقد وقع بينه وبني فعله فاصل وسيأيت له نظائر كثرية واحترز بقوله األوىل أي الكلمة األوىل عن األخرية 
) شفاعة وال تنفعها(، فإن الفعل مذكر بال خالف ألنه مسند إىل مذكر وهو عدل وبعده ) وال يقبل منها عدل(وهي 

، يف البقرة واألعراف ) وعدنا(، مل خيتلف يف تأنيثها ألنه مل يفصل بينهما كلمة مستقلة خبالف األوىل وقرأ أبو عمرو 
بألف بعد الواو على معىن وعدنا كقوله فحاسبناها  -واعدنا-وطه بغري ألف بعد الواو ألن اهللا تعاىل وعده وقرأ غريه

قلت من أين يعلم من النظم أن قراءة الباقني بألف بعد الواو دون أن يكون بألف وقيل يصح فيه معىن املفاعلة فإن 
قبلها فيكون أوعدنا ألنه قال دون ما ألف ومل ينطق بقراءة اجلماعة ولو كان لفظ هبا لسهل األمر قلت يعلم ذلك 

م أنه غري مراد وأيضا فإن من حيث أنه أراد أوعدنا للزمه أن يبني إسكان الواو وحتريكها فلما مل يتعرض لذلك عل
، وأما أوعدنا فهي محزة قبل الواو فإطالق األلف عليها جماز واألصل احلمل ) واعدنا(حقيقة األلف ثابتة يف لفظ 

على احلقيقة فيزول اإلشكال على هذا مع ظهور القراءتني واشتهارمها وعدم صحة معىن الوعيد يف هذه املواضع 



ألف بعد -واعدنا-و-وعدنا-مجلة واعدنا بال ألف حال بطل هذا اإلشكال لكن يفولو قال ويف الكل واعدنا أو و
النون كان ينبغي االحتراز عنها أيضا فإن قلت تلك ال ميكن حذفها ، فإن قلت وليس كل ما ال ميكن حذفه ال 

مة الالم مث إنه أيضا يرد حيترز منه فإنه سيأيت يف قوله وقالوا الواو األوىل سقوطها وال ميكن إسقاط الثانية مع بقاء ض
أو (وعدا حسنا ، فهو بغري ألف بال خالف وكذا الذي يف الزخرف ) أفمن وعدناه(عليه ما يف سورة القصص 

  ، فإن اعتذر له بأنه قال) نرينك الذي وعدناهم

ر فإن الذي وعدنا بغري هاء والذي يف القصص بزيادة هاء والذي يف الزخرف بزيادة هاء وميم فال ينفع هذا االعتذا
، وصاحب التيسري نص على أن اخلالف ) وواعدناكم جانب الطور األمين(يف طه بزيادة كاف وميم وهو قوله تعاىل 

فخرج الذي يف القصص فإنه لفظ ثالث والذي يف الزخرف فإنه لفظ رابع فلو قال الناظم -وعدناكم-و-وعدنا-يف
كن خلفه إشكال آخر وهو أنه مل يقل مجيعا ولكن يكون وعدنا وعدناكم بال ألف حال خللص من هذا اإلشكال ول

له أسوة مبا ذكر يف بييت اإلمشام ويبقى عليه اإلشكاالن املتقدمان يف موضع األلف وما يف قوله دون ما ألف زائدة 
  واهللا أعلم

)٤٥٤(  
  الََوإِْسكَانُ بَارِِئكُْم وََيأُْمُركُمْ لَُه َوَيأُْمرُُهْم أَْيضاً وََتأُْمُرُهمْ َت

)٤٥٥(  
  َوَيْنُصُركُْم أَْيضاً َوُيْشِعرُكُْم َوكَْم َجلِيلٍ َعنِ الْدُّورِيِّ ُمْخَتِلساً َجالَ

أي أسكن أبو عمرو يف هذه املواضع كلها حيث وقعت حركة اإلعراب ختفيفا وقد جاء ذلك عنه من طريق الرقيني 
ختالس وهي الرواية اجليدة املختارة فإن اإلسكان كذا ذكر الداين ومكي وغريمها ورواية العراقيني عن أيب عمرو اال

يف حركات اإلعراب لغري إدغام وال وقف وال اعتالل منكر فإنه على مضادة حكمة جميء اإلعراب وجوزه سيبويه 
وال (، ) وقد بدا هنك من امليزر فاليوم أشرب غري مستحقب(يف ضرورة الشعر ألجل ما ورد من ذلك فيه حنو ، 

، وحنوه إذا اعوججن قلت صاحب مقوم ، قال أبو علي يف احلجة أما ) باملناة فما تعرفكم العرب أعالم قد تعلل
حركة اإلعراب فمختلف يف جتويز إسكاهنا فمن الناس من ينكره فيقول إن إسكاهنا ال جيوز من حيث كان علما 

، بإسكان ) بارئكم(لعال أنه قرأ لإلعراب قال وسيبويه جيوز ذلك يف الشعر ، قال الزجاج روي عن أيب عمرو ابن ا
اهلمزة ، قال وهذا رواه سيبويه باختالس الكسر قال وأحسب الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه أضبط ملا 

روي عن أيب عمرو ، واإلعراب أشبه بالرواية عن أيب عمرو ألن حذف الكسر يف مثل هذا وحذف الضم إمنا يأيت 
) يأمركم-و-من بارئكم(بكر بن جماهد قال سيبويه كان أبو عمرو خيتلس احلركة يف اضطرار الشعر ويف كتاب أيب 

، وما أشبه ذلك مما تتواىل فيه احلركات فريى من يسمعه أنه قد أسكن ومل يسكن قال أبو بكر وهذا القول أشبه 
، يشم ) نهم اهللاويلع-ويعلمهم الكتاب(مبذهب أيب عمرو ألنه كان يستعمل يف قراءته التخفيف كثريا كان يقرأ 

، يشم التاء شيئا من ) عن أسلحتكم وأمتعتكم(الضم من غري إشباع وكذلك -يلعنهم-والنون من-امليم من يعلمهم
، يشمها شيئا من الضم ويف كتاب أيب علي األهوازي عن املازين عن األصمعي عن ) يوم جيمعكم(اخلفض وكذلك 

، فاختلس الكسر حىت كدت ال أفهم اهلمزة قال أبو علي ) ئكمبار(أيب عمرو بن العال قال مسعت أعرابيا يقول 
الفارسي وهذا االختالس وإن كان الصوت فيه أضعف من التمطيط وأخفى فإن احلرف املختلس حركته بزنة 

  املتحرك قال وعلى



نة حرف ، فذهب إىل أنه اختلس احلركة ومل يشبعها فهو بز) على بارئكم(هذا املذهب محل سيبويه قول أيب عمرو 
متحرك فمن روى عن أيب عمرو اإلسكان يف هذا النحو فلعله مسعه خيتلس فحسبه لضعف الصوت به واخلفاء 

إسكانا وقال أبو الفتح بن جين يف كتاب اخلصائص الذي رواه صاحب الكتاب اختالس هذه احلركة ال حذفها البتة 
ال ومل يؤت القوم يف ذلك من ضعف أمانة لكن أتوا وهو أضبط هلذا األمر من غريه من القراء الذي رووه ساكنا ، ق

من ضعف دراية قال الشيخ يف شرحه وقد ثبت اإلسكان عن أيب عمرو واالختالس معا ووجه اإلسكان أن من 
العرب من جيتزى بإحدى احلركتني عن األخرى قال وقد عزا الفراء ذلك إىل بين متيم وبين أسد وبعض النجديني 

فيسكنون الراء لتوايل احلركات ، قلت وكان الناظم رمحه اهللا مائال إىل رواية -يأمركم-لوذكر أهنم حيققون مث
االختالس وهو الذي ال يليق مبحقق سواه فقال وكم جليل أي كثري من الشيوخ اجللة جلوا االختالس عن الدوري 

ه ونسب الناظم ذلك إىل وكشفوه وقرروه وعملوا به وخمتلسا حال من الدوري أي جال عن مذهبه يف حال اختالس
الدوري وهو حمكي عن أيب عمرو نفسه كما نسب إبدال اهلمز الساكن إىل السوسي وهي حمكي عن أيب عمرو كما 
سبق وسبب ذلك أن رواية الرقيني هي رواية السوسي ومن وافقه ورواية العراقيني هي رواية الدوري وأضرابه قال 

يت باهلمز وبثلثي حركتها فيكون الذي حتذفه من احلركة أقل مما تأيت به قال أبو علي األهوازي ومعىن االختالس أن تأ
، وإشباع الضم يف البواقي ، ) بارئكم(وال يؤخذ ذلك إال من أفواه الرجال ، قلت وقراءة الباقني بإشباع الكسر يف 

له وباللفظ أستغىن عن ، قد لفظ به مضموما فهو داخل يف قو) بارئكم(فإن قلت من أين يؤخذ ذلك ، قلت ما بعد 
، ال يفهم منه القراءة األخرى فإنه ليس ضد ) بارئكم(القيد إن جال وقد سبق يف شرح اخلطبة أن قوله وإسكان 

السكون الكسر ولو حصل التلفظ بالكسر لصار كالذي بعده ولو قال وبارئكم سكن الستقام وقوله له أي أليب 
  عمرو ،

قال يف موضع آخر خبلف له وال يكون له ثوى ، قلت له لفظ صريح حيث  فإن قلت مل مل يكن رمزا هلشام كما
يكون له ما يرجع إليه كهذا املكان وإن مل يكن له ما يرجع إليه فهو رمز وعالمة ذلك اقترانه يف الغالب برمز آخر 

ن جعله رمزا معه ومىت جترد وكان له ما يرجع فحكمه حكم الصريح وقوله تال ليس برمز وهو مشكل إذ ال مانع م
ويكون إسكان يأمرهم وما بعده للدوري عن الكسائي وكان ينبغي أن حيترز عنه بأن بقوله وتأمرهم حال أو غري 

  ذلك مما مل يوهم رمزا لغري أيب عمرو وأما جال فظاهر أنه ليس برمز لتصرحيه بالدوي واهللا أعلم
)٤٥٦(  

  ـلَّالَ)ظَـ(ـَني )ِحـ(َضمَّ َواكِْسْر فَاءه  َوِفيَها َوِفي اَألعَْراِف َنْغِفرْ بُِنونِِه َوالَ
، وال ضم يعين الفتح يف النون فتأخذ للغري بالضم وفتح الفاء وضد النون ) نغفر لكم خطاياكم(فيها يعين يف البقرة 

  وتعاىل ، فهي نون العظمة فأشار بقوله حني ظلال إىل أهنم يف ظل غفرانه سبحانه) وإذ قلنا(الياء ووجه النون أن قبله 
)٤٥٧(  

  ْصالً َوِللشَّامِ أَنَّثُوا َوَعْن َناِفعٍ َمْعُه يف األعَْراِف ُوصِّالَ)أَ(َوذَكِّْر ُهَنا 

ذكر يف هذا البيت مذهب من بقي وهو نافع وابن عامر فقراءة نافع هنا على الضد من قراءة اجلماعة بضم الياء 
املوضعني بضم التاء املثناة من فوق وهو معىن قوله أنثوا وقوله وفتح الفاء وقراءته يف األعراف كقراءة ابن عامر يف 

وذكر أي اجعل موضع النون ياء مثناة من حتت وقد تقدم أن التأنيث غري احلقيقي جيوز فيه التذكري فلهذا قال أصال 
التأنيث لفظا  ، على مجع السالمة ففيه تاء) خطيئتكم(ألن اخلطايا راجعة إىل معىن اخلطأ ونافع يقرأ يف األعراف 



وهو مجع تأنيثه معنوي فضعف أمر التأنيث فذكر -خطايا-فترجح اعتبار التأنيث فلهذا أنث فيها ويف البقرة يقرأ
، والضمري يف وصال راجع ) خطيئتكم(وابن عامر أنث اعتبارا للمعىن وهو يف األعراف آكد ألنه يقرأ فيها باإلفراد 

  وصل التأنيث إلينا بالنقل عن نافع مع ابن عامر يف األعراف إىل التأنيث املفهوم من قوله أنثوا أي
)٤٥٨(  

  َوَجْمعاً َوفَْرداً ِفي النَّبِيِء َويف النُُّبوءِة الَْهْمَز كُلٌّ غَْيرَ َناِفعٍ اْبَدالَ

ء واهلمز مفعول أبدل وتقدير البيت كل القراء غري نافع أبدل اهلمزة يف لفظ النيب-النيبء-مجعا وفردا حاالن من
-النبوءة-ويف لفظ-ونبيئا-ونيبء-، واملفرد حنو النىبء) النبيون-و-والنبيني-األنبياء(جمموعا ومفردا فاجملموع حنو 

، فلهذا كانت يف البيت منصوبة على ) ولقد آتينا بين إسرائيل الكتاب واحلكم والنبوة(أيضا يريد قوله تعاىل 
حويني فإن كان جائزا فإعراب مجعا وفردا على ما ذكرناه وإن مل احلكاية ويف تقدم حال اجملرور عليه خالف عند الن

أو دونك ذلك مث بني ما يفعل به -النيبء-يكن جائزا كان ذلك منصوبا بفعل مضمر أي وخذ مجعا وفردا يف لفظ 
ه بطريق فقال أبدل كل القراء اهلمز فيه غري نافع يعين أن أصل هذه اللفظة اهلمز ألنه من أنبأ إذا أخرب مث فعل في

-ومن البدل يف-نبوة-و-، من البدل اإلدغام يف نيبء) لئال-و-وقروء-خطيئة(ختفيف اهلمز ما يفعله محزة يف حنو 
أبدلت اهلمزة األوىل ياء واألصل اهلمز كما قال العباس بن مرداس ، يا خامت النبئاء إنك مرسل ، فلما مجعه -أنبيا

ء أبدلت األوىل ياء النكسار ما قبلها فعلى هذا القراءتان مبعىن واحد على فعالء ظهرت اهلمزتان وملا مجع على أفعال
ألن اهلمز وإبداله لغتان ألن لغة اإلبدال هي الفصيحة الفاشية حىت أن بعض النحاة رمحهم اهللا يقول التزمت العرب 

-نيب-التحقيق خيففونوقال أبو علي يف احلجة ، قال سيبويه بلغنا أن قوما من أهل  -الربية-و-النيب-اإلبدال يف
قال وذلك رديء قال وإمنا استردأه ألن الغالب يف استعماله التخفيف على وجه البدل من اهلمز وذلك  -برية-و

األصل كاملرفوض ، قلت وقيل إن قراءة اجلماعة جيوز أن تكون من نبا ينبو إذا ارتفع والنباوة الرفعة فال يكون يف 
فعيال مبعىن مفعول مبعىن أنه خمرب من جهة هللا تعاىل مبا ال  -النيبء-ز فيه فيكون الكلمة مهز واألول أصح جمليء اهلم

خيرب به غريه صلوات اهللا على مجيع األنبياء وسالمه ، قال أبو عبيد اجلمهور األعظم من القراء والعوام على إسقاط 
  اهلمز

ث رويناه مرفوعا إن كان حفظ حدثنا يف كل القرآن وكذلك أكثر العرب مع حدي-والنبيني-األنبياء-و-النيب-من
حممد بن ربيعة عن محزة الزيات عن محران بن أعني أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا نيب اهللا فقال 

لست بنيبء ولكين نيب اهللا ، قال أبو عبيد ومعناه أنه أنكر عليه اهلمز وقال يل أبو عبيدة العرب تترك اهلمز يف ثالثة 
وهو من قوله -الذرية-وأصلهن مجيعا اهلمز قال أبو عبيد وفيها حرف آخر رابع-واخلابية-الربية-و-نيبال-أحرف

، قلت سأذكر إن شاء اهللا تعاىل شرح هذه األربعة األحرف يف شرح ما نظمته يف النحو وأما هذا ) يذرؤكم فيه(
شرحه بعد أن قال إنه غري صحيح اإلسناد احلديث الذي ذكره أبو عبيد فقد أوله شيخنا أبو احلسن رمحه اهللا يف 

وقد أخرجه احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ يف كتابه املستدرك فقال حدثين أبو بكر أمحد بن العباس بن اإلمام املقرئ 
حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا خلف بن هشام حدثين الكسائي حدثين حسني اجلعفي عن محزان ابن أعني 

لدؤيل عن أيب ذر قال جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره قال احلاكم هذا عن أيب األسود ا
حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ، قلت وال يظهر يل يف تأويله إال ما قاله أبو عبيد إنه أنكر عليه 

سواء كان من اإلخبار أو -النيب-ه فإناهلمز ألن ختفيفه هو اللغة الفحيحة وما أول الشيخ به اهلمز ال ينفيه ختفيف



  غريه فتخفيف مهزه جائز أو الزم واهللا أعلم
)٤٥٩(  

  َوقَالُونُ ِفي اَْألْحزَابِ ِفي ِللنَّيبِّ َمْع ُبُيوَت النَّيبِّ الَْياَء َشدََّد ُمْبِدالَ

اهلمز يف هذين املوضعني  ، خالف قالون أصله يف) ال تدخلوا بيوت النيب(و)أن وهبت نفسها للنيب(يريد قوله تعاىل 
فقرأمها كاجلماعة اعتبارا ال أصل له آخر تقدم يف باب اهلمزتني من كلمتني ألجل أن كل واحد من هذين املوضعني 

بعده مهزة مكسورة ومذهبه يف اجتماع اهلمزتني املكسورتني أن يسهل األوىل إال أن يقع قبلها حرف مد فتبدل 
، أبدل مث أدغم غري أن هذا الوجه متعني هنا مل يرو غريه وهذا يفعله ) بالسوء إال(فيلزمه أن يفعل ههنا ما فعل يف 

قالون يف الوصل دون الوقف ألن الوقف ال جيتمع فيه اهلمزتان فإذا وقف وقف على مهزة ال على ياء وقد أشار 
إال يف ) بيوت النيب(-، و) للنيب إن أراد(صاحب التيسري إىل ذلك حني قال وترك قالون اهلمز يف قوله يف األحزاب 

  املوضعني يف الوصل خاصة على أصله يف اهلمزتني املكسورتني
)٤٦٠(  

  صِّالَ)فُـ(َويف الصَّابِِئَني الَْهْمَز وَالصَّابِئُونَ ُخذْ َوُهْزؤاً َوكُفْؤاً يف السََّواِكنِ 

يف -الصابؤن-يف البقرة واحلج ويف-الصابئني-أي خذ اهلمز فيهما ألنه األصل وروى اهلمز رفعا على االبتدا أي ويف
املائدة اهلمز مث قال خذ أي خذ ما ذكرت بنية واجتهاد يقال صبأ يصبأ إذا خرج من دين إىل آخر وأبدل نافع اهلمز 

كقولك الداعون والداعني ومثل هذا البدل ال -الصابني-و-الصابون-فكأنه من صبا بال مهز كرمى ورعى فقرأ
باهلمز وباأللف كما يأيت فاجتمع يف قراءة -سأل سائل-متحرك بعد متحرك فهو كما قرئ يكون إال مساعا ألنه مهز

الصابئني والعكس الذي هو قراءة اجلماعة أفصح وأوىل وهذا حنو مما مضى يف قراءة -وترك مهز-النيب-نافع مهز
-ما-اخلاطئون-إمنا هي-اخلاطون-ورش ترقيق الراءات وتغليظ الالمات وأسند أبو عبيد عن ابن عباس أنه قال ما

-قال أبو عبيد وإمنا كرهنا ترك اهلمزة ههنا ألن من أسقطها مل يترك هلا خلفا خبالف-الصابون-إمنا هي-الصابئون
، بإسكان الزاي والفاء ختفيفا واألصل الضم وهو قراءة اجلماعة وقيل ) كفؤا-و-هزؤا(وقرأ محزة وحده -النبيني

رى ، قال مكي حكى األخفش عن عيسى بن عمر قال كل اسم على ثالثة مها لغتان ليست إحدامها أصال لألخ
أحرف أوله مضموم ففيه لغتان التخفيف والتثقيل وقوله يف السواكن فصال أي ذكرا يف السواكن مفصلني أي عدا 

  من مجلة األمساء اليت سكن وسطها حنو قفل وشكر وكفر مث ذكر قراءة اجلماعة فقال
)٤٦١(  

  هِْم َوَحْمَزةُ َوقْفُُه بَِواوٍ َوَحفٌْص َواِقفاً ثُمَّ مُوِصالََوُضمَّ ِلَباِقي

جيوز يف ضم ، هنا أن يكون أمرا وأن يكون ماضيا مل يسم فاعله ورمست اهلمزة يف هاتني الكلمتني بواو فوقف محزة 
 يفعل مثل ، على وزن جزؤا ومل) كفوا-و-هزوا(عليهما بالواو إتباعا للرسم مع كونه يسكن الوسط فهو يقول 

ذلك يف جزأ وإن كان يسكن زايه أيضا ألن اهلمزة يف جزأ مل ترسم واوا فيقف على ما متهد يف باب وقفه على اهلمز 
قياسا -كفؤا-و-هزؤا-، على وزن هدى ومثل ذلك جار يف) جزا(بنقل حركة اهلمزة إىل الزاي الساكنة فيقول 

سكان الزاي والفاء وباهلمز يف الوصل فإذا وقف أبدل اهلمز وقل من ذكره هنا قال صاحب التيسري قراءة محزة بإ
واوا إتباعا للخط وتقديرا لضمة احلرف املسكن قبلها يعين فلهذا مل ينقل حركة اهلمز إىل الساكن وقال مكي وقف 



ه ضم محزة ببدل واو من اهلمزة على غري قياس تباعا خلط املصحف قال وأما جزأ فكل القراء يسكن إال أبا بكر فإن
-، على األصل املتقدم وقال يف الكشف كلهم مهز يف ) جزا(الزاي ووقف محزة بإلقاء احلركة على الزاي يقول 

إال حفصا فإنه أبدل من اهلمزة واوا مفتوحة على أصل التخفيف ألهنا مهزة مفتوحة قبلها ضمة فهي -وكفوا-هزوا
بو عمرو وكذلك يفعل محزة إذا وقف كأنه يعمل الضمة يف قراءة احلرميني وأ-السفهاء إال-جتري على البدل كقوله

اليت كانت على الزاي والفاء يف األصل قال وكان جيب عليه على أصل التخفيف لو تابع لفظه أن يلقى حركة 
لكنه رفض ذلك -وهزا-كفا-يف الوقف فكان جيب أن يقول-جزأ-اهلمزة على الساكن الذي قبلها كما فعل يف

ل الضمة األصلية اليت كانت على الزاي والفاء يف اهلمزة فأبدل منها واوا مفتوحة ليوافق لئال خيالف اخلط فأعم
اخلط مث تأيت باأللف اليت هي عوض من التنوين بعد ذلك فقوله وحفص مبتدا وخربه حمذوف أي وحفص يقرأ بالواو 

ه أي بلغته إليه وألصقته به يف حال وقفه وإيصال الكلمة إىل ما بعدها يقال وصلت الشيء بالشيء وأوصلته إلي
  واملستعمل يف مقابلة الوقف هو الوصل ال اإليصال ولكنه عدل عن واصال إىل موصال كراهة السناد يف الشعر فإنه

عيب ألن هذا البيت كان يبقى مؤسسا خبالف سائر أبيات القصيدة وإمنا أبدل حفص هذه اهلمزة واوا ألهنا مهزة 
ا وهذا قياس ختفيفها على باب ما سبق يف باب وقف محزة وانفرد حفص هبذه القراءة مفتوحة قبلها ضم أراد ختفيفه

ألن كل من ضم الفاء ال يبدل هذه اهلمزة أما السوسي فألهنا متحركة وأما ورش فألهنا الم الفعل وأما هشام يف 
ص حتقيق اهلمزة أبدا وإمنا الوقف فألهنا متوسطة وأما محزة فإنه وإن أبدل فإنه مل يضم الزاي والفاء ومن شأن حف

مجعا بني اللغات ومن عادته خمالفة أصله يف بعض الكلم كصلته -أعجمي-وقع له اإلبدال يف هاتني الكلمتني وسهل
، وإمالته جمراها ومل يصرح الناظم بقراءة حفص هنا وحذف ما هو املهم ذكره ولو أنه قال يف البيت ) فيه مهانا(

وأبدل واوا (ضم فصال الستغىن عن قوله وضم لباقيهم مث يقول بدل البيت الثاين ، ساكنا ال-وكفؤا-وهزؤا-األول
، ورأيت يف بعض النسخ وهو خبط بعض الشيوخ ومنقول ) محزة عند وقفه وحفص كذا يف الوصل والوقف أبدال

ويف الوقف (، من نسخة الشيخ أيب عبد اهللا القرطيب رمحه اهللا ومقروءة عليه ومسموعة من لفظه عوض هذا البيت 
، وكتب عليهما معا ورأيت يف حاشية نسخة أخرى ) عنه الواو أوىل وضم غريه وحلفص الواو وقفا وموصال

مقروءة على املصنف هذا البيت يتفق مع وضم لباقيهم يف املعىن وخمالفة يف اللفظ وخري املصنف بينهما ألن كل 
ائدة لبيان قراءة حفص فيه والتنبيه على أن أصل محزة يف واحد منهما يؤدي معىن اآلخر ، قلت وهذا البيت أكثر ف

الوقف يقتضى وجها آخر وهو نقل اهلمز وإمنا إبداله واوا أوىل من جهة النقل وإتباع الرسم على أن أبا العباس 
-أن يلقي حركة اهلمزة على الزاي والفاء كما ألقيت يف-وكفوا-هزوا-املهدوي قال يف شرح اهلداية األحسن يف

  واهللا أعلم-جزأ
)٤٦٢(  

  الَ)َد(ـفَْوِه )َصـ(لَى )إ(َِنا َوغَيُْبَك يف الثَّانِي )َد(َوبِالْغَْيبِ َعمَّا َتْعَملُونَ ُهَنا 

، ) أفتطمعون-عما يعملون(، ودنا أي دنا مما فرغنا منه يعين ) أتتخذنا هزؤا(هنا أي بعد هزؤا وهو قوله تعاىل 
، ووجه اخلطاب رده على ) أن يؤمنوا لكم(خبار عنهم وهلذا قال بعده ووجه الغيب قطعه عن األول واستئناف أ

، ووجه الغيب فيه ظاهر وهو ) أولئك الذين اشتروا احلياة-عما تعملون-ويعين بالثاين-مث قست قلوبكم(قوله 
وت الدلو موافقة ما قبله وما بعده وهلذا قال إىل صفوه دال أي أخرج دلوه مألى بعد أن أدالها إىل صفوه وقيل دل

وأدليتها مبعىن وهذه عبارة حلوة شبه هذه القراءة مباء صاف أرسل القارئ إليه آنية فاستخرجها وافية االمتالء يشري 



، وفاعل قوله ) فما جزاء من يفعل ذلك منكم(إىل اختياره على ما هو أهل لالختيار ووجه اخلطاب رده على قوله 
  قوله وغيبك واهللا أعلم ، وفاعل دال ضمري) عما يعملون(دنا ضمري 

)٤٦٣(  
  خْلَالَ)ُد(ـاَيَع )شـَ(َخِطيئَُتُه التَّْوِحيُد َعْن غَْيرِ َناِفعٍ َوالَ يَْعُبُدونَ الَْغْيُب 

مل يأت بواو فاصلة بني هاتني املسئلتني ألن قوله خطيئته ال يلتبس أنه رمز ألنه رمز لنافع فيما قبله وألنه من لفظ 
بتدأ والتوحيد صفته على معىن ذو التوحيد أو يكون مبتدأ ثانيا أي التوحيد فيه كقوهلم القرآن وهو يف البيت م

وحده عن غري نافع لكان ألحسن ألن فيه التلفظ بقراءة وتقييد أخرى -خطيئاته-السمن منوان بدرهم ولو قال
يد معىن اجلمع كقوله تعاىل والتوحيد يف مثل هذا يف-خطايا-ولئال يوهم أن قراءة نافع جبمع التكسري كما قرئ شاذا

من كسب (، ووجه اجلمع ظاهر ألن الذنوب متعددة ويف اإلفراد موافقة قوله قبله ) وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها(
والذين آمنوا (، أي وأحاطت به تلك السيئة وقيل يف قراءة اجلمع إن املراد بالسيئة الشرك فيبقى على موازنة ) سيئة

فاملعىن من أشرك وعمل السيئات واهللا أعلم وقوله شايع أي تابع والدخلل الذي يداخلك يف  ،) وعملوا الصاحلات
أمورك وهو حال من الضمري يف شايع والضمري عائد على الغيب أو على يعبدون فإن عاد على الغيب كان يعبدون 

أي الغيب فيه تابع ما قبله وهو  مبتدأ والغيب مرفوع على أنه مبتدأ ثان أو بدل منه بدل اشتمال حنو زيد ثوبه حسن
، أي تابعه يف حال كونه دخلال أي ليس بأجنيب وجيوز أن يكون دخلال مفعوال على هذا ) ميثاق بين إسرائيل(قوله 

كان الغيب مفعوال به أي تابع الغيب -يعبدون-أي تابع دخيال له وهو ما قبله من الغيبة وإن عاد الضمري على
وهو حكاية حال اخلطاب يف وقته وهلذا -وقولوا للناس-ال حال ووجه اخلطاب أن بعدهفيكون الغيب منصوبا ودخل

 -واملطلقات يتربصن-يقال قلت لزيد ال تضرب عمرا بالياء والتاء وهو هني بلفظ اخلرب كما جييء األمر كذلك حنو
قل للذين كفروا (عمران ، يف سورة الصف وحنو القراءتني هنا ما يأيت يف آل ) تؤمنون باهللا-والوالدات يرضعن(

قل للذين (كقوله تعاىل  -، والغيب) و قل للذين ال يؤمنون اعملوا(، بالياء والتاء فاخلطاب كقوله تعاىل ) ستغلبون
  ، وذلك قريب من قوهلم يا متيم كلكم ويا متيم) آمنوا يغفروا

  كلهم باخلطاب والغيب نظرا إىل النداء وإىل االسم
)٤٦٤(  

  ـكْراً َوُحسْناً بَِضمِِّه َوَساِكنِِه الَْباقُونَ وَاْحِسْن ُمقَوِّالَ)ـُش(َوقُلْ َحسَناً 
شكرا حال أو مفعول له أي ألجل شكر اهللا أي اشكر نعمة اهللا بسبب ما يصدر منك من القول احلسن مث بني قراءة 

جال عنها ألن الضم ضده الباقني وقيدها بالضم واإلسكان ولزم من ذلك تقييد القراءة األخرى وإن كان لفظها قد 
الفتح واإلسكان ضده التحريك املطلق والتحريك املطلق هو الفتح وكان ميكنه جعل هذا البيت والذي بعده واحدا 

، ويكون حذف النون للضرورة كقوله قل ) وقل حسنا شكرا وحسنا سوامها وتظاهروا تظاهرا خف مثال(فيقول ، 
إسكان النون مث لو قال وإسكانه الباقون أو وتسكينه لكان أوىل من قوله فطرن يف هود ومل يقرأ أحد حبذف الياء و

وساكنه ليعطف مصدرا على مصدر وال يصح ما ذكر إال بتقدير بذي ضمه وساكنه أي باملضموم والساكن وقوله 
بضمه وإسكانه أخصر وأوىل وأوضح معىن والقراءتان مبعىن واحد كال اللفظني نعت مصدر حمذوف أي وقولوا 
للناس قوال حسنا وقوال حسنا هذا إن قلنا مها لغتان كالرشد والرشد والبخل والبخل واحلزن واحلزن وإن قلنا 
احلسن بالضم واإلسكان مصدر فتقديره قوال ذا حسن ومقوال أي ناقال ألن الناقل يقول غريه ما ينسبه إليه أي 



لتمييز كقولك هللا دره فارسا وحسبك به ناصرا أحسن يف نقلك وتوجيه ما تنقله من هذه القراءات ونصبه على ا
ألن النسبة يف املعىن إىل مصادر هذه املنصوبات أي هللا در فروسيته وحسبك نصرته وليحسن تقويلك وأداؤك هلذه 

  الوجوه من القراءات يف نسبتها إىل أرباهبا واهللا أعلم
)٤٦٥(  

  لََدى التَّْحرِميِ أَْيضاً َتَحلَّالَ ـابِتاً َوَعْنُهْم)ثَـ(َوَتظَاَهُرونَ الظَّاُء ُخفَِّف 

أي الظاء فيه خفف وثابتا حال أي يف حال ثبوته والتقدير ختفيفا ثابتا فهو نعت مصدر حمذوف وحتلال من احللول أو 
تظاهرون -، والذي هنا) وإن تظاهرا عليه(التحليل أي وحل التخفيف عنهم أيضا يف سورة التحرمي يف قوله تعاىل 

ووجه القراءتني ظاهر األصل تتظاهرون وتتظاهرا فمن شدد أدغم التاء يف الظاء ومن خفف حذف -عليهم باإلمث
إحدى التاءين وأيتهما احملذوفة فيه اختالف ألهل العربية وسيأيت له نظائر كثرية وقابل بني لفظي التحرمي وقوله حتلال 

  وهو اتفاق حسن واهللا أعلم
)٤٦٦(  

  ـفِّالَ)ُنـ(اَق )َر(ذْ )إِ(ى َوَضمُُّهْم ُتفَاُدوُهُمو وَالَْمدُّ َوَحْمَزةُ أَْسرى ِفي أَُسار
أي وقراءة محزة أسرى أو محزة يقرأ أسرى يف موضع أسارى فلفظ بالقراءتني فلم حيتج إىل تقييد وأسرى مجع أسري 

وهو عدم النشاط كقتيل وقتلى وأسارى قيل أيضا مجع أسري كقدمي وقدامى وقيل مجع مجع ككسالن ملا مجعهما ملعىن 
فكما قالوا كساىل قالوا أسارى وقيل هو مجع أسرى وفداه وفاده واحد وقيل معىن املفاعلة حمقق يف فاد وقوله 

وضمهم يعين يف التاء واملد يعين به األلف ويلزم من ذلك فتح الفاء والباقون بفتح التاء والقصر وإسكان الفاء ولو 
، حلصلت قيود القراءتني وراق الشراب أي ) لتفدوهم واملد إذ رق نفالأسارى قل أسرى فز وضم حمركا (قال ، 

صفا ورقين الشيء أعجبين ونفل أي أعطى النفل وهو الغنيمة يشري بذلك إىل ظهور معىن القراءة يريد قوله تعاىل 
  )وإن يأتوكم أسارى تفادوهم(
)٤٦٧(  

  ِللَْباِقَني بِالضَّمِّ أُْرِسالََواٌء َو)َد(َوَحْيثُ أََتاَك الْقُْدُس إُِسكَانُ دَاِلِه 

إمنا كان إسكان داله دواء ألنه أخف ومها لغتان الضم ألهل احلجاز واإلسكان لتميم وإمنا احتاج إىل بيان قراءة 
الباقني ألن اإلسكان املطلق ضده الفتح ال الضم وأرسل أي طلق ومرفوعه ضمري القدس أو الدال وحيث متعلق 

عامله وهو مصدر من باب االتساع يف الظروف وقد نص على جوازه غري واحد من احملققني باإلسكان وتقدميه على 
وكأن الناظم رمحه اهللا كان يرى ذلك فقد تكرر ذلك يف نظمه وقد سبق يف قوله وإن تزد لربك تنزيها وكان ميكنه 

  أن حيترز هنا عن ذلك بأن يقول وإسكان دال القدس يف كل موضع دواء
)٤٦٨(  

  َوْهَو يف الِْحْجرِ ثُقِّالَ) َحقٌّ(لُ َخفِّفُْه َوُتنْزِلُ ِمثْلُُه َوُتنْزِلُ َوُينْزِ

التخفيف يف هذا والتشديد لغتان وقيل يف التشديد داللة على التكثري والتكرير وبناء فعل يكون كذلك غالبا وأنزل 
شدد يف معىن أنزل إمجاعهم على قوله ونزل واحد يف التعدية وأنزل أكثر استعماال يف القرآن ويدل على أن نزل امل

، وإمنا كرر الناظم هذه األلفاظ الثالثة ألن مواضع اخلالف يف القراءتني ) لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة(تعاىل 



ال خيرج عنها من جهة أن أوائل األفعال ال ختلو من ياء أو تاء أو نون وقوله وهو عائد على آخر األلفاظ الثالثة 
، واآلخر ) ما ننزل املالئكة(وهو ننزل ألن الذي يف احلجر موضعان أحدمها حلمزة والكسائي وحفص  املذكورة

، ويف هذا البيت نقص يف موضعني أحدمها أن األلفاظ اليت ) وما ننزله إال بقدر معلوم(جلميع القراء وهو قوله 
مسند للفاعل كاألمثلة اليت ذكرها  ذكرها ال حتصر مواضع اخلالف من جهة أن مواضع اخلالف منقسمة إىل فعل

، ) من قبل أن تنزل التوراة-أن ينزل عليكم من خري من ربكم(وإىل أمثلة مسندة للمفعول ومل يذكر منها شيئا حنو 
فضابط مواضع اخلالف أن يقال كل مضارع من هذا اللفظ ضم أوله سواء كان مبنيا للفاعل أو للمفعول وقوله 

، وبذلك ضبطه صاحب التيسر فقال إذا كان ) وما ينزل من السماء وما يعرج فيها(قوله ضم أوله احترازا من مثل 
مستقبال مضموم األول وكذا قال مكي وغريه املوضع الثاين الذي يف احلجر مل يبني من ثقله وليس يف لفظه ما يدل 

ا خالفا أصلهما فيه كما خالف كل على أن تثقيله جلميع القراء إذ من اجلائز أن يكون املراد به مثقل حلق دون غريمه
وينزل حق خفه كيفما أتى ولكنه يف احلجر للكل (واحد منهما أصله فيما يأيت يف للبيت اآليت وصوابه لو قال ، 

، وهذا اللفظ يشمل املوضعني يف احلجر ألن األول وإن اختلفت القراءات فيه مشدد للجميع ، على ما يأيت ) ثقال
ل ننزله يف احلجر للكل ثقال فينص على ما يوهم أنه خمتلف فيه وال حاجة إىل التنبيه على بيانه يف سورته أو يقو

  املوضع اآلخر ألن ذلك سيفهم من ذكره يف سورته وقلت أيضا يف نظم

  بدل هذا البيت وما بعده يف هذه املسئلة ثالثة أبيات ستأيت إن شاء اهللا
)٤٦٩(  

  ِذي يف اَْألْنَعامِ ِللَْمكِّي َعلَى أَنْ ُينَزِّالََوُخفَِّف ِللَْبصْرِي بُِسْبَحانَ َوالَّ
، وخالف ابن كثري أصله بسبحان ) وقالوا لوال نزل عليه(خالف أبو عمرو أصله يف األنعام فثقل ألنه جواب قوله 

يف األنعام ، فثقل فيهما مجعا بني اللغتني وبني الذي ) حىت تنزل علينا كتابا(-)وننزل من القرآن(وفيها موضعان ومها 
بقوله على أن ينزل فهو عطف بيان ولو عكس فقال وثقل للمكي بسبحان والذي يف األنعام للبصري ألوهم انفراد 

  كل واحد منهما بذلك وليس األمر كذلك
)٤٧٠(  

  ِشفَاُؤُه َوُخفَِّف َعْنُهْم ُيْنزِلُ الْغَْيثَ ُمْسَجالَ) َحقٌّ(َوُمْنزِلَُها التَّْخِفيُف 
وعلى -ربنا أنزل علينا مائدة(، يف املائدة كقوله تعاىل قبله ) إين منزهلا عليكم(لكسائي على ختفيف وافق محزة وا

، ) وأنزلنا من السماء ماء-أنزل من السماء ماء(، يف لقمان والشورى لقوله يف غري موضع ) ينزل الغيث-ختفيف
ني وقلت أنا ثالثة أبيات بدل هذه الثالثة ومسجال أي مطلقا وهو نعت مصدر حمذوف أي ختفيفا مطلقا ليعم املوضع

وخفف للبصري بسبحان والذي يف األنعام للمكي (، ) وينزل مضموم املضارع خفه حلق على أي احلروف تنقال(، 
  )لكل لو حق شاء منزهلا وينزل الغيث ختفيفا حبرفني أسجال(، ) ويف احلجر ثقال

)٤٧١(  
  وِالَ) ُصْحبَةٌ(ْعَدَها َوعى َهْمَزةً َمكُْسوَرةً َوجِبْرِيلَ فَْتُح الْجِيمِ َوالرَّا َوَب

)٤٧٢(  
  بِحَْيثُ أََتى وَالَْياَء َيْحِذُف ُشْعَبةٌ َوَمِكيُُّهمْ يف الْجِيمِ بالْفَْتحِ ُوكِّالَ

وعى أي حفظ ومهزة مفعوله وصحبة فاعله أي مهزوا بعد فتحهم اجليم والراء وحذف أبو بكر الياء بعد اهلمزة فقرأ 
والباقون أثبتوا الياء فقرأ محزة والكسائي جربءيل وابن كثري مل يفتح إال اجليم وليس من أصحاب اهلمز فقرأ  جربئل



  ، وكل هذه لغات يف هذا االسم وفيه غري ذلك واهللا أعلم) جربيل(، والباقون بكسر اجليم والراء ) جربيل(
)٤٧٣(  

  جَْمالَ)أَ(ـجٍَّة َوالَْياُء ُيْحذَُف )ُحـ(ـلًى )َعـ(َوَدْع َياَء مِيكَأَِئيلَ وَالَْهْمَز قَْبلَُه 
، ) ميكائل(، على وزن ميثاق وحذف نافع الياء وحدها فقرأ ) ميكال(، أي حذف أبو عمرو وحفص اهلمز فبقي 

والباقون أثبتومها وكل ذلك لغات فيه أيضا وأمجال حال أو نعت مصدر حمذوف أي حذفا مجيال ويف ميكاءيل ياءان 
د امليم والثانية بعد اهلمزة ودلنا على أنه أراد الثانية قوله واهلمز قبله فلما عرف ذلك أعاد ذكرها حبرف األوىل بع

  العهد فقال والياء حيذف أمجال
)٤٧٤(  

  الُْعالَ) َسَما(ـْحٌو )َنـ(ـَرطُوا وَالَْعكُْس )شـَ(ـَما )كَـ(َولِكْن َخفَيٌف وَالشََّياِطُني َرفُْعُه 
لعربية أن لكن إذا خففت بطل عملها فارتفع ما بعدها أي خفف ابن عامر ومحزة والكسائي أي كما شرط أهل ا

، ومل ينبه على حركة النون ولو نبه ) ولكن الشياطني كفروا(فلزم كسر النون اللتقاء الساكنني فقرءوا ) لكن(
ر وكال أو وصال فتكون قراءة عليها وترك ذكر قراءة الباقني ألهنا تعلم من الضد كان أوىل فيقول والنون بالكس

الباقني تشديد النون وفتحها ونصب الشياطني وهذه أضداد ما تقدم ذكره وقوله والعكس حنو يعين تشديد لكن 
ونصب الشياطني على أنه اسم لكن أي هذا أيضا وجه من وجوه علم النحو مسا العال أي طال العال يعين أنه حنو 

يار الفراء قال تشديد لكن بعد الواو أوجه من ختفيفها وأفصح ألهنا إذا رفيع أي ذلك وجه قوي أيضا وهو اخت
خففت صارت حرف عطف والواو حرف عطف فلزم أن ال تعمل كسائر حروف العطف وحنو مسا العال رمز قراءة 

اصطلح  الباقني ومل يكن حمتاجا إليه فإنه لو قال والعكس غريهم تال حلصل املراد واستعمل العكس مبعىن الضد الذي
  عليه وهذا كما قال يف سورة اإلسراء ويف مرمي بالعكس حق شفاؤه

)٤٧٥(  
  لَى)إِ(كَْت )ذَ(ـفَى َوُنْنِسَها ِمثْلُُه ِمْن غَْيرِ َهْمزٍ )كَـ(َوَنْنَسْخ بِهِ َضمٌّ َوكَْسٌر 

لداللة على يعين ضم أوله وكسر ثالثه من أنسخ أي أمر بالنسخ والنسخ اإلزالة وقوله كفى أي كفى ذلك يف ا
القراءتني لفظا وضدا فإن ضد الضم والكسر معا الفتح مث قال وننسها مثله أي بضم أوله وكسر ثالثه أيضا وقد 

اتفق يف الكلمتني أن املضموم فيهما حرف النون واملكسور حرف السني وزاد يف ننسها أن قال من غري مهز لتأخذ 
حركته فيقتصر على أقل ما يصدق عليه اسم اهلمز وهو اإلتيان  اهلمز يف القراءة األخرى ومطلق اهلمز ال يقتضي

هبمزة ساكنة فهو بال مهز من النسيان أي تذهب حبفظها من القلوب وقيل هو من نسيت الشيء إذا تركته وأنسيته 
من  أمرت بتركه أي نأمر بترك حكمها أو تالوهتا فكل من هذه املعاين قد وقع فيما أنزل من القرآن وقراءة اهلمز

اإلنساء الذي هو التأخري أي نؤخرها إىل وقت هو أوىل هبا وأصلح للناس أي نؤخر إنزاهلا والضمري يف ذكت للقراء 
وإىل واحد اآلالء وهو النعم يقال املفرد بفتح اهلمزة وكسرها وهو يف موضع نصب على التمييز أو احلال أي ذات 

  نعمة
)٤٧٦(  

  ـفِّالَ)كُـ(ى ُسقُوطَُها َوكُْن فََيكُونُ النَّْصبُ يف الرَّفْعِ َعِليٌم َوقَالُوا الَْواُو اُْألولَ



وقالوا اختذ (-)إن اهللا واسع عليم(يعين قوله تعاىل -عليم-الذي قبله-وقالوا-يعين أسقط ابن عامر الواو األوىل من
أسقطها ابن عامر اتبع فيها  ، وهذه الواو اليت) وقالوا لن يدخل اجلنة(، احترز بتقييده عما قبله من قوله ) اهللا ولدا

مصاحف أهل الشام فإهنا مل ترسم فيها فالقراءة حبذفها على االستئناف وألن واو العطف قد حتذف إذا عرف 
موضعها ورمبا كان حذفها يف أثناء اجلمل أحسن وال سيما إذا سيقت للثناء والتعظيم أال ترى إىل حسنه يف قوله 

، ) الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان(، ويف قوله ) ألمر يفصل اآلياتيدبر ا(تعاىل يف أول سورة الرعد 
وقول الناظم عليم وقالوا هذا اجملموع مبتد وقوله الواو األوىل بدل من املبتدا بدل البعض وسقوطها بدل من الواو 

اللفظ وسقوطها مبتدا ثالثا واحترز بدل االشتمال وجيوز أن يكون الواو األوىل مبتدأ ثانيا أي الواو األوىل من هذا 
بقوله ألوىل من الواو اليت بعد الالم وقوله وكن فيكون أيضا مبتدا معطوف على املبتدا األول والنصب يف الرفع 

مبتدا ثان هلذا املبتدأ أي النصب فيه يف مواضع الرفع ويف كفال ضمري تثنية يرجع إىل املبتدأين فهو خرب عنهما أي 
وىل من عليم وقالوا والنصب يف الرفع من كن فيكون كفال أي محال فهو كما تقول زيد ثوبه سقوط الواو األ

وعمرو قميصه مسلوبان كأنك قلت قميص زيد وقميص عمرو مسلوبان وجيوز أن يكون خرب سقوطها حمذوفا دل 
تثنية وجعلها ضمري عليه قوله كفال الذي هو خرب النصب يف الرفع فاأللف يف كفال على هذا لإلطالق ال ضمري 

تثنية أوىل لترتبط املسئلتان لقارئ واحد على ما هو غرض الناظم فإن هذا موضع ملبس إذ ال مانع من أن تكون 
املسئلة األوىل للرمز السابق يف البيت الذي قبل هذا البيت فإنه مل يأت بينهما بواو فاصلة وقد أتى بني هاتني 

فيكون فيظهر كل الظهور التحاق املسئلة األوىل مبا تقدم وإذ كان قد أحلق املسئلتني بواو فاصلة وهي قوله وكن 
  ، بالرمز السابق يف إمشام أصدق على ما سيأيت) فتثبتوا(قراءة 

مع وجود الواو الفاصلة بينهما فإحلاق هذا يكون أوىل وكذا قوله يف األنفال والنعاس ارفعوا وال هو حلق املرموز 
ياء ضم -سنكتب-قد مجع الناظم بني ثالث مسائل لرمز واحد يف قوله يف آل عمران لقراءة يغشاكم ، فإن قلت

البيت فال بعد يف مجع مسئلتني لرمز واحد ، قلت ذلك البيت ليس فيه اإللباس املذكور فإنه ما ابتدأ به إال بعد واو 
رمز إال يف آخر البيت فكان جلميع  فاصلة قبله فلم يبق ما يوهم التحاقه مبا قبله وتعني أن يكون رمزه بعده ومل يأت

وقتلهم (ما هو مذكور يف البيت ، فإن قلت ففيه واو يف قوله وقتل ارفعوا ، قلت هو من نفس التالوة يف قوله تعاىل 
، ولو مل تكن من التالوة ملا أومهت الفصل إذ ما قبلها ال رمز له فيكون لعطف مسئلة على مسئلة أي قراءة ) األنبياء

فالن وما أحسنه لو قال عليم وقالوا الشام ال واو عنده وال حاجة إىل االحتراز عن الواو اليت بعد الالم هذا وهذا 
لبعد وهم ذلك وكان البيت قد خلص من هذا البحث الطويل ففي النظر يف وجه قراءة النصب يف فيكون شغل 

لى يقول وإن شئت على االستئناف شاغل ، قال الزجاج كن فيكون رفع ال غري من جهتني إن شئت على العطف ع
، نصبا قال وهذا غري جائز يف العربية ألنه ال يكون ) كن فيكون(املعىن فهو يكون وقال ابن جماهد قرأ ابن عامر 

اجلواب لألمر هاهنا بالفاء إال يف يس والنحل فإنه صواب وذلك نسق يف ذينك املوضعني ال جواب وقال يف سورة 
، بالنصب قال وهو وهم وقال هشام كان أيوب بن متيم يقرأ فيكون ) كن فيكون(وحده آل عمران قرأ ابن عامر 

، رفعا واعلم أن قراءة ابن عامر بالنصب مشكلة ألن النصب بالفاء يف جواب األمر ) فيكون(نصبا مث رجع فقرأ 
رت هذا فيما حنن حقه أن ينزل منزلة الشرط واجلزاء فإن صح صح فتقول قم فأكرمك أي إن تقم أكرمتك ولو قد

فيه فقلت إن يكن يكن مل يكن مستقيما كيف وأنه قد قيل إن هذا ليس بأمر على احلقيقة وإمنا معناه أن هللا إذا أراد 
  شيئا أوجد مع إرادته له فعرب هبذه العبارة عنه فليس هذا مثل قم فتقوم



ون املراد به غري ذلك قال أبو علي الفارسي فقيل جاز النصب لوجود لفظ األمر وال اعتبار باملراد به فال يضر أن يك
أماكن فإنه وإن كان على لفظ األمر فليس بأمر ولكن املراد به اخلرب أي يكون فيكون أي يوجد بإحدائه فهو مثل 

، والتقدير مده الرمحن وبىن أبو علي على هذا ) فليمدد له الرمحن مدا(أكرم بزيد أي إنه أمر مبعىن اخلرب قال ومنه 
ل فيكون بالرفع عطفا على كن من حيث املعىن وضعف عطفه على يقول ألن من املواضع ما ليس فيه يقول أن جع

، ومل ير عطفه على قال من حيث أنه مضارع فال يعطف ) مث قال له كن فيكون( كاملوضع الثاين يف آل عمران وهو 
، فقال أمر ) اللئيم يسبين فمضيت  ولقد أمر على(على ماض فأورد على نفسه عطف املاضي على املضارع يف ، 

فليجز عطفه -كان-يف هذه آلية مبعىن-يكون-مبعىن مررت فهو مضارع مبعىن املاضي فعطف املاضي عليه ، قلت و
على قال مث قال أبو علي وقد ميكن أن يقول يف قراءة ابن عامر ملا كان على لفظ ألمر وإن مل يكن املعىن عليه محل 

، على أنه أجرى ) قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة(ل أبو احلسن حنو قوله تعاىل صورة اللفظ قال وقد مح
جمرى جواب ألمر وإن مل يكن جوابا له يف احلقيقة فكذلك قول ابن عامر يكون قوله فيكون مبنزلة جواب األمر حنو 

  ائتين فأحدثك ملا كان على لفظه
)٤٧٧(  

  َيمٍ َوِفي الطَّْولِ َعْنُه َوْهَو بِاللَّفِْظ أُْعِمالََويف آلِ ِعْمَراٍن يف االُولَى َومَْر

) احلق من ربك(، احترازا من الثانية وهي اليت بعدها ) ويعلمه الكتاب(أي يف اآلية األوىل وهي اليت بعد يكون فيها 
، ) الذين جيادلون أمل تر إىل(، والطول سورة غافر واليت فيها بعدها ) وإن اهللا ريب وربكم(، واليت يف مرمي بعدها 

والضمري يف عنه البن عامر وقوله وهو يعين النصب باللفظ أعمال أي اعترب فيه لفظ األمر ال حقيقته فاستعمل يف 
قل لعبادي (فيكون يف هذه املواضع األربعة وإن مل يكن جوابا على احلقيقة وقد اعتربت املراعاة اللفظية يف قوله 

، وقال جرير قوال ) وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن-قل للذين آمنوا يغفرا-فقوااللذين آمنوا يقيموا الصالة وين
فقلت جلناد خذ السيف واشتمل عليه برفق وارقب الشمس (حلجاج يدع مدح كودن وقال عمر بن أيب ربيعة ، 

قوله ارقب ، فجعل تغرب جوابا ل) وأسرج يل الرجناء واعجل مبمطري وال يعلمن خلق من الناس مذهيب(، ) تغرب
  وهو غري متوقف عليه ولكنها معاملة لفظية

)٤٧٨(  
  اوِياً َواْنقَاَد َمْعَناُه َيعُْمالَ)َر(ـفَى )كَـ(َويف النَّْحلِ َمْع يس بِالَْعطِْف َنْصُبُه 

-، فالنصب يف) أن يقول له كن فيكون(، هذان موضعان آخران إال أن يقول الذي قبله منصوب فيهما وهو 
فهذا معىن قوله بالعطف نصبه مث قال كفى راويا أي كفى راويه النصب يف توجيهه -أن يقول-ىعطفا عل-فيكون

وانقاد معناه مشبها يعمل وهو اجلمل القوي يعمل يف السري وهلذا تابع الكسائي ابن عامر يف نصبهما وقد ذكر هذا 
 هذين املوضعني قد ذكر الزجاج وغريه التوجيه غري واحد من أئمة العربية والقراءة ويؤيده أن قراءة الرفع يف غري

خربا -فيكون-أهنا معطوفة على يقول املرفوع فإن قلت هذا مشكل من جهة أخرى وهي أنه يلزم منه أن يكون
خرب عنهما فما عطف عليه يكون خربا أيضا -أن يقول-يف يس ألن قوله-وأمره-يف النحل-قولنا-للمبتدأ الذي هو

رج فيقاتل فيكون املطلوب منه أمرين مها اخلروج والقتال وهذا املعىن ال يستقيم كما تقول املطلوب من زيد أن خي
هاهنا ألن التقدير يصري إمنا قولنا لشيء قول كن فيكون فيؤول املعىن إىل إمنا قولنا كون فهو كما ترى مشكل 

عن املندي على ألن كل واحد منهما يصح أن يكون خربا ) فإن املندى رحله فركوب (وليس مثل قول علقمة 



اجلهة اليت قصدها من التجويز قلت القول يف اآلية ليس املراد منه حقيقته كما سبق ذكره وإمنا عرب به عن سرعة 
، فكأنه سبحانه قال إذا أردنا شيئا وقع ومل ) وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر(وقوع املراد فهو لقوله تعاىل 

فالعطف غري مناف هلذا املعىن فصح فهذه ستة مواضع وقع -ن فيكونك-يتخلف عن اإلرادة فعرب عن ذلك بقول
فيها قراءة النصب منها املوضعان اآلخران نصبهما بالعطف واألربعة السابقة منصوبة على لفظ جواب األمر وبقي 

ضهم ، وعلل ذلك بع) ويوم يقول كن فيكون(موضعان مل خيتلف يف رفعهما ومها الثاين يف آل عمران ويف األنعام 
  بأنه معطوف على ماض لفظا يف آل عمران وتقديرا يف األنعام واهللا أعلم

)٤٧٩(  
  ـلُوداً َوْهَو ِمْن َبْعِد نَفْيِ الَ)ُخـ(َوُتسْأَلُ َضمُّوا التَّاَء َوالَّالَم َحرَّكُوا بَِرفْعٍ 

معىن قوله وهو من بعد نفي ال ، فقرأه اجلماعة بعد ال النافية فهذا ) وال تسأل عن أصحاب اجلحيم(يعين قوله تعاىل 
واملعىن أنت غري مسئول عنهم وقراءة نافع جبزم الفعل على النهي أي ال تسئل عنهم أي احتقرهم وال تعدهم 

  وخلودا مصدر أي خلد ذلك خلودا وثبت واستقر أو التقدير حتريكا ذا خلود واهللا أعلم
)٤٨٠(  

  الَح َوَجمَّالَ)لـَ(ُر إَْبَراَهاَم َوفيهاَ َويف َنصِّ النِّساَِء ثَالَثَةٌ أَوَاِخ
وفيها يعين يف سورة البقرة ويف نص النساء أي وفيها نص اهللا سبحانه عليه يف سورة النساء كما تقول يف نص 

الشافعي كذا أي يف منصوصه الذي نص عليه مث نضيف النص إىل حمله فنقول يف نص األم كذا أي فيهما نص عليه 
ذا ولو قال ويف آي النساء لكان أحسن وأظهر وقوله أواخر صفة لثالثة وإبراهام مبتدأ الشافعي يف كتاب األم ك

وفيها متعلق باخلرب أي إبراهام الح يف سورة البقرة يف مجيع ما فيها من لفظ إبراهيم يقرؤه هشام إبراهام باأللف ويف 
وأوحينا إىل (-)يفا واختذ اهللا إبراهيم خليالواتبع ملة إبراهيم حن(النساء ثالثة مواضع كذا وهي أواخر ما فيها يعين 

، فقرأه هشام بالياء وجعل بعضهم إبراهام بدال من ثالثة ) فقد آتينا آل إبراهيم(، احترازا من األول وهو ) إبراهيم
أواخر على حذف مضاف أي كلمات إبراهام وجعل قوله وفيها خرب املبتدأ الذي هو قوله ثالثة أواخر إبراهام ويف 

لنساء عطف على اخلرب ويلزم من هذا اإلعراب أن تكون الثالثة األواخر يف البقرة وهو خطأ والصواب يف نص ا
اإلعراب ما قدمته واهللا أعلم ، وال يفهم من القصيدة قراءة اجلماعة ألنه ليس يف اصطالحه أن ضد األلف الياء وإمنا 

دته يف مثل ذلك أن يلفظ بالقراءتني معا كقوله ومحزة القراءة املشهورة أظهر من ذلك وكان طريقه املعلومة من عا
أسرى يف أسارى سكارى معا سكرى وعامل قل عالم وليس ذلك من باب استغنائه باللفظ عن القيد ألن الوزن 

  ، حلصل) ويف يا إبراهيم جا ألف ويف ثالث النساء آخرا الح واجنال(يستقيم له على القراءتني ولو قال ، 

  الغرض
)٤٨١(  
  ْع آِخرِ اَألْنَعامِ َحْرفَا َبَراَءٍة أَخِرياً وََتْحَت الرَّْعِد َحْرٌف َتنَزَّالََوَم

، ويف براءة أيضا ) دينا قيما ملة إبراهيم(ويف األنعام لفظ إبراهيم يف مواضع وقع اخلالف يف آخرها وهو قوله تعاىل 
، وحتت الرعد ) إن إبراهيم ألواه(و)اهيم ألبيهوما كان استغفار إبر(مواضع اخلالف منها يف حرفني من آخرها ومها 

  ، وأخريا ظرف أي وقفا أخريا واهللا أعلم) وإذا قال إبراهيم رب اجعل(يعين سورة إبراهيم فيها 
)٤٨٢(  



  َويف َمرَْيمٍ َوالنَّْحلِ خَْمَسةُ أَحُْرٍف َوآِخُر َما ِفي الَْعْنكَُبوِت ُمنَزَّالَ
، ويف مرمي ثالثة ) مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم(-)إن إبراهيم كان أمة(حل أي يف جمموعهما مخسة اثنان يف الن

، وآخر ما يف العنكبوت هو ) ومن ذرية إبراهيم(-)أراغب أنت عن آهليت يا إبراهيم(-)واذكر يف الكتاب إبراهيم(
، ومنزال حال من ما وهي ) لقومه وإبراهيم إذ قال(، احترازا مما قبله وهو ) وملا جاءت رسلنا إبراهيم(قوله تعاىل 
  مبعىن الذي

)٤٨٣(  
  َويف النَّْجَم وَالشُّورى َويف الذَّارِيَاِت وَالَْحدِيِد َوُيرْوِي يف اْمِتحَانِِه اَألوَّالَ

، وفاعل ) ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم-حديث ضيف إبراهيم-وما وصينا به إبراهيم-وإبراهيم الذي وىف(يريد 
اء يف امتحانه تعود إىل القرآن للعلم به أو إىل لفظ إبراهيم ألنه مذكور فيها واألول مفعول يروي هو هشام واهل

إال (، احترازا من قوله بعده ) أسوة حسنة يف إبراهيم(يروي أي يروي األول يف سورة املمتحنة كذلك باأللف يعين 
منها مخسة عشر يف البقرة وإبراهيم لفظ  ، فجملة ما وقع فيه اخلالف ثالثة وثالثون موضعا) قول إبراهيم ألبيه

أعجمي هو بالعربانية باأللف وتصرفت العرب فيه فقالته بالياء وجاء يف أشعارهم إبراهيم ليس بني اهلاء وامليم حرف 
وجاء أيضا إبراهيم حبذف األلف اليت بني الراء واهلاء وحكى أبو على األهوازي عن الفراء فيه ست لغات بالياء 

لواو إبراهيم إبراهام إبراهوم وحبذف كل واحد من هذه احلروف الثالثة وإبقاء احلركة اليت قبلها واأللف وا
، قال ومجلة ما يف القرآن من لفظ إبراهيم تسعة وستون موضعا رواها كلها إبراهام بألف ) إبراُهم-إبراَهم-إبراِهم(

بكار عن ابن عامر وقرأهتا كلها كذلك عن النوفل من غري استثناء شيء منها العباس بن الوليد عن عبد احلميد ابن 
عن عبد احلميد عنه ومل أقرأ عن العباس بن الوليد عنه كل ذلك إال بالياء مث ذكر يف بعض الطرق األلف يف 

األحزاب والزخرف واألعلى قال واملشهور عن أصحاب ابن عامر إثبات األلف يف ثالثة وثالثني موضعا يعين ما 
هو مكتوب يف مصاحف الشام يف ثالثة وثالثني موضعا بألف وهو الذي قدمنا ذكره ويف ستة تقدم نظمه قال و

وثالثني موضعا بالياء قال ورأيت من يقول بل مصاحف األمصار اخلمسة على ذلك قال وحدثين أبو بكر حممد ابن 
براهام باأللف ومواضع أمحد السلمي قال قال يل أبو احلسن حممد النضر بن األخرم كان األخفش يقرأ مواضع إ

إبراهيم بالياء مث ترك القراءة باأللف وقال يل أبو بكر السلمي أيضا قال يل أبو احلسن السلمي كان أهل الشام 
  يقرءون إبراهام بألف يف مواضع دون مواضع مث تركوا القراءة باأللف وقرءوا مجيع القرآن

لهم إذا لفظ إبراهيم يف القرآن وغريه قال أبراهام بألف وقال بالياء قال أبو علي وهي لغة أهل الشام قدميا كان قائ
أبو الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي دخلت بعض قرى الشام فرأيت بعضهم يقول لبعض يا إبراهام فاعتربت ذلك 

فوجدهتم ما يعرفون غريه قال أبو زرعة الدمشقي حدثنا حممد بن أسامة احلليب وكان كيسا حافظا قال حدثنا ضمرة 
-صحف إبراهام وموسى-ن علي عن أيب مجيل عن حيىي بن راشد قال صليت خلف ابن الزبري صالة الفجر فقرأع

قال أبو زرعة ومسعت عبد اهللا بن ذكوان حبضرة املشايخ وتلك الطبقة العالية قال مسعت أبا خليد القارئ يقول يف 
ك بن أنس فقال عندنا مصحف قدمي فنظر فيه القرآن ستة وثالثون موضعا إبراهام قال أبو خليد فذكرت ذلك ملال

مث أعلمين أنه وجدها فيه كذلك وقال أبو بكربن مهران روي عن مالك بن أنس أنه قيل له إن أهل دمشق يقرءون 
إبراهام فقال أهل دمشق يأكل البطيخ أبصر منهم بالقراءة فقيل إهنم يدعون قراءة عثمان رضي اهللا عنه فقال مالك 

عندي مث دعا به فإذا فيه كما قرأ أهل دمشق قال أبو بكر وكذلك رأيت أنا يف مصاحفهم ها مصحف عثمان 



، مكتوب بالياء يف مجيع القرآن إال يف البقرة فإن فيها ) إبراهيم(وكذلك هو إىل وقتنا هذا قال ويف سائر املصاحف 
عت أيب يقول صلى بنا عبد اهللا ابن بغري ياء وقال مكي األلف لغة شامية قليلة قال أبو احلسن حممد بن الفيض مس

، فبعث إليه نصر بن محزة وكان الوايل بدمشق إذ ذاك فخفقه ) وإذ قال إبراهام ألبيه(كثري القارئ الطويل فقرأ 
بالدرة خفقات وحناه عن الصالة قال األهوازي لعله جعل ذلك سببا لشيء كان يف نفسه عليه واهللا أعلم وأحكم ، 

به ذلك لكون هذا املوضع ليس من املواضع املذكورة املعدودة ثالثة وثالثون أو ألنه ملا ترك قلت وحيتمل أنه فعل 
أهل الشام ذلك استغرب منه ما قرأ وخاف من جترؤ الناس على قراءة ما ليس مبشهور يف الصالة فأدبه على ذلك 

  واهللا أعلم
)٤٨٤(  

  وا بِالْفَْتحِ َعمَّ َوأَْوغَالََوَوْجَهاِن ِفيِه ِالْبنِ ذَكَْوانَ هُهَنا َووَاتَِّخذُ
ههنا يعين يف سورة البقرة ووجه ختصيصها بذلك اتباع اخلط قال أبو عمرو الداين قال أبو عبد اهللا حممد بن عيسى 

بغري ياء ويف بعضها بالياء قال أبو عمرو ومل أجد -إبراهم-عن نصري يف سورة البقرة إىل آخرها يف بعض املصاحف
ف العراق إال يف البقرة خاصة قال وكذلك رسم يف مصاحف أهل الشام وقال أبو عبيد ذلك كذلك يف مصاح

تتبعت رمسه يف املصاحف فوجدته كتب يف البقرة خاصة بغري ياء ، قلت مل يكتب يف شيء من املصاحف األلف على 
كاأللف اليت بعد الراء يف هذا وفق قراءة هشام وإمنا ملا كتب بغري ياء أوهم أن األلف حمذوفة ألهنا هي املعتاد حذفها 

وغري ذلك ومن قرأ بالياء قال كتابتها يف أكثر املواضع بالياء دليل على أهنا -إمساعيل-ويف-إسحاق-االسم ويف
) واختذوا من مقام إبراهيم مصلى(احملذوفة ويف ذلك موافقة للغة الفاشية الصحيحة ، فهذا وجه اخلالف وقوله تعاىل 

تحها فهو بالكسر أمر وبالفتح خرب وإمنا جعل الفتح أعم ألن الضمري يرجع إىل عموم الناس ، يقرأ بكسر اخلاء وف
فيكون الفعل موجها إىل األمم قبلنا نصا وإلينا بطريق االتباع هلم ألن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد ناسخ وأما 

فيتحد العموم يف القراءتني وهذا الوجه -وااختذ-قراءة الكسر فتختص باملأمورين وجيوز أن يكون التقدير وقلنا هلم
  أوىل وقوله وأوغال أي أمعن من اإليغال وهو السري السريع واإلمعان فيه

)٤٨٥(  
  الَ)كُـ(رِِّه )دَُ(ـفاً )َصـ(ـْروِي )ُيـ(ـداً َويف فُصِّلَْت )يـَ(ْم )ُد(َوأَْرَنا َوأَْرنِي َساِكَنا الْكَْسرِ 

ى التمييز أي دامت نعمتك أو يكون حاال أي دم ذا نعمة والسكون يف هذين اليد النعمة وهو يف موضع نصب عل
، ) أرين أنظر إليك-أرين كيف حتيي املوتى-أرنا اهللا جهرة-وأرنا مناسكنا(اللفظني حيث وقعا للتخفيف كقوهلم يف 

والصفا ممدود  ، وافق على إسكانه أبو بكر وابن عامر والكال مجع كلية) أرنا الذين أضالنا(والذي يف فصلت 
  وقصره ضرورة يشري إىل قوة القراءة ألن اإلسكان هنا يف حركة البناء خبالفه يف يأمركم وحنوه واهللا أعلم

)٤٨٦(  
  ْعَتالَ)ا(ـَما )كَـ(ـلٌْق َوِخفُّ اْبنِ َعاِمرٍ فَأَُمتُِّعُه أَْوَصى بَِوّصى )طَـ(َوأَْخفَاُهَما 

، وهو الالئق بقراءة أيب عمرو ) يأمركم-و-بارئكم(تقدم ذكره يف  الطلق السمح يريد باإلخفاء االختالس الذي
، وخف ابن عامر مبتدأ واخلرب فأمتعه أي املخفف البن عامر قوله تعاىل ) أرين-و-وأرنا(والضمري يف أخفامها لقوله 

، ومتع وأوصى ووصى لغات كأنزل ونزل ) أوصى-وصى(وقوله أوصى بوصي أي يقرأ يف موضع  -فأمتعه-
  ن ختفيف فأمتعه قوله بعده قليالوحس



)٤٨٧(  
  الَ)ُصْحَبِتهِ َحـ(ـفَا َوَرُءوٌف قَْصُر )َشـ(الَ )َعـ(ـَما )كَـ(َويف أَْم َيقُولُونَ الِْخطَاُب 

، ووجه ) قل ءأنتم أعلم-وبعده-قل أجتاجوننا(، وجه اخلطاب أن قبله ) أم يقولون إن إبراهيم(يريد قوله تعاىل 
، أو يكون على االلتفات ورؤف ورءوف لغتان وال خيتص خلالف يف رءوف مبا فيه هذه ) آمنوا فإن(الغيبة أن قبله 

السورة فكان حقه أن يقول مجيعا أو حنو ذلك وكان األوىل لو قال صحاب كفى خاطب تقولون بعد أم وكل 
  رءوف قصر صحبته حال

)٤٨٨(  
  ـمِّالَ)كـُ(ُمَولِّيَها َعلَى الْفَْتحِ  ـفَا َوالَُم)َشـ(ـَما )كَـ(َوَخاطََب َعمَّا َيْعَملُونَ 

، وال خالف يف اخلطاب ) أم تقولون(، وهو ملتبس بالذي يف آخر اآلية اليت أوهلا ) ولئن أتيت(يريد الذي بعده 
 -قل ءأنتم أعلم-ما قطع حكم الغيبة وهو  -أم تقولون-وسببه أنه جاء بعد  -أم تقولون-فيها وإن اختلفوا يف 

لتباس كونه ذكره بعد رءوف وذلك يف آخر اآلية اليت بعد آية رءوف فاخلطاب للمؤمنني والغيبة ويزيل هذا اال
، فانقلبت الياء ألفا وإمنا قال كمال ألن قراءة ) ولكل وجهة هو موليها(ألهل الكتاب وفتح ابن عامر الالم من قوله 

 ملا مل يسم فاعله ألن موىل بفتح الالم اسم ابن عامر ال حتتاج إىل حذف مفعول أي لكل فريق وجهة هوموليها مبين
مفعول وبكسرها اسم فاعل فعلى قراءة اجلماعة حيتاج موىل إىل مفعولني حذف أحدمها والفاعل هو اهللا تعاىل أو 

  الفريق أي اهللا موليها إياهم أو الفريق موليها نفسه
)٤٨٩(  

  ِه َيطَّوَّْع َويف الطَّاِء ثُقِّالَلَّ َوَساِكٌن بَِحْرفَْي)َحـ(َويف َيْعَملُونَ الْغَْيَب 
، اخلطاب للمؤمنني والغيبة ألهل الكتاب واهلاء يف حبرفيه عائدة إىل يطوع أي ) ومن حيث خرجت(يعين الذي بعده 

، ويعين ) فمن تطوع خريا فهو خري له -وقوله-ومن تطوع خريا-أن يطوف هبما(وتطوع ساكن يف موضعيه ومها 
ل مستقبل فاجنزم بالشرط وعالمة اجلزم هنا السكون وإمنا عدل عن لفظ اجلزم إىل لفظ بالساكن العني ألنه فع

السكون وكان لفظ اجلزم أوىل من حيث أن يطوع فعل مضارع معرب ألن اجلزم يف اصطالحه ضده الرفع وضد 
ستعمل اللفظ املوافق السكون احلركة املطلقة وهي يف اصطالحه الفتح وهو املراد هنا يف قراءة الباقني ال الرفع فا

لغرضه مع أن الضد وهو الفتح حركة بناء فلم يكن له بد من تسمح وهذا كما يأيت يف قوله تضارر وضم الراء حق 
وحنوه وقراءة اجلماعة على أن تطوع فعل ماض وتثقيل الطاء من أجل أن أصله على قراءهتم بتطوع فأدغمت التاء 

  ، مث ذكر متام القراءة وهو أن أوهلا يا موضع التاء فقال) أن يطوف هبما(يف الظاء كما يف قوله 
)٤٩٠(  

  ـاَع َوالرِّيَح َوحََّدا َويف الكَْهِف َمْعَها وَالشَّرِيَعِة َوصَّالَ)َشـ(َويف التَّاِء َياٌء 
مثلثا وكثريا كان ينبغي أن يبني بالتقييد لفظ التاء من لفظ الياء فإهنما متفقان يف اخلط وعادته بيان ذلك كقوله بالثا 

، الستغىن بالرمز آخر ) ويف التاء نقطها حتت وحد الرياح مع الكهف الشريعة مشلال(نقطة حتت نفال فلو قال ، 
) وتصريف الرياح والسحاب(البيت للمسئلتني كما تقدم يف كفال أي قرأ هاتني القراءتني من مشلل أي أسرع وأراد 

، قرأ محزة والكسائي هذه املواضع الثالثة بالتوحيد ) وتصريف الرياح( ، ويف اجلاثية) تذروه الرياح(، ويف الكهف 
ولئن أرسلنا (أي بلفظ اإلفراد وهو الريح وهو مبعىن اجلمع ألن املراد اجلنس وأمجعوا على توحيد ما جاء منكرا حنو 



 معها تعود إىل السورة ، واهلاء يف) ويف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم(، وعلى توحيد بعض املعرف حنو ) رحيا
  اليت حنن فيها وهي سورة البقرة

)٤٩١(  
  ـصِّالَ)فـُ(ـكْراً َويف الِْحْجرِ )ُشـ(ْم )ُد(َويف النَّْملِ وَاَْألْعرَاِف َوالرُّومِ ثَانِياً َوفَاِطرِ 

شكر أو دام  أي وافقهما ابن كثري على التوحيد يف هذه السورة وإعراب قوله دم شكرا كما تقدم يف دم يدا أي ذا
) وهو الذي يرسل الرياح(، ويف األعراف ) ومن يرسل الرياح بشرا(شكرك فهو أمر مبعىن الدعاء والذي يف النمل 

ومن آياته (، وأما األول فيها فمجموع باإلمجاع وهو ) اهللا الذي يرسل الرياح فتثري سحابا(، والثاين الذي يف الروم 
ل ألن املعىن ويف الذي يف الروم ثانيا واختص محزة بتوحيد الذي يف احلجر ، وثانيا حا) أن يرسل الرياح مبشرات

، وخالفه غريه ألجل قوله لواقح كما مجعوا الذي يف الروم ألجل قوله مبشرات ) وأرسلنا الرياح لواقح(وهو قوله 
ع نشور يف قراءة ابن بضم النون ألنه مج-نشرا-مثل-وحجة محزة أن ذلك غري مانع ألن املراد باملفرد اجلمع فلواقح

  كثري وأما الكسائي فال يلزمه ذلك ألنه يقرأ بفتح النون
)٤٩٢(  

  ـلَّالَ)َهـ(اِكيِه )َز(ـصُوٌص َويف الْفُْرقَاِن )ُخـ(َويف سُوَرِة الشُّورى َوِمْن َتْحتِ َرْعِدِه 
كرماد اشتدت به الريح يف (، ويف سورة إبراهيم ) إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره(يعين قوله تعاىل 

، انفرد نافع جبمع الذي يف الشورى وإبراهيم وانفرد ابن كثري ) وهو الذي أرسل الرياح بشرا(، ويف الفرقان ) يوم
بتوحيد الذي يف الفرقان وقوله خصوص مبتدا خربه ما قبله أي خصوص لبعض القراء دون بعض واهلاء يف رعده 

إن كانت مؤنثة يعود الضمري إليها مذكرا باعتبار أهنا حرف القراءة وموضعها كما تقدم يف امتحانه فإن الريح و
واهلاء يف زاكيه للموضع أيضا أو للتوحيد املفهوم من قوله واحدا وهلل إذا قال ال إله إال اهللا وهذا آخر الكالم يف 

  مسئلة الرياح واهللا أعلم
)٤٩٣(  

  ـلِّالَ)كُـ( إِذْ َيَرْونَ الَْياُء بِالضَّمِّ َولَْو َترى َويف) َعمَّ(َوأَيُّ ِخطَابٍ َبْعُد 

، مبتدأ خربه ما قبله كقولك أي رجل زيدا على سبيل التعظيم والتفخيم لشأنه ) ولو ترى(بعد يعين بعد ذكر الريح 
ال على حمض االستفهام أي هو خطاب عظيم يتعلق به أمر فظيع من شدة عذاب اهللا يوم القيامة ملتخذي األنداد من 

ون اهللا وقيل وأي خطاب مبتدأ وعم خربه وأشار بقوله عم إىل أنه خطاب عام لكل إنسان أي ولو ترى أيها د
اإلنسان القوم الظاملني حني يرون العذاب يوم القيامة لرأيت أمرا فظيعا وشدة شديدة ال مياثلها شدة وإن كان 

م مبا هو مطلوب منه ومن مجيع قومه وهو مثل اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم فهو من باب خماطبة رئيس القو
، فأشار بقوله عم إىل أنه وإن كان ) يأيها النيب إذا طلقتم النساء(-)أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير(قوله تعاىل 

إذ -على قراءة اخلطاب و-ترى-مفعول-على لفظ اخلطاب للمفرد فاملراد به تعميم كل خماطب فالذين ظلموا
بدل -الذين ظلموا-بدال من-إذ يرون-ؤية وهي يف املوضعني من رؤية البصر وجيوز أن يكونظرف للر-يرون

، أي ولو ترى زمان رؤية الظاملني العذاب وقد ) واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت(االشتمال كما قيل ذلك يف حنو 
ولو ترى إذ -وقفوا على رهبم ولو ترى إذ-ولو ترى إذ وقفوا على النار(صرح هبذا املعىن يف آيات كثرية حنو 

ولو ترى إذ -ولو ترى إذ فزعوا فال فوت-ولو ترى إذ الظاملون موقوفون عند رهبم-الظاملون يف غمرات املوت



مفعوله على سياق -وإذ يرون-يرى-فاعل-الذين ظلموا-، وعلى قراءة الغيبة يكون) يتوىف الذين كفروا املالئكة
وما بعده معمول اجلواب احملذوف أي -أن القوة-ف على القراءتني وحمذو-لو-هذه اآليات املذكورة وجواب

لرأيت أو لرأوا أو لعلموا أن القوة هللا أي لشاهدوا من قدرته سبحانه ما تيقنوا معه أنه قوي عزيز وأن األمر ليس ما 
، ) اجلبالولو أن قرآنا سريت به (كانوا عليه من جحورهم لذلك وشكهم فيه وقيل اجلواب جبملته حمذوف مثل 

  وإمنا أهبم تفخيما لألمر كما يقول القائل لو رأيت فالنا والسياط تأخذه ولو رأيته والسيوف تغشاه من كل جانب

أي لرأيت أمرا شاقا ال صرب على رؤيته فكيف صرب من حل به أو تقديره لعلموا مضرة اختاذهم لألنداد وأن القوة 
، على قراءة الغيبة مفعول يرى وعند هذا جيوز أن يكون ) أن القوة( على تقدير ألن القوة فهو تعليل للجواب وقيل

يرى من رؤية القلب وسدت أن مسد املفعولني وقيل إن القوة على قراءة اخلطاب بدل من العذاب وقيل على قراءة 
 -ذين ظلمواال-ألقلعوا عن اختاذ األنداد وقيل-حني يرون-يف الدنيا حاهلم-ولو يرى الذين ظلموا -الغيبة التقدير

من يف قوله من يتخذ وقيل التقدير ولو يرى راء أو -مفعول كما يف قراءة اخلطاب والفاعل ضمري عائد على لفظ
، ) وال حيسنب الذين يبخلون(إنسان يف الدنيا حال الظاملني إذ يرون العذاب لعلم أن القوة هللا كما قيل يف قوله تعاىل 

يرى أحد حاهلم يف ذلك الوقت فرأى أمرا هائال وقيل املعىن ولو تيقن أي وال حيسنب حاسب وقيل التقدير ولو 
الذين ظلموا زمان رؤية العذاب فيكون املراد به اإلميان بالبعث على أن يرى مبعىن عرف وهذا من املواضع املشكلة 

لك من غري وما قدمته أحسن الوجوه يف تفسريه وإذ فيه جملرد الزمان من غري تعرض ملضى كما تستعمل إذا كذ
، وقال أبو علي إمنا جاء على لفظ املضى ملا أريد فيها من ) والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى(تعرض لالستقبال حنو 

، ومنه قد قامت الصالة واخلالف يف ) ونادى أصحاب اجلنة أصحاب النار(التحقيق والتقريب وعلى هذا جاء 
يريهم ذلك فريونه وما أحسن ما عرب عن الضمة على الياء بأن الياء يرون بفتح الياء وضمها ظاهر فإن اهللا تعاىل 

  كللت به اشبه الضمة باإلكليل وهو تاج امللك واهللا أعلم
)٤٩٤(  

  تَّالَ)َر(ـْيَف )كَـ(اِهًد )َز(ـْن )َعـ(َوَحْيثُ أَيت ُخطُوَاٌت الطَّاُء َساِكٌن َوقُلْ َضمُُّه 

ها وإسكاهنا لغتان فاإلسكان موافق للفظ املفرد ألنه مجع خطوة وهو أي كيفما رتل القرآن فإنه يضم الطاء وضم
، أي ال ) ال تتبعوا خطوات الشيطان(اسم ما بني القدمني من خطا خيطو واملصدر بفتح اخلاء فمعىن قوله تعاىل 

زاهد أي الضم تسلكوا مسالكه وال تفعلوا فعله وضم الطاء يف اجلمع لالتباع وجيوز الفتح يف اللغة أيضا وقوله عن 
  حمكي مروي عن قارئ زاهد إشارة إىل عدالة نقلته واهللا أعلم

)٤٩٥(  
  ـالَ)َحـ(ـٍد )نـَ(ـي )ِفـ(َوَضمَُّك أَولَى السَّاِكَنَني لِثَاِلثٍ ُيَضمُّ لُُزوماً كَْسُرُه 

لضم يف ند وضمك مبتدأ وما بعده مفعول به وتعليل وكسره مبتدأ ثان وهو وما بعده خرب األول أي كسر ذلك ا
حلو يف حمل رطب لني أو التقدير كسره حال يف ند وجيوز أن يكون لثالث خرب وضمك أي ضم أول كل ساكنني 

واقع عند كل ثالث يضم ضما الزما فتكون هذه الالم للتوقيت ال للتعليل مث بني القراءة األخرى فقال كسره يف ند 
يتزن له البيت فعدل إىل التأنيث ومل يتعرض الشيخ رمحه اهللا  حال وكان الوجه أن يقول أول الساكنني بالتذكري فلم

لبيانه وقال غريه التقدير وضمك السواكن األوىل من باب التقاء الساكنني مث حذف املوصوف والم التعريف 



، أي الطائفة األخرى منهم قلت ) وقالت أوالهم ألخراهم-والرسول يدعوكم يف أخراكم(وأضاف قال ونظريه 
يكون أنث باعتبار املدلول كما ذكرنا يف شرح قوله غري عشر ليعدال ألن السكون واقع يف حرف من جيوز أن 

حروف اهلجاء وأمساء حروف اهلجاء جيوز تأنيثها فأنث لفظ أوىل هبذا االعتبار وذكر لفظ الساكنني على األصل 
وذلك ألن الساكنني مىت التقيا فتارة حيرك وجيوز أن يكون التأنيث يف أوىل باعتبار احلركة أي أوىل حركيت الساكنني 

األول وتارة حيرك الثاين حنو من الرجل وانطلق ملا سكنت الالم ختفيفا كما جاء يف خاء فخذ وكانت القاف ساكنة 
لألمر فتحت القاف اللتقاء الساكنني فحركة الساكن األول يف من الرجل هي أوىل حركيت الساكنني وال حيرك 

إذا كان التقاء الساكنني يف كلمتني أو ما هو يف حكم الكلمتني كهمزة الوصل أو تقول احلركة  الساكن األول إال
األوىل هي حركة الساكن األول يف الوصل واحلركة الثانية هي حركة اهلمزة إذا ابتدأت هبا ووقفت على األول 

ركة األول حتركت اهلمزة وقوله واحلركتان معا ال جيتمعان فمهما حركت األول بطلت حركة اهلمزة وإذا بطلت ح
لثالث بضم أي حلرف ثالث مضموم وعده إياه ثالثا بأحد اعتبارين أحدمها أنه عبد قبله الساكن وقبل الساكن مهزة 

  الوصل اعتبارا بالكلمة لو ابتدئ هبا ألن الكالم يف مثل انقص واخرج وألن ذلك يف اخلط أربعة أحرف الثالث

أنه عد ذلك ثالثا باعتبار الساكن األول ألن احلكم متعلق به فبعده يف الوصل الساكن منها هو املضموم ، الثاين 
الثاين وبعدمها احلرف املضموم ومهزة الوصل احنذفت يف الدرج فالتقى الساكن الذي هو آخر الكلمة بالساكن 

قاء الساكنني ومنهم الذي هو بني مهزة الوصل واحلرف املضموم فوجب حتريك األول فمنهم من كسر على أصل الت
من ضم لالتباع كراهة اخلروج من كسر إىل ضم ومل يعتد باحلاجز ألنه ساكن فهذا معىن التعليل املفهوم من قوله 

، وشبهه ) قل الروح(لثالث يضم وهذا التعليل مبجرده ال يكفي فكم من ضمة الزمة ال يضم هلا الساكن األول حنو 
الداللة على حركة مهزة الوصل احملذوفة يف ذلك وهي الضمة وقوله لزوما أي  كما يأيت فال بد من أن يضم إىل ذلك

ذا لزوم واللزوم مصدر لزمت الشيء ألزمه لزوما أي يكون الضم الزما ال عارضا وذلك مثل أخرج ادعوا ضمة 
لالزمة وذلك حنو الراء والعني الزمة هلذه البنية مستحقة فيها بطريق األصالة احترز بذلك من الضمة العارضة غري ا

، فإن ضمة الراء إمنا جاءت ألجل ضمة اهلمزة فلو فتحت اهلمزة أو كسرت لفتحت الراء وكسرت ) إن امرؤ(
، ألن حق هذه الشني أن تكون مكسورة وأصله امشيوا كاضربوا ) أن امشوا(وكذلك الضمة يف قوله تعاىل 

فكل هذا يكسر فيه أول الساكنني وال يضمه أحد  ،) عزير ابن اهللا -بغالم امسه(وكذلك ضمة اإلعراب يف حنو 
إمنا ينفع يف قراءة من نونه والذي نونه اثنان عاصم -عزير-ألجل عروض الضمة يف الثالث والتمثيل بقوله

والكسائي فكالمها بكسر التنوين ، أما عاصم فعلى أصله يف كسر أول الساكنني مطلقا وأما الكسائي فألجل 
، الضمة فيه على حرف رابع ال على ثالث ألن التاء مشددة فهي ) أن اتقوا اهللا(له وقو-ابن-عروض الضمة يف

، فهذا متام الكالم يف تقدير الضابط الذي ذكره الناظم ) أن امشوا(حرفان هذا كله مع أن الضمة عارضة كما يف 
-إن احلكم(ه الزمة ومثله ، فهو مما اتفق على كسره مع أن ضمة الراء في) قل الروح(وقد أورد عليه قوله تعاىل 

  غلبت

، وصاحب التيسري قال إذا كان بعد الساكن الثاين ضمة الزمة وابتدئت ) عاد املرسلني-بلغت احللقوم-الروم
، ) قل الروح-و-عزير ابن اهللا-و-أن امشوا-إن امرؤ(األلف بالضم فهذا لقيد الثاين خيرج مجيع ما ذكرناه من 

-كلمة الثانية منهما مكسورة عند االبتداء هبا يف الثالثة األول ومفتوحة يفوشبهه ألن مهزة الوصل يف أول ال
وما بعده مما ذكرناه وهذا القيد كاف وحده فال حاجة إىل ذكر الضمة الالزمة ومكي رمحه اهللا مل يذكرها -الروح



يت تدخل على الساكن واقتصر على ذلك القيد ، فقال اختلفوا يف الساكنني إذا اجتمعا من كلمتني وكانت األلف ال
الثاين يف االبتداء تبتدأ بالضم وكذا قال ابن شريح االختالف يف الساكن الذي بعده فعل فيه ألف وصل يبتدئ 

، أي فحرك ذلك ) وإن مهز وصل ضم بعد مسكن فحركه ضما كسره يف ند حال(بالضم فلو أن الناظم قال ، 
هل على الطالب إال أن يف بيت الشيخ الشاطيب رمحه اهللا إشارة املسكن بالضم أو الكسر ملن رمز له لكان أبني وأس

  إىل علة الضم واهللا أعلم
)٤٩٦(  

  قُلِ اْدُعوا أَوِ انْقُْص قَالَِت اْخُرجْ أَِن اْعُبدُوا َوَمْحظُوراً اْنظُْر َمْع قَدِ اسُْتْهزَِئ اعَْتالَ

وذلك أن الساكن األول ال خيلو من أن يكون أحد هذه أمثلة ما تقدم ذكره وقد حصر أنواعه يف هذه األمثلة الستة 
هذه األحرف الستة الالم والواو والتاء والنون والتنوين والدال قال ابن الفحام جيمعهن من غري التنوين لتنود وإمنا 

أن (، ومل يتفق له التمثيل به وأغىن عنه قوله ) فمن اضطر(ذكر هذه القاعدة يف هذه السورة ألجل قوله تعاىل 
، الساكن يف اجلميع نون ولو قال من اضطرا وانقص قالت اخرج قل انظروا حلصلت ) ولكن انظر-ومثله-بدوااع

النصوصية على موضع السورة اليت هو فيها وال يضر وصل مهزة أو إسكان راء اضطر فإن لكليهما نظائر جائزة يف 
 -ال غري ومثل-أو ادعوا الرمحن-و اخرجواأ-أو انقص-، يف يونس ال غري ومثل) قل انظروا-قل ادعو(اللغة ومثل 
، وال ) أن اغدوا على حرثكم-أن اشكر هللا-أن احكم بينهم-و-أن اعبدوين-و-أن اقتلوا أنفسكم(أن اعبدوا 
  ، ومثال التنوين اثنا عشر موضعا واهللا أعلم) ولقد استهزئ-وقالت اخرج(نظري لقوله 

)٤٩٧(  
  ْسرِِه ِلَتنْوِيِنِه قالَ اْبُن ذَكَْوانَ ُمقْوِالَِسوى أَْو َوقُلْ ِالْبنِ الَْعالَ وَبِكَ

أو اخرجوا من -أو انقص منه-قل ادعوا الرمحن(يعين ضم أبو عمرو الواو من أو والالم من قل حيث وقعا حنو 
، وذلك ألن كسر الواو أثقل من ضمها والالم من قل قبلها ضمة ) قل انظروا ماذا يف السموات واألرض -دياركم
قتضى الضم فيها واهلاء يف بكسرة تعود على ابن العالء وكذا اهلاء يف لتنوينه أو أراد لتنوين هذا الكالم فترجح م

وقوله لتنوينه مفعول بكسره كما تقول عجبت من ضربه البنه وليست الم التعليل خبالف الالم يف لثالث أي قرأ 
لتنوين ليس له استقرار غريه من احلروف فإنه ابن ذكوان التنوين بالكسر الذي أليب عمرو فيه ووجه ذلك أن ا

حيذف ويبدل فلما مل يكن الزما ال يضمه ألجل االتباع ألنه كأنه زائل كما أهنم مل يضموا ألجل الضمة العارضة اليت 
  هي غري مستقرة لذلك ويقال أقوله مثل قوله أي معلما القول بذلك واهللا أعلم

)٤٩٨(  

  ـالَ)عـُ(ـي )ِفـ(بِيثٍَة َوَرفُْعَك لَْيَس الْبِرُّ ُيْنَصُب بُِخلٍْف لَُه ِفي َرْحَمٍة َوَخ
، روى عن ابن ذكوان ) كشجرة خبيثة اجتثت(، ويف إبراهيم ) برمحة ادخلوا اجلنة(يعين قوله تعاىل يف األعراف 

ن تولوا ليس الرب أ-وأما-متشابه انظروا-وحنو-عيون ادخلوها( ضمهما مجعا بني اللغتني ومل يفعل ذلك يف حنو 
هو االسم -أن تولوا-على أنه خرب ليس ورفع الباقون على أنه امسها و-الرب-، فقرأ محزة وحفص بنصب) وجوهكم

على قراءة النصب وهو اخلرب على قراءة الرفع وإمنا جاز كونه امسا ألنه مقدر باملصدر معناه توليتكم وجوهكم ، 
عال ورفعة أو يف حجج معتلية ألن عال بالضم والقصر حيتمل قال الفارسي كال الوجهني حسن وقوله يف عال أي يف 

قد تعني ألن يكون -بأن تأتوا-، ألن) وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها(اإلفراد واجلمع وال خالف يف رفع 



واو بال واو وهذا الذي ال خالف يف رفعه هو بال-ليس الرب-خربا بدخول الباء عليه وال يرد على الناظم ألنه قال
ما كان حجتهم إال -فما كان جواب قومه إال أن قالوا(وقد تعني النصب يف القرآن يف مواضع احلصر بإال وإمنا حنو 

إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن -وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا-أن قالوا
، لكن األكثر على النصب محال على نظائره ) مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا(، وجاء اخلالف يف األنعام يف ) يقولوا

مث كان (، بالعكس األكثر على الرفع ألنه ليس للحصر ويف ) ليس الرب(ووجه الرفع أنه جائز على ما ذكرناه ويف 
  ، اختلف أيضا على ما يأيت يف موضعه واهللا أعلم) عاقبة الذين أساءوا السوءاى أن كذبوا

)٤٩٩(  
  ـلُْشالَ)ُشـ(ـحَّ )َصـ(ِفيهِماَ َوُمَوصٍّ ِثقْلُُه ) َعمَّ(َولِكْن َخِفيٌف وَاْرفَعِ اْلبِرَّ 
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لسبع: كتاب  ءات ا لقرا ا األماين يف  ملعاين من حرز  ا براز    إ
لشاطيب:املؤلف ا م   اإلما

ولكن الشياطني (، والكالم فيهما كما تقدم يف ) ولكن الرب من اتقى-ولكن الرب من آمن(فيهما يعين فيهما يعين 
لغتان  من أوصى وموص من وصى وقد تقدم أهنما-وموص-، وهو على حذف مضاف أي بر من آمن) كفروا

كأنزل ونزل ، ومعىن الشلشل اخلفيف وهو حال من فاعل صح العائد على ثقله أي صح تشديده يف حال كونه 
-يف مواضع-ذلكم وصاكم به-ووصينا اإلنسان(خفيفا وإمنا خف بسبب كثرة نظائره يف القرآن اجملمع عليها حنو 

، يف ) توصون-و-يوصني-و-يوصي هبا-و-م اهللايوصيك(، وأمجعوا أيضا على التخفيف يف ) وما وصينا به إبراهيم
  سورة النساء

)٥٠٠(  
  َنا وََتذَلَّالَ)َد(ْصنِ )غُـ(ـدى )لـَ(َوِفْدَيةُ َنوِّنْ وَاْرفَعِ الْخَفَْض َبْعُد ِفي طََعامٍ 

ة قراءة نافع وابن ذكوان على إضافة فدية إىل طعام من باب خامت حديد وقراءة اجلماعة على أن طعام بدل من فدي
أو عطف بيان ولقرب هذه القراءة من األفهام جعلها كالغصن الداين املتذلل الذي ال يعجز الضعيف عن نيل مثره 

، مث ذكر اخلالف يف مجع مساكني وإفراده وكل من ) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكني(أراد قوله تعاىل 
  واهللا أعلمأضاف فدية إىل طعام مجع مساكني ومن لونه أفرد إال هشاما 

)٥٠١(  
  وَأَْبَجالَ) َعمَّ(َمَساِكَني َمْجُموعاً َولَْيَس ُمَنوَّناً َوُيفَْتُح ِمْنُه النُّونُ 

جمموعا حال أي عم يف حال كونه جمموعا ألن الذين يطيقونه مجاعة على كل واحد إطعام مسكني فعلى اجلماعة 
لى كل واحد إطعام مسكني كقوله تعاىل يف موضع آخر إطعام مساكني وقراءة الباقني باإلفراد على أن املراد وع

، أي كل واحد منهم فإذا أفرد مسكني كان مكسور النون منونا ألنه مضاف إليه وإذا ) فاجلدوهم مثانني جلدة(
مجع فتحت النون من غري تنوين ألنه غري منصرف كقناديل ودنانري وحركة النون حركة إعراب على القراءتني 

ينصرف عالمة اجلر فلم ميكن التعبري بالنصب ألن الكلمة جمرورة فكان التعبري عنها بالنصب ممتنعا  والفتح فيها ال
  ويقال أجبله الشيء أي كفاه واهللا أعلم

)٥٠٢(  

  َواؤَُنا َوِفي ُتكِْملُوا قُلْ ُشْعَبةُ الْمِيَم ثَقَّالَ)َد(َوَنقْلُ قَُراٍن َوالْقَُراِن 
كن قبلها كما يفعل محزة يف الوقف قرأها ابن كثري كذلك يف الوصل والوقف أراد نقل حركة اهلمزة إىل السا

وعطف قوله والقران باجلر على قران أي نقل هذين اللفظني أراد أن ينص على املنكر واملعرف بالالم ومن مجلة ما 
احدا من يف موضعني يف سورة القيامة وقد نص عليه صاحب التيسري وغريه وليس هو و -قرآنه-فيه اخلالف 

اللفظني املذكورين يف البيت إال أن يكون قصد ما دخله الم التعريف وما خال منها ولو أنه قال ونقل قرآن كيف 
كان أو كيف جاء دواؤنا لكان أعم وأبني وما أحلى هذا اللفظ حيث كان موجها أي ذو وجهني حصل منه بيان 

قرآن وهو قراءته وتالوته وتعليمه دواء ملن استعمله خملص القراءة بنقل حركة اهلمزة البن كثري وظاهره أن نقل ال
من أمراض املعاصي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم خريكم من تعلم القرآن وعلمه مث قراءة ابن كثري هذه حتتمل أن 



تكون من باب نقل حركة اهلمزة كما ذكر وحتتمل أن تكون من قرنت بال مهز أي مجعت ومنه القران يف احلج 
عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا أنه قال قرأت على إمساعيل بن قسطنطني وكان يقول القران اسم وليس مبهموز  وصح

ومل يؤخذ من قرأت ولو أخذ من قرأت كان كل ما قرئ قرآنا ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة واإلجنيل قال وكان 
رآن باهلمز مصدر من قرأت كالشكران والغفران يقول وإذا قرأت القرآن يهمز قرأت وال يهمز القران ، قلت والق

والذي يف سورة القيامة املراد به املصدر واخلالف فيه أيضا وذلك دليل على أن من مل يهمز نقل حركة اهلمز 
ويف -ينزل-كاخلالف يف-ولتكملوا العدة-والتسمية باملصادر كثرية واهللا أعلم وكمل وأكمل لغتان فاخلالف يف

امليم مفعول ثقل وبقي عليه فتح الكاف مل ينبه عليه وكان له أن يقول لشعبة حرك تكملوا امليم وحنو ذلك و-فأمتعه
  فحركه لشعبة أثقال-وليوفوا-ثقال أو ويف تكملوا حرك لشعبة أثقال كما قال يف سورة احلج مث

)٥٠٣(  

  لَى اَألْصلِ أَقَْبالَـلٍَّة َوجْهاً َع)جِـ(ـمى )حـِ(ـْن )َعـ(َوكَْسُر ُبيُوٍت َوالُْبُيوتَ ُيَضمُّ 
الكالم يف عطفه والبيوت كما تقدم يف قوله والقران ليجمع بني ما خال من الم التعريف وبني ما هي فيه واخلايل منها 

وتارة يكون نكرة منصوبة أو غري منصوبة حنو -بيوت النيب-و-بيوهتن-و-بيوتكم-تارة يكون معرفة باإلضافة حنو
، فإذا صح لنا دخول املضاف حتت قوله بيوت صح لنا دخول قرآنه ) أذن اهللا أن ترفع يف بيوت-فإذا دخلتم بيوتا(

املضاف حتت قوله قران وههنا كان حيسن ذكر اخلالف يف الغيوب والعيون وشيوخا وجيوب ألن الباب واحد وقد 
ن فعال جيمع على فعول مجع ذلك ابن جماهد وغريه هنا ومجعها الناظم يف سورة املائدة واألصل ضم أوائل اجلميع أل

كفلوس وفروج وقلوب ومن كسر فألجل الياء وقال الزجاج أكثر النحويني ال يعرفون الكسر وهو عند البصريني 
رديء جدا ألنه ليس يف الكالم فعول بكسر الفاء ذكر ذلك يف سورة النور وقال أو على مما يدل على جواز ذلك 

فكسر الفاء هاهنا لتقريبه من الياء ككسر الفاء من فعول وذلك مما قد أنك تقول يف حتقري عني وبيت عيينة بييت 
حكاه سيبويه قال فكما كسرة الفاء من عيينة وحنوه وإن مل يكن من أبنية التحقري على هذا الوزن لتقريب احلركة مما 

 اللفظني بعدها كذلك كسروا الفاء من جيوب وحنوها وقوله وكسر بيوت يعين كسر الباء ويضم جر الكسر يف
وجلة مجع جليل كصبية مجع صيب ووجها متييز هلم أي هم أجالء الوجوه وجيوز أن تكون حاال من فاعل يضم وجيوز 
أن يكون مفعوال حلمى أي محوا قراءهتم بالضم عن طعن من طعن يف الكسر لكون الضم جاء على األصل وجيوز أن 

األصل أقبال صفة للوجه على الوجوه كلها غري وجه يكون وجها منصوبا بفعل مضمر أي خذ وجها وقوله على 
  التمييز

)٥٠٤(  
  ـاَع وَاْنَجالَ)َشـ(َوالَ َتقُْتلُوُهْم بَْعَدُه يَقُْتلُوكُُمو فَإِنْ قََتلُوكُْم قَْصُرهاَ 

ة املد ، فقراء) وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم(أي قصر هذه األلفاظ الثالثة وهي ، 
، أي ال تبدءوهم بقتل وال قتال ) أنه من قتل(كذلك -فاقتلوهم-من قاتل وقراءة القصر من قتل وال خالف يف قوله

، أي فإن قتلوا منكم أحدا فاقتلوا منهم أي فإن قتلوا بعضكم على ) فإن قتلوكم فاقتلوهم(حىت يبدءوكم به ومعىن 
، أي فما وهن من مل ) من نيب قتل معه ربيون كثري فما وهنوا وكأين(حذف مضاف للعلم به كما سيأيت يف قراءة 

  يقتل منهم واهللا أعلم



)٥٠٥(  
  ـقًّا َوَزانَ ُمجَمَّالَ)َحـ(َوبِالرَّفْعِ َنوِّْنُه فَالَ َرفَثٌ َوالَ فُسُوٌق َوالَ 

كقولك يف داره زيد  فال رفث وما بعده مبتدأ وبالرفع نونه خربه وأضمر قبل الذكر ألن اخلرب يف نية التأخري فهو
واملعىن نونه بالرفع أي ملتبسا به فيقرأ للباقني بغري تنوين ملتبسا بصورة النصب وهو الفتح وقيل جيوز أن تكون 

، تفسريا له وأتى بقوله وال بعد قوله ) فال رفث وال فسوق(اهلاء يف نونه ضمريا مبهما قدمه بشرط التفسري وجعل 
قوله وال جدال ال خالف يف فتحه وال شك أن ال يبين معها امسها على الفتح إذا فسوق إقامة لوزن البيت وإال ف

كان نكرة وجيوز رفعه إذا كرر وجتوز املغايرة بني ما تكرر من ذلك ففي حنو ال حول وال قوة إال مخسة أوجه فعلى 
نهي عنهما وإن أتيا بلفظ اخلرب هذا جاءت القراءتان وإمنا غاير أبو عمرو وابن كثري فرفعا األولني على أن املراد ال

أي فال يكونن رفث وهو اجلماع وال فسوق وهو السباب أو املعاصي وأما وال جدال فهو إخبار حمض أي قد ارتفع 
املراء يف زمن احلج ويف مواقفه بعد ما كان االختالف فيه بني العرب من النسئ ووقوف بعضهم بعرفة وبعضهم 

النيب صلى اهللا عليه وسلم من حج فلم يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم مبزدلفة ويف احلديث الصحيح عن 
ولدته أمه فاشترط عدم الرفث والفسوق ومل يذكر اجلدال فدل على أن سياقه يف اآلية ملعىن آخر غري ما سبق له 

منهيا عنه واملراد الرفث والفسوق وهو ما ذكرناه وقراءة اجلماعة حتتمل هذا التفريق أيضا وحيتمل أن يكون اجلميع 
به خماصمة الرفقاء واخلدم واملكاريني وحيتمل هذا املعىن قراءة أيب عمرو أيضا وتكون على لغة من غاير يف اإلعراب 

فقال ال حول وال قوة والرفع يف اآلية أقوى منه يف احلوقلة لتكرر املرفوع قبل املفتوح وقوله حقا مصدر مؤكد 
معطوف على الفعل الذي نصب حقا أي حق ذلك حقا وزان القارئ الذي محل هذه لقوله نونه بالرفع وزان جممال 

  القراءة حلسن املعىن الذي ذكرناه يف التفريق بني الثالثة واهللا اعلم
)٥٠٦(  

  وِّالَ)أُ(َنا َوَحتَّى َيقُولَ الرَّفُْع ِفي الَّالمِ )َد(ًضى )رِ(ْصلُ )أَ(َوفَْتُحك ِسَني السِّلْمِ 
، فتح السني وكسرها لغتان وقد قرئ هبما الذي يف األنفال والقتال على ما ) ادخلوا يف السلم كافة( يعين قوله تعاىل

سيأيت يف األنفال وقيل الكسر مبعىن اإلسالم والفتح مبعىن االستسالم واملصاحلة وهلذا كسر أكثر القراء هنا وفتحوا 
معىن املصاحلة يف غريها فنافع وابن كثري والكسائي فتحوا يف األنفال والقتال لظهور معىن اإلسالم يف البقرة فظهور 

الثالثة وأبو بكر كسر الثالثة وأبو عمرو وابن عامر وحفص كسروا يف البقرة وحدها ومحزة فتح يف األنفال وحدها 
 ، فعلى تأويل أن الفعل مبعىن املضي أي حىت قال الرسول أو هي حكاية حال) حىت يقول الرسول(وأما الرفع يف 

ماضية والفعل إذا كان كذلك ووقع بعد حىت رفع ووجه النصب أن يكون الفعل مستقبال وإذا كان كذلك نصبته 
  على تقدير إىل أن يقول أو كي يقول على ما عرف يف علم النحو واهللا أعلم

)٥٠٧(  
  َتنَزَّالَ ـا َنصَّا َوَحْيثُ)سََمـ(َويف التَّاء فَاْضُمْم َوافَْتحِ الْجِيَم تَْرجُِع األُُموُر 

ترجع األمور مبتدأ وما قبله خربه أي وترجع األمور اضمم تاءه وافتح جيمه فيصري الفعل مبنيا للمفعول ألن اهللا 
، ورجع ثالثي سواء كان الزما أو ) كل إلينا راجعون(رجعهن والقراءة األخرى على تسمية الفاعل كقوله تعاىل 

صا منصوب على التمييز أي مسا نصه هبذا وحيث تنزال عطف على متعديا ومسا نصا خرب آخر لترجع األمور ون
  ظرف حمذوف أي هنا وحيث تنزل ترجع األمور أي حيث جاء يف سور القرآن واهللا أعلم



)٥٠٨(  
  ـاعَ بِالثَّا ُمثَلَّثًا َوغَْيُرُهَما بِالََباِء ُنقْطَةٌ اْسفَالَ)َشـ(َوإِثٌْم كَبٌِري 

، وقيد الثانية بقوله مثلثا والباء بقوله ) أكرب من نفعهما(رب فقد كثر وأمجعوا على القراءتان مبعىن واحد ألن ما ك
نقطة اسفال احترازا من التصحيف والتقدير هي ذات نقطة أسفلها على حذف املبتدأ أو التقدير هلا نقطة أسفل على 

ضاف وأقام املضاف إليه مقامه ، حذف اخلرب ولو أنه قال نقطة بالنصب لكان حاال من الباء أي ذا نقطة مث حذف امل
  وقوله وغريمها بالباء أي يقرأ بالباء واهللا أعلم

)٥٠٩(  
  قُلِ الَْعفَْو ِللَْبْصرِيِّ رَفٌْع َوَبْعَدهٌ َألْعَنْتكُْم بِالُْخلِْف أَْحَمدُ سَهَّالَ

الرفع الذي ينفقونه  قل العفو مبتدأ ورفع خربه أي ذو رفع والعفو الفضل هنا وهو ما يسهل إخراجه وتقدير وجه
، بني بني يف وجه وليس من أصله ) ألعنتكم(العفو والنصب على تقدير انفقوا العفو وأمحد هو البزي سهل مهزة 

تسهيل اهلمزة الواحدة يف كلمة ففعل ما فعله محزة يف الوقف يف وجه ألهنا مهزة مفتوحة بعد مفتوح فقياس تسهيلها 
، واوا يف الوصل ) كفؤا-و-هزؤا(ع بني اللغتني وهو نظري إبدال حفص مهزة جعلها بني بني كسأل ففي قراءته مج

  والوقف كما سبق واهللا أعلم
)٥١٠(  

  وِّالَ)ُعـ(كَْيَف ) َسَما(ذْ )إِ(َوَيطُْهْرنَ ِفي الطَّاِء السُّكُونُ َوَهاُؤُه ُيَضمُّ َوَخفَّا 

ر فتحومها وشددومها ألن السكون مهما جاء مطلقا وخفا يعين الطاء واهلاء والباقون وهم محزة والكسائي وأبو بك
فضده الفتح والضم ضده الفتح ومعىن كلمات الرمز أن هذه القراءة كيف ما عول يف تأويلها فهي سامية رفيعة 
حمتملة لألمرين ومها انقطاع الدم والغسل والقراءة األخرى ظاهرة يف إرادة االغتسال وأصلها يتطهرن فأدغمت 

ء أي حىت يغتسلن فتعني محل القراة األخرى على هذا املعىن أيضا ويف احلديث الصحيح عن أم سلمة أن التاء يف الطا
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات مث تفيضي عليك املاء فتطهرين ويف 

ا حديث حسن صحيح فيكون من قوله حىت رواية فإذا أنت قد طهرت أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وقال هذ
يطهرن هبذا املعىن أو تنزل القراءتان منزلة اجتماعهما فكأنه قيل حىت يطهرن ويتطهرن أي حىت جيتمع األمران ومها 
انقطاع الدم واالغتسال فأحدمها ال يكفي بدليل ما لو اغتسلت قبل انقطاع الدم فإن ذلك ال يبيح الوطئ فكذا إذا 

  مل تغتسل واهللا أعلمانقطع الدم و
)٥١١(  

  َوذُو َجالَ) َحقٌّ(ـاَز وَالْكُلُّ أَْدغَُموا ُتضَاَرْر َوَضمَّ الرَّاَء )فَـ(َوَضمُّ َيَخافاَ 

-خيافا-، يكون بدال من ضمري التثنية يف) أن ال يقيما حدود اهللا(قرأ محزة على ما مل يسم فاعله كيقال فقوله تعاىل 
ف زيد شره فاخلائف غري الزوجني من الوالة واألقارب وحنو ذلك وعلى قراءة وهو بدل االشتمال كقولك خفي

، جيوز أن يكون لألزواج وأن ) وال حيل لكم(اجلماعة مها اخلائفان وأن ال يقيما مفعول به واخلطاب يف قوله تعاىل 
حها مبنيا للفاعل أو ، أصله ال تضارر بكسر الراء األوىل أو بفت) ال تضار والدة(يكون للوالء وقوله سبحانه 

للمفعول على اختالف يف تفسريه والكل صحيح املعىن يف اآلية أدغمت الراء األوىل يف الثانية فمن رفع جعله خربا 



مبعىن النهي ومن فتح فهو هنى اجنزمت الراء له ففتحت اللتقاء الساكنني كقولك التعض زيدا ألن املدغم ساكن 
، على األصل ومل يقرأ هنا تضارر فقوله وضم الراء يعين الراء ) من يرتدد-وقرئ-)من يرتد منكم(ومثله يف املائدة 

املشددة الثانية من الراءين املدغمة واملدغم فيها وإمنا قال الناظم وضم الراء ومل يقل ورفع الراء ألن القراءة األخرى 
أي ذو جالء باملد أي انكشاف وظهور  بالفتح ألهنا حركة بناء فال بد من اإلخالل بإحدى العبارتني وقوله وذو جال

ويروى بفتح اجليم وكسرها وذو جال ليس برمز وكذا قوله يف آخر آل عمران وذو مال ألن الواو فاصلة وال جتعل 
  الواو يف ذلك كالواو يف وحكم صحاب على ما تقدم يف شرح اخلطبة

)٥١٢(  
  َوْجهاً لَْيَس إِالً ُمَبجَّالَ اَر)َد(َوقَْصُر أَتَْيُتْم ِمْن رِباً َوأََتْيتُمو ُهَنا 

، فالقصر مبعىن فعلتم واملد مبعىن أعطيتم ويف دار ضمري ) إذا سلمتم ما آتيتم(، يف سورة الروم وهنا ) آتيتم من ربا(
يعود على وقصر أتيتم ووجها متييز أو حال أو مفعول فعل مضمر كما تقدم يف قوله وجها على األصل أقبال واسم 

إىل الوجه واملبجل املوقر يثين على قراءة القصر خالفا ملن عاهبا وقرأت يف حاشية النسخة املقروءة  ليس ضمري يعود
على الناظم رمحه اهللا إمنا قال ليس إال مبجال ألن قصره من باب اجملئ ال من باب اإلعطاء وإمنا يتضح بتبجيله مع 

  ، أي ساملة واهللا أعلم) لمة ال شيه فيهامس(تفسري سلمتم باإلخالص من املنة واخلصام من قوله سبحانه 
)٥١٣(  

  ـلُْشالَ)ُشـ(َوحَْيثُ َجا ُيَضمُّ تََمسُّوُهنَّ َواْمدُْدُه ) َصحَابٍ(ـْن )ِمـ(َمعاً قَْدُر َحرِّْك 
على املوسع قدره وعلى (قدر مفعول حرك ومعا حال مقدمة أي حرك قدر وقدر معا أي أهنما اثنان ومها قوله تعاىل 

، ويعين بالتحريك فتح الدال ألنه مطلق وقراءة الباقني بإسكاهنا ومها لغتان وقوله من صحاب يتعلق ) درهاملقتر ق
مبحذوف ذلك احملذوف حال من فاعل حرك أو مفعوله أي آخذا له أو مأخوذا من صحاب أي منقوال عن مجاعة 

، وهو يف موضعني هنا ) نمتسوه(ثقات معروفة صحبة بعضهم لبعض ومتسوهن فاعل جاء أي حيث جاء لفظ 
من فاعلت مبعىن فعلت أو هو على بابه -متاسوهن-وثالث يف األحزاب يضم محزة والكسائي تاءه وميدان امليم فيصري

واملراد به اجلماع على القراءتني مل خيتلف يف ذلك وإن اختلف يف معىن المستم وملستم يف سورة النساء واملائدة على 
وهو رمز وهلذا مل يوهم أنه تقييد للقراءة وإن كان فيها تشديد يف السني ألنه ال يقيد إال ما يأيت والشلشل اخلفيف 

  باأللفاظ الواضحة ال باأللفاظ املشكلة املعىن واهللا أعلم
)٥١٤(  

  ضًى َوَيْبُصطُ َعنُْهْم غَْيَر قُْنُبلِ اْعَتالَ)ِحْرِميِِّه رِ(ـفَْو )َصـ(َوِصيَّةً اْرفَْع 

واهلاء يف حرميه تعود إىل لفظ وصية أو إىل الرفع الدال عليه ارفع وصفو مبتدأ ورضى خربه وصية مفعول ارفع 
رفعها على أهنا خرب مبتدأ حمذوف أي أمرهم وصية أو على حذف مضاف قبلها أي أهل -وصية ألزواجهم-أراد

وف قبلها أي عليهم وصية أو ذوو وصية أو قبل املبتدأ أي وحكم الذين يتوفون وصية أو هي مبتدأ خربها حمذ
، ) واهللا يقبض ويبسط(وصية والنصب على املفعول املطلق وهو املصدر أي يوصون وصية وقرأ هؤالء إال قنبال 

بالصاد والباقون بالسني على ما ذكره يف البيت اآليت والكالم يف وجه القراءتني حنو ما تقدم يف الصراط وقوله 
ملذكورين غري قنبل وحسن قوله اعتال أن الصاد من حروف االستعالء ويبصط مبتدأ واعتال خربه أي اعتال عن ا

  خبالف السني ومن خالف مجع بني اللغتني واهللا أعلم



)٥١٥(  
  َوبِالسِّنيِ َباِقيِهِْم َويف الَْخلْقِ َبْصطَةً َوقُلْ ِفيهِماَ الَوْجَهاِن قَْوالَ ُمَوصَّالَ

، يف األعراف كذلك وال ) بصطة(املذكورون بالصاد أيضا أي و ، مبتدأ حمذوف اخلرب أي يقرؤه ) يف اخللق بصطة(
، إال ما رواه مكي وغريه من أنه قد ) وزاده بسطة يف العلم واجلسم(، يف البقرة أنه بالسني وهو ) بسطة(خالف يف 

الوجهان  -بصطة-و-يبصط-جاء عن نافع والكسائي يف بعض الطرق بالصاد وروى عن خالد وابن ذكوان يف
والسني ومعىن موصال منقوال إلينا وذكر يف التيسري اخلالف عن خالد فيهما قال وروى النقاش عن األخفش الصاد 

هنا بالسني ويف األعراف بالصاد وقال يف غري التيسري ورأيت ابن داود قد روامها عن أيب سهل عن ابن السفر عن 
د ومل يذكر مكي عن خالد غري السني وعن ابن األخفش بالسني وقرأهتما على أيب الفتح وأيب احلسن مجيعا بالصا

  ذكون غري الصاد قال وروي عن حفص السني والصاد فيهما وبالوجهني قرأت حلفص
)٥١٦(  

  ـكُْرُه وَالَْعْيُن يف الْكُلِّ ثُقِّالَ)َسماَ شـُ(ُيَضاِعفَُه اْرفَْع ِفي الَْحدِيِد َوهُهَنا 
)٥١٧(  

  ْنَجالَ)ا(فٍَة َوقُلْ َعَسيُْتْم بِكَْسرِ السِّنيِ َحْيثُ أَتى اَر َواقُْصْر َمْع ُمَضعَّ)َد(ماَ )كَـ(
، هنا ويف سورة احلديد وجه الرفع االستئناف أي فهو يضاعفه ) من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه(يريد 

وابن  أو يكون معطوفا على يقرض ووجه النصب أنه جواب االستفهام فنصب بأن مضمرة بعد الفاء وابن عامر
-يضعف هلم(كثري شددا للعني يف مجيع هذا اللفظ كيفما دار وذلك معىن قوله والعني يف الكلِّ ثقال كما دار حنو 

، ومها لغتان ضاعف وضعف ) أضعافا مضاعفة(، وكذا مضعفة يف آل عمران يف قوله ) يضعفه لكم-يضعف هلا
، هنا ويف سورة القتال قراءة نافع ) وعسيتم(لعني واحد وعىن بقوله واقصر حذف األلف والباقون باملد وختفيف ا

بالكسر قال أبو بكر اإلدفوي هو لغة أهل احلجاز يكسروهنا مع املضمر خاصة والفتح هو األصل وقال أبو علي 
-و-رمى-و-أتيتم-و-أتى-وغريه مها لغتان ، قلت وباقي األفعال املوازنة لعسى ال خيتلف حاله مع املضمر حنو

بقوله مسا شكره أي شكر العلماء له فهو من باب إضافة املصدر -فيضاعفه-لناظم رمحه اهللا على رفعوأثىن ا-رميتم
  إىل املفعول

)٥١٨(  
  و وِِال)ذُ(ـصُوًصا غَْرفَةً َضمَّ )ُخـ(ِدفَاُع بِهاَ َوالَْحجِّ فَْتٌح َوَساِكٌن َوقَْصٌر 

الدال والسكون يف الفاء والقصر حذف األلف وهو ، هنا ويف سورة احلج والفتح يف ) ولوال دفع اهللا الناس(أراد 
أي قتلهم اهللا ، قال أبو -قاتلهم اهللا-مصدر دفع ودفاع كذلك مثل كتبت كتابا أو مصدر دافع مبعىن دفع حنو

، وأراد ذو فتح وقصر وهلذا ) ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا املنية أقبلت ال تدفع(ذؤيب فجمع بني اللغتني ، 
، يف ) إن اهللا يدافع(قوله وساكن فكأنه قال مفتوح ساكن مقصور وخصوصا مصدر ويأيت اخلالف يف  توسط بينهما
، بالفتح املصدر وبالضم املغروف وذو والء باملد أي ذو نصرة للضم أي ضمه من هذه صفته ) غرفة(سورة احلج 
  واهللا أعلم

)٥١٩(  



  ْسَوةٍ َتالَ)أُ(ا )ذَ(َواْرفَْعُهنَّ َوالَ َبْيَع نَوَّْنُه َوالَ ُخلَّةٌ َوالَ َشفَاَعةَ 
، غري أن الرفع هنا يف الثالث ومث يف اثنتني ) فال رفث وال فسوق(أي متأسيا مبن سبق والكالم فيهن كما سبق يف 

  والذين رفعوا هنا فتحو مث وبالعكس والنفي هنا خرب حمض ومث نفى مبعىن النهي واهللا أعلم
)٥٢٠(  

  الَ بَْيَع َمْع َوالَ ِخالَلَ بِإِبَْراهِيَم َوالطُّورِ ُوصِّالَ َوالَ لَْغَو الَ تَأْثِيَم
، يف سورة إبراهيم عليه ) ال بيع فيه وال خالل(، يف سورة الطور و) ال لغو فيها وال تأثيم(أي وكذلك اخلالف يف 

  السالم
)٥٢١(  

  ـجِّالَ)ُبـ(لُْف يف الْكَْسرِ َتى وَالُْخ)أَ(َوَمدُّ أَناَ يف الَْوْصلَ َمْع َضمِّ َهْمَزٍة َوفَْتحٍ 
، كلهم يثبت باأللف يف الوقف وأثبتها يف الوصل نافع وحده ) إن أنا إال نذير-أنا أقل منك ماال-أنا أحي(يريد 

فكيف أنا وانتحايل (وحذفها يف الوصل هو الفصيح وقال اإلدفوي وإثباهتا لغة بعض بين قيس وربيعة قال األعشى ، 
، وخص نافع باإلثبات ما بعده مهزة مضمومة أو مفتوحة ) أنا سيف العشرية فاعرفوين (آلخر ، ، وقال ا) القوافيا 

وفيما بعده مهزة مكسورة خالف عن قالون واملشهور عنه احلذف وهو ثالثة مواضع يف األعراف والشعراء 
  واهللا أعلم) أنا خري منه(واألحقاف وال خالف يف قصر حنو 

)٥٢٢(  
  ـَمْرَدالَ)َشـ(ٍك َوبِالرَّاِء غَْيُرُهْم َوِصلْ يََتَسنَّْه ُدونَ َهاٍء ا)ذَ(َوُنْنشُِزَها 

ننشزها بالزاي من النشز وهو الرفع يعين تركيب العظام بعضها على بعض وذاك معناه واضح بني من ذكت النار 
هم فهو موافق لقوله بالراء حنييها من أنشر اهللا املوتى أي أحيا-ننشرها-و-أي اشتعلت أو من ذكا الطيب إذا فاح

، ويقال راء باهلمز كسائر احلروف من حنو ياء وحاء وطاء وفاء ) قال من حيىي العظام وهي رميم قل حيييها(تعاىل 
وهاء وأخواهتا اليت على صورهتا خطا وأما اليت على صورة الزاي فآخر امسها ياء يف اللغة الفصيحة وهي الزاي ، 

البيت أن القراءة األوىل بالزاي املنقوطة قلت من جهة أنه بني قراءة الباقني  فإن قلت من أين يعلم من نظم هذا
بالراء املهملة وقد لفظ باألوىل وال ميكن أن يصحف الراء إال بالزاي إذ ليس لنا حرف على صورهتا يف اخلط غريها 

املنقوطة ، قلت قد تقدم جواب  ، فإن قلت فلقائل أن يقول لعله ابتدأ الكلمة باملهملة مث قال وبالزاي غريهم يعين
هذا وهو أنه اعتمد يف ذلك على ما هو األفصح يف لغة الزاي وهلذا استغىن األمري أبو نصر بن ماكوال يف كتاب 

اإلكمال يف ضبط األمساء بلفظ الزاي والراء وال يقيد بنقط وال إمهال للمغايرة بينهما يف اخلط وغريه من املصنفني 
أي إذا وصلتها مبا بعدها فاحذف اهلاء حلمزة -يتسنه-قيد ذلك زيادة يف البيان ، قوله وصلوغريه من املصنفني ي

والكسائي دون غريمها وأما يف الوقف فثباته للجميع ، لثبوهتا يف رسم املصحف ووجه حذفها يف الوصل أهنا هاء 
لسكت أو يقال هي من أصل السكت وهذا حكمها ووجه إثباهتا يف الوصل أنه وصل بنية الوقف إن قلنا إهنا ل

الكلمة وسكنت للجزم ومعىن مل يتسنه ، مل تغريه السنهات وأصل سنة سنهة فمنهم من يصغرها على ذلك فيقول 
سنيهة ويقولون ساهنت ويف اجلمع سنهات ومنهم من يقول سانيت وسنية وسنوات فال يأيت باهلاء فقراءة احلذف من 

ألوىل والشمردل اخلفيف وهو حال من يتسنه ألنه خف حبذف اهلاء والشمردل هذه اللغة وقراءة اإلثبات من اللغة ا
  أيضا الكرمي فيكون حاال من الضمري املرفوع يف صل واهللا أعلم

)٥٢٣(  



  ـصِّالَ)فـُ(ـاِفع فَُصْرُهنَّ َضمُّ الصَّاِد بِالْكَْسرِ )شـَ(َوبِالَْوْصلِ قَالَ اْعلَْم َمَع الَْجْزمِ 
ع خربه أي هو ذو شفع بالوصل مع اجلزم أي مجع بني مهزة الوصل مع إسكان آخره على أنه قال اعلم مبتدأ وشاف

فانظر إىل (فعل أمر أو يكون معىن شافع من الشفع مبعىن الزيادة ألنه زاد على ما تقدم من أفعال األمر حنو 
ى ما مل تعاين واآلمر له هو اهللا ، أي اعلم مبا عاينت قدرة اهللا عل) وانظر إىل العظام(-)وانظر إىل محارك(-)طعامك

، فيكون موافقا لقراءة ) عمرية ودع إن جتهزت غاديا (تعاىل وجيوز أن يكون هو آمرا نفسه كما قال سحيم ، 
اجلماعة باإلخبار عن نفسه فهو هبمزة القطع والرفع ، فإن قلت من أين يلزم إذا كانت مهزة قطع أن تكون مفتوحة 

ل أمر من ثالثي فهمزة قطعه بالفتح سواء وقف على قال أو وصلها هبا ومن قرأ باألمر ال مضمومة ، قلت ألنه فع
، يف سورة طه فقال ) اشدد(ووقف على قال ابتدأ هبمزة مكسورة وكان ينبغي أن يبني ذلك كما بني الضم يف لفظ 
ان هبمزة الوصل وجعل آخرا وضم يف ابتدا غريه ولو بينه ألخذ ضده وهو الفتح لقراءة الباقني وعىن بالوصل اإلتي

علم جمزوما ليؤخذ ضد اجلزم عنده وهو الرفع للقراءة األخرى ولو لفظ موضع اجلزم بالسكون للزم أن تكون 
القراءة األخرى بالفتح وقد نظمت بدل هذا البيت ضاما إليه البيت الذي فيه خلف ربوة يف بيتني يتضمنان إيضاح 

وجزءا بعدمها وال يضر ذلك فإن ربوة مقدمة يف التالوة على أكلها فقلت ، القراءتني يف قال اعلم ويتأخر بيت 
وضم لباق وافتحوا ضم ربوة على (، ) وصل مهز قال اعلم مع اجلزم وابتدا بكسر شفا واكسر فصرهن فيصال(

صوره يف ، وصرهن بالضم والكسر لغتان ومعناه اإلمالة والتقطيع يقال صاره يصريه وي) الراهنا واملؤمنني ندكال
املعنيني وقيل الكسر للقطع والضم لإلمالة وقوله فصال ، أي بني معىن الضم بقراءة الكسر ألن الكسر متمحض 

  للتقطيع عند بعضهم والضم حيتمل التقطيع واإلمالة واهللا أعلم
)٥٢٤(  

  ـالَ)ُحـ(و )ذُ(َغْيرِ كْراً َويف الْ)ِذ(ـْف َوَحْيثُماَ أُكْلَُها )صـِ(َوُجْزءاً َوُجْزٌء َضمَّ اِإلْسكَانَ 
مث اجعل (أي وجزء املنصوب وغري املنصوب وإمنا قدم ذكر املنصوب ألنه هو الذي يف سورة البقرة يف قوله تعاىل 

، وإمنا حافظ على لفظ ) جزء مقسوم(، فكان هو األصل وأتبعه ما ليس مبنصوب حنو ) على كل جبل منهن جزأ
ا تقدم ألنه اكتفى يف تلك بضبطها بدخول الم التعريف فيها وخلوها املنصوب هنا دون صراط وقران وبيوت كم

-شيئا-و-شيء-منها واجتزأ هنا بتعداد اللفظني املختلفني خطا ملا مل تأت الم التعريف يف واحدة منهما فهو مثل
ثل وقد تقدم البحث فيه يف باب نقل احلركة ، وقوله صف أي اذكره أي صف ضم اإلسكان فيهما وقد سبق أن م

هذا فيه لغتان الضم واإلسكان وقوله حيثما أكلها أي وحيثما أكلها موجود فصف ضم إسكانه أيضا ملدلول الذال 
، مصدر من معىن صف ألن الواصف ذاكر ) ذكرى( و)أكلها دائم وظلها(-)فآتت أكلها ضعفني(من ذكرى حنو 

هذه ذكرى ، وقوله ويف الغري يعين يف غري أو يكون يف موضع احلال أي صف ذاكرا أو مذكرا أو ألجل الذكرى أو 
ونفضِّل بعضها على بعض (-)خمتلفا أكله(-)أكل مخط(أكلها مما هو من لفظه إال أنه مل يصف إىل ضمري املؤنث حنو 

، زاد معهم أبو عمرو على الضم خلفة هذا وثقل ما فيه ضمري املؤنث وذو حال خرب مبتدإ حمذوف يتعلق ) يف األكل
  أي والضم يف غري ذلك ذو حال أي صاحب زينة وحلية واهللا أعلمبه يف الغري 

)٥٢٥(  
  ـفِّالَ)كُـ(ـبِّْهثُ )َنـ(َويف رُْبَوٍة ِفي الُْمْؤِمنِنيِ َوهُهناَ َعلَى فَْتحِ َضمِّ الراِء 

ء وكفال ، والفتح والضم يف الراء لغتان ويقال أيضا بكسر الرا) وآوينامها إىل ربوة(-)كمثل جنة بربوة(يريد قوله 
  مجع كافل وهو الضامن والذي يعول غريه وكىن به عن طالب العلم وخدمه



)٥٢٦(  
  َويف الَْوْصلِ ِللْبَزِّيِّ َشدِّْد َتَيمَُّموا َوَتاَء َتوَفَّى ِفي النَِّسا َعْنُه ُمجِْمالَ

الوصل ألن قراءة البزي جممال حال من الضمري يف شدد أو من اهلاء يف عنه وهو من أمجل إذا أتى باجلميل وقوله يف 
هذه ال متكن يف الوقف ألنه يشدد التاء يف أوائل هذه الكلم اآليت ذكرها واحلرف املشدد معدود حرفني أوهلما 

ساكن واالبتداء بساكن غري مقدور عليه فخص التشديد حبالة الوصل لتتصل التاء مبا قبلها وهذا التشديد إمنا هو 
واضع اليت وقع التشديد يف أوائلها هي أفعال مضارعة أوهلا تاء املضارعة مث التاء اليت إدغام تاء يف مثلها ألن هذه امل

من نفس الكلمة فأدغم البزي األوىل يف الثانية وغريه حذف إحدى التاءين ختفيفا مث هذه التاءات على ثالثة أقسام 
وال تيمموا (ما قبله حرف مد مثل  ، ومنها) إن الذين توفاهم املالئكة(منها ما قبله متحرك كالذي يف النساء 

، ) دابة-مثل-وال تيمموا(، فالتشديد يف هذين القسمني سائغ إذ مل جيتمع ساكنان على غري حدمها فإن ) اخلبيث
، فهذا يف إدغامه مجع بني الساكنني ) هل تربصون(فتمد األلف لذلك والقسم الثالث ما قبله ساكن صحيح حنو 

م عليه ومن املصنفني من يذكر هذه التاءات يف باب اإلدغام وهذا التشديد وارد يف على غري حدمها وسيأيت الكال
أحد وثالثني موضعا بال خالف عن البزي وله موضعان خمتلف عنه فيهما سيذكرمها بعد الفراغ من املتفق عليه له 

ن قال واملعول عليه هذه وقد قال مكي يف التبصرة وقد روى عن البزي أنه شدد هذا وما كان مثله يف مجيع القرآ
  املواضع بعينها وقد ذكر الناظم منها يف هذا البيت موضعني مث أخذ يف ذكر الباقي فقال

)٥٢٧(  
  َويف آلِ ِعْمَراٍن لَُه الَ َتفَرَّقُوا وَاَألنَْعاُم ِفيهاَ فََتفَرََّق مُثِّالَ

ولفظ به على صفة قراءة البزي له بالتشديد  ،) فتفرق بكم عن سبيله(-)وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم(يريد 
، وهو ممكن قراءته على رواية البزي وعلى غريها وفاعل مثال ضمري ) لتعارفوا(ومل يلفظ بغريه على ذلك إال قوله 

عائد على البزي يعين مثله أي أحضره لك وأظهره وال تفرقوا مثل وال تيمموا والتاء يف فتفرق بعد متحرك فكل 
  مستقيمهذا تشديده 

)٥٢٨(  
  َوِعْنَد الُْعقُودِ التَّاُء يف الَ َتَعاََونُوا َوَيْروِى ثَالَثاَ ِفي َتلَقَُّف مُثَّالَ

مثال مجع ماثل من قوهلم مثل بني يديه إذا قام وهو نعت ثالثا أي روى التشديد يف ثالث متشخصات من لفظ تلقف 
  اونوا مثل وال تيممواوذلك يف األعراف وطه والشعراء وكلها بعد متحرك وال تع

)٥٢٩(  
  َتنَزَّلُ َعْنُه أَرَْبٌع َوَتنَاَصُرونَ َناًرا َتلَظَّى إِذْ َتلَقَّْونَ ثقِّالَ

ألف شهر (، ويف القدر من ) على من تنزل الشياطني تنزل(، ويف الشعراء موضعان ) ما ننزل املالئكة(يف احلجر 
، مثل وال تيمموا والثاين ) وما لكم ال تناصرون(ي يف احلجر ، فالذ) ما لكم ال تناصرون(، ويف الصافات ) تنزل

إذ (و)نارا تلظى(من تنزل يف الشعراء بعد متحرك فتشديد هذه الثالثة جيد وأما األول يف الشعراء والذي يف القدر 
لنحويني إذ ، فممتنع ذلك فيها ألهنا بعد ساكن قال مكي وقوع اإلدغام يف هذا قبيح صعب وال جييزه مجيع ا) تلقونه

ال جيوز املد يف الساكن الذي قبل املشدد ، قال وقد قال بعض القراء فيه إنه إخفاء وليس بإدغام وهذا أسهل قليال 
  من اإلدغام ألن اإلخفاء ال تشديد فيه



)٥٣٠(  
  َتكَلَُّم َمْع َحْرفَْي تََولَّْوا بُِهوِدهاَ َويف ُنورَِها َواالِْمِتحاَِن َوَبْعَدالَ

، واآلخر يف قصة ) فإن تولوا فإين أخاف(يف موضعني أحدمها يف أوهلا -تولوا-، يف هود وفيها) تكلم نفسال (يريد 
والبواقي -وال تيمموا-، فقوله ال تكلم مثل) أن تولوهم(، ويف املمتحنة ) فإن تولوا فإمنا عليه ما محل(عاد ويف النور 

  جاء أيضا مشددا بعد حرف ال مث ذكر مكانه فقال-تولوا-يف إدغامها مجع بني ساكنني مث قال وبعد ال يعين لفظ
)٥٣١(  

  يف اَألْنفَالِ أَْيًضا ثُمَّ ِفيَها تََناَزُعوا َتبَرَّْجَن يف اَألحَْزابِ َمعْ أَنْ َتَبدَّالَ
، ويف القرآن غري ذلك من لفظ تولوا ومل يشدد ألنه ماض حنو ما يف سورة ) وال تولوا عنه وأنتم تسمعون(يعين 
، وكذا الذي يف ) فإن تولوا فإن اهللا ال حيب الكافرين(، والذي يف آل عمران ) فإن تولوا فاعلم أمنا يريد اهللا(ائدة امل

وال (، حيتمل الوجهني ولكن مل يذكر يف التاءات املشددة ويف األنفال أيضا ) فإن تولوا فقل حبسي اهللا(آخر براءة ، 
، فمن قبيل اجتماع ) وال أن تبدل هبن(وأما -وال تيمموا-ثالثة من قبيل، فهذه ال) وال تربجن(-)تنازعوا فتفشلوا

  الساكنني فهذه تسعة مواضع مث ذكر العاشر فقال
)٥٣٢(  

  َويف التَّْوَبِة الْغَرَّاِء َهلْ تََربَُّصونَ َعْنُه َوَجْمُع السَّاِكَنْينِ ُهَنا اْنَجلَى

ساكنني يف النظم هنا اجنال أي انكشف وذهب ألن انقضاءه يف قال الشيخ وقوله ومجع الساكنني أراد به ومجعنا لل
على (-)إذ تلقونه(-)فإن تولوا(فإن تولوا يف هود ويف النور -النظم وقع هاهنا وهي مثانية مواضع فذكرها وإن تولوا

ا ، وذكره) أن تولوهم(-)أن تبدل هبن(، وبقي عليه اثنان ) هل تربصون(-)شهر تنزل(-)نارا تلظى(-)من تنزل
وإمنا هي عشرة يف هذا البيت واحدة ويف الذي قبله واحدة ويف كل واحدة من البيتني -أن تبدل-غريه تسعة فأسقط

قبلهما أربعة وقد بينا كال يف موضعه ، قال أو يكون قوله هنا أي يف هذه القراءة ، قلت على هذا املعىن حيتمل أن 
النطق بالتشديد مع وجود الساكن الصحيح قبل التاء كما يكون الناظم أشار إىل عسر هذه القراءة وعدم حتقق 

أشار إىل ذلك يف آخر باب اإلدغام الكبري أي انكشف أمره وبان عسره وظهر تعذره وعلى الوجه األول يكون 
املعىن أن املواضع اليت يلزم من تشديدها اجلمع بني الساكنني قد ذكرت فيما تقدم وفرغ منها هنا وليس يفهم من 

ه ذكرها مرتبة بل تفرق ذكرها يف أثناء املواضع ولكالمه هذا فائدة جليلة سيأيت ذكرها بعد شرح بيتني ذلك أن
  آخرين مث متم ذكر التاءات ومل يبق إال ما هو بعد متحرك أو حرف مد فقال

)٥٣٣(  
  َتَميََّز َيرْوِي ثُمَّ َحْرَف َتَخيَُّرونَ َعْنُه َتلَهَّى قَْبلَُه الَْهاَء َوصَّالَ

، وال مينع تشديد التاء من صلة اهلاء يف عنه بواو على أصله بل ) فأنت عنه تلهى(-)ملا ختريون(-)تكاد متيز(يعين 
فهذا معىن قوله قبله اهلاء وصال أي -وال تيمموا-يصل ويشدد فيقع التشديد بعد حرف مد هو الواو فيبقى مثل

-ن خوفا من ترك الفطن لذلك كما أنه يترك الصلة يف حنووصل اهلاء بواو ومتم الناظم البيت بذلك زيادة يف البيا
ويستظهر بقول الناظم ومل يصلوا ها مضمر قبل ساكن وقد تقدم الفرق بينهما يف سورة أم القرآن يف -لعلمه الذين

يف مجلة ما قبله -عنه تلهى-شرح قوله ومن دون وصل ضم ها قبل ساكن ويف أول باب هاء الكناية وقد ذكر مكي



  ولوال الصلة لعده يف مجلة ما قبله متحرك واهللا أعلم حرف مد
)٥٣٤(  

  َويف الُْحجُراِت التَّاُء ِفي ِلَتَعاَرفُوا َوَبْعَد َوالَ َحْرفَاِن ِمْن قَْبِلِه َجالَ
-، فهذان موضعان كل واحد منهما بعد لفظ وال ومها من قبل قوله) وال تنابزوا (-)وال جتسسوا(يريد قوله تعاىل 

والكل يف سورة احلجرات وقوله جال ليس برمز لورش فهو موهم ذلك فإن مجيع األبيات يقيد  -تعارفواوقبائل ل
فيها بأهنا عنه أوله ويروى فيفهم عود ذلك إىل البزي وكل بيت خال من شيء من ذلك مل يكن فيه ما يوهم رمزا 

تكلم يف األنفال البيتني فإن اجلميع تقيد ألنه جمرد تعداد املواضع فيكون القيد فيما بعدها شامال للجميع كقوله 
، عنه فإن قلت فهذا البيت أيضا قد تقيد يف البيت بعده من قوله عنه على ) هل تربصون(بقوله يف البيت اآلخر 

وجهني قلت تكون اهلاء يف عنه عائدة على مدلول جال فاإليهام باق حباله خبالف ما تقدم فإنه مل يسبقه ما يوهم 
، أي كشف عن احلرفني اللذين قبله بداللته عليهما فهذا آخر الكلمات ) لتعارفوا(ضمري يف جال لقوله الرمز به وال

املعدودة أحدا وثالثني املشددة للبزي بال خالف منها سبعة بعد متحرك وأربعة عشر بعد حرف مد وعشرة بعد 
ة عشر بعد األلف مث ذكر له وثالث -عنه تلهى-ساكن صحيح والذي قبله حرف مد منه واحد بعد الواو وهو

  موضعني آخرين اختلف عنه فيهما فقال

)٥٣٥(  
  َوكُْنُتْم َتَمنَّْونَ الَِّذي َمْع َتفَكَُّهونَ َعْنُه َعلَى َوْجَهْينِ فَافَْهْم ُمَحصِّالَ

تقدم يف ، يف الواقعة ويصل امليم قبل ذلك كما ) فظلتم تفكهون(، يف آل عمران ، ) ولقد كنتم متنون املوت(يعين 
وال تيمموا ، فإن قلت مل ينص الناظم على صلة امليم قلت ال حاجة إىل ذلك فإنه -، فيبقى من قبيل) عنه تلهى(

، ملا احتيج إىل ذلك كما سبق وهلذا مل يذكر يف التيسر صلة ) عنه تلهى(معلوم من موضعه ولو مل ينص على صلة 
تغلني هبذه القصيدة من يظن أنه ال صلة يف امليمني لعدم نص شيء من ذلك اتكاال على ما علم من مذهبه ومن املش

الناظم عليها وذلك وهم منه والناظم وإن مل يصرح بالصلة فقد كىن عن ذلك بطريق لطيف ملن كان له لب وفهم 
، مستقيم وذلك أنه لو مل تكن هنا صلة ألدى التشديد إىل مجع الساكنني على غري حدمها وقد قال الناظم فيما قبل 

ومجع الساكنني هنا اجنال ، وكان من هذه العبارة وجود الصلة يف هذه امليم تصديقا لقوله إن اجتماع الساكنني قد 
، وما أدري ما وجه اخلالف يف تشديد هاتني التاءين وليت اخلالف كان عند ) قل هل تربصون(انقضى عند قوله 

وله فافهم حمصال أي يف حال حتصيل واشتغال وحبث وسؤال وجود الساكنني وإىل مثل هذه الدقائق واملعاين أشار بق
  ال يف حال كالل ومالل وعدم احتفال واحلمد هللا على كل حال

)٥٣٦(  
  ـالَ)ُحـ(ـِه )بِـ(ـيغَ )ِصـ(ـفَا َوإِْخفَاِء كَْسرِ الَْعْينِ )شـَ(ـَما )كَـ(نِِعمَّا َمعاً يف النُّوِن فَْتٌح 

-إن اهللا نعما يعظكم به-والذي يف سورة النساء-إن تبدوا الصدقات فنعما هي-امعا يعين هنا ويف النساء فالذي هن
وكذلك حيث ذكر الناظم معا فإن معناه أن هذا احلرف يف موضعني أحدمها أو كالمها يف هذه الصورة كما قال معا 

حنو ذلك ولو قال قد حرك فإن كان احلرف يف أكثر من موضعني مل يقل معا بل يقول حيث أتى أو مجيعا أو الكل و
معا يف الزائد على االثنني لكان سائغا يف اللغة وقد سبق تقريره يف باب اهلمز املفرد ولكنه فرق بني املعنيني بذلك 

) عسيتم(وليس حبتم أن يقول معا يف موضعي اخلالف بل قد يأيت بعبارة أخرى حنو قوله ويف الم هللا األخريين حذفها 



وهو يف موضعني فقط كما مر ذكره فإن كان اخلالف يف موضعني لكلمة واحدة  ، بكسر السني حيث أتى اجنال
وتلك الكلمة قد جاءت على أحد الوجهني يف موضع ثالث بال خالف مل يقل فيه معا ألنه ال يفهم من ذلك موضع 

ة قد ، هبا وبصادها ألن الكلم) سخريا(اخلالف من موضع االتفاق بل ينص على موضعي اخلالف كقوله وكسرك 
، كلمتان كتبتا متصلتني والتقى املثالن ) نعما(جاءت أيضا يف الزخرف ولكنها مضمومة بال خالف واعلم أن 

فأدغمت امليم يف امليم واتفق القراء على اإلدغام موافقة خلط املصحف فإهنما كتبتا مبيم واحدة وهذا موضع اتفق 
مفتوحة وقد أدغمت يف امليم من ما الداخلة عليها وكان  عليه من باب اإلدغام الكبري ألن امليم من نعم متحركة

األصل نعم ما كما تقول بئس ما وملا أريد اإلدغام مل ميكن مع سكون العني قبلها فكسرت فمن القراء من أشبع 
الكسر يف املوضعني معا وهم ابن كثري وورش وحفص وكل من فتح النون ومنهم من أخفى الكسر واختلسه تنبيها 

أصل هذه العني السكون وهم أبو عمرو وقالون وأبو بكر ، وما أحسن ما عرب عنهم الناظم بقوله صيغ به على أن 
حال وباقي القراء وهم ابن عامر ومحزة والكسائي فتحوا النون وكسروا العني وهذه هي اللغة األصلية يف هذا الفعل 

  ني إىل النون فصارت هذه هي أفصحكحمد وعلم مث سكن عينه ختفيفا لكثرة استعماله ونقلت كسرة الع

، فلما اتصلت به ما وجب اإلدغام ألجل اخلط ) نعم العبد(اللغات فيه كما قال تعاىل يف موضع ال يتصل به ما 
ولزم كسر العني ألجل الساكنني بقيت كسرة النون على حاهلا ومن فتحها عدل عن اللغة األصلية ليأيت بالكسر 

كسر اللتقاء الساكنني وجيوز أيضا يف اللغة أن يقال يف نعم اجملردة عن كلمة ما نعم  األصلي للعني وال حيتاج إىل
بكسر النون والعني ونعم بفتح النون وسكون العني نص على ذلك أبو جعفر النحاس وغريه وقد ذكر بعض 

يسري إىل من حكى املصنفني يف القراءات إسكان العني مع اإلدغام وذلك غري مستقيم يف التحقيق ونسبه صاحب الت
هلم اإلخفاء هنا فقال قالون وأبو بكر وأبو عمرو بكسر النون وإخفاء حركة العني وجيوز إسكاهنا وبذلك ورد النص 

ال تعدوا يف (عنهم واألول أقيس ، قلت ومل يعرج الناظم على هذه الرواية وترك ذكرها كما ترك ذكر نظريها يف 
مكي يف التبصرة وقد ذكر عنهم اإلسكان وليس باجلائز وروى عنهم ، كما يأيت وأصاب يف ذلك قال ) السبت

االختالس وهو حسن قريب من اإلخفاء وقال يف الكشف روى عن أهل اإلخفاء االختالس وهو حسن وروى 
اإلسكان للعني وليس بشيء وال قرأت به ألن فيهما مجعا بني ساكنني ليس األول حرف مد ولني وذلك غري جائز 

، بسكون العني مل يكن قوله مستقيما عند النحويني ألنه مجع ) فنعما(النحويني وقال أبو علي من قرأ عند أحد من 
بني ساكنني األول منهما ليس مبد ولني وقد أنشد سيبويه شعرا قد أجتمع فيه الساكنان على حد ما اجتمعا يف نعما 

، فظن السامع اإلخفاء ) يأمركم-و-بارئكم(حنو وأنكره أصحابه قال ولعل أبا عمرو أخفا ذلك كأخذه باإلخفاء يف 
إسكانا للطف ذلك يف السمع وخفائه وقال أبو جعفر النحاس فأما الذي حكى عن أيب عمرو ونافع من إسكان 

العني فمحل ، حكى عن حممد بن يزيد أنه قال أما إسكان العني وامليم مشددة فال يقدر عليه أحد أن ينطق به وإمنا 
  ساكنني وحيرك وال يأبه أي ال ينتبه للتحريك وال يفطن به ، وقد اختار قراءة اإلسكان اإلمام أبو يروم اجلمع بني

عبيد القاسم بن سالم وهو من عجيب اختياراته فذكر قراءة اإلسكان يف كتابه أوال مث ذكر قراءة فتح النون وكسر 
صلى اهللا عليه وسلم حني قال لعمرو بن العاص نعما العني مث قال وبالقراءة األوىل قرأت ألهنا فيما يروى لغة النيب 

املال الصاحل للرجل الصاحل ، قال هكذا يروى عنه صلى اهللا عليه وسلم على هذا اللفظ قال مث أصل الكلمة أيضا 
إمنا هي نعم زيدت فيها ما وإمنا قرأ تلك القراءة األخرى من قرأها لكراهة أن جيمعوا بني ساكنني العني وامليم 

كوا العني قال وهو مذهب حسن يف العربية ولكنه على خالف احلديث واألصل مجيعا ، قال أبو إسحاق فحر



الزجاج بعد ذكره كالم أبو عبيد وال أحسب أصحاب احلديث ضبطوا هذا وال هذه القراءة عند البصريني 
دق أبو إسحاق فكما قيل النحويني جائزة البتة ألن فيها اجلمع بني ساكنني مع غري حرف مد وال لني ، قلت ص

عمن روى قراءة اإلسكان إنه مسع اإلخفاء فلم يضبط كذلك القول يف رواة احلديث بل أوىل لكثرة ما يقع يف 
األحاديث من الروائق على خالف فصيح اللغة وقد أخرج هذا احلديث احلاكم يف كتابه املستدرك وقال يف آخره 

ح ، قلت واحلديث بتمامه مذكور يف ترمجة عمرو بن العاص يف يعين بفتح النون وكسر العني هذا حديث صحي
  واهللا أعلم) وكفى باهللا شهيدا(تارخينا الشامي وغريه والباء يف باملال زائدة مثلها يف 

)٥٣٧(  
  ـافًِيا َوالَْغْيُر بِالرَّفْعِ ُوكِّالَ)شـَ(َتى )أَ(ـَرامٍ َوَجْزُمُه )ِكـ(ـْن )َعـ(َوَيا َوُنكَفِّْر 

حفصا وابن عامر بالياء والباقون بالنون وهي ظاهرة وأما الياء فإخبار عن اهللا أو عن املذكور وهو اإلخفاء يعين أن 
، أي هذا الفعل خري لكم وهو يكفر ) وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم(وإليتاء الذي دل عليه قوله تعاىل 

، وموضعه جزم على ) فهو خري لكم(معطوف على موضع عنكم وجزم الراء من القراء نافع ومحزة والكسائي ألنه 
، قرئ بالياء والنون واجلزم ) من يضلل اهللا فال هادي له ويذرهم(جواب الشرط وسيأيت مثل ذلك يف األعراف 

والرفع واألكثر مث على الياء والرفع ووجه الرفع فيهما االستئناف واستقل اجلواب مبا قبل ذلك وقوله والغري بالرفع 
ة يف البيان مل تدع إىل ذكر ضرورة ألن الرفع ضد اجلزم كما أن النون ضد الياء فكما مل يذكر النون كان له أن زياد

  ال يذكر الرفع واهللا أعلم
)٥٣٨(  

  ضَاُه َولَمْ َيلَْزْم ِقَياساً ُمَؤصَّالَ)رِ) (َسَما(َوَيْحَسُب كَْسرُ السِّنيِ ُمْسَتقَبالً 

، فقال ) حيسبهم اجلاهل أغنياء(ملا كان اخلالف إال يف الذي يف سورة البقرة فقط  مستقبال حال من حيسب ولوال هو
أحيسب (مستقبال ليشمل كل فعل مستقبل يف القرآن سواء كان بالياء وأو بالتاء متصال به ضمري أو غري متصل حنو 

موضع مستقبال كيف  ، ولو قال) فال حتسبنهم(-)وهم حيسبون(-)وال حتسنب(-)أم حتسب أن أكثرهم(-)اإلنسان
) أحسب الناس أن يتركوا(-)وحسبوا أال تكون فتنة(أتى كان أصرح لكنه خاف أن يلتحق بذلك الفعل املاضي حنو 

مما ال خالف يف كسره وكسر السني مبتدأ ثان والعائد إىل املبتدأ األول وهو حيسب حمذوف تقديره كسر السني منه 
لغتان مشهورتان والفتح هو اجلاري على القياس ألن ماضيه مكسور ومسا رضاه خربه والكسر والفتح يف ذلك 

السني والغالب على األفعال اليت ماضيها كذلك أن مستقبلها بالفتح كعلم يعلم وشرب يشرب ، وأما إتيان 
املستقبل بالكسر كاملاضي فخارج عن القياس ومل يأت إال يف أفعال يسرية منها حسب ونعم وبئس فهذا معىن قوله 

مل يلزم قياسا مؤصال أصلته العرب وعلماء العربية وفاعل يلزم ضمري يرجع على حيسب أي لو لزم القياس لكانت و
سينه مفتوحة واختار أبو عبيد قراءة الكسر وذكر حديثا عن لقيط بن صربة قال كنت وافد بين املنتفق إىل رسول 

مه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أولدت اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبينا حنن عنده إذ روح الراعي غن
قال هبمة قال اذبح مكاهنا شاة مث قال ال حتسنب ومل يقل ال حتسنب أنا من أجلك ذحبناها قال أبو عبيد بالكسر نقرؤها 

  يف القرآن كله اختيارا ملا حفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من لغته واتباعا للفظه واهللا أعلم
)٥٣٩(  

  صِّالَ)أُ(ـفَا َوَمْيسََرةَ بِالضَّمِّ يف السِّنيِ )َصـ(ـًىت )فَـ(َوقُلْ فَأْذَُنوا بِالَْمدِّ َواكِْسْر 



فىت صفا حال من الضمري يف واكسر وأراد كسر الذال وباملد أراد به ألفا يزيدها بعد اهلمزة ويلزم من ذلك حتريك 
ة إذ قد يفهم أن الكسر يف اهلمزة فيكون املد بعدها ياء أو يريد باملد اهلمزة والعبارة مشكلة على من ال يعرف القراء

األلف بعد األلف اليت هي بدل من اهلمزة الساكنة ويكون الكسر يف الذال فيلبس ذلك على من ال يعرف فيحتاج 
أي فأعلموا إىل موقف ولو قال ومد وحرك فأذنوا اكسر فىت صفاه لظهر األمر فقراءة محزة وأيب بكر من األعالم 

من وراءكم حبرب من اهللا ألن آذن مبعىن أعلم وقراءة اجلماعة من أذن به أي علم به فهو أذين أي كونوا على إذن 
حبرب من اهللا ورسوله وأما ميسرة بالفتح والضم فلغتان والفتح أفصح وأشهر وأقيس وهي اختيار أيب عبيد وغريه 

  واهللا أعلم
)٥٤٠(  

  ـَما تُْرَجُعونَ قُلْ بَِضمٍّ َوفَْتحٍ َعْن ِسوى َولَِد الُْعالَـ)َن(َوَتصَّدَّقُوا ِخفٌّ 
، وأصله تتصدقوا فحذف عاصم إحدى التاءين وغريه أدغم الثانية يف الصاد فمن مث ) وأن تصدقوا خري لكم(يريد 

  ، واخلالف فيه على ما سبق معناه يف ترجع األمور) واتقوا يوما ترجعون فيه(جاء التشديد وأراد 
)٥٤١(  

  ـَتْعِدالَ)فَـ(ـا وَاْرفَعِ الرَّا )َحقًّـ(ـاَز َوَخفَّفُوا فَُتذْكَر )فَـ(َويف أَنْ َتِضلَّ الْكَْسُر 
ومن (إمنا قال فاز ألن وجهه ظاهر أي إن ضلت إحدامها ذكرهتا األخرى وهلذا رفع فتذكر ألنه جواب الشرط حنو 

إال الرفع قال فتعدال ومن فتح أن فعلى التعليل وعطف فتذكر على ، فلما مل يستقم مع الكسر ) عاد فينتقم اهللا منه
تضل وإن كان التعليل يف احلقيقة إمنا هو اإلذكار ولكنه تقدم ذكر سببه وهو اإلضالل ونظريه أعددت السالح أن 

نه سبب جييء عدو فأدفعه به وعلة إعداد السالح إمنا هو دفع العدو ال جميئه ولكن ذكر جميء العدو توطئة له أل
  الدفع والتخفيف والتشديد يف فتذكر لغتان يقال اذكر وذكر كأنزل ونزل واهللا أعلم

)٥٤٢(  

  ـوى َوحَاِضرةٌ َمْعَها ُهَنا عَاِصٌم َتالَ)ثـَ(ِتجَاَرةٌ اْنِصْب َرفَْعُه ِفي النَِّسا 
صب اليت يف النساء ، فن) إال أن تكون جتارة حاضرة(وهنا ) إال أن تكون جتارة عن تراض(الذي يف النساء 

الكوفيون ونصب اليت يف البقرة عاصم مع صفتها وهي حاضرة فقوله وحاضرة معها أي وانصب حاضرة مع جتارة 
هنا مث قال عاصم تال ذلك أو التقدير عاصم تال حاضرة معها أي نصبهما وأجاز الناظم مع ههنا أي مع احلرف 

ة وامسها مضمر يعين األموال ذات جتارة ومن رفع جعلها تامة الذي ههنا فوجه النصب يف املوضعني جعل كان ناقص
  وقيل إهنا أيضا هنا ناقصة واخلرب تديروهنا وجيوز أن يقدر يف النساء دائرة بينكم واهللا أعلم

)٥٤٣(  
  الُْعالَ) َسَما(رَِهاٍن َضمُّ كَْسرٍ َوفَْتَحٍة َوقَْصٌر َوَيغِْفْر َمْع ُيَعذِّْب ) َحقٌّ(َو 

هان أن يكون مضموم الراء واهلاء وأن حتذف ألفه وهو املراد بقوله وقصر فيقال رهن يشري إىل أن أي حق مجع ر
رهن مجع رهان وهو قول األكثر ورهان مجع رهن وهو قياس مجعه كفرخ وفراخ وبغل وبغال وكبش وكباش 

ى املرهون رهنا وقيل والرهن يف األصل مصدر مث استعمل استعمال الكتاب فكما يسمى املكتوب كتابا كذلك يسم
، فقرءتا باجلزم عطفا على ) فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء(رهن أيضا مجع رهن كسقف وسقف وأما قوله تعاىل 

  ، وبالرفع قرأ ابن عامر وعاصم على االستئناف أي فهو يغفر ويعذب مث ذكر تتمة رمز اجلزم فقال) حياسبكم(



)٥٤٤(  
  الَ)َعـ(مًى )ِحـ(ـرِيٌف َويف التَّْحرِميِ َجْمُع )شـَ(ِفي َوِكَتابِِه  ـذَا الَْجْزمِ َوالتَّْوحِيُد)شـَ(

شذا فاعل مسا يف البيت املاضي والعال مفعول أي طال شذا جزم يغفر مع يعذب العال والشذا حدة الطيب وتوحيد 
رأ باجلمع يف التحرمي إال الكتاب هنا أريد به القرآن أو جنس الكتاب ويف التحرمي أريد به اإلجنيل أو اجلنس ومل يق

أبو عمرو وحفص ألنه ليس معه ورسله خبالفه هنا وروينا يف جزء املخزومي عن علي بن عاصم قال أخربنا خالد 
، ويقول الكتاب أكثر من الكتب ) وصدقت بكلمات رهبا وكتبه(احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
لوا الكتاب مجاع اجلميع قلت كأهنم أشاروا إىل أن الكتاب مصدر قال علي بن عاصم فسألت أهل العربية فقا

فجميع الكتب كتابه املشهورة وغري املشهورة ووجه قراءة من مجع يف البقرة وأفرد يف التحرمي أنه نظر إىل من أسند 
تحرمي الفعل الفعل إليه يف املوضعني وهو يف البقرة مسند إىل املؤمنني ومؤمنو كل زمان هلم كتاب خيصهم ويف ال

، ويف البقرة قبلها ) بكلمات رهبا(مسند إىل مرمي وحدها فأشري إىل الكتاب املنزل يف زماهنا ووجه اجلمع أن قبلها 
  )ورسله(وبعدها ) ومالئكته(
)٥٤٥(  

  َوَبْيِتي َوعَْهِدي فَاذُكُرُونِي ُمَضافَُها َوَربِّي وَبِي ِمنِّي َوإِنِّي َمعاً ُحالَ

من ياءات اإلضافة املختلف يف فتحها وإسكاهنا على ما تقرر يف باهبا مثاين ياءات وإمنا ذكر يف أي يف هذه السورة 
آخر كل سورة ما فيها من ياءات اإلضافة ألنه مل ينص عليها بأعياهنا يف باهبا وإمنا ذكرها على اإلمجال فبني ما يف كل 

ذ احلكم فيما يذكره من الياءات السابق يف أحكامها سورة من الياءات املختلف فيها لتنفصل من اجملمع عليها ويأخ
ومل يذكر الزوائد ألهنا كلها منصوص عليها بأعياهنا يف باهبا وصاحب التيسري ملا مل ينص على اجلميع بأعياهنا يف 

 البابني احتاج إىل ذكر األمرين يف آخر كل سورة وبيان حكم كل ياء منها فتحا وإسكاناً حذفا وإثباتا وزاد بعض
املصنفني يف آخر كل سورة ذكر ما فيها من كلمات اإلدغام الكبري مفروشة ، أما الياءات الثماين املنصوصة 

عهدي (، فتحها نافع وهشام وحفص ) بييت للطائفني(فنشرحها ونبني أحكامها استذكارا ملا سبق بيانه قوله تعاىل 
، سكنها محزة ) ريب الذي حييي(بن كثري وحده ، فتحها ا) فاذكروين أذكركم(، سكنها محزة وحفص ) الظاملني
إين أعلم ما ال (، فتحها نافع وأبو عمرو ) مين إال من اغترف(، فتحها ورش وحده ) يب لعلهم يرشدون(وحده 
، فتحها احلرميان وأبو عمرو فهذا معىن قوله وإين معا أي تكررت مرتني ) إين أعلم غيب السموات(-)تعلمون

، أثبتها أبو ) أجيب دعوة الداع إذا دعان(هذه السورة من ياءات الزوائد ثالث ياءات وحال أي هي حال ويف 
، أثبتها أبو عمرو وحده يف الوصل وكنت قد ) واتقون يا أويل األلباب(عمرو وورش يف الوصل وقالون على رواية 

ين بيتا سيأيت ذكرها مفرقة طلب مين نظم الزوائد يف أواخر السور تبعا لياءات اإلضافة ففعلت ذلك يف نيف وعشر
فتلك (يف أواخر السور اليت تكون فيها وقلت يف آخر سورة البقرة بيتا ابتدأته بعد ياءات اإلضافة املنظومة وهو ، 

  ، واهللا أعلم) مثان والزوائد واتقون من قبلها الداعي دعاين قد اجنال
  سورة آل عمران

)٥٤٦(  



  ـلَّالَ)بـَ(ـْوٍد َوبِالُْخلِْف )َجـ(ـي )ِفـ(ْسُنُه َوقُلِّلَ )ُحـ( ـا ُردَّ)َمـ(َوإِْضَجاُعَك التَّْوَراةَ 
-و-كتترى-اإلضجاع من ألفاظ اإلمالة وأميلت ألف التوراة ألهنا بعد راء وقد وقعت رابعة فأشبهت ألف التأنيث

تكلف ما مل تدع النصارى فلهذا قال ما رد حسنه وقيل األلف منقلبة عن ياء وأصلها تورية من ورى الزند وهذا 
إليه حاجة وال يصح ألن إظهار االشتقاق إمنا يكون يف األمساء العربية والتوراة واإلجنيل من األمساء األعجمية ، قوله 
وقلل يف جود يعين أميل إمالة قليلة وهي اليت يعرب عنها بقوهلم بني بني وبني اللفظني وقد سبق الكالم يف حتقيقها يف 

ملطر الغزير أي يف شهرة واستحسان كاجلود الذي حتيا به األرض يشري إىل أن التقليل حمبوب باب اإلمالة واجلود ا
مشهور يف اللغة وباخللف بلال يعين قالون ألنه مل يدم على التقليل فهو دون اجلود إذ كان مرة يفتح ومرة يقلل 

عليه الناظم ألن إمالة التوراة ال ختتص مبا فاختلف الرواة عنه لذلك وهذا املوضع من مجلة ما احلكم فيه عام ومل ينبه 
يف هذه السورة وكان موضع ذكرها باب اإلمالة ولو ذكرها فيه لظهر إرادة العموم ألنه ليس بعض السور بأوىل به 

وإمنا ذكر إمالة التوراة  -طغياهنم-وآذاهنم-أنصارى-من بعض كما ذكر مث ألفاظا كثرية وعمت كقوله وإضجاع
ب التيسري ولكن صاحب التيسري قال يف مجيع القرآن فزال اإلشكال وظاهر إطالق الناظم يقتضي هنا موافقة لصاح

االقتصار على ما يف هذه السورة على ما سبق تقريره مرارا ومن الدليل على أن من عادته باإلطالق االقتصار على 
-أماناهتم وحد-قوله يف أول سورة املؤمننيما يف السورة اليت انتظم فيها وإذا أراد العموم نص عليه مبا حيتمل ذلك 

وال خالف يف إفراده فلما مل يكن فيها خالف  -صلواهتم-ويف سال داريا مث قال صالهتم شاف فأطلق ويف سأل أيضا
أطلق لعلمه أن لفظه ال يتناوهلا إال بزيادة قيد وملا عم اخلالف يف أماناهتم قيد فقال ويف سال ويف هذه السورة 

  ن عم احلكم فيهما ومل ينبهموضعان آخرا

  كما سيأيت وكان ميكن أن يقول هنا أمل مجلة التوراة ما رد حسنه واهللا أعلم-وكأين-هأنتم-عليهما ومها
)٥٤٧(  

  صَّ َوخُلِّالَ)ُخـ(ًضا وََتَرْونَ الْغَْيُب )رِ(ـي )ِفـ(َويف ُتْغلَُبونَ الَْغْيُب َمْع ُتْحَشُرونَ 
من الغيب أو يف موضع رفع خربا له أي الغيب مستقر يف هذين اللفظني كائنا  يف رضى يف موضع نصب على احلال

يف وجه مرضى به أو الغيب فيهما كائن يف رضى والغيب واخلطاب يف مثل واحد كما تقول قل لزيد يقوم وقل لزيد 
زيز الغيب وحده يف قوله تعاىل ، بالتاء وبالياء وقد جاء يف القرآن الع) ال تعبدون إال اهللا(قم وقد تقدم مثله يف البقرة 

، ) قل للمخلفني من األعراب ستدعون(، واخلطاب وحده يف قوله سبحانه ) قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم(
وقيل ليقول هلم اليهود واإلخبار عن مشركي مكة وقوله ويرون الغيب ويرون مبتدأ والغيب بدل منه بدل 

يكون الغيب خص مبتدأ وخربا ومها خرب يرون والعائد حمذوف أي االشتمال أي وغيب يرون خص وجيوز أن 
، ) أقوى وأقفر بعد أم اهليثم (الغيب فيه وخلل مبعىن خص وإمنا مجع بينهما تأكيدا الختالف اللفظني كقول عنترة 

غاب عن  ، أي خص الذين حضروا القتال فهم الذين رأوا اخلطاب قيل لليهود وقيل ملن) يروهنم مثليهم(يريد قوله 
الوقفة من املسلمني أو املشركني فلم خيتص الرائي على قراءة اخلطاب باحلاضرين فاملعىن على قراءة الغيب يرى 

املشركون املسلمني مثلي املشركني أو مثلي املسلمني أو يرون أنفسهم مثلي املسلمني أو يرى املسلمون املشركني 
كثر من ثالثة أمثاهلم أو يرون أنفسهم مثلي املشركني ، وعلى قراءة مثلي املسلمني وذلك أيضا تقليل ألهنم كانوا أ

اخلطاب حيتمل أن يكون اخلطاب للمسلمني أي ترون املشركني ببدل مثلي املسلمني احلاضرين هلا أو ترون املسلمني 
شركني أي احلاضرين مثلي املشركني أو ترون املسلمني مثلي املسلمني تكثريا هلم وحيتمل أن يكون اخلطاب للم

  ترون املسلمني مثلي املشركني ترغيبا هلم أو ترون املشركني مثلي املسلمني حقيقة ومع



هذا نصر املسلمون عليهم وحيتمل أن يكون اخلطاب لليهود أي ترون املشركني مثلي املسلمني حقيقة أو ترون 
 وعلى اجلملة فهذه الوجوه كلها ما كان املسلمني مثلي املشركني آية من اهللا تعاىل أو ترون املسلمني مثلي املسلمني

وإذ يريكموهم إذ التقيتم (منها داال على التقليل من الطريقني فهو على وفق ما كان يف سورة األنفال من قوله تعاىل 
، وما كان منها داال على التكثري فوجه اجلمع بني اآليتني أن التكثري وقع بعد ) يف أعينكم قليال ويقللكم يف أعينهم

لتقليل وكان حكمة تقليل املسلمني أوال أن ال يكترث هلم الكفار ويستهينوا أمرهم فال يكثروا االستعداد هلم ا
وحكمة تقليل املشركني ظاهرة وهي أن ال يهاهبم املسلمون وال يرغبوا بسبب كثرهتم فلما حصل الغرض من 

ر ليجتنبوا عنهم فينهزموا وليس بقوي عندي يف معىن اجلانبني والتقى اجلمعان كثر اهللا تعاىل املسلمني يف أعني الكفا
قد كان لكم (هذه اآلية إال أن املراد تقليل املسلمني وتكثري املشركني فهو موضع اآلية اليت ذكرها اهللا سبحانه بقوله 

 كثرة ، أي ليس ذلك بسبب قلة وال) واهللا يؤيد بنصره من يشاء(، ويدل عليه قوله بعد ذلك ) آية يف فئتني التقتا
فال تغتروا بكثرتكم فإن النصر من عند اهللا واهلاء يف تروهنم للكفار سواء قرئ بالغيب أو اخلطاب واهلاء يف مثليهم 

للمسلمني ، فإن قلت إن كان املراد هذا فهال قيل يروهنم ثالثة أمثاهلم وكان أبلغ يف اآلية وهي نصر القليل على 
قلت أخرب عن الواقع وكان آية أخرى مضمومة إىل آية النصر وهي تقليل هذا الكثري والعدة كانت كذلك أو أكثر 

الكفار يف أعني املسلمني وقللوا إىل حد وعد املسلمون النصر عليهم وهو أن الواحد من املسلمني يغلب االثنني فلم 
  تكن حاجة إىل التقليل أكثر من هذا وفيه فائدة وقوع ما ضمن هلم من النصر يف ذلك واهللا أعلم

)٥٤٨(  
  ـحَّ إِنَّ الدِّيَن بِالْفَْتحِ ُرفِّالَ)صـَ(َورِضَْوانٌ اْضُمْم غَْيَر ثَانِي الُْعقُوِد كَْسَرُه 

ضم الراء وكسرها يف رضوان لغتان قيل الضم لنيب متيم والكسر ألهل احلجاز وأمجع على كسر الثاين يف سورة 
، ) يبتغون فضال من رهبم ورضوانا(واألول فيه اخلالف وهو ، ) ومن ابتع رضوانه سبل السالم(املائدة وقوله تعاىل 

واألوىل يف البيت أن يكون ورضوانا اضمم بالنصب فهو مثل زيدا اضرب وليس تصح إرادة احلكاية هنا ألن لفظ 
 رضوان املختلف فيه جاء باحلركات الثالث فرفعه حنو ما يف هذه السورة ونصبه حنو األول يف املائدة وجره مثل حنو

، فإذا مل تستقم إرادة لفظ واحد منها على احلكاية تعني أن يسلك وجه الصواب ) يبشرهم رهبم برمحة منه ورضوان(
، بالفتح رفل أي عظم يعين فتح مهزة إن ووجهه جعله بدال ) إن الدين عند اهللا اإلسالم(يف اإلعراب وهو النصب 

بدل من الضرب الذي الشيء فيه هو هو أال ترى أن الدين هو ، قال أبو علي فيكون ال) أنه ال إله إال هو(من قوله 
اإلسالم يتضمن التوحيد والعدل وهو هو يف املعىن ، قال وإن شئت جعلته من بدل االشتمال ألن اإلسالم يشتمل 

على التوحيد والعدل ، قال وإن شئت جعلته بدال من القسط ألن الدين الذي هو اإلسالم قسط وعدل فيكون من 
الذي الشي فيه هو هو وقيل إن الدين مفعول شهد اهللا وقيل إن الدين معطوف على أنه وحرف العطف  البدل

  حمذوف والبدل أوجه هذه األوجه ووجه الكسر االستئناف ألن الكالم الذي قبله قد مت واهللا أعلم
)٥٤٩(  

  َد ُمقَتِّالََويف ُيقْتلُونَ الثَّاِن قَالَ يُقَاِتلُونَ َحْمَزةُ َوْهَو الَْحْبُر َسا
، فال خالف ) ويقتلون النبيني بغري حق(، واحترز بقوله اثنان عن األول وهو ) ويقتلون الذين يأمرون بالقسط(يعين 

فيه أنه من قتل وأما الثاين فقرأه محزة من قاتل مث أثىن على محزة بقوله وهو احلرب أي العامل يقال بفتح احلا وكسرها 
و حال من فاعل ساد العائد على محزة يشري إىل شيخوخته وخربته هبذا العلم يقال رجل واملقتل واجملرب لألمور وه



  مقتل إذا كان قد حصلت له التجارب فتعلم وحتنك هبا واهللا أعلم
)٥٥٠(  

  َواملَْيَتةُ الِْخفُّ خُوِّالَ) َنفًَرا(ـفَا )َصـ(َويف َبلٍَد َمْيٍت َمعَ املَْيِت َخفَّفُوا 
ن اللفظني حيث أتيا ، قال يف التيسري احلي من امليت وامليت من احلي وإىل بلد ميت وشبهه أي اخللف وقع يف هذي

) إمنا امليت ميت األحياء (إذا كان قد مات والتخفيف والتثقيل يف مثل هذا لغتان ، قال الشاعر فجمع بني اللغتني ، 
يف موضعني آخرين أحدمها يف أواخر هذه  ، وقوله صفا نفرا نصب نفرا على التمييز وقد استعمل هذا اللفظ بعينه

السورة يف ومتم ومت فقال فيه صفا نفر بالرفع على الفاعلية واملوضع اآلخر يف سورة التوبة ترجئ مهزة صفا نفر 
باجلر على اإلضافة وقصر صفا املمدود ، وقوله وامليتة اخلف اخلف يقع يف بعض النسخ منصوبا ويف بعضها مرفوعا 

يكون مفعوال ثانيا لقوله خوال أي ملك هذا اللفظ اخلف من قوهلم خوله اهللا الشيء إذا ملكه إياه فوجه النصب أن 
ووجه الرفع أنه مبتدأ ثان والعائد إىل األول حمذوف أي اخلف فيه كقوله ، السمن منوان بدرهم أي التخفيف فيه 

وجيوز أن يكون اخلف صفة امليتة أي خول أي حفظ من خال الراعي خيول فهو خائل إذا حفظ والتشديد للتكثري 
انفرد نافع بتثقيله وأشار بقوله خوال أي حفظ إىل أن لفظ امليتة الذي وقع فيه اخلالف معروف مشهور بني القراء 

امليتة (وال شك أن إطالق الناظم امليتة يلبس على املبتدئ بقوله ) وآية هلم األرض امليتة(وهو الذي يف سورة يس 
ريت املائدة والنحل أما الذي يف البقرة فال يلبس ألنه تعداه ومل يذكره فدل على أنه غري خمتلف فيه ، يف سو) والدم

وقول من قال ملا مل يذكر الذي يف البقرة علم أنه ال خالف فيه وال ما كان من نوعه غري مستقيم فكم من ألفاظ 
ني اتفاقا ويف األعراف تقرأ بالصاد والسني ولو يف البقرة بالس-بسطة-متفقة وقع اخلالف يف بعضها على ما نظم حنو

  كان أخر ما يف يس إىل سورته لكان أوىل وليته ذكره يف األنعام كما فعل صاحب التيسري واهللا أعلم
)٥٥١(  

  َوَما لَْم َيُمتْ ِللْكلِّ َجاَء ُمثَقَّالَ) ُخذْ(َوَمْيًتا لََدى اَألْنَعامِ وَالُْحجَُراِت 
انفرد نافع أيضا بتثقيلهما كامليتة يف يس مث أخذ -أن يأكل حلم أخيه ميتا-ن كان ميتا فأحييناهأو م-يريد قوله تعاىل

إنك ميت (يذكر ما أمجعوا على تثقيله فقال هو ما مل ميت أي ما مل يتحقق فيه بعد صفة املوت كقوله وما هو مبيت 
امليتة يف غري يس وذلك يف البقرة واملائدة ، وكذلك أمجعوا على ختفيف ) مث إنكم بعد ذلك مليتون(-)وإهنم ميتون
، وحنوه ) وأحيينا به بلدة ميتا(ويف ق ) إن تكن ميتة فهم فيه شركاء(يف األنعام وفيها -إال أن يكون ميتة-والنحل و

فقول صاحب التيسري يف ضبط ما وقع فيه اخلالف إذا كان قد مات يرد عليه هذا الذي أمجع على ختفيفه والناظم 
وم عبارة صاحب التيسري فقال وما مل ميت للكل جاء مثقال ومل يتعرض ملا أمجعوا على ختفيفه وتعرض له أخذ مفه

، فقد بان أن ) بلدة ميتا(مكي فقال مل خيتلفوا يف تشديد ما مل ميت وال يف ختفيف ما هو نعت ملا فيه هاء التأنيث حنو 
بيت بيتا نبهت فيه على ذلك وبينت ما وقع فيه اخلالف ما أمجع عليه منه ما ثقل ومنه ما خفف وقلت بدل هذا ال

، أي ) بياسني يف األنعام ميتا خذوا وفوق ق وباقي الباب خف وثقال(من امليتة وهو بعد قوله وامليتة اخلف خوال ، 
هذه مواضع اخلالف قد نص عليها وما عدا ذلك جممع عليه لكن بعضه وقع االتفاق على حتقيقه وبعضه على 

واهللا أعلم ، ووقع يف كتاب السبعة البن جماهد ختفيف سائر القرآن مما مل ميت زاد يف نسخة كقوله وإن تشديده 
  يكن ميتة وبلدة ميتا وحنوه



)٥٥٢(  
  )كُفِّالَ(ـحَّ )َصـ(َوكَفَّلَهاَ الْكُوِفي ثَقِيالً َوَسكَُّنوا َوَضْعُت َوَضمُّوا َساِكناً 

أيهم (زكريا وقرأ اجلماعة على إسناد الفعل إىل زكريا وهو موافق لقوله تعاىل أي يقرؤه الكويف ثقيال أي كفلها اهللا 
، وقراءة وضعت بإسكان العني وضم التاء على إخبار أم مرمي عليها السالم عن نفسها وقراءة وضعت ) يكفل مرمي

ئد على الكويف وإمنا بفتح العني وسكون التاء إخبار من اهللا تعاىل عنها وليس الضمري يف سكنوا وال يف ضموا عا
، ) وكفلها الكويف ثقيال وضعت ساكن العني واضمم ساكنا صح كفال(يعودان على مطلق القراءة ولو قال ، 

  الرتفع هذا الوهم وكفال مجع كافل وهو منصوب على التمييز واهللا أعلم
)٥٥٣(  

  َبةَ االُوَّالََوَرفٌْع غَْيُر شُْع) ِصحَاٌب(َوقُلْ َزكَرِيَّا ُدونَ َهْمزِ َجِميِعِه 
أي دونه مجاعات يقومون بنقله ودليله والعرب تنطق بزكريا ممدودا ومقصورا وهو اسم أعجمي ومن عادهتم كثرة 

التصرف يف األلفاظ األعجمية ويقال أيضا زكرى وزكر بالصرف فيهما إلحلاق األول بالنسب فهو كصرف 
لوط وغري شعبة من الذين مهزوا زكريا رفعوا األول وهو معافري ومدايين وخلفة الثاين بإسكان الوسط فهو كنوح و

، على أنه فاعل وكفلها وشعبة نصبه على أنه مفعول به ألنه يقرؤه وكفلها بالتشديد ) وكفلها زكريا(قوله تعاىل 
  وقوله غري شعبة مبتدأ ورفع خربه أي ذو رفع وقيل غري فاعل واألوال مفعول رفع ألنه مصدر واهللا أعلم

)٥٥٤(  
  الَ)كَـ(ـي )ِفـ(ـاِهداً َوِمْن َبْعدُ أَنَّ اَهللا ُيكَْسُر )َشـ(ذَكِّْر فََناَداُه وأَْضجِْعُه َو

إسناد الفعل إىل اجلماعة جيوز تذكريه وتأنيثه فلما ذكر محزة والكسائي فناداه املالئكة أماال ألفه على أصلها يف إمالة 
، يكسر يف كأل ) أن اهللا يبشرك بيحىي(هللا من بعد فناداه يعين ذوات الياء وهلذا قال شاهدا أي شاهدا بصحته وإن ا

أو يكون أقام النداء مقام القول فكسر أن بعده ومن -إن اهللا-أي يف حراسة وحفظ والكسر على تقديره فقالت
ما ، و) إن(فتح فعلى تقدير فنادته بأن اهللا أي هبذا اللفظ مث حذف اجلار وحذفه من حنو هذا شائع لكن هل تبقى 

، يكسر يف النفس منها نفرة ) إن اهللا(بعدها يف موضع نصب أو جر فيه خالف بني النحويني وهذه العبارة يف قوله 
هناك أو يقال ويفتح ال أميان إال -أميان-، عند ابن عامر واألوىل فتح مهزة) ال أميان(وكذا قوله يف أول براءة 

  اهللا أعلملشامهم ويقال هنا ويكسر أن اهللا من بعد يف كال و
)٥٥٥(  

  ـَعمْ ُضمَّ َحرِّْك َواكِْسرِ الضَّمَّ أَثْقَالَ)َنـ) (َسَما(ـْم )كَـ(َمَع الْكَْهِف َواِإلسَْراِء َيْبُشُر 

إن اهللا (، ) أن اهللا يبشرك بيحىي(أي لفظ يبشر هنا ويف سوريت اإلسراء والكهف أما يف آل عمران فموضعان 
، اخلالف يف هذا الفعل املضارع يف هذه األربعة ) ويبشر املؤمنني(ء والكهف ، ويف أول اإلسرا) يبشرك بكلمة منه

هل هو مضارع فعل بتخفيف العني كخرج أو مضارع فعل بتشديدها كسول ومها لغتان إال أن املشدد جممع عليه 
يف املضارع ، فهذا مما يقوي التشديد ) فبشرهم بعذاب(-)وبشرناه بإسحاق(يف القرآن يف الفعل املاضي واألمر 

، وحكى لغة ) فأعنهم وأبشر مبا بشروا به (، وأنشد أبو علي ، ) بشرت عيايل إذ رأيت صحيفة (وقال الشاعر ، 
ثالثة أبشر يبشر كأكرم يكرم فالبشر واإلبشار والتبشري ثالث لغات فيه ويقال بشر بكسر الشني وأبشر كأدبر إذا 



ني يف األمر وكسرها يف املاضي وأبشر باهلمز مطاوع وبشر ومنه سر وفرح وأنشد اجلوهري بيت أيب علي بفتح الش
، وكان املعىن واهللا أعلم بشروا أنفسكم هبا وكم يف قوله كم مسا خربية أي مسا مسوا ) وأبشروا باجلنة(قوله تعاىل 

يما سبق كثريا وتقديره كم مرة مسا ونعم جواب سؤال مقدر كأنه قيل له صف ما شأنه فقال نعم فهو مثل قوله ف
نعم إذ متشت وأراد ضم الياء وفتح الباء ألنه أطلق التحريك وكسر الشني ألهنا هي املضمومة يف قراءة التخفيف 
  وأراد بالضم املضموم أي ذا الضم وأثقال حال منه أي يف حال كونه ثقيال أي يصري مكسورا مشددا واهللا أعلم

)٥٥٦(  
  ْوَبِة اْعِكُسوا ِلَحمَْزةَ َمْع كَاٍف َمَع الِْحْجرِ أَوَّالَِفي الشُّوَرى َويف التَّ) َعمَّ(ـَعْم )نَ(

، وافق أبو عمرو وابن ) ذلك الذي يبشر اهللا عباده(أي عم هذا احلكم يف الشورى وهو التثقيل وهو قوله تعاىل 
بة ، كئري فيه من خفف ووافق ابن عامر فيه من شدد وقرأ محزة وحده بعكس التثقيل يعين بالتخفيف يف التو

، ويف مرمي وهي املرادة بقوله مع كاف ألن أوهلا كهيعص كما تسمى سورة ص وق ون باحلرف ) يبشرهم رهبم(
الذي يف أوهلا وصرفه ضرورة وقد ترك صرفه يف قوله وكم صحبة يا كاف ويف كاف فتح الالم وكذا استعمل ص 

لتبشر به ( ، ويف آخرها ) إنا نبشرك يا زكريا(فقال هشام بصاد حرفه متحمال ويف ص غيطال وفيها موضعان 
، وال ) فبم تبشرون(، واحترز بقوله أوال عن الثاين وهو ) إنا نبشرك بغالم(، واألول الذي يف احلجر ) املتقني

خالف يف تشديده فهذه املواضع األربعة خففها محزة وحده ، فقد صار اخلالف يف تسعة مواضع منها يف آل عمران 
واحلجر واإلسراء والكهف والشورى منها واحد بالتاء وهو آخر مرمي واثنان بالنون يف احلجر موضعان ويف التوبة 

  وأول مرمي والبواقي بالياء
)٥٥٧(  

  ِئمٍَّة َوبِالْكَْسرِ أَنِّي أَْخلُُق اْعتَاَد أَفَْصالَ)أَ(ـصُّ )َنـ(ُنَعلُِّمُه بِالَْياِء 

ونص أئمة خربه أي هو منصوص عليه لألئمة وجيوز نصبه مثل  ، بالنون والياء ظاهر) ونعلمه الكتاب(اخلالف يف 
، على االبتداء فال يبقى له تعلق مبا قبله فلهذا قال اعتاد أفصال ) أين أخلق لكم(كتاب اهللا وصبغة اهللا والكسر يف 

إين (إىل  ، مبتدأ وبالكسر خربه واعتاد مبعىن تعود والضمري فيه راجع إىل الكسر وجيوز أن يعود) أين أخلق(أو 
، فيكون بالكسر حاال منه أي هو بالكسر اعتاد الفصل وأفصال مبعىن فاصال وهو حال أو يف موضع املصدر ) أخلق

كقوله وال خارجا من يف ذور كالم أي اعتاد فصال أي اعتاد الكسر أو املكسور وهو أين أن يفصل ما بعده مما قبله 
إما استئنافا وإما تفسريا ، -أين أخلق-، مث يبتدئ بقوله) بكمبآية من ر(فيجوز على قراءة الكسر الوقف على 

، ) أين قد جئتكم(، ووجه قراءة الفتح البدل من ) كمثل آدم(، بعد قوله ) خلقه من تراب(فموقعها كموقع قوله 
فيكون يف موضع نصب أو جر أو -أين أخلق-، أو خرب مبتدأ حمذوف أي هي) بآية من ربكم(أو من آية يف قوله 

  فعر
)٥٥٨(  

  ـالَ)َعـ(ـوصاً َوَياٌء ِفي ُنَوفِّيهُِم )ُخُصـ(َوِفي طَائِراً طَيْراً بِهاَ َوُعقُوِدهاَ 
أي قرءوا طريا يف موضع طائر هنا ويف املائدة دون غريمها وأشار إىل ذلك بقوله خصوصا وهو مصدر والطائر مفرد 

فيوفيهم (ائر أيضا أطيار كصاحب وأصحاب وأما والطري اسم مجع ويقع على املفرد ومجعه طيور وأطيار ومجع ط
  ، فالياء فيه والنون ظاهران) أجورهم



)٥٥٩(  
  ـالَ)َجـ(ـْمٍد َوكَْم مُْبِدلٍ )َحـ(خاَ )أَ(ـناً َوسَهِّلْ )َجـ(كاَ )َز(َوالَ أَِلٌف ِفي َها هَأَْنُتْم 

قه أنه خمتص بسورته فقط وصاحب التيسري هذا من مجلة املواضع اليت احلكم فيها عام ومل يبينه بل أطلقه فيوهم إطال
، أي ال ألف يف لفظ ) هأنتم(وغريه قالوا حيث وقع واستعمل الناظم ال مبعىن ليس فارتفع ألف بعدها وقوله يف ها 

، ويشكل على هذا التأويل أنه لفظ بـ هأنتم بغري ألف وجوابه أنه أراد يف لفظ ها من ها أنتم الذي ) هأنتم(ها من 
، وحذف هذا املقدر كله للعلم به فهو قريب من قوله ويف بلد ميت مع ) هأنتم(بعد حذف األلف منه  صار لفظه

امليت خففوا أي خففوا املثقل حىت صار على هذا اللفظ وكذا قوله قل سارعوا ال واو وقل قال موسى واحذف 
وقصر املمدود أي -هاأنتم-يف ها، صار بعد احلذف قال وجيوز أن يكون أراد ) وقال الذي(الواو أي احذفها من 

ووجه التجوز يف التعبري عن ذلك حبرف يف أن األلف ملا كانت عقيب اهلاء جتوز لشدة -هاأنتم-األلف بعدها هاء
بغري ألف -، وهذا الوجه أوفق للفظة أنتم) وألصلبنكم يف جذوع النخل(القرب بأن جعلها فيها قريبا من قوله تعاىل 

حيث جا ، زكا ، جنا خللص الكالم من هذا التكلف يف تأويله وجنا يف موضع نصب اقصر -هاأنتم-ولو قال و
على التمييز وأخا محد حال أو منادى على حذف حرف الندا ومعىن البيت من جهة القراءة أن األلف يف قراءة قنبل 

بني فهي يف قراءة أيب وورش حمذوف والباقون أثبتوا األلف إال أن نافعا وأبا عمرو سهال اهلمزة أي جعالها بني 
عمرو وقالون واقعة مسهلة بعد األلف ويف قراءة ورش مسهلة بعد اهلاء إذ األلف يف قراءته واهلمزة املفتوحة بعد 

األلف كاملفتوحة بعد مفتوح قياس تسهيلهما أن جتعال بني بني ومجاعة من أهل األداء وشيوخ اإلقراء أبدلوها له ألفا 
وقل ألفا عن أهل (كما سبق له يف باب اهلمزتني من كلمة يف قوله عن اهلمزة الثانية ، وهذان الوجهان لورش مها 

، وقراءة قنبل على حنو فعلتم حنو هزمتم وهشمتم وكذا يكون وزن ) مصر تبدلت لورش ويف بغداد يروي مسهال
  قراءة ورش على وجه التسهيل ألن اهلمزة املسهلة بزنة احملققة فيما يرجع إىل

زن قراءة الباقني فاعلتم حنو قاتلتم وضاربتم إال أن غري قالون وأيب عمرو وهم الكوفيون وابن عامر الوزن وو
والبزي حققوا اهلمزة مث أخذ يبني هذه الكلمة ويشرحها على ما تقرر من أصوهلم ويف عبارة صاحب التيسري عن 

قع باملد من غري مهز وكذا قال شيخه أبو حيث و-وهاءنتم-قراءة نافع وأيب عمرو إشكال فإنه قال نافع وأبو عمرو
احلسن بن غلبون ، ومكي وكأهنم يعنون من غري مهز حمقق ، بل هو مسهل بني بني وكذلك شرحه أبو علي الفارسي 

رمحه اهللا وصرح مكي يف الكشف قال وبني بني أنوى يف العربية يف ذلك كله لورش مث قال الداين وورش أقل مدا 
 له الذي أبدل فيه اهلمزة ألفا قال املهدوي أبدهلا ورش ألفا وحذف إحدى األلفني اللتقاء وهذا هو الوجه الثاين

بتليني اهلمزة والباقون بتحقيقها وكلهم أثبتوا -هأنتم-الساكنني وقال صاحب الروضة قرأ أهل املدينة وأبو عمرو
اية ورش أقصرهم مدا ويف كتاب أيب عبيد ألفا قبل اهلمزة إال ابن جماهد عن قنبل فإنه حذفها وكان نافع يف غري رو

غري ممدودة وال مهموزة يف مجيع القرآن وكان محزة والكسائي يقرآهنا باملد -هأنتم-قرأ أهل املدينة وأبو عمرو
واهلمز معا قال وكذلك نقرؤها باإلشباع والتحقيق ، قلت وهذا خالف ما نقله اجلماعة من املد أليب عمرو وقالون 

  واهللا أ علم
)٥٦٠(  

  ـمَّالَ)جـَ(انَ )َز(ـدًى َوإِْبدَالُُه ِمْن َهْمَزٍة )ُهـ(ـابٍِت )ثَـ(ـْن )مـِ(َويف َهاِئِه التَّْنبِيُه 



فيها معىن التنبيه يف قراءة ابن ذكوان والكوفيني والبزي ألن لفظ ها من حروف التنبيه وهو -هاأنتم-يعين اهلاء من
ن داخال هنا على الضمري الذي هو أنتم كما تقول هاأنتم فعلت كذا يدخل على أمساء اإلشارة وعلى الضمائر فيكو

مذهبهم املد بني اهلمزتني خبالف غريهم وقوله -ودل على أهنا للتنبيه يف قراءة هؤالء كوهنم مدوا بعد اهلاء وليس من
 جل وعز مث قال من ثابت متعلق بالتنبيه وهدى متييز مثل زكا جنا أي ثابت هداه يعين املتكلم هبا أنتم وهو اهللا

وإبداله أي إبدال اهلاء من مهزة زان ومجل فجمال معطوف على زان بإسقاط حرف العطف وجيوز أن يكون خربا 
بعد خرب أي اهلاء يف هاأنتم على قراءة قنبل وورش تكون بدال من مهزة االستفهام واألصل أأنتم ألهنما مما مدا بعد 

واهلاء تبدل من اهلمز يف مواضع كثرية فيجوز أن يكون هذا منها وإمنا مل يسهل  اهلاء ولو كانت للتنبيه ألتوا بألف ها
قنبل الثانية ألنه قد أبدل األوىل هاء فلم جتتمع مهزتان وسهل ورش اعتبارا باألصل أو كما سهل البزي يف 

  ات، وقفا ووصال وهو كما يفعل محزة فيهما يف الوقف على وجه وكل ذلك مجع بني اللغ) ألعنتكم(
)٥٦١(  

  َوَيْحَتِملُ الَْوجَْهْينِ َعْن غَْيرِِهْم َوكَْم َوجِيٍه بِِه الَْوجَْهْينِ ِللْكُلِّ َحمَّالَ

أي وحيتمل اهلاء يف قراءة غري من تقدم وهم أبو عمرو وقالون وهشام أن تكون بدال من مهزة ألن من مذهب هؤالء 
واأللف هنا يف قراءهتم ثابتة ومن مذهب أيب عمرو وقالون  الثالثة املد بني اهلمزتني من كلمة كما سبق يف بابه

التسهيل يف مثل هذا وقد سهال فكان من هذا الباب بدليل التسهيل واملد وحيتمل أن تكون ها اليت للتنبيه واأللف 
-الثانية هي ألف ها وإمنا سهل أبو عمرو وقالون اهلمز على خالف أصلهما مجعا بني اللغتني كما فعل البزي يف

مث ذكر أن مجاعة من القراء من له وجاهة وقول مقبول محل اهلاء على الوجهني جلميع القراء السبعة فاهلاء -ألعنتكم
يف به للهاء والباء زائدة وهذه الطريقة غري مذكورة يف التيسري ولكن قد ذكرها مجاعة مثل مكي واملهدوي وأيب 

القراءات أكثر من بعض وقد تقرر الوجهان يف مذهب الغري علي الفارسي وإن كانت هذه الطريقة ظاهرة يف بعض 
على ما ذكر وأما احتمال التنبيه يف قراءة ورش وقنبل فوجهه أن يقال حذفت ألف ها ختفيفا واللتقاء الساكنني يف 

ني قول من أبدل لورش وأما احتمال البدل يف قراءة ابن ذكوان والكوفيني والبزي فال مانع منه إال كوهنم مدوا ب
اهلمزتني وهذا ال يضر مجعا بني اللغتني ألن اهلمزة األوىل مقدرة منونة وأريد باملد اإلشارة إىل ذلك والذي استحسنه 
اجلماعة أن تكون اهلاء للتنبيه يف قراءة هؤالء قال املهدوي إذ ليس أحد من القراء يدخل بني اهلمزتني املفتوحتني من 

التقدير ، قال مكي وهذا أوىل بقراءة البزي وعلى ذلك حتمل قراءة الكوفيني  كلمة ألفا مع التحقيق فيقدر له هذا
وابن عامر إال هشاما فإنه قد يدخل بني اهلمزتني ألفا يف غري هذا فيجوز أن حيمل هذا على أصله يف غريه قلت 

اء بدال من مهزة كانت األوىل يف هذه الكلمة على مجيع وجوه القراءات فيها أن تكون ها للتنبيه ألنا إن جعلنا اهل
أينما جاءت يف القرآن إمنا هي للخرب ال لالستفهام وال مانع من ذلك إال -هاأنتم-تلك اهلمزة مهزة استفهام و

  تسهيل من سهل وحذف من حذف أما التسهيل فقد سبق

ذف ألف أما وشبهه وأما احلذف فنقول ها مثل أما كالمها حرف تنبيه ، وقد ثبت جواز ح-ألعنتكم-تشبيهه بقوله
، على أن أصله ها مل مث ) هلم إلينا(فكذا حذف ألف ها وذاك قوهلم أم واهللا ألفعلن وقد محل البصريون قوهلم 

  -ها أنتم-حذفت ألفها فكذا
)٥٦٢(  

  َوَيقُْصُر ِفي التْنبِيِه ذُو الْقَْصرِ َمذَْهباً َوذُو الَْبَدلِ الَْوجْهاَِن َعْنُه ُمسَهِّال



تفريع ما يقتضيه اخلالف يف البيت السابق على التقديرين من أن اهلاء للتنبيه أو بدل من مهزة ذكر يف هذا البيت 
ونبه بقوله ويقصر على أن كالمه يف من يف قراءته ألف فخرج من ذلك قنبل وورش إذ ال ألف يف قراءهتما والقصر 

تنبيه صار املد يف ذلك على قراءة من أثبت واملد ال يكونان إال يف حرف من حروف املد فقال إذا حكمنا بأن اهلاء لل
، وذلك أن ها كلمة وأنتم كلمة أخرى فيقصر من مذهبه القصر وميد ) وما لنا أن ال(األلف من قبيل املنفصل مثل 

من مذهبه املد فخرج من هذا أن للبزي والسوسي القصر ولقالون والدوري خالف تقدم لكن على رواية املد هلما 
آخر مأخوذ من قوله وإن حرف مد قبل مهز مغري البيت قد تقدم شرحه والباقون على املد فقوله  يتجه هاهنا خالف

وذو البدل يعين من ذكرنا أن اهلاء يف مذهبه بدل من اهلمزة عنه وجهان يف حال تسهيله فال يكون ذلك إال يف 
رش فال ألف يف قراءته فال مد مذهب الدوري وقالون على رواية أما السوسي فإنه من ذوي القصر مذهبا وأما و

وعلى الوجه اآلخر الذي أبدل فيه اهلمزة ألفا مده مبقدار نطقه بألف حنو قال وباع ال زيادة عليه بقي من ذوي 
للتنبيه ألصحاب البدل وغريهم أما -ها-البدل هشام فله املد قوال واحدا ألنه ليس مبسهل وكل هذا تفريع على أن

، وكما يقولون قال ) أأنذرهتم(اهلمزة فالكل مستوون يف املد مبقدار ألف كما يقرءون  إذا قلنا إن اهلاء بدل من
وباع ألهنا ألف بني مهزتني فليس هذا من املد املنفصل وال املتصل وقول الناظم وذو البدل وإن كان يعين به بدل 

  اهلاء من اهلمز فلم يقل ذلك ليبين اخلالف على

منا ذكره تعريفا ملن عنه الوجهان ال شرطا ، فقال من ذكرنا إن اهلاء مبدلة من مهزة البدل إذ ال مناسبة يف ذلك وإ
يف مذهبه إذا فرعنا على أهنا أيضا يف حقه للتنبيه هل يكون له مد نظر إن كان مسهال فوجهان ألن األلف حرف مد 

النظم واملعىن فال ختتلف  قبل مهز مغري وإن كان حمققا مد بال خالف وهو هشام هذا قياس مذهبهم وما يقتضيه
القراءة باملد والقصر إال على قولنا إن ها للتنبيه فما فرع الناظم إال على هذا القول وومل يفرع على قول البدل 

لوجهني أحدمها أن كون ها للتنبيه هو األصح على ما اخترناه يف شرح البيت السابق الثاين أنه ترك التفريع على 
ضي تفاوتا يف املد للجميع ألن التقدير تقدير أهنم أدخلوا ألفا بني مهزتني بعضهم جرى على ذلك لظهوره ألنه ال يقت

أصله وبعضهم خالف يف ذلك أصله وإدخال ألف بني مهزتني ال خيتلف يف النطق هبا كما سبق تقريره وذكر بعض 
األلف من نفس الكلمة فعلى من شرح أن إدخال األلف بني اهلمزتني يقتضي أن األمر يصري من قبيل املتصل كأن 

هذا القول أيضا يستوون يف املد وال جيئ القصر إال على قولنا إن حرف املد الذي قبل اهلمز املغري ال ميد إال أن هذا 
القول عندي غلط فإن من يقول مبد األلف بعد إدخاهلا بني اهلمزتني يكون بقدر ألفني وأكثر واملنقول أهنم يدخلون 

ل فال حاجة إىل زيادة املد بل يقتصر على مقدار النطق بألف على حدها يف حنو قال وباع وذكر بينهما ألفا للفص
الشيخ يف شرحه أن قوله وذو البدل يعين ورشا الوجهان عنه يعين املد والقصر يف حال كونه مسهال ويعين 

 بني ومل يرد مبسهال حالة بني بني بالتسهيل مذهبيه ومها إبدال اهلمز وبني بني فاملد على قول البدل والقصر على بني
فقط فإنه ال يتجه له فيها إال القصر وقد تقدم يف األصول أن التسهيل يطلق على كل تغيري للهمز وإمنا ذكر مسهال 
ليفصل ورشا من قنبل ألن كليهما ذو بدل أي اهلاء بدل من مهزة عندمها إال أن قنبال ال ميد إلسقاطه األلف وورش 

  ف املبدلة من اهلمزة فمده هو اإلتيانمبد ألجل األل

باأللف املبدلة ال أمر زائد على ذلك هذا شرح ما ذكره يف الشرح وهو معلوم مما تقدم فلم تكن حاجة إىل ذكره 
وقال يل الشيخ أبو عمرو رمحه اهللا يعين بقوله وذو البدل أبا عمرو وقالون ألهنما مها اللذان من مذهبهما إدخال 

ني وجاء عنهما هنا خالف ألجل أن اهلمزة األوىل مبدلة والثانية مسهلة فلم يستصعب اجلمع بينهما ألف بني اهلمزت



فال حاجة إىل طول املد واحترز بقوله مسهال من هشام فإنه أيضا من ذوي البدل وال حاجة إىل ذكر قنبل وورش إذ 
على وجه وليس األمر كذلك فإهنما يثبتان  ال ألف يف قراءهتما قلت وهذا مشكل فإنه يقتضي أن األلف يف قراءهتما

األلف وأهل علم القراءات عربوا عن هذه األلف هلما بأهنا مدمها الذي ثبت هلما يف باب اهلمزتني من كلمة وقال 
صاحب التيسري من جعلها للتنبيه وميز بني املنفصل واملتصل يف حروف املد مل يزد يف متكني األلف سواء حقق اهلمزة 

سهلها ومن جعلها مبدلة وكان ممن يفصل باأللف زاد يف التمكني سواء أيضا حقق اهلمزة أو لينها وقال  بعدها أو
إذا جعلوا اهلاء بدال من مهزة -هاأنتم-ابن غلبون يف التذكرة اعلم أن أبا عمرو ورجال نافع يتفاضلون يف املد يف

  ،) ءأنذرهتم(االستفهام على ما بيناه يف تفاضلهم يف 
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وحنوه يريد أن من أدخل األلف أطول مدا مثل قالون ومن مل يدخل فال مد أو له مد قصري كقراءة ورش مث قال فأما 
بني األلف وبني اهلمزة امللينة اليت  ألنه ليس أحد منهم يدخل-هاأنتم-إذا جعلت اهلاء للتنبيه فإهنم يستوون يف املد يف

، وحنوه وكذا الباقون ممن عدا قنبال يتفاضلون يف ) ءأندرهتم(كما فعل ذلك من فعله منهم يف قوله -ألفا-ها-بعد
املد هاهنا على ما بيناه من تفاضلهم يف املد يف حرف اللني الواقع قبل اهلمزة يف باب املد والقصر فيما كان من 

ني على الوجهني من جعل اهلاء بدال من مهزة االستفهام أو للتنبيه قلت معىن عبارهتما أن االختالف يف كلمة أو كلمت
إدخال األلف إمنا يأيت على قولنا إهنا بدل من اهلمزة أما إذا كانت للتنبيه فلم جيتمع مهزتان ال لفظا وال تقديرا فال 

ن هذه اجلهة لكنهم يتفاضلون فيه على ما سبق ذكره يف باب سبيل إىل القول بإدخال األلف فاستووا يف لفظ املد م
املد والقصر ويعترب اخلالف املستفاد من قوله وإن حرف مد قبل مهز مغري ونظري إتيان الناظم بقوله وذو البدل 
يب تعريفا ال شرطا قول العلماء مثل ذلك يف معىن احلديث الصحيح أن امرأة كانت تستعري املتاع وجتحده فقطع الن

صلى اهللا عليه وسلم يدها قالوا ذكر استعارة املتاع وجحده إمنا كان تعريفا ال سببا للقطع والسبب سرقة مل تذكر 
  للعلم هبا وكان الغرض تعريف املرأة اليت قطعت يدها فعرفت مبا كانت مشهورة به واهللا أعلم

)٥٦٣(  
  لِّالَ)ذُ(ِمْن َبْعُد بِالْكَْسرِ  َوُضمَّ َوَحرِّْك َتْعلَُمونَ الِْكتَاَب َمْع ُمَشدََّدٍة

يعين ضم التاء وحرك العني أي افتحها ألنه ذكر التحريك مطلقا غري مقيد مع الم مشددة مكسورة من بعد ذلك 
فيصري تعلمون من التعليم والقراءة األخرى من العلم وقد لفظ هبا مع كوهنا معلومة من أضداد ما ذكره واملفعول 

، يعين حفظه وفهمه والتعليم يستلزم علم املعلم ) تعلمون الناس الكتاب(شديد حمذوف أي األول على قراءة الت
، أي أنتم جامعون لفهم ) تدرسون(فكان فيه داللة على القراءة األخرى ويؤيد تعلمون بالتخفيف قوله بعد ذلك 

  الكتاب وتالوته وقوله ذلال أي قرب واهللا أعلم
)٥٦٤(  

  ـوِّالَ)ُخـ(وَبِالتَّاِء آَتْيناَ َمَع الضَّمِّ ) َسماَ(وُحُه )ُر(ُمو َوَرفُْع َوالَ َيأُْمْركُ
ينبغي أن ال يقرأ يأمركم يف البيت إال بتحريك الراء إما برفع أو بنصب على القراءتني والوزن مستقيم على ذلك 



تلفظ مبا مل يقرأ به على كف اجلزء السباعي وإن قرئ بسكون الراء وضم امليم استقام الوزن بال كف لكن يكون ال
يف القرآن مع ضعف اإلسكان يف الراء على ما سبق وموضع وال يأمركم جر بإضافة ورفع إليه ووجه نصب يأمركم 

، ووجه الرفع القطع مما قبله على تقدير وهو ) وال يأمركم(-)مث يقول-أن يؤتيه اهللا(العطف على ما قبله من قوله 
عمرو على أصله يف االختالس السابق ذكره وهو فائدة ذكره مع أهل الرفع وهو  ال يأمركم أو وال يأمركم اهللا وأبو

دليل على ترجيح االختالس على اإلسكان يف ظنه على ما هو احلق وقد سبق بيانه ، فقال صاحب التيسري وأبو 
اجعل مكان ، ) آتينا كم من كتاب وحكمة(عمرو على أصله يف االختالس واإلسكان ، قوله وبالتاء آتينا يعين 

النون تاء مضمومة وهي تاء املتكلم موضع نون العظمة ومل ينبه على إسقاط األلف ألنه الزم من ضم التاء فإن 
  األلف ال يكون ما قبلها إال مفتوحا ووجه القراءتني ظاهر وخول معناه ملك واهللا أعلم

)٥٦٥(  
  ـوَّالَ)عـَ(ـاِكيِه )َحـ(َويفِ َتْبُغونَ  ـاَد)َعـ(ـيِه وَبِالْغَْيبِ تُْرَجُعونَ )ِفـ(َوكَْسُر ِلماَ 

، محزة فاهلاء يف فيه عائدة على آتينا ألنه معه ومتصل به وهذا مما ) ملا آتيناكم من كتاب وحكمة(أي كسر الالم من 
أي بعدها وهاهنا قبلها ووجه التجوز فيها واحد وهو االتصال املذكور أي -هأنتم-يقوي قوله وال ألف يف ها

تقر فيما هو متصل هبذا الكالم ومتعلق به وجيوز أن تعود اهلاء على الكسر ويكون خرب مبتدأ حمذوف أي الكسر مس
، أي كسره مستقر فيه غري خارج عنه والالم على قراءة محزة ) ملا(فيه كالم وحبث كما سنذكره أو تعود اهلاء على 

الكتاب واحلكمة مث جملئ رسول مصدق ملا معكم الم التعليل وما مصدرية أو موصولة أي ألجل إيتائي إياكم بعض 
، جواب القسم الذي دل عليه أخذ امليثاق ) لتؤمنن به(أو الذي آتيتكموه وجاءكم رسول مصدق له والالم يف 

، هي املوطئة للقسم ) ملا(واخلطاب لألنبياء واملراد أتباعهم والتقدير ميثاق أمم النبيني وعلى قراءة اجلماعة الالم يف 
إما موصولة أو شرطية والفعالن بعدها ماضيان يف اللفظ مستقبالن يف املعىن ويظهر لك املعىن إذا قدرت موضع وما 

ما حرف إن الشرطية أي إن آتيتكم ذلك تؤمنوا مث أخرج خمرج األقسام واملعاهدة وأخذ امليثاق تأكيد لألمر وتقوية 
، وقوله حاكيه عوال أي حاكي الغيب ) هنم منكم أمجعنيملن تبعك منهم ألمألن ج(له ولتؤمنن جواب القسم ومثله 

، واخلطاب على االلتفات أو االستئناف ) هم الفاسقون(، راجع إىل ما قبله من قوله ) يبغون(عول عليه والغيب يف 
  عاد أي عاد على يبغون ألن حفصا قرأمها بالغيب واهللا أعلم-يرجعون-والغيب يف

)٥٦٦(  
  ـاِهٍد َوغَْيُب َما َتفَْعلُوا لَْن ُتكْفَرُوُه لَُهْم َتالَ)َشـ(ـْن )َعـ(ْيِت َوبِالْكَْسرِ َحجُّ الَْب

بكسر احلاء منقول عن شاهد  -وحج البيت-الكسر والفتح يف احلج لغتان ومل يقرأ بالكسر إال يف هذا املوضع أي
اجملموع هلم أي ملدلول عن أي عن ثقة شاهد له بالصحة وأضاف وغيب إىل مجلة ما بعده من الفعلني أي غيب هذا 

وأولئك (إىل قوله )من أهل الكتاب أمة(شاهد ويف تال ضمري يعود على وغيب أي أنه تبع ما قبله من الغيبة من قوله 
  ، واخلطاب هلذه األمة أو على طريق االلتفات أو التقدير وقلنا هلم ذلك واهللا أعلم) من الصاحلني

)٥٦٧(  
  وَُيَضمُّ الَْغْيُر َوالرَّاَء ثَقَّالَ) َسماَ(َمْع َجْزمِ َراِئِه َيِضرْكُْم بِكَْسرِ الضَّاِد 

، ضار يضري وضر يضر لغتان والفعل جمزوم يف القراءتني على جواب الشرط والضم ) ال يضركم كيدهم شيئا(يريد 
والكسر وظاهر  يف الراء على قراءة من شدد ضمة بناء إتباعا لضمة الضاد كما نقول ال يرد وجيوز يف اللغة الفتح



كالمه يدل على أن ضمة الراء حركة إعراب ألنه ضد اجلزم وقد قيل به على أن يكون يف نية التقدمي على الشرط 
وقيل على حذف الفاء وكالمها ضعيف واألصح ما تقدم ولكن ضاقت على الناظم العبارة كما تقدم يف تضارر يف 

ألن الكسر ضده الفتح ال الضم فاحتاج إىل بيانه وأما جزم الراء سورة البقرة وأراد بقوله ويضم الغري ضمة الضاد 
فيهم من القراءة األخرى ألن اجلزم ضده الرفع والراء بالنصب ألنه مفعول ثقال وإمنا نص عليه يف القراءة األخرى 

زوم يف وسط ومل ينص على التخفيف يف األوىل ألنه مستغن عن ذكر التخفيف يف األوىل لعدم إمكان النطق مبشدد جم
  كلمة وال يتعذر النطق مبرفوع خفيف فذكره يف موضع احلاجة إليه واهللا أعلم

)٥٦٨(  
  َوِفيماَ ُهناَ قُلْ ُمْنزِِلَني َوُمنْزِلُونَ ِللَْيْحصُبِي ِفي الَْعْنكَبُوِت ُمثَقِّالَ

، أو التقدير اقرأ ) منزلنيبثالثة آالف من املالئكة (أي ويف مجلة احلروف املختلف فيها هنا هذا احلرف الذي هو 
، ) إنا منزلون على أهل هذه القرية(يف حرف العنكبوت وهو -ومنزلون-يف احلرف الذي هنا-منزلني-لليحصيب

إنه لقول (واليحصيب هو ابن عامر ومثقال بكسر القاف حال من فاعل قل وقل مبعىن اقرأ ألن القراءة قول ومنه 
يف العنكبوت استقر لليحصيب مثقال هلما وإن كان مثقال صح -منزلون-و-هنا-منزلني-، أو التقدير) رسول كرمي

  بفتح القاف فالتقدير استقر ذلك له مثقال والتخفيف والتثقيل يف ذلك لغتان من أنزل ونزل
)٥٦٩(  
  ْنَجلَى)ا(ـماَ )كَـ(ـِصريٍ كَْسُر َواوِ ُمَسوِِّمَني قُلْ سَارُِعوا الَ َواَو قَْبلُ )َحقُّ نـَ(َو

ة العالمة وسوم أي أعلم فمن كسر الواو أسند الفعل إليهم وهو من اإلعالم الذي يفعله الشجاع يف احلرب السوم
، ) وسارعوا إىل مغفرة(من لباس خمصوص وغريه ومن فتح الراء فألن اهللا تعاىل فعل هبم ذلك وحذف الواو من 

حف املدينة والشام دون غريها واحترز بقوله قبل ، والواو منه ساقطة يف مصا) وقالوا اختذ اهللا ولدا(تقدم مثله يف 
  عن الواو اليت بعد العني واجنال أي انكشف واهللا أعلم

)٥٧٠(  
  الَ)َد(َوَمْع َمدِّ كَاِئْن كَْسُر َهْمَزِتِه ) ُصْحَبةٌ(َوقَْرٌح بَِضم الْقَاِف وَالْقَْرُح 

إن ميسسكم (ذه السورة اثنان بلفظ التنكري أي قرأه صحبة والضم والفتح لغتان وجاء ذلك يف ثالثة مواضع يف ه
، ولفظ كائن جاء يف مواضع ) من بعد ما أصاهبم القرح(، والثالث بلفظ التعريف ) قرح فقد مس القوم قرح مثله

هنا ويف احلج والطالق واخلالف يف مجيعها ومل يبني النظم أنه حيث أتى وفاعل دال ضمري كسر مهزته ومعىن دال يف 
لوه مآلى واستعاره هنا حلصول الغرض ومتام األمر باملد مع الكسر وأراد باملد زيادة ألف بعد الكاف اللغة أخرج د

  والباقون بال ألف مع فتح اهلمزة مث ذكر باقي قيود القراءة فقال
)٥٧١(  

  و وِالَ)ذُ(َوالَ َياَء َمكْسُوراً َوقَاَتلَ بَْعَدُه يَُمدُّ َوفَْتُح الضَّمِّ وَالْكَْسرِ 
ء املكسورة زيادة يف قراءة غري ابن كثري وهي مشددة ومل يتسع له جمال البيت لذكر ذلك ولو قال يف البيت اليا

السابق وكل كائن كسر مهزته دال مث قال ومد وال ياء لكان وافيا بالغرض وال حاجة إىل قوله مكسورا حينئذ ألنه 
لغتان وفيها غري ذلك من -وكئن-كأين-ذا اللفظ ولفظ بقراءة اجلماعة أي وال يثبت ابن كثري الياء اليت يف ه

اللغات وهي كلمة أي دخل عليها كاف التشبيه كما دخل على ذا يف كذا مث كثر استعماهلما كالكلمة الواحدة 



وكأين (مبعىن كم اخلربية فتصرفوا فيها على وجوه وكتب تنوينها نونا ، قوله وقاتل بعده أي بعد كأين قوله تعاىل 
أي فما وهن -قتل معه ربيون كثري فما وهنوا-، القراءتان ظاهرتان إال أن معىن قوله) قتل معه(-)ل معهمن نيب قات

من مل يقتل منهم والضم يف القاف والكسر يف التاء إذا فتحا مع املد صارت الكلمة قاتل فقوله ذو وال أي فتح 
  الضم والكسر ذو متابعة للمد مصاحبة له واهللا أعلم

)٥٧٢(  
  ـاِئعاً َتالَ)َشـ(َسا َوُرعْباً َوَيْغشى أَنَّثُوا )َر(َك َعْيُن الرُّْعبِ َضمَّا كََما َوُحرِّ

يريد الرعب املعرف بالالم ورعبا املنكر املنصوب حيث أتى ذلك فالضم فيه واإلسكان لغتان وقيل الضم األصل 
لألمنة -تغشى-ت واستقر والتأنيث يففأسكن ختفيفا وهو يف أربعة مواضع قيل واألصل اإلسكان إتباعا ورسا أي ثب

والتذكري للنعاس ومها واحد ألنه أبدل النعاس من األمنة وشائعا تال حاالن من مفعول أنثوا أي أنثوا شائعا تابعا ما 
  قبله وهو األمنة أو يكون شائعا حاال من الضمري يف تال العائد على يغشى

)٥٧٣(  
  ْخلُالَ)ُد(ـاَيَع )َشـ(ِمداً بَِما َيْعَملُونَ الَْغْيُب ـا)َحـ(َوقُلْ كُلَُّه ِللِه بِالرَّفْعِ 

، وهو على هذا اإلعراب وكله ) إنا كل فيها(، وقد أمجعوا على قراءة ) إن األمر(كله مبتدأ واهللا اخلرب واجلملة خرب 
جه اخلطاب قوله ، وو) حسرة يف قلوهبم(، شايع دخلال له وهو ) مبا يعملون بصري(بالنصب تأكيدا لألمر والغيب يف 

  ، والدخلل الدخيل وقد تقدم) ولئن قتلتم يف سبيل اهللا أو متم(، وبعده ) يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا(
)٥٧٤(  

  وِرْداً َوحَفٌْص ُهناَ اجَْتالَ) نَفٌَر(ـفَا )َصـ(َوِمتُّْم َوِمْتناَ ُمتَّ ِفي َضمِّ كَْسرِهاَ 

أنه عددها وفيها ما ليس يف هذه السورة فقام ذلك مقام قوله  أي حيث جاءت هذه الكلمات وفهم ذلك من حيث
حيث أتى وحنوه وضم امليم وكسرها يف مجيع ذلك لغتان يقال مات ميوت فعلى هذا جاء الضم كقولك من قام يقوم 
قمت ويقال مات ميات كخاف خياف فعلى هذا جاء الكسر كخفت فيكون الضم من فعل يفعل كقتل يقتل والثاين 

يفعل كعلم يعلم ووردا نصب على التمييز أي صفا وردهم ووافقهم حفص على ضم ما يف آل عمران  من فعل
لئن متم أو (و)ولئن قتلتم يف سبيل اهللا أو متم(وكسر ما يف غريها مجعا بني اللغتني والذي يف آل عمران موضعان 

هلم اجتليت العروس وهذه عبارة ، وهذا معىن قوله وحفص هنا اجتال أي اجتال الضم وهو من قو) قتلتم إلىل
مشكلة فإنه ال يفهم منها سوى أن حفصا خصص هذه السورة بقراءة وسائر املواضع خبالفها فيحتمل أن يكون 

الذي له يف آل عمران ضما وأن يكون كسرا ألنه استأنف مجلة ابتدأها حلفص ومل خيرب عنه إال بقوله اجتال فاحتمل 
فا على الرمز السابق قلت كان مجعا بني الرمز واملصرح به يف مسئلة واحدة األمرين فإن قلت اجعل حفصا عط

وذلك غري واقع يف هذا النظم وأيضا فقد فصل بالواو يف قوله وردا مث لو سلمنا أن هذا اللفظ يفيد الضم كان 
ه رمى صحبة مشكال من جهة أخرى وهي أنه يوهم أن حفصا منفردا بالضم هنا إذ مل يعد معه الرمز املاضي كقول

ولو قال صفا نفر معهم هنا حفص اجتال حصل الغرض وبان وزال اإلهبام ومل يضر عدم الواو الفاصلة لعدم الريبة 
  يف اتصال ذلك واهللا أعلم

)٥٧٥(  
  ـفِّالَ)كـُ(ـاَع )َشـ(ذْ )إِ(َوبِالْغَْيبِ َعْنُه َتْجَمُعونَ َوُضمَّ ِفي يَُغلَّ َوفَْتحُ الضَّمِّ 



وما كان (-)وأما-مبا يعملون بصري(، كما تقدم يف ) خري مما جيمعون(فص والغيب واخلطاب يف قوله عنه يعين عن ح
، فقواه إذ شاع كفال على البناء للمفعول ومعىن كفل أي محل يعين أن هذه القراءة محلها السلف ) لنيب أن يغل

نه أي خيان بأن يؤخذ من الغنيمة قبل أن اخللف ملا كانت شائعة ومعناها يوجد عاال أو ينسب إىل الغلول أو يغل م
يقسمها والغلول األخذ يف خفية ومن قرأ يغل على البناء للفاعل فهو ظاهر أي أنه ال يفعل ذلك واختار ذلك أبو 

وما كان لنفس أن (عبيد وأبو علي وقاال أكثر ما جييء الفعل بعد ما كان لكذا أن يفعل منسوبا إىل الفاعل حنو 
، فإن قلت كل واحدة من القراءتني مشتملة على ضم ) وما كان اهللا ليظلمهم(-)ن لنا أن نشركما كا(، ) متوت

وفتح فكيف متيز إحدامها من األخرى قلت كأنه استغىن بالترتيب عن تقييد ذلك فضم أوال مث فتح الضم فيكون 
هب املختار إال أن املذكور هبا الضم يف الياء وفتح الضم يف الغني والواو وإن كانت ال تقتضي الترتيب على املذ

جائز أن يكون مرتبا يف نفس األمر وال بد أن يريد بذلك إحدى القراءتني ودلنا على هذه القراءة ظاهر لفظه إذ لو 
  أراد األخرى لقال وفتح أن يغل وضم الفتح حقك نوال أو دام ندحال أو نل دائما حال وحنو ذلك

)٥٧٦(  
  ـمَّالَ)كَـ(ـبَّى َوبَْعَدُه َويف الَْحجِّ ِللشَّاِمي َواآلِخُر )لـَ(بَِما قُِتلُوا التَّْشِديُد 

-واآلخر-)وال حتسنب الذين قتلوا(، والذي بعده ) ما قتلوا(-)لو أطاعونا(أي التشديد هبذا اللفظ وهو قوله تعاىل 
ما ماتوا وما (وله قبل ذلك ، يقرأ مجيع ذلك بالتشديد والتخفيف ويف التشديد معىن التكثري فأما ق) وقاتلوا وقتلوا(

، فمخفف بال خالف ويعلم ذلك من كونه تعداه ومل يذكره واشتغل بذكر متم ) ليجعل اهللا ذلك حسرة(-)قتلوا
مبا -ويغل وجيمعون وميتاز هنا أيضا من األول املختلف فيه بكون هذا يف أوله واو وذلك ال واو يف أوله فقوله 

هلشام وحده وهو املشار إليه بقوله لىب أي -ما قتلوا-س يف أوله واو فالتشديد يف ال يتناول ظاهره إال ما لي -قتلوا
وقاتلوا (، شددمها ابن عامر ) مث قتلوا أو ماتوا(مع الذي يف احلج وهو-والذين قتلوا-لىب بالتشديد من دعاه 

  ، شدده ابن عامر وابن كثري وهو املرموز يف هذا البيت اآليت) وقتلوا
)٥٧٧(  
  ـُه َوالَ)لَـ(َوقَْد قَاالَ ِفي األنَْعامِ قَتَّلُوا َوبِالُْخلِْف غَْيباً َيْحَسَبنَّ  َراِك)َد(

، شدده أيضا ابن عامر وابن ) قد خسر الذين قتلوا أوالدهم(معىن دراك أدرك كما تقدم يف بدار والذي يف األنعام 
فيه خالف ومعىن الغيب فيه وال حيسنب الرسول ، فعن هشام ) وال حيسنب الذين قتلوا يف سبيل(كثري وأما الغيب يف 

فاعال واملفعول األول حمذوف أي أنفسهم أمواتا قال الزخمشري وجاز -الذين قتلوا-أو حاسب واحد أو يكون 
أي بل هم أحياء لداللة -بل أحياء-حذف املفعول األول ألنه يف األصل مبتدأ فحذف كما حذف املبتدأ يف قوله

غيبا نصب على احلال من حيسنب والعامل فيها ما يتعلق به باخللف أي ال حيسنب استقرار الكالم عليهما وقوله 
باخللف غيبا أي ذا غيب له وال أي نصر واهللا أعلم ، فإن قلت جاء حيسنب يف هذه السورة يف مواضع فمن أين علم 

أن -ألنه قد ذكر بعده ، قلت ألنه أطلق ذلك فأخذ األول من تلك املواضع و -الذين قتلوا-أنه للذي بعده
فتعني هذا ألن باقي املواضع ليس بعده أن وحيزن واهللا أعلم ، وأكثر املصنفني يف القراءات السبع ال -وحيزن

أهنا بالتاء وذكرها -وال حتسنب الذين قتلوا-يذكرون يف هذا املوضع خالفا حىت أن ابن جماهد قال مل خيتلفوا يف قوله 
  إلقناع يف القراءات الشواذ ونسبها إىل ابن حميصن وحده واهللا أعلمأبو علي األهوازي يف كتاب ا



)٥٧٨(  
  ْحفَالَ)أَ(فْقاً وََيْحُزنُ غَْيَر اَْألنْبَِياِء بَِضمٍّ َواكِْسرِ الضَّمَّ )رُِ(َوأَنَّ اكْسُِروا 

بنعمة من اهللا (على  ، الكسر على االستئناف والفتح على العطف) وأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني(يعين قوله تعاىل 
، فيكون من مجلة ما بشر به الشهداء وهو أن اهللا سبحانه يفعل بغريهم من املؤمنني مثل ما فعل هبم من ) وفضل

حسن اخلامتة وقال أبو علي املعىن يستبشرون بتوفر ذلك عليهم ووصوله إليهم ألنه إذا مل يضعه وصل إليهم فلم 
وقيل حزنه مبعىن جعل فيه حزنا مثل كحله ودهنه أي جعل فيه كحال  يبخسوه ومل ينقصوه وحزن وأحزن لغتان

ودهنا ومثل حزنه يف هذا املعىن فتنه قال سيبويه وقال بعض العرب أفتنت الرجل وأحزنته أراد جعلته حزينا وفاتنا 
ء وضم الزاي فقوله ، فقرأه كاجلماعة بفتح اليا) ال حيزهنم الفزع األكرب(واستثىن نافع من ذلك ما يف األنبياء وهو 

غري األنبياء أي غري حرف األنبياء ورفقا مصدر يف موضع احلال أي ذوي رفق مبعىن رافقني وأحفال حال من فاعل 
  أكسر أي حافال هبذه القراءة

)٥٧٩(  
  َوذُو ِمالَ) َحقٌّ(ـُخذْ َوقُلْ بَِما َيْعَملُونَ الْغَْيُب )فـَ(َوَخاطََب َحْرفَا َيْحَسَبنَّ 

نب فاعل خاطب جعلهما خماطبني ملا كان اخلطاب فيهما وقد استعمل هذا التجوز كثريا يف هذه القصيدة حرفا حيس
وال حتسنب الذين (-)وال حتسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري(حنو وخاطب فيها جتمعون له مال وأراد باحلرفني 

إمنا منلي هلم خري -ة اجلماعة بالغيب يكون، فأما األول فعلى قراء) يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خريا
، ويف الثاين يكون املفعول األول حمذوفا ) أم حتسب أن أكثرهم يسمعون(سد مسد مفعويل حسب حنو -ألنفسهم

أي البخل خربا هلم وقراءة محزة باخلطاب مشكلة وقد صرح مجاعة من أهل العربية بعدم جوازها قال أبو جعفر 
بالتاء مل جيز -وال حيسنب-ه حلن ال جيوز قال وتابعه على ذلك مجاعة وقال الزجاج من قرأالنحاس زعم أبو حامت أن

عند البصريني إال كسر إن املعىن ال حتسنب الذين كفروا إمالؤنا هلم خري هلم ودخلت أن مؤكدة فإذا فتحت صار 
يف هذا املوضع على البدل من  املعىن وال حتسنب الذين كفروا إمالءنا خريا هلم قال أبو إسحاق وهو عندي جيوز

الذين املعىن وال حتسنب إمالءنا للذين كفروا خريا هلم وقد قرأ هبا خلق كثري ومثل هذه القراءة من الشعر قول 
، جعل هلكه بدال من قيس املعىن فما كان هلك قيس هلك واحد قال ) فما كان قيس هلكه هلك واحد (الشاعر 

ل إال بنصب خري من حيث كان املفعول الثاين حلسبت فكما انتصب هلك واحد أبو علي يف اإلصالح ال يصح البد
بأنه مفعول -الذين كفروا-يف البيت ملا أبدل األول من قيس بأنه خرب كان كذلك ينتصب خري إذا أبدل اإلمالء من

ب خري وقال يف ثان لتحسنب قال وسألت أمحد بن موسى يعين ابن جماهد عنها فزعم أن أحدا مل يقرأ هبا يعين بنص
يف موضع نصب بأنه املفعول األول واملفعول الثاين يف هذا الباب هو املفعول األول يف املعىن -الذين كفروا-احلجة

، ألن إمالءهم ال يكون إياهم ، قال فإن قلت فلم ال جيوز الفتح يف أن ) أمنا منلي هلم(فال جيوز إذا فتح أن يف قوله 
  ، وكما كان أن) وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره(كقوله -الذين كفروا-وجتعله بدال من

، قيل ال جيوز ذلك وإال لزمك أن تنصب خريا على ) وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أهنا لكم(من قوله سبحانه 
فإذا  تقدير ال حتسنب إمالء الذين كفروا خريا ألنفسهم من حيث كان املفعول الثاين لتحسنب وقيل إنه مل ينصبه أحد
مل ينصب علم أن البدل فيه ال يصح وإذ مل يصح البدل مل جيز إال كسر إن على أن يكون إن وخربها يف موضع 



بدل -وإمنا منلي هلم خريا ألنفسهم-املفعول الثاين من حتسنب ، وقال الزخمشري الذين كفروا يف من قرأ بالتاء نصب
مع خربه ينوب عن املفعولني وما مصدرية ، فإن قلت كيف صح منه أي وال حتسنب أمنا منلى للكافرين خري هلم وأن 

جمئ البدل ومل يذكر إال أحد املفعولني وال جيوز االقتصار بفعل احلسبان على مفعول واحد ، قلت صح ذلك من 
حيث أن التعويل على البدل واملبدل منه يف حكم املنحى أال تراك تقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض مع امتناع 

أصحاب أن اإلمالء خري -وال حتسنب الذين كفروا-ك على متاعك ، قال وجيوز أن يقدر مضاف حمذوف علىبكون
ألنفسهم أو وال حتسنب حال الذين كفروا إن اإلمالء خري ألنفسهم ، وقال النحاس زعم الكسائي والفراء أهنا جائزة 

فال (، ) ال حتسنب الذين يفرحون(يعين مثل على التكرير أي وال حتسنب الذين كفروا وال حتسنب أمنا منلي هلم 
كما سيأيت ، قال النحاس وقراءة حيىي بن وثاب بكسر إن حسنة كما تقول حسبت عمرا أخوه خارج ، ) حتسبنهم

وقال مكي إمنا وما بعدها بدل من الذين فسد مسد املفعولني كما يف قراءة من قرأ بالياء وقال املهدوي قال قوم قدم 
ردا عليهم والتقدير وال حتسنب أن إمالءنا للذين كفروا خري -إمنا منلي هلم-وكيدا مث جاء هلم من قولهالذين كفروا ت

هلم وقال أبو احلسن احلويف إن وما عملت فيه يف موضع نصب على البدل من الذين كفروا والذين املفعول األول 
كذبت (لباب جيوز أن تكون التاء للتأنيث كقوله والثاين حمذوف ، وقال أبو القاسم الكرماين يف تفسريه املسمى بال

  وأورثنا القوم(، وال حتسنب القوم الذين والذين وصف للقوم كقوله ) قوم نوح

، قلت فيتحد معىن القراءتني على هذا ألن الذين كفروا فاعل فيهما وكذا يتحد معىن القراءتني على ) الذين كانوا
وال حتسنب (قراءة الياء أيضا والفاعل الرسول أو أحد كما تقدم يف قول من يقول إن الذين كفروا مفعول على 

، وقيل إمنا منلي بدل من الذين كفروا بدل االشتمال أي إمالءنا خري بالرفع خرب مبتدأ حمذوف أي هو ) الذين قتلوا
بعض القوم حتسبنا أنا منا األناة و(خري ألنفسهم واجلملة هي املفعول الثاين ، قلت ومثل هذه القراءة بيت احلماسة ، 

، كذا جاءت الرواية بفتح أنا بعد ذكر املفعول األول فعلى هذا جيوز أن تقول حسبت ) بطاء ويف إبطائنا سرع
وزيد أنه قائم أي حسبته ذا قيام فوجه الفتح أهنا وقعت مفعوله وهي وما عملت فيه يف موضع مفرد وهو املفعول 

على قراءة اخلطاب فتقديرها على حذف مضاف أي -حتسنب الذين يبخلونوال -الثاين حلسبت واهللا أعلم ، وأما
وإن تؤمنوا (واخلطاب رد على -سيطوقون ما خبلوا به-رد على-مبا يعملون خبري-خبل الذين يبخلون والغيب يف

  ، واملأل باملد مصدر ملال وبالقصر اجلماعة األشراف وكالمها مستقيم املعىن هنا واهللا أعلم) وتتقوا
)٥٨٠(  

  ـلُْشالَ)ُشـ(َيِميَز َمَع األْنفَالِ فَاكِْسْر ُسكُوَنُه َوَشدِّْدُه َبْعَد الْفَْتحِ وَالضَّمِّ 
، أي مييز هنا مع حرف األنفال اكسر الياء الساكنة ) ليميز اهللا اخلبيث(، ويف األنفال ) حىت مييز اخلبيث(يريد 

وميز مييز لغتان وشلشال حال من فاعل شدده أو من مفعوله وشددها بعد الفتح يف امليم والضم يف الياء وماز مييز 
ومعناه خفيفا ألنه قبل التشديد خفيف ويستحب للقارئ ختفيف اللفظ باحلروف املشددة وأن ال يتقعر فيها ويزعج 

  السامع ويتكلف يف نفسه ماال حيتاج إليه واهللا أعلم
)٥٨١(  

  ـَيكُْمالَ)فَـ(ْتلَ اْرفَُعوا َمْع َيا َنقُولُ َسَنكُْتُب َياٌء ُضمَّ َمْع فَْتحِ َضمِِّه َوقَ

أي ياء ضمت مع فتح ضم التاء فيصري الفعل مبنيا للمفعول وقد كان الفاعل ورفع قتل ونصبه عطفا على حمل ما 
قالوا وهو رفع إن كان سنكتب مبنيا للمفعول ونصب إن كان للفاعل وياء يقول اهللا تعاىل والنون نون العظمة ، 



يا يقول أي مع قراءة يا يقول ونصب فيكمال بالفاء يف جواب ارفعوا ألنه أمر واهللا أعلم أي قرأ ذلك كله  وقوله مع
  محزة

)٥٨٢(  
  َوبِالزُُّبرِ الشَّاِمي كَذَا َرْسُمُهْم وَبِالِْكَتابِ ِهَشاٌم َواكِْشفِ الرَّْسَم ُمْجِمالَ

وكذلك رسم يف مصاحف أهل الشام وانفرد ) وبالزبر(لباء يف ، بزيادة ا) جاءوا بالبينات وبالزبر(يعين قرأ ابن عامر 
فقرأ اآلية اليت يف آل عمران كاليت يف فاطر بإمجاع ، وقد روى أبو عمرو الداين -وبالكتاب-هشام بزيادة الباء يف

من طرق أنه يف مصحف الشام كذلك ، قال يف املقنع هو يف املوضعني بالباء ، وقال رأيت هارون بن موسى 
وحدها ، قلت وكذلك -وبالزبر-خفش يقول يف كتابه إن الباء زيدت يف اإلمام يعين الذي وجه به إىل الشام يفاأل

رأيته أنا يف مصحف عندنا بدمشق هو اآلن جبامعها مبشهد على ابن احلسني يغلب على الظن أنه املصحف الذي 
ف الشام العتيقة ، قال الشيخ يف شرح وجهه عثمان رضي اهللا عنه إىل الشام ورأيته كذلك يف غريه من مصاح

العقيلة والذي قاله األخفش هو الصحيح إن شاء اهللا ألين رأيته كذلك يف مصحف ألهل الشام عتيق يعين املصحف 
  املقدم ذكره فإىل هذا االختالف أشار بقوله واكشف الرسم جممال أي آتيا باجلميل من القول والفعل واهللا أعلم

)٥٨٣(  
  اعَْتالَ) َسمَا(ـْيَف )كَـ(غَْيبٍ َيكُْتُمونَ ُيبَيُِّنْنَن الَ َتْحَسَبنَّ الَْغْيُب ) قَُّح(ـفَا )َصـ(

، الغيب فيهما واخلطاب على ) ليبيننه للناس وال يكتمونه(أي يكتمون ويبينن صفا حق غيب فيهما يريد قوله تعاىل 
وإذا أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم (آلية املتقدمة ويقوى اخلطاب االتفاق عليه يف ا-ال يعبدون إال اهللا-ما تقدم يف

  ، فقرئ بالغيب واخلطاب وسيأيت توجيههما) ال حتسنب الذين يفرحون(-)وأما-من كتاب وحكمة مث جاءكم
)٥٨٤(  
  ـقَّا بَِضمِّ الَْبا فَالَ َيْحِسُبنَُّهْم َوغَْيبٍ َوِفيِه الَْعطُْف أَْو َجاَء ُمْبَدالَ)حـَ(َو

بضم الباء والغيب ويف بعض النسخ وحق بالرفع -فال حيسبنهم-على املصدر أي حق ذلك حقا وهو أن نصب حقا
أي أنه بالضم والغيب حق ووجه ضم الباء أن األصل فال حيسبون فالواو -فال حيسبنهم-فيكون خرب املبتدأ الذي هو

النون للنهي واحنذفت الواو لسكون ألن ابن كثري وأبا عمرو قرءا بالغيب فيهما فاحنذفت -الذين يفرحون-ضمري
نون التأكيد فبقيت ضمة الباء على حاهلا دالة على الواو احملذوفة ويكون حيسنب على قراءهتما قد حذف مفعواله 

، أي ال حيسنب الفارحون أنفسهم فائزين وقرأ نافع وابن ) فال حيسبنهم مبفازة من العذاب(لداللة ظهور املفعولني يف 
 األول واخلطاب يف الثاين مع فتح الباء ألجل النون املؤكدة ولوالها لكانت الباء ساكنة والقول يف عامر بالغيبة يف

مفعويل األول كما تقدم وقرأ الباقون وهم عاصم ومحزة والكسائي باخلطاب فيهما ووجه ذلك أن يقال الذين 
ذف كما حيذف خرب املبتدأ عند قيام الداللة يفرحون هو املفعول األول والثاين حمذوف ألنه يف األصل خرب املبتدأ فح

فال حيسبنهم مبفازة قد استوىف مفعوليه ومها يف املعىن مفعوال األول فاستغىن عنهما يف األول بذكرمها -عليه ، وقوله
يف الثاين على قراءة الغيبة يف األول وعلى قراءة اخلطاب استغىن عن أحدمها دون اآلخر تقوية يف الداللة ، وقال 

تأكيد تقديره ال حتسبنهم فال -فال حيسبنهم-وقوله-مبفازة-والثاين-الذين يفرحون-لزخمشري أحد املفعولنيا
حتسبنهم فائزين وقوله وفيه العطف أي يف حتسبنهم فائدة العطف على األول فلهذا كرر أو جاء مبدال منه فذكر 

اه من تأويل هذه القراءات الثالث ال خيرج عن وجهني جمليء فعل النهي عن احلسبان يف هذه اآلية مكررا وما ذكرن



الوجهني اللذين ذكرمها ألن اجلملة الثانية إن وافقت األوىل يف الغيبة واخلطاب صح أن تكون بدال منها على أن 
زائدة كقوله ، وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي ، ووجه البدل أن الكالم إذا طال الفصل بينه -فال-تكون الفاء يف

  فلما(علق به جاز إعادته ليتصل باملتعلق به كقوله تعاىل وبني ما يت

فلما جاءهم ما عرفوا (، فلما طال الفصل قبل اجلواب أعاد الفصل بالفاء فقال تعاىل ) جاءهم كتاب من عند اهللا
م إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيته(، وجتوز اإلعادة بال فاء قال سبحانه يف موضع آخر ) كفروا به

، مسى حنو هذا بدال باعتبار أنه عوض منه وإال فهو بالتأكيد أشبه على اصطالح النحويني وهبذا عرب ) يل ساجدين
عنه الزخمشري كما سبق ذكره وأما على قراءة من غاير بني الفعلني غيبة وخطابا فالثانية عطف على األوىل ال بدل 

ومنع -فال-علي يف احلجة وجه البدل ونص على زيادة الفاء يف كقولك ما قام زيد فال تظننه قائما وذكر الشيخ أبو
من وجه العطف وقال ليس هذا موضع العطف ألن الكالم مل يتم أال ترى أن املفعول الثاين مل يذكر بعد وفيما قاله 

  نظر واهللا أعلم
)٥٨٥(  

  ـَمرَْدالَ)شـَ(نَ ـفَاًء َوَبْعُد ِفي َبَراءةَ أَخِّْر يَقُْتلُو)ِشـ(ُهناَ قَاَتلُوا أَخِّْر 
، قدم اجلماعة يف املوضعني الفعل املبين للفاعل على ) فيقتلون ويقتلون(ويف براءة ) وقاتلوا وقتلوا(يعين قوله تعاىل 

الفعل املبين للمفعول وعكس ذلك محزة والكسائي يف املوضعني فأخرا املبين للفاعل وقدما املبين للمفعول ووجهه 
بعد ما وقع القتل فيهم وقتل بعضهم ال أن القتل أتى على مجيعهم وهو كاملعىن -وا وقتلواقاتل-من جهة املعىن أهنم
وقوله شفاء مصدر يف موضع احلال أي أخره ذا شفاء والشني فيه -قتل معه ربيون كثري فما وهنوا-السابق يف قوله

نه حمتاج إىل كلمة يتزن هبا ويف مشردال رمز ولو اختصر على األخري حلصل الغرض ولكن كرر زيادة يف البيان أل
البيت يف موضع شفاء فلو أتى بكلمة ليس أوهلا شني لكانت رمزا ملن دل عليه أول حروفها فعدل إىل كلمة أوهلا 

  رمز القارئ خوفا من اللبس والشمردل اخلفيف واهللا أعلم
)٥٨٦(  

  َصارَي الِْمالََوَيا آُتها َوْجهِي َوإِنِّي ِكالَُهَما َوِمنِّي َواجَْعلْ ِلي َوأَْن

، فتحها نافع وحده واآلخر ) وإين أعيذها(فتحها نافع وابن عامر وحفص وإين موضعان أحدمها -وجهي هللا-يعين
، مفتوحة يف قراءة غري نافع فلفظ هبا يف ) أين(، فتحها نافع وابن كثري وأبو عمرو غري أن ) إين أخلق لكم من الطني(

، فتحها أيضا أبو عمرو ونافع ) واجعل يل آية(، فتحها نافع وأبو عمرو و) نكفتقبل مين إ(البيت على قراءة نافع 
، فتحها نافع وحده واملال بكسر امليم واملد مجع ملئ وهو الثقة وهو صفة ألنصاري أو صفة ) من أنصاري إىل اهللا(

وفتحها ويف هذه السورة من لقوله وياءاهتا أي وياءاهتا املالهي كذا وكذا فهذه ست ياءات إضافة خمتلف يف إسكاهنا 
وخافون إن كنتم (، أثبتها يف الوصل نافع وأبو عمرو ) ومن اتبعين(ياءات الزوائد املختلف يف إثباهتا وحذفها ياءان 

مضافاهتا ست وجاء زيادة وخافون إن كنتم من اتبعن (، أثبتها أبو عمرو وحده يف الوصل وقلت يف ذلك ، ) مؤمنني
ومن اتبعن زيادة أي ذوي زيادة فيهما الياء الزائدة على الرسم والوال املتابعة أي وىل هذا  ، أي وجاء وخافون) وال

  هذا والء بكسر الواو واهللا أعلم
  سورة النساء



)٥٨٧(  
  َوكُوِفيُُّهْم َتسَّاَءلُونَ ُمَخفَّفًا َوَحْمَزةُ وَاَألْرَحاَم بِالَْخفْضِ جَمَّالَ

ي الكوفيون قرءوا تساءلون بالتخفيف واألصل تتساءلون فمن خفف نصف هذا البيت هو نصف هذه القصيدة أ
تصدى وأما قراءة واألرحام -تزكى-تذكرون-حذف التاء الثانية ومن شدد أدغمها يف السني وله نظائر مثل

بالنصب فعطف على موضع اجلار واجملرور أو على اسم اهللا تعاىل أي واتقوا األرحام أي اتقوا حق األرحام فصلوها 
 تقطعوها ويف احلديث أنا الرمحن وهي الرحم شققت هلا من امسي من قطعها قطعته فهذا وجه األمر بالتقوى فيها وال

مع هللا تعاىل وقرأها محزة واألرحام باجلر وعرب الناظم عنه باخلفض واستحسنه الشيخ هنا وقال فيه تورية مليحة ألن 
ي هو اإلعراب مجال األرحام ملا فيه من تعظيم شأهنا قلت يعين اخلفض يف اجلواري اخلتان وهو هلن مجال واخلفض الذ

بسبب عطفها على اسم اهللا تعاىل أو بسبب القسم هبا وهبذين الوجهني عللت هذه القراءة ويف كل تعليل منهما 
فخسفنا به وبداره -وإنه لذكر لك ولقومك-كالم أما العطف فاملعروف إعادة حرف اجلر يف مثل ذلك كقوله

وحنو ذلك ، وقال الزجاج القراءة اجليدة نصب األرحام املعىن واتقوا األرحام أن تقطعوها فأما اخلفض -األرض
فخطأ يف العربية ال جيوز إال يف اضطرار شعر وخطأ أيضا يف أمر الدين عظيم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال 

قال ورأيت إمساعيل بن إسحاق ينكر هذا ويذهب  حتلفوا بآبائكم فكيف يكون تتساءلون باهللا واألرحام على هذا
إىل أن احللف بغري اهللا أمر عظيم وأن ذلك خاص هللا تعاىل على ما أتت به الرواية فأما العربية فإمجاع النحويني أنه 
يقبح أن ينسق باسم ظاهر على اسم مضمر يف حال اخلفض إال بإظهار اخلافض قال بعضهم ألن املخفوض حرف 

فصل فكأنه كالتنوين يف االسم فقبح أن يعطف اسم يقوم بنفسه على اسم ال يقوم بنفسه ، وقال متصل غري من
املازين كما ال تقول مررت بزيد وبك ال تقول مررت بك وزيد قلت هاتان العلتان منقوضتان بالضمري املنصوب 

  ل أهنا سؤال بالرحم وهو حلفوقد جاز العطف عليه فاجملرور كذلك وأما إنكار هذه القراءة من جهة املعىن ألج

وقد هنى عن احللف بغري اهللا تعاىل فجوابه أن هذا حكاية ما كانوا عليه فحضهم على صلة الرحم وهناهم عن قطعها 
ونبههم على أهنا بلغ من حرمتها عندهم أهنم يتساءلون هبا مث مل يقرهم الشرع على ذلك بل هناهم عنه وحرمتها باقية 

ا حمرم وجاء يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تال هذه اآلية عند حثه على الصدقة وصلتها مطلوبة وقطعه
يوم قدم عليه وفد مضر وهو إشارة إىل هذا سواء كان قرأها نصبا أو خفضا فكالمها حمتمل وخفي هذا على أيب 

النصب على تقدير واتقوا جعفر النحاس فأورد هذا احلديث ترجيحا لقراءة النصب وال دليل له يف ذلك فقراءة 
األرحام اليت تتساءلون هبا فحذف استغناء مبا قبله عنه ويف قراءة اخلفض حذف واتقوا األرحام ونبه بأهنم يتساءلون 
هبا على ذلك وحسن حذف الياء هنا أن موضعها معلوم فأنه كثر على ألسنتهم قوهلم سألتك باهللا والرحم وبالرحم 

مري فهو أقرب من قول رؤبة خري ملن قال له كيف أصبحت أي خبري ملا كان ذلك معلوما فعومل تلك املعاملة مع الض
قال الزخمشري يف كتاب األحاجي يف قوهلم ال أبا لك الالم مقدرة منوية وإن حذفت من اللفظ الذي شجعهم على 

اليت لساهنا أنطق من لسان حذفها شهرة مكاهنا وأنه صار معلوما الستفاضة استعماهلا فيه وهو نوع من داللة احلال 
-، وحذف اجلار يف قوله روبة خري إذا أصبح ومحل قراءة محزة) تاهللا تفتؤ تذكر يوسف(املقال ومنه حذف ال يف 
عليه سديد ألن هذا الكالم قد شهر بتكرير اجلار فقامت الشهرة مقام الذكر ، وقال يف  -تساءلون به واألرحام

، قال الفراء حدثين شريك بن عبد اهللا عن األعمش ) تساءلون به واألرحام(الكشاف وينصره قراءة ابن مسعود 
عن إبراهيم قال واألرحام خفض األرحام قال هو كقوهلم أسألك باهللا والرحم قال وفيه قبح ألن العرب ال ترد 



هما واللعب فعلق يف مثل السواري سيوفنا وما بين(خمفوضا على خمفوض قد كىن عنه قال وقال الشاعر يف جوازه ، 
  ، قال وإمنا جيوز هذا يف الشعر لضيقه ، قال الزجاج وقد جاء ذلك يف) غوط نفانف

اكر على الكتيبة ال أبايل (، وقال العباس بن مرداس ، ) فاذهب فما بك واأليام من عجب (الشعر أنشد سيبويه ، 
بنا واحلق كيف نوافقه واألبيات  ، وأنشده احلق يف إعرابه حلسان بن ثابت فانظر) أحتفي كان فيها أم سواها

، مث أخذ يف االستدالل على ) إذا أوقدوا نارا حلرب عدوهم فقد خاب من يصلى هبا وسعريها(املتقدمة وزاد ، 
صحة ذلك وقوته من حيث النظر وأصاب رمحه اهللا فإن االستعمال قد وجد وكل ما يذكر من أسباب املنع فموجود 

جازوا العطف عليه فاجملرور كذلك قياسا صحيحا وقول أيب علي يف احلجة هو يف الضمري املنصوب مثله وقد أ
ضعيف يف القياس قليل يف االستعمال ممنوع ولقائل أن يقول العطف على الضمري املنصوب كذلك فقال الشيخ يف 

يعطف  شرحه حكى قطرب ما فيها غريه وفرسه وقال يف شرح املفصل وقد أجاز مجاعة من النحويني الكوفيني أن
على الضمري اجملرور بغري إعادة اخلافض واستدلوا بقراءة محزة وهي قراءة جماهد والنخعي وقتادة وابن رزين وحيىي 

وكفر به -بن واب وطلحة واألعمش وأيب صاحل وغريهم وإذا شاع هذا فال بعد يف أن يقال مثل ذلك يف قوله تعاىل
جة أن يعطف على سبيل اهللا كما قاله أبو علي وغريه وال على أي وحبرمة املسجد احلرام وال حا-واملسجد احلرام

الشهر احلرام كما قاله الفراء لوقوع الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه وإن كان لكل وجه صحيح واهللا أعلم 
نه والوجه الثاين يف تعليل قراءة اخلفض يف األرحام أهنا على القسم وجوابه إن اهللا كان عليكم رقيبا أقسم سبحا

بذلك كما أقسم مبا شاء من خملوقاته من حنو والتني والزيتون والعصر والضحى والليل إما هبا أنفسها أو على إضمار 
خالقها عز وجل وهو كإقسامه بالصافات وما بعدها على أن إهلكم لواحد وهذا الوجه وإن كان ال مطعن عليه من 

مسعود بالياء مصرحتان بالوصاة باألرحام على ما قررناه وأما جهة العربية فهو بعيد ألن قراءة النصب وقراءة ابن 
  رد بعض أئمة العربية ذلك فقد سبق جوابه وحكى أبو نصر ابن القشريي رمحه اهللا يف تفسريه كالم أيب

إسحاق الزجاج الذي حكيناه مث قال ومثل هذا الكالم مردود عند أئمة الدين ألن القراءات اليت قرأ هبا أئمة القراء 
ثبتت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة وإذا ثبت شيء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فمن رد 

ذلك فقد رد على النيب صلى اهللا عليه وسلم واستقبح ما قرأ به وهذا مقام حمذور ال تقلد فيه أئمة اللغة والنحو 
نه فإنا ال ندعي أن كل القراءات على أرفع الدرجات يف ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح وإن كان غريه أفصح م

  الفصاحة قلت وهذا كالم حسن صحيح واهللا أعلم
)٥٨٨(  

  ـفَا َناِفٌع بِالرَّفْعِ وَاِحَدةٌ َجالَ)َصـ(ـْم )كَـ(َيْصلَْونَ ُضمَّ ) َعمَّ(َوقَْصُر ِقَياًما 
والدوام ومها مصدران وصف هبما األموال هنا  القيم والقيام واحد يوصف به الذي يقوم باملصاحل ومعناه الثبات

فنشهد أنك عبد (والكعبة يف املائدة ووصف الدين يف األنعام بالقيم والقيم أي هو مستقيم قال حسان بن ثابت ، 
بضم -وسيصلون سعريا-، فابن عامر قرأ الثالثة قيما على وزن عب ونافع هنا فقط) اإلله أرسلت نورا بدين قيم

جعل كان تامة ومن نصب طابق به -وإن كانت واحدة-ظاهر وواحدة اليت رفعها نافع وحده وهوالياء وفتحها 
أي إن كان الوارث واحدة وإمنا أنث الفعل وأحلق عالميت اجلمع والتثنية يف -فإن كن نساء فإن كانتا اثنتني-قوله

ة وذلك يف موضعني إذ ال ريبة يف كن وكانتا ليطابق االسم اخلرب لفظا ومل يأت الناظم يف هذا البيت بواو فاصل
اتصال املسائل الثالث وجال يف آخر البيت ليس برمز إذ قد تقدم مرارا بيان أنه مل يرمز قط مع التصريح باالسم ومل 



يصرح باالسم مع الرمز ولوال أن ذلك اصطالحه لكان نافع حمتمال أن يكون من مجلة قراء سيصلون بالضم ورفع 
   أعلمواحدة لورش وحده واهللا

)٥٨٩(  
  َوَوافََق َحفٌْص ِفي اَألِخريِ ُمجَمَّالَ) دََنا(ـَما )كَـ(ـحَّ )َصـ(َوُيوصى بِفَْتحِ الصَّاِد 

وجممال حال من حفص أي جممال -غري مضار وصية من اهللا-الكسر والفتح يف هذا ظاهر أن واألخري هو الذي بعده
ع بني اللغتني وحق هذا البيت أن يكون بعد البيتني اللذين ذلك على أئمته وناقال لفتحه ذلك عنهم ويف قراءته مج
  بعده ألن فألمه يف السورة قبل قوله يوصي هبا واهللا أعلم

)٥٩٠(  
  ـْملَالَ)َشـ(َوِفي أُم َمْع ِفي أُمَِّها فَُألمِِّه لََدى الَْوْصلِ َضمُّ اهلَْمزِ بِالْكَْسرِ 

يف موضعني هنا ضم -فألمه-، يف القصص) يف أمها رسوال(خرف أول الز) وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي(أراد 
اهلمزة يف هذه املواضع أسرع بالكسر واألصل الضم ووجه كسر اهلمزة وجود الكسرة قبلها أو الياء وهي من 

جنس الكسر فكسروا اهلمزة استثقاال للخروج من كسر وشبهه إىل ضم وهذا كما فعلوا يف كسر هاء الضمري حنو 
واهلمز جمترأ عليه حذفا وإبداال وتسهيال فغري بعيد من القياس تغيري حركته وقد غريوا حركة حروف عدة  هبم وفيهم

-فألمه-كما مضى يف بيوت وما سيأيت يف جيوب وعيون وشيوخ وغيوب قال أبو جعفر النحاس رمحه اهللا يف كسر
صل يريد به وصل حرف اجلر هبمزة أم هذه لغة حكاها سيبويه قال هي لغة كثري من هوازن وهذيل وقوله لدى الو

فلو فصلت بأن وقفت على حرف اجلر ضمت اهلمزة بال خالف ألنه مل يبق قبلها ما يقتضي كسرها فصارت كما 
وكذا إذا فصل بني الكسر واهلمزة فاصل غري الياء -وأمه آية-ما هن أمهاهتن-لو كان قبلها غري الكسر والياء حنو

ال خالف يف ضم كل ذلك فقول الناظم ويف أم قيده بذكر يف احترازا من مثل - أمهإىل أم موسى فرددناه إىل-حنو
  ذلك وقوله ويف أم وما بعده مبتدأ وضم اهلمزة بدل اشتمال من املبتدأ ومشلال خرب املبتدأ ومعناه أسرع

)٥٩١(  
  ـْيَصالَ)فَـ(رِ الْمِيَم ـاٍف َواكِْس)َشـ(َويف أُمَّهَاِت النَّْحلِ وَالنُّورِ َوالزَُّمْر َمَع النَّْجمِ 

يف هنا حرف جر وليس كقوله ويف أم فإن يف مث من لفظ القرآن فلهذا أعربنا ذلك مبتدإ وهذا خربه مقدم واملبتدأ 
قوله شاف أي ويف هذه الكلمة اليت هي أمهات من هذه السور األربع كسر شاف أو يكون تقدير الكالم وأسرع 

وشاف خرب مبتدإ حمذوف أي هو شاف وأسكن الراء من الرمز ضرورة حنو ،  ضم اهلمز بالكسر يف هذه املواضع
أو -واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم-، وهذه املواضع األربعة) فاليوم أشرب غري مستحقب إمثا من اهللا وال واغل(

هذا كسرت ، فاجلميع قبله كسر فل) وإذ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم(-خيلقكم يف بطون أمهاتكم-بيوت أمهاتكم
اهلمزة اتباعا وكسر محزة دون الكسائي امليم بعد اهلمزة تبعا هلا يف هذه املواضع األربعة وفيصال حال من الضمري يف 

اكسر أي فاصال بني قراءهتما فحمزة كسر اهلمزة وامليم معا والكسائي كسر اهلمزة وحدها وكل ذلك يف الوصل 
  ت اهلمزة وفتحت امليم كقراءة اجلماعة واهللا أعلمفإن وقفت على حرف اجلر وابتدأت الكلمات ضم

)٥٩٢(  
  ـالَ)كَـ(ذْ )إِ(َوُنْدِخلُْه ُنونٌ َمْع طَالَقٍ َوفَْوُق َمْع ُنكَفِّْر نَُعذِّْب َمْعُه يف الْفَْتحِ 

مع الذي يف آخر الطالق وندخله جنات والذي فوق -وندخله نارا-ندخله جنات-أي ذو نون هاهنا يف موضعني



مث قال نعذب معه أي مع -نكفر عنه سيئاته وندخله-يعين سورة التغابن فيها ندخله مع نكفر يعين قوله تعاىلالطالق 
ومن يطع اهللا ورسوله ندخله جنات جتري من حتتها األهنار ومن -ندخله يف الفتح أي اجتمعا يف سورة الفتح يف قوله

فع وابن عامر والباقون بالياء ووجه القراءتني ظاهر فذلك سبعة مواضع قرأهن بالنون نا-يتول نعذبه عذابا أليما
وضاق عليه البيت عن بيان أن يف هذه السورة موضعني كما قال يف البقرة معا قدر حرك ومثله قوله يف األعراف 
  واخلف أبلغكم حال ومل يقل معا وهو يف قصيت نوح وهود وكال أي كاله أي حفظه قارئه فرواه لنا ، واهللا أعلم

)٥٩٣(  

  ـالَ)َحـ(ْم )ُد(هذَاِن هاَتْينِ الَّلذَاِن الَّلذَْينِ قُلْ ُيَشدَُّد ِللَْمكِّي فَذَانَِك َو
التشديد يف هذه الكلمات يف نوناهتا ومل يبينه لظهوره أو ألن كالمه يف النون يف قوله ندخله نون فكأنه قال تشدد 

إن هذان (-)هذان خصمان(تان وأراد نون هذه الكلمات البن كثري والتشديد والتخفيف يف ذلك كله لغ
، ) فذانك برهانان من ربك(-)أرنا اللذين أضالنا(-)واللذان يأتياهنا منكم(-)إحدى ابنيت هاتني(-)لساحران

التشديد عوض من األلف احملذوفة من هاذان وهاتني وفذانك ومن الياء احملذوفة يف اللذان واللذين حذفتا لسكون 
وقراءة الباقني بالتخفيف على -فذانك-جلميع ابن كثري ووافقه أبو عمرو على تشديدألف التثنية بعدمها شدد ا

بالتشديد ألن الكالم فيه ولقائل أن يقول إمنا -فذانك-قياس نونات التثنية مطلقا وقوله دم حال أي ذا حال وأراد
به مشددا المتناع اجتماع لفظ به خمففا فيدخل يف قوله وباللفظ استغىن عن القيد وجوابه أنه مل ميكنه اللفظ 

  الساكنني يف الشعر فلم يبق اللفظ جاليا للمقصود
)٥٩٤(  

  ـعِْقالَ)مـَ(ـبَِّت )ثُـ(ـهَاٌب َويف اَألْحقَاِف )ِشـ(َوُضمَّ ُهَنا كَرًْها َوِعْنَد بََراءٍة 
تقول عندي  الضم والفتح يف هذا لغتان كالضعف والضعف ويف األحقاف موضعان وقوله عند براءة أي فيها كما

 -هانتم-كذا أي يف ملكي يريد فيما حوته براءة من اآليات وكما جتوز عما هو عندي بقي يف قوله وال ألف يف ها
على ما سبق جتوز هنا بعكس ذلك وكان له أن يقول وما يف براءة أو وكرها هنا ويف براءة ضمه شهاب ومعقال متيز 

لشهاب أي ثبت معتال أو مشبها معقال املعقل امللجأ يقال فالن  أو حال والضمري يف ثبت للحرف املختلف فيه أو
  معقل لقومه وأصله احلصن

)٥٩٥(  
  ـالَ)َعـ(ـَرفًا )َشـ(ـْم )كـَ(ـحِيًحا َوكَْسرُ الَْجْمعِ )َصـ(َنا )َد(َويف الْكُلِّ فَافَْتْح َيا مَُبيَِّنٍة 

ين به مبينات مجع مبينة فوجه الفتح فيهما ظاهر أي كم عال شرفا واملميز حمذوف أي كم مرة عال شرفا واجلمع يع
بينها اهللا سبحانه وبالكسر جيوز أن يكون الزما أي هي بينة يف نفسها ظاهرة -وآيات مبينات-أي بينها من يدعيها

وبينات مجعها يقال بينت الشيء تبني مثل تبني وجيوز أن يكون متعديا أي مبينة صدق مدعيها فهو الزم ومتعد 
  ل من فاعل دنا وكسر اجلمع أي كسريا اجملموع من ذلك واهللا أعلموصحيحا حا

)٥٩٦(  
  اوًِيا َويف املُْحَصَناتِ اكِْسرْ لَُه غَْيَر أَوَّالَ)َر(َويف ُمْحَصنَاٍت فاكِْسرِ الصَّاَد 

فالكسر ، يف رأس اجلزء ألنه مبعىن املزوجات ) واحملصنات من النساء(يعين اكسر املنكر واملعرف إال األول وهو 
على معىن أهنن أحصن فروجهن إما باألزواج أو باحلفظ والفتح على أن اهللا تعاىل أحصنهن أو يكون مبعىن الكسر 



قال الشيخ يف شرحه يقال أحصن فهو حمصن والفتح إذا أفلس فهو ملفح وأشهب فهو مشهب نذرت بالفتح هذه 
  رف أول واهللا أعلمالثالثة وأوال خمفوض بغري ولكنه غري منصرف والتقدير غري ح

)٥٩٧(  
  الُْعالَ) َنفَرِ(ـْن )َعـ(َوَضمٌّ وَكَْسٌر ِفي أََحلَّ ِصحَاُبُه ُوُجوٌه َوِفي أَْحَصنَّ 

، ومعىن صحابه وجوه أي رواته رؤساء من قوهلم هم وجوه القوم أي أشرافهم ) وأحل لكم ما وراء ذلكم(يعين 
عاد إليه مثىن ومها الضم والكسر ألهنما يف معىن املفرد وهو وكبارهم وعاد الضمري مفردا صحابه وإن كان الذي 

، ووجه الفتح إسناد الفعل ) حرمت عليكم(اللفظ واحلرف أو صحاب هذا الفعل وجوه وهذه القراءة على مطابقته 
رفني أما ، قوله ويف أحصن أي والضم والكسر يف املوضعني الفتح يف احل) كتاب اهللا عليكم(إىل اهللا تعاىل لقوله قبله 

د غري منعكس على ما سبق بيانه يف شرح اخلطبة ومل كونه ضد الكسر فمطرد ومنعكس وأما كونه ضد الضم فمطر
يقرأ أحد بالضم والكسر يف الكلمتني معا إال حفص وقرأ أبو بكر بالفتح فيهما معا وأما باقي القراء فمن ضم 

-كالكسر يف-أحصن-فالفتح يف-أحصن-ضم وكسر يف-أحل-ومن فتح يف-أحصن-فتح يف-أحل-وكسر يف
  واهللا أعلم-حمصنات-كفتح صاد-أحصن-والكسر يف حمصنات أسند الفعل إليهن والضم

)٥٩٨(  
  الَ)َد(اِشُدُه )َر(ـصَُّه َوَسلْ فََسلْ َحرَّكُوا بِالنَّقْلِ )َخـ(َمَع الَْحجِّ َضمُّوا َمْدَخالً 

-، دون الذي يف) ليدخلنهم مدخال يرضونه(-)وندخلكم مدخال كرميا(أي خص باخللف مدخال هنا ويف احلج 
، فإنه بالضم اتفاقا وخصه فعل أمر وفتح الصاد لغة صحيحة خالفا ملن مل جيز فيه إال الضم ) مدخل صدق(-سبحان

عند اتصال ضمري الغائب به اتباعا وجيوز أن يكون خصه فعل ما مل يسم فاعله ، على حذف حرف اجلر اتساعا أي 
ل فيكون على قراءة الفتح خص به ومدخال بالضم إما مصدر أو اسم مكان من أدخل وبالفتح أيضا كذلك من دخ

قد قرن بالفعل غري مصدره واسم مكانه أو يقدر له فعله على معىن فيدخلون مدخال وأما فعل األمر من سأل فإن مل 
، وإن ) سل بين إسرائيل(يكن قبله واو وال فاء فقد أمجع القراء على حذف اهلمزة بعد نقل حركتها إىل السني حنو 

، وإن كان أمرا ) وليسئلوا ما أنفقوا(أمرا لغري املخاطب فأمجعوا على مهزة حنو كان قبله واو أو فاء وكان 
للمخاطب فالقراء أيضا أمجعوا على اهلمز ال ابن كثري والكسائي وعلته أن أمر املخاطب كثري االستعمال فخففوه 

الرشد ودال أي وافق يف واملستعمل بغري واو وال فاء أكثر فناسب التخفيف واهلمز األصل والراشد السالك طريق 
حصول مقصوده فإن معناه لغة أخرج دلوه مآلء وذلك مقصود من أدىل دلوه فاستعاره الناظم هلذا املعىن وما يناسبه 

  واهللا أعلم وأحكم
)٥٩٩(  

  ـمْلَالَ)َشـ(ـَوى َوَمَع الَْحِديِد فَْتُح ُسكُوِن الُْبْخلِ وَالضَّمِّ )ثـَ(َويف َعاقََدتَْ قٌْصر 
اعلة عاقدت ظاهرة ومعىن عقدت أي عقدت أميانكم عهودهم واألميان هنا مجع ميني اليت هي اليد وهنا ويف يف املف

، فتح السكون يف اخلاء وفتح الضم يف الباء مشلل أي أسرع أي قراءة محزة ) ويأمرون الناس بالبخل(سورة احلديد 
  احلزن واحلزن والعرب والعرب واهللا أعلموالكسائي بفتح احلرفني والباقون بالضم واإلسكان ومها لغتان ك

)٦٠٠(  
  ُمثَقَّالَ) َعمَّ(َو) َحقًّا(ـماَ )نـَ(َرفْعٍ َوَضمُُّهمْ َتَسوَّى ) ِحرِْميُّ(َويف َحَسَنْه 



، الرفع على أن كان تامة والنصب على أهنا ناقصة واالسم ضمري عائد على الذرة أو على ) وإن تك حسنة(يعين 
-، وأسكن الناظم اهلاء من) كما هنلت صدر القناة من الدم (ألنه مضاف إىل مؤنث كقوله ، املثقال وأنث ضمريه 

، ) يعذب(ضرورة كما سبق يف هذه السورة ويف أمهات النحل والنور والزمر ويف األصول ويف البقرة فقل -حسنة
د به التشديد مع فتح التاء أصله ، بضم التاء على البناء للمفعول والتثقيل أرا) لو تسوى هبم األرض(وقوله سبحانه 

لو تتسوى فأدغم التاء يف السني ومحزة والكسائي على حذفها مع فتح التاء مثل ما مضى يف تسألون أول السورة 
  ومنا أي ارتفع وحقا متييز أو حال ومثقال حال وفاعل منا ضمري الضم وفاعل عم ضمري تسوى واهللا أعلم

)٦٠١(  
  ـلِّالَ)كُـ(ـفاَ َوَرفُْع قَِليلٌ ِمنُْهُم النَّْصَب )َشـ(َتهاَ وَبِهاَ َوالََمسُْتُم اقُْصرْ َتْح

، هنا ويف املائدة إذا قصر صار ملستم فيجوز أن يكون المس مبعىن ملس وجيوز أن يكون ) والمستم النساء(يعين قوله 
باليد مع اتفاقهم على أن املراد على بابه واختلف الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء يف أن املراد به اجلماع أو اللمس 

، حيث وقع سواء قرئ باملد أو بالقصر والذين مدوا المس قصروا ) ما مل متسوهن(باللمس اجلماع يف قوله تعاىل 
متسوهن وبالعكس مع أن معىن اللفظني واحد من حيث أصل اللغة وقد حققنا الكالم يف هذا وهللا احلمد يف املسائل 

، فالرفع فيه هو الوجه األقوى عند ) ما فعلوه إال قليل منهم(هب سهل اهللا إمتامه وأما الفقهية يف الكتاب املذ
النحويني على البدل من فاعل فعلوه كأنه قال ما فعله إال قليل منهم ولو كان هبذه العبارة مل يكن إال بالرفع ومعىن 

قلت فعلوه إال قليال مل جيز إال النصب اللفظني واحد والنصب جائز على أصل باب االستثناء كما يف اإلجياب لو 
، وفيه ) وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك(، واختلفوا يف ) ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم(وقد أمجعوا على رفع 

حبث حسن سيأيت إن شاء اهللا تعاىل قوله ورفع قليل أي مرفوعه وهو الالم األخرية كلل النصب أي بالنصب أي 
و التاج أو يكون من قوهلم روضة مكللة أي حمفوفة بالنور فيكون قوله رفع على ظاهره ليس جعل له كاإلكليل وه

مبعىن مرفوع يعين أن النصب يف مثل هذا تابع للرفع كالنور التابع للروضة ألن أصل هذا الباب عند النحويني البدل 
  كما ذكرنا فكأن النصب طارئ على ما هو وجه الكالم وأصله

)٦٠٢(  
  ـالَ)ُحـ(ـي )ِفـ(َنا إِْدغَاُم بَيََّت )َد(تظْلَُمونَ غَْيُب شُْهٍد (ارِمٍ )َد(ـْن )َعـ(َيكُْن  َوأَنِّثْ

، التأنيث ألجل لفظ مودة والتذكري ألجل الفصل الواقع بني الفعل والفاعل ) كأن مل يكن بينكم وبينه مودة(يعين 
ه أي القراءة منقولة عن شيخ هذه صفته ودارم أيضا مع أن املودة مبعىن الود والدارم الذي يقارب اخلطا يف مشي

اسم قبيلة من متيم وليس ابن كثري منهم خالفا ملا وقع يف شرح الشيخ رمحه اهللا وقد بينا الوهم يف ذلك يف الشرح 
مل تر أ(، فقرئ بالغيب ردا على ما قبله من قوله ) أينما تكونوا(-)وال يظلمون فتيال(الكبري يف ترمجة ابن كثري وأما 

، إىل آخر اآلية واخلطاب على االلتفات وإن كان املراد قل هلم فالغيب واخلطاب من باب قولك ) إىل الذين قيل هلم
، وال ) ال يعبدون إال اهللا(و ) قل للذين كفروا سيغلبون(قل لزيد ال يضرب وال تضرب بالياء والتاء ومنه ما سبق ، 

، فأبو عمرو على أصله ) بيت طائفة(وأما ) انظر كيف يفترون(-)ون فتيالال يظلم(خالف يف األول أنه بالغيبة وهو 
يف إدغامه ووافقه محزة فيه كما وافقه يف مواضع أخر تأيت يف أول سورة والصافات ولوال محزة ملا احتاج إىل ذكر 

كره ألجل محزة رمز هذا احلرف أليب عمرو هنا بل كان ذلك معلوما من إدغام احلرفني املتقاربني فلما احتاج إىل ذ
أليب عمرو معه خشية أن يظن أنه حلمزة وحده وهلذا نظائر سابقة والحقة وكان يلزمه مثل ذلك يف أول والصافات 



، ليس من باب اإلدغام الكبري بل من الصغري والتاء ساكنة للتأنيث مثل ) بيت طائفة(فلم يفعله وقد قيل إن إدغام 
ا القول على بعده يف الشرح الكبري يف باب اإلدغام ويف هذا البيت ثالث ، وقد ذكرنا وجه هذ) وقالت طائفة(

  مسائل وصلها بغري واو فاصلة بينها إذ ال ريبة يف ذلك واهللا أعلم
)٦٠٣(  

  ـاَع وَارَْتاَح أَْشُمالَ)شـَ(َوإِْشَماُم صَاٍد َساِكنٍ قَْبلَ َداِلِه كَأَْصَدُق َزاًيا 

من (و ) على اهللا قصد السبيل(و ) فاصدع مبا تؤمر(و ) تصديق(و ) يصدر( و) يصدفون(و ) تصدية(، يعين حنو 
ألن الدال جمهورة وقراءة الباقني بالصاد اخلالصة وقوله زايا -الصراط-، وجه هذا اإلمشام ما تقدم يف) أصدق

عدى تعدية بالنصب هو ثاين مفعويل وإمشام واألول أضيف إليه وهو صاد ألنك تقول أشم الصاد زايا واملصدر يت
فعله وأمشال متييز واالرتياح النشاط وأمشال مجع مشال بكسر الشني وهو اخللق واليد يشري إىل حسنه يف العربية واهللا 

  أعلم
)٦٠٤(  

  َوِفيَها َوَتْحَت الْفَْتحِ قُلْ فَتَثَبَُّتوا ِمَن الثَّْبِت وَالَْغْيرُ الَْبَياِن تََبدَّالَ

، ) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا(، ويف احلجرات ) فمن اهللا عليكم فتبينوا(-)فتبيَّنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا(، يعين 
قرأها محزة والكسائي من الثبات يف األمر والثبت هو خالف اإلقدام واملراد التأين وخالف العجلة ومنه قوله تعاىل 

الباقون من بيان األمر وهو مثر التثبت فيه  ، أي وأشد وفقا هلم عما وعظوا بأن ال يقدموا عليه وقرأها) وأشد تثبيتا(
، قدم أي أقدم قال أبو علي ) كما راشد جتدن أمرا تبني مث ارعوى أو قدم (فيستعمل يف موضعه قال األعشى 

فاستعمل التبيني يف املوضع الذي يقف فيه ناظرا يف الشيء حىت يقدم عليه أو يرتدع عنه وقال يف موضع الزجر 
، وقال الفراء مها متقاربان يف املعىن يقول ) لزيد مناة توعد يا ابن تيم تبني أين تاه بك الوعيد(النهي والتوقف ، 

ذلك للرجل ال تعجل بإقامة احلد حىت يتبني ويتثبت وقول الناظم من الثبت أي اشتقاقه من كلمة الثبت يقال رجل 
األحاديث يف احلافظ الذاكر ملا حدث به  ثبت أي ثابت القلب واستعمله العلماء احلائزون أحوال الرواة ونقلة

الضابط له الذي ال تدخله شبهة يف ذلك وال تشكك فيه فيقولون هو ثقة ثبت وهو من ذلك وعسر على الناظم أن 
يقول من التثبت أو التثبيت وكان هو وجه الكالم كما قال غريه فعدل إىل كلمة فيها احلروف األصول اليت مرجع 

إليها وقال الشيخ أشار إىل أن معىن القراءة طلب الثبت وهو تفعلوا مبعىن استفعلوا من طلب  مجيع ما اشتق من ذلك
ثبات األمر والقراءة األخرى أمر بطلب بيان األمر مث قال الناظم والغري تبدل من الثبت البيان أي جعله مشتقا من 

وبابه ألنه أول -أصدق-رمز السابق يف إمشامالبيان ال من الثبت ومل يذكر للقراءة من الثبت رمزا اعتمادا على ال
رمز يليه ، فإن قلت فلقائل أن يقول ينبغي أن يؤخذ هلا ما يرمز به يف املسئلة اليت بعدها كما أنه مجع بني مسئلتني 

، ومجع بني ثالث مسائل لرمز واحد يف ) كن فيكون(و)قالوا اختذ اهللا ولدا(لرمز واحد فيما مضى يف البقرة ومها 
  مران يف البيت الذي أوله سنكتب ،آل ع

قلت اهتمامه ببيان قراءة الغري يف هذا البيت قطع ذلك االحتمال ألنه يعلم أنه ما شرع يف بيان قراءة الغري إال وقد 
مت بيانه للقراءة األخرى قيدا ورمزا فتعني اعتبار الرمز السابق إذ ليس غريه فكأنه قال امشا وقرءا فتثبتوا من الثبت 

-النظم حيتمل زيادة بيان فيقال يف الثبت السابق كأصدق زايا شاع والتثبت مشلال إليها وحتت الفتح يف وكان



وغري محزة -فتثبتوا-وغريمها لفظ الثبات تبدال أي أسرع الثبت إىل هذه السورة وإىل احلجرات يف لفظ-فتثبتوا
  والكسائي يبدل عن ذلك لفظ البيان واهللا أعلم

)٦٠٥(  
  ـْهَشالَ)َحقِّ َنـ(ـى )فـِ(ـًتى قَْصُر السَّالََم ُمَؤخَّراً َوغَْيُر أُوِلى بِالرَّفْعِ )ـَعمَّ فَ(َو 

فىت مفعول عم أي عم قصر السالم قارئا ذا فتوة أو سخيا بعلمه أو قويا يف العلم ألن الفىت يكىن به عن الشاب 
وقال الشيخ فىت حال من قصر السالم  والشاب مظنة القوة فهو كما سبق شرحه يف قوله وكم من فىت كاملهدوي

، احترازا من اللتني قبله وال خالف يف ) ملن ألقى إليكم السلم(ومؤخرا حال من السالم يريد قوله سبحانه وتعاىل 
وألقوا إىل (، وكذا ال خالف يف قصر اليت يف النحل ) ويلقوا إليكم السلم(-وبعده-وألقوا إليكم السلم-قصرمها

، فلعله أشار بالعموم إىل هذا إذ سخا القصر يف اجلميع يقال ألقى السالم والسلم إذا استسلم ) اهللا يومئذ السلم
ألن القاعدين -غري املغضوب-، بالرفع صفة للقاعدين كقوله) غري أويل الضرر(وانقاد وقيل السالم هنا التسليم 

ر بني القسمني أو يكون بدال من كانوا نوعني أويل الضرر وأصحاء فمعناه غري أويل الضرر منهم فحصل احلص
القاعدين ألنه استثناء من املنفي فيجوز فيه البدل والنصب وقراءة النصب على احلال من القاعدين أو على 

االستثناء وقرئ شاذا باجلر على أنه صفة املؤمنني وهنشل اسم قبيلة فلهذا مل يصرفه وأشار باشتقاقه إىل أويل الضرر 
رجل إذا أسن واضطرب أو بكون قوله هنشال فعال ماضيا على حذف املوصوف أي يف حق ألنه من قوهلم هنشل ال

الذي هنشل أي جاء غري أوىل بالرفع يف حق هؤالء املعذورين ألنه وصف القاعدون بذلك ليخرج منهم أويل الضرر 
  واهللا أعلم

)٦٠٦(  
  ـًرى َحالَ)َحقٌّ ِصـ(تُح الضَّمِّ ـَماُه َوَضمُّ َيْد ُخلُونَ َوفَ)ِحـ(ـى )ِفـ(َوُنْؤِتيِه بِالَْيا 

، القراءة بالنون والياء ظاهرة واهلاء يف محاه عائدة على يؤتيه كقولك زيد مباله يف داره ) فسوف نؤتيه أجرا(، يريد 
ويدخلون اجلنة بضم الياء وفتح اخلاء على بناء الفعل للمفعول وبفتح الياء وضم اخلاء على بنائه للفاعل وكالمها 

  املعىن والصري بكسر الصاد وفتحها املاء اجملتمع املستنقع يشري إىل عذوبة القراءة وكل عذبظاهر 
)٦٠٧(  

  ـالَ)َحـ(ـفًْوا َوِفي فَاِطرٍ )صـَ(ْم )ُد(َويف َمرَْيمٍ َوالطَّْولِ اَألوَّلِ َعنُْهُم َوِفي الثَّاِن 
ه بدل من الطول أو ويف مرمي وحرف الطول وقع يف نسخ القصيدة األول بالرفع واألوىل أن يكون جمرورا على أن

األول ويدل عليه قوله بعد ذلك ويف الثان أي يف األول عنهم ويف الثان عن دم صفوا وقوله عنهم أي عن 
، واألول يف الطول ) فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئا(املذكورين بضم الياء وفتح اخلاء والذي يف مرمي 

، دم صفوا أي ذا صفوا أو دام صفوك حنو ) سيدخلون جهنم داخرين(، والثاين فيها ) هايدخلون اجلنة يرزقون في(
طب نفسا وقر عينا فهو حال على األول متييز على الثاين وحال يف آخر هذا البيت ليس مبعىن حال يف آخر البيت 

جنات (طر وهو قوله تعاىل الذي قبله وإن اتفقا لفظا بل هو من حال فالن امرأته أي جعلها ذات حلى كأن حرف فا
، ملا صحبه ذكر احللية كأنه قد حال وقال الشيخ كأن هذا احلرف على قراءة أيب عمرو ) عدن يدخلوهنا حيلون فيها

  قد جعل املعىن ذا حلية حلسن القراءة ومشاكلتها للمعىن أو من حلوت فالنا إذا أعطيته حلوانا واهللا أعلم
)٦٠٨(  



  ـابًِتا َتالَ)ثَـ(َسكِّْن ُمَخفِّفًا َمَع الْقَْصرِ َواكِْسْر الَُمُه َوَيصَّالََحا فَاْضُمْم َو
، من أصلح يصلح وقرأ الباقون هبذا اللفظ املنظوم وأصله يتصاحلا ) أن يصلحا بينهما صلحا(يعين قرأ الكوفيون 

 حال ثباتك فيما تفعل فأدغمت التاء يف الصاد وثابتا حال من الالم أو من اهلاء يف المه أو من فاعل اكسر أي يف
فإنك على ثقة من أمرك وبصرية من قراءتك أو يكون نعت مصدر حمذوف أي كسرا ثابتا تال ما قبله من احلركات 

املذكورة أو هو مفعول تال أي تبع هذا املذكور أمرا ثابتا وهو كل ما تقدم ذكره من احلروف وقال الشيخ التالء 
  باملد الذمة وهو منصوب على التمييز

)٦٠٩(  
  ـيِه ُمجْهَّالَ)فـِ(ـْسَت )لَـ(َوَتلُْووا بَِحذْفِ الَْواوِ اُألوىل َوالَُمُه فَُضمَّ ُسكُوًنا 

يقال لويت فالنا حقه إذا دفعته ومطلته وقد جعلت القراءة األخرى اليت حبذف الواو مبعناها على تقدير أن الواو 
ذلك الفراء والزجاج والنحاس وأبو علي غري أن أبا  املضمومة مهزت مث ألقيت حركتها على الالم وحذفت ذكر

علي قدم قبله وجها آخر اختاره وهو أن جعله من الوالية وقال والية الشيء إقبال عليه وخالف اإلعراض عنه 
وتابعه الزخمشري على هذا ومل يذكر غريه قال وإن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عن إقامتها وقول الناظم والمه 

لفاء زائدة والمه مفعول فعل مضمر يفسره ما بعده أي حرك المه أو ضم المه مث فسره بقوله فضم سكونا فضم ا
وال بد من ضمري يرجع إىل الالم كقولك زيدا اضرب رأسه وال تقول رأسا فقوله سكونا أي سكونا فيه أو سكونه 

ولو كان قدم لفظ فيه على لست لكان  وقوله لست فيه جمهال مجلة يف موضع الصفة لقوله سكونا أو هي مستأنفة
جيدا ورجع الضمري يف فيه إىل الالم فيقول فضم سكونا فيه لست جمهال ويكون فيه رمزا حباله كقوله يف آل عمران 
وكسر ملا فيه وإن كان مومها يف املوضعني أنه تقييد للقراءة ، فإن قلت سكونا مصدر يف موضع احلال من الالم أي 

كوهنا ساكنة فال حاجة إىل ضمري يرجع إىل الالم وال إىل تقدمي فيه على لست ، قلت ضم الالم يف ضم المه يف حال 
حال السكون حمال واحلال تقييد للفعل خبالف الصفة فإذا قيل اضرب زيدا راكبا تعني ضربه يف حال ركوبه وإذا 

لركوب فعلى هذا جيوز أن يقال ضم قيل اضرب زيدا الراكب كان الراكب صفة مبينة ال غري فله ضربه وإن ترك ا
  الالم الساكنة وال جيوز ضم الالم ساكنة فاعرف ذلك

)٦١٠(  
  ـُه وَأُْنزِلَ َعنُْهْم َعاِصٌم بَْعُد نُزِّالَ)ِحْصُنـ(َوُنزِّلَ فَْتُح الضَّمِّ َوالْكَْسرِ 

ما حصن وانفرد عاصم ، فتحه) والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل(يريد قوله تعاىل 
، والقراءة يف املواضع الثالثة دائرة بني بناء الفعل للفاعل أو للمفعول ومها ) وقد نزل عليكم يف الكتاب(بفتح 

ظاهرتان واهلاء يف حصنه تعود على نزل وهو خرب فتح الضم والكسر ومها خرب نزل مث قال وأنزل كذلك عنهم 
  واهللا أعلم

)٦١١(  
  ـزيٌز َوَحْمَزةٌ َسُيوِتيهُِم ِفي الدَّْرِك كُوفٍ َتحَمَّالَ)َعـ(يِهِْم َوَيا َسْوَف تُْؤِت

، الياء والنون فيهما ظاهرتان وقد سبق ) أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما(-)سوف يؤتيهم أجورهم وكان اهللا(يريد 
فيون بإسكان رائه والباقون ، حتمله الكو) إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار(هلما نظائر والدرك من قوله تعاىل 

  بفتحها ومها لغتان كالقدر والقدر والشمع والشمع وحتريك الراء اختيار أيب عبيد واهللا أعلم



)٦١٢(  
  ـصُوصاً وَأَْخفَى الَْعْيَن قَالُونُ ُمْسهِالَ)ُخـ(بِاِإلْسكَانِ َتْعدُوا َسكُِّنوُه َوَخفِّفُوا 

ابتدأ تعدوا أي قرأه غري نافع بإسكان العني وختفيف الدال من عدا  قوله باإلسكان متعلق بآخر البيت السابق مث
، وقرأ نافع بفتح العني وتشديد الدال وكان األصل ) إذ يعدون يف السبت(يعدو كما قال سبحانه يف موضع آخر 

عني وأخفى ، مث أدغمت التاء يف الدال وألقيت حركة التاء على ال) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم(يعتدوا كقوله 
قالون حركة العني إيذانا بأن أصلها السكون والكالم فيه كما سبق يف إخفاء كسر العني يف نعما وقوله مسهال أي 

راكبا للطريق األسهل وكأنه أشار بذلك إىل طريق آخر وعر روى عنه مل ير الناظم ذكره المتناع سلوكه قال 
ابن جماهد عن نافع قال أبو علي وكثري من النحويني  صاحب التيسري والنص عنه باإلسكان ، قلت وكذا ذكر

وقيل -الشرب-ومثود-دابة-ينكرون اجلمع بني الساكنني إذا كان الثاين منهما مدغما ومل يكن األول حرف لني حنو
ويقولون إن املد يصري عوضا من احلركة مث قال وإذا جاز حنو أصيم ومديق ودويبة مع نقصان املد الذي فيه مل -هلم
ألن ما بني حرف اللني وغريه يسري ، قلت ذلك القدر اليسري هو الفارق -تنع أن جيمع بني الساكنني يف حنو تعدوامي

ألنه هو القائم مقام احلركة وما ليس فيه ذلك اليسري فال حركة فيه وال ما يقوم مقامها فال ينبغي أن يتكلف جوازه 
حتقيق ذلك أيضا وإنكار أيب علي وغريه من -نعما هي-وصحته مع عسره على اللسان أو استحالته وقد سبق يف

أئمة العربية جواز إسكان العني وعجبت منه كيف سهل أمره هنا ، قال ابن النحاس ال جيوز إسكان العني والذي 
يقرأ هبذا إمنا يروم اخلطأ ، قال احلويف وهذا شيء ال جيوز ولعل القارئ بذلك أراد اإلخفاء فتوهم عليه اإلسكان 

  هللا أعلموا
)٦١٣(  

  َويف االْنبِياَ َضمُّ الزَّبُورِ َوهُهناَ َزُبوراً َويف اِإلْسراَ ِلَحْمَزةَ أُْسجِالَ

أسجال أي أبيح حلمزة القراءة به واملسجل املطلق املباح الذي ال ميتنع عن أحد وأسجل الكالم إذا أرسله من غري 
اب املنزل على داود عليه السالم وإن كانت اللفظة عربية تقييد وفتح الزاي من الزبور وضمها لغتان يف اسم الكت

ومها مصدران مسى هبما الزبور وهو املكتوب يقال زبر إذا كتب ويقال زبرت الكتاب إذا أحكمت كتابته ، وقال 
مكي زبرت الكتاب أي مجعته فهو مثل تسمية املكتوب كتابا ومثل الزبور بالفتح القبول وبالضم الشكور وقيل 

ح يصلح للمفرد واجلمع كالعدو وذكر أبو علي يف املضموم وجهني أحدمها أنه مجع زبرا وقع على الزبور اسم املفتو
الزبر كقوهلم ضرب األمري ونسج اليمن مث مجع الزبر على زبور كما مجع الكتاب على كتب واآلخر أن يكون مجع 

التكلف ووقع يف شرح الشيخ أنه مجع زبر زبور على تقدير حذف احلرف الزائد وهو الواو وال ضرورة إىل هذا 
وهو الكتاب كقدر وقدور ، وقال مكي هو مجع زبر كدهر ودهور ، قلت اإلفراد وجهه ظاهر الن املتيقن كتاب 
واحد أنزل على داود امسه الزبور كالتوراة واإلجنيل والقرآن أما وجه اجلمع إن كان مرادا فله معنيان أحدمها أن 

صحف (اع ما فيه فكل نوع منها زبر واآلخر أن يكون نزل على داود صحف متعددة كما جاء اجلمع توجه إىل أنو
  ، وليس يف سورة النساء شيء من ياءات اإلضافة وال ياءات زوائد املختلف فيها واهللا أعلم) إبراهيم وموسى
  سورة املائدة

)٦١٤(  
  ِمٌد َدالَ)َحا(أَنَ َصدُّوكْم  ـالَُهَما َويف كَْسرِ)ِكـ(ـحَّا )َصـ(َوَسكِّْن َمًعا شََنآنُ 



، يف موضعني يف هذه السورة وضد اإلسكان املطلق ) وال جيرمنكم شنآن قوم(معا يعين -شنآن-أي وسكن كلميت
الفتح فقوله صحا كالمها رمز قراءة اإلسكان وأشار هبذا اللفظ إىل صحة اإلسكان والفتح أي صحت القراءة هبما 

، ) وإن الم فيه ذو الشنان وفندا (البغض ومها لغتان ومن اإلسكان قول األحوص ، يف هذه الكلمة ومعناها شدة 
مفعول ثان -وأن تعتدوا-ألنه خفف اهلمز بإلقاء حركته على الساكن قبله وحذفه على ما تقرر يف باب وقف محزة

كم وكان الصد قد أي ال يلبسنكم الشنآن العدوان وأن صدوكم بالفتح تعليل أي ألهنم صدو-وال جيرمنكم-لقوله
وقع سنة ست ونزلت هذه اآلية سنة مثان فاتضح معىن التعليل وقراءة الكسر على معىن إن حصل صد ويصح أن 

، أي إن يكونوا قد ) وإن كذبوك فقل يل عملي ولكم عملكم(يقال مثل ذلك وإن كان الصد قد وقع كقوله تعاىل 
، ) أتغضب أن أذنا قتيبة حزنا ( على ذلك قول الفرزدق صدوكم وقال أبو علي معناه إن وقع مثل هذا الفعل و

ودال معناه ساق سوقا رقيقا ودال أي أخرج دلوه مآلء وقد سبق وجه التجوز به يف مثل هذه املواضع وهو أنه أجنح 
  وحصل مراده ومل حيقق مسعاه وحنو ذلك واهللا أعلم

)٦١٥(  
  ـالَ)َعـ(ضاً )َعمَّ رِ(أَْرجُِلكُْم بِالنَّْصبِ ـقَا َو)شـَ(َمَع الْقَْصرِ َشدِّْد َياَء قَاِسَيةً 

، فإذا قصر حبذف األلف وشددت الياء صار قسية على وزن فعيلة فالقراءتان ) وجعلنا قلوهبم قاسية حيرفون(يريد 
مبعىن عاملة وعليمة وقيل قسية ردية مغشوشة من قوهلم درهم قسى قال الزخمشري وهو من القسوة ألن الذهب 

خلالصني فيهما لني واملغشوش فيه يبس وصالبة قال أبو علي والقسوة خالف اللني والرقة وقد وصف اهللا والفضة ا
فويل للقاسية قلوهبم (، ويشهد لقراءة املد ) مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهللا(تعاىل قلوب املؤمنني باللني فقال 

الالم وجرها أما النصب فوجهه العطف على وجوهكم  ، فقرئت بنصب) وأرجلكم إىل الكعبني(وأما ) من ذكر اهللا
وامسحوا -وأيديكم ألن اجلميع ثابت غسله من جهة السنة وإمنا فصل بني املعطوف واملعطوف عليه بقوله

للتنبيه على الترتيب املشروع سواء قيل بوجوبه أو استحبابه وأما اجلر فوجهه ظاهر وهو العطف على -برءوسكم
املسح على اخلفني وعلى ذلك محل الشافعي رمحه اهللا القراءتني فقال أراد بالنصب قوما وباجلر برءوسكم واملراد به 

إىل املرافق ، قلت التحديد ال داللة فيه يل -كقوله-إىل الكعبني-آخرين ، فإن قلت التحديد مينع من ذلك فإن قوله
يذكر التحديد فيهما القتصر على ما جيب غسل وال مسح وإمنا يذكر عند احلاجة إليه فلما كانت اليد والرجل مل 

قطعه يف السرقة أو لوجب استيعاهبا غسال ومسحا إىل اإلبط والفخذ أعتىن بالتحديد فيهما وملا مل حيتج إىل التحديد 
مل يذكره ال مع الغسل وال املسح كما يف الوجه والرأس ، فإن قلت استيعاب احملدود باملسح على اخلف غري واجب 

قلت فائدة التحديد أن االقتصار على مسح ما جاوز ذلك غري جمز فليس املطلوب إال املسح فيما دون  باإلمجاع ،
الكعبني إىل أطراف األصابع فهذا أرجح ما وجدت من األقوال يف تفسري هذه اآلية وإعراهبا ورضى يف موضع 

بت يف السنة وقراءة اجلر خفية املوافقة نصب على التمييز أو احلال أشار إىل أن قراءة النصب ظاهرة املوافقة ملا ث
  وهي ما ذكرناه واهللا أعلم

)٦١٦(  

  ـصِّالَ)ُحـ(َويف ُرُسلَُنا َمْع ُرسْلُكُم ثُمَّ ُرْسلُهْم َويف ُسْبلََنا ِفي الضَّمِّ اِإلْسكَانُ 
سني هذه ، وضم إىل ذلك ما يناسبه حيث جاء فاإلسكان أليب عمرو يف ) ولقد جاءهتم رسلنا بالبينات(يريد 

للتخفيف والباقون بضمها على األصل ومها لغتان وأمجعوا على ضم املضاف إىل ضمري -سبلنا-الكلمات ويف باء



  سبل السالم-و-الرسل-وعلى ضم ما ال ضمري معه حنو -رسله- املفرد حنو
)٦١٧(  

  ٌع َتالَـًتى َوكَْيَف أَتى أُذُنٌ بِِه َناِف)فَـ(ـهًى )َعمَّ نـُ(َوِفي كَِلَماِت السُّْحِت 
، السحت ما ال حيل وإمنا قال كلمات السحت ألنه تكرر يف مواضع من هذه السورة ويف عم ضمري يعود إىل 

منكرا أو معرفا -اإلسكان والنهى مجع هنية وهي الغاية والنهاية واهلاء يف به لإلسكان أيضا أي كيفما أتى لفظ أذن
  ، الضم واإلسكان لغتان واهللا أعلم) يف أذنيه وقرا(-)ذنواألذن باأل(-)ويقولون هو أذن(مفردا أو مثىن حنو 

)٦١٨(  
  ـالَ)ُعـ(ـُه )لَـ(ـق )حـَ(ـْرُع )َشـ(ـَمْوُه وَُنكًْرا )حـَ(ـُهْم )ِصَحاُبـ(َوُرْحًما سَِوى الشَّاِمي َوُنذًْرا 

يف الكهف ) وأقرب رمحا(أحلق باأللفاظ السابقة ما يشاكلها مما وقع فيه اخلالف املذكور يف غري هذه السورة أراد 
  ، يف الكهف وال خالف يف إسكان عذرا) لقد جئت شيئا نكرا(يف املرسالت ) عذرا أو نذرا(
)٦١٩(  

  َمالَ) َنفَرٍ(ضى )رِ(ًضى وَالُْجرُوُح اْرفَْع )رِ(َنا َوالَْعْيُن فَاْرفَْع َوَعطْفََها )َد(َوُنكْرٍ 

، قوله ) والعني بالعني(كثري وحده قوله والعني فارفع يريد ، يف سورة القمر سكنها ابن ) إىل شيء نكر(يريد 
وعطفها أي ومعطوفها يعين ما عطف عليها وهو األنف واألذن والسن وللرفع ثالثة أوجه ، أحدها الرفع على 
استئناف مجلة وعطفها على اجلملة السابقة كقولك فعلت كذا وزيد فعل كذا وعمرو وبكر قال أبو علي الواو 

لة على مجلة وليست لالشتراك يف العامل كما كان كذلك يف قول من نصب ولكنها عطفت مجلة على عاطفة مج
وكتبنا عليهم فيها (مجلة كما يعطف املفرد على املفرد ، قال والوجه الثاين أنه محل الكالم على املعىن ألنه إذا قال 

لعني بالعني على هذا ، قلت ألن أن ههنا لو ، فمعىن احلديث قلنا هلم النفس بالنفس فحملت ا) أن النفس بالنفس
حذفت الستقام معىن الكالم حبذفها استقامته بثبوهتا وتكون النفس مرفوعة فصارت أن هنا كإن املكسورة يف أن 

إن اهللا (حذفها ال خيل باجلملة فجاز العطف على حمل امسها كما جيوز على حمل اسم املكسورة وقد محل على ذلك 
، قال الشيخ أبو عمرو ورسوله بالرفع معطوف على اسم أن وإن كانت مفتوحة ألهنا ) ني ورسولهبريء من املشرك

يف حكم املكسورة وهذا موضع مل ينبه عليه النحويون مث وجه ذلك وقرره مبا سنذكره إن شاء اهللا تعاىل يف شرح 
ن املعىن وكتبنا عليهم النفس ، أل) أن النفس(النظم يف النحو وقال الزخمشري والعني بالرفع لعطف على حمل 

بالنفس إما إلجراء كتبنا جمرى قلنا وإما ألن معىن اجلملة اليت هي النفس بالنفس مما يقع عليه الكتب كما تقع عليه 
القراءة قال الزجاج رفعه على وجهني العطف على موضع النفس بالنفس وعلى االستئناف قال وفيها وجه آخر أن 

املعىن أن النفس مأخوذة هي بالنفس والعني معطوفة على هي ، قلت ورفع -بالنفس-يفيكون عطفا على الضمري 
اجلروح على االبتداء وقصاص خربه وعلى قراءة نصب اجلروح يكون قصاص خرب أن وال يستقيم يف رفع اجلروح 

  مة املعىن يف قولك، الوجه الثالث وهو أنه عطف على الضمري الذي يف خرب النفس وإن جاز فيما قبلها وسببه استقا

مأخوذة هي بالنفس والعني مأخوذة بالعني وال يستقيم واجلروح مأخوذة قصاص هذا معىن قول بعضهم ملا خال وله 
اجلروح وقصاص عن الباقي اخلرب خالف األمساء اليت قبلها فخولف بينها يف اإلعراب وقال بعضهم إمنا رفع اجلروح 

ملة واملفسر وقيل خولف ذلك اإلعراب الختالف اجلراحات وتفاوهتا فإذن ومل ينصب تبعا ملا قبله فرقا بني اجل
فمن رفعه يقطعه عما قبله فإنه حيتمل هذه الوجوه -واجلروح قصاص-اخلالف بذلك االختالف قال أبو علي فأما



مما كتب ليس على أنه -واجلروح قصاص-الثالثة اليت ذكرناها يف قول من رفع والعني بالعني قال وجيوز أن يستأنف
عليهم يف التوراة ولكن على استئناف إجياب وابتداء شريعة يف ذلك قال ويقوى أنه من املكتوب عليهم يف التوراة 
نصب من نصبه ، قلت ويف هذا البيت رضى مرتني فاألول حال من الضمري يف ارفع والثاين حال من مفعول ارفع 

  واملال األشراف أي أنه مرضى هلم واهللا أعلم
)٦٢٠(  

  ـمَّالَ)كُـ(َوَحْمَزةُ َولَْيْحكُْم بِكَْسرٍ َوَنْصبِهِ ُيَحرِّكُُه َيْبُغونَ َخاطََب 
بكسر ونصبه فاهلاء يف نصبه حلمزة أو للفظ وليحكم واهلاء يف حيركه لقوله وليحكم -وليحكم-أي ومحزة حيرك

قراءة األخرى وهو اإلسكان يف فالكسر يف الالم والنصب يف امليم وإمنا زاد قوله حيركه لتأخذ ضد التحريك لل
، قرأه ) وليحكم أهل اإلجنيل مبا(احلرفني ولو مل يذكر لكان ضد الكسر الفتح وضد النصب اخلفض أراد قوله تعاىل 

، ) أفحكم اجلاهلية يبغون(وقرأه الباقون على األمر وقوله -آتيناه اإلجنيل-محزة على التعليل أي ألجل احلكم مبا فيه
الكتاب والغيبة إخبار عنهم وجعل يبغون كأنه خطاب الكمل جمازا ملا كان اخلطاب فيه وعىن  اخلطاب فيه ألهل

بالكمل أهل الكتاب أي إهنم أهل علم وفهم فحسن توبيخهم ولومهم لصدهم عن حكم اهللا تعاىل وهم يعلمونه 
  واهللا أعلم

)٦٢١(  
  ُمْرَسالَ) َعمَّ(َعالَ َمْن َيرَْتِدْد ـْصٌن َوَراِفٌع ِسَوى اْبنِ الْ)غـ(َوقَْبلَ َيقُولُ الَْواُو 

، يثبت الواو يف مصاحف أهل العراق دون غريهم وجعل الواو غصنا ألهنا تصل ) ويقول الذين آمنوا أهؤالء(يعين 
ما بعدها مبا قبلها ألهنا عاطفة كغصن امتد من شجرة إىل أخرى ووجه حذف الواو أنه على تقدير سائل سأل ماذا 

، ألن ) فيصبحوا(حينئذ ورفع يقول ظاهر على االستئناف ونصبه أبو عمرو وحده عطفا على  يقول املؤمنون
فيصبحوا منصوب بالفاء يف جواب الترجى بعسى وهذا وجه جيد أفاد به الشيخ أبو عمرو رمحه اهللا ومل أر أحدا 

تقيم على ظاهره إذ يبقى ، وال يس) أن يأيت بالفتح(ذكره وذكروا وجوها كلها بعيدة متعسفة قيل هو عطف على 
التقدير فعسى اهللا أن يقول الذين آمنوا فتحيل أبو علي لصحته وجهني تبعه فيهما الناس أحدمها أنه عطف على 

معناه ألن معىن عسى اهللا أن يأيت وعسى أن يأيت اهللا واحد فالتقدير عسى أن يأيت اهللا وأن يقول الذين آمنوا والثاين 
ال من اسم اهللا تعاىل فيكون املعىن كما سبق وقيل التقدير ويقول الذين آمنوا به أي باهللا بد-أن يأيت-أن يكون قوله

وذكر ابن النحاس وجها آخر -أن يأيت-وأما الزخمشري فلم يقدر شيئا من ذلك بل أطلق القول بأنه عطف على
صدر على مصدر كقوله وهو أن يكون عطفا على بالفتح ألن معناه بأن يفتح فأضمر أن قبل يقول ليكون عطف م

وأظن أن الذي محلهم على ارتكاب هذه األوجه البعيدة وتركهم الوجه الواضح الذي ) للبس عباءة وتقر عيين (
ذكرته أوال اعتقادهم أن فيصبحوا ليس نصبا على جواب الترجي ألن الترجي من اهللا تعاىل إجياب وحتقيق فلم يكن 

-على ظاهر قوله-ويقول-وال يستقيم عطف-أن يأيت بالفتح-علىعطفا -فيصبحوا-معىن الترجي حاصال فيكون
فتأولوا هذه التأويالت وحنن نقول وإن كان األمر كذلك فال ميتنع النصب اعتبارا بلفظ الترجي وهذا -أن يأيت

، فكذا ههنا ) لعله يزكى(، بالنصب يف سورة عبس فهو يف جواب ) فتنفعه الذكرى(متعني يف تعليل قراءة عاصم 
   أعلم ، وقول الناظم ورافع سوى ابن العال رافع خرب مقدم واملبتدأ قوله سوى ابن العال أي غري ابن العالواهللا



رافع ليقول ويف هذه العبارة نظر فإن أكثر النحويني يقولون إن سوى اليت مبعىن غري الزمة للنصب على الظرفية فال 
) ومل يبق سوى العدوان (الف ما ذكروه ففي أبيات احلماسة جيوز أن يليها عامل يقتضي غري ذلك إال أن املختار خ

، فرسم بدالني يف مصاحف املدينة ) من يرتد منكم عن دينه(، فإذا جاز وقوع سوى فاعلة جاز وقوعها مبتدأة وأما 
هل والشام وبدال واحدة يف املصاحف الباقية فكل من القراء وافق مصحفه ومها لغتان اإلدغام لتميم واإلظهار أل

، واملرسل ) ومن يشاق اهللا(-)ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى(احلجاز وقد جاء التنزيل باألمرين 
  املطلق يعين أنه أطلق من عقال اإلدغام والضمري يف عم لقوله من يرتد مث بني قراءة الباقني فقال

)٦٢٢(  
  ـصَّالَ)َحـ(اوِيِه )َر(اَر َوُحرَِّك بِاِإلْدغَامِ دَالُُه َوبِالَْخفْضِ وَالْكُفَّ

يعين الدال الثانية حركت بالفتح مصاحبة إلدغام األوىل فيها فالباء يف باإلدغام باء املصاحبة مثل دخل عليه بثياب 
السفر وليست باء االستعانة باآللة حنو كتبت بالقلم فإن اإلدغام ال يصلح آلة للتحريك فإن قلت من أين علم أن 

لفتح قلت ألنه ذكره غري مقيد وذلك هو الفتح يف اصطالحه كما سبق يف شرح اخلطبة وإمنا مراده بالتحريك ا
، خبفض الراء ) والكفار أولياء(فتحت الدال الثانية لسكون األوىل قبلها بسبب اإلدغام وجيوز كسرها لغة ال قراءة 

من -والكفار-، والواو يف) ا دينكمالذين اختذو(، وبالنصب عطفا على ) من الذين أوتوا الكتاب(عطفا على قوله 
  التالوة وهي مبتدأ والتقدير والكفار باخلفض راويه حصله واهللا أعلم

)٦٢٣(  
  ْعَتالَ)ا(ـَما )كَـ(ـْز رَِسالََتُه اْجَمْع َواكِْسرِ التَّا )فُـ(َوَبا َعَبَدا اضُْمْم واَخِْفضِ التَّا بَْعُد 

التاء من الطاغوت فيكون عبدا امسا مضافا إىل الطاغوت ويكون ، اضمم باء عبد واخفض ) وعبد الطاغوت(يريد 
إن (معطوفا على القردة وهو املبالغ يف العبودية املنتهى فيها كما يقال فطن وحذر للبليغ يف الفطنة قال طرفة بن لبىن 

فما (من وأما ، وعبد يف قراءة اجلماعة فعل والطاغوت مفعول واجلملة عطف على صلة ) أمكم أمة وإن أباكم عبد 
، باجلمع فظاهر ألنه أريد مجع ما أرسل به من التوحيد واألحكام وما يشتمل عليه ذلك أنواع كثرية ) بلغت رساالته

واإلفراد يدل على ذلك أيضا ألن رسالته صلى اهللا عليه وسلم تضمنت تلك األشياء كلها واستعمل الناظم لفظ 
واستعمل لفظ الفتح يف العبارة عن حركة املفرد يف قوله يف سورة الكسر يف العبارة عن حركة التاء يف اجلمع 

دون علة واحلركتان يف املوضعني حركتا إعراب على القراءتني يف كل حرف  -فتحوا-فردوا-رساالت-األنعام
منها ووجهه أن كل كلمة منهما يف القراءتني منصوبة غاية ما يف األمر أن عالمة النصب يف إحدامها فتحة ويف 

خرى كسرة فلفظ يف املوضعني بعالمة النصب يف إحدى القراءتني لتأخذ ضدها يف القراءة األخرى ولو قال األ
انصبوا لتحري السامع إذ القراءة األخرى يف املوضعني منصوبة ومثل ذلك قوله يف األعراف ويقصر ذريات مع فتح 

  تائه واهللا أعلم
)٦٢٤(  
  َوالَ) ُصْحَبٍة(ـْن )ِمـ(ـُهوُدُه َوَعقَّْدُتمُ التَّْخِفيُف )ُشـ( ـجَّ)َحـ(ـفَا َوَتكُونُ الرَّفُْع )َصـ(

، فنصبه ) وحسبوا أن ال تكون فتنة(صفا من مجلة رمز من قرأ رساالته باجلمع وهم بن عامر ونافع وأبو بكر وأما 
على أن أن هي ورفعه لوقوع حرف أن قبله من بعد فعل احلسبان وما كان كذلك جاز فيه الوجهان فالنصب بناء 

الناصبة لألفعال املضارعة والرفع بناء على أن أن هي املخففة من الثقيلة وأما إذا جاءت أن بعد فعل علم فالرفع ال 



أريد (، ويف غري ذلك النصب ال غري حنو ) علم أن سيكون منكم مرضى أفال يرون أن ال يرجع إليهم قوال(غري حنو 
تظن أن يفعل هبا (-)إن ظنا أن يقيما حدود اهللا(، ومل خيتلف يف نصب ) إين أريد أن أنكحك(-)أن تبوء بإمثي

، فالتخفيف فيه والتثقيل سيان ويف التشديد معىن التكثري والتكرير وقوله عقدمت مبتدأ ) عقدمت األميان(وأما)فاقرة
النقل وجيوز أن  والتخفيف بدل منه بدل اشتمال أو مبتدأ ثان أي التخفيف فيه وخربه وال أي متابعة من صحبة

يكون التقدير ظهر من صحبة متابعة فيكون وال حاال ومن صحبة خرب املبتدأ وجيوز أن يكون من صحبة متعلقا 
بالتخفيف واخلرب وال وجيوز أن يكون التخفيف خرب وعقدمت أي هو ذو التخفيف من صحبة ووال على هذا حال 

  واهللا أعلم
)٦٢٥(  

  ـمَّالَ)ثُـ(قِْسطاً فَجََزاُء َنوْ وِتُوا ِمثْلُ َما ِفي خَفِْضِه الرَّفُْع ـ)مـُ(َويف الَْعْينِ فَاْمُدْد 

يعين يف عني عقدمت أي اتبع فتحها فيتولد منها ألف عرب عنها باملد وجعل املد يف العني جتوزا وهو على املعىن الذي 
- وهو ممن خفف القاف فتصري قراءتهذكرناه يف قوله وال ألف يف هاء هأنتم يعين أن ابن ذكوان زاد ألفا بعد العني

وهو مبعىن عقدمت أو يكون من اثنني على أصل فاعلتم فههنا ثالث قراءات والذي سبق يف سورة النساء فيه -عاقدمت
قراءتان املد والتخفيف والثالثة هنا التشديد واملقسط العادل ومثال حال من الضمري يف نونوا وهو مجع ثامل وهو 

ضا يقال مثل يثمل بضم امليم وكسرها يف املضارع مثال فهو ثامل وقوله مثل ما يف خفضه الرفع مجلة املصلح واملقيم أي
، بتنوين ) فجزاء مثل ما قتل(معترضة بني احلال وصاحبها وانتظامها كانتظام قولك زيد يف داره عمرو أي قرءوا 

يه جزاء مماثل ما قتل وذلك اجلزاء من النعم جزاء ورفع مثل فمثل يف هذه القراءة صفة جزاء وكذا من النعم أي فعل
والقراءة األخرى بإضافة جزاء إىل مثل وقد أشكلت على قوم حىت قالوا اجلزاء إمنا هو للصيد ال ملثله من النعم 

ووجهها أهنا إضافة ختفيف ألن مثل مفعول جزاء أصله فجزاء مثل ما آي فعليه أن جيزي املقتول مثله من النعم فمن 
لى قراءة اإلضافة جيوز أن يكون متعلقا باجلزاء وجيوز أن يكون صفة له كما أنه متعني للصفة على قراءة النعم ع

التنوين وسببه أنك إذا نونت جزاء فقد وصفته مبثل ومىت وصف املصدر أو أكد أو عطف عليه امتنع تعلق شيء به 
من النعم به وجرى هنا مبنزلة قضى فكما نص أبو علي على ذلك كله وعلى قراءة اإلضافة مل يوصف فجاز تعلق 

تقول قضيت زيدا حقه كذا تقول جزيت الصيد مثله فظهر أن تقدير اآلية فعليه أن جيزى املقتول مثله من النعم مث 
حذف املفعول األول ملا يف قوة الكالم من الداللة عليه مث أضيف اجلزاء إىل املثل ختفيفا كما تقول أعجبين عزمك 

يد غدا وقال أبو علي هو من قوهلم أنا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك فكذا إذ قال فجزاء مثل ما قتل على إكرام ز
  فاملراد جزاء ما قتل فاإلضافة كغري اإلضافة قال

ولو قدرت اجلزاء تقدير املصدر فأضفته إىل املثل كما تضيف املصدر إىل املفعول به لكان يف قوله من جر مثال على 
  وصفنا أي يكون مثل زائد واهللا أعلماالتساع الذي 

)٦٢٦(  
  ـالَ)ُمـ(ـُه )لَـ(ـًىن َواقِْصْر ِقَياًما )غـِ(َوكَفَّاَرةُ َنوِّنْ طَعاَمِ َبَرفْعِ َخفِْضِه ُدْم 

، ولكن ) فدية طعام(، الكالم يف القراءتني هنا بالتنوين واإلضافة كما سبق يف البقرة ) أو كفارة طعام مساكني(يريد 
يف هذه السورة ال خالف يف مجعه وقوله دم غنا أي غنيا أو دام غناك بالعلم والقناعة إن القنوع الغناء ال مساكني 

واملال بضم امليم مجع مألة وهي -وقيما-قياما-كثرة املال القناعة كنز ال ينفد وتقدم الكالم يف سورة النساء يف



  ن كما تستر املال واهللا أعلمامللحفة كىن هبا عن حجج القراء ألهنا تسترها من طعن طاع
)٦٢٧(  

  ـالَ)ِصـ(ـِطْب )فَـ(َوَضمَّ اسُْتِحقَّ افتح لَِحفْصٍ َوكَْسُرُه َويف األَْولَياَِن اَألوَِّلَني 

يعين افتح الياء املضمومة واحلاء املكسورة وكان ميكنه أن يقول وتاء استحق افتح حلفص حاءه ولكن املعىن كان 
فإن ضد الفتح الكسر والتاء يف قراءة غري حفص مضمومة فاحتاج أن يقول وضم استحق  خيتل يف التاء دون احلاء

مث قال وكسره فهو أوىل من أن يقول وحاءه لوجهني أحدمها املقابلة بني حركيت الضم والكسر والثاين زيادة البيان 
-األولني-غريه وأرادوا قرألقراءة الغري وإذا ابتدئت هذه الكلمة كسرت مهزهتا يف قراءة حفص وضمت يف قراءة 

وأراد بالصال الذكاء ألهنم يقولون هو يتوقد ذكاء أو أراد -األوليان-استقر مكان-األولني-أو-األوليان-يف موضع
، وهو إشارة إىل حصول العلم منه ) مىت نأتنا تلمم بنا يف ديارنا جتد حطبا جزال ونارا تأججا(نار الضيافة كقوله ، 

تمييز أو احلال مثل دم غنا ودم يدا واألوليان على قراءة حفص رمحه اهللا فاعل استحق فموضع صال نصب على ال
كأهنما استحقا على أصحاهبما أن يقيمومها للشهادة واألوليان تثنية األوىل وهو يف غري قراءة حفص مفعول ما مل 

من آخران أو من الضمري يسم فاعله على حذف مضاف أي استحق عليهم إقامة األولني منهم للشهادة وقيل بدل 
يف يقومان أو على تقديرمها األوليان وقيل هو مبتدأ خربه آخران املقدم عليه أي فاألولياء آخران وقيل هو صفة 

آلخران وإن كان لفظه نكرة ألنه قد اختص بالصفة يف قوله يقومان ومرفوع استحق على هذه األقوال غري القول 
فاستغىن عنه بقوله عليهم كما تقول جىن عليهم وقيل معناه استحق  األول حمذوف أي استحق عليهم اإلمث

خصومهم احلق عليهم واألولني يف قراءة محزة وأيب بكر صفة الذين استحق ألهنم أول املذكورين يف القصة وهم 
ا وفقها قال أولياء امليت أو ألهنم هم الذين دفعوا احلكومة أوال واعلم أن اآلية من أشكل آي القرآن تفسريا وإعراب

أبو حممد مكي يف كتاب الكشف هذه اآلية يف قراءهتا وإعراهبا وتفسريها ومعانيها وأحكامها من أصعب آية يف 
  القرآن وأشكلها قال وحيتمل أن يبسط ما فيها من العلوم يف ثالثني ورقة أو أكثر قال وقد

بياهنا وكشف غامضها وتفصيل أحكامها يف ذكرناها مشروحة يف كتاب منفرد قلت وسأجتهد إن شاء اهللا تعاىل يف 
  الكتاب املذهب يف علم املذهب أو يف كتاب إيضاح مشكالت اآليات

)٦٢٨(  
  ـالَ)ُصْحَبٌه ِمـ(اَنُه )َد(َوَضمَّ الُْغيُوبِ َيكْسَِراِن ُعُيوناً الُْعُيوِن ُشُيوخاً 

بيوت مث أردفه ما اختلف القراء يف كسره من  يعين أن محزة وأبا بكر كسرا الغني من الغيوب ملا تقدم من التعليل يف
، وشيوخا يف غافر كسر ) وفجرنا فيها من العيون(-)يف جنات وعيون(هذا القبيل وهو عيون املنكر واملعرف حنو 

هذه الثالثة ابن كثري ومحزة والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان ومعىن دانه أي دان به أي تدين بقراءته أي دان له أي 
  الء بكسر امليم واملد مجع مآلن وهو صفة لصحبه يعين أهنم ملئوا علما مث ذكر موضعا آخر فقالأطاعه وم

)٦٢٩(  
  ـْملَالَ)شـَ(ـكٍّ َوسَاِحٌر بِِسْحٌر بِهاَ َمْع ُهوَد وَالصَّفِّ )شـَ(ونَ )ُد(ـنِريٍ )ُمـ(ُجُيوبِ 

وقرأ محزة والكسائي ساحر يف موضع سحر ، يف النور كسره اجلماعة املتقدمون غري أيب بكر ) على جيوهبن(أراد 
، كذلك على تقدير ذو سحر وعرب عنه باملصدر ) قالوا هذا سحر(ويف الصف ) إن هذا إال سحر(هنا ويف أول هود 

مبالغة أو تكون اإلشارة إىل ما جاء به ومشلل أي أسرع ساحر بسحر يف هذه السورة أي جاء به أشار إىل رجوع 



  على ما ذكرناه واهللا أعلم معىن سحر إىل معىن ساحر
)٦٣٠(  

  تِّالَ)ُر(وَاُتُه َورَبَُّك َرفُْع الَْباِء بِالنَّْصَب )ُر(َوَخاطََب َهلْ َيْسَتِطيُع 

أي قرءوا باخلطاب للكسائي ومعىن قرأته ظاهر أي هل تطلب طاعة ربك يف إنزال املائدة يريدون استجابة اهللا 
هل يطلب ربك الطاعة من نزول املائدة وجيوز أن يكون عرب عن الفعل سبحانه دعاءه وقراءة اجلماعة على معىن 

، ) فظن أن لن نقدر عليه(باالستطاعة ألهنا شرطه واملعىن هل ينزل ربك علينا مائدة من السماء إن دعوته هبا ومثله 
الذي أوصى أي ظن أن لن نؤاخذه فعرب بشرط املؤاخذة هو القدرة على املشروط وهو املؤاخذة ومثله يف حديث 

بنيه بتحريقه وتذرية رماده يف البحر قوله لئن قدر اهللا علي ليعذبين عذابا ما عذبه أحد أي لئن حكم بتعذييب ليكونن 
عذابا عظيما ويقول الرجل للرجل بصورة املستفهم تقدر تفعل كذا وهو يعلم قدرته عليه وإمنا معناه افعله فإنك 

ع هذه املواضع املشكلة واهللا أعلم ، ومثل ذلك يف اإلشكال ما رواه اهليثم قادر على فعله وهذا معىن حسن يعم مجي
ابن مجار وهو ضعيف عن ثابت عن أنس أن أبا طالب مرض فعاده النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا ابن أخي ادع 

أخي إن ربك ربك الذي تعبد فيعافيين فقال اللهم اشف عمي فقام أبو طالب كأمنا نشط من عقال فقال يا ابن 
الذي تعبد ليطيعك قال وأنت يا عماه لو أطعته أو قال لئن أطعته أو قال لئن أطعت اهللا ليطيعنك أي ليجيبنك إىل 

  مقصوده واهللا أعلم
)٦٣١(  

  ـذْ وَإِنِّي ثَالَثُهاَ وَِلي وََيِدي أُمِّي ُمَضافَاُتهاَ الُْعالَ)ُخـ(َوَيْوَم بَِرفْعٍ 

، فارفع على أن يوم خرب هذا أي هذا اليوم يوم ينفع الصادقني وهو يوم القيامة ) هذا يوم ينفع الصادقني(يريد 
والنصب على الظرف أي قال اهللا تعاىل ما تقدم ذكره يف هذا اليوم أو قال اهللا هذا الذي قصصته عليكم ينفع ذلك 

ضافته إىل غري اسم يعين إىل غري اسم اليوم وقال الفراء يوم خرب املبتدا على معىن قراءة الرفع وإمنا بىن على الفتح إل
متمكن ومنع البصريون بناء ما يضاف إىل املضارع وخصوا ذلك باملضاف إىل املاضي حنو على حني عاتبت ألن 

املضارع معرب واملاضي مبين فسرى البناء إىل ما أضيف إليه مث ذكر الناظم ياءات اإلضافة وهي ست منها ثالث يف 
فتحها احلرميان وأبو عمرو -إين أخاف-ه وإين ثالثها فالضمري يف ثالثها يعود إىل إين األوللفظ إين فهذا معىن قول

، ) ما يكون يل أن أقول(، فتحهما نافع وحده والثالث األخر ) فإين أعذبه عذابا(-)إين أريد أن تبوء(واألخريان 
، فتحها هؤالء وابن عامر ) مي إهلنيوأ(، فتحها نافع وأبو عمرو وحفص ) يدي إليك(فتحها احلرميان وأبو عمرو 

فياءاهتا ست وفيها (، أثبتها يف الوصل أبو عمرو وحده وقلت يف ذلك ، ) واخشون وال تشتروا(وفيها زائدة واحدة 
  )زيادة وعرب عنها قوله اخشون مع وال

  سورة األنعام
)٦٣٢(  
  مْ َيكُْن شَاَع وَاْنَجالَُيصَْرْف فَْتُح َضمٍّ َوَراُؤُه بِكَْسرٍ َوذَكِّْر لَ) ُصْحَبةُ(َو

أي الذي صحب يصرف فتح يائه وكسر رائه كما تقول صحبة زيد عمرو وبكر وإمنا قال فتح ضم ومل يقل فتح ياء 
، قراءة صحبة على معىن من يصرف اهللا عنه ) من يصرف عنه يومئذ(ملا ذكرناه يف فتح ضم استحق يريد قوله تعاىل 



، فقراءة محزة والكسائي يكن ) مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا(ء الفعل للمفعول وأما العذاب وقراءة الباقني على بتا
بالياء وهذا معىن التذكري الذي أشار إليه بقوله وذكر فإن الباقني قرءوا بالتاء على التأنيث فاسم يكن على قراءهتما 

وجهها ومن رفع فتنتهم جعلها االسم واخلرب  قوله أن قالوا وفتنتهم اخلرب وأما قراءة الباقني فمن نصب فتنتهم فهذا
  أن قالوا واهللا أعلم

)٦٣٣(  
  ـرََّف ُوصَّالَ)شـَ(ـاِملٍ َوَبا َربِّناَ بِالنَّْصبِ )كـَ(ين )ِد(ـْن )َعـ(َوِفْتَنُتُهْم بالرَّفْعِ 

وهو مذكر فما من رفع الفتنة مع تأنيث يكن فقراءته ظاهرة ومن نصبها ففي قراءته إشكال فإن االسم إن قالوا 
وجه التأنيث وهي قراءة أيب عمرو ونافع وأيب بكر فقال أبو علي ءانث أن قالوا ملا كان الفتنة يف املعىن ويف التنزيل 

، فأنث اإلقدام ملا كان ) فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذ هي غردت إقدامها(، وقال لبيد ، ) فله عشر أمثاهلا(
 الكالم ما جاءت حاجتك فأنث ضمري ما حيث كان احلاجة يف املعىن ونصب احلاجة العادة يف املعىن قال وقد جاء يف

، قال الزجاج وجيوز ) ومن يقنت منكن هللا(مثل ذلك قوهلم من كانت أمك فأنث ضمري من حيث كان األم ومثله 
، ) واهللا ربنا(لنصب يف أن يكون تأويل أن قالوا إال مقالتهم أي فيؤنث الفعل على هذا التقدير ألن املقالة مؤنثة وا

على النداء أو بإضمار أعين واخلفض على النعت والثناء وقوله وصال مجع واصل وهو مفعول شرف والفاعل ضمري 
  يعود على الباء أي شرف هذا النداء الواصلني إىل اهللا ال هؤالء الكفرة

)٦٣٤(  
  ـالَ)عـُ(ـْسبِِه )كَـ(ـي )ِفـ(ونَ اْنِصْبُه ـِليُمُه َوِفي َوَنكُ)َعـ(ـاَز )فَـ(ُنكَذُِّب َنْصُب الرَّفْعِ 

أي انصب الرفع وكان ميكنه أن يقول ويف ونكون النصب ولكن كان يلزم من تلك العبارة أن يكون ضده اخلفض 
، أي ياليتنا نرد ونوفق ) نرد(وملا قال انصبه علم أن القراءة األخرى الرفع والرفع يف الفعلني على العطف على 

لتصديق أو يكون على القطع أي وحنن ال نكذب ونكون من املؤمنني أي قد عاينا وشاهدنا ماال نكذب لإلميان وا
معه أبدا ومنه قوهلم دعين وال أعود وجيوز أين كونا يف موضع احلال أي ياليتنا نرد غري مكذبني وكائنني من املؤمنني 

ى اجلواب ورفع وال نكذب على ما سبق عل-ونكون-والنصب فيهما على جواب التمين بالواو وابن عامر نصب
من الوجوه الثالثة ويشكل على قراءة النصب وعلى قراءة الرفع أن جعلنا جلميع متمىن أو قلنا الواو للحال قوله 

، واملتمىن ال يوصف بصدق وال كذب فيحمل ذلك على أنه استئناف إخبار ) وإهنم لكاذبون(سبحانه بعد ذلك 
  وإهنم لظاملون-هتم كما لو قالعنهم بصفة ذم من مجلة صفا

)٦٣٥(  
  َولَلدَّاُر َحذُْف الالَّمِ االُخَْرى اْبُن َعاِمرٍ وَاآلِخَرةُ املَْرفُوُع بِالْخِفْضِ ُوكِّالَ

يعين حذف ابن عامر الم التعريف وأبقى الم االبتداء وأضاف الدار إىل اآلخرة على تقدير ولدار الساعة اآلخرة أو 
  وكتبت يف مصاحف الشام بالم واحدة وقراءة اجلماعة بالتعريف وجعل اآلخرة صفة للدارلدار احلياة اآلخرة 

)٦٣٦(  
  ـيْطَالَ)َعمَّ َنـ(ـالً الَ َيْعِقلُونَ وََتحَْتهاَ ِخطاَباً َوقُلْ فَي يُوُسِف )َعمَّ ُعـ(َو

طبا وذا خطاب وجيوز أن عال متييز أو حال أي عم عاله أو عاليا وفاعل عم ال يعقلون وخطابا أيضا حال أي خما
يكون خطابا متييز على قولنا إن عال حال ونيطال أيضا متييز أي نصيبا وقال الشيخ هو مفعول من أجله أي عطاء 



، والغيبة ) ذنوبا مثل ذنوب أصحاهبم(ألنه يستعمل يف العطاء وأصله للدلو مث استعري للنصب كما قال تعاىل 
، ويف ) قد نعلم إنه ليحزنك(، وبعده يف األنعام ) أفال تعقلون(ور الثالث واخلطاب يف ذلك ظاهران ولفظه يف الس

حىت (، وبعده يف يوسف ) والذين ميسكون بالكتاب(األعراف وهي املراد بقوله وحتتها أي حتت هذه السورة بعده 
ذكوان ونافع ، اخلطاب يف الثالث لعم عال وتابعهم أبو بكر يف يوسف والذي يف يس البن ) إذا استيأس الرسل

  وذلك قوله
)٦٣٧(  

  ْحباً وَطَاَب تأَوُّالَ)ُر(تى )أَ(ْصلٍ َوالَ ُيكِْذبُوَنكَ الَْخِفيُف )أَ(ـْن )ِمـ(َوَياِسَني 
وما عند اهللا خري وأبقى أفال (، وبقي موضع آخر يف القصص ذكره يف سورته ) وما علمناه الشعر(يعين الذي بعده 

، فالتخفيف فيه والتشديد من باب واحد أكذب ) فإهنم ال يكذبونك(مرو وأما ، اخلطاب فيه لغري أيب ع) تعقلون
وكذب مثل أنزل ونزل وتأوال متييز ورحبا حال من الضمري يف أين العائد على يكذبونك أو مفعول به أي صادف 

كاذبا وأكذبته  مكانا رحبا من صدور قرائه لقبوهلم له وتوجيههم ملعانيها إذ حيتمل أن يكون من أكذبته أي وجدته
  أي نسبتين إىل الكفر) فطائفة قد أكقرتين حببكم (أيضا إذا نسبته إىل الكذب كقول الكميت 

)٦٣٨(  
  اجٌِع َوَعْن َناِفعٍ سَهِّلْ َوكَْم مُْبِدلٍ َجالَ)َر(أََرْيَت ِفي اِالْسِتفَْهامِ الَ َعْيَن 

ئي وحده يسقط عني الكلمة وهي اهلمزة ألهنا عني يعين إذا جاء لفظ رأيت أو رأيتم بعد مهزة االستفهام فالكسا
أرأيت امرءا كنت مل أبله أتاين فقال (الفعل ختفيفا الجتماعها مع مهزة االستفهام وهي لغة للعرب مشهورة كقوله ، 

مع االستفهام وغريه فلم ترجع يف املاضي يف هذا -يرى-، وقد أمجع على إسقاطها يف املضارع حنو) اختذين خليال
ضع وهو االستفهام فقوله راجع صفة لعني أي باعتبار املوضع وحيوز نصبه على هذا حنو ال رجل ظريفا فيها وال املو

رجل ظريف فيها كالمها لغة وخرب ال حمذوف ، أي راجع فيه ولو جعلت راجع خرب ال مل يبق عائد إىل املبتدأ الذي 
وز أن يكون راجع خرب املبتدأ وال عني على تقدير ال هو رأيت فهذا كقولك زيد ال غالم ظريف له أو يف الدار وجي

عني فيه مجلة حالية ، أي رأيت حمذوف العني راجع يف املعىن إىل الثابت العني ألهنما لغتان مبعىن واحد وهذا الوجه 
 أوىل ليكون قد رمز بعد كمال التقييد وعلى الوجه األول يلزم أن يكون راجع من مجلة التقييد وهو رمز وليس

ذلك من عادته وألن هذا الباب لو فتح للزم أن تكون كلمات التقييد رمزا وإال فجعل البعض رمزا دون بعض فيه 
إلباس وقد سبق التنبيه على أن لفظ فيه يف قوله وكسر ملا فيه ملبس وأنه لو قال فضم سكونا فيه لكان فيه حمتمال 

كن ظاهرا كل الظهور أن لفظ النصب ال يأيت إال بيانا للقراءة للتقييد وهو رمز وأما قوله ويف ونكون انصبه فلو مل ي
وتقييدا هلا وإال ألوهم أنه رمز نافع ومل تكن له حاجة بذلك البيان فإن الكلمة اليت قبلها مثلها يف القراءة فكانت 

أن يعيد لفظ شدد الثانية داخلة يف قيدها وهذه عادته كقوله فيما يأيت إذا فتحت شدد لشام وههنا فتحنا ومل حيتج 
وكذا وإن بفتح عم نصر أو بعدكم منا وكذا وينذر صندال ومل حيتج أن يقول بالغيب وقال بعضهم تقدير البيت 
اذكر رأيت كائنا يف االستفهام مث قال وعن نافع سهل أي جعل اهلمزة اليت أسقطها الكسائي بني بني على قياس 

  ملصرينيختفيف اهلمز وأبدهلا مجاعة من مشايخ مشيخة ا

  واهللا أعلم-وأنتم-أنذرهتم-لورش ألفا وهذا على ما تقدم له من اخلالف يف
)٦٣٩(  



  إِذَا فُِتَحْت َشدِّْد ِلَشامٍ َوهُهَنا فََتْحناَ َوِفي اَألْعَراِف َواقَْترََبْت كَالَ
لفتحنا  ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا(-)فتحنا عليهم أبواب كل شيء(-)إذا فتحت يأجوج ومأجوج(يعين 
والتخفيف والتشديد يف كل ذلك لغتان ومن عادته أن جيمع النظائر مقدما ملا يف ) ففتحنا أبواب السماء(-)عليهم

سورته مهما أمكن وهنا مل ميكنه فقدم الذي يف األنبياء مث رجع إىل ما يف سورة األنعام وغريها ومعىن كال حفظ وهو 
  ، ولكن وقف عليه فأبدل من اهلمزة ألفا لسكوهنا واهللا أعلم) ل والنهارقل من يكلوكم باللي(مهموز كما قال تعاىل 

)٦٤٠(  
  َوبِالُْغْدَوِة الشَّاِميُّ بِالضَّمِّ هُهناَ َوَعْن أَِلٍف َواٌو َوِفي الْكَْهِف َوصَّالَ

به على كون أي يقرأ بن عامر بالغدوة والعشي بضم الغني وسكون الدال وبالواو موضع األلف فتصري بالغدوة ومل ين
الدال ساكنة استغناء باللفظ به وكان له أن يستغين أيضا باللفظ عن ذكر الضم والواو وإمنا ذكرمها لتعرف القراءة 
األخرى فيه بالضم على الفتح ونص على األلف بدال عن الواو وبقي فتح الدال استغىن عن التنبيه عليه ألن األلف 

قد لفظ بالدال يف قراءة ابن عامر ساكنة فكأنه قال بسكون الدال ولو قال  ال يكون قبلها إال مفتوح أو تركه ألنه
ذلك لكان ضدا لكون املطلق احلركة املطلقة وهي الفتح ومعىن قوله عن ألف واو أي وثبت له بدال عن واو مث قال 

ف وصل هذه ويف الكهف وصال أي اتبع الذي يف الكهف الذي يف األنعام فقرأ ذلك كما قرأ هذا أو ويف الكه
القراءة إلينا ورمست الغدوة بالواو يف مجيع املصاحف كالصلوة والزكوة واحليوة قال الفراء يف سورة الكهف من 
كتاب املعاين قرأ أبو عبد الرمحن السلمي بالغدوة والعشي وال أعلم أحدا قرأ هبا غريه والعرب ال تدخل األلف 

مسعت أبا اجلراح يقول ما رأيت كغدوة قط يعين بردا أصابه ، يريد والالم يف الغدة ألهنا معرفة بغري ألف والم 
كغداة يومه أال نرى أن العرب ال تضيفها فكذلك ال تدخلها األلف والالم إمنا يقولون أتيتك غداة خلميس وال 

ري منهم يقولون غدوة اخلميس فهذا دليل على أهنا معرفة وقال أبو عبيد كان عبد اهللا بن عامر وأهل الشام أو كث
يقرءوهنا بالغدوة على واو كذلك يروي عن أيب عبد الرمحن السلمي وأما القراءة فعلى غري هذا قرءوا مجيعا بالغداة 

قال وكذلك هي عندنا وإمنا نرى ابن عامر والسلمي قرءا تلك القراءة اتباعا للخط قال والذي نقول به ليس يف 
ا ألهنم قد كتبوا الصلوة والزكوة بالواو ولفظهما على تركها وكذلك إثباهتم الواو يف الكتاب دليل على القراءة هب

الغداة على هذا وجدنا ألفاظ العرب قال ابن النحاس قرأ أبو عبد الرمحن السلمي وعبد اهللا بن عامر ومالك بن 
  دينار بالغدوة قال وباب غدوة أن يكون معرفة إال أنه جيوز تنكريها

ا نكرت دخلتها األلف والالم للتعريف وعشى وعشية نكرتان ال غري قال أبو علي كما تنكر األمساء األعالم فإذ
وجه دخول الم املعرفة عليها أنه قد جيوز وإن كان معرفة أن ينكر كما حكاه زيد من أهنم يقولون لقيته فينة والفينة 

الم التعريف وذلك أن يقدر من  بعد الفينة ففينته مثل الغدوة يف التعريف بداللة امتناع االنصراف وقد دخلت عليه
أمه كلها له مثل هذا االسم فيدخل التنكري لذلك وقول من قال بالغداة أبني قال سيبويه زعم اخلليل أنه جيوز أن 

يقول أتيتك اليوم غدوة و بكرة فجعلهما مبنزلة ضحوة قال أبو العباس املهدوي حكى سيبويه واخلليل أن بعضهم 
  بالتنوين وبذلك قرأ ابن عامر نكرة فأدخل عليها األلف والالم واهللا أعلمينكره فيقول رأيته غدوة 

)٦٤١(  
  ذَكَُّروا وِالَ) ُصْحَبةٌ(ـماَ َيْسَتبَِني )َنـ(ـْم )كَـ(ـصْراً َوَبْعُد)َعمَّ َنـ(َوأَنَّ بِفَْتحٍ 



يث منى إيل عجيب أي كم نصراً متييز أو حال كما تقدم يف وعم عال ومنا أي ورد من قوهلم منا احلديث قال من حد
، قرأمها ابن عامر وعاصم ) فإنه غفور رحيم(، والذي بعده ) من عمل منكم سوءا جبهالة(مرة منى أي نقل أراد أنه 

بالفتح ونافع فتح األول وكسر الثاين والباقون بكسرمها فكسرمها معا ظاهر أما األول فوقع مستأنفا على وجه 
، ) ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم(اجلزاء فكانت مكسورة كقوله سبحانه  التفسري والثانية واقعة بعد فاء

أمجعوا على كسرها وهذا وجه كسر نافع هلا وأما فتح األول فعلى البدل من الرمحة أو على تقدير ألنه وفتحت 
ذف اخلرب فالغفران أو على تقدير ح-أنه غفور رحيم-الثانية وإن كانت بعد فاء اجلزاء على حذف مبتدأ أي فأمره

كتب عليه أنه من تواله فأنه (-)أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله فأن له(حاصل له وقد أمجع على الفتح يف 
أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا (، ومنهم من جعل الثانية تكريرا لألوىل ألجل طول الكالم على حد قوله ) يضله

، على ) فال حتسبنهم مبفازة(، على حد دخوهلا يف ) فأنه غفور رحيم(اء يف ، ودخلت الف) وعظاما أنكم خمرجون
، ألن هذه ) أيعدكم أنكم إذا متم(، إال أن هذا ليس مثل ) وال حتسنب الذين يفرحون(قول من جعله توكيدا لقوله 

ه غفور له ومنهم ال شرط فيها وتلك فيها شرط فيبقى بغري جواب فقيل اجلواب حمذوف لداللة الكالم عليه تقدير
من جعل الثانية معطوفة على األوىل بالفاء وكل هذا تكلف والوجه ما قدمناه وأجاز الزجاج كسر األوىل مع فتح 

، فذكره صحبة متابعة للرواية أي قرءوه بالياء ألن لفظ السبيل مذكر ) ولتستبني سبيل(الثانية وإن مل يقرأ به وأما 
، ومن قرأه بالتاء ) وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال(-)رشد ال يتخذوه سبيالوإن يروا سبيل ال(يف قوله تعاىل 

، وكل هذا على قراءة من رفع سبيل على أنه فاعل تستبني وهم ) ويبغوهنا عوجا(-)قل هذه سبيلي(أنثوه كما جاء 
  كل القراء غري نافع على ما سيأيت يف أول البيت اآليت وأما قراءة

أي تتبينها -سبيل اجملرمني-أنت-أهنا مفعول تستبني والتاء للخطاب ال للتأنيث أي ولتستبنينافع بنصب سبيل فعلى 
وتعرفها فقول الناظم صحته ذكروا يريد أن غريهم أنثوا ونافع مل يؤنث وإمنا جاء بتاء املخاطبة ولكن العبارة ضاقت 

لفظا بالتاء إال أهنما يفترقان يف املعىن وذلك ال  عليه فلم ميكنه التنبيه عليه واغتفر أمره ألن قراءته كقراءة اجلماعة
يقدح يف التعريف بصورة القراءة وقوله وال أي متابعة وهو يف موضع نصب على احلال أو هو مفعول من أجله واهللا 

  أعلم
)٦٤٢(  

  ـذْ َوَيقْضِ بَِضمِّ َساِكنٍ َمَع َضمِّ الْكَْسرِ َشدِّْد َوأَْهِمالَ)ُخـ(َسبِيلَ بَِرفْعٍ 
ى الكالم يف رفع سبيل ونصبه وأما يقضي احلق فقرئ بضم الساكن وهو القاف وبضم الكسر يف الصاد مع مض

حنن (تشديد الصاد وإمهاهلا وهو أن جتعلها غري منقوطة فتعود صادا فتصري الكلمة يقص من القصص من قوله تعاىل 
، أي يتبع احلق فيما يفعل ) لى آثارمها قصصافارتدا ع(، ومبعىن اإلتباع من قوله سبحانه ) نقص عليك نبأهم باحلق

والقراءة األخرى من القضاء واحلق نعت مصدر حمذوف أي يقضي القضاء احلق أو مفعول به على إسقاط اخلافض 
، وهو مفعول صريح على أن يقضي مبعىن يصنع احلق وتفعله والياء ) واهللا يقضي باحلق(أي يقضي باحلق كما قال 

  م باتفاق فلهذا احتمل القراءتني مث رمز ملن قرأ يقص من القصص يف أول البيت اآليت فقالمنه حمذوفة يف الرس
)٦٤٣(  
  لَْباس َوذكََّر ُمْضجِعاً َتَوفَّاُه وَاْستَْهَواُه َحمَْزةُ ُمْنِسالَ)إِ(ونَ )ُد(ـَعْم )نـَ(



نعم دون إلباس قدر كأن ما أحسن ما عرب عن القراءتني يف يقص وكأنه جعل حسن ذلك حالة نظمه فقال بعده 
سائال سأل فقال هل استوعبت قيود هاتني القراءتني فقال نعم من غري إلباس بل هو أمر واضح ظاهر ووقع يل أنه 

سبيل برفع خذ (كان غنيا عن تكلف هذه العبارة وذلك بأن يلفظ بالقراءتني معا فهو أسهل مما أتى فلو قال ، 
، حلصل الغرض واجتمع يف بيت واحد بيان اللفظني يف القراءة ) نزالويقض يقص صاد حرمي نصر إذ بال ياء ا

توفته (ورمزها وعرف بأن رمسها بال ياء ولكن فيما عرب به الناظم رمحه اهللا صناعة حسنة وأسلوب غريب وأما 
) ه املالئكةفنادت(، فقرأمها محزة توفاه واستهواه واخلالف فيهما كالذي سبق يف ) كالذي استهوته الشياطني(-)رسلنا

، يف آل عمران أي ذكر محزة لفظ هذا الفعل وأضجع ألفه أي أماهلا على أصله ولو مل يذكر اإلمالة لكان ذلك 
مل يتعرض لإلمالة وكان -أجنيتنا-يف موضع-أجنانا-معلوما من أصله كما أنه يف البيت اآليت ملا ذكر الكوفيني قرءوا

ن األلف وعاصم ال مييل على أصله وضد تذكري الفعل تأنيثه وذلك ذلك مفهوما من باهبا فحمزة والكسائي مييال
بإحلاق تاء ساكنة آخره فيلزم حذف األلف من آخر الفعل لسكوهنا وقوله منسال ليس برمز ألنه صرح باسم 
  القارئ ومل يأت بعده بواو فاصلة لظهور األمر يقال انسلت القوم إذا تقدمتهم وهو حال من محزة واهللا أعلم

)٦٤٤(  
  َمعاً ُخفَيةً ِفي َضمِِّه كَْسرُ ُشْعَبٍة َوأَْنجَْيَت ِللْكًوِِفيِّ أَْنجى َتحَوَّالَ

ادعوا ربكم تضرعا (-)تدعونه تضرعا وخفية(الضم والكسر يف خفية لغتان وقوله معا يعين هنا ويف األعراف 
بكم وارغبوا إليه ظاهرا وباطنا ، أي مظهرين للضراعة واالستكانة ومضمرين ذلك يف أنفسكم أي ادعوا ر) وخفية

، فذلك من اخلوف بتقدمي الياء على الفاء ووزنه ) واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة(وأما اليت يف آخر األعراف 
، فعلى اخلطاب وقراءة ) لئن أجنيتنا من هذه(فعلة كجلسة وركبة فأبدلت الواو ياء ألجل الكسرة قبلها وأما قوله 

أي أجنانا اهللا ومها ظاهران أي وأجنيت حتول للكويف أجنا وهم يف ذلك على أصوهلم يف اإلمالة الكوفيني على الغيبة 
  وفناداه املالئكة لضيق العبارة عليه واهللا أعلم-واستهواه-توفاه-فيميلها محزة والكسائي ومل يبني ذلك كما بني يف

)٦٤٥(  
  يُْنِسيَنََّك ثَقَّالَ قُلِ اهللاُ يُْنجِيكُْم ُيثَقِّلُ َمْعُهُم ِهَشاٌم َوَشامٍ

، والتخفيف ) ينسينك الشيطان(أي هشام مع الكوفيني على تشديد ينجيكم وابن عامر وحده على تشديد 
  والتشديد فيهما لغتان أجنى وجنى وأنسى ونسى كأنزل ونزل وأكمل وكمل وأمتع ومتع

)٦٤٦(  
  ـجَْتالَ)يـُ(ـْسٌن َوِفي الرَّاِء )حـُ(زِِه ـْزنَ ُصْحَبٍة َوِفي َهْم)ُمـ(َوَحْرفَْي َرأَى كُالًّ أَِملْ 

كال مبعىن مجيعا فهو حال من رأى أي حيث أتى رأى فأمال حرفيه أي أمل حريف رأى مجيعا وليس كال تأكيدا حلريف 
ألن تأكيد املثىن إمنا يكون بلفظ كال ولو أراد ذلك ألتى بلفظ معا واتزن النظم به وال هو تأكيد لرأي وإال لكان 

فوضا كما قال املخلصني الكل فال يتجه أن يكون كال هنا إال مبنزلة مجيعا يف حنو قوله عليهم إليهم محزة ولديهم خم
مجيعا فيكون منصوبا على احلال من رأى ورأى هنا معرفة أي وحريف هذا اللفظ فجاز نصب احلال عنه وإن كان 

منصوب على احلال أيضا أو على املدح وكىن باملزن مضافا إليه ألنه من باب رأيت وجه القوم مجيعا ومزن صحبة 
وهو السحاب عن العلم وعىن باحلرفني الراء واهلمزة وعلى التحقيق اهلمزة غري ممالة وإمنا اإلمالة يف األلف اليت 

بعدها وإمنا من ضرورة ذلك إضجاع فتحة اهلمزة والعرب تستحسن إمالة الراء ال سيما إذا كان بعدها ألف ممالة مث 



قال ويف مهزة حسن أي واقتصر على إمالة مهز رأى أبو عمرو ويف إمالة الراء خالف عن السوسي ومزن صحبة 
  أمالومها معا واهللا أعلم

)٦٤٧(  
  ـِصيٌب َوَعْن ُعثَْمانَ يف الْكُلِّ قَلِّالَ)ُمـ(بُِخلٍْف َوُخلٌْف ِفيهِماَ َمَع ُمْضِمرٍ 

-)ولقد رآه نزلة أخرى(الراء معا إذا اتصلت الكلمة باملضمر حنو أي وعن ابن ذكوان اخللف يف إمالة اهلمزة و
، وجه اخلالف بعد األلف عن الطرف باتصال الضمري هبا وعثمان هو ورش ) فرآه يف سواء اجلحيم(-)رآها هتتز(

عن ، وقوله خبلٍف يف أول البيت يعين ) رأى نارا(-)رأى كوكبا(أمال احلرفني حيث جاءت كلمة رأى بني بني حنو 
السوسي املرموز يف البيت السابق مث ابتدأ وخلف فيهما فقوله فيهما خرب املبتدإ إن كان مصيب صفته وإال فهو 

  صفته إن كان مصيب اخلرب ويف قلال ضمري تثنية يرجع إىل حريف رأى والكل هنا هو كال يف البيت السابق
)٦٤٨(  

  ـالَ)صـِ(ـِقي )َيـ(ٍد بُِخلٍْف َوقُلْ ِفي الَْهْمزِ ُخلٌْف ـفاَ َي)صـَ(ـي )ِفـ(َوقَبلَ السُّكُونِ الرَّا أَِملْ 

، فقد ) وإذا رأى الذين(-)ورأى اجملرمون النار(-)رأى الشمس(-)رأى القمر(يعين إذا وقع رأى قبل ساكن حنو 
قدير أن تعذرت إمالة األلف لسقوطها ألجل الساكن وإضجاع اهلمز إمنا كان ألجل إمالة األلف فأمال هؤالء الراء ت

األلف كلها موجودة ممالة خبلف عن السوسي وحده وأما إمالة اهلمزة ففيها اخلالف عن السوسي وعن أيب بكر ألنه 
إذا قدم ذكر اخللف وأطلقه كان جلميع من يأيت بعده وإن قدم ذكر القراء اختص اخللف املطلق باألخري منهم وإن 

ء واهلمزة معا وال مييلهما معا ومثله اخللف املذكور هلشام يف باب قيد اخللف ظهر أمره وخلف السوسي أنه مييل الرا
يف اإلعراف وصال ووقفا أو ال يثبتها وصال ووقفا ووجه إمالة اهلمزة اعتبار األصل -كيدوين-الزوائد يف إثبات ياء

 صفا نعمة وقوله أيضا فإن التقاء الساكنني عارض ولينبه على أنه لو وقف على الكلمة ألمال وقوله يف صفايد أي يف
يقي صال يعين العلم ألن معرفة اخللف تستلزمه أي يقي صالء النار إن شاء اهللا تعاىل وصالء النار حرها صح 

  بالكسر واملد والفتح والقصر
)٦٤٩(  

  َوِقْف ِفيِه كَاُألولَى وََنْحُو َرأَْت َرأَْوا رَأَْيُت بِفَْتحِ الْكُلِّ َوقْفاً َوَمْوِصالَ

، ) رأى كوكبا(يه أي إذا وقفت على هذا الذي لقيه ساكن فاحلكم فيه كاحلكم يف الكلمة األوىل وهي فيه مبعىن عل
وحنوه فتميل احلرفني حلمزة والكسائي وأيب بكر وابن ذكوان ومتيل أليب عمرو فتحة اهلمزة وحدها وأما السوسي 

احلرفني بني بني فهذه تفاصيل مذاهبهم يف  فال خيتلف حكمه فإن اخللف له يف إمالة الراء يف الكلمتني وورش أمال
ألن الساكن قد زال فرجعت األلف فأما إذا -رأى-، إذا وقفت على) رأى القمر(تطرد يف حنو -رأى كوكبا-حنو

فلما (-)إذا رأوك(و)رأهتم من مكان بعيد(-)فلما رأته حسبته جلة(كان بعد اهلمز ساكن ال ينفصل من الكلمة حنو 
، فكل ) إذا رأيتهم حسبتهم(-)وإذا رأيت الذين خيوضون(-)فلما رأينه أكربنه(-)أوهم قالواإذا ر(و)رأوه عارضا

القراء يفتحون الراء واهلمزة ألن األلف اليت بعد اهلمزة هنا معدومة ال ترجع أبدا وكسر فتحة اهلمزة إمنا كان ألجل 
مييلوهنا إلمالة األلف أو مع كوهنا يف حكم إمالة األلف وكذلك الذين أمالوا الراء إمنا فعلوا ذلك ألهنم كانوا 

فأما يف موضع سقطت فيه األلف وليست يف حكم املوجودة فإهنم فتحوا على األصل -أي القمر-املوجودة يف حنو
  يف الوقف والوصل وقوله بفتح الكل أي مقروء بفتح القراء كلهم واقفني وواصلني



)٦٥٠(  
  تى وَالَْحذُْف لَْم َيُك أَوَّالَ)أَ(ـهُ بُِخلٍْف )لَـ(ـْن )َمـ(َوَخفَِّف ُنوناً قَْبلَ ِفي اِهللا 

، ومل ميكنه النطق بالكلمة يف نظمه ملا فيها من اجتماع الساكنني وذلك ال يقع متزنا ) أحتاجوين يف اهللا(يعين نون 
ه وما بعده إن بقول-ستجدين-ومثله ما يأيت يف سورة النحل ومن قبل فيهم يكسر النون نافع ويشبه ذلك تعبريه عن

شاء ألن يف ستجدين مخس متحركات متواليات وذلك ممتنع يف الشعر واألصل أحتاجونين بنونني األوىل عالمة رفع 
الفعل والثانية نون الوقاية فللعرب يف مثل ذلك ثالث لغات إبقاء النونني على حاهلما كما قال تعاىل يف سورة سبأ 

م األوىل يف الثانية على أصل قاعدة اإلدغام فيلزم من ذلك النطق بنون مشددة ، وإدغا) وإذ تأمروننا أن نكفر باهللا(
واللغة الثالثة حذف إحدى النونني فبقي نون واحدة خمففة كرهة للتضعيف وقد قرئ هبذه اللغات الثالث يف سورة 

إلدغام دون احلذف ومل يقرأ ، يف األحقاف باإلظهار وا) أتعدانين( ، كما يأيت قرئ ) أفغري اهللا تأمروين أعبد(الزمر 
هنا باإلدغام واحلذف وقيل إن احلذف لغة غطفان وقوله من له أتى أي خفف النون القارئ الذي أتى التخفيف له 

أي الذي وصل إليه نقله وورد إليه خربه وعرفه قراءة ولغة خالفا ملن أنكر احلذف وقوله خبلف يعين عن هشام 
هو املرموز يف له دون من وقوله واحلذف مل يك أوال يعين أن احملذوفة من النونني وحده إلطالقه فرجع إىل من يليه و

هي الثانية دون األوىل ألن االستثقال هبا وقع وألن األوىل تقوم مقامها يف وقاية الفعل وهي دالة على رفع الفعل ففي 
أكرمتين وقد جاء احلذف يف فليىت حذفها إخالل وألن األوىل قد تكون ضمري الفاعل وذلك نون مجاعة املؤنث حنو 

وختوفين واألصل فليتين فال ينبغي أن يقال الفاعل حذف وبقي نون الوقاية وأيضا فقد حذفت نون الوقاية حيث مل 
جيتمع مع غريها يف حنو قدى وليىت ولعلى ففهم أهنا هي اجملترأ على حذفها يف مجيع املواضع وال ضرورة تلجئ إىل 

لبحث عنه ولكنه من فوائد علم العربية وقد تعرض له أبو علي يف احلجة ويأيت مثل هذا يف الكشف عن مثل هذا وا
  سورة احلجر

)٦٥١(  

  ـَوى َووَالَّلْيَسَع الَْحْرفاَنِ َحرِّْك ُمثَقِّالَ)ثَـ(َويف َدَرَجاتَ النُّوِن َمعْ ُيوُسٍف 
ن يف درجات وثوى أي أقام التنوين فيها ، هنا مع حرف يوسف وعىن بالنون التنوي) نرفع درجات من نشاء(يعين 

وتقديرها نرفع درجات من نشاء فيكون درجات منصوبا على التمييز أو احلال أي ذوى درجات أو على إسقاط 
ورفع بعضكم فوق بعض (-)ورفع بعضهم درجات وآتينا(اخلافض أي يف درجات ويشهد هلذه القراءة قوله تعاىل ، 

، القراءة األخرى على إضافة درجات إىل أصحاهبا ) فوق بعض درجات ليتخذ ورفعنا بعضهم(-)درجات ليبلوكم
، ويف احلديث اللهم ارفع درجته يف عليني ومن رفعت درجته ) رفيع الدرجات(فتكون هي املرفوعة ومنه قوله تعاىل 
لفظ القرآن فأدخل واو العطف الفاصلة على ذلك لتحصل حكاية -واليسع-فقد رفع ، قوله ووالليسع لفظ القرآن

وهي يف موضعني هنا ويف سورة ص وإليهما أشار بقوله احلرفان ألن احلرف اصطالح القراء عبارة عن الكلمة 
املختلف يف قراءهتا ويف إعراب احلرفان نظر وذلك أنه جاء بلفظ الرفع فلزم أن يكون ووالليسع قبله مبتدأ 

عاه وجيوز أن يكون مبتدءا ثانيا أي احلرفان من هذا واحلرفان بدل منه بدل االشتمال كأنه قال حرفاه أي موض
اللفظ ولو قال احلرفني بالنصب لكان أجود إعرابا وأقل إضمارا فإن قولك زيدا اضرب بنصب زيد أوىل من رفعه 
بدرجات وقوله والليسع حرك مثل زيدا اضرب سواء وأراد بالتحريك فتح الالم ألنه ليس يف كلمة اليسع ساكن 

   حال من فاعل حرك أي مشددا الالم مث متم الكالم فقالسواها ومثقال



)٦٥٢(  
  ـفِّالَ)كـُ(ـفَاًء َوبِالتَّْحرِيِك بِالْكَْسرِ )ِشـ(ـفَاَء َواقَْتِدهْ َحذُْف هَاِئِه )ِشـ(َوَسكِّْن 

أي ذا  يعين سكن الياء وضاق عليه النظم عن بيان حمل التسكني فإنه حمتمل أن يكون يف الياء والسني وشفاء حال
شفاء فقرأ محزة والكسائي على أن امسه ليسع على وزن حلمر فدخلت عليه آلة التعريف وعلى قراءة اجلماعة يكون 

امسه كأنه يسع على وزن يضع مث دخله األلف والالم كقوله رأيت الوليد ابن اليزيد وكل هذا من تصرفاهتم يف 
ال كذلك وجدنا اسم هذا النيب يف األنباء واألحاديث وقال األمساء األعجمية واختار أبو عبيد قراءة التخفيف وق

، اهلاء يف اقتده هاء السكت فحذفها يف ) فبهداهم اقتده(الفراء يف قراءة التشديد هي أشبه بأمساء العجم وقوله تعاىل 
بات هاء ومن أثبتها يف الوصل أجراه جمرى الوقف واتبع الرسم وأمجعوا على إث-يتسنه-الوصل شفاء كما تقدم يف

يف سورة -ماهيه-و-سلطانيه-و-ماليه-يف موضعني يف احلاقة واختلفوا يف-وحسابيه-كتابيه-السكت يف الوصل يف
بالكسر قال ابن جماهد يشم اهلاء الكسر من غري بلوغ ياء قال -اقتده-القارعة على ما يأيت وابن عامر حرك هاء

ألحوال أي ال حترك وإمنا تدخل ليتبني هبا حركة ما قبلها وهذا غلط ألن هذه اهلاء هاء وقف ال تعرف يف حال من ا
وقال أبو علي ليس بغلط ووجهها أن جتعل اهلاء كناية عن املصدر ال اليت تلحق الوقف وحسن إضماره لذكر الفعل 

، فاهلاء كناية عن املصدر ودل يدرس على ) هذا سراقة للقرآن يدرسه (الدال عليه وعلى هذا قول الشاعر ، 
رس وال جيوز أن يكون ضمري القرآن ألن الفعل قد تعدى إليه الالم فال جيوز أن يتعدى إليه وإىل ضمريه كما الدا

أنك إذا قلت زيدا ضربته مل تنصب زيدا بضربت لتعديه إىل الضمري قلت فاهلاء على هذا ضمري االقتداء الذي دل 
ضمري فتحرك كما تشبه هاء الضمري هباء السكت عليه اقتد وقيل ضمري اهلدى وقيل إن هاء السكت تشبه هباء ال

  فتسكن وقوله كفال أي جعل له كافل وهو الذي ينصره ويذب عنه مث قال
)٦٥٣(  

  ـاَج وَالْكُلُّ َواِقٌف بِإِْسكَانِِه َيذْكُو َعبًِريا َومَْنَدالَ)َمـ(َوُمدَّ بُِخلٍْف 

جرى فيها على القياس إذ هاء الضمري بعد املتحرك أي مد كسرة اهلاء ابن ذكوان خبالف عنه واملد فرع حتريكها ف
وحنومها وهشام من مذهبه القصر يف ذلك فقصرها هنا وقوله ماج أي اضطرب -فألفه-و-يؤده-موصولة يف قراءة

وهو صفة خللف وهو من زيادات هذه القصيدة فلم يذكر صاحب التيسري فيه عن ابن ذكوان غري املد وذكر 
ء كقراءة محزة والكسائي وذكر عن ابن ذكوان مثل قراءة نافع وغريه باإلسكان وجيوز النقاش عن هشام حذف اهلا

-ويتقه-فألقه-يف قراءة اإلسكان أن تكون اهلاء ضمريا على ما ذكر يف قراءة ابن عامر وأسكنت كما أسكنت يف
ر وإن كانت ضمريا فكلهم أثبتوا اهلاء ساكنة ألهنا إن كانت هاء السكت فظاه-اقتده-وحنومها فإذا وقفت على

فالوقف يسكنها فهذا معىن قوله والكل واقف بإسكانه أي بإسكان اهلاء ويذكو معناه يفوح من ذكت النار أي 
اشتعلت والعبري أخالط جتمع بالزعفران عن األصمعي وقال أبو عبيدة هو الزعفران وحده واملندل العود يقال له 

، وقال صاحب الصحاح رمحه اهللا ) أمخدت يلقى عليها املندل الرطب إذا (املندل واملنديل ذكره املربد وأنشد ، 
املنديل عطر ينسب إىل املندل وهي بالد اهلند وانتصب عبريا ومندال على التمييز وجيوز أن يكونا حالني أي مشبها 

يف الوقف ذلك والضمري يف يذكو للهاء ، أو اإلسكان وموضع اجلملة من يذكو نصب على احلال ألن إثبات اهلاء 
  ساكنة ال كالم فيه واهللا أعلم



)٦٥٤(  
  ـْنَدالَ)َصـ(ـقًّا َويُْنِذَر )َحـ(َوُتْبدُوَنَها ُتْخفُونَ َمْع َتْجَعلُوَنُه َعلَى غَْيبِِه 

، ) إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر(، وجه الغيب فيه الرد على قوله ) جيعلونه قراطيس يبدوهنا وخيفون كثريا(يعين 
، ) ولينذر أم القرى(، قل هلم ذلك وقوله وعلمتم على قراءة للغيب التفات والغيب يف ) قل إى(وله واخلطاب لق

يرجع إىل الكتاب فيكون فعل اإلنذار مسندا إىل الكتاب واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وصندال متييز أو حال 
البيت السابق أي وهذا املذكور يف هذا البيت  على ما سبق يف عبريا ومندال عطف مجيع ما يف هذا البيت على ما يف

يذكو صندال كما ذكا ذاك عبريا ومندال وقوله على غيبة أي على ما فيه من الغيبة فهو يف موضع احلال كقولك هو 
على حداثته يقول الشعر أي ويذكو يبدوهنا وما بعده على غيبه حقا مصدر مؤكد والصندل شجر طيب الرائحة 

  واهللا أعلم
)٦٥٥(  

  ـمِّالَ)ثـُ(َوَجاِعلُ اقُْصْر َوفَْتحُ الْكَْسرِ َوالرَّفْعِ ) َنفَرٍ(ـفَا )صـَ(ـي )ِفـ(َوَبْيَنكُُم اْرفَْع 

أي كائنا يف صفا نفر فقصر املمدود أو أراد يف صالبة الصفا املقصورة لقوة احلجة فيه قال أبو عبيد وكذلك نقرؤها 
، فجعل بني امسا ) فلما بلغا جممع بينهما(ا من غري ما ويدل على ذلك قوله بالرفع ألنا قد وجدنا العرب جتعل بني امس

، وقد مسعناه يف غري موضع من أشعارها وكان أبو عمرو يقول ) هذا فراق بيين وبينك(من غري ما وكذلك قوله 
ا وكان تقطع وصلكم فصارت ههنا امسا من غري أن يكون معها ما قال وقرأها الكسائي نصب-تقطع بينكم-معىن

يعتربها حبرف عبد اهللا لقد تقطع ما بينكم ، قال الزجاج الرفع أجود ومعناه لقد تقطع وصلكم والنصب جائز املعىن 
لقد تقطع ما كان من الشرك بينكم قال أبو علي ملا استعمل بني مع الشيئني املتالبسني يف حنو بيين وبينك شركة 

هذه املواضع مبنزلة الوصلة وعلى خالف الفرقة فلهذا جاء لقد  وبيين وبينه رحم وصداقة صارت الستعماهلا يف
تقطع وصلكم ، قلت وقيل املعىن تفرق مجعكم وتشتت وقيل اتسع يف الظرف فأسند الفعل إليه جمازا كما أضيف 

كام كأهنا أقص األ(، وقال عنترة ) هذا فراق بيين وبينك(، و) جممع بينهما(و ) شهادة بينكم(إليه يف قوله تعاىل 
، وقول أيب عمرو لقد تقطع وصلكم يعين أن البني يطلق مبعىن الوصل فال يكون ) عشية بقريب بني املنشمني مصلم

الظرف متسعا فيه هذا وجه آخر وقراءة النصب على أنه ظرف على أصله والفاعل مضمر دل عليه سياق الكالم 
املوصول وقيل تقطع األمر بينكم وقيل بينكم أي لقد تقطع االتصال بينكم وقيل لقد تقطع الذي بينكم فحلف 

ما كنتم (صفة موصوف حمذوف أي لقد تقطع وصل بينكم كقوهلم ما منهما مات أي أحد مات وقيل الفاعل 
، أي لقد تقطع وصل ما زعمتم كقولك قام وقعد زيد فأحد الفعلني رافع للفاعل املوجود واآلخر فاعله ) تزعمون

) فالق اإلصباح(، فهذه القراءة موافقة لقوله تعاىل ) وجاعل الليل سكنا(وأما قوله تعاىل مضمر لداللة املوجود عليه 
  جعلوه فعال ماضيا ومفعوال به-وجعل الليل-، كالمها اسم فاعل أضيف إىل مفعوله وقرأه الكوفيون

   مثل أصلح واهللا أعلمعليه أراد فتح الكسر يف العني وفتح الرفع يف الالم ومعىن-وجعل-ألن فالق مبعىن فلق فعطفوا
)٦٥٦(  

  ْنَجالَ)ا(ـقًّا َخرَّقُوا ِثقْلُُه )َحـ(َوَعْنُهْم بَِنْصبِ اللَّْيلِ وَاكِْسْر بُِمْسَتقَْرٌر الْقَاَف 
والشمس -أي عن الكوفيني ألنه صار مفعوال ويف قراءة الباقني هو مضاف إليه فكان جمرورا وقوله سبحانه بعد ذلك



وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة (اءة الكوفيني أي وجعل ذلك حسبانا وقوله تعاىل بالنصب يقوي قر-والقمر
، مها بفتح القاف والدال موضع االستقرار واالستيداع فالتقدير فلكم مستقر وهو حيث ) فمستقر ومستودع

فاعل  يستقر الولد يف الرحم ولكم مستودع وهو حيث أودع املىن يف صلب الرجل وإذا كسرت القاف كان اسم
أي فمنكم مستقر يف الرحم أي قد صار إليها واستقر فيها ومنكم من هو مستودع يف صلب أبيه فعلى هذه القراءة 

يكون مستودع اسم مفعول ألن فعله متعد ومل يتجه يف مستقر بفتح القاف أن يكون اسم مفعول ألن فعله الزم 
-ىن إلمكان ذلك فيهما والتخفيف والتشديد يففلهذا عدل إىل جعله اسم مكان وعطف مستودع عليه لفظا ومع

لغتان والتخفيف أكثر ويف التشديد معىن التكثري وهلذا قال اجنال أي ظهر وجهه وانكشف معناه -وخرقوا له بنني
وهو التكثري ألن املشركني قالوا املالئكة بنات اهللا وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا وكل 

فة من هؤالء عامل ال حيصى ومعىن وخرقوا أي افتروا ذلك يقال خرق واختلق واخترق إذا افترى والباء يف طائ
  بنصب زائدة أو التقدير ومثل الفتح أيضا بنصب الليل عنهم

)٦٥٧(  
  َمدُُّه َولَقَْد َحالَ) َحقٌّ(ـفَا َودَاَرْسَت )َشـ(َوَضمَّاِن َمْع يَاِسَني ِفي ثََمرٍ 

، فالضمان يف الثاء وامليم فيكون مجع مثرة ) ليأكلوا من مثره وما عملته(-)انظروا إىل مثره إذا أمثر(ريد أي هنا ويس ي
كخشب يف مجع خشبة أو مجع مثار ككتب يف مجع كتاب أو مجع مثر كأسد يف مجع أسد وقيل هو اسم مفرد ملا جيىن 

وخرز واختلفوا أيضا يف الذي يف الكهف كما يأيت كطنب وعنق وأما مثر بفتح الثاء وامليم فجمع مثرة كبقر وشجر 
إال أن محزة والكسائي جريا فيه على ضم احلرفني كما ضما هنا ويف يس وعاصم وحده جرى على الفتحتني يف 
اجلميع ونافع وابن كثري وابن عامر ضموا يف الكهف وحدها وزاد أبو عمرو إسكان امليم فيها وكل ذلك لغات 

، على وزن فاعلت أي دارست غريك هذا الذي جئتنا به والباقون بال ) وليقولوا دارست(عمرو وقرأ ابن كثري وأبو 
، إال أن ا أللفات كثري حذف يف أوساط ) جاعل الليل(أي قرأت وهو يف الرسم بغري ألف كما يف -درست-ألف

  الكلم من الرسم مث ذكر قراءة أخرى فقال
)٦٥٨(  

  رَّ َوأَوَْبالَ)َد(ـْوبِِه بِالُْخلِْف )َصـ(ـمى )حـِ(كِْسرِ انََّها ـاِفًيا َوا)كَـ(َوَحرِّْك َوَسكْن 

أي حرك السني أي افتحها وسكن التاء فقل درست على وزن خرجت فالتاء على هذه القراءة هي تاء التأنيث 
 هذه القراءة أي الساكنة الالحقة ألواخر األفعال املاضية والتاء يف القراءتني السابقتني تاء اخلطاب املفتوحة ومعىن

احميت هذه اآليات وعفت ومضت عليها دهور فكانت من أساطري األولني فأحييتها أنت وجئتنا هبا وكافيا حال مث 
، فألقى حركة اهلمزة يف أهنا على الراء الساكنة من اكسر فيجوز ) أهنا إذا جاءت ال يؤمنون(قال واكسر أهنا أراد 

مزة املنقولة وفيها قراءتان الكسر أليب عمرو وابن كثري وأليب بكر خبالف عنه كسر الراء وفتحها على بناء حركة اهل
وما يدريكم إمياهنم إذا -وما يشعركم-وهي ظاهرة ألهنا استئناف إخبار عنهم أهنم ال يؤمنون إذا جاءت اآلية ومعىن

ها أنه عذر للكفرة فقيل إن جاءت فحذف املفعول وابتدأ باإلخبار بنفي وقوعه والقراءة األخرى بالفتح يوهم ظاهر
وما (ذكر ذلك أبو عبيد وغريه ولعل تأيت كثريا يف مثل هذا املوضع حنو  -لعلها-أهنا مبعىن لعلها وهي يف قراءة أيب

، وقيل إهنا وما بعده مفعول يشعركم على أن ال زائدة حنو ) وما يدريك لعله يزكى(-)يدريك لعل الساعة قريب
، وهو قول الكسائي والفراء وقيل هو عذر للمؤمنني أهنم ال يعلمون ) أهنم ال يرجعون وحرام على قرية أهلكناها(



إن الذين حقت عليهم كلمة (ما سبق به القضاء على الكفار من أهنم ال يؤمنون إذا جاءت اآلية على ما قاله تعاىل 
ن اإلتيان باآلية أهنم ال يؤمنون إذا ، وقيل التقدير ألهنا إذا جاءت أي منعنا م) ربك ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية

جاءت قال الزجاج زعم سيبويه عن اخلليل أن معناها لعلها إذا جاءت ال يؤمنون وهي قراءة أهل املدينة قال وهذا 
الوجه أقوى وأجود يف العربية والذي ذكر أن ال لغو غالط ألن ما كان لغوا ال يكون مبنزلة لغو ومن قرأ بالكسر 

ن ال غري لغو فليس جيوز أن يكون معىن لفظه مرة لنفي ومرة إلجياب وقد أمجعوا على أن معىن أن فاإلمجاع على أ
  ههنا إذا فتحت معىن لعل قلت وقد تكلم أبو علي

يف االصطالح على هذا واقتصر ملن قال أن ال لغو واختار أن يكون التقدير ألهنا أي فال نؤتيهموها إلصرارهم على 
، أي ) وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا األولون(ون هذه اآلية كقوله تعاىل كفرهم عند ورودها فتك

باآليات املقترحة وقول الناظم محى صوبه أضاف محى إىل الصوب وهو نزول املطر واهلاء يف صوبه للكسر املفهوم 
فيه يف قوله جودا وموبال يف من قوله واكسر ودر أي تتابع صبه وسيالنه وأوبل أي صار ذا وبل وقد مضى الكالم 

  اإلدغام الصغري وأشار إىل ظهور حجة قراءة الكسر واهللا أعلم
)٦٥٩(  

  كُفْؤٍ ِفي الشَّرِيَعِة َوصَّالَ(ـَشا َوُصْحَبةُ )فـَ(ـَما )كـَ(َوَخاطََب ِفيَها ُيْؤِمُنونَ 
تقدم نظريه فمن قرأ باخلطاب فيها أي يف هذه اآلية وفاعل خاطب تؤمنون جعله خماطبا ملا كان فيه خطاب وقد 

خطابا للكفار ومن قرأ بالغيبة فاخلطاب للمؤمنني وجيوز أن يكون للكفار على قراءة الكسر -وما يشعركم-كان
، ) فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون(وعلى تقدير لعل واخلطاب يف الشريعة وصله صحبة كفؤ يعين يف قوله تعاىل 

  ظاهرة واهللا أعلم اخلطاب املرسل إليهم والغيبة
)٦٦٠(  

  ـمى ظَهًِريا َوِللْكُوِفيِّ ِفي الْكَْهِف ُوصِّالَ)َحـ(َوكَْسٌر َوفَْتحٌ ُضمَّ ِفي قَِبالً 

ضم إما فعل ما مل يسم فاعله أو أمر فإن كان مل يسم فاعله فهو صفة لفتح وحذف مثله بعد قوله وكسر ختفيفا 
، ) واهللا ورسوله أحق أن يرضوه(بال مضمومتان فهو كقوله تعاىل وأراد كسر ضم وفتح ضم أي القاف والباء من ق

وهذه الصفة املقدرة هي اليت سوغت جواز االبتداء بقوله وكسر ويف قبال خربه وإن كان ضم فعل أمر كان عدوال 
عن الوجه األقوى يف اإلعراب مع إمكانه إىل الوجه األضعف حني رفع وكسر وفتح وكان الوجه نصبهما ألهنما 
مفعول ضم والظاهر أنه قصد هذا الوجه وغفل عن ضعف الرفع يف مثل هذا فقد تكرر منه هذا النظم يف قوله 

املتقدم والليسع احلرفان حرك وفاعل محى ضمري الضم املفهوم من قوله ضم وظهريا حال منه أو مفعول به أي محى 
أن قراءة الضم ظهرت على األخرى بكثرة من كان له ظهريا أي سعينا حيتج له وينصره وإذا كان حال فمعناه 

، يقرآن ) أو يأتيهم العذاب قبال(، ويف الكهف ) وحشرنا عليهم كل شيء قبال(وجوهها واخلالف يف قوله تعاىل 
بضم القاف والباء وبكسر القاف وفتح الباء قيل القراءتان مبعىن واحد أي عيانا وقيل املضموم هنا مجع قبيل وهو 

مبا وعدناهم والقبيل أيضا اجلماعة أي مجاعات تشهد بصدقك قال الفراء يف سورة األنعام قبال الكفيل أي كفالء 
، ) أو تأيت باهللا واملالئكة قبيال(مجع قبيل وهو الكفيل قال وإمنا اخترت ههنا أن يكون القبيل يف معىن الكفالة لقوهلم 

قبال ومل أك دبرا وقد يكون القبيل مجعا للقبيلة يضمون ذلك قال وقد يكون قبال من قبل وجوههم كما تقول أتيتك 
عيانا وقد يكون قبال هبذا املعىن -قبال-كأنك قلت أو تأيت باهللا واملالئكة قبيلة قبيلة ومجاعة مجاعة وقال يف الكهف



 وقد يكون قبال كأنه طوائف من العذاب مثل قبيل وقبل قال أبو علي قال أبو زيد يقال لقيت فالنا قبال ومقابلة
  وقبال وقبال وقبليا وقبيال كله واحد وهو املواجهة مث أتبع ذلك بكالم طويل مفيد رمحه اهللا

)٦٦١(  

  ـلَّالَ)ظَـ(ـاِميِه )َحـ(ـَوى َويف ُيوُنسٍ َوالطَّْولِ )ثَـ(َوقُلْ كَِلماٌَت ُدونَ َما أَِلٍف 
ومتت (يف املائدة ويأيت له نظائر وأراد -رساالته-يعين قرأ هؤالء كلمة باإلفراد وهو يؤدي معىن اجلمع كما تقدم يف

وكذلك حقت كلمات ربك على (-)إن الذين حقت عليهم كلمات ربك ال يؤمنون(-)كلمات ربك صدقا وعدال
، أفرد الكوفيون الثالثة ووافقهم ابن كثري وأبو عمرو يف يونس والطول وما يف ) الذين كفروا أهنم أصحاب النار

  قوله دون ما ألف زائدة
)٦٦٢(  

  ـالَ)َعـ(ذْ )إ(َوَشدَّدَ َحفٌْص ُمنَْزلٌ َواْبُن َعاِمرٍ َوُحرَِّم فَْتُح الضَّمِّ َوالْكَْسرِ 
، التخفيف والتشديد لغتان من أنزل ونزل وحرم بفتح احلاء والراء على إسناد ) أنه منزل من ربك باحلق(أراد 

الذي قبله -فصل لكم-ل وكذا توجيه اخلالف يفالفعل إىل اهللا وبضم احلاء وكسر الراء على بناء الفعل للمفعو
  وهو قوله

)٦٦٣(  
  ـِابًتا َوالَ)ثـَ(ـنَّى َيِضلُّونَ َضمَّ َمْع َيِضلُّوا الِذي ِفي يُوُنسٍ )ثَـ(ذْ )إِ(َوفُصِّلَ 

راءة فقراءة نافع وحفص بإسناد الفعلني إىل الفاعل وقراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر بإسنادمها إىل املفعول وق
محزة والكسائي وأيب بكر بإسناد فصل إىل الفاعل وإسناد حرم إىل املفعول ومل يأت عكس هذا ومعىن إذ ثىن أي 

وإن كثريا (أعاد الضمري يف فصل إىل اسم اهللا تعاىل قبله فهو مثن بذكره ويقال ضل يف نفسه وأضل غريه وأراد 
، ) إن الذين يضلون عن سبيل اهللا(يف فتح اليت يف صاد ، يف يونس وال خالف ) ربنا ليضلوا عن سبيلك(-)ليضلون

وسيأيت اخلالف يف اليت يف إبراهيم وغريها وقوله ثابتا حال من مفعول ضم ووال متييز أي نصرا أو يكون حاال على 
ه تقدير ذا وال وساق الناظم رمحه اهللا هذه األبيات الثالثة على خالف ترتيب التالوة ولكن على ما هتيأ له نظم

ويف يونس والطول (، ) وشدد حفص منزل وابن عامر ويف كلمات القصر للكوف رتال(وكان ميكنه أن يقول ، 
  )وحرم إذ عال يضلون ضم مع يضلوا الذي يف يونس ثابتا وال(، ) ظلل حاميا وفصل فتح الضم والكسر ثق أال

)٦٦٤(  
  الْفُْرقَاِن َحرُِّك ُمثِْقالَ رِسَاالَُت فَرًْدا َوافَْتُحوا ُدونَ ِعلٍَّة َوَضْيقًا َمَع

، يف ) فما بلغت رسالته(، وجه اإلفراد واجلمع فيه كما سبق يف ) اهللا أعلم حيث جيعل رسالته(يريد قوله تعاىل 
إذا ألقوا (-جيعل صدره ضيقا حرجا-سورة املائدة وتكلمنا مث على فتح التاء وخفضها وقوله وضيقا مع الفرقان أراد

، شدد الياء وكسرها كل القراء سوى ابن كثري والقراءتان كما سبق يف املْيت وامليِّت مث متم ) منها مكانا ضيقا
  الكالم فقال

)٦٦٥(  
  ـفَا َوتََوسَّالَ)َصـ(لْف )إ(بِكَْسرٍ ِسَوى املَكِّي َوَرا حََرجاً ُهَنا َعلَى كَْسرَِها 



ى املكي مستثىن من حمذوف أي لكل سوى املكي بني التحريك أنه بالكسر ولو مل يبني لكان فتحا إلطالقه وقوله سو
والرواية بكسر التنوين وإال جلاز أن يكون بكسر مضافا إىل سوى املكي وقوله ورا حرجا أراد وراء حرجا باملد 

، كسر راءه نافع وأبو بكر وفتحها الباقون ومها مبعىن واحدا عند قوم وقيل ) ضيقا حرجا(وإمنا قصره ضرورة يريد 
دنف حيتاج الفتح إىل تقدير مضاف أي ذا حرج ألنه مصدر والكسر اسم فاعل كحذر وحذر وقال مها كدنف و

الشيخ وإذا تضايق الشجر والتف فلم تطق املاشية ختلله لتضايقه مسا حرجا وحرجة فشبه به قلب الكافر لضيقه عن 
وسل إىل اهللا تعاىل أي متقرب احلكمة واإللف األليف وصفا أخلص يعين على كسر هذه الراء قاريء أليف خملص مت

  إليه وقوله هنا زيادة يف البيان واهللا أعلم
)٦٦٦(  

  ـْنَدالَ)صـَ(اَوَم )َد(ـِحيٌح َوِخفُّ الَْعْينِ )َصـ(ْم َوَمدُُّه )ُد(َوَيصَْعُد ِخفٌّ َساِكٌن 
لفتح أي ذو خف أي ذو حرف خفيف ساكن وهو الصاد يف قراءة ابن كثري والباقون على حتريك الصاد با

وتشديدها دم يعين على القراءة به مث ذكر أن شعبة زاد مدا يعين بعد الصاد وأنه وابن كثري معا خففا العني فقرأ ابن 
، على وزن يذهب ويعلم وهو ظاهر ألنه مضارع صعد كعلم وقرأ شعبة يصاعد أصله يتصاعد ) كأمنا يصعد(كثري 

ديد الصاد والعني أصله يتصعد فأدغم ومفعول قوله داوم حمذوف ، بتش) يصعد(فأدغم التاء يف الصاد وقرأ اجلماعة 
  أي داوم خف الصاد يف قراءة ابن كثري وداوم املد بعدها يف قراءة أيب بكر وصندال حال أي عطرا مشبها صندال

)٦٦٧(  
  الَـمِّ)عـُ(وَتْحُشَر َمْع ثَانٍ بُِيوُنَس َوُهَو ِفي َسَبأَ َمْع َنقُولُ الَْيا ِفي اَألْرَبعِ 

كأن مل (، والثاين يف يونس هو الذي بعده ) ويوم حيشرهم مجيعا يا معشر اجلن(يعين حيشر الذي بعد يصعد وهو 
، الياء يف ) ويوم حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئكة(، وقوله وهو يعين حيشر يف سبأ مصاحب لقوله يقول يعين ) يلبثوا

فص والباقون بالنون ووجه القراءتني ظاهر وال خالف يف األول األربع يعين يف يقول مع حيشر يف السور الثالث حل
بيونس واألول باألنعام أهنما بالنون وقوله وحنشر مع ما بعده مبتدأ والياء مبتدأ ثان وخربه عمال أي اعمل فيها 

ظ يقول فيما فيه وقوله يف األربع من باب إقامة الظاهر مقام املضمر وفيه زيادة فائدة العددية اليت اندرج بسببها لف
اخلالف ألن العدة ال تتم إال بيقول وعمل وأعمل واحد كأنزل ونزل وقصر لفظ الياء ونقل حركة اهلمزة يف األربع 

  وأبدل مهزة سبا ألفا بعد أن أسكنها بنية الوقف على قراءة قنبل كما يأيت وكل ذلك سبق له نظائر واهللا أعلم
)٦٦٨(  

  ـلُْشالَ)ُشـ(َمْن َتكُونُ ِفيَها َوَتْحَت النَّْملِ ِذكُْرُه َوَخاطََب َشامٍ َتْعلَُمونَ َو
، وما بعده إىل آخر ) إن يشأ يذهبكم(، وجه اخلطاب أن بعده ) وربك الغين(-)وما ربك بغافل عما يعملون(يعين 

ا ويف القصص ، هن) من يكون له عاقبة الدار(وأما ) ولكل درجات مما عملوا(اآلية والغيب رد على ما قبله من قوله 
  ، ألن تأنيث العاقبة غري حقيقي وشلشال أي خفيفا) وال تقبل منها شفاعة(فتذكريه وتأنيثه على ما سبق يف 

)٦٦٩(  
  َمكَانَاِت َمدَّ النُّونَ ِفي الْكُلِّ شْعَبةٌ بَِزْعِمهُِم الَْحْرفَاِن بِالضَّمِّ رُتِّالَ

وغريمها وقوله مد -رساالت-و-كلمات-اجلمع واإلفراد من مكانات مجع مكانة وقد تقدم الكالم يف نظري ذلك من
النون ألنه إذا أشبع فتحها صارت ألفا فكان املد فيها وهو كما سبق يف سورة املائدة ويف العني فامدد وقوله يف الكل 



يعين حيث جاء والزعم بفتح الزاي وضمها لغتان وقوله بزعمهم احلرفان مبتدأ حنو السمن منوان بدرهم أي 
ملوضعان منه رتال بالضم وليس مثل ما تقدم من قوله واليسع احلرفان فقد سبق أنه لو قال مث احلرفني بالنصب لكان ا

  أجود وأما هنا فالرفع ال غري
)٦٧٠(  

  َوَزيََّن ِفي َضمٍّ َوكَْسرٍ َوَرفُْع قَْتلَ أَْوالَِدِهْم بِالنَّْصبِ َشاِميُُّهْم َتالَ
)٦٧١(  

  فُْع ِفي ُشَركَاؤُُهْم َوِفي ُمْصَحِف الشَّاِمَني بِالَْياِء مُثِّالََوُيخْفَُض َعْنُه الرَّ

، قراءة اجلماعة على أن شركاؤهم فاعل ) وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم(يعين قوله تعاىل 
تل بالرفع على أنه أقيم زين واملفعول قتل املضاف إىل أوالدهم وقراءة ابن عامر على أن زين فعل مل يسم فاعله وق

مقام الفاعل وأوالدهم بالنصب مفعول قتل ألنه مصدر وشركائهم باجلر على إضافة قتل إليه أي قتل شركائهم 
أوالدهم كقولك عرف ضرب زيد عمرا أضيف املصدر إىل الفاعل فاجنر وبقي املفعول منصوبا لكن يف قراءة ابن 

ى الفاعل اجملرور باإلضافة وسيأيت توجيه ذلك فقوله وزين مبتدأ ويف ضم عامر زيادة على هذا وهو تقدمي املفعول عل
وكسر يف موضع احلال أي كائنا يف ضم الزاي وكسر الياء ورفع قتل عطف على وزين أوالدهم كذلك على 

حذف حرف العطف وبالنصب يف موضع احلال أي منصوبا وشاميهم تال مجلة من مبتدأ ثان وخرب هي خرب وزين 
ده أي تال على هذه الصورة أو يكون وزين وما بعده مفعوال لقوله تال مقدما عليه أي ابن عامر تال ذلك وما بع

وكان التعبري على هذا التقدير يقتضي أن يقول وقتل بالرفع فلم يتزن له فقلب اللفظ ألمن اإللباس ألن من تال قتل 
وله رفع قتل وله أوالدهم بالنصب وقوله ويف مصحف بالرفع فقد تال الرفع وقيل ورفع قتل مبتدإ خربه حمذوف أي 

الشامني حذف منه ياء النسبة املشددة وهذا سنتكلم عليه إن شاء اهللا تعاىل يف باب التكبري يف قوله وفيه عن املكني 
أراد أن مصحف أهل الشام الذي أرسله عثمان رضي اهللا عنه إليهم رسم فيه شركائهم بالياء فدل ذلك على أنه 

ض فهو شاهد لقراءته كذلك ولكن ال داللة فيه على نصب أوالدهم فهو الذي استنكر من قراءته فيحتمل أن خمفو
يكون أوالدهم جمرورا بإضافة املصدر إىل مفعوله وشركائهم صفة له قال أبو عمرو الداين يف مصاحف أهل الشام 

أبو الربهسم يف سورة األنعام يف إمام أهل  ، بالياء ويف سائر املصاحف شركاؤهم بالواو قال) أوالدهم شركائهم(
  الشام وأهل احلجاز أوالدهم شركائهم ويف إمام أهل العراق شركاؤهم قلت ومل ترسم كذلك إال باعتبار

قراءتني فاملضموم عليه قراءة معظم القراء وحيتمل أيضا قراءة أيب عبد الرمحن السلمي على إسناد زين إىل القتل كما 
كنه خفض األوالد باإلضافة ورفع شركاؤهم على إضمار فعل كأنه قيل من زينه فقال شركاؤهم فعل ابن عامر ول

بفتح الياء مث قال رجال أي يسبحه رجال وهي قراءة ابن عامر وأيب -يسبح له فيها-فهو مثل ما يأيت يف سورة النور
وعلى قراءة أيب عبد الرمحن  بكر وأما خفض شركائهم فيحتمل قراءة ابن عامر وحيتمل أن يكون نعتا لألوالد

السلمي السابقة وهذا أوجه من القراءة ال استبعاد فيه لفظا وال معىن قال الزجاج وقد رويت شركائهم بالياء يف 
بعض املصاحف ولكن ال جيوز إال على أن يكون شركاؤهم من نعت أوالدهم ألن نعت أوالدهم شركاؤهم يف 

راءات فذكر ما ذكرناه ونسب قراءة السلمي إىل احلسن أيضا ونسب القراءة أمواهلم وقال ابن النحاس فيها أربع ق
الرابعة إىل أهل الشام فقال وحكى غري أيب عبيد عن أهل الشام أهنم قرءوا زين بالضم قتل بالرفع وخفض أوالدهم 

الفراء  شركائهم باخلفض أيضا على أن يبدل شركائهم من أولدهم ألهنم شركاؤهم يف النسب واملرياث وذكر



القراءتني األوليني برفع شركائهم مث قال ويف بعض مصاحف أهل الشام شركائهم بالياء فإن تكن مثبتة عن األولني 
فينبغي أن يقرأ زين ويكون الشركاء هم األوالد ألهنم منهم يف النسب واملرياث فإن كانوا يقرءون زين بفتح الزاي 

بلغة قوم يقولون أتيتها عشايا ويقولون يف تثنية محراء محرايان فهذا  فلست أعرف جهتها إال أن يكونوا فيها آخذين
، يعين بياء مضمومة ألن شركائهم فاعل ) زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركائهم(وجه أن يكونوا أرادوا 

باتباع األوالد زين كما هو يف القراءة العامة قال وإن شئت جعلت زين فعال إذا فتحته ال يلبس مث خيفض الشركاء 
قلت يعين تقدير الكالم زين مزين فقد اجته شركائهم باجلر أن يكون نعتا لألوالد سواء قريء زين بالفتح أو بالضم 

  وتفسري الشركاء على قراءة اجلماعة هم خدم األصنام أو الشياطني زينوا للكفرة أن

ن الشركاء هم القاتلني ألهنم ملا زينوا للمشركني قتل يقتلوا أوالدهم بالوأد وبالنحر لآلهلة وعلى قراءة ابن عامر يكو
  أوالدهم صاروا كأهنم كانوا هم القاتلني يف املعىن واهللا أعلم

)٦٧٢(  
  َوَمفُْعولُُه َبْيَن املَُضافَْينِ فَاِصل وَلَْم ُيلَْف غَْيُر الظُْرِف ِفي الشِّْعرِ فَْيَصالَ

الذي هو مفعول القتل وقع فاصال بني املضاف واملضاف إليه ألن -مأوالده-يعين أن املفعول يف قراءة ابن عامر وهو
قتل مضاف إىل شركائهم وأكثر النحاة على أن الفصل بني املضافني ال جيوز إال بالظرف يف الشعر خاصة فهذا معىن 

جد الفصل قوله ومل يلف أي مل يوجد غري الظرف فيصال بني املضاف واملضاف إليه وأما يف كالم غري الشعر فلم يو
  ما اعترض به على قراءة ابن عامر مث مثل بالظرف فقال-رمحه اهللا-بالظرف فكيف بغريه ذكر الناظم

)٦٧٣(  
  كَِللَِّه َدرُّ الَْيْوَم َمْن الََمَها فَالَ َتلُْم ِمْن ُسِليِمي النَّْحوِ إِالَّ ُمجَهِّالَ

، يريد هللا ) ت ساتيذ ما استعربت هللا در اليوم من المهاملا رأ(أراد بيتا أنشده سيبويه وغريه وهو لعمرو بن قميئة ، 
، أي بكف ) كما خط الكتاب بكف يوما يهودي (در من المها اليوم أنشد سيبويه أيضا أليب حية النمريي ، 

، أي أخوا من ال أخا له يف احلرب قال ) مها أخوا يف احلرب من ال أخا له (يهودي يوما وأنشد لدرنا بنت عتبة ، 
، أي كأن أصوات أواخر امليس وكل ) كأن أصوات من إيغاهلن بنا أواخر امليس أصوات الفراريخ(ذو الرمة ،  وقال

هذه األبيات فصل فيها بالظرف الصريح وباجلار واجملرور بني املضاف واملضاف إليه وال جيوز ذلك يف غري الشعر 
ة على التجوز ونصب أهل على املفعولية وال جيوز يا خبفض الليل) يا سارق الليلة أهل الدار (قال سيبويه يف قوله 

سارق الليلة أهل الدار إال يف شعر كراهية أن يفصلوا بني اجلار واجملرور مث وقال مما جاء يف الشعر قد فصل بينه 
رت وبني اجملرور قول عمرو بن قميئة فذكر األبيات املتقدمة وغريها مث قال وهذا قبيح وجيوز يف الشعر على هذا مر

خبري وأفضل من مث قال أبو الفتح ابن جين الفصل بني املضاف واملضاف إليه بالظرف وحرف اجلر كثري لكنه من 
ضرورة الشاعر وقوله مليم هو اسم فاعل من أالم الرجل إذا أتى مبا يالم عليه أي من مليم أهل النحو وهو اسم 

ع كان أحسن أي من مليمي النحو مث حذفت الياء جنس هكذا وقع يف روايتنا بلفظ املفرد ولو كان بلفظ اجلم
اللتقاء الساكنني وتقع كذلك يف بعض النسخ وهو األجود وحذفها إمنا جاء من الكاتب ألن الناظم أملى فخفيت 

الياء على الكاتب ألهنا ساقطة يف اللفظ أي الذين تعرضوا إلنكار قراءة ابن عامر هذه من النحاة على قسمني منهم 
ومنهم من جهل قارئها وكلهم قد أتى مبا يالم عليه ألنه أنكر قراءة قد صحت عن إمام من أئمة من ضعفها 



املسلمني لكن من نفى ذلك ومل جيهل فأمره أقرب إذ مل يبلغ علة أكثر من ذلك ومن جهل فقد تعدى طوره فبني 
  هاأمره ومله وجهله مبا قد خفي عنه فإن هذه القراءة قد نقلها ابن عامر عمن قرأ

-زين-عليه ومل يقرأها من تلقاء نفسه وسيأيت توجيهها ، قال أبو عبيد وكان عبد اهللا بن عامر وأهل الشام يقرءوهنا
-قتل شركائهم أوالدهم-، باخلفض ويتأولونه) شركائهم(بالنصب ، -أوالدهم-، بالرفع) قتل(بضم الزاي ، 

اءة ملا فيها من االستكراه والقراءة عندنا هي األوىل فيفرقون بني الفعل وفاعله قال أبو عبيد وال أحب هذه القر
لصحتها يف العربية مع إمجاع أهل احلرمني والبصرتني بالعراق عليها وقال أبو علي فصل بني املضاف واملضاف إليه 

أنه  باملفعول واملفعول به مفعول املصدر وهذا قبيح قليل يف االستعمال ولو عدل عنها إىل غريها كان أوىل أال ترى
إذا مل يفصل بني املضاف واملضاف إليه بالظرف يف الكالم وحال السعة مع اتساعهم يف الظروف حىت أوقعوها 

وال تلحين فيها فإين حلبها أخاك (، تلقون للهجر حوال كميال ، ) إن فيها قوما جبارين(مواقع ال يقع فيها غريها حنو 
ني أن وامسها مبا يتعلق خبربها ولو كان بغري الظرف مل جيز ذلك ، أال ترى أنه قد فصل ب) مصاب القلب جم بال بله

فإذا مل جييزوا الفصل بني املضاف واملضاف إليه بالظرف يف الكالم مع اتساعهم يف الظرف يف الكالم وإمنا جاء يف 
ن عامر بالفصل الشعر فأن ال جيوز يف املفعول به الذي مل يتسع فيه بالفصل به أجدر وقال الزخمشري وأما قراءة اب

بينهما بغري الظرف فشيء لو كان يف مكان الضرورات وهو الشعر لكان مسجا مردودا فكيف به يف الكالم املنثور 
-فكيف به يف القرآن املعجز حبسن نظمه وجزالته ، قال والذي محله على ذلك أنه رأى يف بعض املصاحف

ألن األوالد شركاؤهم يف أمواهلم لوجد يف ذلك مندوحة  مكتوبا بالياء ولو قريء جبر األوالد والشركاء-شركائهم
  عن هذا االرتكاب ، قلت فإىل هذا الكالم وشبهه أشار الناظم يلوم قائله مث ذكر وجه هذه القراءة فقال

)٦٧٤(  
  َوَمْع َرْسِمِه َزجَّ الْقَلُوَص أَبِي مََزاَدةَ اَْألخْفَُش النَّْحوِيُّ أَْنَشَد ُمجِْمالَ

وأما نصب األوالد فليس فيه إال النقل احملض ألن -شركائهم-الرسم شاهدا لقراءة ابن عامر وهو جرأي ومع كون 
الرسم كما حيتمل نصب األوالد حيتمل أيضا جرها كما سبق وهو الذي رجحه أهل النحو على القول باتباع هذا 

به وهو ما أنشده األخفش ولعله أبو  الرسم أي مع شهادة هذا البيت الذي ورد أيضا بالفصل بني املضافني باملفعول
، أي زج أيب ) فزججتها مبزجة زج القلوص أيب مزادة(احلسن سعد بن مسعدة النحوي صاحب اخلليل وسيبويه ، 

مزادة القلوص فالقلوص مفعول ويروي فزججتها متمكنا ويروي فتدافعت قال الفراء يف كتاب املعاين بعد إنشاده 
وله حنويو أهل احلجاز ومل جند مثله يف العربية وقال يف موضع آخر وحنويو أهل املدينة هلذا البيت وهذا مما كان يق

ينشدون هذا البيت والصواب زج القلوص باخلفض وقال أبو العالء أمحد بن سليم املعري يف كتاب شرح اجلمل 
وليس ذلك ببعيد وقد  واختار قوم أن يفصلوا بني املضاف واملضاف إليه باملصدر كما يفصل بينهما بالظرف قال

، على تقدير خملف رسله وعده قال وزعموا أن عيسى ) فال حتسنب اهللا خملف وعده رسله(حكى أن بعض القراء قرأ 
، قال هكذا الرواية عنه وقد روي أيب مزادة ) فزججته متعرضا زج القلوص أيب مزاح(ابن عمر أنشد هذا البيت ، 

ه وقلة االستعمال له أنه قد جاء يف الشعر الفصل على حد ما قرأ قال قال أبو علي الفارسي وجه ذلك على ضعف
، قال وزعموا أن أبا احلسن أنشد زج ) يطفن حبوزي املراتع مل ترع بواديه من قرع لقسي الكنائن(الطرماح ، 

ن الفصل ألن القلوص أيب مزادة فهذان البيتان مثل قراءة ابن عامر قال ابن جين يف بيت الطرماح مل جند فيه بدا م
القوايف جمرورة قال يف زج القلوص فصل بينهما باملفعول به هذا مع قدرته على أن يقول زج القلوص أبو مزادة 



كقولك سرين أكل اخلبز زيد قال ويف هذا البيت عندي دليل على قوة إضافة املصدر إىل الفاعل عندهم وأنه يف 
  تكب هنا الضرورة مع متكنه من ترك ارتكاهبا ال لشيء غرينفوسهم أقوى من إضافته إىل املفعول أال تراه ار

الرغبة يف إضافة املصدر إىل الفاعل دون املفعول قال أبو احلسن احلويف احتج ابن األنباري هلذه القراءة فقال قد جاء 
ائي عن عن العرب هو غالم إن شاء اهللا أخيك ففرق بإن شاء اهللا ويروى أن عبد اهللا بن ذكوان قال سألين الكس

تنفى يداها احلصى يف كل هاجرة نفي (هذا احلرف وما بلغه من قرائتنا فرأيته كأنه أعجبه ونزع هبذا البيت ، 
، فنصب الدراهم ورواه غريه خبفض الدراهم ورفع تنقاد على الصحة قلت وإمنا أعجب ) الدراهم تنقاد الصياريف

، أي دوس ) فداسهم دوس احلصاد الدائس (ما أنشده غريه الكسائي ألنه وافق عنده ما بلغه من جوازه لغة ومثله 
، أي سقى السحائب الرياض قال ) سقاها احلجى سقي الرياض السحائب (الدائس احلصاد ويف شعر أيب الطيب 

أبو احلسن ابن خروف جيوز الفصل بني املصدر واملضاف إليه باملفعول لكونه يف غري حمله فهو يف نية التأخري وال 
لفاعل لكونه يف حمله وعليه قراءة ابن عامر ، قلت وقد أنشد الشيخ أبو العالء املعري يف شرحه بيتا فيه جيوز با

، أي ) متر على ما تستمر وقد شفت غالئل عبد القيس منها صدورها(الفصل بالفاعل وباجلار واجملرور معا وهو ، 
املضاف أنشد ابن جين يف كتاب اخلصائص ،  شفت عبد القيس غالئل صدورها منها ، وجاء الفصل أيضا باملنادى

، قال أي كأن برذون زيد يا أبا عصام محار دق باللجام ، قلت ) كأن برذون أبا عصام زيد محار دق باللجام(
جنوت وقد بل املرادى (ووجدت يف شعر أسند إىل الفرس معاوية خياطب به عمرو بن العاص رمحهما اهللا تعاىل ، 

، أي من ابن أيب طالب شيخ األباطح ففصل بني مضاف ومضاف إليه وهو ) األباطح طالبسيفه من ابن أيب شيخ 
صفة لذلك املضاف واملضاف إليه وابن أيب طالب هو علي رضي اهللا عنه وال يعد فيما استبعده أهل النحو من جهة 

تبة مع الفاعل املرفوع تقديرا املعىن وذلك أنه قد عهد تقدم املفعول على الفاعل املرفوع لفظا فاستمرت له هذه املر
  فإن املصدر لو كان منونا جلاز تقدم املفعول على فاعله حنو أعجبين ضرب عمرا زيد فكذا يف

اإلضافة وقد ثبت جواز الفصل بني حرف اجلر وجمروره مع شدة االتصال بينهما أكثر من شدته بني املضاف 
، فإن قالوا ما زائدة فكأهنا ساقطة يف ) فبما رمحة من اهللا(-)مفبما نقضهم ميثاقه(واملضاف إليه يف حنو قوله تعاىل 

اللفظ لسقوطها يف املعىن ، قلت واملفعول املقدم هو يف غري موضعه معىن فكأنه مؤخر لفظا وال التفات إىل قول من 
النفي بإمجاع ولو زعم أنه مل يأت يف الكالم املنثور مثله ألنه ناف ومن أسند هذه القراءة مثبت واإلثبات مرجح على 

نقل يل هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله يف النثر لرجع عن قوله فما باله ال يكتفي بناقلي القراءة عن 
التابعني عن الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني مث الذي حكاه ابن األنباري فيه الفصل يف غري الشعر جبملة مستقلة 

قوي ما ذكرناه أهنم التزموا أن الفصل باجلار واجملرور مل يأت إال يف مركبة من فعل وفاعل مع حرف شرط مما ي
الشعر وقد روت الرواة يف أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم الفصل هبما وهو حنو قوله صلى اهللا عليه وسلم فهل 

هلم تعلق بأنه مل يأت أنتم تاركوا يل صاحيب و تاركوا يل أمرائي ، أي تاركوا صاحيب يل وتاركوا أمرائي يل فلم يبق 
يف الكالم املنثور فصل باملفعول وال بالظرف وحنوه واهللا أعلم ، قال أبو القاسم الكرماين يف لباب التفاسري قراءة ابن 

عامر وإن ضعفت يف العربية لإلحالة بني املضاف واملضاف إليه فقويت يف الرواية عالية ويف كتاب اخلصائص البن 
ريب خمالفا للجمهور إذا اتفق شيء من ذلك نظر يف حال العريب وفيما جاء به فإن كان جين بأن ما يرد عن الع

فصيحا وكان ما أورده مما يقبله القياس فإن األوىل أن حيسن الظن به وقد ميكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة 
 خليفة الفضل ابن احلباب قدمية قد طال عهدها وعفا رمسها أخربنا أبو بكر جعفر بن حممد بن أيب احلجاج عن أيب



قال قال ابن عون عن ابن سريين قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان الشعر علم قوم مل يكن هلم علم أصح منه 
  فجاء اإلسالم فتشاغلت عنه العرب باجلهاد وغزو فارس

صار راجعوا رواية والروم وهليت عن الشعر وروايته فلما كثر اإلسالم وجاءت الفتوح واطمأنت العرب يف األم
الشعر فلم يثوبوا إىل ديوان مدون وال كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقد هلك من هلك من العرب باملوت والقتل 

فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثريه قال وحدثنا أبو بكر عن أيب خليفة قال قال يونس بن حبيب قال أبو عمرو 
له ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم وشعر كثري قال أبو الفتح إذا كان بن العالء ما انتهى إليكم مما قالت العرب إال أق

األمر كذلك مل يقطع على الفصيح يسمع منه ما خيالف اجلمهور باخلطأ ما وجد طريق إىل تقبل ما يورده إذا كان 
فيق ، وقول القياس يعاضده ، قلت وقد بينا وجه القياس يف هذه القراءة وقد حان نقلها من طريق صحيح وباهللا التو

الناظم رمحه اهللا أيب مزادة األخفش بفتح اهلاء من مزادة أراد أن يأيت بلفظ الشاعر فأبقى اهلاء ساكنة فلقيها سكون 
، يف أول آل عمران ولو أبدل اهلاء تاء على ) امل اهللا(الالم يف األخفش فلزم حتريكها ففتحها على حد قوله سبحانه 

واصل وشاعرها أبدهلا هاء للوقف ولكن كان يفوت لفظ احلكاية وكان بعض  األصل وفتحها لكان له وجه ألنه
الشيوخ جييزوا قراءته بالتاء ومل نسمعه من الشيخ أيب احلسن رمحه اهللا إال باهلاء واتفق أين رأيت الشيخ الشاطيب 

  رمحه اهللا يف املنام وسألته عنه أهو بالتاء أو باهلاء فقال باهلاء واهللا أعلم
)٦٧٥(  
  ـالَ)حـُ(ـِذي )كَـ(ـاِفًيا َوافَْتْح ِحَصاِد )كَـ(ـَنا )َد(ـفْؤَ ِصْدقٍ َوَمْيَتةٌ )كـُ(إِنْ َيكَُن أنِّثْ َو

فتح نون يكن بإلقاء حركة مهزة أنث إليها مث حذف اهلمزة وكسر الدال من حصاد على حكاية لفظ القرآن وكفؤ 
ال أي كائنا كصاحب حال وهو مجع حلية أراد صدق منصوب على احلال وكذا كافيا وكذى حال يف موضع احل

، فرفع ميتة على أن كان تامة أي وإن يوجد يف بطنها ميتة وتأنيث ميتة غري حقيقي ) وإن تك ميتة فهم فيه شركاء(
فلهذا ذكر ابن كثري ومن نصب ميتة وأنث تكن قدر وإن تكن األجنة ميتة وهي قراءة أيب بكر وقراءة الباقني على 

ا يف بطوهنا ميتة وقول الناظم رمحه اهللا وميتة يعين بالرفع وإطالقه دال على ذلك واحلصاد بفتح احلاء وإن يكن م
  وكسرها لغتان فالفتح قراءة ابن عامر وأيب عمرو وعاصم ورمزه يف البيت اآليت وهو

)٦٧٦(  
  ـالَ)كَـ(ينِهِْم َمْيَتةٌ )ِد(ـي )ِفـ(ـَما )كَـ(وَأَنَّثُوا َيكُونُ ) ِحْصٌن(ـَما َوُسكُونُ املَْعزِ )نـَ(

أشار بقوله منا إىل عاصم ومعناه اشتهر وانتشر من منا املال وغريه ينمي إذا زاد واملعز بإسكان العني وفتحها لغتان 
اسم مجع ملاعز كتجر وخدم ومن أنث يكون ورفع ميتة جعل كان تامة ومن نصب ميتة وأنث يكون فعلى ما تقدم 

، بنصب الفتنة وتأنيث تكن أنث الفعل لتأنيث اخلرب أو على تقدير إال أن تكون ) فتنتهم مث مل تكن(يف مثلها يف 
األنعام أو اجلنة أو النفس ميتة ومن نصب ميتة وذكر يكون قدر إال أن يكون املوجود ميتة وكال معناه حرس ألن 

يتة نصب على البدل من حمرما الرفع مع التأنيث قراءة واضحة خبالف التأنيث مع النصب وموضع قوله إن يكون م
، كلها معطوفات على ) أو دما مسفوحا أو حلم خنزير أو فسقا(كما تقول ال أحد كرميا إال زيدا أو عمرا فقوله 

موضع أن يكون ميتة سواء قرئت صفة بالنصب أو بالرفع كأنه قال ال أجد حمرما إال ميتة أو دما أو حلم خنزير أو 
  بالنصب أن تكون املنصوبات بعدها عطفا عليها واهللا أعلم فسقا وجيوز على قراءة ميتة

)٦٧٧(  



  الكل) ـمِّالَ)كـُ(ـْرًعا وَبِالِْخفِّ )َشـ(ـذَا َوأَنَّ اكِْسُروا )َشـ(ـلَى )َعـ(َوَتذَّكَُّرونَ الْكُلُّ َخفَّ 
انية ومن شدد الكل يعين حيث جاء والتخفيف يف الذال ال يف الكاف األصل تتذكرون فمن خفف حذف التاء الث

، كسرة ) وأن هذا صراطي مستقيما(أدغمها يف الذال والشذا بقية القوة والشدة أي خف على قوة من احلجج 
على الستئناف والفتح على حذف حرف اجلر أي وألن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قال أبو علي من فتح أن 

وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم (-)إليالف قريش( فقياس قول سيبويه أنه محلها على فاتبعوه ألنه قال يف قوله
فال تدعوا مع اهللا (، إن املعىن هلذا فليعبدوا رب وألن هذه أمتكم وألن املساجد هللا ) وأن املساجد هللا(-)فاتقون
، قال ومن خفف يعين وفتح فإن املخففة يف قوله ) أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه(، فكذلك قوله ولـ ) أحدا
علق مبا تتعلق به املشددة وموضع هذا رفع باالبتداء وخربه صراطي ويف أن ضمري القصة واحلديث والفاء يف قوله تت

فاتبعوه مثل الفاء يف قولك بزيد فامرر وعلى قراءة الكسر عاطفة مجلة على مجلة وعلى القول األول زائدة وقال 
وبأن هذا صراطي مستقيما (-)ذلكم وصاكم به(ريد الفراء تفتح إن بوقوع اتل عليها وإن شئت جعلتها خفضا ي

  ، وقول الناظم وباخلف كمال أي كملت وجوه القراءة فيها ألهنا ثالثة وقد ذكرها واهللا أعلم) فاتبعوه
)٦٧٨(  

  ـاٍف َمعَ النَّْحلِ فَاَرقُوا َمَع الرُّومِ َمدَّاُه َخِفيفًا َوَعدَّالَ)َشـ(َوَيأْتَِيُهْم 
، هنا ويف النحل قرأمها بالياء محزة والكسائي على التذكري والباقون بالتاء ) أن تأتيهم املالئكة هل ينظرون إال(يعين 

، ويف الروم على وزن ) فارقوا دينهم(ووجههما ظاهر ألن تأنيث اجلماعة غري حقيقي وقرأ محزة والكسائي أيضا 
ة ومها متقاربان ألن من فرق دينه فآمن ببعض بتشديد الراء من التفريق واألول من املفارق-فرقوا-قاتلوا والباقون

  وكفر ببعض فقد فارق الدين املأمور به واهللا أعلم
)٦٧٩(  

  َوكَْسٌر َوفَْتٌح َخفَّ ِفي ِقَيماً ذَكَا َوَيا آُتَها َوْجهِي َمَماِتَي ُمقْبِالَ
تح القاف وقد تقدم خف صفة وفتح أي افتح من غري تشديد فالقراءة األخرى بالكسر والتشديد يف الياء مع ف

، للذي فتحها نافع وابن عامر ) وجهي(، يف سورة النساء مث ذكر من ياءات اإلضافة ياءين أحدمها ) قيما(الكالم يف 
وحفص والثانية وممايت فتحها نافع وحده وقول الناظم مقبال حال من حمذوف تقديره خذه مقبال عليه وهو اعتراض 

لتقدير أتى ذلك مقبال وظاهر الكالم فيه معىن حسن فإن الوجه معناه القصد بني عدد الياءات وجيوز أن يكون ا
  فكأنه قال وجهي ممايت يف حال كون املمات مقبال إىل اإلنفكاك يل منه واهللا أعلم

)٦٨٠(  
  َورَبِّي صَِراِطي ثُمَّ إِنِّي ثَالَثَةٌ َوَمْحَياَي وَاِإلْسكَانُ َصحَّ َتحَمُّالَ

، فتحها ابن عامر وحده إين يف ثالثة مواضع ) صراطي مستقيما(فتحها نافع وأبو عمرو و ،) ريب إىل صراط(أراد 
-، فتحهما احلرميان وأبو عمرو و) إين أراك وقومك(-)إين أخاف إن عصيت(، فتحها نافع وحده ) إين أمرت(

هة النقل بقوله من ج-حمياي-أسكنها قالون وورش خبالف عنه فهي مثان ياءات مث أكد صحة اإلسكان يف-حمياي
واإلسكان صح حتمال ألن النحاة طعنوا فيه كما سبق ذكره ونصب حتمال على التمييز وإمنا قال ذلك ألجل ما قاله 
أبو عمرو الداين يف كتاب اإلجياز قال أوجه الروايتني وأوالمها بالصحة رواية من روى اإلسكان إذ هو الذي رواه 

تيار من ورش وقد كان له اختيار يأخذ به خيالف فيه ما رواه عن نافع ورمبا ورش عن نافع دون غريه وإمنا الفتح اخ



مل يبينه للقاريء متحملة عنه على أنه يرويه عن نافع وقال أبو األزهر وداود بن أيب طيبة أمرين عثمان بن سعيد أن 
سعيد وأحب إيل أن  أنصبها مثل مثواي وزعم أنه أقيس يف النحو وقال يونس بن عبد األعلى قال يل عثمان بن

وقد أتى يف باب ياءات اإلضافة -حمياي-، قلت ونعم ما اختاره ورش من فتح ياء -ممايت-ويوقف-حمياي-ينصب
، أثبتها يف الوصل أبو عمرو وحده وانتظمت يل موضع ) وال أخاف(-) وقد هدان(تقرير ذلك وفيها زائدة واحدة 

  ن تالمل-قد هداين-قوله واإلسكان صح حتمال فقلت زيدت
  سورة األعراف

)٦٨١(  
  ـالَ)َعـ(ـَرفاً )َشـ(ـْم )كـَ(ـرِمياً َوِخفُّ الذَّالِ )كَـ(َوَتذَّكَُّرونَ الْغَْيَب زِْد قَْبلَ َتاِئِه 

، وخفف الذال والباقون مل يزيدوا هذه الياء الدالة على الغيب وهم ) قليال ما يتذكرون( أي زاد ابن عامر ياء فقرأ 
تشديدها خمتلفون على ما سبق يف األنعام وإمنا احتاج إىل إعادة الكالم يف ختفيف الذال هنا ألجل يف ختفيف الذال و

زيادة ابن عامر على ختفيفها وقد سبق الكالم يف تعليل مثل هذه القراءات ويف معىن قوله كم شرفا عال يف سورة 
  النساء واهللا أعلم

)٦٨٢(  

  ـثِّالَ)ُمـ(ـاِفيِه )شـَ(فَْتَحٍة َوَضمٍّ َوأُولَى الرُّومِ َمَع الزُّْخُرِف اْعِكسْ ُتْخَرُجونَ بِ
وكذلك خترجون (، واألوىل من الروم ) بلدة ميتا كذلك خترجون(، ويف الزخرف ) ومنها خترجون يا بين آدم(أراد 

على أن الفعل ، فإهنم أمجعوا ) مث إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم خترجون(، احترز من الثانية وهي ) ومن آياته
فيه مسندا إىل الفاعل فاختلفوا يف املواضع الثالثة املذكورة فقرأها محزة والكسائي وابن ذكوان كذلك مسماة 

للفاعل وقرأها غريهم على بناء الفعل للمفعول ووجه القراءتني ظاهر ألهنم أخرجوا فخرجوا فقوله بفتحة يعين يف 
ضم فعطف بالفاء كان أجود من الواو هنا ألن قراءة الباقني أيضا بضم التاء وضم يعين يف الراء ولو قال بفتحة ف

وفتحة والواو ال تقتضي ترتيبا وإذا قيل ذلك بالفاء بان أن الضم بعد الفتحة فيفهم أهنا على إسناد الفعل إىل الفاعل 
مكان الفتحة  وفائدة قوله اعكس أن جيعل مكان فتحة التاء ضمة ومكان الضم فتحا ولوال قوله اعكس جلعلت

  كسرة ألهنا ضدها
)٦٨٣(  

  ـْهَشالَ)َحقِّ َنـ(ـي )ِفـ(ضا وَِلباَس الرَّفُْع )رِ(ـي )ِفـ(ـضى ِفي الرُّومِ الَ َيخُْرُجونَ )مـَ(بُِخلٍْف 

أي عن ابن ذكوان خالف يف أوىل الروم املذكورة وقوله مضى رمزه ولو مل يرمز لكان معلوما ألن ذكره للخلف 
رمزين أو أكثر رجع إىل آخر رمز هذه عادته ولكنه اضطر هنا إىل كلمة يتزن البيت هبا فلو أتى  مهما أطلقه بعد

بغري ما يف أوله ميم ألوهم رمزا لغري ابن ذكوان فكان رمز امليم أوىل وألن فيه زيادة بيان وجيوز أن يقال هذا املوضع 
يكون اخللف فيها راجعا إىل احلرف املرموز له وهنا  ال نظري له فإن املواضع اليت يطلق فيها اخللف بعد رمز متعدد

رجع اخللف إىل بعض املذكور وهو موضع واحد من ثالثة فلو قال خبلف الذي يف الروم لظن أن اخللف فيه للجميع 
يعين الذي يف اجلاثية -ال خيرجون-وأن املوضعني اآلخرين ال خلف فيهما فأزال الوهم بالرمز واهللا أعلم ، مث قال

، انفرد محزة والكسائي عن ابن ذكوان بقراءته بفتح الياء وضم الراء وهو مشتبه بالذي ) ليوم ال خيرجون منهافا(
، فليس يف فتح يائه خالف وقوله يف رضى أي كائن يف رضى من قبول ) لئن أخرجوا ال خيرجون معهم(يف احلشر 



خيرجون مرضيا عنهم بل خيرجون من عذاب إىل  العلماء له ويف ظاهر العبارة أيضا معىن حسن وهو أن الكفار ال
، بالنصب ) ولباس التقوى(وأما -يرجعون-و-يرجعون-عذاب أعاذنا اهللا برمحته والقراءتان يف مجيع ذلك مثل

فعطف على ما قبله قال أبو علي ومن رفع قطع اللباس يف األول واستأنف به فجعله مبتدأ وقوله ذلك صفة أو بدل 
ل إن ذلك لغو يعين فصال مل يكن على قوله داللة ألنه جيوز أن يكون على حد ما ذكرنا وخري أو عطف بيان ومن قا

خرب اللباس واملعىن لباس التقوى خري لصاحبه إذا أخذ به وأقرب له إىل اهللا تعاىل مما خلق له من اللباس والرياش 
فأذاقها اهللا لباس اجلوع (قوله تعاىل  الذي يتجمل به وأضيف اللباس إىل التقوى كما أضيف إىل اجلوع واخلوف يف

، وقال غري أيب علي ولباس بالرفع خرب مبتدأ أي وهو لباس التقوى فيكون وهو ضمري اللباس املواري ) واخلوف
  للسوأة مساه لباس التقوى لستره العورة ألن كشفها حمرم ينايف التقوى وإليه

من الريش املتجمل به والذي يظهر من قراءة النصب أنه أي خري يف نفس األمر أي خري -ذلك خري-اإلشارة بقوله
أي مما تقدم أو اجملوع خري يف -ذلك خري-استعار التقوى لباسا كما استعار للجوع واخلوف جمازا مث أشار إليه بقوله

، وإذا دلتنا قراءة النصب على أن ) ذلك خري لكم وأطهر(نفسه أو خري من عدمه كما قال سبحانه يف موضع آخر 
باس التقوى غري اللباس املواري للسوأة فاألوىل جعل قراءة الرفع كذلك فيكون مبتدأ وذلك إشارة إليه للعلم به ل

إذا املرء مل يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ( واحلث عليه من الشارع يف عدة مواضع وما أحسن قول الشاعر ، 
ا سبق يف قوله وامليتة اخلف خوال يف آل عمران وقد ، وإعراب قول الشاطيب ولباس الرفع كم) وإن كان كاسيا

سبق تفسري قوله يف حق هنشال يف سورة النساء أي يتسلى بذلك املنقول من الضعفاء العاجزين عن لباس الزينة يف 
  الدنيا واهللا أعلم

)٦٨٤(  
  ـْملَالَـ)َش(ْصلٌ َوالَ َيْعلَُمونَ قُلْ ِلُشْعَبةَ ِفي الثَّانِي َوُيفَْتُح )أَ(َوَخاِلَصةٌ 

هذا البيت جامع لثالث مسائل استعمل فيها الرفع والغيب والتذكري وهي األمور اليت يستغىن هبا لفظا عن القيد ، 
، القراءة فيها دائرة بني الرفع والنصب فكان إطالقه هلا من غري قيد دليال على ) خالصة يوم القيامة(املسألة األوىل 

هو -خرب املبتدأ الذي-خالصة-نافع وحده فالباقون بالنصب فوجه الرفع أن يكونأنه أراد الرفع ملن رمز له وهو 
متعلق باخلرب ويف احلياة معمول آمنوا أي هي خالصة يوم القيامة للمؤمنني يف الدنيا وجيوز -للذين آمنوا-هي وقوله

ل أي استقرت يف الدنيا أن يكون للذين آمنوا خرب املبتدأ وخالصة خرب بعد خرب ويف احلياة الدنيا معمول األو
للمؤمنني وهي خالصة يوم القيامة وخالصة بالنصب على احلال أي هي للمؤمنني يف الدنيا على وجه اخللوص يوم 
القيامة خبالف الكافرين فإهنم وإن نالوها يف الدنيا فما هلم يف اآلخرة منها شيء وذكر أبو علي وجوها كثرية فيما 

الشيخ ومعىن قوله أصل أهنا خلقت للذين آمنوا بطريق األصالة يف الدنيا واآلخرة وإمنا يتعلق به قوله يف الدنيا قال 
، القراءة فيها دائرة بني ) قال لكل ضعف ولكن ال تعلمون(شاركهم غريهم يف الدنيا بطريق التبعية ، املسئلة الثانية 

لشعبة وحده والباقون باخلطاب ووجه الغيب واخلطاب فكان إطالقه هلا من غري قيد دليال على أنه أراد الغيب 
، فإنه ) وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون(القراءتني ظاهر سبق هلما نظائر وقوله يف الثاين احترز به من قوله تعاىل 

إن اهللا ال يأمر بالفحشاء (باخلطاب من غري خالف فإن قلت هال قال يف الثالث فإن قبل هذين املوضعني ثالثا وهو 
، وهو أيضا باخلطاب بال خالف قلت أراد الثاين بعد كلمة خالصة اليت ذكر ) على اهللا ما ال تعلمونأتقولون 

اخلالف فيها ومل حيتج إىل االحتراز عما تقدم خالصة فإن ذلك يعلم أنه ال خالف فيه ألنه تعداه ولو كان فيه خالف 



رفا على حرف على ما يواتيه النظم ولكن لذكره قبل خالصة هذا غالب نظمه وإن كان يف بعض املواضع يقدم ح
  األصل ما ذكرناه ونظري ما فعله هنا ما

يأيت يف سورة يونس من قوله وذاك هو الثاين يعين لفظ ننجي بعد جنعل وهو ثالث إن ضممت إليه آخر قبل جنعل 
ج إىل أن حيترز عن على ما سيأيت يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل والدليل على أنه يراعي ترتيب احلروف وال حيتا

الذين هم يف صالهتم (السابق قوله يف سورة املؤمنني صالهتم شاف أراد اليت بعد أماناهتم ومل حيترز عن قوله 
، ألهنا سبقت ذكر أماناهتم وهذه مواضع حسنة لطيفة حيتاج من يروم فهم هذا النظم أن ينظر فيها واو ) خاشعون

ال يفتح هلم (ولكن ال ملا احتاج إىل ذكر ثان وال ثالث ، املسئلة الثالثة أنه قال وخالصة أصل وشعبة يعلمون بعد 
، اختلف فيها يف موضعني أحدمها املذكور يف هذا البيت وهو التذكري والتأنيث وكان إطالق الناظم ) أبواب السماء

ألن تأنيث األبواب ليس يف قوله ويفتح مشلال دليال على أنه أراد التذكري حلمزة والكسائي ووجه القراءتني ظاهر 
  حبقيقي وقد وقع الفصل بني الفعل وبينها مث ذكر املوضع الثاين فقال

)٦٨٥(  
  تِّالَ)ُر(َوَحْيثُ نََعْم بِالْكَْسرِ ِفي الَْعْينِ ) كَفى(ـكْماً َوماَ الَْواَو َدْع )ُحـ(ـفَا )َشـ(َوَخفِّْف 

مل يوافقهما يف التذكري فصار فيها ثالث قراءات و-يفتح هلم-أي وافق أبو عمرو ومحزة والكسائي على ختفيف
التذكري مع التخفيف والتأنيث مع التخفيف وقراءة الباقني التأنيث مع التشديد فالتخفيف من فتح والتشديد من 

وما (فتح وقد تقدم نظريمها وقوله وما الواو دع الواو بالنصب مفعول دع أي اترك الواو أسقطها من قوله تعاىل 
قالوا (، قرأها ابن عامر كذلك ألن الواو مل ترسم يف مصحف الشام وهو نظري قراءته يف سورة البقرة ) ديكنا لنهت
، والباقون بالواو فيهما على ما رسم يف مصاحفهم ووجه إثبات الواو فائدة العطف وسقوطها االستئناف ) اختذ اهللا

ن اجلملة ملتبسة مبا قبلها فأغىن القياس به عن حرف أو االستغناء عنها وإليه اإلشارة بقوله كفى قال أبو علي كأ
، فاستغىن عن احلرف العاطف بالتباس إحدى ) سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم(العطف قال ومثل ذلك قوله تعاىل 

اجلملتني باألخرى ونعم بفتح العني وكسرها لغتان وهو حرف مستعمل تارة عدة وتارة تصديقا وقوله وحيث نعم 
  اللفظ موجود يف القرآن ففيه هذا اخلالف واهللا أعلم أي وحيث هذا

)٦٨٦(  
  وِصالَ)أُ(َما َخالَ الَْبزِّي َوِفي النُّورِ ) َسماَ (ـصُُّه )َنـ(َوأَنْ لَْعَنةُ التَّْخِفيِف وَالرَّفُْع 

عملها وارتفع ما  ألنه إذا خففت أن بطل-لعنة-، وختفيفه يف نون أن والرفع يف آخر) أن لعنة اهللا على الظاملني(يريد 
أن لعنة (بعدها باالبتدا واخلرب وأضمر بعد أن ضمري الشأن وقرأ نافع وحده مبثل هذا يف سورة النور يف قوله سبحانه 

، على ما سيأيت يف مكانه وقراءة الباقني ظاهرة ) أن غضب اهللا(، وكذلك يقرأ أيضا ) اهللا عليه إن كان من الكاذبني
  د أن ونصب ما بعدها على أنه امسها وأسكن ياء البزي وخففها ضرورة واهللا أعلميف املواضع الثالثة بتشدي

)٦٨٧(  
  َووَالشَّْمُس َمْع َعطِْف الثَّالَثَِة كَمَّالَ) ُصْحَبةٌ(َوُيْغِشي بِهاَ وَالرَّْعد ثَقَّلَ 

شى وغشي مثل انزل ، هبذه السورة وبالرعد التخفيف فيها والتشديد لغتان ويقال أغ) يغشى الليل النهار(يريد 
، فقرئت األربعة بالرفع والنصب أما الرفع فعلى االبتداء واخلرب ) والشمس والقمر والنجوم مسخرات(ونزل وأما 



مسخرات وأما النصب فعلى تقدير وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات فيكون نصب مسخرات على احلال 
أدخال واو العطف الفاصلة على واو -والشمس-لهأو يكون على إضمار جعل فيكون مسخرات مفعوال به فقو

والقمر والنجوم -التالوة وأطلق لفظ الشمس ومل يقيد حركتها ليعلم أهنا رفع مث قال مع عطف الثالثة يعين بالثالثة
ليس معطوفا لكنه يف حيز ما عطف فأعطاه -مسخرات-وهذه الثالثة منها اثنان معطوفان وثالث وهو-مسخرات

مع عطف الثالثة أي مع الثالثة املتصفة بالعطف فهو من باب سحق عمامة أي عمامة موصوفة حكمه فلهذا قال 
بأهنا سحق أي ذات سحق مبعىن بالية فكذا هذه الثالثة موصوفة بأهنا ذات عطف أي معطوفة وقوله كمل الرفع يف 

  األربعة والفاعل هو القاريء أو هذا اللفظ ألن التكميل فيه كما سبق يف خاطب
)٦٨٨(  

  لِّالَ)ذَ(َوِفي النَّْحلِ َمْعُه ِفي اَألِخَريْينِ حَفُْصُهْم َوُنشْراً ُسكُونُ الضَّمِّ ِفي الْكُلِّ 

يف سورة النحل ومل يوافقه  -النجوم مسخرات-معه أي مع ابن عامر يف رفع األخريين حفص أي وافقه على رفع
يف عبارة الناظم نظر وذلك أهنا ال ختلو من تقديرين  يف النحل وال على رفع األربعة هنا-والشمس والقمر-على رفع

وكالمها مشكل أحدمها أن يكون تقدير الكالم حفص وابن عامر على الرفع يف األخريين يف النحل فهذا صحيح 
ولكن ال يبقى يف نظمه داللة على أن ابن عامر يرفع األولني يف النحل ألن لفظه يف البيت األول مل يأت فيها مما يدل 

لى املوضعني ولفظه يف هذا البيت مل يتناول ال األخريين والتقدير الثاين أن يكون يف النحل متعلقا بالبيت األول ع
كأنه قال برفع هذه األربعة هنا ويف النحل مث ابتدأ وقال معه يف األخريين حفص وهذا وإن كان حمصال لعموم رفع 

داللة على أن حفصا مل يوافقه ال على رفع األخريين يف النحل  األربعة يف املوضعني البن عامر فال يبقى يف اللفظ
فقط بل يبقى ظاهر الكالم أن حفصا موفقة على رفع األخريين يف املوضعني فلو قال ويف النحل حفص معه مث يف 
ذي األخريين نشرا إىل آخر البيت التضح املعىن بقوله مث لداللته على ختصيص موافقة حفص مما يف النحل فقط وال

، فرفع األربعة ظاهر على ما سبق ) وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات(يف النحل هو 
ورفع األخريين على االبتداء واخلرب والشمس والقمر نصبهما على ما توجه به نصب األربعة وذلك بفعل مضمر 

و مفعوال به كما مضى أو يقدر هذا وهو وخلق الشمس أو وفعل الشمس وما بعدمها فيكون مسخرات حاال أ
الفعل قبل والنجوم ويكون الشمس والقمر معطوفني على الليل والنهار وإمنا مل نقل ذلك يف والنجوم مسخرات ألن 

الفعل الناصب هو وسخر فيصري املعىن وسخر النجوم مسخرات وهذا غري مستقيم وجيوز أن يكون املعىن ونتعلم 
مسخرات ملا خلقن له أو يكون مسخرات مبعىن تسخريات فيكون مصدرا أي سخرها هذه األشياء يف حال كوهنا 

أنواعا من التسخري كقوله سرحه مسرحا ووقع يف تفسري الواحدي خلل يف نقل قراءة حفص يف النحل فقال وقرأ 
  حفص

وهو الذي (مسخرات بالرفع وحدها وجعلها خرب مبتدإ حمذوف كأنه قال هي مسخرات وأما نشرا من قوله تعاىل 
، وحيث شاء فأسكن شينا مدلول ذلال ومعىن ذلك سهل وقرب وقوله وسكون الضم مبتدأ ) يرسل الرياح نشرا

  ثان وقامت األلف والالم يف الكلمة مقام الضمري العائد على املبتدإ األول أي يف كله أي يف مجيع مواضعه مث قال
)٦٨٩(  

  اِصٌم رَوى ُنوَنهُ بِالَْباِء ُنقْطَةٌ اسْفَالَـاٍف َوَع)َشـ(َويف النُّوِن فَْتُح الضمِّ 
قرأ محزة والكسائي بفتح النون وسكون الشني على أهنا مصدر يف موضع احلال أو مؤكدا أي ذات نشر أو نشرها 



أي حنييها فنشرت نشرا أي حييت من أنشر اهللا املوتى فنشرها وأقام قوله يرسل الريح مقام ينشرها قال أبو زيد 
 الريح إنشارا إذا بعثها وقراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو نشرا بضم النون والشني مجع نشور أو نشر وهي أنشر اهللا

بشرا بباء مضمومة -الريح احلية وقراءة ابن عامر على ختفيف هذه القراءة بضم النون وإسكان الشني وقراءة عاصم
، أي تبشر باملطر والرمحة وقد مضى إعراب لفظ ) يرسل الرياح مبشرات(وإسكان الشني مجع بشري من قوله تعاىل 

  لقطة أسفال يف سورة البقرة أي هلا لقطة أسفلها قيدها بذلك خوفا من التصحيف واهللا أعلم
)٦٩٠(  

  ـالَ)َحـ(َسا وَالِْخفُّ أُْبِلُغكُْم )َر(َوَرا ِمْن إِلٍه غَْيُرهُ َخفُْض َرفِْعِه بِكُلٍّ 
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لسبع: كتاب  ءات ا لقرا ا األماين يف  ملعاين من حرز  ا براز    إ
لشاطيب:املؤلف ا م   اإلما

يف موضع خفض بإضافة راء إليه أي وراء هذا اللفظ حيث ياء خفض رفعها رسا أي ثبت -من له غري-جمموع قوله
وأبلغ وبلغ لغتان ووجه اخلفض أنه صفة إىل لفظا والرفع صفة له معىن ألن التقدير ما لكم إله غريه ومن زائد 

كأغشى وغشى والقراءة هبما هنا يف موضعني ويف األحقاف فقول الناظم واخلف مبتدأ وخرب حال وأبلغكم منصوب 
باملبتدأ ألنه مصدر كأنه قال وختفيف أبلغكم حال فأقام اخلف مقام التخفيف فلما أدخل عليه الم التعريف نصب 

إىل املفعول كما تقول ضرب زيد حسن مث تقول الضرب زيد أحسن  املضاف إليه مفعوال به وكان التخفيف مضافا
  ، واألصل عن ضرب مسمع واهللا أعلم) كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا (ومنه قول الشاعر ، 

)٦٩١(  
  ـالَ)َعـ(ـفْؤاً َوبِاِإلْخبَارِ إِنَّكُُمو )كـُ(َمَع أْحقَاِفهاَ َوالَْواُو زِْد بَْعَد ُمفِْسِديَن 

، واهلاء عائدة على سور القرآن ليعلم هبا مث قال زد ) وأبلغكم ما أرسلت به ولكين(أحقافها وهي  أي مع كلمة
، رمست الواو يف ) وقال املأل(-)وال تعثوا يف األرض مفسدين(واوا بعد قوله مفسدين يريد قوله تعاىل يف قصة صاحل 

، وأثبتها ) وما كنا لنهتدي(أنه حذف واو  مصحف الشام دون غريه فقرأها ابن عامر كذلك وحذفها الباقون كما
الباقون وكفرا حال من فاعل زد أو من الواو أي إثباهتا مكايفء حلذفها إذ املعىن فيهما واحد قوله وباإلخبار متعلق 

وا ، أخرب أهنم مبا كان) أئنكم لتأتون الفاحشة(بعال أي أئنكم عال وارتفع بقراءته على اخلرب أي هبمزة واحدة يف قوله 
عليه توبيخا هلم وقرأه الباقون بزيادة مهزة االستفهام الذي مبعىن اإلنكار وهم على أصوهلم يف حتقيق الثانية وتسهيلها 

واملد بني اهلمزتني وترك املد والذي قرأ باإلخبار حفص ونافع وقد رمز له يف أول البيت اآليت ، فإن قلت من أين 
لم منه قراءة الباقني وإمنا مها قسمان من أقسام الكالم واألمر والنهي والتمين يتعني أن االستفهام ضد اإلخبار حىت تع

والترجي كذلك ، قلت قد نطق بلفظ االستفهام يف قوله أئنكم عال فأغىن عن أحد الضدين اإلخبار وكأن قال يقرأ 
ثبات واحلذف فاإلخبار هذا اللفظ على اخلرب فيعلم أن قراءة الباقني هبذا اللفظ وجيوز أن يندرج ذلك حتت اإل

  حذف هلمزة االستفهام وضد إثباهتا واهللا أعلم
)٦٩٢(  
  أال) أَالَ وَعلَى اِحلرِْميُّ إنَّ لََنا ُهَنا َوأَْو أَِمَن اإلْسكَانَ َحرِْميُّه كَال( 

بأن أال من تتمة رمز ما سبق وعلى يف قوله وعلى احلرمي فعل ماض ارتفع به احلرمي وأال حرف تنبيه أخرب بعد 
، باإلخبار قد علمت ولو كان على حرف جر لكان له معىن مستقيم أيضا أي على ) إن لنا ألجرا(قراءة احلرمني 
باإلخبار والواو يف وعلى للفصل والعني رمز حفص ألن الواو زائدة على الكلمة فكأنه قال -إن لنا-احلرميني قراءة

أيت هلذا نظائر وكم صحبة يا كاف ودون عناد عم وحكم وحفص خبالف العني يف قوله وعى نفر فإهنا متوسطة وسي
صحاب قصر مهزة جاءنا وقد سبق يف شرح اخلطبة الكالم على هذا وقوله هنا احترازا من الذي يف الشعراء فإنه 

، ففي واوه اإلسكان والفتح فاإلسكان على أهنا ) أو أمن أهل القرى(باالستفهام اتفاقا كقراءة الباقني هنا وأما 
أو أي أفأمنوا هذا أو هذا وقراءة اجلماعة على أهنا واو العطف دخلت عليها مهزة االستفهام وهو استفهام  حرف

مبعىن النفي وقوله اإلسكان مبتدأ ثان والعائد إىل األول حمذوف أي اإلسكان فيه و معىن كال حفظ وحرس واهللا 



  أعلم
)٦٩٣(  
  وُنَس َسحَّار َشفَا وَتَسلَْسالََعلَيَّ َعلَى َخصُّوا َويف سَاِحرٍ بَِها َوُي(

، فقراءة نافع واضحة أي واجب على قول احلق ) حقيق على أن ال أقول(أي خصوا علي موضع على يف قوله تعاىل 
وأن ال أقول على اهللا غريه وعلى ىف قراءة اجلماعة متعلقة برسول وحقيق صفته أي أين رسول على هذه الصفة 

قيق مبعىن حق أي أنا رسول حقيقة ورساليت موصوفة بقول احلق قال ابن مقسم حقيق وهي أين ال أقول إال احلق وح
من نعت الرسول أي رسول حقيق من رب العاملني أرسلت على أن ال أقول على اهللا إال احلق وهذا معىن صحيح 

وله حقيق فقال واضح وغفل أكثر املفسرين من أرباب اللغة عن تعلق حرف على برسول ومل خيطر هلم تعلقه إال بق
وال تقعدوا بكل (األخفش والفراء على مبعىن الباء أي حقيق بأن ال أقول إال احلق كما جاءت الباء مبعىن على يف 

، وتبعهما األكثرون على ذلك وذكر الزخمشري أربعة أوجه أخر ، أحدها أن يكون من املقلوب ال من ) صراط
، ومعناه وتشقي الضياطرة بالرماح يعين فتكون مبعىن قراءة نافع )  وتشقي الرماح بالضياطرة احلمر(اإللباس كقوله 

أي قول احلق حقيق على فقلب اللفظ فصار أنا حقيق على قول احلق قال ، والثاين أن ما لزمك فقد لزمته فلما كان 
كما  قول احلق حقيقا عليه كان هو حقيقا على قول احلق أي الزما له ، والثالث أن تضمن حقيق معىن حريص

) إذا تغىن احلمام الورق هيجين ولو تغربت عنها أم عمار(ضمن هيجين معىن ذكرين يف بيت الكتاب يعين قوله ، 
نصب أم عمار يهيجين ألنه استعمله مبعىن ذكرين ، قال والرابع أن يغرق موسى عليه السالم يف وصف نفسه 

قائله والقائم به وكل هذه وجوه متعسفة وليس بالصدق أي أنا حقيق على قول احلق أي واجب على أن أكون أنا 
وكذا يف -بكل ساحر-، والباقون) يأتوك بكل سحَّار عليم(املعىن إال على ما ذكرته أوال وقراءة محزة والكسائي 

، وال خالف يف الذي يف الشعراء أنه سحار بألف بعد احلاء كما قرأ ) وقال فرعون ائتوين بكل ساحر عليم(يونس 
ئي يف األعراف ويونس وساحر وسحار مثل عامل وعالم ويف التشديد مبالغة وتقدير نظم البيت وسحار محزة والكسا

  شفا يف

موضع ساحر يف األعراف ويونس واملتسلسل املاء الذي جيري يف احللق سائغا سهل الدخول فيه يشري إىل امليل إليه 
  ملوافقته لفظ ما أمجع عليه يف الشعراء

)٦٩٤(  
  َتلْقَْف ِخفُّ َحفْصٍ َوُضمَّ ِفي َسنَقُْتلُ َواكِْسرْ َضمَُّه ُمَتثَقِّالَ َوِفي الْكُلِّ

لفظ يف هذا البيت بقراءة حفص ولفظ بقراءة اجلماعة يف البقرة عند ذكر تاآت البزى ويروي ثالثا يف تلقف 
لعلم به من لفظه وقد والتخفيف والتشديد يف القاف ويلزم التخفيف سكون الالم والتشديد فتحها ومل ينبه عليه ل

سبق له نظائر وقوله ويف الكل يعين هنا تلقف ويف طه والشعراء فقراءة حفص من لقف يلقف كعلم يعلم وقراءة 
، وتقدير النظم وتلقف ) تنزل املالئكة والروح فيها(الباقني أصلها تتلقف فحذفت التاء الثانية ختفيفا كقوله تعاىل 

، فالضم يف النون وكسر الضم مع التشديد يف التاء ومتثقال حال من ) بناءهمسنقتل أ(خمفف حفص يف الكل وأما 
  املكسور وهو الضم الذي مبعىن املضموم مث متم الكالم يف ذلك فقال

)٦٩٥(  
  ـالَ)صـِ(ـِذي )كـَ(ـذْ َمعاً يَْعرُِشونَ الْكَْسُر ُضمَّ )ُخـ(ـْسنٍ َوِفي َيقُْتلُونَ )ُحـ(كَا )ذَ(َوَحرِّْك 



لقاف بالفتح فيصري مستقبل قتل بتشديد التاء والقراءة األخرى مستقبل قتل بتخفيف التاء ومها ظاهرتان أي حرك ا
ويف التشديد معىن التكثري وذكا بضم الذال واملد اسم الشمس وقصره ضرورة أي هي ذكا حسن يعين القراءة أي 

، مل خيففه غري ) يقتلون أبناءكم(تل يعين حرك مشبها مشس حسن مث قال ويف يقتلون خذ أي فيه مبا قيد به يف سنق
نافع وأما سنقتل فخففه نافع وابن كثري مث قال معا يعرشون يعين هنا ويف النحل ضم الراء وكسرها لغتان وقوله 

كذى صال أي كصاحب صال والصالء باملد ذكا النار بالقصر واستعارها وذلك يستعار للتعبري به عن الذكاء 
  أي ضم الكسر فيه مشبها ذلك واهللا أعلماملمدود وهو الفطنة 

)٦٩٦(  
  ـفِّالَ)كُـ(ـاِفياً وَأَْنجى بَِحذِْف الَْياِء َوالنُّوِن )َشـ(َويف َيْعكُفُونَ الضَّمُّ ُيكَْسُر 

  وكالمها ظاهر) أجنيناكم-والباقون(-)وإذ أجناكم من آل فرعون(ضم الكاف وكسرها لغتان وقرأ ابن عامر 
)٦٩٧(  

  ـفَا َوَعنِ الْكُوِفيِّ ِفي الْكَْهِف ُوصِّالَ)َشـ(َتْنوِيَن َواْمُدْدُه َهاِمزاً  َوَدكَّاَء الَ
الدكاء باملد الرابية الناشرة من األرض كالدكة أي جعله كذلك يعين اجلبل ههنا والسد يف الكهف أو جعله أرضا 

ماعة مصدر مبعىن مدكوكا أو مندكا أي مستوية ومنه ناقة دكاء للمستوية السنام ودكا بالقصر والتنوين يف قراءة اجل
مندقا واملعىن دكه دكا مثل قعد جلوسا ومرفوع وصال ضمري عائد على دكا املمدود غري النون أي وصل إلينا نقله 

  عن الكوفيني يف حرف الكهف واهللا أعلم
)٦٩٨(  

  ـلُْشالَ)ُشـ(الضَّمَّ  كُوُرُه َويف الرُّْشدِ َحرِّْك َوافَْتحِ)ذُ(ـَمْتُه )َحـ(َوَجْمُع رسَاالَِتي 
، وقد سبق الكالم يف إفراد رسالة ومجعها يف سورة املائدة ) إين اصطفيتك على الناس برسااليت(يريد قوله تعاىل 

واألنعام وذكوره مبعىن سيوفه يشري بذلك إىل حجج القراءة وعدالة من نقلها والرشد والرشد لغتان كالبخل 
فمن -وعلى فتح-فإن آنستم منهم رشدا-وبالفتح الدين وهلذا أمجع على ضم والبخل وقيل الرشد بالضم الصالح

  أي حرك الشني بالفتح وافتح ضم الراء يف حال خفته-أسلم فأولئك حتروا رشدا
)٦٩٩(  

  ـفَا َواٍف وَاِالتَْباُع ذُو ُحالَ)َشـ(ْسَناُه َوَضمُّ ُحلِيِّهِْم َبكَْسرٍ )ُحـ(َوِفي الْكَْهِف 

وضمه الباقون وقبل -على أن تعلمن مما علمت رشدا-الكهف أبو عمرو وحده وهو قوله تعاىلأي وفتح الذي يف 
وقل عسى أن يهدين ريب -وهيئ لنا من أمرنا رشدا-هذا احلرف يف الكهف موضعان ال خالف يف فتحهما ومها

اإلسكان يف  وأما وجه-أحدا-عددا-عجبا-وذلك ملوازنة رءوس اآلي قبلهما وبعدمها حنو-ألقرب من هذا رشدا
فرشدا بالضم واإلسكان يوافقه فاتفق أن اللفظ املختلف فيه يف -صربا-وبعده-علما-الثالث املختلف فيه فألن قبله

الصورتني هو واقع يف قضية موسى عليه السالم ولعل الناظم أشار بقوله حسناه إىل حسن القراءتني وهو مصدر 
اللفظ وحسناه قراءتاه وحلى مجع حلى األصل ضم احلاء ومن على فعلى كحسىن أو هو تثنية حسن أي حسنا هذا 

كسرها أتبعها كسرة الالم فلهذا قال واالتباع ذو حال تعليال هلذه القراءة أي اإلتباع معروف يف لغة العرب 
مستحسن عندهم وليس قوله ذو حال برمز فإن رمز قراءة الكسر يف قوله شفا واالتباع هي بكسر احلاء وهو يوهم 

ويف ثالث (رمز لقراءة أخرى يف باديء الرأي فلو كان حذفه وقيد موضع اخلالف يف الكهف كان أوىل فيقول ، أنه 



  ، واهللا أعلم) يف الكهف حز وحليهم بكسر لضم احلاء االتباع مشلال
)٧٠٠(  

  ـذاً َوَبا رَبََّنا َرفٌْع لَِغْيرِِهَما اْنَجالَ)َشـ(َوَخاطََب َيْرَحْمَنا َوَيْغِفْر لََنا 
أي مشبها شذا أو ذا شذا وهو العود ألهنما قرءا على اخلطاب ونصبا ربنا على حذف حرف النداء وقراءة الباقني 

  على الغيب وإسناد الفعلني إىل ربنا فلهذا رفع على الفاعلية
)٧٠١(  

  ـلِّالَ)كُـ( وَآَصارَُهْم بِالْجَْمعِ َوالَْمدِّ) ُصْحَبٍة) (كُفَْؤ(َوِميَم اْبَن أُمَّ اكِْسْر َمًعا 
معا يعين هنا وىن طه وفتح امليم وكسرها لغتان وإفراد اإلصر ومجعه مضت نظائره وهو الثقل من التكاليف وغريها 

  وكفؤا حال من فاعل اكسر أو مفعوله وقد مضى يف النساء معىن كلال
)٧٠٢(  

  ِمُري بِالْكَْسرِ َعدَّالَلَّفُوا َوالْضَّ)أَ(ـَما )كَـ(َخِطيئَاُتكُْم َوْحَدُه َعْنُه َوَرفُْعُه 

عنه أي عن ابن عامر ورفع التاء له ولنافع ألهنما قرءا يغفر بإسناد الفعل إىل املفعول فلزم رفع خطيئتكم البن عامر 
ألهنم يقرءون نغفر بإسناد الفعل إىل الفاعل -خطيئاتكم-وخطيئاتكم لنافع وإمنا كسر الباقون التاء عالمة للنصب يف

  له وأبو عمرو قرأ خطايا على مجع التكسري فموضعهما نصب ومعىن ألفوا أمجعوافخطيئاتكم مفعو
)٧٠٣(  

  ـجَّ ِفيَها َوُنوِحَها َوَمْعِذَرةً َرفٌْع ِسوى َحفْصِهْم َتالَ)َحـ(َولِكْن َخطَاَيا 
، ) قوامما خطاياهم أغر(على وزن مطايا والذي يف نوح -خطايا-أي وقرأ أبو عمرو يف هذه السورة ويف سورة نوح

وهو مشكل إذ لقائل أن يقول من أين يعلم ذلك فلعل الباقني قرءوا -مما خطيئاهتم-وقرأ الباقون جبمع السالمة
باإلفراد أو بعضهم جبمع السالمة وبعضهم باإلفراد كما قرءوا يف األعراف فلو أنه قال بعد قوله والغري بالكسر 

عمرو قرأ فيهما أي يف األعراف ونوح خطايا مل يبق  عدال كنوح خطايا فيهما حج وحده أي كحرف نوح وأبو
مشكال ولعله اجتزأ عن ذلك بقوله أوال خطيئاتكم وحده عنه فكأنه قال وهذا اللفظ قرأه أبو عمرو هنا ويف نوح 
خطايا فبقي الباقون يف السورتني على ما لفظ به وهو خطيئاتكم ، فإن قلت هال قال والغري باخلفض أو باجلر ألهنا 

كة إعراب ال بناء ، قلت هذه العبارة جيدة يف حرف نوح ألنه جمرور وأما الذي يف األعراف فمنصوب وعالمة حر
، فهو بالرفع خرب ) معذرة إىل ربكم(نصبه الكسرة فعدل إىل لفظ الكسر ألنه يشمل املوضعني واهللا أعلم ، وأما 

فقالت حنان ما أتى بك ههنا ومثله يف أنه على  مبتدإ حمذوف وبالنصب مصدر أو مفعول له وقال سيبويه بعد قوله
مل يريدوا أن يعتذروا اعتذارا مستأنفا من أمر ليسوا عليه ) قالوا معذرة إىل ربكم(االبتداء وليس على فعل قوله تعاىل 

ا-ولكنهم قيل هلم قال ولو قال رجل لرجل معذرة إىل -أي موعظتنا معذرة إىل ربكم-معذرة-فقالوا-مل تعظون قوم
   وإليك من كذا وكذا لنصب واهللا أعلماهللا

)٧٠٤(  

  ـْهفُُه َوِمثْلَ َرئِيس غَْيُر هذَْينِ َعوَّالَ)كَـ(مَّ وَالَْهْمُز )أَ(َوبِيسٍ بَِياٍء 
، ومعىن أم قصد فقرأه نافع بتسهيل قراءة ابن عامر وقراءة ابن عامر هبمزة ساكنة حمققة من ) بعذاب بئيس(أراد 

يف كبد وقراءة غريمها على وزن فعيل ظاهرة والكل صفة عذاب ومعناه الشدة من  بئس كحدر كما يقال كبد



قوهلم بؤس الرجل يبؤس بأسا إذا كان شديد البأس فعذاب بئيس مثل عذاب شديد وجيوز أن يكون وصفا باملصدر 
هو فعل امسا من البأساء يقال بئس يبأس بؤسا وبئسا وبأسا وقال أبو علي يف قراءة نافع بيس فجعل بئس الذي 

فوصف به مثل إن اهللا ينهى عن قيل وقال ، وقوله عول ليس برمز ألنه صرح بالقاريء يف قوله غري هذين وعوال 
  خرب غري هذين أي عول عليه أي على مثل رئيس فقرأ به واهللا أعلم

)٧٠٥(  
  ـفَا وِالَ)َصـ( ـاِدقاً بُِخلٍْف َوَخفِّْف ُيْمِسكُونَ)صـَ(َوَبيْئَسٍ اْسِكْن َبْيَن فَْتَحْينِ 

ألفى مهزة اسكن على تنوين بئيس فانفتح وحذفت اهلمزة أي أسكن الياء بني فتح الباء وفتح اهلمزة ولو قال وبيس 
الياء بني فتحتني كأن األوىل لئال يقرأ هبمزة ساكنة بني الباء والياء على وزن فعيل وكان يستفاد سكون الياء من 

لى وزن فيعل وهو صفة أيضا كضيغم والوجه اآلخر أليب بكر مثل اجلماعة فهم لفظه باحلرف أي قرأه أبو بكر ع
ذلك من قوله غري هذين وأمسك ومسك لغتان وصفا بالتنوين أي قويا ووالء متابعة وهو متييز من معناه أي قويا 

هان وجيوز أن يكون متابعته أو حال بعد حال أي ذا متابعة وجيوز أن يكون صفا بال تنوين فعال ماضيا ويف وال الوج
  صفا بال تنوين مضافا إىل وال أي قوي متابعته وجيوز أن يكون مقصورا من املمدود واهللا أعلم

)٧٠٦(  
  ـهٌِري َتَحمَّالَ)ظـَ(َوَيقُْصُر ذُرِّيَّاِت َمْع فَْتحِ َتاِئِه َوِفي الطُّورِ ِفي الثَّانِي 

صره الكوفيون وابن كثري أي حذفوا ألفه فصار مفردا ، ق) وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذرياهتم(يريد 
بعد أن كان مجعا فلزم فتح الياء ألنه مفعول به وإمنا كانت مكسورة يف قراءة الباقني باجلمع ألن الكسر هو عالمة 

يف الطور النصب يف مجع املؤنث السامل وقال فتح تائه ومل يقل نصب ملا سبق تقريره يف رسالته يف سورة املائدة والثاين 
  ، اخلالف يف املوضعني واحد وكلتا القراءتني ظاهرة مث قال) أحلقنا هبم ذرياهتم(هو 

)٧٠٧(  
  ـالَ)حـَ(ـْم )كَـ(ـْصناً َوُيكَْسُر َرفُْع أَوَّلِ الطُّورِ ِللَْبْصرِي َوبِالَْمدِّ )غُـ(ْم )ُد(َوَياِسَني 

، ومعىن دم غصنا أي مشبها غصنا يف االنتفاع ) ذريتهمأنا محلنا (زاد معهم أبو عمرو يف إفراد الذي يف يس وهو 
، قصره أيضا ابن كثري والكوفيون كما ) واتبعتهم ذريتهم(بظله ومثره وكىن بذلك عن تعليم العلم وأول الطور هو 

اء فعلوا بالثاين لكن تاء األول مرفوعة ألنه فاعل وأبو عمرو وابن عامر مجعامها وهو معىن قوله وباملد كم حال فت
الثاين مكسورة هلما ألنه مفعول وتاء األول مضمومة البن عامر ألنه فاعل ومكسورة أليب عمرو ألنه مفعول ألنه 

، مع ما يأيت يف سورة ، فإن قلت مل قال وبكسر ومل يقل وخبفض وهي حركة إعراب ، ) وأتبعناهم ذرياهتم(يقرأ 
، قلت ملا كان املألوف من عالمة النصب إمنا هو قلت ألنه نصب عالمته الكسرة ، فإن قلت هال قال وبنصب 

الفتحة خاف على من ال يعرف النحو أن يفتح التاء يف مجع املؤنث السامل فعدل إىل التعبري بعالمة النصب هنا وهي 
  الكسرة هلذا املعىن وهو حسن

)٧٠٨(  
  ـصِّالَ)فُـ(الْكَْسرِ ـمِيٌد َوُحْيثُ ُيلِْحُدونَ بِفَْتحِ الضمِّ َو)حـَ(َيقُولُوا َمعاً غَْيٌب 

الغيب محيد ألنه قبله ما يرجع إليه واخلطاب على االلتفات وحلد -أو يقولوا-وبعده-، ) شهدنا أن تقولوا(يريد 
، ) لسان الذي يلحدون إليه(، ويف النحل ) وذروا الذين يلحدون يف أمسائه(وأحلد لغتان وهو يف ثالث سور هنا 



  ، مث ذكر أن الكسائي وافق محزة يف حرف النحل فقال) آياتناإن الذين يلحدون يف (ويف فصلت 
)٧٠٩(  

  ـْصٌن تََهدَّالَ)غُـ(ـفَا َوالَْياُء )شـَ(َوِفي النَّْحلِ َواالَُه الِْكسَاِئي َوَجْزمُُهْم َيذَْرُهْم 
، ) ن سيئاتكمويكفر عنكم م(، تقدم مثله يف البقرة ) يذرهم يف طغياهنم(وااله أي تابع محزة واجلزم والرفع يف 

والياء هللا والنون للعظمة ويقال هتدل الغصن أي استرخى لكثرة مثرته فقراءة محزة والكسائي بالياء واجلزم و قراءة 
  عاصم وأيب عمرو بالياء والرفع والباقون بالنون والرفع

)٧١٠(  
  َمالَ) َنفَرٍ(ـذَا )َشـ(ـْن )عـَ(َوَحرِّْك َوُضمَّ الْكَْسَر َواْمُدْدُه َهامِزاً َوالَ ُنونَ ِشْركاً 

شركا مفعول وحرك وال نون يعين ال تنوين فيه وضم الكسر يعين يف الشني والتحريك عبارة عن فتح الراء فيصري 
شركاء مجع شريك على وزن كرماء وشركا على تقدير ذا شرك وجيوز أن يكون مسى الشريك شركاء على املبالغة 

لك والشذا جيوز أن يكون مبعىن بقية النفس أي خذه عن بقية نفر مال وقوله عن شذا متعلق مبحذوف أي آخذا ذ
أي ثقاة وجيوز أن يكون عبارة عن الطيب وكىن به عن العلم أي آخذا ذلك عن علم نفر هذه صفتهم وعرب عن 

  العلم بالشذا ألن العلم طيب العلماء واهللا أعلم
)٧١١(  

  ْحَتلَّ َواعَْتالَ)ا(َوَيْتَبعُُهْم ِفي الظُّلَِّة َوالَ َيْتَبُعوكُْم َخفَّ َمْع فَْتحِ َباِئِه 

، التخفيف من تبع مثل علم والتشديد من اتبع مثل اتسق والظلة هي ) وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يتبعوكم(يريد 
، التخفيف يف املوضعني لنافع وحده وكذلك ويتبعهم يف الظلة وقوله ) والشعراء يتبعهم(سورة الشعراء يف آخرها 

  تل أي محل ذلك يف هاتني الكلمتني وهو ختفيف التاء بإسكاهنا وفتح الباء واعتال ارتفع واهللا أعلماح
)٧١٢(  

  ْعَدالَ)أَ(ـُه َوَيا َيُمدُّونَ فَاضُْمْم َواكِْسرِ الضَّمَّ )َحقـُّ(ضًى )رِ(َوقُلْ طَاِئٌف طَْيٌف 

يف للكسائي وأيب عمرو وابن كثري يريد قوله تعاىل قل هنا مبعىن اقرأ أي اقرأ هذه الكلمة اليت هي طائف اقرأها ط
-أي يلم به ملا قالوا أبو زيد طاف اخليال يطيف طيفا-طيف من الشيطان-، قال أبو عبيدة) إذا مسهم طائف(

فهو  -طيف-كان اسم فاعل من أحد هذين ومن قرأ-طايف-وطاف الرجل يطوف طوفا إذا أقبل وأدبر فمن قرأ
ويكون طيف مبعىن طايف حيتمل الوجهني وقال أبو علي الطيف مصدر فكان املعىن  مصدر أو ختفيف طيف كميت

إذا مسهم وخطر هلم خطرة من الشيطان تذكروا قال ويكون طايف مبعناه مثل العاقبة والعافية وجيوز ذلك مما جاء 
اعل فالطيف كاخلطرة املصدر فيه على فاعل وفاعلة والطيف أكثر ألن املصدر على هذا الوزن أكثر منه على وزن ف

، فقراءة اجلماعة ) وإخواهنم ميدوهنم يف الغي(و الطائف كاخلاطر وقوله رضى حقه أي حقه رضى أي مرضي وأما 
، وقراءة نافع ) ومند له من العذاب مدا(-)وميدهم يف طغياهنم(من مد مثل شد ألنه هو املستعمل يف املكروه حنو 

وميددكم (-)أمتدونين مبال(-)وأمددناهم بفاكهة(عمل يف احملبوب حنو وحده من أمد مثل أعد وهو أكثر ما يست
، قال أبو علي فوجهه ههنا ) أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني(-)إين ممدكم بألف من املالئكة(-)بأموال وبنني

ال مد النهر وأمده ، وقيل مد وأمد لغتان يق) فسنيسره للعسرى(وقوله ) فبشرهم بعذاب أليم(أنه مبنزلة قوله تعاىل 
حبر آخر وأمددت اجليش مبد إذا أعنتهم ومددهتم صرت هلم مددا وقال سيل أيب مده أىن وأعدال حال أي عادال يف 



  بيان وجه ذلك
)٧١٣(  

  َورَبِّي َمِعي َبْعِدي َوإِنِّي ِكالَُهَما َعذَابِي آيَاِتي ُمَضافَاتَُها الُْعالَ

من بعدي (، فتحها حفص وحده ) معي بين إسرائيل(، أسكنها محزة وحده ) ريب الفواحش(فيها سبع ياءات إضافة 
إين (، يف قصة نوح كذلك فتحها أبو عمرو واحلرميان ) إين أخاف عليكم(، فتحها احلرميان وأبو عمرو ) أعجلتم

 موضعني ، فتحها أبو عمرو وابن كثري فهذا معىن قوله كالمها أي إين وإين كالمها أي جاء لفظ إين يف) اصطفيتك
، أسكنها ) سأصرف عن آيايت الذين(، فتحها نافع وحده ) قال عذايب أصيب(وهذا كما سبق يف معىن قوله معا ، 
ويف -وآيايت-وإثبات واو العطف يف-عذايب-بإسكان ياء-وآيايت-عذايب-ابن عامر ومحزة ويقع يف بعض النسخ

، أثبتها أبو عمرو يف الوصل وعن ) مث كيدون فال( بعضها بفتح الياء وحذف الواو وفيها زائدة واحدة يف آخرها
، أي ) مضافاهتا سبع وفيها زيادة حتلت أخريا مث كيدون مع فال(هشام خالف يف الوصل والوقف وقلت يف ذلك ، 

  )كيدون فال تنظرون(هي 
)٧١٤(  

  الََوِفي ُمْرِدِفَني الدَّالَ َيفَْتُح َناِفٌع َوَعْن قُْنُبلٍ ُيرَْوى َولَْيَس ُمَعوَّ

بفتح الدال وكذلك حكى يل حممد ابن أمحد عن ابن -مردفني -أي وليس معوال عليه قال صاحب التيسري قرأ نافع
جماهد أنه قرأ على قنبل قال وهو واهم ، قلت والقائل بأنه وهم هو ابن جماهد فإنه قال يف كتاب السبعة له من 

نافع وهو وهم حدثين اجلمال أمحد ابن يزيد عن القواس  رواية ابن بدهن قرأت على قنبل مردفني بفتح الدال مثل
عن أصحابه مردفني بكسر الدال ، قلت والقواس هو شيخ قنبل وكان قنبل سنة قرأ عليه ابن جماهد قد اختلط على 

سلمني ما بيناه عند امسه يف اخلطبة يف الشرح الكبري واختار أبو عبيد قراءة الفتح قال وتأويله أن اهللا تعاىل أردف امل
هبم قال وكان جماهد يفسرها ممدين وهو حتقيق هذا املعىن قال وفسرها أبو عمرو على قراءة الكسر أردف بعضهم 

بعضا قال أبو عبيدة فاإلرداف أن حيمل الرجل صاحبه خلفه ومل يسمع هذا يف نعت املالئكة يوم بدر فإن تأول 
، ومل ) تتبعها الرادفة(مل ينزل هبذه اللغة أال تسمع قوله تعاىل بعضهم مردفني مبعىن رادفني مل أحبه أيضا ألن القرآن 

، يقول أردف لكم وقال الفراء مردفني متابعني يردف بعضهم بعضا ) ردف لكم(يقل املردفة وكذلك قوله تعاىل 
و علي ومردفني فعل هبم قال الزجاج يقال أردفت الرجل إذا جئت بعده فمعىن مردفني يأتون فرقة بعد فرقة قال أب

من قال مردفني احتمل وجهني أحدمها أن يكونوا مردفني مثلهم تقول أردفت زيدا فيكون املفعول حمذوفا يف اآلية 
واآلخر أن يكونوا جاءوا بعدهم ، قال أبو احلسن تقول العرب بنو فالن مردفوننا أي جييئون بعدنا قال أبو عبيدة 

صفة لأللف الذين هم املالئكة ومردفني على أردفوا الناس أي  مردفني جاءوا بعد وردفين وأردفين واحد فمردفني
  أنزلوا بعدهم فيجوز على هذا أن يكون حاال من الضمري املنصوب يف ممدكم مردفني بألف من املالئكة واهللا أعلم

)٧١٥(  
  فَُعوا وِالَـا وَالنُّعَاَس اْر)َحقًّـ(خِفًّا َوِفي َضمِِّه افَْتُحوا َوِفي الْكَْسرِ ) َسَما(َوُيْغِشي 

خفا متييز أو حال أي ارتفع ختفيفه أو ارتفع خفيفا أي ذا خف يعين ختفيف الشني مع سكون الغني والباقون بفتح 
الغني وتشديد الشني ومها لغتان سبق ذكرمها يف األعراف وزاد ابن كثري وأبو عمرو على ختفيف الشني فتحها وفتح 



فا النفتاح ما قبلها فقرءا مما يغشاكم مضارع غشى كعمى يعمى فهذا معىن قوله الياء األوىل وانقلبت الياء األخرية أل
ويف ضمه افتحوا يعين ضم الباء ويف الكسر يعين كسر الشني فتحوا أيضا فتحا حقا والتقدير حق ذلك حقا ولزم 

ليتعدى الفعل إليه  من قراءهتما يغشى أن يرتفع النعاس على الفاعلية وأن ينتصب يف قراءة غريمها على املفعولية
بالزيادة على غشى مهزة أو تضعيفا فهذا معىن قوله والنعاس ارفعوا أي ملدلول حقا وال بالكسر أي ذوى والء أي 

  متابعة
)٧١٦(  

  ـفَّالَ)كُـ(ـاَع )َشـ(َوَتخِْفيفُُهْم ِفي اَألوَِّلَني هَُنا َولِكنِ اُهللا وَاْرفَْع َهاءُه 
، فإهنما ) ولكن اهللا ألف بينهم(-)ولكن اهللا سلم(احتراز من ) ولكن اهللا رمى(-)ولكن اهللا قتلهم(يعين األولني 

يف -ولكن اهللا-نصب على أنه مفعول وختفيفهم أي وختفيفهم-ولكن اهللا-مشددان بال خالف وموضع قوله
يف اسم اهللا تعاىل املوضعني األولني أي ختفيف هذا اللفظ وهلذا قال وارفع هاءه أي اهلاء من اللفظ املذكور وهي اليت 

ويف األولني هو خرب املبتدإ وجيوز أن يكون من مجلة ما تعلق باملبتدأ واخلرب شاع وقوله وارفع هاءه وقع معترضا ألنه 
، وكفال مجع كافل ونصبه على ) ولكن الشياطني كفروا(من تتمة القراءة فليس بأجنيب وقد سبق تعليل القراءتني يف 

  التمييز
)٧١٧(  

  اَع َوِفيِه لَْم ُيَنوَّنْ ِلَحفْصٍ كَْيدَ بِالْخَفْضِ َعوَّالَ)ذَ(بِالتَّْخِفيِف َوُموِهُن 

، وهنت الشي وأوهنته واحد أي جعلته واهنا ضعيفا وتنوين موهن ونصب كيد هو ) موهن كيد الكافرين(يريد 
يف -اجلميع وبالغ أمره يف قراءة-بالغ الكعبة-األصل ألنه اسم فاعل نصب مفعوله وإضافة حفص إضافة ختفيف حنو

قراءة حفص أيضا كما سيأيت ومعىن ذاع انتشر وقوله مل ينون أي مل يقع فيه تنوين حلفص فالفعل مسند إىل اجلار 
  واجملرور وال ضمري فيه يرجع إىل موهن أغىن عن ذلك قوله وفيه وكيد مبتدأ وخربه عول عليه

)٧١٨(  
  ـا الضَّمَّ َواْعِدالَ)َحقًّـ(َوِفيهَِما الُْعْدَوِة اكِْسْر  ـالَ)َعمَّ ُعـ(َوَبْعُد َوإِنَّ الْفَْتُح 

، الفتح فيه عم عاله أو عم ذا عال وهو على إضمار حرف اجلر أي وألن ) وأن اهللا مع املؤمنني(يعين وبعد موهن 
ها لغتان وهي اهللا مع املؤمنني امتنع عنا فئتكم وقرأ الباقون بكسر وأن على االستئناف والعدوة بكسر العني وضم

، ) إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى(جانب الوادي وقيل املكان املرتفع وقوله فيهما ألهنا يف موضعني 
وهي خمصوصة يف العلم حكاية ملا يف القرآن وإمنا موضعها رفع باالبتداء وتقدير الكالم والعدوة اكسر الضم يف 

ن الضمري يف فيهما أو يف عطف بيان أي اكسر الضم فيهما مث بني ما موضعيها وجيوز أن يكون العدوة بدال م
أضمره فقال العدوة كقولك رأيته زيدا ومررت به زيد ، فإن قلت كيف بدل مفردا من ضمري تثنية وأنت ال تقول 

ظا متحدا مل رأيتهما زيدا بل جيب أن تقول زيدا وعمرا أو الزيدين أو حنو ذلك قلت ملا كان املضمر يف هذا النظم لف
حيتج إىل تثنية اللفظ املثىن بل اللفظ املفرد كاف يف البيان كالتمييز يف عشرون رجال ملا كان الغرض بيان حقيقة 
املعدود املتحد اجلنس كفى يف بيانه لفظ مفرد فكذا هذا وملا كان املضمر يف قولك رأيتهما ومررت هبما حيتمل 

ا يقوم مقامه والكالم يف حقا كما سبق إما نعت مصدر حمذوف أي اكسر االختالف لزم البيان بلفظ التثنية أو م
الضم كسرا حقا وهو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا واأللف يف واعدال بدل عن نون التأكيد اخلفيفة أراد واعدلن 



ز وأنكر قال الشيخ ألن أبا عبيد زعم أن الضم أعرب اللغتني وأكثرمها وقد ذكر اليزيدي أن الكسر لغة أهل احلجا
  أبو عمرو الضم فأعدل أنت ويقال العدوة بالفتح أيضا واهللا أعلم

)٧١٩(  
  ـالَ)ُمـ(ـُه )لَـ(ـًدى َوإِذْ َيَتَوفَّى أَنِّثُوُه )ُهـ(ـفَا )َصـ(ذْ )إِ(َوَمْن َحيَِي اكِْسْر ُمظْهًِرا 

اد كسر الياء األوىل مظهرا ، أصل هذا املدغم حيي بياءين على وزن عمى فأدغم أر) وحيىي من حي عن بينة(يريد 
ملا كان أدغم يف قراءة الغري وللباقني افتح مدغما ومها لغتان حنو عىي وعى وهدى متييز أو حال أي صفا هداه وصفا 

تأتيهم -، سبق نظريمها يف) يتوىف الذين كفروا املالئكة(ذا هدى كما سبق يف عم عال وغريه والتأنيث والتذكري يف 
نعام واللفظ الفاصل هنا بني الفعل والفاعل أكثر منه مث فلهذا كان األكثر هنا على التذكري ومث يف آخر األ-املالئكة

  على التأنيث واملال بضم امليم مجع مالءة وهي امللحفة كىن بذلك عن احلجج وقد سبق أيضا تفسريه
)٧٢٠(  

  ـحَّالَ)كَـ(ِشيِه )فَا(ِفي النُّورِ  ـِميًما َوقُلْ)عـَ(ـَشا )فَـ(ـَما )كَـ(َوبِالْغَْيب ِفيَها َتْحَسَبنَّ 

، فقراءة اخلطاب ظاهرة الذين كفروا سبقوا مفعول بال حتسنب واخلطاب ) وال حتسنب الذين كفروا سبقوا(يريد 
للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأما القراءة بالغيب فعلى تقدير وال حيسنب الرسول أو حاسب فبقي الذين كفروا سبقوا 

نا وقيل الذين كفروا فاعل حيسنب وسبقوا املفعول الثاين واألول حمذوف تقديره إياهم سبقوا كذا مفعولني كما ذكر
قدره أبو علي وهو معىن تقدير أيب عبيد وغريه حني قالوا ال حتسبنهم سبقوا وقيل سد سبقوا مسد املفعولني على 

وامسها اختصارا للعلم مبكاهنا ومعىن سبقوا تقدير أهنم سبقوا أو أن سبقوا أو بأن قدره أبو علي أيضا مث حذفت أن 
ال حيسنب (، والذي يف النور ) أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا(فاتوا كما قال سبحانه يف موضع آخر 

، يتوجه فيه مجيع الوجوه املذكورة إال األخري منها وهو تقدير أهنم سبقوا ألن لفظ ) الذين كفروا معجزين يف األرض
منصوب نعم يقوم مقامه وجه آخر ال يتأتى هناك وهو أن يكون معجزين مفعوال أوال ويف األرض مفعوال معجزين 

ثانيا أي ال حتسنب أن يف األرض من يعجز اهللا وقوله عميما حال من الضمري يف فشا ومعناه اشتهر يف حال عمومه 
كحل عينه استعاره هنا على أنه شفا أو بصر يشري إىل أنه مقدر بقولنا ال حيسنب أحد وكحال بالتشديد مبالغة يف 

  ونور وهدى وحنو ذلك واهللا أعلم
)٧٢١(  

  ـالَ)صـِ(ـِطْب )فَـ(ـِافًيا َواكِْسرُوا ِلُشْعَبةَ السَّلَْم َواكِْسْر ِفي الِْقتاَلِ )كَـ(َوإِنَُّهُم افَْتْح 

يل هو مفعول ال حيسنب على تقدير أن ، كسره على االستئناف والفتح على تقدير ألهنم وق) إهنم ال يعجزون(يريد 
أهنا إذا (ال زائدة ألن ابن عامر الذي فتح أهنم يقرأ ال حيسنب بالغيب وتكون زيادة ال هنا كما سبق يف األنعام ، 

، بكسر السني وفتحها لغتان والالم ساكنة فيهما ويقال أيضا بفتح السني والالم ومعىن اجلميع ) جاءت ال يؤمنون
وهلذا قال فاجنح هلا ملا كان السلم مبعىن املساملة والذي يف سورة القتال -وإن جنحوا للسلم-صاحلة يريداملساملة وامل

ومعىن قوله فطب صال أي ذكاء ألنه قد سبق أن صالء النار هو استعارها ويعرب به عن ) فال هتنوا وتدعوا إىل السلم(
 نار القرى اليت يهتدي هبا األضياف واليت تصلح طعامهم الذكاء كما يقال هو يتوقد ذكاء وجيوز أن تكون إشارة إىل

  أي طب نارا على معىن طب قرى ألضيافك أي طب علما ملن قصدك مستفيدا فصال متييز واهللا أعلم



)٧٢٢(  
  ـفَال)ُنـ(ـاِشيِه )فـَ(ـْصٌن َوثَاِلثُهاَ ثََوى َوُضْعفاً بِفَْتحِ الضَّمِّ )غـُ(َوثَانِي َيكُْن 

، هذه هي الثانية تذكري يكن وتأنيثها ألن الفعل مسند إىل مائة وتأنيثها غري ) منكم مائة يغلبوا ألفاوإن يكن (يريد 
حقيقي وقد وقع الفصل بني الفعل وبينها فحسن التذكري وأ التأنيث فهو األصل نظرا إىل لفظ عالمة التأنيث يف مائة 

الكالم فيه كما سبق يف الثانية لكن أبو عمرو فرق  ،) فإن تكن منكم مائة صابرة(والثالث قوله تعاىل بعد ذلك 
بينهما يف قراءته فأنث الثالث كما وصف املائة بقوله صابرة فتأكد التأنيث يف املوصوف بتأنيث الصفة فقوى 

إن يكن منكم ( مقتضى مشاكلة التأنيث يف يكن وإمنا قال ثاين وثالث ألن قبلهما أول ال خالف يف تذكريه وهو 
، ودلنا على أن مراده التذكري يف ) وإن يكن منكم ألف(وبعدمها رابع ال خالف يف تذكريه أيضا وهو ، ) عشرون

، ففتح الضاد وضمها فيه لغتان ومعىن نفال أي ) وعلم أن فيكم ضعفا(الثاين والثالث إطالقه وعدم تقييده وأما 
  أعطى نفال وهي الغنيمة واهللا أعلم

)٧٢٣(  

  ـالَ)حـَ(ـْصلٍ َوأَنِّثْ انْ َيكُونَ َمعَ اَألْسَرى اُألَسارى ُحالً )فَـ(ـْن ُخلِْف )َعـ(ـْف )ِصـ(َوِيف الرُّومِ 
، اخلالف يف ) اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفا(يريد قوله تعاىل 

ذكر فصار له وجهان فلذا ذكر عنه خالفا الثالثة كاليت يف األنفال غري أن حفصا اختار الضم يف ثالثة الروم ملا ن
دون أيب بكر ومحزة قال صاحب التيسري يف سورة الروم أبو بكر ومحزة من ضعف يف الثالثة بفتح الصاد وكذلك 

روى حفص عن عاصم فيهن غري أنه ترك ذلك واختار الضم اتباعا منه لرواية حدثه هبا الفضل بن مرزوق عن عطية 
لنيب صلى اهللا عليه وسلم أقرأه ذلك بالضم ورد عليه الفتح وأباه قال وعطية يضعف وما العويف عن ابن عمر أن ا

رواه حفص عن عاصم عن أئمته أصح وبالوجهني آخذ يف روايته ألتابع عاصما على قراءته وأوافق حفصا على 
فسه بضم الضاد اختياره ، قلت وهذا معىن قول ابن جماهد عاصم ومحزة من ضعف بفتح الضاد مث قال حفص عن ن

فقوله عن نفسه يعين اختيارا منه ال نقال عن عاصم ويف كتاب مكي قال حفص ما خالفت عاصما يف شيء مما قرأت 
به عليه إال ضم هذه الثالثة األحرف قال أبو عبيد وبالضم يقرأ اتباعا للغة النيب صلى اهللا عليه وسلم مسعت 

اهللا الذي خلقكم من ضعف -ويف قال قرأت على ابن عمرالكسائي حيدث عن الفضل بن مرزوق عن عطية الع
فقال يل من ضعف ، قال أبو عبيد يعين -فقال إين قرأهتا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما قرأت-بالفتح

، فألقى حركة أن على ثاء أنث وقد سبق أن ) أن يكون له أسرى(بالضم قوله وأنث أن يكون أراد قوله تعاىل 
قل ملن يف أيديكم من (غري حقيقي فيجوز تذكري الفعل املسند إليه مث قال مع األسرى األسارى يعين  تأنيث اجلمع

وهو غري -أن يكون له أسرى-وكالمها مجع أسري وال خالف يف األوىل-األسارى-، يقرؤه أبو عمرو) األسرى
وهو تكرير الرمز يف حال حال بعد  ملبس ألنه ذكرها معرفة بالالم وتلك هي الثانية واتفق للناظم هنا اتفاق حسن

  تكرر

كلميت القراءة ومها تكون واألسارى فأنث أبو عمرو تكون وقرأ األسارى ومل يرمز لقراءة تكون فجاء تكرير الرمز 
 -عليم وقالوا-بعد األسارى مناسبا حسنا وإن كان لو مل يكرره جلاز كما مجع يف البقرة مسئلتني البن عامر يف قوله

سنكتب وقال يف آخر البيت -ر البيت كفال وكما مجع حلمزة ثالث مسائل يف آل عمران يف قولهوقال يف آخ
فتكمل وتارة يكرر الرمز من غري تكرار احلرف املختلف فيه حنو اعتاد أفضال منىن عال عال وإمنا اتفق له مناسبة 



ن أن يقدر مع قراءة األسرى التكرار هنا وقوله مع األسرى أي مع قراءة موضع األسرى األسارى ومن املمك
موضع األسارى فيفيد ضد املقصود ولكنه هنا لفظ بقراءتني من غري قيد فالرمز للثانية منهما كقوله سكارى معا 
سكرى وعامل قل عالم شاع ولو كان قال ويف األسرى األسارى لكان أظهر ولكنه قصد مزج املوضعني من غري 

وحال يف موضع نصب على احلال من -كن فيكون-و لكان له أسوة بقوله وختلل واو فاصلة بينهما ولو قال بالوا
فاعل أنث أي أنث تكون مع قراءتك األسارى ذا حال وحال صفة حال وقال الشيخ رمحه اهللا معىن أن يكون مع 
األسرى أي أنثه مصاحبا له واألسارى مبتدأ وحال حال خربه ، قلت هذا مشكل فإن تكون يف القراءة مصاحبة 

سارى ال لألسرى إن أراد أن جيمع قراءيت أيب عمرو وإن أراد باملصاحبة املذكور يف التالوة بعد يكون فتلك لأل
أسرى ال أسارى كما سبق بيانه مث لو كان بعد يكون لفظ األسرى لبقيت قراءة اجلماعة يف موضع اخلالف ال دليل 

  عليها فإن ذلك ال يفهم من لفظ األسارى واهللا أعلم
)٧٢٤(  
  ـفَا َوَمًعا إِنِّي بَِياَءْينِ أَقَْبال)شـَ(ـْز َوبِكَْهِفِه )فـُ(الَيَِتهْم بِالْكَْسرِ َو

، قال أبو عبيد يقال موىل بني الوالية ) هنالك الوالية هللا احلق(، ويف الكهف ) ما لكم من واليتهم من شيء(يريد 
الوالية من النصرة والنسب بفتح واليت  من واليتهم إذا فتحت فإذا كسرت فهو من وليت الشيء قال الزجاج

مبنزلة اإلمارة مكسورة قال وقد جيوز كسرها ألن يف تويل بعض القوم بعض جنسا من الصناعة والعمل وكلما كان 
من جنس الصناعة مكسور مثل القصارة واخلياطة قال أبو علي قال أبو احلسن ما لكم من واليتهم من شيء هذا 

أما يف السلطان فالوالية مكسورة وكسر الواو يف األخرى لغة وليست بذلك قال أبو عبيد من الوالية فهو مفتوح و
والذي عندنا يف هذا األخذ بفتح الواو يف احلرفني مجيعا يعين يف األنفال والكهف قال ألن معنامها من املواالة يف 

ما لكم من واليتهم من (ضع وقال الفراء الدين وأما الوالية فإمنا هي من السلطان واإلمارة وال أحبها يف هذا املو
أعجب إيل من فتحها ألهنا إمنا تفتح إذا كانت -من واليتهم-، يريد من مواريثهم من شيء وكسر الواو يف) شيء

نصرة أكثر ذلك وكان الكسائي يذهب إىل النصرة بفتحها وال أظنه علم التفسري وخيتارون يف وليته والية الكسر 
والكسر يف معنييهما مجيعا واهلاء يف قوله وبكهفه للقرآن للعلم به وإين بياءين أي يف موضعني وقد مسعناها بالفتح 

، فتحها احلرميان وأبو عمرو وقوله معا تأكيد وكذا أقبال واأللف يف ) إين أخاف اهللا(-)إين أرى ما ال ترون(ومها 
رب إين والتقدير إين أقبل بياءين معا فاأللف آخره ضمري الياءين أي إين ملتبس بياءين أقبال معا وإن كان أقبل خ

  لإلطالق
  سورة التوبة

)٧٢٥(  
  َمْسجَِد اِهللا االوَّالَ) حَقٌّ(َوُيكَْسُر الَ أَْيَمانَ ِعْنَد اْبنِ َعاِمرٍ َوَوحََّد 

تل وتقدير ، الفتح مجع ميني والكسر مبعىن اإلسالم أو مبعىن األمان أي ال تؤمنهم من الق) إهنم ال أميان هلم(أراد 
وال ينبغي من جهة األدب أن يقرأ إال بفتح اهلمزة وإن كان كسرها جائزا -ال إميان-البيت ويكسر عند ابن عامر

رفع أي يكسر مهز هذا اللفظ فليته قال ومهزة -وموضع ال أميان-بأميان-عند-يف التالوة وذلك لقبح ما يومهه تعلق
، وحده ابن كثري وأبو عمرو ألن ) للمشركني أن يعمروا مساجد اهللاما كان (ال أميان كسر ابن عامر وقوله تعاىل 

املراد به املسجد احلرام وليدل على أنه إمنا مجع ثانيا باعتبار أن كل مكان منه مسجدا وأريد به مجيع املساجد 



فجمعه متفق -اهللا إمنا يعمر مساجد-والتوحيد يؤدي معناه كما تقدم يف مواضع ومن مجع فلهذا املعىن وملوافقته الثاين
  عليه

)٧٢٦(  
  ـصٍّ وَبِالْكَْسرِ وُكِّالَ)َنـ(ضى )رِ(ـْدٌق َونَوُِّنوا عَُزْيٌر )ِصـ(َعِشَرياُتكُمْ بِاجلْمعِ 

مجع أيب بكر عشرياتكم كما مجع مكانات وعرب عن قراءته مث مبد النون وهنا باجلمع ألنه مل ميكنه هنا أن يقول مبد 
صل الغرض ألن يف عشريتكم مدين الياء واأللف فلو قال باملد موضع باجلمع لظن أنه الياء الراء ولو قال باملد مل حي

فعدل إىل لفظ اجلمع وكذا لو كان أطلق لفظ املد يف مكانات مل يدر أي األلفني أراد فقيد بقوله مد النون وقد سبق 
الساكنني وهو مبتدأ وابن خربه ومن معناه ومن نون عزير فهو عنده اسم عريب فهو منصرف وكسر التنوين اللتقاء 

مل ينون فهو عنده أعجمي فلم يصرفه وهذا اختيار الزخمشري وقيل بل عريب وإمنا ابن صفة فحذف التنوين لوقوع 
ابن بني علمني واخلرب حمذوف أي معبودنا أو نبينا أو يكون احملذوف هو املبتدأ أي املعبود أو النيب عزير وأنكر عبد 

 يف كتاب دالئل اإلعجاز هذا التأويل وقرره أحسن تقرير ، وحاصله أن اإلنكار ينصرف إىل اخلرب القاهر اجلرجاين
فيبقى الوصف كأنه مسلم كما تقول قال فالن زيد بن عمرو قادم وإمنا يستعمل مثل هذا إذا مل يقدر خرب معني 

زيرا إال هبذا الوصف وقيل حذف التنوين ويكون املعىن أهنم يلهجون هبذه العبارة كثريا يف حماوراهتم ال يذكرون ع
، حبذف التنوين من أحد قال الفراء مسعت كثريا من الفصحاء ) أحد اهللا الصمد(اللتقاء الساكنني كما قرأ بعضهم ، 

يقرءوهنا ذكر هذين الوجهني أبو علي وقال ألن عزيرا وحنوه ينصرف عجميا كان أو عربيا قال الزجاج وال 
أن إثبات التنوين أجود وقوله رضى نص أي مرضي نص مبعىن نصه مرضي وهو نعت مصدر  اختالف بني النحويني

حمذوف أي نونوه تنوينا مرضيا النص عليه وبالكسر وكل ذلك التنوين أو يكون حاال من فاعل نونوا أي ذوي 
  رضى نص أي راضني بالنص عليه واهللا أعلم

)٧٢٧(  
  َوزِْد َهْمَزةً َمْضُموَمةً َعنُه َواعِْقالَ ُيَضاُهونَ َضمَّ الَْهاِء َيكِْسُر َعاِصٌم

أي زد مهزة بعد اهلاء املكسورة فيكون مضارع ضاهأ على وزن دارأ ومعناه شابه وقراءة اجلماعة من دارا على وزن 
راما ومها لغتان مثل أرجيت وأرجأت ، قال الزجاج واألكثر ترك اهلمزة واأللف يف واعقل بدل من نون التأكيد 

  ة واهللا أعلماخلفيف
)٧٢٨(  

  وَلَْم َيْخشَْوا ُهَناَك ُمضَلِّالَ)ِصحَاٌب(ُيَضلُّ بَِضمِّ الَْياِء َمْع فَْتحِ َضاِدِه 
، قرأه صحاب على إسناد الفعل للمفعول وأسنده الباقون إىل الفاعل وكالمها ظاهر ) يضل به الذين كفروا(أراد 

  وا من عائب لقراءهتمومتم البيت بقوله ومل خيشوا إىل آخره أي مل خياف
)٧٢٩(  

  ـاقَْبالَ)فـَ(ـاَع وَِصالُُه َوَرْحَمةٌ الَْمْرفُوُع بِالَْخفْضِ )َشـ(َوأَنْ ُتقَْبلَ التَّذِْكُري 
ورمحة للذين (، وغريه وأما ) وال تقبل منها شفاعة(، والتذكري والتأنيث كما سبق يف ) أن تقبل منهم نفقاهتم(يريد 

أي هو أذن خري وهو رمحة وقرأ محزة باخلفض عطفا على خري -أذن خري-عطوف على، بالرفع فم) آمنوا منكم
  والفاء يف فاقبال زائدة وأرادا قبله باخلفض واأللف يف آخره كاأللف يف آخر واعتال



)٧٣٠(  
  َوَيْعُف بُِنوٍن ُدونَ َضمٍّ َوفَاُؤُه ُيَضمُّ تَُعذَّبْ َتاُه بِالنُّوِن ُوصِّالَ

)٧٣١(  
  كَْسٌر َوطَاِئفَةٌ بَِنْصبِ َمْرفُوِعِه َعْن َعاِصمٍ كُلُُّه اْعَتالَ َوِفي ذَاِلِه

، قرأ عاصم على بناء الفعلني ومها يعف ونعذب للفاعل املتكلم فلزم ) أراد إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة
ءة اجلماعة على من ذلك النون يف أوهلما وفتحها يف يعف مع ضم الفاء وكسر ذال نعذب ونصب طائفة بعدها وقرا

بناء الفعلني للمفعول الغائب فلزم من ذلك أن يكون أول يعف ياء مضمومة وفتح الفاء وأول نعذب تاء ألجل 
تأنيث طائفة فهي أوىل من الياء لعدم الفعل مث فتح الذال ورفع طائفة بعدها ألهنا مفعول ما مل يسم فاعله وقوله تاه 

  أي تاؤه فقصر املمدود
)٧٣٢(  

  بَِضمِّ السَّْوِء َمْع ثَاِن فَْتِحَها وََتحْرِيُك َوْرشٍ قُْرَبةٌ َضمُُّه َجالََوَحقٌّ 

الظانني (، وال خالف يف فتح األول وهو ) وظننتم ظن السوء(، وثاين سورة الفتح وهو ) عليهم دائرة السوء(أراد 
بالضم العذاب كما قيل له  ، والسوء) أمطرت مطر السوء(-و-)ما كان أبوك امرأ سوء(وكذا ) باهللا ظن السوء

، ) أال إهنا قربة هلم(سييه والسوء بالفتح املصدر واهلاء يف فتحها للسور وحذف الياء من ثاين للضرورة وقوله تعاىل 
ضم الراء وإسكاهنا لغتان وقربة يف النظم مفعول التحريك وإمنا رفعه حكاية لفظ القرآن وضمه مفعول جال وجال 

  ملبتدأخرب التحريك الذي هو ا
)٧٣٣(  

  ـالَ)َعـ(ـذًّا )َشـ(َوِمْن َتْحِتَها املَكِّي َيُجرُّ َوزَاَد ِمْن َصالََتَك َوحِّْد َوافَْتحِ التَّا 
، ثبتت يف مصاحف مكة دون غريها فقرأها ابن ) والسابقون األولون(، يف اآلية اليت أوهلا ) من حتتها األهنار(يعين 

فانتصب حتتها على الظرفية فقوله وزاد من أي كلمة من مث قال صالتك وحد  كثري وجر حتتها هبا وحذفها الباقون
، التوحيد فيه واجلمع سبق نظريمها والصالة هنا مبعىن الدعاء فهو مصدر يقع على ) إن صلواتك سكن هلم(يعين 

د ومن مجع كسرها القليل والكثري وإمنا مجع الختالف أنواعه فمن وحد فتح التاء ألن الفتح عالمة النصب يف املفر
  ألن الكسر عالمة النصب يف مجع املؤنث السامل وشذا حال أي ذا شذا عال

)٧٣٤(  
  ـرٍ َمْع مُْرَجئُونَ َوقَْد َحالَ)َنفَـ(ـفَا )َصـ(َوَوحِّْد لَُهْم يف ُهودَ ُتْرجِىُّ َهْمُزُه 

ومة يف قراءيت اإلفراد واجلمع ألهنا ، أي عيادتك ومل يتعرض للتاء ألهنا مضم) قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك(يعين 
، هنا باهلمز فيهما وبغري ) وآخرون مرجون(، يف سورة األحزاب ) ترجي من تشاء منهن(مبتدأ مث ذكر اخلالف يف 

مهز ومها لغتان قال صاحب احملكم واهلمز أجود وأرى ترجي خمففا من ترجيء ملكان تؤوى أي طلب املشاكلة 
أن ضد اهلمز ال مهز مث ينظر يف الكلمة املهموزة فإن كان اهلمز مل يكتب له صورة نطقت  بينهما وقد تقدم يف اخلطبة

خذ وإن كانت كتبت له صورة نطقت -والصابئون-اهلمز-الصابئني-بباقي حروف الكلمة على صورهتا وهو كقوله
يقرأ الباقون  ويف هذا البيت املشروح األمران-ضيزى-يف موضع اهلمز باحلرف الذي صورت به كقوله وهبمز

بواو بعد اجليم إذ ال صورة للهمزة وقوله صفا نفر خفض نفر -مرجون-ترجي بالياء اليت هي صورة اهلمز ويقرءون



  بإضافة صفا املقصور أو املمدود إليه أي اهلمز قوى وصاف من الكدورة
)٧٣٥(  

  نَْياُنُه وِالَبِالَ َواوِ الَِّذيَن َوُضمَّ يف َمَن اسََّس َمْع كَْسرٍ َوُب) َعمَّ(َو 

، سقطت الواو يف مصاحف املدينة ) والذين اختذوا مسجدا(أي قرأ مدلول عم مجيع املذكور يف هذا البيت أراد 
والشام فقرأها نافع وابن عامر على االستئناف وقرأ الباقون بالواو عطفا جلملة على مجلة فتقدير البيت قرأ عم 

قاء الساكنني ومل يرو إضافة واو إىل الذين فإن الذين ال واو فيه ولو كان الذين بال واو وحذف التنوين من واو اللت
والذين ألمكن تقدير ذلك مث قال وضم وهو فعل أمر أي ضمه ملدلول عم أيضا وجيوز وضم بفتح الضاد على أن 

ه فلزم ضم اهلمزة وكسر السني جعله فعال مل يسم فاعل-أفمن أسس-يكون فعال ماضيا أي قرأ عم الذين وضم يف
من ذلك رفع بنيانه ألنه مفعوله وقرأ الباقون ببناء الفعل للفاعل وهو ضمري يرجع إىل من فتحوا اهلمزة والسني 

ونصبوا بنيانه واخللف يف املوضعني هنا ومل ينبه على ذلك فهو نظري ما ذكرناه يف قوله يف سورة النساء وندخله نون 
عل تعميم ما يف السورة من ذلك وقوله معا قدر حرك زيادة بيان ، قلت  ومل يقل معا ، فإن قلت يكون إطالقه دليال

ال يستمر له هذا إذ يلزم أن يكون قوله وعم بال واو الذين يشمل كل لفظ والذين من هذا املوضع إىل آخر السورة 
وبنيانه مفعول فعل ، وقول الناظم ) الذين اتبعوه يف ساعة العسرة(-)ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا(حنو 

مضمر أي وارفع بنيانه ملدلول عم أو ورفع عم بنيانه وإطالقه له دليل على رفعه ووال بكسر الواو مفعول له أي 
  متابعة للنقل

)٧٣٦(  
  ـالَ)َعـ(ـاِمل )كَـ(ـي )ِفـ(ـاِمل ُتقَطََّع فَْتُح الضَّمِّ )كَـ(ـفْوٍ )صـَ(ـي )ِفـ(َوُجْرٍف سكونُ الضَّمِّ 

سكان يف راء جرف لغتان وتقطع قلوهبم بضم التاء على بناء الفعل للمفعول وبفتحها على بنائه للفاعل الضم واإل
  ، وسبق له نظائر) تنزل املالئكة(وأصله تتقطع فحذفت التاء الثانية مثل 

)٧٣٧(  
  الَـًشا َوَمِعي ِفيَها بَِياَءْينِ ُجمِّ)فَـ(ـْصلٍ َيَرْونَ ُمَخاطٌَب )فَـ(ـلَى )َعـ(َيزِيغُ 

، قرأ حفص ومحزة بالتذكري يف يزيغ ألن تأنيث قلوب غري حقيقي والباقون ) كاد يزيغ قلوب فريق منهم(يعين 
أوال يرون أهنم (بالتأنيث وإطالقه دل على إرادته لتذكري مث قال يرون خماطب جعله خماطبا ملا كان اخلطاب فيه يعين 

يبة للمنافقني ويف هذه السورة ياآن لإلضافة كالمها يف لفظ معي ، اخلطاب للمؤمنني والغ) يفتنون يف كل عام مرة
، فتحها حفص وحده ) معي عدوا(، فتحها احلرميان وأبو عمرو وابن عامر وحفص والثانية ) معي أبدا(أحدمها 

  وليس فيها وال يف األنفال وال يف يونس شيء من الزوائد واهللا أعلم
  سورة يونس

)٧٣٨(  
  َوالَ) ُصْحَبةٌ(ـًمى غَْيَر َحفْصٍ طَاَوَيا )حـِ(كُْرُه )ِذ(الْفَوَاِتحِ  َوإِْضجَاُع َرا كُلِّ

ذكر يف هذا املوضع مجيع ما وقع اخلالف يف إمالته من احلروف املقطعة يف أوائل السور ويقال هلا الفواتح ألن السور 
مالوا يا يف الندا وهي حرف فإمالة هذه استفتحت هبا وإمنا أميلت ألهنا أمساء ما يلفظ به من األصوات املتقطعة وقد أ



األمساء أوىل فابتدأ بذكر الراء ألهنا أول حروف الفواتح إمالة سواء كانت يف الر وذلك يف يونس وهود ويوسف 
وإبراهيم واحلجر أو يف املر يف أول الرعد فلهذا قال كل الفواتح واإلضجاع هو اإلمالة وأتى بلفظ را فقصر را 

لقرآن وكذا ما يأيت من طا ويا وها وحا وال نقول إنه قصر ذلك ضرورة وأشار بقوله ذكره محى حكاية للفظه يف ا
إىل حسن اإلضجاع أي ال يصل أحد إىل الطعن عليه فهو يف محى من ذلك واستثىن منهم حفصا فإنه ال مييل شيئا يف 

لوا طاويا فالطاء من طه وطسم وقد سبق ذكره يف باب اإلمالة مث ذكر أن صحبة أما-جمراها-القرآن إال كلمة
وطس والياء من يس وأما الياء من كهيعص فوافقهم على إمالتها ابن عامر كما يأيت يف البيت اآليت ووال يف آخر 
البيت بكسر الواو يف شرح الشيخ ورأيته يف بعض النسخ من القصيدة بفتحها وهو أحسن ألن قبله وبنيانه وال 

يا متابعة لنقل فهو مفعول من أجله والفتح على -عىن متابعة أي أمال صحبة طاوبالكسر وهو قريب منه فالكسر مب
  تقدير ذا وال أي نصر إلمالة وحمبة هلا فهو حال من صحبة أي أمالومها ذوي وال

)٧٣٩(  
  ـالَ)َحـ( ـًنى)َجـ(ـلًْوا وََتْحَت )ُحـ(ًضى )رِ(ـاِسٌر َوَها ِصْف )َيـ(َيا كَاِف والُْخلُْف ) ُصْحَبٍة(ـْم )كَـ(َو

اليت يف أول سورة مرمي وعرب عنها -يا-الكاف يف كم رمز ابن عامر كأنه قال وابن عامر ومدلول صحبة على إمالة
-بقوله كاف ألنه أوهلا كما يقال ص ن ق وكذا صنع يف غري هذا املوضع كقوله يف يوسف ويف كاف فتح الالم يف

وها أي أماهلا كثري من القراء مث قال واخللف يف إمالتها عن ثوى ومعىن الكالم يف الظاهر وكم صحبة أمال-خملصا
السوسي والياسر يف اللغة هو الالعب بقداح امليسر وكان ال يتعاطاه من العرب إال الكرماء فكأنه قال واخللف 

أليب بكر والكسائي وأيب عمرو -كهيعص-خلف كرمي أي هو صادر عن نقل صحيح مث قال وها أي وإمالة ها من
ل وحتت أي وإمالة ها من السورة اليت حتت مرمي وهي طه جنا حال أي حال جناه وإمالته لورش وأليب عمرو مث قا

  ومن يأيت ذكره يف البيت اآليت وليس لورش ما ميليه إمالة حمضة غريها من طه وما عدا ذلك إمنا مييله بني اللفظني
)٧٤٠(  
  ـثِّالَ)ُمـ(َوَبْصرٍ وَُهْم أَْدرى َوبِالُْخلِْف  )ُصْحَبٍة(ـَتاُر )ُمْخـ(ـاِدقًا حم )صـ(ـفَا )شـَ(

يف السور السبع  -حم-أي أمال حا من-حم-مث قال-طه-من-ها-، محزة والكسائي وأبو بكر هم تتمة من أمال
وعن ابن ذكوان -وأدراكم-أدراك-كيف أتى حنو-أدري-ابن ذكوان وصحبه مث قال وهم وأبو عمرو أمالوا لفظ

  مبتدأ وليس عطفا على صحبة المتناع اجلمع بني الرمز والتصريح واهللا أعلم خالف فيه فقوله وبصر
)٧٤١(  

  ـالَ)َحـ(ـيُدُه )جِـ(َوذو الرَّا ِلَوْرشٍ َبْيَن َبْيَن َوناَِفع لَدى مَْرَيمٍ َهاَيا َوَحا 

-نافع بكماله يف، و) املر-و-الر(مجع يف هذا البيت ذكر من أمال شيئا من ذلك بني بني فورش فعل ذلك يف را من 
فقد علم من  -أدري-، يف السور السبع وأما لفظ) حم(ها يا أول مرمي وورش وأبو عمرو فعال ذلك يف حا من 

مذهب ورش يف إمالته بني بني من باب اإلمالة وإمنا ذكره الناظم هنا ألجل زيادة أيب بكر وابن ذكوان على 
شاع حكما فأبو عمرو ومحزة والكسائي فيه على أصوهلم أصحاب إمالته وإال فهو داخل يف قوله وما بعد راء 

  واجليد كل العنق واهللا أعلم
)٧٤٢(  

  ـًبى َوَحْيثُ ِضَياًء َوافََق الَْهْمُز قُنُْبالَ)ظُـ(ـالً سَاِحٌر )َحقٍّ ُعـ(ُنفَصِّلُ َيا 



وله تعاىل قبل بالياء والنون ظاهر مث قال ساحر ظيب يعين ق-نفصل اآليات-ضرورة واخلالف يف-يا-قصر لفظ
، أي ذو سحر قرأه مدلول ظيب ساحر فقوله ساحر هو مما استغىن مليه ) قال الكافرون إن هذا لسحر مبني(يفصل 

باللفظ عن القيد ولكنه مل يبني القراءة األخرى واخلالف يف مثل هذا دائر تارة بني ساحر وسحار على ما يف 
ساحر وسحر على ما مر يف املائدة وما يأيت يف طه وظيب مجع ظبة األعراف والذي يف آخر يونس وتارة هو دائر بني 

وهي من السيف والسهم والسنان حدها أي هو ذو ظىب أي له حجج حتميه وتقوم بنصرته مث قال وحيث ضياء أي 
حيث أتى هذا اللفظ فضياء مرفوع باالبتدا على ما عرف فيما بعد حيث واخلرب حمذوف أي وحيث ضياء موجود 

، مث قال ) من إله غري اهللا يأتيكم بضياء(ب حكاية ملا يف يونس فإنه قد يكون جمرورا حنو ما يف القصص وال تنص
وافق اهلمز قنبال وهو من قولك وافقين كذا إذا صادفته من غرضك وأراد مهز الياء ومل يبني ذلك ويف آخر الكلمة 

مبينا للقراءة األخرى فإنه اهلمز ليس ضده إال تركه وال  مهز فرمبا يتوهم السامع أنه هو املعىن مث لو فهم ذلك مل يكن
يلزم من تركه أبداله ياء فقد حصل نقض يف بيان هاتني املسألتني ساحر وضياء فلو أنه قال ما تبني به احلرفان لقال 

مهزة  ساحر ظيب بسحر ضياء مهزيا الكل زمال قالوا ووجه هذا اهلمز أنه أخر الياء وقدم اهلمزة فانقلبت الياء
لتطرفها بعد ألف زائدة كسقاء ووداء وهذه قراءة ضعيفة فإن قياس اللغة الفرار من اجتماع مهزتني إىل ختفيف 

إحدامها فكيف يتحيل بتقدمي وتأخري إىل ما يؤدي إىل اجتماع مهزتني مل يكونا يف األصل هذا خالف حكمة اللغة قال 
قرآن اهلمزة األوىل قبل األلف والثانية بعدها كذلك قرأت على ابن جماهد ابن كثري وحده ضياء هبمزتني يف كل ال

قنبل وهي غلط وكان أصحاب البزي وابن فليح ينكرون هذا ويقرءون ضياء مثل الناس قال أبو علي ضياء مصدرا 
  ومجع ضوء كبساط

)٧٤٣(  

  ـمِّالَ)كُـ( َوِفي قُِضَي الْفَْتحاِن َمْع أَِلٍف هَُنا َوقُلْ أََجلُ املَْرفُوُع بِالنَّْصبِ
، قراءة ابن عامر على البناء للفاعل فنصب أجلهم على املفعولية وقراءة الباقني على بناء ) لقضي إليهم أجلهم(يريد 

الفعل للمفعول وهو أجلهم فلزم رفعه فقول الناظم الفتحان يعين يف القاف والضاد واأللف بعدمها والقراءة األخرى 
ولو بني القراءة األخرى باللفظ فقال قضى موضع قوله هنا أو موضع قوله وقل علمت مبا لفظ به ال من الضدية 

لكان أوىل وأكثر فائدة ملا فيه من اإليضاح ورفع وهم احتمال أن يريد زيادة ألف على الياء فيصري قضيا وإمنا قال 
ف وإن كان األكثر مث على ، فإن اخلالف فيها أيضا كهذا اخلال) قضى عليها املوت(هنا احترازا من اليت يف الزمز 

مثل قراءة ابن عامر هنا وكان مستغنيا عن هذا االحتراز فإن اإلطالق ال يعم غري ما يف السورة اليت هو يف نظم 
  خلفها على ما بيناه مرارا واهللا أعلم

)٧٤٤(  
  الَكَا َويف الِْقَياَمِة الَ االوىل َوبِالَْحالِ أُوِّ)َز(ـاٍد بُِخلٍْف )هـَ(َوقَْصُر َوالَ 

وال أقسم (دون قوله ) ال أقسم بيوم القيامة(، ومن قوله ) وال أدراكم به(يعين بالقصر حذف ألف وال من قوله 
لو شاء ألدراكم -، فهذا معىن قوله ال األوىل أي وقصر ال الواردة يف سورة القيامة أوال فاملعىن على القصر) بالنفس

فجعلها ال ما دخلت -وال درأكم-، فقال) وال أدراكم(على قنبل  فتكون الالم جواب لو قال ابن جماهد قرأت- به
-على أدراكم فراجعته غري مرة فلم يرجع ذكر ذلك يف غري كتاب السبعة ويوجد يف بعض نسخها ومعىن القصر يف

باقني مؤول بأهنا الم االبتداء دخلت على فعل احلال أي ألنا أقسم فهذا معىن قوله وباحلال أوال وقراءة ال-ال أقسم



، بكون ال نافية وأما يف القيامة فيكون موافقة ملا بعدها ويف معناها اختالف للمفسرين ) وال أدراكم(باملد ظاهرة يف 
فيتفق معىن القراءتني على هذا واختار -أقسم بيوم القيامة-قبل ال زائدة وقيل نافية ردا على الكفرة مث استأنف

  ذكور قدره فوق ذلك واهللا أعلمالزخمشري أنه نفي للقسم على معىن أن امل
)٧٤٥(  

  ـذاً َويف الرُّومِ وَالَْحْرفَْينِ يف النَّْحلِ أَوَّالَ)َشـ(َوَخاطََب َعمَّا ُيْشرِكُونَ ُهناَ 
عما يشركون فاعل خاطب وشذا حال منه ولو قدمه على هنا لكان أوىل ليتصل املعطوف وهو قوله ويف الروم وما 

ا ولئال يتوهم أن الذي يف الروم والنحل خطابه لغري محزة والكسائي وال سيما وقد قال بعده باملعطوف عليه وهو هن
يف آخر البيت أوال فيتوهم أنه رمز لنافع وإمنا هو ظرف للحرفني أي اللفظني الواقعني أول سورة النحل ومل حيترز 

احترازا خلف أمره والذي هنا بعده بذلك من شيء بعدمها وإمنا هو زيادة بيان وهذا مما يقوى ذلك الوهم ولو كان 
سبحانه وتعاىل عما (، واللذان يف النحل ) ظهر الفساد(، والذي يف الروم بعده ) وما كان الناس إال أمة(

  ، اخلطاب يف اجلميع للمشركني والغيب إخبار عنهم واهللا أعلم) باحلق تعاىل عما يشركون(-)يشركون
)٧٤٦(  

  ـفَى َمتَاَع سَِوى َحفْص بَِرفْعٍ َتَحمَّالَ)كـ(ُركُْم ُيَسيِّرُكُْم قُلْ ِفيِه يَْنُش

أو -بغيكم-، بالرفع خرب) متاع احلياة الدنيا(و)فانتشروا يف األرض(أي جعل مكان يسريكم ينشركم من قوله تعاىل 
أي ال يتجاوزها ونصب متاع على أنه مصدر أي -على أنفسكم-قوله-خرب مبتدأ حمذوف أي هو متاع وخرب بغيكم

متعون متاعا وقال أبو علي تبغون متاع احلياة الدنيا أو يكون متعلقا بقوله بغيكم وخرب بغيكم حمذوف لطول تت
  الكالم

)٧٤٧(  
  ـاَع تََنزُّالَ)شـَ(ْيبٍ ُوُروُدُه وِفي َباِء َتْبلُو التَّاُء )َر(ونَ )ُد(َوإِْسكَانُ ِقطْعاً 

، وقال الشاعر ، ) فأسر بأهلك بقطع من الليل(ال اهللا تعاىل القطع بسكون الطاء اجلزء من الليل الذي فيه ظلمة ق
، وبفتح الطاء مجع قطعة وكلتا القراءتني ظاهرة وقوله ) افتحي الباب فانظري يف النجوم كم علينا من قطع ليل هبيم(

، فقرأها ) هنالك تبلوا كل نفس(مظلما صفة قطعا على قراءة اإلسكان وعلى قراءة الفتح هو حال من الليل وأما 
محزة والكسائي بتاءين من التالوة أو من التلو وهو اإلتباع وقرأها الباقون بباء موحدة قبل الالم من االختبار وتنزال 

نصب على التمييز ومل يقيد الناظم حريف القراءة مبا ال حيتمل التصحيف على عادته مثل شاع بالثا مثلثا وغريمها 
اجلائز أن تقرأ ويف تاء تبلوا الباء شاع فيكون عكس مراده فلو أنه قال يف  بالباء نقطة أسفال وهو مشكل إذ من

، ) باإلسكان تبلو كل نفس من التالوة والباقون تبلو من البال(البيت األول متاع سوى حفص وقطعا رضى دال ، 
  حه واهللا أعلمالتضح املراد ويكون اإلطالق يف متاع داال على رفعه فال حيتاج إىل قيد على ما عرف من اصطال

)٧٤٨(  
  ـلُْشالَ)ُشـ(ـْمٍد َوُخفَِّف )حـَ(ـُنو )بـَ(ـلْ وَأَْخفَى )َنـ(ـفِيا َوَهاُه )صـَ(َوَيا الَ يَهدِّي اكِْسْر 

، قرأه محزة والكسائي من هدى يهدى كرمى يرمي وهو مبعىن يهتدى أو ) أم من ال يهدي(قصر يا وها ضرورة أراد 
ن يهدى وحرف اجلر حيذف مع أن كثريا وقراءة الباقني أصلها يهتدى فأريد إدغام التاء يف على أنه على تقدير إال بأ

الدال فألقيت حركتها على اهلاء لتدل على حركة املدغم كما قالوا يعض ويرد ويفر واألصل يعضض ويردد ويفرر 



ء االفتعال ال تكون إال مفتوحة وكسر عاصم اهلاء اللتقاء الساكنني ومل ينبه على حركة املدغم ألنه قد علم أن تا
ال تعدو يف (خبالف عني الفعل املدغمة يف يعض ويرد ويفر فإن حركتها اختلفت كما ترى ومل يفعل ذلك عاصم يف 

، ففتح كغريه ومل يكسر ألن الكسر يف ال يهدي أنسب للياء قبلها وكسر شعبة الياء إتباعا للهاء وال جيوز ) السبت
يف مثل هذا ويف ييجل لتنقلب الواو ياء ومن أخفى حركة اهلاء نبه بذلك على أن أصلها كسر ياء املضارعة إال 

وغريمها -نعما-و-ال تعدو-السكون قال يف التيسري والنص عن قالون باإلسكان ، قلت والكالم عليه كما سبق يف
غري تاء فخفف قراءة يف ألنه مجع بني الساكنني على غري حدمها فال يستقيم وشلشال حال ألنه كتب يف املصحف ب

حال كوهنا خفيفا يف الرسم وجيوز أن يكون شلشال صفة قامت مقام املصدر وهي يف معناه ال من لفظه ل فكأنه قال 
وخفف خفيفا أي ختفيفا كما قال قم قائما أي قياما وعىن بالتخفيف قراءة ترك تشديد الدال وبقي سكون اهلاء مل 

ولكنه نطق فيها بالكلمات خمففة حنو ويف الكل تلقف خف حفص وال يتبعوكم  ينبه عليه وهذا قد سبق له نظائر
خف ويغشى مسا خفا وموهن بالتخفيف ذاع ولو قال يف موضع وخفف شلشال ويهدي مشردال لكان أبني لكونه 
يف  نص على لفظ القراءة كما نص على لفظ قراءة الباقني يف قوله ويا ال يهدي اكسر فيكون املعىن وقريء يهدي

  حال كونه مشردال أي خفيفا
)٧٤٩(  

  ـالَ)ُمـ(ـُه )لَـ(َولِكْن َخِفيٌف وَاْرفَعِ النَّاَس َعْنُهَما َوخَاطََب ِفيَها َيْجَمُعونَ 

-)ولكن الرب من آمن(-)ولكن الشياطني كفروا(، اخلالف فيها كما سبق يف ) ولكن الناس أنفسهم يظلمون(أراد 
ظاهر أن -هو خري مما جيمعون-أي عن محزة والكسائي والغيبة واخلطاب يف قوله، وقوله عنهما ) ولكن اهللا رمى(

اخلطاب للكفار والغيب إخبار عنهم وقوله فيها أي يف هذه السورة ومال مجع مالءة وهي امللحفة وقد ذكرنا املراد 
  هبا
)٧٥٠(  

  ـْيَصالَ)فَـ(كَْبَر َسا وَأَْصَغَر فَاْرفَْعُه َوأَ)َر(َوَيْعُزُب كَْسُر الضَّمِّ َمعْ َسَبأ 
أي مع حرف سبأ والكسر والضم يف زاي يعزب لغتان ومعناه وما يبعد وما يغيب ومعىن رسا ثبت واستقر ورفع 
وال أصغر على االبتداء والفتح على أنه اسم ال بين معها كالوجهني يف ال حول وال قوة إال باهللا بفتحهما ورفعهما 

اس أن الرفع عطف على موضع من مثقال والفتح على لفظ مثقال أو على ذرة على ما ذكرناه ، وقال كثري من الن
ليس شيء من ذلك -إال يف كتاب-ولكنه ال ينصرف وهو مشكل من جهة املعىن ويزيل اإلشكال أن يقدر قبل قوله

وال أصغر ( ، وأما الذي يف سورة سبأ فلم يقرأ) وعنده مفاتح الغيب(إال يف كتاب مبني وكذا يقدر يف آية األنعام 
فيها بالرفع ألنه ليس -مثقال-، إال بالرفع فقط وهو يقوى قول من يقول إنه معطوف وسببه أن) من ذلك وال أكرب

قبله حرف جر وفيصال حال من املرفوع وكأنه أشار إىل الوجه املذكور أوال أي انفصل مما قبله يف املعىن فارتفع 
  الفاعل يف ارفعه أي حاكما يف ذلكباالبتداء واخلرب وقال الشيخ فيصال حال من 

)٧٥١(  
  ـكٌْم َتَبوَّءا بَِيا َوقِْف حَفْصٍ لَْم َيِصحَّ فَُيحَْمالَ)ُحـ(َمَع الْمدِّ قَطُْع السِّْحرِ 

، ) ما جئتم به السحر(أي قطع مهز السحر مع ما بعدما حكم من األحكام املنقول يف علم القراءات يريد قوله تعاىل 
وهو -آلذكرين-ع اهلمزة على أهنا لالستفهام وباملد بعدها بدال من مهزة الوصل فصار مثلقرأه أبو عمرو بقط



-آلسحر-استفهامية أيضا أي أي شيء جئتم به مث ابتدأ-ما جئتم به-استفهام مبعىن التقرير واإلنكار عليهم وما يف
ه وهي مبتدأ والسحر خربها أي أي أهو السحر وقراءة اجلماعة هبمزة وصل من غري مد على أن ما موصولة جبئتم ب

الذي جئتم به السحر حقيقة وحكى أبو علي األهوازي من طريق األصمعي عن أيب عمرو مثل قراءة اجلماعة وأما 
، فروي عن حفص أنه إذا وقف عليه أبدل اهلمزة ياء مفتوحة وأنكر ذلك أبو العباس األشناين ) أن تبوءا لقومكما(

ومل يعرفه ، قال وقال يف الوقف مثل الوصل يعين باهلمز قال الداين وبذلك قرأت وبه فيما حكاه ابن أيب هاشم عنه 
آخذ ، قلت وهو أيضا فاسد من جهة العربية فإنه ليس على قياس تسهيل اهلمز وقول الناظم تبوءا مبتدأ ووقف 

إضافة يا إليه فاخلرب حفص إن كان مرفوعا فهو مبتدأ ثان أي وقف حفص عليه بياء مل يصح وإن كان وقف جمرورا ب
  مل يصح أي تبوءا باليا مل يصح ونصب فيحمال يف جواب النفي بالفاء

)٧٥٢(  
  ـدا َوَماَج بِالْفَْتحِ وَاِإلْسكَاِن قَْبلُ ُمثَقَّالَ)َمـ(َوَتتَّبَِعاِن النُّونُ َخفَّ 

عل على أن تكون ال للنفي ال أي خف مداه ألن الناطق باخلفيفة أقصر مدا من الناطق بالشديدة وهي نون رفع الف
، أو ) ال تعبدون إال اهللا(للنهي والواو للحال أي فاستقيما غري متعبني أو تكون مجلة خربية معناها النهي كقوله تعاىل 

يكون إخبارا حمضا جبملة مستأنفة أي ولستما تتبعان وإن قلنا إن ال هني كانت النون نون التأكيد اخلفيفة على قول 
ء وكسرت اللتقاء الساكنني وقيل خففت الثقيلة للتضعيف كما ختفف رب وإن مث إن الناظم ذكر يونس والفرا

رواية أخرى عن ابن ذكوان وليست يف التيسري وهي بسكون التاء وفتح الباء وتشديد النون من تبع يتبع والنون 
التاء قبل الباء ومثقال حال من  املشددة للتأكيد فهذا معىن قوله وماج أي اضطرب بالفتح يف الباء واإلسكان يف

فاعل ماج وهو ضمري تتبعان وهذه قراءة جيدة ال إشكال فيها ، قال الداين يف غري التيسري وقد ظن عامة البغداديني 
أن ابن ذكوان أراد ختفيف التاء دون النون ألنه قال يف كتابه بالتخفيف ومل يذكر حرفا بعينه قال وليس كما ظنوا 

ا ذلك أداء وأخذوه منه مشافهة أوىل أن يصار إىل قوهلم ويعتمد على روايتهم وإن مل يتفق ذلك يف ألن الذين تلقو
قياس العربية ومل يذكر ابن جماهد عن ابن ذكوان غري هذا الوجه وذكر األهوازي عن ابن عامر يف هذه الكلمة أربع 

يف النون وعكسه ختفيف التاء وتشديد النون قراءات تشديد التاء والنون كاجلماعة وختفيفهما وتشديد التاء وختف
ومها الوجهان املذكوران يف القصيدة وساق األخري من طريق ابن ذكوان ، فإن قلت هل جيوز أن تكون امليم يف 
وماج رمزا حنو الكاف من وكم صحبة ألهنا قراءة ومل يذكر هلا قارئا ، قلت ال جيوز ألن الرمز احلريف إذا متحض 

القراءة بل تكون هذه القراءة ملن رمز له يف القراءة قبلها كقوله وعم بال واو الذين البيت جيب تأخريه عن 
فالقراءتان مىت اجتمعتا يف بيت لقاريء متحد تارة يتقدم رمزه وتارة يتأخر مثل كفال يف البيت الذي أوله عليم 

  وقالوا وقد رد القراءة يف بيت ال رمز فيه على رمز يف بيت

  ة فتثبتوا يف سورة النساء فما هنا أوىل واهللا أعلمقبله يف قراء
)٧٥٣(  

  ـالَ)َعـ(ضًى )رِ(َوالِْخفُّ ُنْنجِ ) ِصْف(ـاِفياً وَبُِنونِِه وََنجَْعلُ )َشـ(َوِفي أَنَُّه اكِْسْر 
ن أو ، الكسر فيه لإلستئناف أو على إضمار القول والقول هنا هو املعرب عنه باإلميا) آمنت أنه(يريد قوله تعاىل 

معىن قلت والفتح على حذف الباء أي آمنت بأنه كذا حنو يؤمنون بالغيب وهو مفعوله من غري تقدير -آمنت-ضمن
، بالنون والياء ظاهر النون للعظمة والياء ) وجنعل الرجس(حرف جر أي صدقت أنه كذا واخللف يف قوله سبحانه 



من التالوة -وجنعل-عل حنو يف داره زيد ألن الواو يفواهلاء يف قوله وبنونه لقوله وجن-إال بإذن اهللا-ألن قبله
مفعول صف أي صف بنونه -وجنعل-مبتدا وبنونه خرب مقدم أي استقر بنونه وجيوز أن تكون-وجنعل-فيكون

واخلف مبتدأ وننجي مفعول به كما ذكرنا يف قوله يف األعراف واخلف أبلغكم ورضى خرب املبتدا وعال متييز أو خرب 
، ومها لغتان أجنى وجنى كأنزل ) كذلك حقا علينا ننجي املؤمنني(ي املختلف يف ختفيفه وتشديده هو بعد خرب وننج

يف هذه الطريقة املنظومة -ننجيك ببدنك-، وال يف تشديد) مث ننجي رسلنا(ونزل وال خالف يف تشديد الذي قبله 
عمرو والكسائي وكتبت ننجي املؤمنني بال وقد ذكر أبو علي األهوازي اخلالف فيهما أيضا ونسب ختفيفهما إىل أيب 

ياء يف املصاحف األئمة فلهذا يقع يف كتب مصنفي القراءات بال ياء ، قال الشيخ والوقف عليه على رمسه بغري ياء ، 
قلت ويقع يف نسخ القصيدة ننج بال ياء واألصل الياء كتابة ولفظا ، فإن قلت لعله ذكره بال ياء ليدل على موضع 

ن الياء فيه حمذوفة يف الوصل اللتقاء الساكنني ، قلت لو كان أراد ذلك مل حيتج إىل تقييده مبا ذكره يف اخلالف أل
  البيت اآليت وهو

)٧٥٤(  
  َوذَاَك ُهَو الثَّانِي َونَفِْسي َتاُؤَها َوَربَِّي َمْع أَْجرَِي وَإِنِّي َوِلي ُحالَ

والكالم يف هذا كما سبق يف األعراف يف -ننجيك-لث لوعدوإال فهو الثا-وجنعل الرجس-يعين هو الثاين بعد كلمة
من (قل لشعبة يف الثاين يعين بعد خالصة وإال فهو ثالث مث ذكر ياءات اإلضافة وهي مخس وأراد -ال يعلمون-قوله

و ، فتحها نافع وأب) إن أجري إال على اهللا(، فتحها نافع وأبو عمرو ) قل إي وريب إنه حلق(-)تلقاء نفسي إن أتبع
، فتحهما احلرميان وأبو عمرو وحال ليس برمز ) يل أن أبدله(-)إين أخاف إن عصيت(عمرو وابن عامر وحفص 

وكذا كل ما كان مثله مما مضى ومما يأيت من األبيات املذكور فيها عدد ياءات اإلضافة ألنه مل يذكر أحكامها يف 
  يها من الزوائد شيء واهللا أعلمأواخر السور كما سبق بيانه واهلاء يف ياؤها للسورة وليس ف

  سورة هود
)٧٥٥(  

  ـلِّالَ)ُحـ(َواِتِه َوَباِديَء بَْعَد الدَّالِ بِالَْهْمزِ )َحقُّ ُر(َوإِنِّي لَكُْم بِالْفَْتحِ 
-، يف أول قصة نوح الفتح على حذف الباء أي أرسلناه هبذا الكالم والكسر على فقال) إين لكم نذير مبني(يريد 

فذكر أن أبا عمرو قرأه هبمزة بعد الدال وبدأ الشيء أوله ومل يبني قراءة اجلماعة وهي -باديء الرأي-وأما-إين لكم
بياء مفتوحة إما من بدأ إذا ظهر أو يكون خفف اهلمز الذي يف قراءة أيب عمرو وقياس ختفيفه أنه يبدل ياء النفتاحه 

يء مهز الياء عن ولد العال لكان أجلى وأحلى وحلل وكسر ما قبله فهو كما يف ضياء يف قراءة قنبل ولو قال وباد
  من التحليل

)٧٥٦(  
  ـالَ)َعـ(ـذًّا )َشـ(َوِمْن كُلِّ ُنوٍن َمْع قَْد أَفْلََح َعاِلماً فَُعمَِّيِت اْضُمْمُه َوثَقِّلْ 

 ويكون ، التنوين يف تقدير من كل شيء زوجني) قد أفلح املؤمنون(، هنا ويف سورة ) من كل زوجني اثنني(يريد 
، فاضمم عينه ) فعميت عليكم(زوجني مفعوال واثنني تأكيدا وعلى قراءة غري حفص يكون اثنني مفعول امحل وأما 

فعميت (وشدد ميمه فيكون معناه أخفيت وقراءة الباقني بالتخفيف على معىن خفيت ووزنه وال خالف يف ختفيف 
ل على أن اخللف املذكور خمتص مبا يف هذه السورة أال ، يف سورة القصص وإعراضه عن ذكرها دلي) عليهم األنباء



ملا كان يف سورتني ذكرمها وهو أول هذا البيت وجيوز يف البيت ضم تاء فعميت وكسرها -أن من كل زوجني-ترى
، الكسر على التقاء الساكنني والضم لإلتباع وشذا حال من الفاعل أو ) قالت اخرج(كما قرئ هبما قوله تعاىل 

   اضممه وثقل أي ذا هذا عال واهللا أعلماملفعول يف
)٧٥٧(  

  ـوِّالَ)عـُ(ـصٌّ َوِفي الْكُلِّ )َنـ(َوِفي َضمِّ َمْجَراَها ِسَواُهْم َوفَْتحُ َيا بَُنيِّ ُهَنا 
على أنه مصدر أجرى وهؤالء فتحوها على أهنا مصدر جرى ويف -جمراها-أي غري محزة والكسائي وحفص ضم ميم

يا -على أي على ضمها من عدا هؤالء وأما يا بين بفتح الياء وكسرها فلغتان مثل ما تقدم يف يف قوله ويف ضم مبعىن
بفتح امليم وكسرها ففتح حفص اجلميع ووافقه أبو بكر هنا فعلى الكسر أصله يبىن فحذفت الياء كما تقول -ابن أم

لكسرات مث حذفت األلف وبقيت الفتحة يا غالم واألصل يا غالمي وعلى الفتح أبدلت الياء ألفا لتوايل الياءات وا
  دالة عليها

)٧٥٨(  
  اٍك َوشَْيُخُه اَألوَّالَ)َز(َوآِخَر لُقْماٍَن يَُواِليهِ أَْحَمُد َوَسكََّنُه 

، فالوسطى على ما تقدم ) يا بين أقم الصالة(-)يا بين إهنا إن تك(-)يا بين ال تشرك باهللا(يف لقمان ثالثة مواضع 
ن كثري وغريه واألوىل واألخرية فتحهما حفص وكسرمها من عدا ابن كثري وأما ابن كثري تفتح حلفص وتكسر الب

فسكن األوىل وله يف األخرية وجهان فتحها البزي فوافق حفصا يف ذلك وسكنها قنبل ووجه اإلسكان أن بعد 
حبذف الياء األخرية  حذف ياء اإلضافة بقي ياء مشددة هي جمموع ياء التصغري وياء الم الفعل فخفف ذلك التشديد

وهي الم الفعل وبقيت ياء التصغري وهي ساكنة وكأنه عند التحقيق وصل بنية الوقف فإذا وقف على املشدد جاز 
ختفيفه ويف قراءة ابن كثري مجع بني اللغات الثالث ففتح وسكن وكسر األكثر ومعىن يواليه يتابعه وأمحد هو اسم 

  ابن كثريالبزي وزاك عبارة عن قنبل وشيخه هو 
)٧٥٩(  

  َوِفي َعَملٌ فَْتٌح َوَرفٌْع َونَوُِّنوا َوغَْيَر اْرفَُعوا إِالَّ الِْكَساِئيَّ ذَا الَْمالَ
، فالفتح يف امليم والرفع والتنوين يف الالم فقراءة الكسائي واضحة أي إنه عمل عمال ) إنه عمل غري صاحل(يريد 

ل وإن كانت اهلاء يف إنه عائدة على النداء فقراءهتم أيضا واضحة غري صاحل وقراءة اجلماعة على تقدير إنه ذو عم
  واملال األشراف ويريد مشاخيه أو أصحابه

)٧٦٠(  
  ـْصُنُه َوافَْتْح ُهَنا نُوَنُه َدالَ)غُـ(ـًمي َوَهاُهَنا )ِحـ(ـلٌّ )ِظـ(َوَتْسئَلْنِ ِخفُّ الْكَْهِف 

، وأصله فال تسئل حلقته نون )  تسئلن ما ليس لكفال(-)والذي هنا(-)فال تسئلن عن شيء(الذي يف الكهف 
الوقاية بعدها ياء املفعول وهي ثابتة يف الكهف لثبوهتا يف الرسم إال يف وجه عن ابن ذكوان تقدم ذكره يف آخر باب 

نون الزوائد وأما هنا فحذفت الياء ختفيفا فهذه قراءة اجلماعة املرموزين يف هذا البيت واملراد بالتخفيف ختفيف ال
والباقون أحلقوا نون التأكيد اخلفيفة يف آخر الفعل فأدغمت يف نون الوقاية ففتحت الالم وكانت ساكنة ألجل التقاء 

الساكنني فبقيت نون مشددة مكسورة فبهذا قرأ نافع يف الكهف مع إثبات الياء وكذا ابن عامر ويف وجه حذف 
ن كثري بالتشديد إال أن نافعا وابن عامر كسرا النون من غري ياء ابن ذكوان الياء وأما هنا فقرأ ابن عامر ونافع واب



وابن كثري فتح النون ألنه أحلق الفعل نون التأكيد الثقيلة ومل يأت بنون الوقاية وال ياء املفعول وإمنا مل يفعل يف 
 هود فلم ترسم فيها ياء الكهف مثل هذه ألن الياء فيه ثابتة يف الرسم ويلزم من إثبات الياء كسر النون وأما اليت يف

أي اخلفيف يف سورة الكهف وظل محى خربه ولفظ -تسئلن-فأمكن فيها القراءتان وقول الناظم خف الكهف صفة
بال ياء ليشمل لفظ ما يف السورتني وقوله وههنا غصنه أي فرع ذلك ألن من خففه أقل عددا من -تسئلن-بقوله

ائد على تسألن أي مجع وجوه القراءات فيه من فتح وكسر خمفف الكهف وقد سبق معىن وال وفاعله ضمري ع
  وختفيف وتشديد يف السورتني فهو كمن أخرج دلوه مآلنا

)٧٦١(  
  ـمِّالَ)ثُـ(قَْبلَُه النُّونُ ) ِحْصٌن(ضاً َوِفي النَّْملِ )رِ(َتى )أَ(َوَيْوَمِئٍذ َمْع َسالَ فَافَْتْح 

، قريء بفتح امليم وجرها فأما ) و يفتدي من عذاب يومئذل(-سأل سائل-، ويف سورة) ومن خزي يومئذ(يريد 
جرها فظاهر ألنه اسم أضيف إليه ما قبله فكان جمرورا وأما وجه الفتح فكونه أضيف إىل غري متمكن وهو إذ وهذه 

حالة كل ظرف لزم اإلضافة إذا أضيف إىل غري متمكن وجيوز أن ال يبين وعليه القراءة األخرى ، وأما الذي يف 
فهذا -من فزع-، فزاد على فتح امليم عاصم ومحزة لكن الكوفيون نونوا قبله) وهم من فزع يومئذ(نمل وهو ال

فمن جر -يومئذ-إىل-من فزع-معىن قوله قبله النون أي قبل يومئذ زاد الكوفيون نونا أو تنوينا والباقون أضافوا
بو عمرو وابن عامر على أصلهم ومن فتحها مع امليم مع اإلضافة فقراءته واضحة كما سبق شرحه وهو ابن كثري وأ

اإلضافة وهو نافع وحده فوجهه ما تقدم ، فقراءته يف السور الثالث على طريقة واحدة وأما فتح امليم بعد التنوين 
فهو يف قراءة عاصم ومحزة يكون حركة إعراب وهو ظرف منصوب إما بفزع وإما بآمنون وقراءة الكسائي حتتمل 

تح الذي يف هود وسأل العتقاده فيه البناء فكذا لو وجه هذا التنكري يف فزع أنه أريد هتويله أي من األمرين ألنه ف
فزع عظيم وهو الفزع األكرب آمننا اهللا تعاىل منه ومعىن مثل أصلح ألن التنوين جود الفتح على الظرفية ومل خيرج إىل 

  وجه البناء واهللا أعلم
)٧٦٢(  

  ـصِّالَ)فُـ(ـْصلٍ َوِفي النَّْجمِ )فـَ(ـلَى )َعـ(َوالْعَْنكَبُوِت لَمْ ُيَنوَّنْ ثَُموَد َمُع الْفُْرقَاِن 

وعادا ومثودا وقد (، ويف العنكبوت ) وعادا ومثود وأصحاب الرس(، ويف الفرقان ) أال إن مثودا كفروا رهبم(أراد 
ص ومحزة ووافقهما أبو بكر على عدم ، مل ينون اجلميع حف) ومثودا فما أبقى(، ويف النجم ) تبني لكم من مساكنهم

تنوين الذي يف النجم ورمزه يف أول البيت اآليت منا ألن النون لعاصم بكماله يف اصطالح هذه الطريقة عبارة عن أيب 
بكر وحفص معا والباقون نونوا يف اجلميع ووجه التنوين وعدمه مبين على صرف هذه الكلمة وعدم صرفها 

تصرفها ذهابا إىل اسم احلي وتارة تترك صرفها ذهابا إىل اسم القبيلة وكذا اخلالف يف وللعرب فيها مذهبان تارة 
وإىل مثود -سبأ ملا سيأيت يف سورة النمل ، فإن قلت أطلق قوله مثود هنا فما املانع أن يظن أنه أراد اليت يف أول القصة

ذا سابق على كلمة يومئذ فلو كان فيه وهو غري منصرف اتفاقا قلت منع منه أمران ، أحدمها أن ه-أخاهم صاحلا
خالف لذكره قبل مسئلة يومئذ ال يقال إنه يف بعض املواضع يقدم ما تأخر من احلروف ويؤخر ما تقدم كقوله بعد 
هذا البيت ويعقوب مث قال هنا قال سلم ومثله ودرى اكسر مث قال يسبح فتح الياء كذا صف وتوقد البيت ولفظ 

ورة النظم حتوج إىل مثل هذا فإن جوابه أنه ال ضرورة هنا ألن مسئلة يومئذ يف بيت توقد قبل يسبح وإمنا ضر
مستقل فكان ميكنه تأخريه ، األمر الثاين أن مجيع هذه املواضع األربعة املختلف فيها منصوبة واخلالف واقع يف 



بل ال بد من جره عند من صرفه إثبات التنوين وعدمه فقط وأما قوله وإىل مثود فمجرور فال يكفي فيه ذكر التنوين 
كما ذكر بعد ذلك يف لثمود فلم يدخل يف مراده واهللا أعلم ، قال سيبويه ومثود وسبأمها مرة للقبيلتني ومرة للحيني 

وكثرهتما سواء ، قال أبو علي فمن صرف يف مجيع املواضع كان حسنا ومن مل يصرف يف مجيع املواضع فكذلك 
صرف يف موضع آخر إال أنه ال ينبغي أن خيرج عما قرأت به القراء ألن القراءة وكذلك إن صرف يف موضع ومل ي

  سنة فال ينبغي أن حنمل على ما جتوزه العربية حىت ينضم إىل ذلك األثر من

قراءة القراء وقول الناظم على فصل أي على قول فصل واهللا أعلم ، واختار أبو عبيد قراءة التنوين يف هذه املواضع 
  هنا رمست بألف بعد الدال وهو دليل الصرفاألربعة أل

)٧٦٣(  
  ـالَ)كَـ(ـاِضلٍ )فَـ(ـْن )َعـ(ضاَ َوَيْعقُوُب َنْصُب الرَّفْعِ )رِ(ـماَ ِلثَُمودٍ َنوِّنُوا َواخِْفضُوا )نـَ(

ملا قبله  ، صرفه الكسائي فخفضه ونونه موافقة) أال بعدا لثمود(منا من تتمة رمز الذي يف النجم مث ابتدأ لثمود أراد 
، وفتحه الباقون غري منون ألنه غري مصروف وقوله رضى أي ذوي رضى وموضع لثمود نصب ) أال إن مثودا(وهو 

ما بعده وقريء يعقوب بالنصب والرفع فالنصب على تقدير ووهبنا هلا يعقوب من وراء إسحاق ودل عليه معىن 
اره أبو علي وذكر وجهني آخرين على ضعف فيهما ، ألنه يف معىن وهبنا واخت) فبشرناها بإسحاق(قوله تعاىل 

-أحدمها أن يكون جمرورا عطفا على إسحاق والثاين أن يكون منصوبا عطفا على موضع بإسحاق أي فبشرناها
ويعقوب من وراء إسحاق وضعفهما من جهة الفصل بني واو العطف واملعطوف بالظرف فهو كالفصل -بإسحاق

ت بزيد اليوم وأمس عمرو على تقدير وبعمر وأمس مل حيسن ولكن يف الشعر حيتمل بني اجلار واجملرور ولو قلت مرر
مثل ذلك كما جاء بكف يوما يهودي ، ومثله يف الفصل بني حرف العطف واملرفوع وآونة أثايل ويف املنصوب 

عشى وله نظري يف ، يف بيتني معروفني أنشدمها أبو علي وغريه األول البن أمحر والثاين لأل) ويوما أدميها نعال (
، على أن هاد عطف على منذر أي أنت منذر وهاد لكل قوم وقد مضى يف هذه ) ولكل قوم هاد(إعراب بعضهم 

القصيدة وسيأيت حنو من ذلك يف نظم الناظم وذكر وجه العطف مجاعة من أئمة العربية وأما قراءة يعقوب بالرفع 
اء إسحاق يعقوب أو يكون فاعل من وراء على قول األخفش أي فعلى االبتداء وخربه ما قبله أي مولود هلا من رو

واستقر هلا من وراء إسحاق يعقوب ، قال أبو جعفر النحاس وتكون اجلملة يف موضع احلال وأظنه يف البشارة أي 
  فبشرناها بإسحاق متصال به يعقوب قال وجيوز على إضمار

نصب رفعه أو نصب الرفع فيه منقول عن فاضل  فعل أي وحيدث من وراء إسحاق يعقوب وقوله نصب الرفع أي
  كأله أي حفظه

)٧٦٤(  
  ـاعَ َتنَزُّالَ)َشـ(ُهناَ قَالَ ِسلٌْم كْسُرُه َوُسكُوُنُه َوقَْصٌر َوفَْوَق الطُّورِ 

كسره مبتدأ وسكونه وقصر عطف عليه وشاع خرب املبتدأ وتنزال متييز وفوق الطور عطف على هنا أي قوله قال 
هنا ويف الذاريات ومها لغتان كحرم وحرام وحل وحالل وقيل سلم ضد حرب وذلك ألنه -سالم سلم موضع قال

أي قوال ذا -قالوا سالما-نكرهم فقال أنا مسامل لكم ورفعه على حكاية قوله أي سالم عليكم أوامري سالم ونصب
، وأما يف كل موضع ) لوا سالماوإذا خاطبهم اجلاهلون قا(سالمة مل يقصد فيه حكاية قوهلم وكذا معىن قوله تعاىل 

سالم (-)سالم قوال من رب رحيم(-)سالم عليكم مبا صربمت(يقصد التسليم فلم يأت األمر معرفا واألكثر تنكريه 



، ) والسالم على من اتبع اهلدى(-)والسالم علي يوم ولدت(، وجاء معرفا يف ) وسالم عليه يوم ولد(-)على نوح
  نظائر واهللا أعلم وقيل التقدير سلمنا سالما وله

)٧٦٥(  
  ناَ َوَهاهَُنا َحقٌّ إِالَّ اْمرَاَتكَ اْرفَْع وَأَْبِدالَ)َد(ْصلٌ )أَ(َوفَاْسرِ أَِن اْسرِ الَْوْصلُ 

، ومثله يف احلجر ) فأسر بأهلك بقطع من الليل(يريد حيث جاء هذان اللفظان وجاء فأسر يف ثالث سور هنا 
، ففي طه والشعراء عين بالوصل مهزة الوصل وال يظهر لفظها إال ) أن أسر( ، وأما) فأسر بعبادي ليال(والدخان 

على تقدير أن تقف على أن فتبتديء إسر بكسر اهلمزة وأما إذا وصلت فال يظهر إال أثرها وهو حذفها يف الدرج 
ا وقرأ الباقون وكسر النون من أن اللتقاء الساكنني لورش وغريه وأما يف كلمة فأسر فال يظهر أثر إال يف حذفه

هبمزة القطع املفتوحة فالنون من أن ساكنة على أصلها لكنها تفتح حلمزة إذا وقف على أن أسر على رواية نقل 
احلركة له يف الوقف والقراءتان مبنيتان على الفعل الذي منه هذا األمر وفيه لغتان سرى وأسرى فعلى لغة سرى 

ى وعلى لغة أسرى جاءت مهزة القطع كقولك من أعطى أعط جاءت مهزة الوصل يف األمر كقولك ارم من رم
، ويتعلق هبما ) سبحان الذي أسرى(، ويشهد ألسرى قوله تعاىل ) والليل إذا يسر(ويشهد لسرى قوله سبحانه 

، فقريء برفع امرأتك ) وال يلتفت منكم أ حد إال امرأتك(حبث كما ذكرناه يف تفسري آية سبحان فأما قوله تعاىل 
، فإنه منصوب باتفاق ألنه ) إنا منجوك وأهلك إال امرأتك(فقوله ههنا احترازا من الذي يف العنكبوت  ونصبها

مستثىن من موجب وأما هنا فمستثىن من غري موجب فجرى فيه الوجهان النصب والرفع كما سبق يف سورة النساء 
إال واحد وههنا األكثر على النصب فلهذا قال ، لكن مل يقرأ بالنصب مث ) إال قليال(، و ) ما فعلوه إال قليل منهم(

، ليكون مستثىن من موجب وهذا فيه إشكال من ) فأسر بأهلك(مجاعة من أئمة العربية إنه مستثىن من قوله تعاىل 
ال يلتفت (، أن ال يكون أسرى هبا وإذا مل يسر هبا كيف يقال ) فأسر بأهلك(جهة املعىن إذ يلزم من استثنائه من 

، على قراءة الرفع فكيف تؤمر بااللتفات وقد أمر أن ال يسري هبا فهي ملا التفتت كانت قد ) إال امرأتكمنكم أحد 
  سرت معهم قطعا فيجوز أن يكون هو مل يسر هبا ولكنها تبعتهم والتفتت فأصاهبا ما أصاب قومها والذي

ور باإلسراء هبم وال من املنهيني عن يظهر يل أن االستثناء على القراءتني منقطع مل يقصد به إخراجها من املأم
االلتفات ولكن استؤنف اإلخبار عنها مبعىن لكن امرأتك جيري هلا كيت وكيت والدليل على صحة هذا املعىن أن 

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع (مثل هذه اآلية جاءت يف سورة احلجر وليس فيها استثناء أصال فقال تعاىل 
، فلم تقع العناية إال بذكر من أجناهم اهللا تعاىل فجاء شرح ) أحد وامضوا حيث تؤمرونأدبارهم وال يلتفت منكم 

إن عبادي ليس (حال امرأته يف سورة هود تبعا ال مقصودا باإلخراج مما تقدم وحنو ذلك قوله تعاىل يف سورة احلجر 
اء متصل وبىن قوم على ذلك جواب ، قال كثري من املفسرين إنه استثن) لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين

إن عبادي (االستثناء األكثر من األقل ألن الغاوي أكثر من املهتدي وعندي أنه منقطع بدليل أنه يف سورة سبحان 
عبادي -، فأطلق ومل يستثن الغاوين دل على أنه أراد بقوله تعاىل) ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال

لشيطان عليهم سلطان فال حاجة إىل استثناء الغواة منهم فحيث جاء يف احلجر املكلفني وهم ليس ل-املخلصني
استثناء الغواة كان على سبيل االنقطاع أي لكن من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطان فإذا اتضح هذا املعىن لك 

صب والرفع فالنصب لغة أهل علمت أن القراءتني واردتان على ما يقتضيه العربية يف االستثناء املنقطع ففيه لغتان الن
وامحل على (احلجاز وعليها األكثر والرفع لبين متيم وعليها اثنان من القراء وهلذا قلت يف املنظومة اليت يف النحو ، 



، وقول الناظم ارفع وأبدال جيوز بضم اهلمزة وفتحها فضمها على ) املنقطع إال امرأتك يف هود مطلقا فتقوى حجتك
له وفتحها على األمر واأللف يف آخره بدل من نون التأكيد اخلفيفة واملعىن واحكم على املرفوع أنه فعل مل يسم فاع

هذا على قول اجلماعة إنه مستثىن من ذلك ومل خيتلفوا فيه وإمنا -وال يلتفت منكم أحد-أنه بدل من أحد قوله
  اخلالف بينهم يف قراءة النصب منهم من استثناها من ذلك ومنهم من

أبدل فيه اهلمزة ألفا ليتزن له النظم وقد مسع حنو ذلك من العرب -إال امرأتك-وقوله-فأسر بأهلك-من استثناها
يقولون املرأة والكماة فيبدلوهنا ألفا ولزم من هذه العبارة يف نظمه إيهام وذلك أنه قال ارفع وأبدال فيظن أنه أراد ما 

جهة اإلعراب ووقع يل يف تصحيح ما أعربه النحاة معىن حسن لفظ به من إبدال اهلمزة ألفا وإمنا أراد اإلبدال من 
وذلك أن يكون يف الكالم اختصار نبه عليه اختالف القراءتني وكأنه قيل فأسر بأهلك إال امرأتك وكذا روى أبو 

ي فهذا دليل على استثنائها من املسر-وال يلتفت منكم أحد-عبيد وغريه أهنا يف قراءة ابن مسعود هكذا وليس فيها
هبم مث كأنه سبحانه قال فإن خرجت معكم وتبعتكم من غري أن تكون أنت سريت هبا فإنه أهلك عن االلتفات 

غريها فإهنا ستلتفت ويصيبها ما أصاب قومها فكانت قراءة النصب دالة على ذلك املعىن املتقدم وقراءة الرفع دالة 
  شروحعلى هذا املعىن املتأخر وجمموعها دال على مجلة املعىن امل

)٧٦٦(  
  الَ)َد(ـفْوِِه )َصـ(لَى )إِ(ـا َوَسلْ بِِه َوِخفُّ َوإِنْ كُالًّ )ِصَحاًبـ(َوِفي َسِعدُوا فَاْضُمْم 

، أي عن عذاب ) سأل سائل بعذاب(صحابا أي ذا صحاب ويقال سال عنه وسال به مبعىن وعليه محل قوله تعاىل 
، وقال الشيخ سل به مبعىن اعنت به واشتغل به ) بالنساء فإنين  فإن تسألوين( ، وقال علقمة ) فسئل به خبريا(ومنه 

كما يقال سل عنه مبعىن احبث عنه وفتش عنه وإمنا قال ذلك لصعوبة ختريج وجه الضم ألنه يقتضي أن يكون سعد 
 متعديا وهي لغة جمهولة ويدل على وجودها قوهلم مسعود واملعروف أسعده اهللا باأللف وقيل إن سعد لغة هذيل

فمعناها على القراءات من أشكل اآليات وقد نظم يف هذا  -وإن كال ملا ليوفينهم-يقال سعد كما يقال جن وأما
يف -وإن كال-البيت اخلالف يف أن ويف البيت اآليت اخلالف يف ملا واخلالف فيهما يف التشديد والتخفيف فقوله

قية على إعماهلا فقوله كال امسها خمففة كانت أو موضع خفض بإضافة وخف إليه واعلم أن إن جيوز ختفيفها وهي با
مشددة وال جيوز أن يكون املخففة نافية ألهنا قد نصبت كلها وقد دخلت الالم يف اخلرب إال يف قراءة من شدد كما 
يأيت فهي قراءة أيب بكر وحده وقوله إىل صفوه دال خرب وخف وإن كال واهلاء يف صفوه للخف وفاعل دال ضمري 

القاريء أي إىل صفو اخلف أدىل القاريء دلوه مث استخرجها أي وجد قراءة حلوة فقرأ هبا يقال دلوت  عائد إىل
، واجتزى الشاطيب بقوله دال عن أن يقول أدىل ) فأدىل دلوه(الدلو نزعتها وأدليتها أرسلتها يف البئر قال اهللا تعاىل 

وقال صاحب الصحاح قد جاء يف الشعر الدايل مبعىن  فدال ألنه ال يوصف بأنه دال إال بعد أن يكون أدىل دلوه ،
  املديل فإذا كان األمر كذلك ظهر قول الناظم داي ال إىل صفوه مبعىن أدىل دلوه إليه واهللا أعلم

)٧٦٧(  
  َوِفيها َوِفي يس وَالطَّارِقِ الُعال ُيَشدِّدُ لَمَّا كَاِملُ َنصَّ فَاْعَتال العلى

ا للسور الثالث نظر من جهة أن بعضها معرب عنه بالضمري واملضمر ال يوصف العلى نعت للطارق ويف جعله نعت
، أربع ختفيفهما ) أن وملا(فأشار إىل قوة قراءة من شدد ملا بقوله كامل نص فاعتال فالقراءات يف هاتني الكلمتني 



ديد إن وختفيف ملا لنافع وابن كثري تشديدمها البن عامر ومحزة وحفص ختفيف إن وتشديد ملا أليب بكر وحده تش
-أليب عمرو والكسائي فمن شدد إن وخفف ملا فالالم يف ملا هي اليت تدخل فيما كان يف خرب إن والالم يف

، غري أن الالم يف ملن داخلة على االسم ويف ملا داخلة ) وإن منكم ملن ليبطئن(جواب قسم حمذوف ومثله -ليوفينهم
يف ملا زائدة لتفرق بني الالمني الم التوكيد والم القسم وقيل -ما-خلرب وعلى موضع اخلرب وقام القسم وجوابه مقام ا

، ) لئن أشركت ليحبطن عملك(مبعىن الذي وزاد بعضهم فجعلها مبعىن من وقيل الالم يف ملا موطئة للقسم مثل 
يب عمرو واملعىن وإن مجيعهم واهللا ليوفينهم ربك أعماهلم من حسن وقبح وإميان وجحود فهذا تعليل قراءة أ

، مث جعل الالم اليت فيها ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء(والكسائي ، قال الفراء جعل ما امسا للناس كما جاز 
جوابا ألن وجعل الالم اليت يف ليوفينهم ال ما دخلت على نية ميني فيما بني ما وصلتها كما تقول هذا من ليذهنب 

، مث قال بعد ذلك ما يدل على أن الالم مكررة فقال إذا ) ن ليبطئنوإن منكم مل(وعندي ما لغريه خري منه ومثله 
ولو أن قومي مل يكونوا عزة (عجلت العرب بالالم يف غري موضعها أعادوها إليه حنو إن زيدا إلليك حملسن ومثله ، 

مد اهللا لصاحل ، قال أدخلها يف بعد وليس مبوضعها ومسعت أبا اجلراح يقول إين حب) لبعد لقد اللقيت البد مصرعا
وقال أبو علي يف قراءة من شدد إن وخفف ملا وجهها بني وهو أنه نصب كال بأن وأدخل الم االبتداء على اخلرب 

وهي اليت يتلقى هبا القسم وختتص بالدخول على الفعل فلما اجتمع الالمان فصل -ليويف-وقد دخل يف اخلرب الم
  انت زائدة للفصل ومثله يف الكالم إنبينهما كما فصل بني أن والالم فدخلت ما وإن ك

، وهي قراءة ابن كثري ونافع ، ) إن وملا(زيدا ملا لينطلقن ، قال هذا بني ويلي هذا الوجه يف البيان قراءة من خفف 
قال سيبويه حدثنا من نثق به أنه مسع من العرب من يقول إن عمرا ملنطلق كما قالوا كأن ثدييه حقان قال ووجهه 

، مشبهة يف نصبها بالفعل والفعل يعمل حمذوفا كما يعمل غري حمذوف حنو مل يك زيد منطلقا ) إن:أن(من القياس 
، وكذلك ال أدر ، قلت فتعليل هذه القراءة كاليت قبلها سواء والالم يف ملا هي الفارقة بني ) فال تك يف مرية(

م نصبوا وهو وجه ال أشتهيه ألن الالم ال يقع املخففة من الثقيلة والنافية وقال الفراء وأما الذين خففوا أن فإهن
الفعل الذي بعدها على شيء قبله فلو وقعت كل لصلح ذلك كما يصلح أن يقول إن زيدا لقائم ال يصلح إن زيدا 
الضرب ألن تأويلها كتأويل إال ، قلت واستشكل أبو علي وغريه قراءة من شدد ملا هنا يف سورة هود سواء شدد 

وإذا نصب باملخففة كانت مبنزلة املثقلة فكما ال حيسن إن زيدا إال منطلق ألن -كال-ه قد نصب هباإن أو خففها ألن
إال إجياب بعد نفي ومل يتقدم هذا إال إجياب مؤكد فكذا ال حيسن إن زيدا ملا منطلق ألنه مبعناه وإمنا شاع نشدتك 

، ومثل ) تاهللا تفتأ( فعلك فحرف النفي مراد مثل باهللا إال فعلت وملا ألن معناه الطلب فكأنه قال ما أطلب منك إال
أبو علي بقوهلم شر أهر ذا ناب أي ما أهره إال شر قال وليس يف اآلية معىن النفي وال الطلب وحكى عن الكسائي 
 أنه قال ال أعرف وجه التثقيل يف ملا ، قال أبو علي ومل يبعد فيما قال قال أبو جعفر النحاس القراءة بتشديدها عند

أكثر النحويني حلن حكى عن حممد بن يزيد أن هذا ال جيوز وال يقال إن زيدا إال ألضربنه وال ملا ألضربنه قال وقال 
الكسائي اهللا جل وعز أعلم هبذه القراءة ما أعرف هلا وجها قال وللنحويني بعد هذا فيها أربعة أقوال فذكرها 

ها خامسا هو احلق إن شاء اهللا تعاىل ، األول قاله الفراء وتبعه خمتصرة وأنا أبسطها وأنبه على ما فيها مث أذكر وج
  فيه مجاعة قال أراد ملن ما فلما اجتمع

وإين ملا أصدر األمر (ثالث ميمات حذف واحدة فبقيت ثنتان فأدغمت إحدامها يف األخرى كما قال الشاعر ، 
من اجلارة مبا فانقلبت النون أيضا ميما ، قال نصر بن علي الشريازي وصل ) وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادر



لإلدغام فاجتمعت ثالث ميمات فحذفت أحديهن فبقي ملا بالتشديد قال وما هاهنا مبعىن من وهو اسم جلماعة الناس 
، أي من طاب واملعىن وإن كال من الذين ليوفينهم ربك أعماهلم أو من مجاعة ) فانكحوا ما طاب(كما قال تعاىل 

ماهلم ، قال املهدوي حذفت امليم املكسورة والتقدير ملن خلق ليوفينهم وجوز أن يكون تقدير هذا ليوفينهم ربك أع
الوجه ملن ما بفتح امليم وتكون الالم داخلة على من اليت مبعىن الذي وما بعدها زائدة ، قال فقلبت النون ميما 

وهي املبدلة من النون فقيل ملا قلت  وأدغمت يف امليم اليت بعدها فاجتمعت ثالث ميمات فحذفت الوسطى منهن
فقد صار هلذا الوجه الذي استنبطه الفراء تقديران وسبق املهدوي إىل التقدير الثاين أبو حممد مكي وقال التقدير وإن 
كال خللق ليوفينهم ربك قال فريجع إىل معىن القراءة األوىل اليت بالتخفيف وهذا هو الذي حكاه الزجاج فقال زعم 

ويني أن معناه ملن ما مث قلبت النون ميما فاجتمعت ثالث ميمات فحذفت الوسطى قال وهذا القول ليس بعض النح
بشيء ألن من ال جيوز حذفها ألهنا اسم على حرفني وقال النحاس قال أبو إسحاق هذا خطأ ألنه حيذف النون من 

قبل احلرف املدغم يف حنو قوم مالك  من فيبقى حرف واحد وقال أبو علي إذا مل يقو اإلدغام على حتريك الساكن
فأن ال جيوز احلذف أجدر قال علي إن يف هذه السورة ميمات اجتمعت يف اإلدغام أكثر مما كان جيتمع يف ملن ما ومل 

، فإذا مل حيذف شيء من هذا فأن ال حيذف مث أجدر ، قلت ) وعلى أمم ممن معك (حيذف منها شيء وذلك قوله 
، أصله لكن أنا مث حذفت اهلمزة ) لكنا هو اهللا ريب(اط حسن وهو قريب من قوهلم يف وما ذكره الفراء استنب

  وأدغمت النون يف النون وكذا قوهلم أما أنت منطلقا انطلقت قالوا املعىن ألن كنت منطلقا

مثاين ميمات مخس ظاهرة -أمم ممن معك-وما أحسن ما استخرج الشاهد من البيت الذي أنشده واجتمع يف
ين يف أمم والنون من ممن كالمها تقلب ميما وتدغم يف امليم بعده على ما متهد يف باهبما يف األصول مث إن والتنو

والبغي (الفراء أراد أن جيمع بني قراءيت التخفيف والتشديد من ملا يف معىن واحد فقال مث خيفف كما قرأ بعض القراء 
، معناه ) وامشت العداة بنا فأضحوا لدى تباشرون مبا لقينا( حبذف الياء عند الياء أنشدين الكسائي شعرا ،) يعظكم

يتباشرون فحذف ياؤه الجتماع الياءات قلت األوىل أن يقال حذفت ياء اإلضافة من لدى فبقيت الياء الساكنة 
ابتة باإلسكان على ما سبق وأما الياء من يتباشرون فث-يا بين-قبلها املنقلبة عن ألف لدى وهو مثل قراءة من قراءة

لداللتها على املضارعة قال ومثله كأن من آخرها القادم يريد إىل القادم فحذف عند الالم الالم األوىل قلت ألن 
آخر إىل حذف اللتقاء الساكنني ومهزة الوصل من القادم حتذف يف الدرج فاتصلت الم إىل بالم التعريف يف القادم 

األوىل ألن الثانية دالة على التعريف فلم يبق من حروف إىل غري فحذفت الثانية على رأيه واألوىل أن يقال حذفت 
، يف من من الكذب ) ملكذب(اهلمزة فاتصلت بالم القادم فبقيت اهلمزة على كسرها وهذا قريب من قوهلم 

لها ملا ، بنو فالن أي على املاء ، القول الثاين قال الزجاج زعم املازين أن أص) وعلماء(، يف بين العنرب ) وبالعنرب(
بالتخفيف مث شددت امليم قال وهذا ليس بشيء ألن احلروف حنو رب وما أشبهها ختفف ولسنا نثقل ما كان على 

بالتنوين من ملمته ملا أي -وإن كال ملا ليوفينهم-حرفني ، الثالث قال النحاس قال أبو عبيد القاسم بن سالم األصل
بغري تنوين وبتنوين ، قلت الذي يف كتاب القراءات أليب -ا تترامث أرسلنا رسلن-مجعته مث بين منه فعلى كما قريء
منونة يريد مجيعا قال وهي صحيحة املعىن إال أهنا خارجة عن قراءة الناس -وإن كال ملا-عبيد وروى عن بعض القراء

  وإن-ليوفينهم-شديدا-وإن كال-وقال الفراء املعىن

-وتأكلون التراث أكال ملا-منونا كما قال-وإن كال ملا-وقال أبو علي وقد روى أنه قريء -ليوفينهم-حقا-كال
فوصف باملصدر وينبغي أن يقدر املضاف إليه كل نكرة ليحسن وصفه بالنكرة وال يقدر إضافته إىل معرفة فيمتنع أن 



إمنا  تكون ملا وصفا له وال جيوز أن تكون حاال ألنه ال شيء يف الكالم عامل يف احلال قال فإن قال إن ملا فيمن ثقل
هي ملا هذه وقف عليها باأللف مث أجرى الوصل جمرى الوقف فذلك مما جيوز يف الشعر ، قال ابن جين معىن ملا 

بالتنوين توفية جامعة ألعماهلم مجعا وحمصلة ألعماهلم حتصيال فهو كقولك قياما ألقومن وقعودا ألقعدن قال الشيخ 
عيد وحذف التنوين من املنصرف يف الوصل أبعد قال وقيل ملا فعلى أبو عمرو رمحه اهللا استعمال ملا يف هذا املعىن ب

من اللم ومنع الصرف ألجل ألف التأنيث واملعىن فيه مثل مضى ملا املنصرف قال وهذا أبعد إذ ال تعرف ملا فعلى 
وليس ذلك  هبذا املعىن وال بغريه مث كان يلزم هؤالء أن مييلوا ملن أمال وهو خالف اإلمجاع وأن يكتبوها بالياء

مبستقيم ، قلت فهذه ثالثة أوجه وهي مخسة يف املعىن ألن األول اختلف يف تقديره على وجهني ملن ما بكسر امليم 
وفتحها وهذا الثالث اختلف يف ألفه على وجهني أحدمها أهنا بدل من التنوين والثاين أهنا للتأنيث ، القول الرابع قال 

، مث أتبع ذلك ) إن كل نفس ملا عليها حافظ(مثل ) إال(يف معىن ) إن ملا(ريه الزجاج وقال بعضهم قوال وال جيوز غ
بكالم طويل مشكل حاصله أن معىن إن زيد ملنطلق ما زيد إال منطلق فأجريت املشددة كذلك يف هذا املعىن إذا 

ات بالالم اليت يف معىن كانت الالم يف خربها وعملها النصب يف امسها باق حباله مشددة وخمففة واملعىن نفي بأن وإثب
إال وملا مبعىن إال قلت قد تقدم إنكار أيب على جواز إال يف مثل هذا املوضع فكيف جيوز ملا اليت مبعناها على أن من 

األئمة من أنكر جميء ملا مبعىن إال قال أبو عبيد أما من شدد ملا يتأوهلا إال فلم جند هذا يف كالم العرب ومن قال هذا 
  رأيت القوم ملا لزمه أن يقول

أخاك يريد إال أخاك وهو غري موجود ، قال الفراء وأما من جعل ملا مبنزلة إال فإنه وجه ال نعرفه وقد قالت العرب 
مع اليمني باهللا ملا قمت عنا وإال قمت عنا فأما يف االستثناء فلم تقله يف شعر وال غريه أال ترى أن ذلك لو جاز 

ا زيدا ، قلت وقد ذكر ابن جين وغريه أن إال تقع زائدة فال بعد يف أن تقع ملا اليت لسمعت يف الكالم ذهب الناس مل
مبعناها زائدة فهذا وجه آخر فصارت الوجوه سبعة والصحيح يف معىن ملا املشددة يف هذه السورة ما قاله الشيخ أبو 

ي ملا اجلازمة حذف فعلها للداللة عليه عمرو رمحه اهللا يف أماليه املفرقة على مواضع من القرآن وغريه قال ملا هذه ه
ملا ثبت من جواز حذف فعلها يف قوهلم خرجت وملا وسافرت وملا وحنوه وهو سائغ فصيح فيكون املعىن وإن تال ملا 

، مث ذكر ) فمنهم شقي وسعيد(يهملوا وملا يتركوا ملا قدم من الداللة عليه من تفصيل اجملموعني كقوله تعاىل 
قال وما أعرف وجها أشبه من هذا وإن  -ليوفينهم ربك أعماهلم-ء وجمازاهتم مث بني ذلك بقولهاألشقياء والسعدا

كانت التنوسي تستبعده من جهة أن مثله مل يقع يف القرآن قال والتحقيق يأىب استبعاد ذلك قلت هذا وجه مليح 
ابن السكيت شاهدا على  ومعىن صحيح والسكوت على ملا دون فعلها قد نص عليه الزخمشري يف مفصله وأنشد

، وقال يف معناه بدءا أي سيدا ) فجئت قبورهم بدءا وملا فناديت القبور فلم جيبنه(ذلك يف كتاب معاين الشعر له ، 
وبدؤ القوم أي سيدهم وبدء اجلزو خرب أنصبائها قال وقوله وملا أي مل أكن سيدا إال حني ماتوا فإين سدت بعدهم 

، قلت ونظري السكوت على ملا ) ار فسدت غري مدافع ومن الشقاء تفردي بالسوددخلت الدي(كما قال اآلخر ، 
، ) أزف الترحل غري أن ركاينا ملا تزل برحالنا وكأن قد(دون فعلها سكوت النابغة على قد دون فعلها يف قوله ، 

ذكورة يف قراءة ابن أي وكأن قد زالت قال الشيخ أبو عمرو وأما قراءة أيب بكر فلها وجهان أحدمها الوجوه امل
  عامر وغريه فتكون أن خمففة من الثقيلة يف قراءهتم والوجه

-الثاين أن تكون أن نافية ويكون كال منصوبا بفعل مضمر تقديره وإن أرى كال أو إن أعلم وحنوه وملا مبعىن إال حنو
هذا الوجه الذي هو غري  ومن هاهنا كانت أقل إشكاال من قراءة ابن عامر لقبوهلا-إن كل نفس ملا عليها حافظ



مستبعد ذلك االستبعاد وإن كان يف نصب االسم الواقع بعد حرف املنفي استبعاد ولذلك اختلف يف مثل قوله إال 
رجال جزاه اهللا خريا هل هو منصوب بفعل مقدر ونون ضرورة فاختار اخلليل إضمار الفعل واختار يونس التنوين 

لقرارات يف تشديدان وملا يف ختفيفها يف هذه السورة وهو من املواضع املشكلة للضرورة قلت فهذا ما يتعلق بتوجيه ا
غاية اإلشكال وقد اتضحت واحلمد هللا وإن كان قد طال الكالم فيها فالبد يف املواضع املشكلة من التطويل زيادة 

تصر واهللا املوفق ، والذي يف يف البيان ولو كان الشرح الكبري بلغ هذا املوضع مل حيتج إىل هذا التطويل يف هذا املخ
، إن يف املوضعني للنفي ألن كل ) إن كل نفس ملا عليها حافظ(، ويف الطارق ) إن كل ملا مجيع لدينا حمضرون(يس 

مرفوع بعدها فلم حيتج أن جتعلها املخففة من الثقيلة على قراءة من شدد ملا وملا مبعىن إال ومن خففها فهي الم 
  هي املخففة من الثقيلة ومل تعمل واهللا أعلم االبتدا وما زائدة وإن

)٧٦٨(  
  ـالَ)َعـ(ذّ )إِ(ـْسنٍ بُِخلِْفِه َوَيْرجُِع ِفيه الضَّمُّ وَالْفَْتُح )لُـ(ـصِّ )َنـ(ـي )ِف(َويف ُزْخُرٍف 

الكالم فيه كالكالم يف الذي يف يس والطارق ولسن مجع لسن بكسر -وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا-يريد
سني وهو الفصيح ألن اللسن بفتح السني الفصاحة يقال لسن الكسر فهو لسن ولسن وقوم لسن مل يوافق ابن ال

ذكوان على تشديد اليت يف الزخرف وعن هشام فيها خالف وتقدير البيت والتشديد يف حرف الزخرف مستقر يف 
ه نظائر وهو إسناد الفعل إىل املفعول فاخلالف فيه ظاهر سبق ل-وإليه يرجع األمر كله-نص قوم فصحاء نقلوه وأما

  أو الفاعل
)٧٦٩(  

  وَاْرتَاَد َمْنزِالَ) َعمَّ(ـلْماً )ِعـ(َوَخاطََب َعمَّا َيْعَملُونَ بِهاَ وآِخرَ النَّْملِ 
عما تعملون فاعل خاطب جعله خماطبا ملا كان اخلطاب فيه وعلما مفعول خاطب أي خاطب ذوي علم وفهم وهم 

خ هو مصدر أي اعلم ذلك علما وآخر النمل يروي جبر الراء ونصبها فاجلر عطفا على الضمري بنو آدم وقال الشي
والنصب عطفا على موضع اجلار واجملرور كأنه قال هنا وآخر النمل وكال املوضعني -به واألرحام-يف هبا مثل قراءة
ه وسلم واملؤمنني والغيبة رد على فاخلطاب هنا للنيب صلى اهللا علي) وما ربك بغافل عما تعملون(يف آخر السورة 

، والغيبة إخبار عنهم وارتاد ) سرييكم آياته(، واخلطاب يف آخر النمل رد على قوله ) وقل للذين ال يؤمنون(قوله 
معناه طلب والضمري يف عم وارتاد للعلم أي علما عم العقالء من بين آدم املخاطبني واختار موضعا لنزوله وحلوله 

  مث ذكر ياآت اإلضافة فقال فيهم واهللا أعلم
)٧٧٠(  

  َوَياآتُهاَ َعنِّي وَإِنِّي ثَمَانِياَ َوَضْيِفي َولكِنِّي وَُنْصِحَي فَاقَْبالَ

، ) إين أخاف عليكم-إين أخاف إن عصيت(يف مثانية مواضع -إين-فتحها نافع وأبو عمرو و-إنه لفرح-أراد عىن
إين أراكم (أعوذ بك فتح اخلمس احلرميان وأبو عمرو  ، إين) إين أعوذ بك-إين أعظك(يف قصيت نوح وشعيب 

، فتحها نافع ) إين أشهد اهللا(، فتحها نافع وأبو عمرو ) إين إذا ملن الظاملني(، فتحها نافع وأبو عمرو والبزي ) خبري
ه أي هذ) أراكم أعوذ أشهد الوعظ مع إذا أخاف ثالثا بعد أن تكمال(وقد ضبطت هذه الثمانية يف بيت فقلت ، 

، فتحها ) ولكين أراكم(، فتحها نافع وأبو عمرو ) ضيفي أليس(األلفاظ بعد إين ونبهت بالوعظ على أعظكم و
وال ينفعكم نصحي إن أردت فتحها نافع وأبو عمرو فهذه اثنتا عشرة ياء وقوله مثانيا -البزي ونافع وأبو عمرو



انيا مصروف قال اجلوهري ألنه ليس جبمع فيجري جمرى نصب على احلال من إين أي خذها مثانيا أو فاقبلها مثانيا ومث
جوار وسوار يف ترك الصرف وما جاء يف الشعر غري مصروف فهو على توهم أنه مجع وأراد فاقبلن فأبدل من نون 
ه التأكيد ألفا وياءاهتا مبتدأ وجيوز نصبه بكسر التاء مفعوال لقوله فاقبال وعىن وما بعده بدل منه وما أحلى ما اتفق ل

  من اتصال هاتني اللفظتني ونصحي فاقبال واهللا أعلم
)٧٧١(  

  ِشقَاِقي َوَتْوِفيِقي َوَرْهِطَي ُعدَّهاَ َوَمْع فَطََرنْ أَجْرِي َمعاً ُتْحصِ ُمكِْمالَ

، فتحها نافع وأبو عمرو وابن عامر ) وما توفيقي إال باهللا(، فتحها احلرميان وأبو عمرو ) شقاقي أن يصيبكم(أراد 
) إن أجري إال(، فتحها نافع والبزي ) فطرين أفال تعقلون(، فتحها احلرميان وأبو عمرو وابن ذكوان ) ي أعزأرهط(

، موضعان يف قصيت نوح وهود فلهذا قال أجري معا سكنهما ابن كثري ومحزة والكسائي وأبو بكر ونصب معا 
قوله عدها ومكمال حال من فاعل حتص  كنصب مثانيا فهذه مثاين عشرة ياء إضافة وقوله حتص جمزوم ألنه جواب

، أثبتها يف الوصل أبو ) وال ختزون يف ضيفي(، أثبتها يف الوصل أبو عمرو وورش ) فال تسئلن(وفيها ثالث زوائد 
، أثبتها يف الوصل نافع وأبو عمرو والكسائي وأثبتها ابن كثري يف احلالني ) يوم يأت ال تكلم نفس(عمرو وحده 

  )يدت فال تسئلن ما يوم يأت ال تكلم ال ختزون يف ضيفي العالوز(وقلت يف ذلك ، 
  سورة يوسف

)٧٧٢(  
  َوَيا أََبِت افَْتْح َحْيثُ َجا ِالْبنِ َعاِمر َوُوحَِّد ِللَْمكِّي آَياتُ الْوِالَ

اء اخلالف يف يا أبت مثل ما سبق يف يا ابن أم ويا بين بالفتح والكسر والتاء يف يا أبت تاء تأنيث عوضت عن ي
اإلضافة يف قراءة من كسرها ألنه حركها حبركة ما قبل ياء اإلضافة لتدل على ذلك وهي يف قراءة من فتح عوض 
من األلف املبدلة من ياء اإلضافة يف قولك يا أبا وفتحت حتريكا هلا حبركة ما قبل األلف وقيل جيوز أن يكون الفتح 

، باإلفراد أي آية عجيبة كما جاء يف ) آية للسائلني(ابن كثري على حد قوهلم يف الترخيم يا أميمة بالفتح وقراءة 
إن يف ذلك (-)إن يف ذلك آلية(، والباقون باجلمع كما جاء يف مواضع ) لقد كان يف قصصهم عربة(آخر السورة 

رية قد ، ووجه القراءتني ظاهر وكم من آية يف ضمنها آيات واختار أبو عبيد قراءة اجلمع وقال ألهنا عرب كث) آليات
، أي ذات الوال أي القريبة من قوله يا أبت وال خالف ) آيات للسائلني(كانت فيهم والوال القرب وهو صفة لقوله 

  )وكأين من آية يف السموات واألرض(يف إفراد اليت يف آخر السورة 
)٧٧٣(  

  ي ُمفَصَّالَغََياَباٍت ِفي الَْحْرفَْينِ بِالَْجْمعِ َناِفٌع َوَتأَْمُنناَ ِللْكُلِّ ُيخْفَ
، والغيابة ما يغيب فيه ) وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابت اجلب(-)وألقوه يف غيابت اجلب(يريد باحلرفني موضعني ومها 

شيء وغيابة البئر يف جانبه فوق املاء فوجه اإلفراد ظاهر ووجه اجلمع أن جيعل كل موضع مما يغيب غيابة مث جيمع أو 
بعض غيابات اجلب أو أريد باجلب اجلنس أي ألقوه يف بعض غيابات األجبية  كان يف اجلب غيابات أي ألقوه يف

، فأصله ال تأمننا بنونني على وزن تعلمنا وقد قريء كذلك على األصل وهي قراءة شاذة ألهنا ) مالك ال تأمنا(وأما 
هورين له ، على خالف خط املصحف ألنه رسم بنون واحدة فاختلفت عبارة املصنفني عن قراءة القراء املش

وحاصل ما ذكروه ثالثة أوجه إدغام إحدى النونني يف األخرى إدغاما حمضا بغري إمشام إدغام حمض مع اإلمشام إخفاء 



ال إدغام وهذه الوجوه الثالثة هي احملكية عن أيب عمرو يف باب اإلدغام الكبري فاإلخفاء هو املعرب عنه بالروم ومل 
ني اإلخفاء يف هذا البيت واإلدغام مع اإلمشام يف البيت اآليت ومال صاحب يذكر الشاطيب يف نظمه هنا غري وجه

التيسري إىل اإلخفاء وأكثرهم على نفيه قال يف التيسري مالك ال تأمننا بإدغام النون األوىل يف الثانية وإمشامها الضم 
لك إخفاء ال إدغاما صحيحا ألن قال وحقيقة اإلمشام يف ذلك أن يشار باحلركة إىل النون ال بالعضو إليها فيكون ذ

احلركة ال تسكن رأسا بل يضعف الصوت هبا فيفصل بني املدغم واملدغم فيه لذلك وهذا قول عامة أئمتنا وهو 
الصواب ، لتأكيد داللته وصحته يف القياس فهذا معىن قول الناظم للكل خيفى مفصال أي نفصل إحدى النونني عن 

أبو بكر ابن مهران يف كتاب اإلدغام مالك ال تأمننا باإلشارة إىل الضمة وتركها  اآلخر خبالف حقيقة اإلدغام وقال
قال ومل حيك عن أحد منهم إال اإلدغام احملض من أشار منهم ومن ترك ولو أراد من أشار اإلخفاء دون اإلدغام 

  لفرقوا وبينوا وقالوا أدغم فالن وأخفى فالن فلما قالوا ادغم فالن

ومل يشر درينا أهنم أرادوا اإلدغام دون اإلخفاء وأنه ال فرق عندهم بني اإلشارة وتركها واهللا وأشار وأدغم فالن 
  أعلم ، وقال صاحب الروضة ال خالف بني مجاعتهم يف التشديد واهللا أعلم

)٧٧٤(  
  َتطَوَّالَ) ِحْصنٍ(َوأُْدغََم َمْع إِْشَماِمِه الَبْعُض َعنُْهُم َونَْرَتْع َوَنلَْعْب َياُء 

ي فعل ذلك بعض املشايخ عن مجيع القراء وهذا الوجه ليس يف التيسري وقد ذكره غري واحد من القراء والنحاة أ
حىت قال بعضهم أمجعوا على إدغام ال تأمننا قال ابن جماهد كلهم قرأ ال تأمنا بفتح امليم وإدغام النون األوىل يف 

اقا قال أبو علي وجهه أن احلرف املدغم مبنزلة احلرف املوقوف واإلشارة إىل إعراب النون املدغمة بالضم اتف-الثانية
عليه من حيث مجعهما السكون فمن حيث أمشوا احلرف املوقوف عليه إذا كان مرفوعا يف اإلدراج أمشوا النون 

املدغمة يف تأمنا قال وليس هذا بصوت خارج إىل ذلك اللفظ إمنا هو هتيئة العضو إلخراج ذلك الصوت به ليعلم 
التهيئة أنه يريد ذلك املهيأ له قال وقد جيوز يف ذلك وجه آخر يف العربية وهو أن يتبني وال يدغم ولكنك ختفي ب

احلركة وإخفاؤها هو أن ال تشبعها بالتمطيط ولكنك ختتلسها اختالسا قلت وهذا هو الوجه املذكور يف البيت 
عالم بأن النون من تأمن كانت مرفوعة وصفة ذلك أنك األول وقال أبو احلسن احلويف مجهور القراء على اإلمشام لإل

تشري إىل الضمة من غري صوت مع لفظك بالنون املدغمة وهو شيء حيتاج إىل رياضة قال مكي ال تأمنا بإمشام النون 
الساكنة الضم بعد اإلدغام وقبل استكمال التشديد هذه ترمجة القراء قلت ووجه اإلمشام الفرق بني إدغام املتحرك 

، ) يرتع ويلعب(وإدغام الساكن ، قال الفراء تشري إىل الرفعة وإن تركت فال بأس كل قد قريء به والياء يف 
  ليوسف والنون جلميع اإلخوة مث ذكر خالف القراء يف العني فقال

)٧٧٥(  
  ٌت َوُميِّالَثَْب(ـماً وَُبشَْراَي َحذُْف الَْياِء )حـِ(و )ذُ(َوَيرَْتْع ُسكُونُ الْكَْسرِ ِفي الَْعْينِ 

من أسكن العني فللجزم وقراءته من رتع يرتع أي يتسع يف اخلصب ومن كسرها فهو من ارتعى يرتعي يفتعل من 
الرعي فحذف الياء للجزم وأثبتها قنبل يف وجه على ما تقدم يف باب الزوائد فقرأه الكوفيون بالياء وسكون العني 

امر وأيب عمرو بالنون وسكون العني وقراءة ابن كثري بالنون وكسر وقراءة نافع بالياء وكسر العني وقراءة ابن ع
) بشراي(العني وبإشباع كسرهتا يف وجه ففي يرتع مخس قراءات ويف يلعب قراءتان الياء حلصن والنون للباقني وأما 
إليه  ، فمن حذف ياءه كأن قد نادى البشرى من غري إضافة أي أقبلي فهذا وقتك والباقون على إضافة البشرى



وكالمها ظاهر وقوله ثبت أي قراءة ثبت يقال رجل ثبت أي ثابت القلب مث ذكر يف البيت اآليت أن محزة والكسائي 
  أماال األلف على أصلهما ألهنا ألف تأنيث ال سيما وقبلها راء فقال

)٧٧٦(  
  َعْنُه تَفَضَّالَ ـهْبِذَا وَِكالَُهَما َعنِ اْبنِ الَْعالَ َوالْفَْتُح)جِـ(ـفَاًء َوقَلِّلْ )شـِ(

شفاء حال من املمال أي ذا شفاء وقلل أي أمل بني بني وجهبذا أي مشبها جهبذا وهو الناقد احلاذق يف نقده ومجعه 
جهابذة كأنه أشار بذلك إىل التأنق يف التلفظ بني بني فإهنا صعبة على كثري ممن يتعاطى علم القراءة أي أماهلا ورش 

إمالة ذوات الراء مث قال وكالمها مبعىن اإلمالة والتقليل رويا عن أيب عمرو وروى عنه بني اللفظني على أصله يف 
الفتح وهو األشهر وعليه أكثر أهل األداء وليس يف التيسري غريه واختاره أبو الطيب ابن غلبون بني اللفظني قال 

لة عن أيب عمرو من طريق مكي وقد ذكر عن أيب عمرو مثل ورش والفتح أشهر وحكى أبو علي األهوازي اإلما
اليزيدي قال مكي أما اإلمالة احملضة فهي أقيس من الوجهني األخريين ألنه أمال البشرى إمالة حمضة وأمال الرؤيا 

بني اللفظني فكما أمال رؤياي بني اللفظني كذلك يقتضي أن مييل بشراي على قياس أصله والفتح فيه وبني اللفظني 
 إمالته قلت وعلل الداين الفتح بأن ألف التأنيث هنا رمست ألفا ففتح ليدل على خروج عن األصل الذي طرده يف

  ذلك ويلزم على هذا القياس أن ال مييل رؤياي بني اللفظني كذلك واهللا أعلم
)٧٧٧(  

  الَ)ُد(ـَوى ُخلْفُُه )ِلـ(ـَسانٌ َوَضمُّ التَّا )لـِ(ـفْؤٍ َوَهْمُزُه )كُـ(ْصلُ )أَ(َوَهْيَت بِكَْسرٍ 

أصل عامل كفؤ ومهزه لسان أي لغة وقصر لفظ التاء ولوى ضرورة ولوى خلفه مبتدأ ودال خربه وقد سبق معناه  أي
يقال هيت كأين وهيت كحيث وهيت مثل غيظ قريء هبذه الثالث اللغات وزاد هشام اهلمز وهو من أهل كسر 

كجري ومل يقرأ هبذه اللغة وقيل املهموز اهلاء وضم التاء وفتحها وهو اسم فعل مبعىن هلم وأسرع ويقال أيضا هيت 
فعل من هاء يهييء كجاء جييء إذا هتيأ فعلى الفتح وهو املشهور عن هشام يكون خطابا ليوسف على معىن حسنت 
هيئتك أو على معىن هتيأ أمرك الذي كنت أطلبه ألهنا ما كانت تقدر يف كل وقت على اخللوة به وحتتمل قراءة نافع 

لها اهلمز فخففت وقال أبو علي يشبه أن يكون هيت مهموزا بفتح التاء ومها من الراوي ألن وابن ذكوان أن أص
اخلطاب يكون من املرأة ليوسف وهو مل يتهيأ هلا ولو كان لقالت له هئت يل وجوابه أن يقال وقع قوهلا لك بيانا ال 

  واهللا أعلم) بلغ معه السعي(-)نوكانوا فيه من الزاهدي(متعلقا هبيت واملعىن لك أقول واخلطاب لك ومثله 
)٧٧٨(  

  َتجَمَّالَ) ِحْصٌن(ـَوى َوِفي الُْمخِْلِصَني الْكُلّ )ثَـ(َوِفي كَاَف فَْتُح الَّالمِ ِفي ُمْخِلصاً 
، يف سورة مرمي ومساها كاف ألهنا استفتحت هبذه احلروف فصارت كصاد ونون وقاف ويف ) إنه كان خملصا(يريد 

ل أي حيث جاء معرفا بالالم فقوله خملصني له الدين ال خالف يف كسر المه ومعىن الكسر قوله ويف املخلصني الك
  أهنم أخلصوا هللا تعاىل دينهم ومعىن الفتح أخلصهم اهللا أي اجتباهم وأخلصهم من السوء واهللا أعلم

)٧٧٩(  
  ـَمرَْدالَ)َشـ( ـجَّ دَأْباً ِلحَفِْصهِْم فََحرِّْك َوَخاِطْب يَْعِصُرنَ)حـَ(معاً َوْصلُ َحاَشا 



قلن حاش هللا ما علمنا عليه من (-)قلن حاش هللا ما هذا بشرا(يريد أن لفظ حاشا جاء يف موضعني يف هذه السورة 
، أثبت أبو عمرو األلف بعد الشني يف املوضعني إذا وصل الكلمة مبا بعدها فإن وقف عليها حذف األلف ) سوء

 يكاد يفهم هذا اجملموع من هذا اللفظ اليسري وهو قوله معا وصل كسائر القراء وقفا ووصال اتباعا للرسم وال
حاشا حج فإنه إن أراد بوصل حاشا إثبات ألفها يف الوصل دون الوقف على معىن وصل هذا اللفظ فيكون من باب 

ة ألفان قوله وباللفظ استغىن عن القيد إن جال فكأنه قال وصل حاشا باملد مل يعلم أي املدين يريد ففي هذه اللفظ
وأنشد ابن -حشا هللا-أحدمها بعد احلاء واألخرى بعد الشني وكل واحدة منهما قد قريء حبذفها قرأ األعمش

، وإن كان أراد بقوله وصل حاشا ) حشا رهط النيب فإن منهم حبورا ال تكدرها الدالء(األنباري على هذه القراءة ، 
بياء مل يكن مبينا حلذفها يف الوقف وتقدير البيت وصل وصل فتحة الشني بألف كما توصل الضمة بواو والكسرة 

كلميت حاشا معا حج أي غلب وحاشا حرف جر يفيد معىن الرباءة وهبذا املعىن استعمل يف االستثناء مث وضع موضع 
ف الرباءة فاستعمل كاستعمال املصادر فقيل حاشا هللا كما يقال براءة هللا فلما تنزل منزلة األمساء تصرفوا فيه حبذ

هذا معىن ما ذكره الزخمشري ومال -حاشا هللا-األلف األوىل تارة وحبذف الثانية أخرى وتارة بتنوينه قرأ أبو السمال
أبو علي إىل أنه فعل فقال هو على فاعل مأخوذ من احلشا الذي يعين به الناحية واملعىن أنه صار يف حشا أي يف 

يف عزل عنه وناحية وفاعله يوسف ، أي بعد عن هذا الذي رمى به ناحية مما قرن به أي مل يقترنه ومل يالبسه وصار 
، والفاء يف فحرك زائدة أي حرك دأبا حلفص ) والدأْب والدأَب لغتان كاملعز واملعز(هللا أي خلوفه ومراقبة أمره 

طب عما ويعصرون باخلطاب والغيبة ظاهر وما فيه اخلطاب تارة جيعله مفعوال باخلطاب كهذا وتارة فاعال حنو وخا
  يعملون وكل ذلك ألن اخلطاب فيه ومشردال حال من فاعل خاطب أو مفعوله ومعناه

  خفيفا واهللا أعلم
)٧٨٠(  

  ـاَع عُقالَ)َشـ(ارٍ َوِحفْظاً َحاِفظاً )َد(ـاٍف َوَحْيثُ َيَشاُء ُنونُ )شـَ(َوَنكَْتلْ بَِيا 
، الياء ) يتبوأ منها حيث يشاء(وة وقوله تعاىل ، الياء لألخ والنون جلماعة األخ) فأرسل معنا أخانا نكتل(يريد 

، أنه بالنون ودار اسم فاعل من دريت ) نصيب برمحتنا من نشاء(ليوسف والنون نون العظمة وال خالف يف قوله 
والتقدير ذو نون قاريء دار وشاف كذلك أي بياء قاريء شاف وجيوز أن يكون شاف صفة يا أو خرب نكتل وبيا 

ل شاف بيا ووزن نكتل نفتل والعني حمذوفة واألصل نكتال حذفت األلف اللتقاء الساكنني يف متعلق به أي ونكت
حال اجلزم وأصل نكتال نكتيل على وزن نفتعل مثل نكتحل ويتعلق بذلك حكاية ظريفة جرت بني أيب عثمان 

بن السكيت يف خمتصر  املازين وابن السكيت يف جملس املتوكل أو وزيره ابن الزيات قد ذكرهتا يف ترمجة يعقوب
تاريخ دمشق وقوله حفظا مبتدأ وخربه مضمر أي يقرأ حافظا أو يكون خربه شاع عقال وعقال متييز وهو مجع عاقل 
أي شاع ذكر الذين عقلوه وحافظا حال أي شاع على هذه احلالة يف القراءة وجيوز أن يكون عقال حال على معىن 

ى التمييز وجوز الزخمشري أن يكون حافظا حاال ومنعه أبو علي والتمييز ذا عقل وانتصب حفظا يف اآلية وحافظا عل
ويرسل (يف حفظا ظاهر أي حفظ هللا خري من حفظكم ووجه حافظا أن هللا تعاىل حفظة كما له حفظ حنو قوله تعاىل 

من  ، فالتقدير حافظه خري من حافظكم كما كان حفظه خريا من حفظكم وجيوز أن يكون التمييز) عليكم حفظة
باب قوهلم هللا دره فارسا أي در فروسيته فريجع املعىن إىل القراءة األخرى وهذا التمييز الذي هو حافظ جيوز إضافة 

وال جتوز اإلضافة إىل حفظ إال على تقدير خري ذي حفظ واهللا أعلم ، وقدم ذكر -خري حافظ-خري إليه وقد قريء
  األمر بالعكس وقدمهضرورة للنظم وإال ف-حيث يشاء-على-نكتل-اخلالف يف



)٧٨١(  
  غْفَالَ)َد(ـذاً َوُرْد بِاالْخَبارِ ِفي قَالُوا أَئِنََّك )َشـ(ـْن )عـَ(َوِفْتَيِتِه ِفْتَيانِِه 

حافظا فلو قال عنهم -أي يقرأ فتيانه أو التقدير وقراءة فتيته بلفظ فتيانه حلفص ومحزة والكسائي وهم الذين قرءوا
ظا ومعىن وفتية وفتيان كالمها مجع فىت كإخوة وإخوان األول للقلة والثاين للكثرة موضع قوله عن شذا الستقام لف

فكأن اخلطاب كان جلميع األتباع والذين باشروا الفعل قليل منهم وقوله ورد أي اطلب من راد وارتاد إذا طلب 
إنك ألنت (يف قوله الكأل ، ود غفال مفعول به وهو العيش الواسع أي اطلب عيشا واسعا بالقراءة باألخبار 

، ألهنا ظاهرة املعىن وذلك أهنم جزموا مبعرفته ملا اتضح هلم من قرائن دالة على ذلك فهذه قراءة ابن كثري ) يوسف
وقرأ الباقون باالستفهام وهم على أصوهلم يف التحقيق والتسهيل واملد بني اهلمزتني مث حيتمل أن يكون استفهاما على 

قق عندهم وتكون قراءة ابن كثري على حذف مهزة االستفهام كما قيل ذلك يف قوله احلقيقة ومل يكن بعد قد حت
، أي وتلك نعمة وله نظائر وحيتمل أن يكون استفهاما على سبيل االستغراب واالستعظام ) وتلك نعمة متنها علي(

ء ولعل بعض اإلخوة قالوه وإن كانوا قد عرفوه حق املعرفة أي إنك هلو وحنن وأنت يعامل بعضنا بعضا معاملة الغربا
خربا وبعضهم استفهاما فجاءت القراءتان كذلك ومن عادة الناظم أن جيعل االستفهام ضد اإلخبار وقد تقدم تقرير 
ذلك يف سورة األعراف وسيأيت مثله يف الرعد واتفق يل نظم أربعة أبيات عوض الثالثة املتقدمة تبني فيها القراءتان 

فيها اخلرب واالستفهام يف أئنك مع التنبيه على أهنم على أصوهلم يف ذلك جتديدا للعهد  يف حاشا وصال ووقفا وذكر
مبا تقدمت معرفته وتذكريا بذلك خوفا من الذهول عنه ومل يستقم يل إيضاح مجيع ذلك إال بزيادة بيت فقلت ، 

شني احترازا عن املد بعد احلاء مث ، أراد باملد بعد ال) ويف الوصل حاشا حج باملد آخرا معاد أبا حرك حلفص فتقبال(
، استغىن برمز واحد وهو قوله شذ لقراءتني ) ونكتل بياء يعصرون اخلطاب شذ وحيث يشا النون دار وأقبال(قال ، 

  ويف حافظا حفظا صفا حق(يف نكتل ويعصرون مث قال ، 

  )لباقي على ما تأصالواألخبار يف قالوا أئنك دغفال ويستفهم ا(، ) عمهم وفتيته عنهم لفتيانه اجنال
)٧٨٢(  

  َوَييْأَْس َمًعا َواْسَتيْأََس اْسَتيْأَُسوا وََتْيأَسُوا اقِْلْب َعنِ الْبَزِّي بُِخلٍْف وَأَْبِدالَ
فلما (-)حىت إذا استيأس الرسل(-)أفلم ييأس الذين آمنوا(-)إنه ال ييأس من روح اهللا(معا يعين هنا ويف الرعد 

، فهذه مخسة مواضع استفعل فيها مبعىن فعل كاستعجب واستسخر مبعىن ) من روح اهللاوال تيأسوا (-)استيأسوا منه
عجب وسخر وكلها من اليأس من الشيء وهو عدم توقعه ال اليت يف الرعد قيل إهنا مبعىن علم فقراءة اجلماعة يف 

كان الياء وبياء مكان اهلمزة هذه املواضع على األصل اهلمز فيها بني الياء والسني وروي عن البزي أنه قرأها بألف م
وكذلك رمست يف املصحف ومحل ذلك على القلب واإلبدال قال أبو علي قلبت العني إىل موضع الفاء فصار 

استفعل وأصله استيأس مث خفف اهلمزة وأبدهلا ألفا لسكوهنا وانفتاح ما قبلها فصار مثل راس وفاس فهذا معىن قول 
و املقلوب وما هو املبدل وأراد بالقلب التقدمي والتأخري وعرفنا أن مراده تقدمي الناظم اقلب وأبدال ومل يذكر ما ه

اهلمزة على الياء قوله وأبدال فإن اإلبدال يف اهلمز مث مل يبني أي شيء يبدل بل أحال ذلك على قياس تسهيلها ألهنا 
ة على ما كانت عليه اهلمزة مث إذا جعلت يف موضع الياء وأعطيت حكمها بقيت ساكنة بعد فتح وبقيت الياء مفتوح

ملا اتصفت اهلمزة بالسكون جاز إبداهلا ألفا فقرأ البزي بذلك يف وجه وإن مل يكن من أصله إبدال اهلمزة املنفردة 
، بني بني يف وجه وإن مل يكن ذلك من أصله مجعا بني اللغات القلب يف هذه اللغة يف ) ألعنتكم(كما أنه سهل مهزة 



ل يئس وأيس فيبين املضارع على ذلك فقراءة اجلماعة من لغة يئس وهي األصل عندهم وقراءة الفعل املاضي يقا
  البزي من لغة أيس فمضارعه ييأس وأراد الناظم وأبدلن فأبدل النون ألفا

)٧٨٣(  
  ـالَ)َعـ(ـذاً )َشـ(َوُيوحى إِلَْيهِْم كَْسُر َحاِء َجِميعَِها َوُنونٌ ُعالً يُوحى إِلَْيِه 

تى وعال خرب أي القراءة بالكسر وبالنون ذات عال إلسناد الفعل فيها إىل اهللا تعاىل والقراءة األخرى أي وحيث أ
إال نوحي إليه أنه (بالياء وفتح احلاء على أنه فعل ما مل يسم فاعله وأراد بقوله يوحي إليه قوله تعاىل يف سورة األنبياء 

ون وكسر احلاء ووافقه محزة والكسائي على الذي يف األنبياء وال ، فقرأ حفص اجلميع بالن) ال إله إال أنا فاعبدون
، بالياء واختلف يف كسر احلاء وفتحها كما سيأيت وتقدم ) كذلك يوحى إليك أنه(خالف يف الذي يف أول الشورى 

  معىن شذا عال
)٧٨٤(  

  ـابِتاً َتالَ)ثـَ(ـذُِّبوا )كُـ(ـلْ َوَخفِّْف )َنـ(ـذَا )كَـ(َوثَانَِي نُْنجِ اْحِذْف َوَشدِّْد َوَحرِّكَْن 

يريد حذف النون الثانية وتشديد اجليم وحتريك الياء بالفتح فيصري فعال ماضيا مل يسم فاعله من أجنى والقراءة 
، فالنون األوىل حرف املضارعة والثانية من ) فنجي من نشاء(األخرى على أنه فعل مضارع من أجنى وهو قوله تعاىل 

ف يف قراءة التشديد هي األوىل حقيقة ألن الفعل فيها ماض ولكن الناظم أراد حذف الثاين أصل الفعل فاحملذو
صورة ال حقيقة وكانت هذه العبارة أخصر لبقاء النون األوىل مضمومة فلو كان نص على حذف األوىل الحتاج إىل 

نجي ألن لفظ القرآن كذلك والثاين أن يقول وضم الثانية ولوال االحتياج إىل هذا ألمكن أن يقال أراد الثاين من فن
من فننجي هي النون األوىل وكان يستقيم له أن يقول وثاين فننجي احذف ولكنه عدل إىل تلك العبارة ملا ذكرناه 
والنون يف قوله وحركىن نون التأكيد اخلفيفة اليت تبدل ألفا يف الوقف وقوله كذا نل دعاء للمخاطب بالنجاة وأما 

، فخفف الكوفيون الذال وثابتا حال من التخفيف وتال مبعىن تبع ما قبله من القراءات ) بواوظنوا أهنم قد كذ(
الثابتة وقيل أراد تال باملد أي ذمة فالتشديد وجهه ظاهر هو من التكذيب ويكون ظنوا مبعىن تيقنوا وجوز أبو علي 

ن على هذا إال ما سنذكره من تفسري أن يكون مبعىن حسبوا والتكذيب من الكافر كان مقطوعا به فال وجه للحسبا
وقعد (صحيح عن عائشة رضي اهللا عنها وأما قراءة التخفيف فمن قوهلم كذبته احلديث أي مل أصدقه فيه ومنه 

، فاملفعول الثاين يف اآليتني حمذوف مث يف تأويل هذه القراءة وجوه أربعة اثنان على تقدير ) الذين كذبوا اهللا ورسوله
الرسل واثنان على تقدير أن يكون الضمري للمرسل إليهم وقد تقدم ذكرهم يف -وظنوا أهنم-يفأن يكون الضمري 

، ولفظ الرسل أيضا دال على مرسل إليهم فإن عاد الضمري على املرسل وهو الظاهر ) عاقبة الذين من قبلهم(قوله 
حني حدثتهم بالنصر أو كذهبم  جلرى الضمري على الظاهر قبله فله وجهان أحدمها وظن الرسل أن أنفسهم كذبتهم

  رجاؤهم كذلك وانتظارهم له من غري أن يكون اهللا تعاىل وعدهم به وهلذا

يقال رجا صادق ورجا كاذب وقوله بعد ذلك جاءهم نصرنا أي جاءهم بغتة من غري موعد والوجه الثاين منقول 
يرة وذلك لطول البالء عليهم أي على عن ابن عباس قال وظن من أعطاهم الرضى يف العالنية وأن يكذهبم يف السر

األتباع وقد قيل يف قراءة التشديد حنو من هذا روى عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت مل يزل البالء باألنبياء 
صلوات اهللا عليهم حىت خافوا أن يكون من معهم من املؤمنني كذبوهم ويف صحيح البخاري عن عائشة يف قراءة 



ع الرسل الذين آمنوا برهبم وصدقوا وطال عليهم البالء واستأخر عنهم النصر حىت إذا التشديد قالت هم أتبا
استيأس الرسل ممن كذهبم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر اهللا عند ذلك فاحتد على 

حدمها وظن املرسل إليهم للمرسل إليهم فلتأويله وجهان أ-وظنوا أهنم-ذلك معىن القراءتني وأما إن كان الضمري يف
أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر والثاين وظن املرسل إليهم أهنم قد كذبوا من جهة الرسل فيما أخربوا 

به من أهنم ينصرون عليهم وهذا قول حيكى عن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه سئل عن ذلك فقال نعم حىت إذا 
وظن املرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فقال الضحاك ابن مزاحم وكان استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم 

حاضرا لو رحلت يف هذه إىل اليمن كان قليال قال أبو علي وإن ذهب ذاهب إىل أن املعىن ظن الرسل أن الذي 
احلي عباد هللا وعد اهللا أممهم على لساهنم قد كذبوا فيه فقد أتى عظيما ال جيوز أن ينسب مثله إىل األنبياء وال إىل ص

قال وكذلك من زعم أن ابن عباس ذهب إىل أن الرسل قد ضعفوا وظنوا أهنم قد أخلفوا ألن اهللا ال خيلف امليعاد 
  وال مبدل لكلمات اهللا قلت وإمنا قال ابن عباس ما تقدم ذكره فخفى معناه على من عرب هبذه العبارة واهللا أعلم

)٧٨٥(  
  ي بِأَْرَبعٍ أََرانِي َمعاً َنفِْسي لَُيحْزِنُنِي ُحالََوأَنِّي َوإِنَّى الْخَْمُس رَبِّ

أين أوف -أين وما عطف عليه مبتدا وحال خربه واخلمس نعت إلىن املكسورة وحدها واملفتوحة واحدة وهي
إين -إين أرى سبع بقرات-مرتني فتحهما نافع وأبو عمرو-إين أراين-فتحها نافع وحده واخلمس املكسورة-الكيل

فتحها أيضا -ريب أحسن مثواي-فتحهن احلرميان وأبو عمرو وريب يف أربعة مواضع و-إين أعلم من اهللا-أنا أخوك
فتحهن نافع -سوف استغفر لكم ريب إنه-إال ما رحم ريب إن-ذلكما مما علمين ريب إين تركت-احلرميان وأبو عمرو

فتحها نافع -وما أبريء نفسي إن-بو عمروفتحهما احلرميان وأ-أراين أمحل-وأبو عمرو وأراين معا يعين أراين أعصر
فتحها احلرميان فهذه أربع عشرة ياء من مجلة اثنني وعشرين مث ذكر الثماين الباقية -وقال إين ليحزنين-وأبو عمرو

  فقال
)٧٨٦(  

  َوِفي إِخَْوِتي ُحزْنِي َسبِيِلي بِي وَِلي لََعلِّي آَباِءي أَبِي فَاْخَش َمْوَحالَ

-هذه سبيلي أدعو -فتحها نافع وأبو عمرو وابن عامر-وحزين إىل اهللا-فتحها ورش وحده-وبني إخويت إن-أراد
فتحها احلرميان وأبو عمرو وابن -لعلي أرجع-فتحهما نافع وأبو عمرو-يل أيب-يب إذ أخرجين-فتحها نافع وحده

قديره والياءات فتحها احلرميان وأبو عمرو وقوله ويف إخويت ت-أيب أو حيكم-ملة آبائ إبراهيم كذلك-عامر
املختلف فيها أيضا يف هذه األلفاظ إخويت وما بعده وقوله فاخش موحال يعين يف عددها واستخراج مواضعها فإهنا 

ملبسة ال سيما قوله اخلمس فقد يظن أنه نعت ألىن املفتوحة وتقرأ األوىل بالكسر وإمنا هو نعت للمكسورة واألوىل 
جمموعهما مخسة مواضع أحدمها اثنان واآلخر ثالثة كما قال ويف مرمي مفتوحة وقد يظن أن اخلمس نعت هلما و

ست أي جمموعهما ست كل واحد ثالثة وقد تقدم بيان ذلك أو  -نشأ-و-تسؤ-والنحل مخسة أحرف وقال
وحنو -إين حفيظ عليم-إن ريب لطيف ملا يشاء-فاخش غلطا يف استخراجها من السورة فال تعد ما ليس منها حنو

ف يف تسكينه واملوحل مصدر وحل الرجل بكسر احلاء إذا وقع يف الوحل بفتح احلاء وهو الطني ذلك وال خال
الرقيق وقال الشيخ رمحه اهللا أي فاخش موحال يف إخويت وما نسق عليه كما تقول ويف دار عمرو فاجلس وفيها 

ها ابن كثري يف احلالني وأبو عمرو يف أثبت-حىت تؤتوين موثقا-ثالث زوائد نرتع أثبت ياءه قنبل خبالف عنه يف احلالني



روائدها نرتع وتؤتون موثقا ومن يتقي أيضا ثالث (أثبتها قنبل وحده وقلت يف ذلك ، -من يتقي ويصرب-الوصل
  )جتمال

  سورة الرعد
)٧٨٧(  

  طَالَ) َحقُُّه(ـلَى )َعـ(َوَزْرٌع َنخِيلٌ غَْيُر ِصنَْواٍن أَوَّالَ لَدى َخفِْضَها َرفٌْع 

وقوله أوال قيد -وزرع وخنيل صنوان وغري صنوان-فض رفع يف هذه الكلمات األربع وهي قوله تعاىليريد اخل
لصنوان ونصبه على الظرف بعامل مقدر أي الواقع أوال احترز بذلك من صنوان الذي بعد غري فإنه خمفوض اتفاقا 

ويف األرض قطع متجاورات -على قوله-وزرع وخنيل-ألنه مضاف إليه ووجه الرفع يف هذه الكلمات أنه عطف
وقوله صنوان نعت لنخيل وغري عطف على صنوان والصنوان مجع صنو -وزرع وخنيل-أي فيها ذا وذا-وجنات

وهو أن يكون األصل واحدا وفيه النخلتان والثالث واألربع وصنو الشيء مثله الذي أصلهما واحد ويف احلديث 
يتعلق بصناعة النحو من جهة أن صنوان مجع تكسري وقد سلم عم الرجل صنو أبيه ويتعلق هبذه اللفظة حبث حسن 

فيه لفظ املفرد كما يسلم يف مجع السالمة وقد ذكرت ذلك يف اجملموع من نظم املفصل ووجه قراءة اخلفض يف هذه 
الكلمات األربع أهنا عطفت على أعناب أي احتوت اجلنات اليت يف األرض على أعناب وزرع وخنيل كما قال تعاىل 

، وقال ) أو تكون لك جنة من خنيل وعنب(، وقال تعاىل ) وجعلنا فيها جنات من خنيل وأعناب(موضع آخر  يف
وجنات من (، وقال يف سورة األنعام ) جعلنا ألحدمها جنتني من أعناب وحففنامها بنخل وجعلنا بينهما زرعا(تعاىل 
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات (ل ذلك وقال يف آخر السورة ، وذكر الزرع والنخل قب) أعناب

، فعطف النخل والزرع على جنات فهذا موافق لقراءة الرفع هنا وكل واحد من هذه األنواع ) والنخل والزرع
طلية موجود فجاءت اآليات والقراءات على وجوه ما األمر عليه وقوله طال يف موضع نصب على التمييز وهو مجع 

وهو العنق أي علت أعناق حقه ومنه املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة إشارة إىل أمنهم وسرورهم ذلك اليوم 
الذي حيزن فيه الكافر وخيجل فيه املقصرون وهذا البيت أتى به الناظم مقفى كما فعل يف أول سورة األنبياء ويف 

روضه موافقا للفظ ضربه على حد ما ابتدأ به القصيدة فقال ، سأل وباب التكبري كما يأيت وهو أنه جعل لفظ ع
  )وقل قال عن شهد وآخرها عال (

، وذلك جائز يف وسط القصيدة ) روى القلب ذكر اهللا فاستسق مقبال (، ) إىل نصب فاضمم وحرك به عال (، 
بايل وهل ينعمن من كان يف الزمن أال أنعم صباحا أيها الطلل ال(جوازه يف أوهلا كما فعل امرء القيس يف التفريع ، 

، وقال يف ) عليها كل أسحم هطال (، ) ديار لسلمى عافيات بذي احلال (، مث قال بعد بيتني آخرين ، ) اخلايل
أفاطم مهال بعض هذا التدلل وإن كنت (، ) قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل (التقفية يف أثناء قصيدته املشهورة ، 

  )قد أزمعت صرمي فأمجلي
)٧٨٨(  

  ـلُْشالَ)ُشـ(َوذَكََّر ُتسْقَى َعاِصٌم َواْبُن َعاِمرٍ َوقُلْ بَْعَدُه بِالَْيا ُيفَضِّلُ 
التذكري على تقدير يسقى املذكور والتأنيث على تسقى هذه األشياء ويفضل بعضها بالياء والنون ظاهر أن النون 

  بعده وشلشال حال من فاعل قل أي خفيفا واهللا أعلم ، وما) اهللا الذي رفع(للعظمة والياء رد إىل اسم اهللا يف قوله 



)٧٨٩(  
  َوَما كُرَِّر اْسِتفَْهاُمُه َنْحُو آِئذَا أَِئنَّا فَذُو اْستِفَْهامٍ الْكُلُّ أَوَّالَ

أي كل موضع تكرر فيه لفظ االستفهام على التعاقب يف آية واحدة أو كالم واحد حنو هذا الذي وقع يف سورة 
، وهذا قد جاء يف القرآن يف أحد عشر موضعا هذا أوهلا ويف ) كنا ترابا أئنا لفي خلق جديدأئذا (الرعد وهو 

قالوا أءذا كنا وترابا (-قد أفلح-، ويف) أئذا كنا عظاما ورفاتا إِءنا ملبعوثون خلقا جديدا(سبحان موضعان كالمها 
أءنكم لتأتون الفاحشة (، ويف العنكبوت ) خرجونأءذا كنا ترابا وآباؤنا أءنا مل(، ويف النمل ) وعظاما أئنا ملبعوثون

أءذا ضللنا يف األرض أءنا لفي خلق (، ويف أمل السجدة ) ما سبقكم هبا من أحد من العاملني أءنكم لتأتون الرجال
، ويف ) أءنا ملدينون(، والثاين مثله ) أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا ملبعوثون(، ويف الصافات موضعان ) جديد

أءنا ملردودون يف احلافرة أءذا (، ويف النازعات ) وكانوا يقولون أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا ملبعوثون(لواقعة ا
بواقعة قد أفلح النازعات سجدة عنكبوت الرعد والنمل (، وقد مجعت ذلك يف بيتني وقلت ، ) كنا عظاما خنرة

، ونظمته على حبر البسيط فقلت ، ) عشرة الكل جمتالوسبحان فيها موضعان وفوق صاد أيضا فإحدى (، ) أوال
وموضعان بسبحان ومثلهما فويق صاد فإحدى (، ) رعد قد أفلح منل عنكبوت وسجدة واقعة والنازعات وال(

أءنا إال يف موضعني يف -أءذا-، فاجلميع واقع يف أنه واحد على لفظ واحد وما نظمه صاحب القصيدة) عشرة النمال
والذي يف العنكبوت يف آيتني -وأءذا-أءنا-يف آيتني متجاورتني ولفظه على عكس ما ذكره وهوالنازعات فإنه 

إال تشبيه تعاقب االستفهامني -أءنا-أءذا-فما أراد الناظم بقوله حنو-أئنكم-أءنكم-ولكنه بلفظ آخر متحد وهو
ا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا أءنك ملن املصدقني أئذ(يقول -على ما بيناه فإن قلت قد تكرر يف سورة والصافات

، فيأخذ الوسط مع الذي قبله أما الذي بعده قلت بل مع الذي بعده فإهنما اللفظان ونص عليهما الناظم ) ملدينون
  فال معدل عنهما إال إذا مل جيدمها كما يف العنكبوت كيف وإن أتتك قد تقدم

االستفهامني وإن كان اجلميع ال خلف عن هشام يف مده ذكرها يف باب اهلمزتني من كلمة فإن مل يذكر مث شيئا من 
وضابطه أن يتكرر االستفهام ويف كل واحد مهزتان وإال فقد يوجد أحد الشرطني وال يكونا من هذا الباب بيانه أن 

) أئنكم لتأتون(-)أتأتون الفاحشة(املتكرر يوجد وليس يف كل واحد مهزتان كالذي يف قصة لوط يف سورة األعراف 
هذا استفهام مكرر لكن األول مهزة واحد والثاين كذلك يف قراءة نافع وحفص ويف قراءة غريمها ويوجد ، ف

، كل ذلك يقرأ باالستفهام ) أئنا ملغرمون(-)أئنك ألنت يوسف(-)أئن لنا ألجرا(اهلمزتان وال يكرر وهذا كثري حنو 
أئنك ملن (-)أئنا لتاركوا آهلتنا(-)أئذا ما مت( واخلرب وليس من هذا الباب ومنه ما أمجع فيه على االستفهام حنو

مد األول وقصر الثاين ألجل الوزن وكالمها قريء به كما -أئنا-أئذا-، ولفظ الناظم بقوله) أئن ذكرمت(-)املصدقني
بينه ولكن مل خيص أحد باملد األول دون الثاين بل منهم من مدمها ومنهم من قصرمها يف مجيع هذه املواضع مث بني 

نظام اختالف القراء يف هذا االستفهام املكرر على الصفة املذكورة فقال فذو استفهام الكل أوال أي كل القراء ال
يقرأ أول بلفظ االستفهام أي هبمزتني والتحقيق والتسهيل يوجدان من أصوهلم يف ذلك ونصب قوله أوال على 

 الثاين أي واإلخبار يف اللفظ الثاين على ما الظرف أي أول االستفهامني يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك وهو يف
سنبينه ولو كان قال األول باأللف والالم ولو نصبه على أنه مفعول باالستفهام ألنه مصدر لكان جائزا ويكون معىن 

استفهموه جعلوه بلفظ االستفهام فقوله الكل مبتدأ وذو استفهام خربه مقدم عليه واجلملة خرب وما كرر استفهامه 
ائد إليه حمذوف أي الكل ذو استفهام فيه أوال وجيوز أن يكون املعىن كله ذو استفهام على أن يكون الكل والع



عبارة عن املواضع ال عن القراء واملعىن األول لقوله بعده سوى نافع وعلى املعىن الثاين حنتاج أن يقدر للقراء سوى 
  نافع واهللا أعلم

)٧٩٠(  

  الشَّامِ ُمخْبٌِر ِسَوى النَّازَِعاِت َمْع إِذَا َوقََعْت وِالَِسَوى َناِفعٍ ِفي النَّْملِ َو
، ووافق اجلماعة ) أءذا كنا ترابا( أي استثىن نافع وحده الذي يف النمل فقرأ األول فيه باإلخبار أي هبمزة واحدة 

خبار يف مجيع املواضع ما كلهم يف املواضع الباقية على االستفهام يف األول مث ذكر قراء ابن عامر وهي أنه يقرأ باإل
عدا النمل واستثىن له أيضا من غري النمل الواقعة والنازعات فلزم من ذلك أن األول يف النازعات والواقعة مل يقرأه 

أحد باإلخبار والذي يف النمل اإلخبار فيه لنافع وحده وما عدا ذلك اإلخبار فيه البن عامر وحده إال الذي يف 
ى اإلخبار يف األول مجاعة كما يأيت يف البيت اآليت فهذا معىن قوله والشام خمرب يعين يف غري العنكبوت فإنه وافقه عل

النمل سوى كذا وكذا ووال يف آخر البيت بكسر الواو أي والشام خمرب متابعة فهو يف موضع نصب على أنه مفعول 
روا قوله فذوا استفهام الكل أوال من أجله فكأن أصحاب الناظم رمحه اهللا قد استشكلوا استخراج ذلك ألهنم قد

سوى نافع فبذلك فسره الشيخ ونظم هذا املعىن يف بيتني نذكرمها وإذا كان املعىن كذلك لزم أن يكون قد بني 
اخلالف يف موضع واحد وليس هو يف السورة اليت النظم فيها مث رام بيانه يف مجلة املواضع وعكس هذا أوىل فغري 

سوى الشام غري النازعات (على أن مراده فذو استفهام الكل يف مجيع املواضع فقال ،  الشاطيب هذا البيت مبادل
، أي نافع وحده قرأ يف النمل باإلخبار ودل على أنه منفرد بذلك أنه مل يعد ) وواقعه له نافع يف النمل أخرب فاعتال

يخ رمحه اهللا ومعىن البيتني يعود إىل ذكر ابن عامر معه وذلك الزم كما بيناه قوله رمى صحبة ويف غري ذلك قال الش
شيء واحد واألول أحسن وعليه أعول ، قلت يف البيت الثاين تنكري لفظ واقعة وإسكاهنا وذلك وإن كان جائز 

للضرورة فاجتنابه مهما أمكن أوىل وقوله له زيادة ال حاجة إليها قال ولو قال الناظم رمحه اهللا فاالستفهام يف النمل 
  وباإلخبار شام بغريها سوى النازعاتخصوص (أوال ، 

  ، الرتفع اإلشكال وظهر املراد واخلاء يف خصوص رمز) مع إذا وقعت وال
)٧٩١(  
  اِشًدا َوالَ)َر(َتى )أَ(ِفي الَْعْنكَُبوِت ُمْخبًِرا َوْهَو يف الثَّانِي ) َعمَّ(ـَناٍد )ِعـ(ونَ )ُد(َو

هبمزة إن -إنكم-ر يف أول الذي يف العنكبوت فقرءواأي تابع ابن كثري وحفص ونافع وابن عامر يف اإلخبا
املكسورة وهذا أحد املواضع اليت رمز فيها بعد الواو الفاصلة يف كلمة واحدة وخمربا حال من الضمري يف عم وهو 
عائد على األول من االستفهامني جعله خمربا ألن اإلخبار فيه كما جيعل ما فيه اخلطاب خماطبا يف حنو وخاطب عما 

لمون ، مث قال وهو يعين اإلخبار يف الثاين أي يف االستفهام الثاين يف كل املواضع األحد عشر املذكورة إال ما يأيت تع
استثناؤه وكل ما تقدم ذكره كان خمتصا باالختالف يف األول ، وقوله أتى راشدا رمز لنافع والكسائي فهما 

دا حال أو مفعول به أي أتى اإلخبار قارئا راشدا ووال بفتح هبمزة واحدة مكسورة ورش-إنا-املخربان يف الثاين فقرأ
الواو يف موضع نصب على التمييز أي راشداً والؤه وهو وما قبله املكسور الواو ممدودان وإمنا قصرا للوقف عن ما 

  ذكرناه مرارا
)٧٩٢(  

  إِنََّنا َعْنُهَما اْعَتالَ َضا َوزَاَداهُ ُنوًنا)رِ(ـْن )كُـ(ِسَوى الَْعْنكَبُوِت َوْهَو ِفي الْنَّْملِ 



أي مل يقرأ أحد يف ثاين العنكبوت باإلخبار وهو يعين اإلخبار يف ثاين النمل البن عامر والكسائي وأما نافع فاستفهم 
كالباقني ألنه قرأ األول باخلرب كما سبق وكذا فعل يف العنكبوت ملا أخرب يف األول استفهم يف الثاين وابن عامر ملا 

ما يف أول النمل على خالف أصله أخرب يف الثاين هنا على خالف أصله أيضا مث قال وزاده نونا أي زاد كان مستفه
  مث قال-أئنا-، والباقون بنون واحدة واالستفهام) إئنا ملخرجون(ابن عامر والكسائي الثاين يف النمل نونا فقراءة 

)٧٩٣(  
  ـالَ)بـَ(ـاِفٍظ )َحـ(ـَوى )ِلـ(صُولِهِْم َواْمُدْد ضاً ِفي النَّازِعَاِت َوُهْم َعلَى أُ)رِ) (َعمَّ(َو

هبمزة واحدة فوافق ابن -إذا كنا-رضى يف موضع نصب على التمييز أي عم رضا اإلخبار يف ثاين النازعات فقريء
كان األول باالستفهام فهو كما قرأ يف النمل و-عامر نافعا والكسائي يف أصلهما الذي هو اإلخبار يف الثاين ألنه يقرأ

القياس أن يفعل يف الواقعة كذلك لكنه استفهم يف املوضعني كما أن الكسائي استفهم يف موضعي العنكبوت فخالفا 
أصلهما فيهما والباقون على االستفهام مطلقا وهم على أصوهلم يف ذلك ألنه اجتمع يف قراءهتم باالستفهام مهزتان 

هلمزتني وهم الكوفيون وابن عامر حقق ، ومن مذهبه تسهيل الثانية يف األول ومهزتان يف الثاين ، فمن مذهبه حتقيق ا
سهل وهم احلرميان وأبو عمرو على ما متهد يف باب اهلمزتني من كلمة ، ومن مذهبه املد بني اهلمزتني سواء كانت 

 وإمنا اعتىن الثانية حمققة أو مسهلة مدهنا وهم أبو عمرو وقالون وهشام وقد رمزهم هنا بقوله وامدد لوى حافظ بال
ببيان ذلك ومل يكتف مبا تقدم يف باب اهلمزتني من كلمة إعالما بأن هشاما ميد هنا بغري خالف عنه خبالف ما تقدم 

يف الباب املذكور وقد ذكر هلشام فيه سبعة مواضع ال خلف عنه يف مدها فهذا الباب كذلك وقوله وامدد لوى أراد 
مدد وإذا مد اللواء ظهر واشتهر أمره ألن مده نشره بعد طيه فكأنه يقول لوا املمدود فقصره ضرورة وهو مفعول ا

انشر علم احلفظة القراء وأشهر قراءاهتم ومعىن ابتال اخترب وهو صفة حلافظ وأشار الشيخ إىل أن لوى يف موضع 
األصل وهو  نصب على احلال أي يف علو لواء احلافظ وشهرته واعلم أن القراءة باالستفهام يف هذه املواضع يف

استفهام اإلنكار والتعجب ومن قرأ باخلرب يف األول أو الثاين استغىن بأحد االستفهامني عن اآلخر وهو مراد فيه ومن 
يف أول املواضع التسع وثاين النازعات فعل مضمر -إذا كنا-مجع بينهما فهو أقوى تأكيدا والعامل يف إذا من قوله

يف الثاين ، تقديره أنبعث إذا كنا ترابا أنرد إذا كنا عظاما خنرة ومن قرأ  يدل عليه ما بعده يف األول وما قبله
  باإلخبار يف ثاين النازعات جاز أن يتعلق إذا

وأما اإلخبار يف باقي املواضع فلفظه إنا فال يعمل ما بعد إن فيما قبلها كما ال يعمل ما بعد -ملردودون-مبا قبله وهو
علي وأما املوضع احلادي عشر وهو الذي يف العنكبوت فليس فيه لفظ إذا فاألمر  االستفهام فيما قبله نص عليه أبو

  فيه ظاهر
)٧٩٤(  

  َتالَ) ُصْحبَةٌ(َنا َهلْ َيْستَوِي )َد(َوَهاٍد َوَوالٍ ِقْف َووَاقٍ بِيَاِئِه َوبَاقٍ 
وما (-)فما له من هادومن يضلل اهللا (-)ولكل قوم هاد(يعين حيث وقعت هذه الكلم يف هذه السورة أو غريها حنو 

، ابن كثري يقف بالياء على ) ما عندكم ينفذ وما عند اهللا باق(-)وما هلم من اهللا من واق(-)هلم من دونه من وال
األصل وأمنا حذفت يف الوصل الجتماعها مع سكون التنوين فإذا زال التنوين بالوقف رجعت الياء والباقون 

-واحلذف أكثر وفيه متابعة الرسم وأما ما يستوي املختلف فيه فهو قوله تعاىل حيذفوهنا تبعا حلالة الوصل ومها لغتان
ملا كان تأنيث الظلمات غري حقيقي جاز أن يأيت الفعل املسند إليها بالتذكري -أم هل تستوي الظلمات والنور



مى والبصري ال هل يستوي األع-والتأنيث فقراءة صحبة بالتذكري وإطالق الناظم له دال على أنه ذلك وقبل هذا
خالف يف تذكريه إذ ال يتجه فيه التأنيث مع تذكري الفاعل فلم حيتج إىل أن يقيد موضع اخلالف بأن يقول الثاين أو 
حنو ذلك وقد سبق يف األصول أن هذا املوضع ال إدغام فيه ألحد من القراء ألن من مذهبه إدغام الم هل عند التاء 

ء وهشام استثىن هذا املوضع من أصله ويف تال ضمري يعود على صحبه ألن لفظه ومها محزة والكسائي قرآ هنا باليا
  مفرد واهللا أعلم

)٧٩٥(  
  ـَوى َمْع ُصدَّ ِفي الطَّْولِ َواْنَجالَ)ثـَ(ُيْوِقُدونَ َوَضمُُّهْم َوُصدُّوا ) ِصَحاٌب(َوَبْعُد 

وقراءة الباقني باخلطاب ظاهرة -وا هللاأم جعل-أي وبعد يستوي قراءة صحاب يوقدون بالغيبة ردا إىل قوله تعاىل
يف غافر للكوفيني والباقون بفتح -وصد عن السبيل-مع الضم يف -وصدوا-وصدوا ثوى مع صدأى أقام الضم يف

الصاد وتوجيه القراءتني ظاهر ألن اهللا تعاىل ملا صدهم عن سبيله صدوهم ال راد حلكمه والضمري يف وضمهم للقراء 
  ه ضمري صحاب وال ميكن ذلك ألجل أيب بكر وألن ثوى حينئذ ال يبقى رمزا مع التصريحأهل األداء وهو يوهم أن

)٧٩٦(  
  لِّالَ)ذُ(ـاِصرٍ َوِفي الْكَاِفرِ الْكُفَّاُر بِالَْجْمعِ )َحقُّ نـَ(َوُيثْبُِت ِفي َتْخِفيِفِه 

-ل ونزل والكافر يف قوله تعاىل، التخفيف والتشديد لغتان من أثبت وثبت مثل أنز) ميحو اهللا ما يشاء ويثبت(يريد 
أريد به اجلنس ووجه اجلمع ظاهر وهلذا قال ذلال أي سهل معناه حني مجع واهللا أعلم وفيها زائدة -وسيعلم الكافر

وال ياء فيها لإلضافة وارد ويف املتعايل (أثبتها يف احلالني ابن كثري وحده وقلت يف ذلك ، -الكبري املتعال-واحدة
  )زائد قد حتصال

  رة إبراهيمسو
)٧٩٧(  

  ـلُْشالَ)ُشـ(َخاِلُق اْمُدْدُه َواكِْسْر وَاْرفَعِ الْقَاَف ) َعمَّ(َوِفي الَْخفْضِ ِفي اِهللا الَِّذي الرَّفُْع 
، فرفعه على االبتداء واخلفض على البدل ) إىل صراط العزيز احلميد اهللا الذي له(يريد اسم اهللا تعاىل الذي يف قوله 

على أنه -خالق-فقرأه محزة والكسائي-أمل تر أن اهللا خلق السموات-أو هو عطف بيان وأما-العزيز احلميد-من
  وقراءة الباقني خلق على أنه فعل ماض مث قال-أن-اسم فاعل فمدا بعد اخلاء وكسرا الالم ورفعا القاف ألنه خرب

)٧٩٨(  
  اكِْسرْ ِلَحمَْزةَ ُمجِْمالَ َوِفي النُّورِ َواخِْفْض كُلَّ ِفيَها َواألْرَض َهاُهَنا ُمصْرِِخيَّ

فيها بإضافة -كل-، واخفض لفظ) واهللا خلق كل دابة من ماء(أي وافعل مثل ذلك يف سورة النور يف قوله تعاىل 
ههنا أي واخفض لفظ األرض يف سورة إبراهيم -واألرض-ألنه مفعول خلق وقوله-كل-خالق إليه والباقون نصبوا

طوف على السموات والسموات يف قراءهتما خمفوضة إلضافة خالق إليها على قراءة محزة والكسائي ألنه مع
والسموات يف قراءة غريمها مفعولة بقوله خلق فهي منصوبة وإمنا عالمة نصبها الكسرة فلما احتد لفظ النصب واجلر 

لسموات مل حيتج إىل ذكر السموات وذكر ما عطف عليها وهو األرض ألن فيها يبني النصب من اجلر فمن كانت ا
بكسر الياء املشددة وقرأ الباقون -وما أنتم مبصرخي-يف قراءته منصوبة نصب األرض بالعطف عليها وقرأ محزة

بفتحها وهو الوجه ألن حركة ياء اإلضافة الفتح مطلقا سكن ما قبلها أو حترك وقوله جممال يعين يف تعليل قراءة 



اكسر غري طاعن على هذه القراءة كما فعل من أنكرها من محزة وهو من قوهلم أحسن وأمجل يف قوله أو فعله أي 
  النحاة مث ذكر وجهها فقال

)٧٩٩(  
  كََها َوْصلٍ أَْو ِللسَّاِكَننيِ َوقُطُْرٌب َحكَاَها َمَع الْفَرَّاِء َمْع وَلَِد الُْعالَ

ة أنكروا هذه القراءة ذكر هلا وجهني من القياس العريب مع كوهنا لغة حمكية وإمنا تكلف ذلك ألن مجاعة من النحا
ونسبوها إىل الوهم واللحن قال الفراء يف كتاب املعاين وقد خفض الياء من مصرخي األعمش وحيىي بن وثاب مجيعا 

حدثين بذلك القاسم بن معن عن األعمش عن حيىي بن وثاب ، ولعلها من وهم القراء طبقة حيىي فإنه قل من سلم 
حافظة للفظ كله والياء للمتكلم خارجة من ذلك قال ومما نرى -مصرخي- منهم من الوهم ولعله ظن أن الياء يف

باجلزم ظنوا أن اجلزم يف اهلاء مث ذكر غري ذلك مما مل يثبت قراءة وقد تقدم -نوله ما توىل ونصله-أهنم أومهوا فيه
طا ألهنم ظنوا وقال أبو عبيد أما اخلفض فإنا نراه غل-مبصرخي-وحنوه وسنقرر كسر ياء-نوله-وجه اإلسكان يف 

تكسر كل ما بعدها قال وقد كان يف القراء من جيعله حلنا وال أحب أن أبلغ به هذا -مبصرخي-أن الياء اليت يف قوله
كله ولكن وجه القراءة عندنا غريها قال الزجاج هذه القراءة عند مجيع النحويني ردية مرذولة وال وجه هلا إال وجيه 

قراء فذكر ما سنذكره يف احلركة اللتقاء الساكنني ، وقال ابن النحاس قال ضعيف ذكر وبعض النحويني يعين ال
األخفش سعيد ما مسعت هذا من أحد من العرب وال من أحد من النحويني قال أبو جعفر قد صار هذا بإمجاع ال 

بالتواتر عن النيب جيوز وال ينبغي أن حيمل كتاب اهللا تعاىل على الشذوذ قال أبو نصر بن القشريي يف تفسريه ما ثبت 
صلى اهللا عليه وسلم فال جيوز أن يقال هو خطأ أو قبيح أو ردي بل يف القرآن فصيح وفيه ما هو أفصح فلعل هؤالء 

أرادوا أن غري هذا الذي قرأ محزة أفصح ، قلت يستفاد من كالم أهل اللغة يف هذا ضعف هذه القراءة وشذوذها 
الشاذة وأما عدم اجلواز فال فقد نقل مجاعة من أهل اللغة أن هذه لغة وإن على ما قررنا يف ضبط القراءة القوية و

شذت وقل استعماهلا قال أبو علي قال الفراء يف كتابه يف التصريف زعم القاسم بن معن أنه صواب قال وكان ثقة 
  بصريا وزعم قطرب أنه لغة يف بين يربوع يزيدون على ياء اإلضافة ياء

، قال وقد أنشد الفراء ذلك أيضا ، قلت فهذا معىن قول ) باملضى قال هلا هل لك يا قايف ماض إذا ما هم(وأنشد ، 
الناظم وقطرب حكاها مع الفراء فاهلاء يف حكاها ضمري هذه اللغة ومل يتقدم ذكرها ولكنها مفهومة من سياق 

أي عايل مدائن قوم لوط -)افلهافلما جاء أمرنا جعلنا عاليها س(-اخلفض يف تقرير هذه القراءة فهو مثل قوله تعاىل
ومل يتقدم هلا ذكر ولكن علم ذلك من سياق القصة وقال الفراء يف كتاب املعاين وقد مسعت بعض العرب ينشد ، 

، فخفض الياء من يف فإن يكن ذلك صحيحا فهو مما يلتقي من ) قال هلا هل لك يا قايف قالت له ما أنت باملرضي(
فيما بعد فانظر إىل الفراء كيف يتوقف يف صحة ما أنشده ومعناه يا هذه هل لك يف الساكنني ومتام كالم سننقله 

قال الزجاج هذا الشعر مما ال يلتفت إليه وعمل مثل هذا سهل وليس يعرف قائل هذا الشعر من العرب وال هو مما 
جمهول فذكره ، قلت ليس حيتج به يف كتاب اهللا تعاىل امسه وقال الزخمشري هي قراءة ضعيفة واستشهدوا هلا ببيت 

أقبل يف ثويب (مبجهول فقد نسبه غريه إىل األغلب العجلي الرجز ورأيته أنا يف أول ديوانه وأول هذا الزجر ، 
، وهذه اللغة باقية يف أفواه الناس إىل اليوم يقول القائل ما يف أفعل كذا ويف ) معافري بني اختالط الليل والعشى
سألت أبا عمرو بن العالء عن كسر الياء فأجازه وهذه احلكاية تروى على وجوه شرح الشيخ قال حسني اجلعفي 

ذكرها ابن جماهد يف كتاب الياآت من طرق قال خالد املقريء حدثنا حسني اجلعفي قال قلت أليب عمرو ابن العالء 



ا حركتها ويف رواية ال إن أصحاب النحو يلحنوننا فيها فقال هي جائزة أيضا إمنا أراد حتريك الياء فليس يبايل إذ
تبايل إىل أسفل حركتها أو إىل فوق ويف رواية سألت أبا عمرو بن العالء عنها فقال من شاء فتح ومن شاء كسر 

وقال خلف مسعت حسني اجلعفي يروي عن أيب عمرو بن العالء فقال إهنا باخلفض حسنة وقال حممد بن عمر 
  علينا أبو عمرو بن العالء فسألته عن القرآنالرومي حدثين الثقة عن حسني اجلعفي قال قدم 

باجلر فقال جائزة قال فلما أجازها -وما أنتم مبصرخي-فوجدته به عاملا فسألته عن شيء قرأ به األعمش واستشنعته
أبو عمرو وقرأ هبا األعمش أخذت هبا قال وهي عند أهل األعراب ليست بذاك فهذا معىن قول الناظم مع ولد 

با عمرو حكى هذه اللغة ونقلها وعلى ضعفها وشذوذها قد وجهها العلماء بوجهني أحدمها أن ياء العال يعين أن أ
اإلضافة شبهت هباء الضمري اليت توصل بواو إذا كانت مضمومة وبياء إذا كانت مكسورة وتكسر بعد الكسر 

يف لفظه النصب واجلر وقد والياء الساكنة ووجه املشاهبة أن الياء ضمري كاهلاء كالمها على حرف واحد يشترك 
وقع قبل الياء هنا ياء ساكنة فكسرت كما تكسر اهلاء يف عليه وبنو يربوع يصلوهنا بياء كما يصل ابن كثري حنو 
عليه بياء ومحزة كسر هذه الياء من غري صلة ألن الصلة ليست من مذهبه ومعىن املصرخ املغيث وأصل مصرخي 

الياء اليت هي عالمة اجلر مع ياء اإلضافة فأدغمت فيها وتوجيه هذه اللغة مصرخيين حذفت النون لإلضافة فالتقت 
هبذا الوجه هو الذي اعتمد عليه أبو علي يف كتاب احلجة فقال وجه ذلك من القياس أن الياء ليست ختلو من أن 

ا أن اهلاء تكون يف موضع نصب أو جر فالياء يف النصب واجلر كاهلاء فيهما وكالكاف يف أكرمتك وهذا لك فكم
قد حلقتها الزيادة يف هذا هلو وضرهبو وحلق الكاف أيضا الزيادة يف قول من قال أعطيتكاه وأعطيتكيه فيما حكاه 

، كذلك ) رميتيه فأصميت وما أخطأت الرمية(سيبويه ومها أختا الياء وحلقت التاء الزيادة يف حنو قول الشاعر ، 
مث حذفت الياء الزائدة على الياء كما حذفت الزيادة من اهلاء يف قول من قال أحلقوا الياء الزيادة من املد فقالوا يف 

له أرقان وزعم أبو احلسن أهنا لغة ، قلت ليس التمثيل بقوله له أرقان مطابقا ملقصوده فإن اهلاء ساكنة حذفت 
مث قال أبو علي  حركتها مع حذف صلتها وليس مراده إال حذف الصلة فقط فاألوىل لو كان مثل بنحو عليه وفيه

  وكما حذفت الزيادة من الكاف فقيل أعطيتكه وأعطيتكيه كذلك حذفت الياء الالحقة للياء كما حذفت

من أختها وأقرت الكسرة اليت كانت تلي الياء احملذوفة فبقيت الياء على ما كانت عليه من الكسر قال فإذا كانت 
أفشى منها وعضده من القياس ما ذكرنا مل جيز لقائل أن يقول هذه الكسرة يف الياء على هذه اللغة وإن كان غريها 

إن القراءة بذلك حلن الستقامة ذلك يف السماع والقياس وما كان كذلك ال يكون حلنا قلت فهذا معىن قول 
منزلة هاء الضمري املوصلة حبرف املد فوصلت هذه الياء -مصرخي-الشاطيب رمحه اهللا كها وصل أي نزلت الياء يف

مبا يليق هبا وهو الياء مث حذفت الصلة منها كما حتذف من اهلاء ، الوجه الثاين أشار إليه الناظم بقوله أو أيضا 
ألجل التقاء الساكنني وذلك بأن تقدر ياء اإلضافة ساكنة وقبلها ياء -مبصرخي-للساكنني أي أو يكون الكسر يف

هنا مدغمة يف الثانية فلزم حتريك ياء اإلضافة فكسرت اإلعراب ساكنة أيضا ومل ميكن حتريكها ألهنا عالمة اجلر وأل
حتريكا هلا مبا هو األصل يف التقاء الساكنني وهذا الوجه نبه عليه الفراء أوال وتبعه فيه الناس قال الزجاج أجاز 

اليوم الفراء على وجه ضعيف الكسر ألن أصل التقاء الساكنني الكسر قال الفراء أال ترى أهنم يقولون مل أره منذ 
خفضت وهلا -مصرخي-ومذ اليوم والرفع يف الذال هو الوجه ألنه أصل حركة منذ واخلفض جائز فكذلك الياء من

أصل يف النصب قال الزخمشري كأنه قدر ياء اإلضافة ساكنة ولكنه غري فصيح ألن ياء اإلضافة ال تكون إال مفتوحة 
بعضهم كسرها إتباعا للكسرة اليت بعدها كما قرأ  فما باهلا وقبلها ياء وقال-عصاي-حيث قبلها ألف يف حنو



بعضهم احلمد هللا بكسر الدال إتباعا لكسر الالم بعدها فكما تقول العرب بعري وشعري ورحيم بكسر أوائلها إتباعا 
  ملا بعدها فهذا وجه ثالث وكلها ضعيفة واهللا أعلم

)٨٠٠(  
  ـُه َوالَ)لَـ(فِْئَدةً بِالَْيا بُِخلٍْف َيِضلُّوا َيِضلَّ َعْن َوأَ) ِحْصنٍ(ـفَا )ِكـ(َوُضمَّ 

الكفا بكسر الكاف النظري واملثل أي ضم مماثال حلصن فهو يف موضع نصب على احلال وهو ممدود قصره ضرورة 
ليضل عن (ومن ، -ليضلوا عن سبيله-كما قصر اهلاء يف قوله يف البيت السابق كها وصل يريد ضموا الياء من

يف الزمر ، ووجه القراءتني ظاهر وقال صاحب التيسري هشام من ) ليضل عن سبيله(مان و يف احلج ولق)سبيل اهللا
بياء بعد اهلمزة قال وكذلك نص عليه احللواين عنه قال الشيخ وذكر أبو -أفئدة من الناس-قراءيت علي أيب الفتح

ساكنة بعد اهلمزة قال وهذه بياء -فاجعل أفئدة-الفتح يف كتابه يف قراءة السبعة وروى هشام وحده عن ابن عامر
القراءة وجهها اإلشباع واإلشباع أن تزيد يف احلركة حىت تبلغ هبا احلرف الذي أخذت منه والغرض بذلك الفرق 

بني اهلمزة والدال ألهنما حرفان شديدان والوالء مصدر وىل والء قلت الوالء النصر وهذه أيضا قراءة ضعيفة بعيدة 
رها من مصنفي القراءات بل أعرض عنها مجهور األكابر ونعم ما فعلوا فما كل ما عن فصاحة القرآن وقل من ذك

يروى عن هؤالء األئمة يكون خمتارا بل قد روى عنهم وجوه ضعيفة وعجيب من صاحب التيسري كيف ذكر هذه 
نا قراءة صحيحة القراء مع كونه أسقط وجوها كثرية مل يذكرها حنو ما نبهنا عليه مما زاده ناظم هذه القصيدة وهاه

بالنون ذكرها ابن جماهد وغريه من كبار أئمة القراءة ومل يذكرها -وإمنا نؤخرهم ليوم-تروى عن عاصم وأيب عمرو
صاحب التيسري ألهنا ليست من طريق اليزيدي وقد أشبعت الكالم يف هذا يف الشرح الكبري يف آخر سورة أم 

عمدة وأجتدة أعميدة وأجتيدة بزيادة ياء بعد امليم واجليم وكان بعض القرآن وما وزان هذه القراءة إال أن يقال يف أ
شيوخنا يقول حيتمل أن هشاما قرأها بإبدال اهلمزة ياء أو بتسهيلها كالياء فعرب الراوي هلا بالياء فظن من أخطأ فهمه 

التحريف املنسوب إىل من  أهنا بياء بعد اهلمزة وإمنا كان املراد بياء عوضا من اهلمزة فيكون هذا التحريف من جنس
  وحنوه بإسكان حركة اإلعراب وإمنا كان ذلك اختالسا-يأمركم-و-بارئكم-روى عن أيب عمرو

ويف هذه الكلمة قراءة أخرى ذكرها الزخمشري يف تفسريه وإن كان قدوهم يف توجيهها وهي بكسر الفاء من غري 
فت فهذه قراءة جيدة وهي صورة ما يفعله محزة يف مهز ووجهها أهنا ألقيت حركة اهلمزة على الساكن قبلها وحذ

الوقف عليها ولعل من روى قراءة اإلشباع كان قد قرأها بال مهز فرد هشام عليه متلفظا باهلمزة وأشبع كسرهتا 
  زيادة يف التنبيه على اهلمزة فظن أن اإلشباع مقصود فلزمه ورواه واهللا أعلم

)٨٠١(  
  اِشداً َوَما كَانَ ِلي إِنِّي ِعَباِدَي ُخذْ ُمالً)َر(ْعُه َوِفي ِلَتزُولَ الْفَْتُح وَاْرفَ

يعين فتح الالم األوىل ورفع الثانية فاهلاء يف ارفعه هلذا اللفظ فإن على قراءة الكسائي خمففة من الثقيلة مبالغة يف 
مثل اجلبال يف أي قد كان مكرهم من كربه وعظمه يزيل ما هو -ومكروا مكرا كبارا-اإلخبار بشدة مكرهم كقوله

االمتناع على من أراد إزالتها يف ثباهتا وعلى قراءة الباقني تكون إن إما شرطية أي وإن كان مكرهم معادال إزالة 
أشباه اجلبال الرواسي وهي املعجزات واآليات فاهللا جمازيهم مبكر أعظم منه وإما أن يكون إن نافية والالم يف لتزول 

الذي يزيل ما هو مبنزلة اجلبال وهي الشرائع ودين اهللا تعاىل فإن قلت على هذا مؤكدة هلا أي وما كان مكرهم ب



كيف جيمع بني القراءتني ، فإن قراءة الكسائي أثبتت أن مكرهم تزول منه اجلبال وقراءة غريه نفته ، قلت تكون 
إزالتها واجلبال يف قراءة اجلبال يف قراءة الكسائي إشارة إىل أمور عظيمة غري اإلسالم ومعجزاته ملكرهم صالحية 

اجلماعة إشارة ملا جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم من الدين احلق فال تعارض حينئذ واهللا أعلم ، وأريد حقيقة 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال (اجلبال قراءة الكسائي كما قال سبحانه يف موضع آخر 

 قراءة غريه أريد باجلبال ما سبق ذكره مث ذكر الناظم ياءات اإلضافة وهي ثالثة يف ، ويف) هدا أن دعوا للرمحن ولدا
، فتحها احلرميان وأبو ) ربنا إين أسكنت(، فتحها حفص وحده ) وما كان يل عليكم من سلطان(هذه السورة 

ذا حجج ووجوه  ، فتحها هؤالء وعاصم ومال مجع مالءة أي خذ ذا مالءة أي) وقل لعبادي الذين آمنوا(عمرو 
أثبتها يف -مبا أشركتمون من قبل -، أثبتها يف الوصل ورش وحده) وخاف وعيد(مستقيمة وفيها ثالث زوائد 

أثبتها يف الوصل أبو عمرو ومحزة وورش وأثبتها يف احلالني البزي وحده وقلت يف -دعائي-الوصل أبو عمر وحده
  )ئد أمجالدعائي مبا أشركتمون وقوله وخاف وعيدي للزوا(ذلك ، 

  سورة احلجر
)٨٠٢(  

  َنا تَنزَّلُ َضمُّ التَّا ِلُشْعَبةَ مُثِّالَ)َد(ـَما ُسكَِّرْت )نـَ(ذْ )إِ(َوُربَّ َخفِيٌف 

من حديث منى إىل (، التخفيف والتشديد فيها لغتان ومعىن منا بلغ من قول الشاعر ) رمبا يود الذين كفروا(يريد 
فيه لغات كثرية وسكرت بالتخفيف أي حبست من قوهلم -رب-ألن لفظة، أو من منى املال إذا زاد ) عجيب 

وسكرت النهر وبالتشديد جيوز أن يكون من هذا شدد للكثرة وأن يكون مبعىن حريت من السكر وجيوز أن يقرأ يف 
ن باب البيت خمففا ومشددا والتخفيف أوىل ليطابق الرمز بعده والتشديد قد يوهم من قلت معرفته هبذا النظم أنه م

وفصل إذ ثىن (وباللفظ استغىن عن القيد فيقرأ البن كثري بالتشديد وإمنا هو مقيد مبا تقدمه من ذكر التخفيف كقوله 
-، استغىن عن تقييدمها بالقيد املذكور قبل كل واحد منهما وكذا يف هذه السورة) ويف أحصن عن نفر العال 

ظاهر وبفتحها على حذف إحدى التاءين أصله تتنزل املالئكة بضم التاء -ما تنزل املالئكة-وقوله-وقدرنا-منجوك
  واهللا أعلم

)٨٠٣(  
  ـاِئٍد ُعالَ)َشـ(َوبِالنُّوِن ِفيهاَ َواكِْسرِ الزَّاَي َواُنِصبِ الَْمالِئكَةَ املَْرفُوَع َعْن 

لك نصب على وزن حيول ويلزم من ذ-ينزل-أي واقرأ بالنون يف هذه الكلمة موضع التاء واكسر الزاي فيصري
املالئكة ألنه مفعول به ومن قرأ بالتاء رفع املالئكة ألنه فاعل على قراءة من فتح التاء ومفعول ما مل يسم فاعله على 

قراءة من ضمها ومل ينبه على ضم النون وكان األوىل أن يذكره فيقول وبالنون ضما أي ضم وال حاجة إىل قوله 
ئكة ألنه لفظ وقوله عن شائد عال أي ناقال له عن عامل هذه صفته أي عن فيها ألنه معلوم وقوله املرفوع نعت املال

  من بىن املناقب العال ورفعها وحصليا بعلمه ومعرفته وال خالف يف تشديد الزاي هنا وقد تقدم يف البقرة
)٨٠٤(  

  الََوَما الَْحذُُف أَوَّ) ِحْرمِيَّا(َوثُقِّلَ ِللَْمكِّيِّ ُنونُ ُتَبشُِّرونَ َواكِْسْرُه 

قراءة اجلماعة ظاهرة النون مفتوحة ألهنا العالمة لرفع الفعل ومن كسرها قدر أصل الكلمة تبشرنين بنونني وياء 
وأدغم ابن كثري نون عالمة الرفع فيها -أحتاجوين يف اهللا -الضمري املفعولة فحذف نافع نون الوقاية كما حذفها يف 



-عقاب-كثري الياء كما حذفت يف نظائره من رءوس اآلي حنو مث حذف نافع وابن-أحتاجوين-كقراءة اجلماعة يف
وأبقيا كسرة النون دالة على الياء احملذوفة وقوله حرميا حال من فاعل واكسره أي قارئا يقرؤه احلرمي  -متاب-و

أو من مفعوله ألنه فعل منسوب إىل احلرمي وقد سبق معىن وما احلذف أوال يف سورة األنعام يعين أن من قرأ 
لتخفيف مع الكسرة وهو نافع حذف إحدى النونني وليس احلذف يف األوىل منهما بل يف الثانية توفريا على الفعل با

  عالمة رفعه والتقدير وما وقع احلذف أوال ولو قال األول على تقدير وما احملذوف األول من التنوين لكان جائزا
)٨٠٥(  

  ـمِّالَ)ُحـ(افَقَْن )َر(نَّ بِكَْسرِ النُّوِن َوَيقَْنطُ َمْعُه َيقَْنطُونَ َوَتقَْنطُوا َوُه
فتح النون  -)ال تقنطوا من رمحة اهللا(-ويف الزمر-)إذا هم يقنطون(-ويف الروم-قال ومن يقنط من رمحة ربه-يريد

فيها وكسرها لغتان فماضي املفتوح قنط بالكسر وماضي املكسور قنط بالفتح وهي أفصح اللغتني وقد أمجعوا على 
ومحال مجع حامل وقوله ويقنط مبتدأ ومعه يقنطون -)من بعد ما قنطوا(-يف املاضي يف قوله تعاىل يف الشورىالفتح 

خربه أي هذه الكلمات اجتمعت واحتد حلكم فيها مث ابتدأ مبينا حكمها فقال هن بكسر النون وفتحها ولو قال 
  موضع وهن مجيعا لكان أحسن وأظهر معىن واهللا أعلم

)٨٠٦(  
  الَ)َد(ـُه )ُصْحبَُتـ(ـفَا مُْنُجوَك )َشـ(وُهْم ِخفٌّ َوِفي الَْعْنكَبُوِت تُْنجَِينَّ َوُمْنُج

التخفيف والتثقيل فيها من -إنا منجوك وأهلك-لننجينه وأهله-إنا ملنجوهم أمجعني-أي ذو خف أي خفيف أراد
كر وابن كثري على ختفيف منجوك أجنى وجنى كأنزل ونزل ومها لغتان خفف الثالثة محزة والكسائي ووافقهما أبو ب

ولو قال ملنجوهم خفف بالالم بدل الواو لكان أحسن حكاية ملا يف احلجر وال حاجة إىل واو فاصلة لظهور األمر 
كما قال بعد ذلك قدرنا هبا والنمل وقد مضى معىن دال يف مواضع وفيه ضمري راجع إىل لفظ صحبة ألنه مفرد وهو 

  واهللا أعلم كما سبق يف الرعد صحبة تال
)٨٠٧(  

  ـْف َوِعَباِد َمْع َبناِتي َوأَين ثُمَّ إِنِّيِ فَاعِْقالَ)ِصـ(قََدْرَنا بَِها وَالنَّْملِ 
ويف النمل التخفيف والتشديد فيهما أيضا لغتان واستغىن بقيد التخفيف يف منجوهم عن -إال أمرأته قدرناها-يريد

 من القدرة ومثل ذلك سيأيت يف الواقعة واملرسالت واألعلى وهو من التقدير ال-سكرت-القيد فيهما كما سبق يف
فتح -وقل إين أنا النذير-عبادي إين أنا-فتحها نافع وحده-بنايت إن كنتم-مث ذكر ياءات اإلضافة وهي أربع 

  الثالث احلرميان وأبو عمرو
  سورة النحل

)٨٠٨(  
  ـلَْهالَ)َهـ(يَ الُْخلُْف ِفي الَْهْمزِ ـحَّ َيْدُعونَ َعاِصٌم َوِفي ُشَركَاِئ)َصـ(َوُيْنبُِت ُنونٌ 

وما -)أتى أمر اهللا(-النون للعظمة والياء زد إىل اسم اهللا تعاىل يف قوله تعاىل-ينبت لكم به الزرع-أي ذو نون يريد
مث قال الناظم يدعون عاصم -ينبت لكم-وهو الذي أنزل-بعدها من ضمائر الغيبة إىل قوله وعلى اهللا قصد السبيل

بالغيبة والباقون -وبالنجم هم يهتدون-ألن قبله-والذين يدعون من دون اهللا-ه عاصم بالياء على الغيبة يريدأي قرأ
، فإن قلت من أين علمت أن  -واهللا يعلم ما تسرون وما تعلنون-قرءوا بالتاء على اخلطاب ووجهه ما قبله من قوله



ثالثة اليت إطالقه يغين عن قيدها وهي الرفع والتذكري قراءة عاصم بالغيب ، قلت لعدم التقييد فهو أحد األمور ال
-سكرت-نون فيكون كما تقدم يف-وتنبت-والغيب ، فإن قلت مل مل حيمل هذا اإلطالق على القيد السابق يف

أين -وقدرنا ، قلت ال يستقيم لفظ النون يف يدعون ولوال ذلك الجته هذا االحتمال وروى البزي ترك اهلمز يف قوله
ولزم من ذلك عدم املد الزائد على األلف ألجل اهلمزة وهذا معىن قول بعض املصنفني بغري -لذين كنتمشركائي ا

مهز وال مد قطعا لوهم من عداه أن يظن أن املد يبقى وإن سقطت اهلمزة وإمنا قرأ كذلك قصرا للمدود ومل يفعل 
ذكرناه مرارا أن اإلطالق ال يتناول إال ما  ذلك يف الذي يف القصص وغريها وال يلزم الناظم االحتراز عن ذلك ملا

فهو الذي يعتذر عنه وقصر املمدود ضعيف ال جييزه -كائن-يف السورة اليت هو فيها وما شذ عن ذلك كالتوراة و
النحويون إال يف ضرورة الشعر فهذه قراءة ضعيفة أيضا فلم يكن لصاحب التيسري حاجة إىل تضمني كتابه مثل هذه 

تنزل -ف وعن قارئها فيها خالف وترك ذكر ما ذكره ابن جماهد وغريه عن أيب بكر عن عاصمالقراءات الضعا
بالتاء املضمومة وفتح الزاي ورفع املالئكة على ما مل يسم فاعله فهذه قراءة واضحة من -املالئكة بالروح من أمره

فترى من قلت معرفته ومل يطلع إال  إال قليل منهم-شركائي-جهة العربية وقد دوهنا األئمة يف كتبهم ومل يذكر قصر
  من القرآت السبع وتنزل-شركائي-على كتاب التيسري وحنوه يعقد أن قصر

ذكر أبو علي األهوازي وغريه عن أيب عمرو وابن عامر أنه بفتح الشني -إال بشق األنفس-ليس منها وكذا-املالئكة
لثوب إذا خفف نسجه وثوب هلهل وشعر هلهل من وهلذا نظائر كثرية وقول الناظم هلهل من قوهلم هلهل النساج ا

ذلك فإن كان فعال فمعناه مل يتيقن اخلالف فيه وإن كان امسا وهو منصوب على احلال أي استقر اخللف فيه يف اهلمز 
هلهال يشري إىل ضعف الرواية بترك اهلمز وضعف القراءة ، فإن قلت من أين تعلم قراءة اجلماعة أهنا باهلمز ، قلت 

  قدير كالمه اخللف يف اهلمز للبزي هلهال قصده ال خلف يف اهلمز عن غري البزي وهو املراد واهللا أعلمألن ت
)٨٠٩(  

  َوِمْن قَْبلِ ِفيهِْم َيكِْسُر النُّونَ َناِفع َمًعا َيَتَوفَّاُهْم ِلَحْمَزةَ ُوصِّالَ
لنظم إال خمففة القاف ومل يقرأ أحد بذلك وإمنا مل يقله هبذه العبارة ألهنا ال تستقيم يف ا-تشاقون فيهم-يعين نون

يف احلجر ، ومل يشدد أحد النون -تبشرون-وكسر نافع وحده النون وفتحها الباقون والكالم يف ذلك كما سبق يف
قرأمها محزة بالياء على -الذين تتوفاهم املالئكة طيبني-يتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم-هنا وقوله معا هو حال من

  قه دل على ذلك والباقون قرءومها بالتأنيث ووجههما ظاهر ويف وصال ضمري تثنيةالتذكري وإطال
)٨١٠(  

  ـالَ)ِكـ(ـي )فـِ(ـْرعاً َواْآلِخُر )َشـ(ـاِمالً يَْهِدي بَِضمٍّ َوفَْتَحٍة َوَخاِطْب َترَْوا )كـ(َسَما 

أي من يضلله فال يهدي -همن يضلل اهللا فال هادي ل-كما قال يف موضع آخر-فإن اهللا ال يهدي من يضل-يريد
فالفعل مبين ملا مل يسم فاعله فقوله يهدي فاعل مسا وكامال حال منه وقرأ الكوفيون بفتح الياء وكسر الدال على 
إسناد الفعل إىل الفاعل أي ال يهدي اهللا من يضله أو يكون يهدي مبعىن يهتدي كما تقدم يف يونس مث قال الناظم 

أي اقرأه باخلطاب جعله خماطبا ملا كان اخلطاب فيه وشرعا -إىل ما خلق اهللا من شيء أو مل يروا-وخاطب يروا يريد
مفعول مطلق أي شرع ذلك شرعا أو يف موضع احلال أي ذا شرع فإن كان حاال من املفعول فتقديره مشروعا وإن 

إىل الطري مسخرات  أمل تروا-كان من فاعل خاطب فتقدير ناطقا مبا هو مشروع مث قال واآلخر بكسر اخلاء يريد
اخلطاب فيه حلمزة وابن عامر واألول حلمزة والكسائي ولو فتحت اخلاء من اآلخر مل يتضح األمر إلهبامه فلم يعلم 



الذي قرأ الكسائي من الذي قرأه ابن عامر إال بقرينة تقدم الذكر وذلك قد خيفى وقد ترك الناظم الترتيب يف 
  ة وهو ممدود ووجه القراءتني يف املوضعني ظاهر واهللا أعلممواضع وقوله يف كال أي يف لفظ وحراس

)٨١١(  
  ضاَ َيتَفَيَّؤاُ الُْمَؤنَّثُ ِللَْبصْرِيِّ قَْبلُ ُتقُبِّالَ)أَ(َوَرا ُمفَْرطُونَ اكِْسْر 

مع أي ذا أضاء أو مشبها أضاء يف االنتفاع بعلمك كما ينتفع مبائه واإلضاء مجع أضاة بفتح اهلمزة وهو الغدير واجل
بكسر اهلمزة واملد كأكام وبفتحها والقصر كفىت ومفرطون بالكسر من أفرط يف املعصية إذا تغلغل فيها وبالفتح أي 
مقدمون إىل النار من أفرطته إذا قدمته يف طلب املاء أو هم منسيون من رمحة اهللا من أفرطت فالنا خلفي إذا تركته 

مفرطون أخره ضرورة النظم فلهذا قال قبل أي قبل مفرطون ووجه فهو يف التالوة قبل -ونسبته وأما يتفيؤ ظالله
  التأنيث والتذكري فيه ظاهر ألن تأنيث الظالل غري حقيقي واهللا أعلم

)٨١٢(  
  ـاب َضمَّ َنسِْقيكُُمو َمَما ِلشُْعَبةَ َخاِطَب َيْجَحُدونَ ُمَعلَّالَ)َحقُّ ِصحـَ(َو

تان فالضم من أسقى والفتح من سقى قال الشاعر فجمع بينهما ، ضم النون وفتحها لغ-قد أفلح-معا يعين هنا ويف
وسقاهم رهبم (، دعاء للجميع مبا خيصب بالدهم ويف التنزيل ) سقى قومي بين جمد وأسقى منريا والقبائل من هالل(

أسقيناكم ماء و(، ) وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه(، ) وسقوا ماء محيما(، ) شرابا طهورا
، وقيل األصل يف أسقى جعل له سقيا ويف سقى رواه من العطش مث استعمل يف املعىن الواحد لنقارب املعنيني ) فراتا

، وحكى فيه الفتح عن األعمش وعاصم ) لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه(وأمجعوا على الضم يف الفرقان يف قوله تعاىل 
-وجه اخلطاب أن قبله-أفبنعمة اهللا جيحدون-لشعبة خاطب جيحدون يريد من رواية املفضل عنهما مث قال الناظم

وأجاز معلال بفتح الالم وكسرها ووجه -فما الذين فضلوا-ووجه الغيب أن قبله-واهللا فضل بعضكم على بعض
  اجلمع ظاهر

)٨١٣(  
  ـوِّالَـ)نُ(اِعيِه )َد(اِئٌع وََنجْزَِينَّ الَِّذيَن النُّونُ )ذَ(َوظَْعنِكُْم إِْسكَاُنُه 

إسكان العني يف ظعن وفتحها لغتان كمعز ومعز وهنر وهنر وشعر وشعر فلهذا قال ذائع أي مشتهر مستفيض والنون 
أنه بالنون فلهذا قيد موضع -ولنجزينهم-والياء ظاهران وال خالف يف اليت بعدها-ولنجزين الذين صربوا-يف

أ ثان وبالنصب على أنه مفعول نول أي داعي جنزين نول اخلالف بقوله الذين وجيوز النون بالرفع على أنه مبتد
  النون فيه

)٨١٤(  
  ـلَكُْت َوَعْنُه َنصَّ االْخفَشُ َياءُه َوَعْنُه َرَوى النَّقَّاُش نُوناً ُمَوهَّالَ)َمـ(

عنه  امليم يف ملكت رمز ابن ذكوان أي أنه يف مجلة من روى عنه النون مث بني أن الصحيح عنه القراءة بالياء فقال
يعين عن ابن ذكوان نص األخفش على الياء ، وهو هارون بن موسى ابن شريك الدمشقي تلميذ ابن ذكوان وكان 

املختلف فيه مث قال وعنه يعين عن األخفش روى -جنزين-يعرف بأخفش باب اجلابية واهلاء يف ياءه ترجع إىل لفظ
فر ابن سند البغدادي املفسر وهو ضعيف عند أهل النقاش وهو حممد بن احلسن بن حممد بن زياد بن هارون بن جع

لنجزين -النقل روى عن شيخه األخفش يف قراءة ابن ذكوان هلذا احلرف نونا قال صاحب التيسري ابن كثري وعاصم



بالنون وكذلك روى النقاش عن األخفش عن ابن ذكوان قال وهو عندي وهم ألن األخفش ذكر ذلك يف -الذين
األهوازي يف كتاب اإليضاح النون عن ابن ذكوان وعن هشام أيضا وعن ابن عامر وأيب  كتابه عنه بالياء وذكر

عمرو من بعض الطرق وقال قال النقاش أشك كيف قرأته على األخفش عن ابن ذكوان وقول الناظم موهال هو 
وهال ووهلت  حال من النقاش أو صفة للنون أي مغلطا يقال وهل يف الشيء وعنه بكسر اهلاء إذا غلط وسهى وهل

إليه بالفتح أهل وهال ساكن اهلاء إذا ذهب ومهل إليه فأنت تريد غريه مثل ومهت هكذا يف صحاح اجلوهري قال 
الشيخ موهال من قوهلم وهله فتوهل أي ومهه فتوهم وهو منصوب على احلال من النقاش أي منسوبا إىل الوهم فيما 

  ذكرناه واهللا أعلم نقل يريد ما قال صاحب التيسري هو عندي وهم وقد
)٨١٥(  

  ُخلُالَ)ُد(ِسَوى الشَّامِ ُضمُّوا َواكِْسُروا فََتنُوا لَُهْم َوُيكَْسُر ِفي َضْيقٍ َمَع النَّْملِ 

-هلم أي جلميع القراء السبعة سوى الشامي فحذف ياء النسبة أو التقدير سوى قاريء الشام فحذف املضاف يريد
أي فتنهم الكافر باإلكراه على النطق بكلمة الكفر وقلوهبم مطمئنة -فتنوامث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 

والذين هاجروا -باإلميان وذلك حنو ما جرى لعمار بن ياسر وأصحابه مبكة رضي اهللا عنهم وهو موافق لآلية األوىل
اد الفعل إىل الفاعل بفتح مل خيتلف فيه أنه على ما مل يسم فاعله وقرأ ابن عامر فتنوا بإسن-يف اهللا من بعد ما ظلموا

الفاء والتاء ألن الفتح ضد الضم والكسر معا ووجه هذه القراءة أن تكون اآلية نزلت يف الفاتنني الذين عذبوا 
املؤمنني على الكفر وأوقعوا الفنت يف الذين أسلموا وهاجروا وجاهدوا وصربوا وذلك حنو ما جرى ملن تأخر إسالمه 

ارث وسهيل بن عمرو وأضراهبم رضي اهللا عنهم وتكون القراءتان يف الطائفتني كعكرمة بن أيب جهل وعمه احل
الفاتنني واملفتونني وقيل التقدير فتنوا أنفسهم حني أظهروا ما أظهروا من كلمة الكفر ومعىن القراءتني متحد املراد 

الرجل يفنت فتونا إذا وقع يف الفتنة  هبما املفتونون وقيل معىن فتنوا افتتنوا قال الشيخ روى أبو عبيد عن أيب زيد فنت
وحتول من احلال الصاحلة إىل السيئة وفنت إىل النساء أراد الفجور هبن وقيل الضمري يف فتنوا يعود إىل اخلاسرون 

هنا ويف النمل ففتح الضاد -يف ضيق مما ميكرون-واملفعول حمذوف أي من بعد ما فتنهم أولئك اخلاسرون وأما
ل والقيل وقيل املفتوح ختفيف ضيق كهني وميت أي يف أمر ضيق وقوله سوى الشامي استثىن وكسرها لغتان كالقو

من الضمري يف هلم كما سبق وجيوز أن يكون مبتدأ وما بعده اخلرب وجيوز أن يكون يف موضع نصب بفعل مضمر 
خيل مع الذي يف كقولك زيدا اكتب الكتاب له أي البسه وخالطه بذلك ودخلال حال من قوله يف ضيق أي هو د

  النمل مشابه له يف الكسر واهللا أعلم
  سورة اإلسراء

)٨١٦(  
  ـدِّالَ)عـُ(اوٍ َوَضمُّ الَْهْمزِ وَالَْمدِّ )َر(ـالَ لَِيُسوَء ُنونُ )حـَ(َويَتَِّخذُوا غَْيٌب 

بدون إال ال تع-واخلطاب حكاية ما يف الكتاب ومها مثل ما يف البقرة-لبين إسرائيل-أي ذو غيب حلو ألن قبله
أن ال -مثل-أن ال تعبدوا-كالمها يف بين إسرائيل واملعىن واحد ولو دخلت أن يف الذي يف البقرة لكانت-اهللا

فقراءة الكسائي بالنون ظاهرة لكثرة ما قبله من نونات -ليسوءوا وجوهكم-تتخذوا سواء فاحتد اللفظ واملعىن وأما
سبحان الذي -كما فعل الكسائي فالفاعل هو اهللا تعاىل كما قالالعظمة وقرأ غريه بالياء فمن فتح اهلمزة وقصره 

أو يكون الفاعل الوعد أو البعث وهذه قراءة ابن عامر ومحزة وأيب بكر وضم -عسى ربكم-وبعده-أسرى بعبده



اهلمز ومده حفص وهو املرموز يف قوله عدال واحلرميان وأبو عمرو رمز هلم يف البيت اآليت بقوله مسا فالضمري 
على القراءات الثالث متعلقة بفعل -ليسوءوا-والالم يف-أولوا بأس شديد-للعباد الذين هم-ليسوءوا-رفوع يفامل

  مضمر أي بعثناهم ليقع ذلك وقول الناظم واملد بالرفع عطف على ضم اهلمز
)٨١٧(  
  ـَمْرَدالَ)َشـ(ـفَى َيْبلَُغنَّ اْمُدْدُه َواكِْسْر )كَـ(َوُيلَقَّاهُ ُيَضمُّ ُمَشدَّداً ) َسَما(

أي يستقبل به وقرأ الباقون يلقاه بفتح الياء والتخفيف وذلك ظاهر املعىن واهلاء للكتاب أو -أراد كتابه يلقاه
فمد بعد الغني أي زد ألفا واكسر النون املشددة فيصري -وإما يبلغن عندك الكرب-لإلنسان ألن ما لقيك فقد لقيته

  ه وهو فاعل على قراءة القصر والنون للتأكيد فيها واهللا أعلميبلغان والضمري للوالدين وأحدمها بدل من
)٨١٨(  

  عَْتالَ)ا(ـلَى )عـَ(ـفًْؤا َوَنوِّنْ )كُـ(ناَ )َد(َوَعْن كُلِّهِْم َشدِّْد َوفاً أُفِّ كُلِّهاَ بِفَْتحٍ 

بقوله يبلغن مشدد النون يعين أمجعوا على تشديد النون وهذا منه زيادة يف البيان وإال فهو معلوم مما تقدم ألنه لفظ 
وأمر بكسرها ومل يتعرض للتشديد بنفي وال إثبات فدل على أنه ال خالف فيه وأما أف ففيها لغات كثرية مل يقرأ 
فيها إال بثالث الفتح والكسر والتنوين مع الكسر وهي قراءة نافع وحفص وهو معىن قوله على اعتال أي معتمدا 

  ألف يعين حيث جاء وهو هنا ويف األنبياء واألحقاف واهللا أعلم على اعتال قوله كلها باجلر تأكيد
)٨١٩(  

  ـصَوَّب َوَحرَّكَهُ الَْمكِّي َوَمدَّ َوجَمَّالَ)ُمـ(َوبِالْفَْتحِ وَالتَّحْرِيِك خِطْأً 
 فلفظ بقراءة اجلماعة وذكر أن ابن ذكوان فتح اخلاء والطاء وعرب عنه بالتحريك املطلق-إن قتلهم كان خطأ-يريد

وهو الفتح ليؤخذ للباقني ضده وهو السكون وعرب عن حركة اخلاء بلفظ الفتح ليؤخذ للباقني ضده وهو الكسر 
فدخل ابن كثري مع الباقني يف هذا ومل خيالفهم فيه وملا خالفهم يف إسكان الطاء تعرض له فقال وحركه املكي وزاد 

خطأ كإمث إمنا وهو يف قراءة ابن ذكوان ضد الصواب وقيل مدا بعد الطاء فقراءة اجلماعة خطأ مبعىن إمنا يقال خطأ 
مها لغتان كاحلذر واحلذر واملئل واملثل ، قال الزجاج وقد يكون من خطأ خطأ إذا مل يصب وقراءة ابن كثري خاطأ 
خطاء مثل خاطر خطارا ، قال أبو علي وإن مل يسمع خاطأ ولكن قد جاء ما يدل عليه وهو ختاطأ ألنه مطاوعه ، 

ل وقد قالوا أخطى يف معىن خطى كما أن خطى يف معىن أخطى ، قلت فإىل هذا أشار الناظم بقوله مصوب ألن قا
قوما استبعدوا قراءة ابن ذكوان فقالوا اخلطأ ما مل يتعمد وجوابه أنه استعمل يف التعمد أيضا وقول الناظم خطأ 

اخلطأ والتصويب وإخباره عن اخلطأ  مصوب مبتدأ وخرب أي هو مصوب بالفتح والتحريك فقابل بني لفظي
  بالتصويب من عجائب هذا النظم وحماسنه واهللا أعلم

)٨٢٠(  
  ـالَ)َعـ(ـٍذ )شـَ(ـهُود َوَضمَُّنا بَِحْرفَْيِه بِالِْقْسطَاسِ كَْسُر )شـُ(َوَخاطََب ِفي ُيْسرِْف 

يل وضم القسطاس وكسره لغتان اخلطاب للويل أو اإلنسان والياء للو-فال تسرف يف القتل-أي قراءة شهود أراد
واهلاء يف حبرفيه للقسطاس والباء يف بالقسطاس من نفس التالوة أي وضمنا هذا اللفظ مبوضعيه يعين هنا ويف 

الشعراء فأخرب عن الضم بالكسر على تقدير وموضع ضمنا كسر هؤالء أي كسر ذوى شذا عال أي ذوى بقية 
  حسنة وطيب فائق واهللا أعلم



)٨٢١(  
  كْراً ُمكَمَّالَ)ِذ(ئَةً ِفي َهْمزِِه اْضُمْم َوهَاِئِه َوذَكِّْر َوالَ َتْنوِيَن َوَسيِّ
فقوله ذلك إشارة إىل املنهى عنه وإذا ضممت اهلمز واهلاء وذكرت أي مل جتعل اهلاء -كل ذلك كان سيئة-يريد

يء املذكور مكروها فيكون للتأنيث بل ضمري مذكر فال تنوين حينئذ فيكون السيء مضافا إىل ما تقدم أي كان س
ذلك إشارة إىل مجيع ما تقدم مما وصى به اإلنسان وفيه حسن وهو املأمور به وسيء وهو املنهي عنه ومكروها على 

القراءة بالتأنيث خرب لكان بعد خرب وقوله ذكرا مكمال مصدر مؤكد من لفظ ذكر وإن مل يكن مصدره أراد تذكريا 
ا أي ذكرت ذلك ذكرا مكمال جلميع قيوده وقال الشيخ التقدير أذكر ذكرا مكمال وجيوز أن يكون فعله مضمر

  واهللا أعلم
)٨٢٢(  

  ـفَاًء َوِفي الْفُْرقَاِن َيذْكُُر فُصِّالَ)شـِ(َوَخفِّْف َمَع الْفُْرقَاِن َواضُُمْم لَِيذْكُُروا 
ولقد صرفناه بينهم -ولقد صرفنا يف هذا القرآن ليذكروا-هنا ويف الفرقان أراد-ليذكروا-أي خفف لفظ

والتخفيف يف هذين حلمزة والكسائي أراد ختفيف الذال والكاف وهو حذف تشديدمها ومها مفتوحان -ليذكروا
فنص على ضم الكاف ومل ينص على إسكان الذال لوضوحه وهو مضارع ذكر يذكر واملشدد مضارع تذكر 

أو من فاعل خفف واضمم أي ذا شفاء مث -رواليذك-واألصل ليتذكر فأدغمت التاء يف الذال وقوله شفاء حال من
  ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا-ذكر أن يف الفرقان موضعا آخر اختص محزة بتخفيفه وهو

)٨٢٣(  
  ـزِّالَ)ُنـ(ارٍ َوِفي الثَّاِن )َد(ـْن )عـَ(ـفَاُؤهُ َيقُولُونَ )َحقٌّ ِشـ(َوِفي َمْرَيمٍ بِالَْعكْسِ 

اف يريد أوال يذكر اإلنسان ولو كان جرى على سننه ورمز ملن خفف كان أحسن بالعكس أي بالتشديد وفتح الك
وأنث تسبح عن محى (، ) ويف كاف نل إذ كم يقولون دم عال ويف الثاين نل كفا مسا وتبجال(وقلت أنا يف ذلك ، 

قوله هنا نزال ، ومل يبق يف البيت تضمني واجتمع الرمز املفرق وهو ) شاع وصله وبعد اكسروا إسكان رجلك عمال
سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا -ويف البيت اآليت مسا كفله ويقولون يف املوضعني بالغيب واخلطاب ظاهر أراد بالثاين

  قل لو كان معه آهلة كما يقولون-، وقبله -كبريا
)٨٢٤(  
  ـمَّالَ)ُعـ(انَ َرْجِلَك ـفَا َواكِْسُروا إِْسكَ)َشـ(ـمًي )ِحـ(ـْن )عـَ(ـفْلُُه أَنِّثْ ُيسَبُِّح )َسَما ِكـ(

أراد تسبح له السموات السبع التأنيث والتذكري فيه ظاهران ورجلك بإسكان اجليم اسم مجع للراجل كصحب 
ورجل وبكسر اجليم مبعىن راجل كتعب وتاعب وحذر حاذر ومبعىن رجل بضم اجليم الذي مبعىن راجل فيكون 

ومجعك الرجل واستغىن بالفرد عن اجلمع لداللته عليه باجلنسية كسر اجليم وضمها لغتني حنو ندس وندس واملعىن 
وقيل جيوز أن تكون قراءة اإلسكان من هذا سكنت الكسرة أو الضمة ختفيفا حنو فخذ وعضد وعمال مجع عامل هو 

  حال من الضمري يف اكسروا
)٨٢٥(  

  ِسلَ يُْرِسالَنُوُنُه َوُيعِيَدكُْم فَُيْغرِقَكُْم وَاثَْنانِ ُيْر) َحقٌّ(َوَيْخِسَف 
أم -أفأمنتم أن خيسف بكم جانب الرب أو يرسل-اخلالف يف هذه اخلمسة دائر بني النون والباء فكالمها ظاهر أراد

كالمها بدل من اثنان -وقوله نرسل نرسل-فريسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم-أمنتم أن يعيد فيه تارة أخرى



  ونصهما على احلكاية
)٨٢٦(  

  ـالَ)ُمـ(ـفْ َنآى أَخِّْر َمعاً َهْمَزُه )َسَما ِصـ(َتْح َمْع ُسكُوٍن َوقَْصرِِه ِخالَفََك فَافْ

أي افتح اخلاء مع سكون الالم وحذف األلف وكلتا القراءتني مبعىن بعدك ونأ -أراد وإذا ال يلبثون خالفك إال قليال
لني على القلب فيصرب وزهنما فلع قال وناء مثل أي وراء كالمها على وزن رعى وراع لغتان وتأخري اهلمز من الفع

، ونقل الشارح يف كتاب الغاية عن أيب بكر بن مقسم قال نأى بوزن نعى ) وكل خليل رآين فهو قائل (الشاعر ، 
لغة قريش وكثري من العرب وناء بوزن باع لغة هوازن بن سعد بن بكر وبين كنانة وهزيل وكثري من األنصار قال 

، قلت ناء يف قول امريء ) وناء بكلكل (، وقول اآلخر ) أسيافنا وناءت معد بأرض احلرمجنالد عنه ب(شاعرهم ، 
، ليس من هذا وذاك معناه هنض ينهض هنوضا ثقيال لطول صدره وقوله معا ) وأردف أعجازا وناء بكلكل (القيس 

  يعين هنا ويف سورة فصلت
)٨٢٧(  

  ـدًى كسْفاً بَِتحْرِيِكِه َوالَ)َعمَّ َنـ(ـابٌِت َو)ثَـ(ُتفَجَِّر ِفي اْألُولَى كََتقُْتلَ 
فال خالف -فتفجر األهنار-احترازا من الثانية-أي بالتخفيف على وزن تقتل واألوىل قوله حىت تفجر لنا من األرض

يف تشديدها لقوله يف مصدرها تفجريا وفجر وفجر كسجر وسجر يقال فجر املاء وفجره إذا فتح سكره وشقه 
هو مطاوع فجر بالتخفيف وكسفا بإسكان السني وفتحها لغتان مجع كسفة وهو القطعة -ت منهفانفجر-وقوله تعاىل

  ومثلها سدرة وسدر ولقحة ولقح وندى متييز وكسفا فاعل عم وال مفعول له أي بتحريكه متابعة للنقل
)٨٢٨(  

  ُخلِْف ُمْشِكالَـْيَس بِالْ)لَـ(َويف َسَبأٍ َحفٌْص َمَع الشَُّعَراِء قُلْ َوِفي الرُّومِ َسكِّْن 
، سكنه ابن ) وجيعله كسفا(حركهما حفص وحده ويف الروم -فاسقط علينا كسفا-أو نسقط عليهم كسفا-أراد

  واهللا أعلم-وإن يروا كسفا من السماء ساقطا-عامر ومل خيتلف يف إسكان الذي يف الطور
)٨٢٩(  

  ضًى وَالَْياُء ِفي رَبِّي اْنَجالَ)رِ( اَر َوُضمَّ َتا َعِلْمَت)َد(ـْيَف )كَـ(َوقُلْ قَالَ اْألُولَى 

، ال خالف يف قراءة هذه على ) قل لو كان يف األرض مالئكة(، هذه هي األوىل والثانية قوله ) قل سبحان ريب(أراد 
األمر وقرأ األوىل بلفظ املضى ابن عامر وابن كثري وقول الناظم األوىل هو نعت لقوله قل ال لقوله قال أي وقل 

تقرأ قال ملن رمز له ومثله قوله يف أول األنبياء وقل قال عن شهد وقوله كيف دار أي كيف دار اللفظ األوىل 
فإحدى القراءتني راجعة إىل معىن األخرى ألنه أمر بالقول فقال وتا علمت بالضم ملوسى وبالفتح لفرعون ورضا 

فتحها نافع -ريب إذا ألمسكتم-احد وهوحال من فاعل ضم أو مفعوله أي ذا رضى مث ذكر ياء اإلضافة يف موضع و
ومن -أثبتها يف الوصل نافع وأبو عمرو وأثبتها ابن كثري يف احلالني-لئن أخرتن إىل-وأبو عمرو وفيها زائدتان 

وفيها لئن أخرتين زيد ياؤه كذلك فهو (أثبتها يف الوصل نافع وأبو عمرو وقلت يف ذلك ، -يهدي اهللا فهو املهتد
  )املهتدي قد تكفال
  سورة الكهف



)٨٣٠(  
  َوَسكَْتةُ حَفْصٍ ُدونَ قَطْعٍ لَِطيفَةٌ َعلَى أَِلِف التَّْنوِينِ ِفي ِعَوجاً َبالَ

قال صاحب التيسري قرأ حفص عوجا يسكت على األلف سكتة لطيفة من غري قطع وال تنوين مث يقول قيما وقال 
 قوله دون قطع أي دون قطع نفس ألنه مكي كان حفص يقف على عوجا وقفة خفيفة يف وصله ، قلت فهذا معىن

يف وقفه واصل وغرضه من ذلك إيضاح املعىن لئال يتوهم أن قيما نعت عوجا وإمنا قيما حال من الكتاب املنزل أو 
منصوب بفعل مضمر أي جعله قيما وملا التزم صورة الوقف ألجل ذلك لزمه أن يبدل من التنوين ألفا يقف عليها 

عليه فهذا معىن قوله على ألف التنوين أي على األلف املبدلة من التنوين ويف ذلك نظر فإنه لو ألن التنوين ال يوقف 
وقف على التنوين لكان أدل على غرضه وهو أنه واقف بنية الوصل وكثري من املصنفني كاألهوازي وابن غلبون 

وقفا خمتارا ألن يف الكالم تقدميا يقولون نقف على عوجا وال يذكرون إبدال التنوين ألفا وقال األهوازي ليس هو 
  وتأخريا معناه أنزل على عبده الكتاب قيما ومل جيعل له عوجا ومعىن بال اخترب وفاعله ضمري عائد إىل حفص مث قال

)٨٣١(  
  َوِفي ُنوٍن َمْن َراق َوَمرْقَِدناَ َوالَمِ َبلْ َرانَ وَالَْباقُونَ الَ َسكَْت مُوَصالَ

يف سورة القيامة ملا اندغمت النون يف الراء -من راق-الثالثة أيضا أحدها النون من أي وسكت يف هذه املواضع 
بل ران على (ليعلم أهنما كلمتان وليست اللفظة على وزن فعال وكذا الكالم يف الم -من-بغري غنة وقف على

للمرقد وإمنا هو مبتدأ قال فوقف على مرقدنا لئال يتوهم أن هذا الذي بعده صفة ) من بعثنا من مرقدنا(وأما ) قلوهبم
جلميع القراء لكان ذلك حسنا ألنه يفرق بني معنيني فهو -مرقدنا-مكي ولو اختار متعقب الوقف على عوجا وعلى

متام خمتار الوقف عليه قال وقرأ الباقون ذلك كله بغري وقف مروي عنهم ألنه متصل يف اخلط واإلدغام فرع وال 
الم والنون ليظهر للزم يف كل مدغم فهذا معىن قول الناظم والباقون ال سكت كراهة فيه ولو لزم الوقف على ال

وموصال نعت لسكت أي ال سكت هلم منقوال عنهم موصال إلينا وقال الشيخ موصال نصب على احلال أي يف حال 
ه املواضع إيصال املذكور يف املواضع املذكورة مبا بعده قال املهدوي وكان يلزم حفصا مثل ذلك يف ما شاكل هذ

وهو ال يفعله فليس لقراءته وجه من االحتجاج يعتمد عليه إال اتباع الرواية قلت أوىل من هذه املواضع مبراعاة 
فينبغي الوقف على قوهلم لئال يتوهم أن ما بعده هو املفعول -وال حيزنك قوهلم إن العزة هللا مجيعا-الوقف عليها

ينبغي االعتناء بالوقف على النار مث يبتدأ مبا بعده لئال يوهم الصفة -الذين حيملون العرش-أهنم أصحاب النار-وكذا
  ولذلك نظائر واهللا أعلم

)٨٣٢(  
  َوِمْن لَْدنِِه يف الضَّمِّ أَْسِكْن ُمِشمَُّه َوِمْن َبْعِدِه كَسَْراِن َعْن ُشْعَبةَ اْعَتالَ

 النون واهلاء وهذا معىن قول أي أسكن ضم الدال يف حال كونك مشمه فاهلاء يف مشمه للضم والكسران يف
بإسكان الدال وإمشامها شيئا من الضم وبكسر النون واهلاء ويصل اهلاء بياء -من لدنه-صاحب التيسري قرأ أبو بكر

وكذا قال صاحب الروضة إمشامها شيئا من الضم وصرح األهوازي فقال باختالس ضمة الدال وأما مكي فقال 
-سيئت-ل ألهنا ساكنة فهي مبنزلة دال زيد املرفوع يف الوقف وليس مبنزلة اإلمشام يفاإلمشام يف هذا إمنا هو بعد الدا

وقيل ألن هذا متحرك ومل يذكر الشيخ يف شرحه غري هذا القول فقال حقيقة هذا اإلمشام أن يشري بالعضو إىل 



وهذا اإلمشام ليس يف  الضمة بعد إسكان الدال وال يدركه األعمى لكونه إشارة بالعضو من غري صوت قال أبو علي
حركة خرجت إىل اللفظ وإمنا هو هتيئة العضو إلخراج الضمة ليعلم أن األصل كان يف الدال الضمة فأسكنت كما 
  أسكنت الباء يف سبع والكسر من النون اللتقاء الساكنني وكسرت اهلاء بعدها ألجل كسرة النون حنو به ومن أجله

)٨٣٣(  
  ِلَغْيرِِه َوكُلُُّهْم ِفي الَْها َعلَى أَْصِلِه َتالَ َوُضمَّ َوَسكِّْن ثُمَّ ُضمَّ

أي ضم الدال وسكن النون مث ضم اهلاء لغري شعبة وأما حكم اهلاء يف الضم والكسر والصلة فعلى ما عرف من 
غريه أصوهلم يف باب هاء الكناية فتكسر اهلاء وتصلها بياء يف قراءة شعبة ألجل كسر ما قبلها وتضم اهلاء يف قراءة 

والباقون يضمون وال يصلون كما -عنهو-و-منهو-لعدم الكسر قبلها وابن كثري وحده يصلها بواو كما يقرأ
  وعنه-منه-يقرءون

)٨٣٤(  
  ـُه َوَتْزَورُّ ِللشَّاِمي كََتْحَمرُّ ُوصِّالَ)َعمَّـ(َوقُلْ ِمْرفَقاً فَْتٌح َمَع الْكَْسرِ 

ء والباقون بعكس ذلك كسروا امليم وفتحوا الفاء ومها لغتان يف مرفق أي عم مرفقا فتح يف امليم مع الكسر يف الفا
  ظاهر-وتزور-اليد وفيما يرتفق به وقيل مها لغتان فيما يرتفق به وأما مرفق اليد فبكسر امليم وفتح الفاء ال غري

)٨٣٥(  

  ي الَّالمِ ثَقِّالَـُهْم ُملِّئَْت ِف)َوِحْرمِيُّـ(ـِابت )ثـَ(َوَتزَّاَوُر التَّخِْفيُف ِفي الزَّايِ 
-وتذكرون-تنزل املالئكة-أصله تتزاور فمن شدد أدغم التاء الثانية يف الزاي ومن خفف حذفها كما مضى يف حنو
لغتان ففي التشديد -ملئت-ومها وقراءة ابن عامر سواء الكل مبعىن العدول واالحنراف والتخفيف والتشديد يف

  تكثري
)٨٣٦(  

  ـلْوِِه َوِفيِه َعنِ الَْباِقَني كَْسرٌ تَأَصَّال)حـُ(ـفْوِ )َصـ(ـي )ِفـ(َبَوْرِقكُُم اِإلْسكَانُ 
  والورق الفضة ويقال له الرقة أيضا-يعين أن األصل كسر التاء واإلسكان ختفيف حنو كبد وفخذ

)٨٣٧(  
  ـمِّالَ)كـُ(َوَحذْفُكَ ِللتَّْنوِينِ ِمْن ِمائٍَة َشفَا وَُتْشرِكْ ِخطَاٌب َوْهَو بِالَْجْزمِ 

يريد ثالمثائة سنني من حذف التنوين من مائة أضافها إىل سنني كما يقال ثالمثائة سنة وإمنا أوقع اجلمع موقع املفرد 
ومخس (، وقال آخر ، ) ثالث مئني للملوك وفاهبا داري (، وقال الفرزدق ، ) باألخسرين أعماال(-كقوله تعاىل

، فلفظ احللوبة ....) فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا(،  ، وحنو ذلك حنو قول عنترة) ميء منها قسى وزائف 
يستعمل للواحد واجلمع فلما وصفها هنا باجلمع يف قوله سود أشعر ذلك بأنه استعملها مجعا فيكون التمييز باجلمع 

كثر  يف موضع املفرد وهو األصل بدليل أن مميز العشرة فما دوهنا جمموع وإمنا أفرد فيما عدا ذلك اختصارا ملا
املعدود قال الفراء من العرب من يضع سنني يف موضع سنة وأما من نون ثالمثائة فسنني عنده إما متييز منصوب 

كقوله إذا عاش الفىت مائتني عاما ووجه مجعها ما سبق وإما أن يكون عطف بيان أو بدال من ثالث فهو على هذه 
فيكون جمرورا وقيل البدل أجود من عطف البيان ألن األوجه منصوب وإما أن يكون عطف بيان أو بدال من مائة 

عطف البيان من النكرة غري سائغ عند البصريني أي ولبثوا يف كهفهم سنني ثالث مائة قال الزجاج سنني عطف 



على ثالث عطف البيان والتوكيد قال وجائز أن يكون سنني من نعت املائة وهو راجع يف املعىن إىل ثالث كما قال 
، فجعل سودا نعتا حللوبة وهو يف املعىن نعت جلملة العدد وكذا قال أبو ...) نتان وأربعون حلوبة سودافيها اث(، 

جعفر النحاس اخلفض رد على مائة ألهنا مبعىن مائتني وقال الفراء من نون وهو يريد اإلضافة نصب سنني بالتفسري 
سنني على التمييز لوجب أن يكونوا قد لبثوا  للعدد ونقل الزخمشري يف مفصله عن أيب إسحاق أنه قال لو انتصب

تسع مائة سنة فكأنه قصد بذلك الرد على الفراء وهو غري الزم ألن قراءة اإلضافة ال تشعر بذلك وسنقرر ذلك يف 
وال تشرك يف حكمه أحدا فقراءة ابن عامر بلفظ النهي وهو ظاهر وقراءة الباقني على -شرح النظم إن شاء اهللا وأما

  على لفظ الغيبة أي وال يشرك اهللا أحدا يف حكمه وقوله خطاب أي ذو خطاباإلخبار 

  واهللا أعلم
)٨٣٨(  

  َوِفي ثُُمر َضمَّْيِه َيفَْتُح عَاِصٌم بَِحْرفَْيِه َواِْإلْسكَانُ ِفي الْمِيمِ ُحصِِّال
فيفا وكل ذلك لغات وقوله معىن الكالم يف مثر بضم الثاء وامليم وفتحهما يف سورة األنعام وزاد هنا إسكان امليم خت

وقد تقدم ذكر الذي يف يس يف سورة األنعام فثمر -مثر وأحيط بثمره-حبرفيه مبعىن موضعيه يف هذه السورة وكان له
بضمتني مجع مثار ومثار مجع مثرة ومثر بفتحتني مجع مثرة كبقر يف مجع بقرة ومثر بسكون امليم مجع مثرة أيضا كبدنة 

فا من مضموم امليم الذي هو مجع مثار وجيوز أن يكون املضموم امليم مفردا كعنق وطنب وبدن وجيوز أن يكون خمف
  وقيل الثمرة بالضم املال وبالفتح املأكول وقيل يقال يف املفرد مثرة بضم امليم كسمرة واهللا أعلم

)٨٣٩(  
  ـالَ)ُمـ(ـُه )لـَ(ُمدَّ ـابٍِت َوِفي الَْوْصلِ لكِنَّا فَ)ثَـ(ـكُْم )ُحـ(َوَدْع ِميمَ َخيْراً ِمْنُهَما 

وامليم ساقطة يف الرسم -ودخل جنته-يريد خريا منهما منقلبا أي من اجلنتني ومنها على إسقاط امليم رد على قوله
من مصاحف العراق دون غريها وعلى ذلك قراءة الفريقني وحكم ثابت بالضم على تقدير هو حكم ثابت وجيوز 

فأمجعوا على إثبات ألفه يف الوقف -لكنا هو اهللا-وصنع اهللا وأما-هللاصبغة ا-نصبه على أنه مصدر مؤكد حنو
واختلفوا يف الوصل فأثبتها ابن عامر إجراء للوصل جمرى الوقف وحذفها الباقون ألن هذه األلف هي ألف أنا وقد 

وأصل هذه تقدم يف سورة البقرة أهنا حتذف يف الوصل دون الوقف ونافع أثبتها وصال وقيل اهلمزة خاصة قالوا 
الكلمة لكن أنا بإسكان النون من لكن وبعدها ضمري املتكلم منفصال مرفوعا وهو أنا فألقيت حركة مهزة أنا على 
نون لكن فانفتحت وحذفت اهلمزة فاتصلت النونان فأدغمت األوىل يف الثانية وحذفت ألف أنا يف الوصل على ما 

، أي لكن ) وتقلينين لكن إياك ال أقلي (دير قول الشاعر ، عرف من اللغة وثبت يف الوقف وخرجوا على هذا التق
-و-ماهيه-أنا قال الزجاج إثبات ألف أنا يف الوصل شاذ ولكن من أثبت فعلى الوقف كما يثبت اهلاء يف قوله

، وأجاز أبو علي أن يكون الضمري املتصل بلكن مثل املنفصل الذي هو حنن حنو مل يعننا فأدغمت نون لكن  -كتابيه
يها فاأللف ثابتة وقفا ووصال ألن ألف فعلنا ال حتذف قال وعاد الضمري على الضمري الذي دخلت عليه لكن على ف

فهو اجليد بإثبات األلف ألن -لكنا هو اهللا ريب-املعىن ولو عاد على اللفظ لكان لكنا هو اهللا ربنا قال الزجاج فأما
بنونني بال -لكن بإسكان النون ولكنن-هلمزة قال وقريءاهلمزة قد حذفت من أنا وصار إثبات األلف عوضا من ا

لكن أنا هو اهللا ريب فهذا -ولكننا بنونني وألف قال واجليد البالغ ما يف مصحف أيب-إدغام ألن النونني من كلمتني



اءة سنة هو األصل ومجيع ما قريء به جيد بالغ وال أنكر القراءة هبذا واألجود اتباع القراءة ولزوم الرواية فإن القر
  وكلما كثرت الرواية يف احلرف وكثرت به القراءة فهو املتبع وما جاز يف العربية ومل

يقرأ به قاريء فال نقر أن به فإن القراءة به بدعة وكل ما قلت به الرواية وضعف عند أهل العربية فهو داخل يف 
هكذا ورأيتها يف املصحف الذي يقال إنه يعين بألف قال -لكنا-الشذوذ فال ينبغي أن يقرأ به قال أبو عبيد وكتبت

  اإلمام مصحف عثمان والفاء يف قوله فمد زائدة ومال مجع مالءة أشار إىل حججه وعلله وقد سبق تفسريه
)٨٤٠(  

  ـأَوَّالَ)َتـ(ـعِيد )َسـ(ـْبٌر )َحـ(ـاٍف َوِفي الَْحقِّ َجرُُّه َعلَى َرفِْعِه )َشـ(َوذَكِّْر َتكُْن 
فجر احلق على أنه صفة هللا ورفعه -تذكري الفعل وتأنيثه ظاهران وأما هنالك الوالية هللا احلق-ةومل تكن له فئ-يريد

على أنه صفة للوالية واحلق مصدر فالوصف به على تقدير ذي احلق وذات احلق ويشهد لقراءة اجلر قراءة ابن 
ويشهد لقراءة الرفع -هللا موالهم احلقمث ردوا إىل ا-وقوله تعاىل-مسعود رضي اهللا عنه هنالك الوالية هللا وهو احلق
قال الفراء والوالية امللك ولو نصب احلق -امللك يومئذ احلق للرمحن-قراءة أيب هنالك الوالية احلق هللا وقوله سبحانه

على معىن حقا كان صوابا قال أبو علي ومعىن وصف الوالية باحلق أنه ال يشوهبا غريه وال خياف فيها ما يف سائر 
غري احلق وقول الناظم ويف احلق جره مبتدأ وخربه مث استأنف على رفعه حرب أي عامل سعيد نعت حرب  اآليات من

  تأول للرفع ما ذكرناه واهللا أعلم
)٨٤١(  

  َمالَ) َنفٌَر(ـًىت َوَيا ُنسَيُِّر َوالَى فَْتَحَها )فَـ(ـصُّ )َنـ(َوُعقْباً ُسكُونُ الضَّمِّ 
-ويوم نسري اجلبال-لغتان وهي العاقبة والعقىب والعقبة ومعناها اآلخرة وأما وخري عقبا ضم القاف وإسكاهنا-يريد

  فقرأه على البناء للمفعول نفر مال وهو مجع ملى وهو الثقة مث ذكر متام تقييد القراءة فقال
)٨٤٢(  

  َوِفي النُّوِن أَنِّثْ وَالْجِبَالَ بَِرفْعِهِْم َوَيْوُم يقُولُ النُّونُ َحْمَزةُ فَضَّالَ

أنث أي اجعل داللة التأنيث موضع النون وهي التاء وإمنا نص على النون لتعلم قراءة الباقني ولو مل يذكر ذلك 
ألخذ التذكري ضدا للتأنيث ورفع اجلبال ألنه مفعول فعل ما مل يسم فاعله وقرأ الباقون بالنون وكسر الياء ونصب 

وإذا (-)وسريت اجلبال فكانت سرابا(لقراءة األوىل يف اجلبال ألنه مفعول فعل مسند للفاعل وقد صرح مبعىن ا 
، وقد نسب السري إىل اجلبال يف يوم متور السماء مورا وتسري اجلبال سريا ويقوى النون يف نسري ) اجلبال سريت
الياء فيه هللا -ويوم يقول نادوا شركائي-والضمري يف برفعهم عائد على نفر-وحشرناهم فلم نغادر-قوله تعاىل بعده

  عاىل والنون للعظمة وفضلها محزة فقرأ هبات
)٨٤٣(  

  ـوِّالَ)عـُ(ِلَمْهلَكِهِْم َضمُّوا َوَمْهِلكَ أَْهِلِه ِسوى َعاِصمٍ وَالْكَْسُر ِفي الْالَّمِ 
يف سورة النمل وكلهم سوى عاصم ضموا امليم ) ما شهدنا مهلك أهله(يريد ضم امليم يف وجعلنا ملهلكهم موعدا 

وعاصم فتح امليم فيكون من ) ولقد أهلكنا القرون من قبلكم(-ه يعين اإلهالك وفعله أهلك حنووفتحوا الالم ألن
اهلالك وفعله هلك واملصدر مضاف إىل الفاعل وعلى قراءة الضم إىل املفعول وجيوز أن يكون املفتوح امليم مبعىن 

م مع فتح امليم قراءة أيب بكر عن املضموم فقد قيل إن هلك استعمل الزما ومتعديا حنو رجع ورجعته وفتح الال



عاصم وهي أشيع اللغتني وكسر الالم رواية حفص عن عاصم ونظريه مرجع وحميض والفتح هو الباب والقياس 
  ومعىن عول جوز أي عول عليه

)٨٤٤(  
  َوَها كَْسرِ أَْنسَانِيِه ُضمَّ ِلَحفِْصهِْم َوَمْعُه َعلَْيِه اَهللا ِفي الْفَْتحِ َوصَّالَ

إىل الكسر ملا كان الكسر فيها وقصرها ضرورة وجيوز أن يكون من باب القلب ألمن اإللباس أراد  أضاف ها
ضم والضم هو األصل يف هاء الضمري على ما سبق تقريره يف باب هاء الكناية وهذا حكم من -أنسانيه-وكسر هاء

هما جماورة اهلاء للياء الساكنة ، ووجه الكسر في) ألهله امكثوا(أحكام ذلك الباب ومثله ما يأيت يف أول طه 
والكسرة حنو فيه وبه وقوله يف آخر البيت وصال ذكره الشيخ بفتح الواو والصاد أي وصله حفص مبا قبله وبضم 

  الواو وكسر الصاد أي وصل ذلك ونقل له
)٨٤٥(  

  ـصَّالَ)فـَ(ِه اوِي)َر(ِلُتغْرِق فَْتُح الضَّمِّ وَالْكَْسرِ غَْيَبةً َوقُلْ أَْهلََها بِالرَّفْعِ 
أي هو مفتوح الضم والكسر يف حال -لتغرق-يعين فتح ضم الياء وكسر الراء وغيبة حال أي ذا غيبة وفتح خرب

غيبته أي بالياء مكان التاء أسند الفعل إىل األهل فارتفع األهل بالفاعلية أي ليغرقوا ، ويف القراءة األخرى أسند 
نه مفعول به والالم يف ليغرق الم العاقبة على القراءتني ومعىن فصل بني الفعل إىل املخاطب فانتصب أهلها على أ

  واهللا أعلم
)٨٤٦(  

  ـاِحُبُه إِلَى)َصـ(ـَما َوُنونَ لَدُنِّي َخفَّ )َسـ(َوُمدَّ َوَخفِّْف َياَء َزاِكَيةً 

-يف املائدة قاسية وكلتا القراءتني ظاهرة الزاكي والزكي واحد ومثل هاتني القراءتني ما سبق-نفسا زاكية-أراد
ساكنة احلق هبا نون الوقاية لتقي نوهنا -لدن-تشديد نونه من جهة أن نون-قد بلغت من لدين عذرا-وقوله-وقسية

من الكسر الواجب قبل ياء املتكلم يف احلروف الصحيحة كما فعل ذلك يف من وعن حمافظة على سكوهنا فاجتمع 
-مل يلحق نون الوقاية فانكسرت نون لدن وإذا كان قد حذفها من نونان فأدغمت نون لدن يف نون الوقاية ونافع

مع كوهنا قد اتصلت بنون رفع الفعل فحذفها من هذا أوىل وإىل يف آخر البيت واحد اآلالء -وتبشرون-أحتاجوين
إىل وهي النعم قال اجلوهري واحدها أىل بالفتح وقد تكسر وتكتب بالياء مثاله معي وأمعاء وإعراب صاحبة مبتدأ و
  خربه أي ذو إىل أي ذو نعمة وجيوز أن يكون صاحب فاعل خف وإىل حال أي ذا نعمة مث بني قراء أيب بكر فقال

)٨٤٧(  
  ـالَ)ُحـ(ْم )ُد(ـاِدقاً َتِخذَْت فََخفِّْف َواكِْسرِ الَْخاَء )َصـ(َوَسكِّْن وَأَْشِمْم َضمَّةَ الدَّالِ 

هذه اللغة يكسرون نون لدن اللتقاء الساكنني فلم حيتج شعبة  أي سكن الدال ختفيفا كما تسكن عضد وسبع وأهل
إىل إحلاق نون الوقاية ألن نون لدن مكسورة فلهذا جاءت قراءته بتخفيف النون وأما إمشامه ضمة الدال فللداللة 
هنا  على أن أصلها الضم ويف حقيقة هذا اإلمشام من اخلالف ما سبق يف من لدنه يف أول السورة وصرح ابن جماهد

مبا صرح به صاحب التيسري مث فقال يشم الدال شيئا من الضم وقال هناك بإمشام الدال الضمة وفسره أبو علي بأنه 
هتيئة العضو إلخراج الضمة وصاحب التيسري قال هنا أبو بكر بإسكان الدال وإمشامها الضم وختفيف النون وقال 



ه أنه قال جيوز أن يكون هنا اإلشارة بالضمة إىل الدال فيكون هناك وإمشامها شيئا يف الضم ونقل الشيخ يف شرحه عن
من اإلشارة -من لدنه-إخفاء ال سكونا ويدرك ذلك حباسة السمع وقال الشيخ يشمها الضم على ما تقدم يف

بالعضو ، قلت وجه اختالس الضمة هنا أظهر منه هناك من جهة أن كسر النون هناك إمنا كان اللتقاء الساكنني فلو 
تكن الدال ساكنة سكونا حمضا مل حيتج إىل كسر النون وبقيت على سكوهنا وهنا كسر النون ألجل إيصاهلا بياء  مل

املتكلم كما أن نافعا يكسرها مع إشباعه لضمة الدال غري أن الظاهر أن قراءته يف املوضعني واحدة وقد بان أن 
فخفف التاء وكسر اخلاء ابن كثري وأبو -خذت عليه أجراالصواب مث اإلشارة بالعضو فكذا هنا واهللا أعلم ، وأما لت

عمرو فيكون الفعل ختذ مثل علم قال أبو عبيد هي مكتوبة هكذا وهي لغة هذيل وقرأ الباقون بتشديد التاء وفتح 
وذلك كثري يف القرآن ماضيه -واختذوا آيايت ورسلي هزوا-اختذوا أمياهنم جنة-اخلاء فيكون الفعل اختذ حنو

وتلك اللغة مل يأت مضارعها يف القرآن وال ماضيها يف غري هذا املوضع -ومن الناس من يتخذ -حنوومضارعه 
  وإعراب قوله دم حال كإعراب دم يدا أي ذا حال أو يكون متييزا حنو طب نفسا واهللا أعلم

)٨٤٨(  
  ـلَّالَ)ظَـ(اِفيِه ـ)كَـ(َوِمْن َبْعُد بِالتَّخِْفيِف يُْبِدلَ َهاُهَنا َوفَْوَق وََتْحَت الُْملِْك 

عسى ربنا (أن يبدله أزواجا ، -وفوق امللك وحتتها يعين سوريت التحرمي ونون-أن يبدهلما رهبما-أي من بعد لتخذت
، فحذف الناظم املضاف إليه بعد فوق اكتفاء بذكره له بعد حتت ومثله بني ذراعي وجبهة األسد قال أبو ) أن يبدلنا

عىن كما أن نزل وأنزل كذلك إال أن بدل ينبغي أن يكون أرجح ملا جاء يف التنزيل علي بدل وأبدل يتقاربان يف امل
-)فبدل الذين ظلموا(وإذا بدلنا آية مكان آية -، ومل جييء فيه اإلبدال وقال) ال تبديل لكلمات اهللا(من قوله 

، قال ) من بعد خوفهم أمناوليبدلنهم (، وسيأيت ذكر اخلالف يف الذي يف سورة النور ) وبدلناهم جبنتيهم جنتني(
الشيخ واهلاء يف كافيه عائدة على يبدل بالتخفيف يف املواضع الثالثة وإمنا ظلل ألنه بإمجاع من أهل للعربية ال مطعن 

فيه ألنه يف املواضع الثالثة تبديل اجلوهرة بأخرى وإمنا تكلم النحاة يف قراءة التشديد ألهنم زعموا أن التشديد إمنا 
تغري الصفة دون اجلوهر ، قلت هذا قول بعضهم وليس مبطرد وقد رده أبو علي وقال املربد يستعمل يستعمل يف 

  كل واحد منهما يف مكان اآلخر واهللا أعلم
)٨٤٩(  

  ـالَ)كَـ(ـُه )ُصْحَبتـُ(اِكراً َوَحاِمَيةً بِالَْمدِّ )ذَ(فَأَْتَبَع َخفِّْف ِفي الثَّالَثَِة 

مث أتبع سببا -مث أتبع سببا حىت إذا بلغ مطلع الشمس-ىت إذا بلغ مغرب الشمسفأتبع سببا ح-أي خفف الباء من
فهذا معىن قوله يف الثالثة واألوىل أن يقرأ أول بيت الشاطيب وأتبع خفف بالواو وتكون -حىت إذا بلغ بني السدين

بلفظ فأتبع بالفاء إمنا الواو للعطف أنث للفصل ويقع يف كثري من النسخ فأتبع بالفاء وليس جيدا إذ ليس اجلميع 
األول وحده بالفاء واآلخران خاليان منهما ومل ينبه على قطع اهلمزة وال بد منه فليته قال وأتبع كل اقطع هنا خفف 

فمن (ذاكر أي كله وذهب التنوين اللتقاء الساكنني والتخفيف والتشديد لغتان ومها مبعىن تبع كعلم قال اهللا تعاىل 
، وهذه املواضع ) فأتبعوهم مشرقني(-)فأتبعه شهاب ثاقب(وقال ) فمن اتبع(ة وقال يف طه ، يف البقر) تبع هداي

وأتبعناهم يف (جممع عليها واختلف هنا ويف الذي يف آخر األعراف والشعراء وقيل اتبع يتعدى إىل ملفعولني بدليل 
اختار أبو عبيد قراءة التشديد قال ألهنا من ، فالتقدير أتبع أمره سببا وقيل اتبع احلق واتبع مبعىن و) هذه الدنيا لعنة

-فأتبعوهم مشرقني(املسري إمنا هي افتعل من قولك تبعت القوم وأما األتباع هبمز األلف فإمنا معناه اللحاق كقولك 



، وحنوه واختار الفراء قراءة التخفيف فقال أتبع أحسن من اتبع ألن اتبعت الرجل إذا كان يسري ) فأتبعه شهاب
ري وراءه فإذا قلت اتبعته فكأنك قفوته قال أبو جعفر النحاس وغريه احلق أهنما لغتان مبعىن السري فيجوز وأنت تس

وآتيناه من كل شيء أي من أسباب كل شيء أراده من -أن يكون معه اللحاق وأن ال يكون ، قلت ومعىن اآلية
إىل املقصود من علم أو قدرة وآلة فأراد  أغراضه ومقاصده يف ملكه سببا طريقا موصال إليه والسبب ما يتوصل به

، وأراد بلوغ السدين ) فأتبع سببا(، وكذلك أراد بلوغ املشرق ) حىت بلغ(، يوصله إليه ) فأتبع سببا(بلوغ املغرب 
، باخللق إليه حاجة سببا أي ) وآتيناه من كل شيء(، هذه عبارة الزخمشري يف ذلك وقال أبو علي ) فأتبع سببا(

  ة له على ما مكناه فيه فاجته يف كلعلما ومعون

، هذه القراءة بزيادة ) يف عني حامية(وجه وجهناه له وأمرناه به للسبب الذي ينال به صالح ما مكن منه وقوله 
ألف بعد احلاء وبياء صرحية بعد امليم أي حارة من محيت حتمي فهي حامية قال أبو علي وجيوز أن تكون فاعلة من 

بقلبها ياء حمضة قلت ألهنا مفتوحة بعد مكسورة فإبداهلا ياء وهو قياس ختفيفها على ما سبق يف  احلمأ فخففت اهلمزة
باب وقف محزة ويف هذا الوجه مجع بني معىن القراءتني كما يأيت مث متم الكالم يف بيان هذه القراءة يف البيت اآليت 

  بقوله تال ويف موضع آخر وال ألنه مفردوأخرب عن لفظ صحبة بقوله كال أي حفظ كما أخرب عنها فيما تقدم 
)٨٥٠(  

  ـُهْم َجَزاُء فََنوِّنْ َواْنِصبِ الرَّفَْع َوأَقَْبالَ)ِصَحاُبـ(َوِفي الَْهْمزِ َياَء َعْنُهْم َو

فالقراءة األخرى بالقصر واهلمز محئة أي فيها احلمأة وهو الطني األسود ، وروي أن معاوية سأل كعبا أين جتد 
التوراة ، فقال يف ماء وطني ويف رواية يف محأة وطني ويف أخرى يف طينة سوداء أخرجهن أبو عبيد  الشمس تغرب يف

، أي ) فرأى مغيب الشمس عند مائها يف غري ذي خلب دثاط حرمد(يف كتابه وروى يف شعر تبع يف ذي القرنني ، 
صار فيها احلمأة ، ومن قرأ حامية بغري يف عني ماء ذي طني ومحأ أسود قال الزجاج يقال محيت البئر فهي محئة إذا 

أي ) فله جزاء احلسىن(مهز أراد حارة قال وقد تكون حارة ذات محأة يعين مجعا بني القراءتني ، وقرأ مداول صحاب 
فله احلسىن جزاء فجزاء مصدر منصوب يف موضع احلال ، املعىن فله احلسىن جمزية أو جمزيا هبا ، واملراد باحلسىن 

راءة اجلنة وقرأ الباقون بإضافة جزاء إىل احلسىن ، قال الفراء احلسىن حسناته فله جزاؤها وتكون على هذه الق
احلسىن اجلنة ويضيف اجلزاء إليها وهي هو كما قال دين القيمة ولدار اآلخرة ، وقال أبو علي له جزاء اخلصال 

ي قال أبو احلسن هذا ال تكاد العرب تتكلم احلسنة اليت أتاها وعملها واختار أبو عبيد قراءة النصب وقال أبو عل
  مقدما إال يف الشعر وقول الناظم وأقبال أراد وأقبلن فأبدل من نون التأكيد اخلفيفة ألفا

)٨٥١(  
  ـالَ)عـُ(ـْد )ِشـ(ِصحَاُب َحقْقٍ الضَّمُّ َمفُْتوٌح وَيس (ـقٍّ السُّدَّْينِ ُسدا )َعلَى َحـ(

على أن (السني فيها والفتح والضم لغتان فموضعان منها هنا حىت إذ بلغ بني السدين رمز يف املواضع الثالثة ملن فتح 
، أي الضم مفتوح ) وجعلنا من بني أيديهم سدا ومن خلفهم سدا(والذي يف يس موضعان ) جتعل بيننا وبينهم سدا

قوله على حق السدين  فيهما ويف يس ولوال أن اخلالف يف السني واقع بني الضم والفتح دون الرفع والنصب لكان
ومها أنه بالضم إلطالقه ويكون قوله الضم مفتوح خمتصا بسدا ولكن ما ذكره يف اخلطبة من قوله ويف الرفع 

والتذكري والغيب خمتص بالرفع والرفع غري الضم على ما سبق بيانه هنالك وشد عال من شاد البناء إذا رفعه وطاله 



  ردبالشيد وهو اجلص وعال مجع عليا أو مف
)٨٥٢(  

  ـكِّالَ)شـ(ـاِصراً َوِفي َيفْقَُهونَ الضَّمُّ َوالْكَْسُر )َنـ(َوَيأْجُوَج َمأْجُوَج اْهِمزِ الْكُلَّ 

يعين بالكل هنا ويف األنبياء ومها امسان أعجميان لطائفتني عظيمتني قيل ال ميوت الواحد منهم حىت خيلف من صلبه 
ر نعت النار ، قال إن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا ، وقيل ألفا ومصداق هذا من احلديث الصحيح ملا ذك

يأجوج اسم لذكراهنم ومأجوج اسم ألناثهم ومها على أوزان كثري من أعالم العجمة ، كطالوت وجالوت وداود 
ية وهاروت وماروت فاأللف فيهما كاأللف يف هذه األمساء وأما مهز هذه األلف فال وجه له عندي إال اللغة احملك

عن العجاج أنه كان يهمز العامل واخلامت وقد حاول مجاعة من أئمة العربية هلما اشتقاقا كما يفعلون ذلك يف حنو آدم 
ومرمي وعيسى على وجه الرياضة يف علم التصريف وإال فال خفاء أهنا كلها أعجمية وهذه طريقة الزخمشري وغريه 

وج من األج وهو االختالط وسرعة العدو أو من أجيج النار فوزن من احملققني ، وأقرب ما قيل يف اشتقاقها أن يأج
يأجوج يفعول ومأجوج مفعول فيكون اهلمز فيهما هو األصل وتركه من باب ختفيف اهلمز وقيل مأجوج من ماج 
ميوج إذا اضطرب ويشهد هلذه املعاين ما وصفهم اهللا تعاىل به فإفسادهم يف األرض على وجه القهر والغلبة يشبه 

أجج النار والتهاهبا عاصية على موقدها وكوهنم من كل حدب ينسلون يناسب سرعة العدو ، وكون بعضهم ميوج ت
يف بعض هو االختالط فاملانع هلما من الصرف هو العجمة مع العلمية وإن قيل مها عربيان فالتأنيث عوض العجمة 

هون جلهلهم بلسان من خياطبهم وبضم الياء وكسر ألهنما امسان لقبيلتني ويفقهون بفتح الياء والقاف ، أي ال يفق
أو األلف يف شكال ) لينذر بأسا شديدا(القاف ال يفهمون غريهم قوال لعجمة ألسنتهم فاملفعول األول حمذوف حنو 

  للضم والكسر أي جعال شكال يف يفقهون
)٨٥٣(  

  ـالَ)مـُ(ـُه )لَـ(فََخْرُج  ـفَا َواْعِكْس)َشـ(َوَحرِّْك بِهاَ َواملُْؤِمنَني َوُمدَّهُ َخرَاجاً 

خراجا مفعول حرك أي هبذه السورة وبسورة املؤمنني أراد فتح الراء ومد ذلك الفتح فيصري ألفا والقراءة األخرى 
بإسكان الراء ألنه ضد التحريك وإذا بطلت احلركة بطل مدها واخلرج واخلراج واحد كالنول والنوال ، أي جعال 

وقوله واعكس فخرج يعين )أم تسأهلم خرجا(ا فهل جنعل لك خرجا والذي يف املؤمنني خيرج من األموال فالذي هن
أي اقرأه البن عامر وحده باإلسكان والقصر ، أي ما يعطيه اهللا سبحانه ) فخراج ربك خري(الثاين يف سورة املؤمنني 

ائي وقصرمها البن عامر ومد خري مما يعطيه هؤالء ، فقد صار يف حريف املؤمنني ثالث قراآت مدمها حلمزة والكس
األول وقصر الثاين للباقني وأما مد األول وقصر الثاين فال واهللا أعلم وقد مضى معىن مال وأنه مجع مالءة وهي 

  امللحفة وميكن به احلجة ألهنا جبة وسترة
)٨٥٤(  

  ُشْعَبةَ الَْمالَِليالً َوَسكَّنُوا َمَع الضَّمِّ ِفي الصُّْدفَْينِ َعْن )َد(َوَمكَّنَنِي أَظْهِْر 

دليال حال من مكنين أي أظهره دليال على أن القراءة األخرى باإلدغام هذا أصلها النون األوىل من أصل الفعل 
والثانية نون الوقاية فلما اجتمع املثالن ساغ اإلدغام واإلظهار ورسم يف مصحف أهل مكة بنونني ويف غريه بنون 

وقال الشيخ دليال حال من الضمري يف أظهر املرفوع أو املنصوب أو  واحدة فكل قراءة على موافقة خط مصحف



على أنه مفعول ، وقوله وسكنوا يعين املشايخ والرواة سكنوا الدال وضموا الصاد ناقلني ذلك عن شعبة ووجه 
جره اإلسكان التخفيف الجتماع ضمتني كما يف قراءة غريه كما يأيت وأضاف شعبة إىل املال وهم األشراف فلهذا 

وإال فشعبة غري منصرف كذا ذكره الشيخ يف شرحه وجيوز أن يكون غري منصرف ومل يصفه إىل املال ويكون املال 
، وقوله ) عموا وصموا كثري منهم(فاعل وسكنوا على لغة أكلوين الرباغيث فيكون فيه من البحث ما يف قوله تعاىل 

مز مع شعبة ألن الرمز ال جيتمع مع مصرح بامسه ولكنه ، واملال ليس بر) وأسروا النجوى الذين ظلموا(سبحانه 
مشكل من جهة ما بعده فإن قوله كما حقه رمز وال مانع من أن يكون املال منضما إىل ذلك رمزا للقراءة اآلتية إال 

  كونه أضاف شعبة إليه ويف ذلك نظر وكان ميكنه أن يقول عن شعبة وال واهللا أعلم
)٨٥٥(  
  ْهِمْز ُمَسكِّناً لََدى َرْدماً ائُْتونِي َوقَْبلَ اكِْسرِ الْوِالَـُه َوا)كََما َحقُّـ(

اهلاء يف حقه وضماه للفظ الصدفني أي إنه يستحق يف األصل ضمني هذا معىن ظاهر اللفظ وباطنه أن ابن عامر 
أفئدهتم  ونقلب(وابن كثري وأبا عمرو قرءوا بضم الصاد والدال معا والكاف يف كما حنو اليت يف قوله تعاىل 

، فما بعدها علة ملا قبلها يف املوضعني والضمان علة اإلسكان وقرأ الباقون وهم نافع ) وأبصارهم كما مل يؤمنوا به
ومحزة والكسائي وحفص بفتحهما فالفتح فيهما والضم لغتان واإلسكان لغة ثالثة واملعىن بالصدفني ناحيتا اجلبلني 

نا أي ائت هبمزة ساكنة يف لفظ ردما ائتوين وقد لفظ يف نظمه بصورة القراءة املرتفعني املتقابلني وقوله وامهز مسك
املقصودة وكسر التنوين قبلها وهو املراد بقوله وقبل اكسر أي وقبل هذا اهلمز الساكن اكسر ما وليه ودنا منه 

ء وفعلته على الوالء أي وهو التنوين ، وإمنا كسره ألنه التقى مع اهلمز الساكن أي اكسر ذا الوالء يقال وإىل وال
شيئا بعد شيء وإىل هذا هذا أي اتصل به ويقع يف بعض النسخ اكسروا بضمري اجلمع وال حاجة إليه واإلفراد أوىل 

لقوله قبله وامهز ويأيت وابدأ وزد يف البيتني الباقيني ووجه هذه القراءة أهنا من أتى يأيت أي جيئوين بزبر احلديد 
، ألنه كلفهم املعونة على عمل ) فأعينوين بقوة(ل فنصب قال أبو علي ايتوين أشبه بقوله وحذفت الباء فتعدى الفع

السد ومل يقبل اخلراج الذي بذلوه له فقوله ائتوين الذي معناه جيئوين إمنا هو معونة على ما كلفهم من قوله فأعينوين 
  بقوة مث ذكر من له هذه القراءة فقال

)٨٥٦(  
  ـْف بُِخلِْفِه َوالَ كَْسَر َواْبَدأْ ِفيهَِما الَْياَء ُمْبِدال)صـِ(ـَشا )فَـ(ِلُشْعَبةَ وَالثَّانِي 

، سكن اهلمزة محزة وعن شعبة خالف فكأنه يف أحد الوجهني مجع بني ) ائتوين أفرغ عليه(الثاين قوله ، قال 
ل وال كسر إمنا قبله فتحة الم القراءتني يف املوضعني وهذا املوضع الثاين ليس قبله تنوين وال ساكن غريه فلهذا قا

قال واملعىن يف املوضع الثاين كما سبق يف األول والياء حمذوفة من قطرا إن كان مفعوله وإن كان قطرا مفعول أفرغ 
فالتقدير ائتوين بقطر أفرغه عليه فحذف األول لداللة الثاين عليه ومل حيتج قطرا املذكور إىل باء ألنه مفعول أفرغ 

القراءة يف املوضعني يف حال الوصل مث شرع يبني االبتداء بالكلمتني على تقدير الوقف قبلها فقال  فهذا بيان هذه
وابدأ فيهما أي يف املوضعني بإبدال الباء من اهلمزتني ألن يف كل موضع مهزة ساكنة بعد كسر مهزة الوصل فوجب 

  قلبها ياء كما يفعل يف ائت بقرآن فهذا معىن قوله
)٨٥٧(  

  ْبلَ َهْمزِ الَْوْصلِ وَالَْغْيُر ِفيهَِما بِقَطِْعهَِما َوِللِْمدِّ َبدْءاً َوَمْوِصالََوزِْد قَ



أي قبل هذه الياء املبدلة من اهلمزة الساكنة زد مهزة الوصل املكسورة ليمكن النطق بالياء الساكنة قال الفراء قول 
على ترك اهلمزة األوىل يف أتوين فإذا  محزة صواب من وجهني يكون مثل أخذت اخلطام وأخذت باخلطام ويكون

سقطت األوىل مهزت الثانية قلت هلذا وجه آخر ألن املقتضى إلبدال الثانية ألفا اجتماعها مع األوىل فإذا حذفت 
األوىل اهنمزت الثانية وهو مثل ما قيل يف قراءة قالون عاد الوىل يف أحد الوجهني وينبغي على هذا الوجه إذا ابتدأت 

اهلمزة املفتوحة اليت حذفت فهي أوىل من اجتالب مهزة وصل واهللا أعلم مث بني قراءة باقي القراء فقال  أن تقيد
والغري يعين غري محزة وشعبة فيهما أي يف املوضعني بقطعهما أي بقطع اهلمزتني ومل يبني فتحهما ألن فعل األمر ال 

د مهزة القطع وبدأ وموصال حاالن ، أي هذه قراءة غريمها يكون فيه مهزة قطع إال مفتوحة مث قال واملد أي وباملد بع
بادئا وواصال ال خيتلف احلال يف ذلك ، ومعىن هذه القراءة من اإليتاء وهو اإلعطاء فمعىن آتوين أعطوين وهو حيتمل 

ولة وحتصيل األدلة املناولة واالهتاب وقام الدليل على أنه مل يرد االهتاب المتناعه عن أخذ اخلرج فتعينت اإلعانة باملنا
  واهللا أعلم

)٨٥٨(  
  ـاٍف َتأَوَّالَ)شـَ(َوطَاَء فََما اْسطَاُعوا ِلَحْمَزةَ َشّددُوا َوأَنْ َينْفََد التَّذِْكُري 

، أي طاء هذه اللفظة فقيده بالفاء ألن الذي بعده بالواو وطاء منصوب ألنه مفعول ) فما اسطاعوا أن يظهروه(يريد 
فقراءة اجلماعة حبذف التاء ، وروي عن محزة إدغامها يف الطاء ، قال ابن جماهد هو  شددوا واألصل استطاعوا

رديء ألنه مجع بني ساكنني وقال الزجاج من قرأ بإدغام التاء يف الطاء فالحن خمطيء زعم ذلك النحويون اخلليل 
ساكنة وال جيمع بني ساكنني ويونس وسيبويه ومجيع من قال بقوهلم ألن السني ساكنة فإذا أدغمت التاء صارت طاء 

فإن قال اطرح حركة التاء على السني فخطأ أيضا ، ألن سني استفعل مل حترك قط ، قلت إمنا قال ذلك ، ألنه ال 
يتحقق حمض اإلدغام إال بتحريك السني ، قال أبو جعفر النحاس حكى أبو عبيد أن محزة كان يدغم التاء يف الطاء 

النحاس وال يقدر أحد أن ينطق به ألن السني ساكنة والتاء املدغمة ساكنة ، قال ويشدد الطاء ، قال أبو جعفر 
سيبويه هذا حمال ، وقال اجلوهري يف باب روم من مجع بني الساكنني يف موضع ال يصح فيه اختالس احلركة فهو 

) وما استطاعوا له نقبا( خمطيء كقراءة محزة فما اسطاعوا ألن سني االستفعال ال جيوز حتريكها بوجه من الوجوه وأما
  ، فلم خيتلفوا يف إظهار التاء فيها ، وأما التذكري يف أن تنفد كلمات ريب والتأنيث فظاهران وتأوال متييز

)٨٥٩(  
  ثَالَثٌ َمعي ُدونِي َوَربِّي بِأَْرَبعٍ َوَما قَيِلَ إِنْ َشاَء الُْمَضافَاُت ُتجَْتالَ

عد ثالث عطف عليه واملضافات خرب املبتدأ أو هو مبتدأ وثالث خربه ثالث مبتدأ وهو مضاف إىل كلمة معي وما ب
مقدم عليه ، أي الياآت املضافة يف هذه السورة جتتلي أي تكشف يف هذه الكلمات وهي معي ثالث مواضع يريد 

قل ريب أعلم (يف أربع كلمات " وريب"معي صربا فتحهن حفص وحده من دوين أولياء فتحها نافع وأبو عمرو 
فتح األربع احلرميان ) بريب أحدا ومل تكن له فئة(-)بريب أحدا ولوال إذ دخلت(-)فعسى ريب أن يؤتني(-)هتمبعد

فتحها نافع ) ستجدين إن شاء اهللا صابرا(وأبو عمرو وقوله وما قبل إن شاء أي والذي قبل قوله إن شاء اهللا وهو 
) أن يهدين ريب ألقرب(يف الوصل نافع وأبو عمرو وحده فهذه تسع ياآت إضافة وفيها سبع زوايد املهتد أثبتها 

إن ترن (أثبتهن يف الوصل أيضا نافع وأبو عمرو وأثبتهن يف احلالني ابن كثري ) أن تعلمين(على ) فعسى ريب أن يؤتني(
لني ابن كثري أثبتها يف احلا) ما كنا نبغ فارتدا(أثبتها يف الوصل أبو عمرو وقالون وأثبتها يف احلالني ابن كثري ) أنا أقل



أثبتها اجلميع يف احلالني واختلف عن ابن ذكوان يف ) فال تسئلن عن شيء(ويف الوصل نافع وأبو عمرو والكسائي 
ويهدين ريب كذا املهتدي ومن (، ) زوائدها سبع فال تسئلن أن تعلمين نبغي وإن ترين تال(حذفها وقلت يف ذلك ، 

  )ويؤتيين خريا فصادفت منهال
  سورة مرمي

)٨٦٠(  
  ـاَع َوْجهاً ُمجَمَّالَ)شـَ(ضًى َوقُلْ َخلَقُْت َخلَقَْنا )رِ(ـلٌْو )حـُ(َوَحْرفاً يَرِثْ بِالَْجْزمِ 

يريد يرثين ويرث اجلزم على جواب هب يل والرفع على أن يكون صفة لوليا أي وليا وارثا للعلم والنبوة ومثله 
قل على اجلزم يف يرث وعلى الرفع يف يصدقين وأمجعوا على فأرسله معي ردأ يصدقين يقرأ أيضا باجلزم والرفع واأل

، واستبعد أبو عبيد قراءة اجلزم وقال الذي جيزم يريد الشرط أي إنك ) أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا(رفع 
دا من اهللا إذا وهبت يل وليا ورثين فكيف خيرب هبذا زكرياء ربه وهو أعلم به منه وجوابه أن من يطلب من األنبياء ول

أخرنا إىل أجل قريب جنب (سبحانه ال يطلبه إال صاحلا فهذه الصفة مقدرة فجزم بالوراثة بناء على ظاهر احلال حنو 
، مث وجه اجلزم مراعاة لفظ األمر وإن مل تكن الوراثة الزمة من اهلبة فهذا أقوى من اجلزم يف ) دعوتك ونتبع الرسل

، وحنوه وقال أبو علي أوقع العام موقع اخلاص وأراد بالويل وليا وارثا ) سنوقل لعبادي يقولوا اليت هي أح(مثل 
وقول الناظم حلو رضى خرب قوله وحرفا فإن قلت اخلرب مفرد واملبتدأ مثىن فكيف يسوغ هذا قلت من وجوه 

نهما حلو أحدها أن التقدير ولفظ حريف يرث باجلزم حلو فحذف املضاف وأقيم مقامه والثاين التقدير كل واحد م
وكان يف (والثالث تنزيل حلرفني منزلة حرف واحد فكأنه قال ويرث يف املوضعني حلو وأنشد النحاة على ذلك ، 

، والرابع جمموع قوله حلو رضى خرب عن احلرفني أي هذا حلو وهذا ) العني حب قرنفل أو سنبال كحلت به فأهنلت
باآلخر من حيث املعىن فإن احللو مرضى واملرضى حلو رضى ، ويلزم من اتصاف أحدمها بأحد الوصفني اتصافه 

وجيوز وجه خامس أن يكون باجلزم خرب حرفا أي مستقران باجلزم كما تقول الزيدان بالدار ، مث قال حلو أي اجلزم 
  ، بالتاء وبنون العظمة فظاهر ونصب وجها على التمييز جممال نعته) وقد خلقتك من قبل(فيهما حلو رضى وأما 

)٨٦١(  
  ـالَ)َعـ(ـذَا )َشـ(َوَضمُّ ُبِكيا كَْسُرُه َعْنُهَما َوقُلْ ِعتيا ُصِليا َمْع جُِثيا 

أي عن محزة والكسائي ووافقهما حفص على كسر عتيا وصليا وجثيا فبكيا وجثيا مجعا باك وجاث وعتيا وصليا 
او فعول فيها ألن اجتماع واو وياء المهما ياء وجيب إدغام و-مصدرا عىت وصلى وأصل اجلمع فعول وبكيا وصليا

، وقد سبقت إحدمها بالسكون موجب لذلك بعد قلب الواو ياء كقوهلم طيا وليا ، فإذا انقلبت واو فعول ياء 
وجب كسر ما قبلها ألن ياء ساكنة قبلها ضمة غري موجود يف اللغة ، فصار بكيا وصليا على لفظ قراءة اجلماعة 

باع وأما عتيا وجثيا فالمهما واو وقد رفضوا أن توجد واو متطرفة بعد متحرك ومل ومن كسر الياء والصاد فلالت
ينظروا إىل حجز واو فعول ففعلوا فيه ما فعلوا يف حنو أدل كسروا ما قبل واو فعول فانقلبت ياء فلزم قلب الواو 

لصنيع يف الغالب واجب فيما كان الثانية ياء مث اإلدغام فصار عتيا وجثيا ومن كسر العني واجليم فلالتباع ، وهذا ا
، واختار أبو عبيد قراءة ) وعتوا عتوا كبريا(مجعا حنو جثيا وغري الزم يف املصادر حنو عتيا فيجوز عتوا كقوله تعاىل 

الضم وقال هي أفصح اللغتني وأفخمها وتقدير البيت كسر عتيا وما بعده على شذا أي ذو شذا عال قال وقد تقدم 
  مواضع وأن معىن الشذا الطيب أو نقية النفسمعىن شذا عال يف 



)٨٦٢(  
  ـالَ) ُعـ(ـاِئٌز )فَـ(ـحْرِِه بُِخلٍْف َونِْسًيا فَْتُحُه )َبـ(ـلَْو )ُحـ(ـرى )َجـ(َوَهْمُز أََهْب بِالَْيا 

ول سواء ، فاهلمز للمتكلم والياء للرب تعاىل أو لرسوله وإمنا جاز نسبة اهلبة إىل الرس) ألهب لك غالما زكيا(يريد 
كان باهلمزة أو الباء لكونه أرسل لذلك وجيوز أن تكون الباء بدال من اهلمزة ألهنا مهزة مفتوحة بعد مكسور فقياس 
ختفيفها قلبها ياء حنو لئال فيتفق معىن القراءتني ولفظهما ألن اهلمزة املخففة كاحملققة وقد كتبت يف املصحف باأللف 

لباء من أهب مفتوحة ولكنه أدغمها يف باء بالياء ملا التقا املثالن كما يدغم أبو وقوله جرى حلو حبره عبارة حسنة وا
عمرو لذهب بسمعهم وهذا أوىل من محله على أنه أسكن املتحرك للضرورة ونسيا بالفتح والكسر واحد وهو 

  وعال متييز الشيء احلقري ينسى وقيل ما أغفل من شيء حقري وقيل ما إذا ذكر مل يطلق والكل متقارب املعىن
)٨٦٣(  

  ـاِصالً فَُتحُمِّالَ)فـَ(ـذاً َوَخفَّ َتَساقَطْ )شـَ(ـْن )َعـ(لدَّْهَر )ا(َوِمْن َتْحَتَها اكِْسْر َواخِْفضِ 

، أي أكسر امليم واخفض التاء أي ناداها املولود من حتتها والقراءة األخرى بالفتح ) فناداها من حتتها(يريد 
، وقوله عن ) إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ(ا ونصب الدهر على الظرف كقوله والنصب أي ناداها الذي حتته

شذا أي عن ذي شذا ويف لفظ تساقط قراآت كثرية املشهور منها يف طريقة الناظم ثالث تساقط بتشديد السني 
حذف التاء واألصل يتساقط فأدغمت التاء الثانية يف السني هذه قراءة اجلميع غري محزة وحفص ، وأما محزة ف

فخففت السني وقراءة حفص يف البيت اآليت وقول الناظم وخف تساقط تساقط فاعل خف وفاصال حال من 
تساقط يعين أنه فصل بني املفعول وهو رطبا وبني العامل فيه وهو هزي وهذا قول املربد يف ما حكاه الزجاج وغريه 

لك وجوزوه خلفته يف الفصل وقال الزخمشري رطبا متييز عنه وهلذا قال فتحمال أي حتمله النحويون عنه أو حتملوا ذ
أو مفعول على حسب القراءة يعين على قراءة حفص وحنوها ، مث قال وعن املربد جواز انتصابه هبزي وليس بذاك 
وقال أبو علي فاعل تساقط النخلة أو جذعها مث حذف املضاف فأسند الفعل إىل النخلة ويكون سقوط الرطب من 

هلا ورطبا منصوب على أنه مفعول به وجيوز أن يكون فاعل تساقط مثرة النخلة ورطبا حال وإن مل جير اجلذع أنه 
للثمرة ذكر فلفظ النخلة يدل عليها والباء يف جبذع زائدة مثل ألقى بيده قال وجيوز أن يكون املعىن وهزي إليك هبز 

الرطب سقط قلت يعين هزي إليك رطبا  جذع النخلة رطبا أي إذا هززت اجلذع هززت هبزه رطبا فإذا هززت
  بسبب هزك للجذع وهذا تقرير املعىن الذي ذهب إليه املربد واهللا أعلم

)٨٦٤(  
  ـالَ)كَـ(ـٍد )َنـ(َوبِالضَّمِّ وَالتَّْخِفيِف حَفْصُُهْم َوِفي َرفْعِ قَْولِ الَْحقِّ َنْصُب 

طبا مفعول به ونصب قول احلق على أنه أي ضم الياء وخفف السني وكسر القاف أي تساقط النخلة رطبا فر
، أي قلت قول الصدق أي قوال صدقا حقا وقيل هو نصب على املدح ) ذلك عيسى ابن مرمي(مصدر مؤكد لقوله 

واحلق اسم اهللا تعاىل والرفع على تقدير هو قول احلق أي عيسى كلمة اهللا أو هذا الكالم قول احلق أي الصدق أو 
  ملبني وقوله نصب ند أي قاريء هذه صفته ، يقال فالن ند أي جواد وكال حفظ وحرثكالم اهللا الذي هو احلق ا

)٨٦٥(  
  ـِفَني ُوصَّالَ)ُمـ(اٍك وأَْخَبروا بُِخلٍْف إِذَا َما ُمتُّ )ذَ(َوكَْسُر َوأَنَّ اَهللا 



، أو ) كم فاعبدوهاهللا ريب ورب(، والفتح على تقدير وألن ) إين عبد اهللا(الكسر على االستئناف أو عطف على قوله 
إىل قوله ) ذلك عيسى ابن مرمي(، وقوله ) اهللا ريب وربكم فاعبدوه(، وبأن ) وأوصاين بالصالة والزكاة(عطف على 

كالم معترض وقوله ذاك من ذكا الطيب يذكوا إذا فاحت رحيه أي وجه الكسر بني ظاهر وأخربوا ) كن فيكون(
وفني مجع موف ووصال مجع واصل مها حاالن من فاعل أخربوا يريد يعين الرواة باختالف بينهم عن ابن ذكوان وم

، قراءة اجلماعة باالستفهام الذي يقال على وجه اإلنكار وهم على أصوهلم ) أءذا ما مت لسوف أخرج(قوله تعاىل 
ف مهزة يف ذلك فيما يتعلق بتحقيق هلمزة الثانية وتسهليها وإدخال األلف بني اهلمزتني ، وروى عن ابن ذكوان حذ

اإلنكار وهي مرادفة يف املعىن وله نظائر ومثل هذا يعرب عنه باإلخبار ألنه على لفظ اخلرب احملض وجيوز أن يكون 
حكاية منه للفظ الذي قيل له بعينه كما قال لسوف وليس مبوضع تأكيد بالنسبة إىل حال هذا املنكر وإمنا كأنه قيل 

لفظ منكرا له وقد تقدم تقدير أن ضد األخبار عند الناظم االستفهام فحكى هذا ال" له لسوف خترج حيا إذا ما مت
  يف سورة األعراف والرعد واهللا أعلم

)٨٦٦(  
  ـالَ)مـُ(ـاِسطًا )َبـ(َنا رءيا اْبِدلْ ُمْدِغماً )َد(ْض َمقَاماً بَِضمِِّه )ُر(َونَُنجِّي َخِفيفاً 

عول رض وخفيفا حال منه ومقاما مبتدأ ورئيا مفعول ذكر يف هذا البيت ثالثة أحرف ننجي مقاما رئياء وننجي مف
أبدل وفتح التنوين من رئيا بإلقاء حركة مهزة أبدل عليه ومدغما باسطا حاالن من فاعل أبدل ومال مفعول باسطا 

لغتان ، وقد سبق ذكر ذلك يف مواضع واملقام ) مث ننجي الذي اتقوا(وسبق تفسري مال والتخفيف والتشديد يف 
) خري مقاما وأحسن نديا(قامة وموضعها وبالفتح القيام أو موضعه واخلالف يف هذه السورة يف قوله تعاىل بالضم اإل

هم (، وسيأيت اخلالف يف الذي باألحزاب والدخان ، وال خالف يف ضم الذي يف آخر الفرقان وأما رئيا يف قوله 
كسر ما قبله كما يفعل محزة يف الوقف فالتقى يا ، فأبدل قالون وابن ذكوان مهزة ياء لسكونه و) أحسن أثاثا ورئيا

آن فأدغم األوىل يف الثانية وهو أحد الوجهني حلمزة وقد سبق توجيههما يف باب وقف محزة وضعف مكي وجه 
إذا خفف مهزها يف الوقف وواجب يف غري ذلك -رئيا-اإلدغام نظرا إىل أن أصل الباء اهلمزة وكما أن محزة ال يدغم

لساكنة قبل الياء وميكن الفرق بأن التقاء املثلني أثقل من التقاء واو وياء على أنه قد قيل يف قراءة من مل إدغام الواو ا
يهمز وأدغم إهنا من الري وهو يستعار ملن ظهر عليه أثر النعمة فال يكون يف الكلمة إبدال ولذلك امتنع السوسي 

  من إبدال مهزها وقد تقدم واهللا أعلم
)٨٦٧(  

  ـفاَ َحقُُّه َوالَ)َشـ(ـفاًَء َوِفي نُوحٍ )ِشـ(بِهاَ وَالزُّْخُرِف اْضُمْم َوَسكَِّنْن َوُولَْدا 

وما ينبغي للرمحن أن (-)أن دعوا للرمحن ولدا(-)وقالوا اختذ الرمحن ولدا(-)ألوتني ماال وولدا(هنا أربعة مواضع 
كن الالم حلمزة والكسائي والباقون ، أي ضم الواو وس) قل إن كان للرمحن ولد(، ويف الزخرف ) يتخذ ولدا

بفتحهما ومها لغتان حنو العرب والعرب والعجم والعجم وقيل ولدا بالضم مجع ولد بالفتح كأسد وأسد ووافق ابن 
، وقوله وسكنا ) واتبعوا من مل يزده ماله وولده(كثري وأبو عمرو حلمزة والكسائي على ضم الذي يف نوح وهو 

ة يف فعل األمر وجيوز كتابتها باأللف اعتبارا حبالة الوقف عليها فإهنا باأللف وشفا حال أي أدخل نون التأكيد اخلفيف
ذا شفاء ووال يف آخر البيت بالفتح وهو متييز أو حال أي ذا والء ، أو هو مفعول شفاكما تقول شفى اهللا فالنا أي 

حال "عيد فإنه سيأيت بعد بيت واحد شفى احلق والء وذكر الشيخ أن وال ههنا بالفتح والكسر ، قلت الكسر ب



  وال بالكسر فال حاجة إىل تكرار القافية على قرب من غري ضرورة" صفوه
)٨٦٨(  

  ضاَ َوطَا َيَتفَطَّْرنَ اكِْسُروا غَْيرَ أَثْقَالَ)رِ(َتى )أَ(َوِفيهاَ َوِفي الشُّورى َيكَاُد 
سبقت أمثاله ورضا حال ، أي أتى التذكري ذا يف السورتني أمرمها ظاهر -يكاد السموات-التذكري والتأنيث يف

رضى أي مرضيا ، ألن تأنيث السموات غري حقيقي وطا يتفطرن مفعول اكسروا وقصره ضرورة ، وقوله غري أثقال 
  حال من الطاء أي غري مشدد أثقل مبعىن ثقيال ، مث ذكر متام تقييد القراءة فقال

)٨٦٩(  
  ـفُْوُه َوالَ)َصـ(ـالَ )َحـ(ـَمالٍ َوِفي الشُّورى )كَـ) (ـا(ـي َصفـ)ِفـ(ـجَّ )َحـ(َويف التَّاِء ُنون َساِكٌن 

أي ويف موضع التاء نون ساكن فيصري ينفطرن مضارع انفطر والقراءة األخرى مضارع تفطر وانفطر وتفطر 
ا جاءين القرآن خمففا مطاوعا فطرته فطّرته وكالمها مبعىن شققته ويف التشديد معىن التكرير والتكثري واملبالغة وأكثر م

، ولكن هنا املقصود تعظيم أمر قوهلم ) فاطر السموات واألرض(-)السماء منفطر به(-)إذا السماء انفطرت(حنو 
وهتويله ، فناسب التشديد واألكثر على التشديد يف الشورى مل خيفف غري أيب بكر وأيب عمرو ووال يف آخر البيت 

و حال كما سبق يف قوله شفا حقه وال ، لكن ال يستقيم هنا أن يكون مفعوال به بالكسر ومعناه املتابعة وهو متييز أ
  ألن حال فعل الزم خبالف شفا يف ذلك البيت وصفا يف قوله صفا كمال ممدود وقصره الناظم ضرورة واهللا أعلم

)٨٧٠(  
  الَوَراءي وَاْجَعلْ ِلي وَإِنِّي ِكالَُهماَ َوَربِّي َوآتَانِي ُمَضافَاُتَها الُْو

إين (، فتحها نافع وأبو عمرو) اجعل يل آية(، فتحها ابن كثري وحده ) من ورائي وكانت(فيها ست ياءات إضافة 
، فتحها نافع ) سأستغفر لك ريب إنه(، فتحهما احلرميان وأبو عمر ) إين أخاف أن ميسك عذاب(-)أعوذ بالرمحن
وما بعده والوالء مجع الولياء "وراءي"هتا خرب قوله ، سكنها محزة وحده وقوله مضافا) آتاين الكتاب(وأبو عمرو 

  والولياء تأنيث األوىل أي الوال بالضبط واحلفظ ومعرفة اخللف فيها واهللا أعلم
  سورة طه

)٨٧١(  
  ـالَ)ُحـ(اِئماً )َد(ِلَحمَْزةَ فَاْضُمْم كَْسَرهاَ أَْهِلِه اْمكُثُوا َمعاً َوافَْتحُوا إِنِّي أََنا 

وقوله معا أي هنا ويف القصص وقد تقدم أن الضم هو األصل يف هاء الكناية وإمنا الكسر قصر لفظ ها ضرورة 
بكذا والكسر هنا أوىل وعليه األكثر " نودي موسى"، فعلى تقدير ) إين أنا ربك(ألجل كسر ما قبلها وأما فتح 

) يا مرمي إن اهللا اصطفاك(-)يا زكريا إنا نبشرك(لقوله يا موسى فصرح بلفظ النداء فكان الكسر بعده واضحا حنو 
، فليس مث لفظ النداء فأمكن تقدير ) أن اهللا يبشرك بيحىي(-)فنادته املالئكة(، وليس مثل الذي يف آل عمران 

، فالكسر أشبه مبا ) يا موسى إين أنا ربك(فنادته بكذا قال أبو علي من كسر فالن الكالم حكاية كأنه نودي فقيل 
، فهذه كلها حكاية فاألشبه أن ) وأنا اخترتك(، وقوله ) إنين أنا اهللا ال إله إال أنا(وله بعده مما هو حكاية وذلك ق

، كذلك أيضا وقول الناظم دائما حال من مفعول افتحوا ، وحال متييز أي دائما حاله أو ) إين أنا ربك(يكون قوله 
  ي فتحا دائما واهللا أعلمحال من فاعل دائما ، أي دائما ذا حال وجيوز أن يكون دائما نعت مصدر أ

)٨٧٢(  



  ـاَز َوثَقَّالَ)فَـ(كَا َوِفي اْختَْرُتكَ اخَْتْرناََك )ذَ(َوُنوِّنْ بِها وَالنَّازَِعاِت طًُوى 
طوى مفعول نون ووجه تنوينه ظاهر ألنه اسم واد وهو مذكر مصروف ومن مل ينونه مل يصرفه جعله امسا لبقعة أو 

ا كعمر عن عامر ، واختار أبو عبيد صرفه وقال عجبت ممن أجرى سبا وترك ألرض أو هو معدول عن طاو تقدير
وأنا "بضمري اجلمع يف الكلمتني للتعظيم والباقون " وأنا اخترناك"إجراء طوى وذلك أثقل من هذا وقرأ محزة وحده 

  بضمري املتكلم املفرد ومفعول قوله وثقال أول البيت اآليت أي شدد لفظ وأنا" اخترتك
)٨٧٣(  
  ـلْكَالَ)كَـ(أََنا َوَشامٍ قَطُْع اَْشُدْد َوُضمَّ ِفي اْبِتَدا غَْيرِِه واْضُمْم وَأَْشرِكُْه َو

قرأه هبمزة مفتوحة جعله فعال مضارعا جمزوما على جواب الدعاء " اشدد به أزري"أي وقراءة ابن عامر قطع مهزة 
مزة ألهنا مهزة متكلم من فعل ثالثي كقولك أضرب ، أي أشدد أنا ولزم فتح اهل) واجعل يل وزيرا من أهلي(يف قوله 

أنا وأخرج وأذهب وقراءة الباقني على الدعاء ومهزته مهزة وصل مضمومة إذا ابتديء بالكلمة ضمت وإذا وصلت 
الكلمة مبا قبلها سقطت ألنه أمر من فعل ثالثي كما تقول يا زيد اخرج وادخل ، فهذا معىن قوله وضم يف ابتداء 

فالقراءة فيه كما مضى " وأشركه يف أمري"اهلمزة وابن عامر يفتحها وصال ووقفا ألهنا مهزة قطع وأما  غريه أي ضم
من حيث املعىن بالعطف عليه فاهلمزة يف قراءة ابن عامر للمتكلم إال أن فعلها رباعي فلزم ضم اهلمزة كما لزم 

ماعة على أنه دعاء معطوف على اشدد طلب وأحسن أي أشدد أنا به أزري وأشركه أنا أيضا يف أمري وقراءة اجل
من اهللا سبحانه أن يشد به أزره وأن يشركه يف أمره ولفظ األمر من الرباعي بفتح اهلمزة وقطعها حنو أكرم زيدا 

رب اشرح يل (وأحسن إليه ، قال أبو علي الوجه الدعاء دون اإلخبار ألن ذلك معطوف على ما تقدمه من قوله 
، فكما أن ذلك كله دعاء فكذلك ما عطف عليه فأما اإلشراك فيبعد فيه احلمل على غري ) صدري ويسر يل أمري

الدعاء ألن اإلشراك يف النبوة ال يكون إال من اهللا تعاىل اللهم إال أن جيعل أمره شأنه الذي هو غري النبوة وإمنا ينبغي 
كاجلواب بعد هذه األشياء اليت سأهلا فأما  )كي نسبحك(، وقوله ) فأرسله معي ردءا يصدقين(أن تكون النبوة لقوله 

أشدد به أزري فحمله على اإلخبار أسهل ، وقول الناظم كلكال بدل من قوله وأشركه بدل البعض من الكل 
  والكلكل الصدر أي اضمم صدره وهو اهلمزة

)٨٧٤(  
  ـالَ)كـَ(ـٍد )َنـ(ـي )فـِ(ًى ـوى واضُْمْم ِسو)ثَـ(مَع الزُّْخُرِف اقُْصْر بَْعَد فَْتحٍ َوَساِكنٍ ِمَهاداً 

، ) الذي جعل لكم األرض مهادا(أي اقصر مهادا بعد فتح ميمه وإسكان هائه فيصري مهدا هنا ويف سورة الزخرف 
، لتشاكل الفواصل واملهد ، واملهاد الشيء املمهد مسوا ) أمل جنعل األرض مهادا(وال خالف يف اليت يف عم يتساءلون 

ه يف الدرهم ضرب األمري أي مضروبه ومنه تسمية املكتوب كتابا وفعل وفعال كالمها مصدر املفعول باملصدر كقول
الذي جعل لكم (ومنه مهد الصيب والفراش والبساط ، قال أبو علي املهد مصدر كالفرش واملهاد كالفراش يف قوله 

ز أن يكون املهد استعمل ، ومها اسم ما يفرش ويبسط قال وجيو) واهللا جعل لكم األرض بساطا(-)األرض فراشا
استعمال األمساء فجمع كما جيمع فعل على فعال وجيوز أن يكون املعىن ذا مهد فيكون يف املعىن كقول من قال مبادا 

يعين مكانا سوى أي عدال ال يكون أحد الفريقني فيه أرجح حاال من اآلخر ، قال " واضمم سوى"، مث قال الناظم 
طوى وطوى قال أبو علي سوى فعل من التسوية فكان املعىن مكانا تستوي مسافته  أبو عبيد يضم أوله ويكسر مثل

على الفريقني وهذا بناء يقل يف الصفات ومثله قوم عدى ، فأما فعل فهو يف الصفات أكثر وقوله يف ند كال أي يف 



قاله أبو علي إن قراءة جواد حفظه وحرسه من الطعن أو يف مكان ند ذي كالء أي كائنا يف خصب يشري إىل ما 
الضم أكثر يف مثل هذا الوزن يف الصفات من الكسر واختار أبو عبيد قراءة الكسر قال ألهنا أفشى اللغتني مث بني 

  قراءة الباقني ألن الكسر ليس ضدا للضم فقال
)٨٧٥(  

  َوُيكَْسُر َباِقيهِْم َوِفيِه َوِفي ُسدًى ُمَمالُ ُوقُوٍف ِفي اَألصُولِ تَأَصَّالَ

إمالة يف الوقف لزوال التنوين املانع من إمالتهما وصال مث قال يف " سوى وسدى"مبعىن إمالة يف هذين اللفظني ممال 
" سوى وسدى"األصول تأصل أي تأصل ذلك وتبني يف باب اإلمالة من أبواب األصول املقدمة قبل السور يف قوله 

ورش يقرآهنما بني اللفظني كغريمها من رءوس اآلي يف الوقف عنهم أي عن صحبة أمالومها إمالة حمضة وأبو عمرو و
وإمنا ذكر ذلك هنا جتديدا للعهد مبا تقدم وزيادة بيان وتأكيدا لذلك لئال يظن أن ضم السني مانع من اإلمالة حلمزة 

وأيب بكر فقال أمر اإلمالة على ما سبق سواء يف ذلك من كسر السني وهو الكسائي ومن ضمها وهو محزة وأبو 
  اهللا أعلمبكر و

)٨٧٦(  
  الَ)َد(ـاِلُمُه )َعـ(ـُهْم وََتْخِفيُف قَالوا إِنَّ )ِصَحاُبـ(فَُيْسحَِتكمْ َضمٌّ وَكَْسٌر 

أي ذو ضم يف الياء وكسر يف احلاء وصحاهبم فاعل املصدر كأنه قال ضمه وكسره صحاهبم فقراءهتم من أسحت 
ال سحته وأسحته إذا استأصله وخفف حفص وابن كثري وفتح غريهم الياء واحلاء فقراءهتم من سحت ومها لغتان يق

وهذه قراءة واضحة جيدة غري حموجة إىل تكلف يف تأويل رفع هذان " قالوا إن هذان لساحران"إن من قوله سبحانه 
، ) إن كل نفس ملا عليها(، ) وإن كل ملا مجيع(بعدها ألن إن إذا خففت جاز أن ال تعمل النصب يف االسم حنو 

بعدها على االبتداء واخلرب والالم يف اخلرب هي الفارقة بني املخففة من الثقيلة وبني النافية هذه عبارة  ويرتفع ما
، ) وإن كنت من قبله ملن الغافلني(، ) وإن نطنك ملن الكاذبني(البصريني يف كل ما جاء من هذا القبيل حنو 

ال ساحران وكذلك البواقي فعامل هذه القراءة دال أي والكوفيون يقولون إن نافية والالم مبعىن إال ، أي ما هذان إ
" إن هذان لساحران"أخرج دلوه مألى فاستراح خاطره حلصول غرضه ومتام أمره قال الزجاج روى عن اخلليل 

، بالتخفيف قال واإلمجاع أنه ) إن هذان لساحران(بالتخفيف قال واإلمجاع أنه مل يكن أحد بالنحو أعلم من اخلليل 
  حد بالنحو أعلم من اخلليلمل يكن أ

)٨٧٧(  

  ـوَّالَ)ُحـ(ناَ فَاْجَمعُوا ِصلُ َوافَْتحِ الْمِيَم )َد(ـجَّ َوِثقْلُُه )حـَ(َوهذَْينِ ِفي هذَاِن 
ألنه اسم إن فهذه قراءة جلية أيضا فلهذا قال حج أي غلب يف " هذين"بنصب " إن هذين"أي وقرأ أبو عمرو 

ن ابن كثري شدد النون من هذان وهذا قد تقدم ذكره يف النساء وإمنا أعاد ذكره حجته لذلك مث قال وثقله دنا أي أ
وأما قراءة غري أيب عمرو وابن كثري وحفص " سوى وسدى"جتديدا للعهد به وتذكريا مبا لعله نسى كما قلنا يف 

-بن عفان هبذا اخلطفبتشديد إن وهذان بألف ، قال أبو عبيد ورأيتها أنا يف الذي يقال إنه اإلمام مصحف عثمان 
ليس فيها ألف وهكذا رأيت رفع االثنني يف مجيع ذلك املصحف بإسقاط األلف فإذا كتبوا النصب واخلفض -هذان

كتبومها بالياء وال يسقطوهنا ، قلت فلهذا قرئت باأللف إتباعا للرسم واختارها أبو عبيد وقال ال جيوز ألحد مفارقة 
الزجاج ، أما قراءة أيب عمرو فال أجيزها ، ألهنا خالف املصحف وكلما  الكتاب وما اجتمعت عليه األمة وقال



وجدت إىل موافقة املصحف سبيال مل أجز خمالفته ألن اتباعه سنة وما عليه أكثر القراء ولكين أستحسن إن هذان 
ما هذان إال (رأ بتخفيف إن وفيه إمامان عاصم واخلليل وموافقة أيب يف املعىن وإن خالفه اللفظ ، يروى عنه أنه ق

، ألنه مذهب أكثر القراء وبه ) إن هذا لساحران(قال ويستحسن أيضا " إن ذان إال ساحران" ويف رواية ) ساحران
يقرأ ، قال وهذا حرف مشكل على أهل اللغة وقد كثر اختالفهم يف تفسريه ، قلت مدار األقوال املنقولة عنهم يف 

مسا ألن واآلخر أن يكون مبتدأ فإن كان امسا ألن فال يتوجه إال على ذلك على وجهني ، أحدمها أن يكون هذان ا
أنه لغة لبعض العرب يقولون هذان يف الرفع والنصب واجلر كما يلفظون لسائر األمساء املقصورة ، كعصى وموسى 

غات ، قال ، وكذا ما معناه التثنية حنو كال إذا أضيف إىل الظاهر اتفاقا من الفصحاء وإىل الضمري يف بعض الل
  الزجاج حكى أبو عبيد عن أيب اخلطاب وهو رأس من رؤساء الرواة إهنا لغة كنانة جيعلون ألف

االثنني يف الرفع والنصب واخلفض على لفظ واحد ، يقولون آتاين الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان 
فة أهنا لغة بين احلارث ابن كعب ويقولون ضربته من أذناه ومن يشتري مين احلقان قال وكذلك روى أهل الكو

وقال أبو عبيد كان الكسائي حيكي هذه اللغة عن بين احلارث بن كعب وخيثم وزبيد وأهل تلك الناحية ، وقال 
فاطرق اطراق الشجاع ولو ترى مساغا لناباه الشجاع (الفراء أنشدين رجل من األسد عن بعض بين احلارث ، 

ط يدا أخي أعرفه ، قال أبو جعفر النحاس هذا الوجه من أحسن ما محلت ، قال وحكى عنه أيضا هذا خ) لصمما
عليه اآلية إذ كانت هذه اللغة معروفة قد حكاها من يرتضي علمه وصدقه وأمانته منهم أبو زيد األنصاري وهو 

اللغة روى  الذي يقال إذا قال سيبويه حدثين من أثق به فإمنا يعنيه وأبو اخلطاب األخفش وهو رئيس من رؤساء أهل
عنه سيبويه وغريه وقال غريه هي لغة بين العنرب وبين اهلجيم ، ومراد وعذرة وبعضهم يفر من الياء مطلقا يف التثنية 

إن أباها وأبا أباها (، ) أي قلوص راكب تراها طاروا على هن فطر عالها(واألمساء الستة وعلى وايل قال الراجز ، 
تزود منا بني أذناه ضربة دعته إىل هايب التراب (هو بز احلارثي أنشده الكسائي ، ، قال ) قد بلغا يف اجملد غايتاها

، معناه وإىل موضع هايبء التراب أي ترابه مثل اهلباء يريد به القرب مث وصفه بأنه عقيم أي ال مسكن له بعده ) عقيم
، قال أبو زيد مسعت من العرب من ، وقال أبو حامت ) كأن صريف ناباه إذا ما أمرمها ترمن أخطبان(وأنشد غريه ، 

يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها ألفا فيقول جئت إالك وسلمت عالك قلت فإذا ثبتت هذه اللغة فقد وجهها النحاة 
بوجوه منها ما يشمل مجيع مواضع التثنية ومنها ما خيتص باسم اإلشارة قيل شبهت ألف التثنية بألف يفعالن فلم 

اإلعراب عند سيبويه وحرف اإلعراب ال يتغري وقيل األلف يف هذان هي ألف هذا تغري وقيل ألن األلف حرف 
  وألف التثنية حذفت اللتقاء الساكنني وقيل جعلوا هذان لفظا موضوعا للتثنية مبنيا على هذه

فروا من  الصفة كما قالوا يف املضمر أنتما ومها ألن أمساء اإلشارة أمساء مبنيات كاملضمرات فلم تعرب تثنيتهما وقيل
ثقل الياء إىل خفة األلف ملا مل يكن هنا على حقيقة التثنية بدليل أنه مل يقل ذيان كما يقال رحيان وحبليان ، وقال 

الفراء األلف من هذا دعامة وليست بالم فعل فلما ثنيته زدت عليها نونا مث تركت األلف ثابتة على حاهلا ال تزول 
زادوا نونا تدل على اجلمع فقالوا الذين يف رفعهم ونصبهم وخفضهم كذا يف كل حال كما قالت العرب الذي مث 

تركوا هذان يف رفعه ونصبه وخفضه قلت وإمنا اكتفوا بالنون يف هذين الضربني ألهنا ال حتذف إلضافة وملا كانت 
ون وقال النحاس النون حتذف من غريمها لإلضافة احتاجوا إىل ألف تبقى داللة على التثنية ، قال وكنانة تقول ألذ

سألت أبا احلسن بن كيسان عنها فقال سألين عنها إمساعيل بن إسحاق فقلت ملا كان يقال هذا يف موضع النصب 
واخلفض والرفع على حال واحد وكانت التثنية جيب أن ال يغري هلا الواحد أجريت التثنية جمرى الواحد قلت هذه 



هذا وهي مفرقة يف كتب مجاعة من املصنفني يوردوهنا على أهنا وجوه سبعة أوجه صاحلة لتعليل لغة من ال يقلب ألف 
يف االحتجاج هلذه القراءة وليست احلجة إال يف كوهنا لغة لبعض العرب إذ لو مل يثبت كوهنا لغة ملا ساغ ألحد برأيه 

وبعضهم يقول ستة أن يفعل ذلك ألجل هذه املعاين أو بعضها فترى بعضهم يقول يف تعليل هذه القراءة مخسة أقوال 
وبعضهم بلغ هبا تسعة وليس هلا عندي إال ثالثة أقوال ذكرنا منها قوال واحدا وهو أهنا على لغة هؤالء القوم 

ووجهنا هذه اللغة بوجوه سبعة وهذان فيها كلها اسم ألن القول الثاين أن تكون أن مبعىن نعم ، وقد ثبت ذلك يف 
، أفضى بعضهم إىل بعض ذلك فقال املخاطبون نعم ، هو ) وأسروا النجوى تنازعوا أمرهم بينهم(اللغة كأهنم ملا 

، فانظروا كيف تصنعون يف إبطال ما جاءا به فقالوا نعم ) هذان ساحران(كما تقولون أو قال هلم فرعون ومالؤه 
  ،" هذا إن لساحران"مث استأنفوا مجلة ابتدائية فقالوا 

تقدمني قال النحاس وإىل هذا القول كان حممد بن يزيد وإمساعيل ابن وهذا القول حمكي عن مجاعة من النحاة امل
إسحاق يذهبان قال ورأيت أبا إسحاق وأبا احلسن علي بن سليمان يذهبان إليه قلت وهذا القول يضعفه دخول 

ما ساحران الالم يف خرب املبتدإ فأنشدوا على ذلك أبياتا وقع فيها مثل ذلك واستنبط الزجاج هلا تقديرا آخر وهو هل
فتكون داخلة على مبتدأ مث حذف للعلم به ، واتصلت الالم باخلرب داللة على ذلك قال وكنت عرضته على عاملنا 

حممد بن يزيد وعلى إمساعيل بن إسحاق بن محاد بن يزيد يعين القاضي فقباله وذكرا أنه أجود ما مسعناه يف هذا 
ح أن يذكر التأكيد وحيذف تفسري املؤكد ، أو شيء من املؤكد وقال أبو علي هذا تأويل غري مرتضى عندي إذ يقب

، يعين إنه " ـه هذان لساحران"إنـ"القول الثالث قال الزجاج النحويون القدماء ، اهلاء ههنا مضمرة ، املعىن 
ضمري الشأن واجلملة بعده مبتدأ وخرب وفيه بعد من جهة الالم كما سبق ومن جهة أخرى ، وهي حذف ضمري 

فذلك ما جييء إال يف الشعر ومنهم من قال ضمري الشأن والقصة موجود وهو أهنا ذان فيكون اسم اإلشارة  الشأن
خاليا من حرف التنبيه ولكن هذا يضعفه خمالفة خط املصحف فبان جملموع ذلك ضعف هذه القراءة فإهنا إن محلت 

، ) إحدى ابنيت هاتني(بدليل قوله تعاىل على تلك اللغة فهي لغة مهجورة غري فصيحة وألن لغة القرآن خالفها 
ومجيع ما فيه من ألفاظ التثنية فإهنا إمنا جاءت على اللغة الفصيحة اليت يف الرفع باأللف وبالياء يف النصب واجلر وإن 
محلت على أن ، إن مبعىن نعم فهي أيضا لغة قليلة االستعمال ويلزم منه شذوذ إدخال الم التوكيد يف اخلرب كما سبق 

وإن محلت على حذف ضمري الشأن فهو أيضا ضعيف ويضعفه أيضا الالم يف اخلرب وقراءة هذين بالياء ووجهها 
ظاهر من جهة اللغة الفصيحة لكنها على خمالفة ظاهر الرسم فليس األقوى من جهة الرسم واللغة معا إال القراءة 

  ي ائت هبمزة الوصل يف قولهبتخفيف إن ورفع هذان واهللا املستعان وقول الناظم فأمجعوا صل أ

، املتفق عليه وقراءة الباقني هبمزة قطع وكسر ) فجمع كيده( ، وافتح امليم فهو موافق لقوله ) فأمجعوا كيدهم(تعاىل 
، ) فأمجعوا أمركم وشركاؤكم(امليم من أمجع أمره إذا أحكم وعزم عليه وكالمها متقارب ، والذي يف يونس بالقطع 

  رف بنحو األمور واهللا أعلموحوال حال وهو العا
)٨٧٨(  

  ـقْبِالَ)ُمـ(ـفَا َوَتلَقَُّف اْرفَعِ الَْجْزَم َمْع أُْنثى ُيَخيَّلُ )َشـ(َوقُلْ َساِحرٍ ِسْحرٍ 
على " كيد سحر"أي الذي صنعوه كيد من صانعة السحر وقرأ محزة والكسائي " إمنا صنعوا كيد سحر"، يريد 
أو عرب عن الساحر " كيد ذي سحر"حنو باب ساج وضرب زيد والتقدير  "كيد لسحر"أو " كيد من سحر"تقدير 

، الرفع على االستئناف أو يف موضع احلال املقدرة من ) وتلقف ما صنعوا(بالسحر مبالغة فيتحد معىن القراءتني 



مبعىن الذي فاعل ألقى أو مفعوله ، فالتاء للخطاب على األول وللتأنيث على الثاين ، وإمنا أنث واملفعول هو ما 
اعتبارا باملدلول وهو العصا وجزم تلقف على جواب األمر وهي قراءة اجلماعة ومل يرفع غري ابن ذكوان وحده وهو 

رمز للحرفني تلقف وختيل ومقبال حال من فاعل ارفع ، وأقام قوله " مقبال"الذي قرأ ختيل إليه بالتأنيث فقول الناظم 
ملصدر وهو استعمال بعيد يف مثل هذا أو أراد مع كلمة أنثى أي مؤنثة مث بينها أنثى مقام تأنيثا إقامة لالسم مقام ا

بقوله ختيل أي هي ختيل وجعلها أنثى ملا كان التأنيث فيها ووجه التأنيث أن يكون الضمري يف ختيل للحبال والعصى 
وهو مرفوع ختيل أي ختيل " ىأهنا تسع"بدل اشتمال منه وعلى قراءة التذكري يكون قوله " أهنا تسعى"، ويكون قوله 

  إليه سعيها
)٨٧٩(  

  ـصِّالَ)فـُ(ـفَا الَ َتَخْف بِالْقَْصرِ َوالَْجْزمِ )َشـ(َوأَْنَجيُْتكُْم َوأََعدُْتكُْم َما َرَزقُْتكُْم 

، الكل بنون العظمة يف ) يا بين إسرائيل كلوا من طيبات ما رزقناكم(-)قد أجنيناكم من عدوكم وواعدناكم(يريد 
ة اجلماعة وقرأ الثالثة محزة والكسائي بتاء املتكلم على ما لفظ به الناظم ومل يبني القراءة األخرى لظهور أمرها قراء

، وهو متوسط بني هذه الكلم وبه احتج أبو عمرو يف ) ونزلنا عليكم املن والسلوى(وأمجعوا على النون يف قوله 
، ومل ) فيحل عليكم غضيب(وجه قراءة التاء قوله بعد ذلك اختيار قراءته ووافقه أبو عبيد على صحة االحتجاج و

يقل غضبنا وكل ذلك من باب االلتفات وتلوين اخلطاب ، وهو باب من أبواب الفصاحة معروف يف علم البيان 
، أي إن تضرب ال ) فاضرب هلم طريقا(، باجلزم على جواب األمر وهو قوله ، ) ال ختف دركا(وقرأ محزة وحده 

أن يكون استئناف هنى ، وملا سكنت الفاء للجزم سقطت األلف من ختاف اللتقاء الساكنني فعرب الناظم ختف وجيوز 
بالقصر عن حذف األلف وباجلزم عن سكون الفاء وقرأ غري محزة ال ختاف بإثبات األلف ورفع الفاء وهو يف موضع 

ختشى وعلى قراءة اجلزم يكون وال  احلال ، أي اضرب غري خائف وال خاش أو يكون مستأنفا أي لست ختاف وال
  ختشى بعده منقطعا أو مشيع الفتحة ألجل الفاصلة واهللا أعلم

)٨٨٠(  
  ضاً َوِفي الَمِ َيْحِللْ َعْنُه َوافَى ُمَحلَّالَ)رِ(َوحاَ فََيِحلَّ الضَّمُّ ِفي كَْسرِِه 

ذا نزل وغريه بالكسر من حل حيل ، قرأمها الكسائي بضم احلاء من حل حيل إ) فيحل عليكم غضيب ومن حيلل(يريد 
) وحيل عليه عذاب مقيم(-)أن حيل عليكم غضب من ربكم(إذا وجب من حل الدين حيل ، وقد أمجعوا على كسر 

، وأشار بقوله واىف حملال إىل جوازه وفاعل واىف ضمري عائد على الضم يف ) أو حتل قريبا من دارهم(، وعلى ضم 
  أيضا كسره ، أي واىف ذلك يف الم حيلل

)٨٨١(  
  ـَهى َوَحَملْناَ ُضمَّ َواكِْسْر ُمثَقِّالَ)ُنـ(وِلي )أُ(ـفَا َوافَْتحُوا )َشـ(َويف ُملِكناَ َضمٌّ 

ضم امليم محزة والكسائي وفتحها نافع وعاصم وكسرها الباقون فامللك بالضم السلطان ) ما أخلفنا موعدك(يريد 
بسلطاننا أو بأن ملكنا أمرنا أو باختيارنا ، واختار أبو عبيد قراءة وبالفتح مصدر ملك وبالكسر ما حازته اليد ، أي 

أي أصحاب عقول وهو حال من " أوىل هنى"الكسر واستبعد الضمة وقال أي ملك كان لبين إسرائيل يومئذ وقوله 
   أعلمفاعل افتحوا أو منادى على حذف حرف الندا ومحلنا ومحلنا بضم احلاء وكسر امليم وتشديدها ظاهران واهللا

)٨٨٢(  



  ـالَ)َحـ(ـذَّا وَبِكَْسرِ الَّالمِ ُتْخِلفَُه )شـَ(َوَخاطََب تَْبِصُروا ) ِحرِْميٍّ(ـْنَد )ِعـ(ـَما )كَـ(
هؤالء هم الذين قرءوا محلنا بالضم والتشديد أي افعل كما يف مذهب هؤالء يف هذا احلرف والغيبة يف يبصروا به 

خطبك وتبصروا فاعل خاطب ملا كان اخلطاب فيه وشذا حال ، أي ذا شذا لبين إسرائيل واخلطاب ألجل قوله فما 
  ، مث قال وختلفه حال بكسر الالم أي ال يقدر على إخالفه وبفتح الالم أي ال خيلفك اهللا إياه مث قال

)٨٨٣(  
  ُدرَاِك َوَمْع َياِء بَِننْفُخُ َضمُُّه َويف َضمِِّه افَْتْح َعْن ِسوى َولَدِ الُْعِال

-)يوم ينفخ يف الصور(-ي أدرك ، ومراده حلق مبن سبق وهو رمز البن كثري على كسر الم لن ختلفه مث ذكردراك أ
قرأه أبو عمرو بالنون على إسناد الفعل إىل اهللا تعاىل بنون العظمة أي نأمر بالنفخ فيه فهو موافق لقوله بعده وعشر 

مل يسم فاعله واهلاء يف ضمه األوىل للياء وهو مبتدأ وما قبله وقرأ الباقون بياء مضمومة ، وفتح الفاء على أنه فعل ما 
  خربه كما تقول مع زيد بالدار غالمه واهلاء يف ضمه الثانية للفظ بنفخ يريد ضم الفاء واهللا أعلم

)٨٨٤(  
  لُْعالَ)ا(ـفَْوةُ )َصـ(َوبِالْقَْصرِ ِللَْمكِّي َواْجزِْم فَالَ َيَخْف َوأَنََّك الَ ِفي كَْسرِِه 

اجلزم على هنى الغائب والرفع على اإلخبار وال خالف يف الذي يف سورة اجلن -)فال خياف ظلما وال هضما(-ريدي
وإن ذلك أن ال -، أنه مرفوع وأنك ال تظمؤ بالكسر عطف على إن لك أن ال جتوع) فال خياف خبسا وال رهقا(

سورة على املفتوحة ألن هذا هنا تقدير وألن تظمأ وبالفتح عطف على أن ال جتوع وال يلزم من ذلك إدخال إن املك
  لك قد فصل بينهما واهللا أعلم

)٨٨٥(  
  ـفٍْظ لَعَلِّي أَِخي ُحالَ)حـِ(وِلي )أُ(ـْن )َعـ(ضاً يَأِْتهِْم مَُؤنَّثٌ )رِ(ـْف )ِصـ(َوبِالْضَّمِّ ُتْرَضى 

تأنيث بينة غري حقيقي ، أي صف ترضى  يريد لعلك بضم التاء وفتحها ظاهر وكذا أو مل يأهتم بينة بالتاء والياء ألن
بالضم إذا رضي ويأهتم مؤنث عن أصحاب حفظ أي منقول عن العلماء احلفاظ مث ذكر ياءات اإلضافة وهي ثالث 

عشرة يف هذه السورة لعلي آتيكم فتحها احلرميان وأبو عمرو وابن عامر أخي اشدد فتحها ابن كثري وأبو عمرو 
  ن أخرب بلفظ اجلمع عن االثنني ألهنما أقل اجلمع على الرأي املختاروقوله حال أي ذو حال أو يكو

)٨٨٦(  
  َوِذكْرِي َمعاً إِنِّي َمعاً ِلي َمعاً َحشَْرتَنِي َعْينِ َنفِْسي إِنَّنِي رَاِسَي اْنَجالَ

ك يل إين أنا رب(-فتحها نافع وأبو عمرو يف ذكري اذهبا إين آنست نار-)وأقم الصالة لذكري إن الساعة(-يعين
فتحها ورش وحفص ) ويل فيها مآرب(فتح الستة هذه احلرميان وأبو عمرو -لنفسي اذهب إنين أنا اهللا-)أمري

فتحهما نافع وأبو عمرو وحذف الياء -على عيين إذ متشي وال برأسي إين خشيت-فتحها احلرميان)حشرتين أعمى(
 الوصل نافع وأبو عمرو ويف احلالني ابن كثري أثبتها يف-أن ال تتبعن أفعصيت-من عيين ضرورة وفيها زائدة واحدة

  ، أي الذي أتى من بعد لفظ ال) فتلك ثالث بعد عشر وزائد بتتبعين اآلت من بعد لفظ ال(وقلت يف ذلك ، 
  سورة األنبياء

)٨٨٧(  
  ارِيِه َوصَّالَ)د(ـالَ َوقُلْ أَوَلَْم الَ َواَو )َعـ(ـْهٍد َوآِخُرَها )شـُ(ـْن )َعـ(َوقُلْ قَالَ 



قرأه محزة والكسائي وحفص على رمسها يف مصاحف الكوفة دون غريهم -قل ريب يعلم القول-أي مقروء قال يريد
قرأه حفص وحده قال أي قال الرسول وقل أمر له بذلك وملا أمر به قاله -قل رب احكم باحلق-ويف آخر السورة

بت يف قراءة ابن كثري وفائدهتا العطف ومعىن والواو يف أومل ير الذين كفروا مل تكتب يف مصاحف أهل مكة فلم تث
  داريه وصال أي عامله وصله أي نقله وعلمه واهللا أعلم

)٨٨٨(  
  َوُتْسِمُع فَْتحُ الضَّمِّ وَالْكَْسرِ غَْيَبةً سَِوى الَْيْحصَبِي َوالصُّمَّ بِالرَّفْعِ ُوكِّالَ

لى اهللا عليه وسلم فلزم أن تكون التاء مضمومة قراءة ابن عامر على اخلطاب للنيب ص-يريد وال تسمع الصم الدعاء
وامليم مكسورة ألنه مضارع امسع ونصب لفظ الصم ألنه مفعول به وغريه جعل الصم فاعال فرفعه وأسند نفي 

السماع إليه فلزم فتح ضم الياء وكسر امليم ألنه مضارع مسع ولزم أن يكون أوله ياء على الغيبة فقوله غيبة ، أي 
  ذا غيبة

)٨٨٩(  
  كِْمالَ)أَ(ارٌِم َوِمثْقَالُ َمْع لُقَْمانَ بِالرَّفْعِ )َد(َوقَالَ بِِه ِفي النَّْملِ وَالرُّومِ 

به أي مبا ذكرناه دارم أي شيخ معمر وقد سبق معناه يف سورة النساء ، يعين أن ابن كثري وحده قرأ يف مثل هذا يف 
وإن كان مثقال حبة -البن عامر على ما قرأ به وحده هنا وأماالنمل والروم مبا قرأ به اجلماعة هنا ووافق الباقون 

، فرفعه نافع وحده يف املوضعني على أن كان تامة كما قرأ هو وابن كثري ) يا بين إهنا إن تك مثقال حبة(ويف لقمان 
 ، وكما أمجعوا على وإن كان ذو عسرة والنصب على أنه خرب كان) وإن تك حسنة يضاعفها(يف سورة النساء 

والتقدير وإن كان الشيء مثقال حبة ويف لقمان تك املظلمة مثقال ، وعلى قراءة نافع يكون تأنيث الفعل على املعىن 
، بقوله بالرفع أكمال إىل أن اجلملة على قراءة الرفع ال حتتاج ) فله عشر أمثاهلا(ألن املثقال سيئة أو حسنة كما قال 

  إىل تقدير اسم لكان واهللا أعلم
)٨٩٠(  

  ـالَ)ِكـ(ـْن )َعـ(ـايف َوأُنِّثَ )َصـ(اوٍ َوُنوُنهْ لُِيْحصَِنكُْم )َر(ذَاذاً بِكَْسرِ الضَّمِّ ُج
أي قرأه راو فاملكسور مجع جذيذ مبعىن جمذوذ كخفاف وكرام يف مجع خفيف وكرمي واملضموم مجع جذاذة كزجاجة 

ء ما كسر وفرقت أجزاؤه وقيل مها لغتان ، قال وزجاج ، وقيل الضم واحد يف معىن اجلمع كالرفاة والفتاة وهذا بنا
أبو علي جذاذ الشيء إذا قطعته ومثل اجلذاذ احلطام والرفات والضم يف هذا النحو أكثر والكسر فيما زعموا لغة 

فهي نون -وهي قراءة األعمش وقرأ أبو بكر وحده لنحصنكم من بأسكم بالنون لقوله وعلمناه صنعة لبوس لكم
وابن عامر بالتاء تأنيثا للفعل على احلمل على املعىن أي ليحصنكم اللبوس ألن املراد هبا  العظمة وقرأه حفص

الدروع أو التقدير لتحصنكم الصنعة وقرأ الباقون بالياء على التذكري أي ليحصنكم اهللا تعاىل أو داود أبو اللبوس 
و صحيح واختار أبو عبيد قراءة الياء ، ألنه مبعىن ملبوس أو التعليم الذي دل عليه وعلمناه كل ذلك قد قيل وه

قال ألن اللبوس أقرب إىل الفعل وهو ذكر فكان أوىل به وقول الناظم ونونه على تقدير ولنحصنكم نونه صايف على 
التقدمي والتأخري ومثله ما سبق يف يونس وبنونه وجنعل صف أي وجنعل صف بنونه وجيوز أن يكون لنحصنكم وجنعل 

اء كما تقول ضربته زيدا واضمر ذلك على شريطة التفسري تفخيما له وصافا فعل من املصافاة كالمها بدال من اهل
وقراءة اجلماعة بالياء جيوز أن نأخذها من كوهنا تذكريا فهو ضد للتأنيث إن عادت على اللبوس وجيوز أن نأخذها 

التعليم ، وإمنا مل يقل وبالتاء عن كال من الضد للنون إن عادت على اهللا سبحانه أو على داود عليه السالم أو على 



  لئال يشتبه بلفظ الياء
)٨٩١(  

  ـالَ)ِصـ(ـِذي )كَـ(َوِحْرٌم َونُْنجِي إِْحِذْف َوثَقِّلْ ) ُصْحَبةٌ(َوَسكََّن َبْيَن الْكَْسرِ وَالْقَْصرِ 
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لسبع: كتاب  ءات ا لقرا ا األماين يف  ملعاين من حرز  ا براز    إ
لشاطيب:املؤلف ا م   اإلما

وحرم مفعول وسكن أي صحبة راء هذا اللفظ وقبله كسر احلاء وبعده حذف األلف وهو املعرب عنه بالقصر وقراءة 
وحرام على قرية -تعاىل الباقني وحرام بفتح احلاء والراء وإثبات األلف وحرم وحرام لغتان كحل وحالل يريد قوله

فكتبت يف املصحف بنون واحدة فقرأه ابن عامر وأبو بكر كذلك ، فهذا -وكذلك ننجي املؤمنني-أهلكناها وأما
معىن قوله احذف أي احذف نونه الثانية كما قال يف سورة يوسف وثان ننج احذف وكال املوضعني كتب بنون 

راء بنونني وختفيف اجليم من أجنى ينجي وقراءة ابن عامر وأيب بكر واحدة ، وقوله وثقل يعين شدد اجليم وباقي الق
واختار أبو عبيد هذه القراءة وضعفها النحاة وعسر ختريج وجهها -وجنيناه من الغم-من جنى ينجي كما قال قبله

إال بنون  على معظم املصنفني ، قال أبو عبيد هذه القراءة أحب إيل ألنا ال نعلم املصاحف يف األمصار كلها كتبت
واحدة مث رأيتها يف الذي يسمى لإلمام مصحف عثمان بن عفان أيضا بنون واحد وقال إمنا قرأها عاصم كذلك 

اتباعا للخط وقد كان بعضهم حيمله من عاصم على اللحن ، قال ابن جماهد قرأ عاصم وحده يف رواية أيب بكر جنى 
عن أيب عمرو جنى مدغمة قال وهذا وهم ال جيوز ههنا  بنون واحد مشدد اجليم على ما مل يسم فاعله قال وروي

اإلدغام ألن النون األوىل متحركة والثانية ساكنة والنون ال تدغم يف اجليم وإمنا خفيت النون ألهنا ساكنة خترج من 
اخلياشيم فحذفت من الكتاب وهي يف اللفظ ثابتة ومن قال إهنا مدغمة فقد غلط قال الزجاج أما ما روي عن 

م بنون واحدة فلحن ال وجه له ألن ما مل يسم فاعله ال يكون بغري فاعل ، قال وقد قال بعضهم املعىن جنى عاص
النجاء املؤمنني وهذا خطأ بإمجاع النحويني كلهم ال جيوز ضرب زيدا يريد ضرب الضرب زيدا ألنك إذا قلت 

ام الفاعل وإمنا قال الزجاج ذلك ألن ضرب زيد فقد علم أن الذي ضربه ضرب فال فائدة يف إضماره وإقامته مق
  الفراء وأبا عبيد حتيال يف ختريج وجه هذه القراءة على هذا قال الفراء القراء يقرءوهنا بنونني وكتابتها بنون

واحدة وذلك ألن النون الثانية ساكنة وال تظهر الساكنة على اللسان فلما خفيت حذفت وقد قرأها عاصم فيما 
ب املؤمنني كأنه احتمل اللحن ال يعرف هلا جهة إال تلك ألن ما مل يسم فاعله إذا خال باسم أعلم بنون واحدة ونص

رفعه إال أن يكون أضمر املصدر يف جنى فنوى به الرفع ونصب املؤمنني فيكون كقوله ضرب الضرب زيدا مث يكىن 
نافيه أنه ليس بلحن وله  عن الضرب فتقول ضرب زيدا وكذلك جنى النجاء املؤمنني وقال أبو عبيد الذي عند

مث تدغم الثانية يف اجليم ، واملخرج -وجنيناه من الغم-خمرجان يف العربية ، أحدمها أن يريد ننجي مشددة لقوله
اآلخر أن يريد جنى فعل فيكون معناه جنى النجاء املؤمنني فيكون نصب املؤمنني على هذا مث ترسل الياء فال ينصبها ، 

بطله الزجاج على ما سبق واألول فاسد ألنه قدر الكلمة مشددة اجليم مث جوز أن تدغم قلت الوجه للثاين قد أ
النون الثانية يف اجليم وال يتصور اإلدغام يف حرف مشدد ومل يكن له حاجة إىل تقدير الكلمة مشددة اجليم بل لو 

أنه أيضا ممتنع قال النحاس هذا ادعى أن األصل ما قرأ به اجلماعة بتخفيف اجليم مث زعم اإلدغام لكان أقرب على 
جماء -من جاء باحلسنة-القول ال جيوز عند أحد من النحويني لبعد النون من اجليم فال تدغم فيها فال جيوز يف

باحلسنة وقال الزخمشري النون ال تدغم يف اجليم ومن متحل لصحته فجعله فعل وقال جنى النجاء املؤمنني فأرسل 
تعسف بارد التعسف ، قلت ومعىن قوهلم أرسل الياء أي أسكنها وقال مكي فيه بعد من الياء وأسنده إىل مصدره فم

وجهني ، أحدمها أن األصل أن يقوم املفعول مقام الفاعل دون املصدر ، والثاين أنه كان جيب فتح الياء من جنى ألنه 



ويل أيب علي يف احلجة ، قال فعل ماض قال وقيل إن هذه القراءة على طريق إخفاء النون يف اجليم قلت وهذا تأ
مكي وهذا أيضا بعيد ، ألن الرواية بتشديد اجليم واإلخفاء ال يكون معه تشديد قال وقيل أدغم النون يف اجليم 

  وهذا أيضا ال نظري له ال يدغم النون يف اجليم يف شيء من كالم العرب لبعد ما

املصاحف بنون واحدة قال فهذه القراءة إذا قرئت بشد  بينهما وإمنا تعلق من قرأ هذه القراءة بأن هذه اللفظة يف
اجليم وضم النون وإسكان الياء غري ممكنة يف العربية قال أبو علي فأما قول من قال إنه يسند الفعل إىل املصدر 

ولو ولدت فقرية (ويضمر ألن الفعل دل عليه فذلك مما ال جيوز يف ضرورة الشعر والبيت الذي أنشده ابن قتيبة ، 
، ال يكون حجة يف هذه القراءة وإمنا وجهها ما ذكرنا ألن الراوي حسب ) جرو كلب لسب بذلك اجلرو الكالبا

، ويقول النابغة ردت ) وذروا ما بقي من الربا(اإلخفاء إدغاما ، قال الشيخ واحتجوا إلسكان الياء بقراءة احلسن ، 
ليجزي اجلزاء قوما قلت وكل هذا استدالل بقراءات  عليه أقاضيه وليده قال وقد قرأ أبو جعفر ليجزي قوما أي

ضعيفة شاذة وبضرورات شعر وكل ذلك مما يشهد بضعف هذه القراءة وعجبت ممن يذكرها ويترك غريها مما هو 
ذكر ابن جماهد رواية عن أيب عمرو بياء -ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون-شائع لغة نقال وموافق خطا حنو

واية عن ابن عامر بتاء مفتوحة مع كسر اجليم وأجود ما وقفت عليه يف توجيه هذه القراءة ما نقله أبو مضمومة ور
جعفر النحاس قال مل أمسع يف هذا بأحسن من شيء مسعته من علي ابن سليمان قال األصل ننجي فحذف إحدى 

األصل تتفرقوا قال والدليل - تفرقواوال-النونني الجتماعهما كما حتذف إحدى التاءين الجتماعهما حنو قوله تعاىل
على صحة ما قال أن عاصما يقرأ جنى بإسكان الياء ولو كان على ما تأوله من ذكرنا لكان مفتوحا وقال أبو الفتح 
ابن جين يف كتاب اخلصائص يف باب امتناع العرب من الكالم مبا جيوز يف القياس أجاز أبو احلسن ضرب الضرب 

لسب بذلك (أخاك قال هو جائر يف القياس وإن مل يرد به االستعمال مث أنشد ابن جين ،  الشديد زيدا وقتل يوم
قال هذا من أقبح الضرورة ومثله ال يعتد به أصال بل ال يثبت إال حمتقرا شاذا قال وأما قراءة من ) اجلرو الكالبا 

  لى حذففليس على إقامة املصدر مقام الفاعل ألنه عندنا ع-وكذلك جنى املؤمنني-قرأ

أي تتذكرون ويشهد لذلك أيضا -تذكرون-إحدى نوين ننجي كما حذف ما بعد حرف املضارعة يف قوله تعاىل
سكون الم جنى ولو كان ماضيا النفتحت الالم إال يف الضرورة وقال يف كتاب احملتسب روى عن ابن كثري وأهل 

خارجة عن أيب عمرو قال أبو الفتح ينبغي أن يعين يف سورة الفرقان قال وكذلك روى -ونزل املالئكة تنزيال-مكة
إال أنه حذف النون الثانية اليت هي فاء فعل اللتقاء النونني استخفافا -وننزل املالئكة-يكون حمموال على أنه أراد

وشبهها مبا حذف من أحد املثلني الزائدين يف حنو قولك أنتم تفكرون وتظهرون وأنت تريد تتفكرون وتتظهرون ، 
ه قراءة من قرأ وكذلك جنى املؤمنني أال تراه يريد ننجي فحذف النون الثانية وإن كانت أصال ملا ذكرنا قال وحنو

قلت ونقل هذه القراءة وتعليلها املذكور الزخمشري يف تفسريه وذكره املهدوي يف قراءة ننجي املؤمنني وهو وجه 
اجوين وتبشروين وتأمروين وتأمروين أعبد سديد غريب ال تعسف فيه ويشهد له أيضا حذف إحدى النونني من أحت

وعجبت من شيخنا أيب احلسن رمحه اهللا كيف مل ينقل هذا التعليل يف شرحه مع كونه يف إعراب النحاس وهو كثري 
األخذ منه وقراءة اجلماعة ننجي بنونني الثانية ساكنة وبتخفيف اجليم من اإلجناء وقبله وجنيناه من الغم بالتشديد 

ويقول الذين آمنوا لوال (، ) فمهل الكافرين أمهلهم رويدا(للغتني كما مجع بينهما يف كثري من القرآن حنو مجعا بني ا
، وقول الناظم كذى صال إشارة إىل النظر والفكرة يف وجه هذه القراءة أي ) نزلت سورة فإذا أنزلت سورة حمكمة

  صاد وفتحها واهللا أعلمكن يف الذكاء والبحث كذى صال وقد سبق تفسريه ويقال بكسر ال



)٨٩٢(  
  ـذاً َوُمَضافَُها َمِعي َمسَّنِي إِنِّي ِعَباِدَي ُمْجَتالَ)َشـ(ـْن )َعـ(َوِللْكُُتبِ اْجَمْع 

فالقراءة دائرة بني اجلمع واإلفراد قد سبق هلما نظائر فالكتب مجع -كطي السجل للكتاب-أي عن ذي شذا يريد
ا مثل بىن بناء مث قيل للمكتوب كتاب وقد اختلف يف معىن السجل كتاب والكتاب يف األصل مصدر كتب كتاب

فقيل هو ملك يطوى صحائف بين آدم وقيل كاتب كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم فاملعىن على هذين القولني ظاهر 
يف أي كما يطوى السجل الكتاب أو الكتب ، فاملفرد اسم جنس يغين عن اجلمع فهو واحد يراد به الكثرة والالم 

الكتب أو للكتاب زائدة وحسنها اتصاهلا مبعمول املصدر تقوية لتعديته حنو عرفت ضرب زيد لعمرو واألصل 
ضرب زيد عمرا فكهذا هنا كطي السجل للكتاب فإضافة طي إىل السجل من باب إضافة املصدر إىل فاعله وقيل 

، واملعىن كطي ) ل نعجتك إىل نعاجهبسؤا(إن السجل هو اسم الصحيفة فيكون املصدر مضافا إىل مفعوله حنو 
الصحيفة للكتابة فيها أو ألجل املكتوب فيها قال قتادة كطي الصحيفة فيها الكتب قال أبو علي كطي الصحيفة 

مدرجا فيه الكتب أي لدرج الكتب فيها فإن كان اجلمع للمكتوب فظاهر وإن كان للمصدر فألجل اختالف 
ومضافها ومع وما بعده عطف بيان ملضافها أو صفة له على تقدير الذي هو كذا  أنواعه وقول الناظم جمتال خرب قوله

فتحها نافع وأبو عمرو مسين الضر عبادي -إين إله من دونه-وكذا وأراد هذا ذكر من معي فتحها حفص وحده
  الصاحلون سكنهما محزة واهللا أعلم

  سورة احلج
)٨٩٣(  

  ـالَ)َحـ(ـيُدُه )جـِ(ـْم )كَـ(ِلَيقْطَْع بِكَْسرِ الَّالمِ ـفاَ وَُمَحرٌِّك )َشـ(ُسكَارى َمعاَ َسكْرى 

ال (قرأمها محزة والكسائي سكرى كالمها مجع سكران وأمجعوا على -وترى الناس سكارى وما هم بسكارى-يريد
، ونظري القراءتني أسارى وأسرى كما سبق يف األنفال والبقرة ومجع سكران على ) تقربوا الصالة وأنتم سكارى

ارى بضم السني السني وباأللف بعد الكاف هو القياس كعجالن وعجاىل وكسالن وكساىل ، وإمنا مجع على سك
سكرى بفتح السني والقصر محال له على فعيل مبعىن مفعول إذا كان ذا آفة وبلية فحمل سكران عليه ملالقاته إياه يف 

من شرب اللنب الرائب واملختلط من كثرة  املعىن كجرحى وقتلى ، ونظريه قوهلم روبان وروىب وهو الذي سكر
، قال سيبويه قالوا رجل سكران وقوم ) فأما متيم متيم بن مر فألقاهم القوم روىب نياما(السري والتعب قال الشاعر ، 

سكرى وذلك ألهنم جعلوه كاملرضى ، قال وقالوا رجال رويب جعلوه مبنزلة سكرى والروىب الذين قد استثقلوا نوما 
السكران ، قال أبو علي وجيوز أن جيمع سكران على سكرى من وجه آخر وهو أن سيبويه حكى رجل فشبهوه ب

سكر وقد مجعوا هذا البناء على فعاىل فقالوا هرم وهرمى وزمن وزمىن وضمن وضمىن ألنه من باب األدواء 
كسورة بدليل أهنا إذا مل يدخل واألمراض اليت يصاب هبا وأما كسر الالم يف مث ليقطع فهو األصل ألهنا ال أمر فهي م

عليها أحد احلروف الثالثة الفاء والواو ومث ال تكون إال مكسورة وهذه احلروف إذ اتصلت هبا فمنهم من سكنها 
ختفيفا لتوسطها باتصال حرف العطف هبا واتصال الفاء والواو هبا أشد من اتصال مث ألن مث كلمة مستقلة خبالفهما 

 بكلمة كأهنما بعض حروفها فلهذا يسكن مع الفاء والواو من ال يسكن مع مث وذلك نظري فإهنما يصريان إذا اتصال
ما سبق يف أول البقرة يف إسكان فهو وهو مث هو والفاء أشد اتصاال من الواو ألهنا متصلة لفظا وخطا والواو 



اختلفوا مع الواو ومث كما يأيت و" فليمدد، فلينظر"منفصلة خطا فلهذا اتفق القراء على إسكان الالم مع الفاء حنو 
  فإسكاهنا مع الفاء أحسن ومع مث أبعد ومع الواو متوسط فإن قلت فلم اختلف القراء يف ترك اإلسكان مع

الفاء يف فهو وفهي وأمجعوا على إسكان الالم مع الفاء قلت خلفة الكلمتني لقلة حروفهما خبالف ما دخل عليه الم 
ت التخفيف وهلذا كان األكثر على اإلسكان هنا مع الواو ومع مث ويف وهو وفهو األمر فإهنا أكثر حروفا فناسب

واجليد " حال جيده"األكثر على التحريك وتقدير البيت وليقطع حمرك بكسر الالم وميزكم حمذوف ، أي كم مرة 
  العنق

)٨٩٤(  
  ـالَ)َنفَرٌ َجـ( ِلُيوفُوا اْبُن ذَكَْواٍن ِلَيطَّوَّفُوا لَُه ِليَقُْضوا ِسوى بَزِّيِّهِْم

، يف ) فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب(أراد ليوفوا نذورهم وليطوفوا مل يكسرمها سوى ابن ذكوان وأمجعوا على إسكان 
، وأما مث ليقضوا تفثهم فهو بعد مث فكسر الالم أبو عمرو وابن عامر وقنبل ) وليضربن خبمرهن(البقرة ويف النور 

" جال"ومدلول نفر ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ورمز مع نفر لورش بقوله وورش ألنه استثىن البزي من نفر 
  فكسر قنبل ليقضوا ومل يكسر ليقطع مجعا بني اللغتني إعالما جبوازمها

)٨٩٥(  
  لْفٍَة َوَرفَْع سََواَء غَْيُر َحفْصٍ َتَنخَّالَ)إِ(ـظُْم )َنـ(َوَمْع فَاِطَر اْنِصْب لُْؤلُؤاً 

، فوجه اخلفض العطف على ) حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا(ع حرف فاطر يريد أي انصب لؤلؤا هنا م
ووجه النصب العطف على موضع من أساور أو على تقدير وحيلون لؤلؤا ورسم باأللف يف احلج " أساور من ذهب"

جبا ما مل يعضده خاصة دون فاطر والقراءة نقل فما وافق منها ظاهر اخلط كان أقوى وليس اتباع اخلط مبجرده وا
نقل فإن وافق فيها ونعمت ذلك نور على نور ، قال الشيخ وهذا املوضع أدل دليل على اتباع النقل يف القراءة 
ألهنم لو اتبعوا اخلط وكانت القراءة إمنا هي مستندة إليه لقرءوا هنا بألف ويف املالئكة باخلفض ، قال أبو عبيد 

اع اخلط أحب إيل فيكون هذا بالنصب واآلخر باخلفض وقول الناظم نظم ألفه ولوال الكراهة خلالف الناس لكان اتب
مصدر وقع وصفا للؤلؤ وحسن ذكر النظم مع ذكر اللؤلؤ وهو إشارة إىل االئتالف الواقع للمؤمنني يف اجلنة كقوله 

فع سواء مفعول قوله ، اآلية جعلنا اهللا تعاىل بكرمه منهم وقوله ور) ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا(تعاىل 
وحفص وحده نصبه فوجه رفعه أنه خرب والعاكف -سواء العاكف فيه-أي غري حفص تنخل أي اختار رفع" تنخال"

مبتدأ واجلملة ثاين مفعويل جعلناه ونصبه على أن يكون هو املفعول الثاين فالعاكف فاعل ألنه مصدر أي مستويا فيه 
اهلاء يف جعلناه وللناس هو املفعول الثاين أي جعلناه هلم يف حال استواء العاكف والبادي وجيوز أن يكون حاال من 

  العاكف فيه والبادي فيه وعند هذا جيوز أن يكون حاال من الذكر يف املستقر
)٨٩٦(  

  ِفي الشَّرَِيعِة ثُمَّ َولُْيَوفُّوا فََحرِّكُْه ِلُشْعَبةَ أَثْقَالَ) ِصَحابٍ(َوغَْيُر 

لنصبه مع حفص -سواء حمياهم ومماهتم-فع الذي يف الشريعة يعين يف سورة اجلاثية وهوأي وغري صحاب اختاروا ر
كالذين -محزة والكسائي على احلال وحمياهم فاعله ورفع الباقون على أنه خرب مقدم واجلملة بدل من الكاف يف

" ويف"لفاء من بفتح الواو وتشديد ا-وليوفوا نذورهم-فهي يف موضع نصب على املفعولية وقرأ شعبة-آمنوا



، يف البقرة فقرأ شعبة هنا كما قرأ مث ونبه ) ولتكملوا العدة(ومها لغتان وهذا كاخلالف يف " أوىف"والباقون من 
حال من اهلاء يف فحركه أي ثقيال وقوله مث " وأثقال"الناظم هنا على فتح ما قبل املشدد ومل ينبه على ما سبق ذكره 

) اليوم أكملت لكم دينكم(بالتشديد و -وإبراهيم الذي وىف-باأللف-بالعقود أوفوا-إلقامة الوزن وأمجعوا على
  باأللف

)٨٩٧(  
  ـلُْشالَ)شـُ(فََتْخطَفُُه َعْن َناِفعٍ ِمثْلُُه َوقُلْ معاً ُمْنَسكاً بالكَْسرِ ِفي السِّنيِ 
لتاءين قال اجلوهري حذفت إحدى ا" فتتخطفه الطري"أي وليوفوا يف حتريك اخلاء بالفتح وتشديد الطاء واألصل 

اختطفه وختطفه مبعىن وقراءة الباقني من خطف خيطف وتعسف بعضهم يف توجيه قراءة نافع وجها ذكره الشيخ يف 
شرحه ال حاجة إليه والنسك بالفتح يقال يف املصدر واسم الزمان واملكان وهو جار على القياس والكسر لغة فيه 

ليذكر -وكل أمة جعلنا منسكا-كسر يف السني معا يعين يف موضعنيوتقدير البيت وقل مسرعا منسكا مستقر بال
  )لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه-اسم اهللا

)٨٩٨(  
  ْعَتالَ)ا(ـقٌّ َبْيَن فَْتَحْيهِ َساِكٌن ُيَداِفُع وَالَْمْضُموُم ِفي أَِذنَ )َحـ(َوُيْدفَُع 

مث قيد هذه القراءة بقوله بني فتحيه " يدفع حق"راءة حق مجلة من مبتدأ وخرب أي ق" ويدفع"يريد إن اهللا يدفع فقوله 
ساكن يعين سكون الدال بني فتح الياء والفاء ألن القراءة األخرى ال تعلم من ضد هذا القيد فاحتاج إىل بياهنا بقوله 

يقول ،  يدافع فحذف املضاف للعلم به ومل تكن له حاجة إىل تقييد قراءة يدفع ألنه قد لفظ بالقراءتني وكان له أن
، ومن بعد هذا الفتح يف نا يقاتلون فيتصل رمز أذن يف ) ويدفع حق يف يدافع وارد ويف إذن اضمم ناصرا أنه حال(

ودفاع هللا ومثله هنا أيضا -ولوال دفع اهللا-بيت واحد وقد مضى الكالم يف سورة البقرة يف مصدر هذين الفعلني
والباقون مجعوا " ولوال دفع اهللا"بن كثري وأيب عمرو يدفع لقراهتما فقراءة نافع يدافع موافقة لقراءة دفاع وقراءة ا

إشعارا بتقارهبما يف املعىن فإن املراد من يدافع يدفع فهو من باب طارقت النعل " ولوال دفع" "يدافع"بينهما فقرءوا 
  وعاقبت اللص وعافاه اهللا مث متمم الكالم يف أذن فقال

)٨٩٩(  
  الَ)ُد(ذْ )إِ(ـالَُه ُهدَِّمْت َخفَّ )َعمَّ ُعـ(الْفَْتُح ِفي َتا ُيقَاِتلُونَ ـِفظُوا َو)َحـ(ـَعْم )نـَ(

يقاتلون "أذن اهللا هلم"أي ضم أذن للذين نافع وعاصم وأبو عمر وعلى ما مل يسم فاعله وفتح الباقون على تقدير 
التشديد يف هذين ظاهران وسبق بفتح التاء على بناء الفعل للمفعول أيضا وبكسرها على بنائه للفاعل والتخفيف و

  معىن وال
)٩٠٠(  

  ْخلُالَ)ُد(ـاَيَع )َشـ(َوَبصْرِي أَْهلَكَْنا بَِتاٍء َوَضمَِّها َيُعدُّونَ ِفيِه الَْغْيُب 
) كألف سنة مما تعدون(يريد فكأين من قرية أهلكناها بنون العظمة قرأه أبو عمرو بتاء مضمومة أهلكتها والغيب يف 

  وهذا هو الدخلل الذي شايعه أي املداخل أي املناسب واخلطاب ظاهر" ستعجلونكوي"لقوله قبله 
)٩٠١(  

  ـقٌّ بِالَ َمدٍّ َوِفي الْجِيمِ ثُقِّالَ)حـَ(َوِفي َسَبإِ َحْرفَاِن َمعَْها ُمَعاجِزِيَن 



معجزين أولئك يف والذين يسعون يف آياتنا (، ) والذين سعوا يف آياتنا معجزين أولئك هلم عذاب من رجز أليم(يريد 
والذين سعوا يف آياتنا معجزين "أي مع حرف هذه السورة وهو " معها"، هذان يف سبأ وقوله ) العذاب حمضرون

فمعىن معجزين ينسبون من تبع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل العجز وقيل مثبطني الناس " أولئك أصحاب اجلحيم
أهنم يسابق بعضهم بعضا يف التعجيز واختار أبو عبيد قراءة املد  عنه وقيل معناه يطلبون تعجيزنا ويف املد معىن

ورواها عن ابن عباس وقال معناها مشاقني وقال أبو علي معاجزين ظانني ومقدرين أهنم يعجزوننا ألهنم ظنوا أن ال 
ر بعث وال نشور فيكون ثواب وعقاب وقال الشيخ سعوا معجزين ومعاجزين أي بالطعن فينا وقوهلم سحر وشع

  وغم ذلك من البهتان
)٩٠٢(  

  َواألوَّلُ َمْع لُقْماَنَ َيْدُعونَ غَلَُّبوا سِوى ُشْعَبٍة وَالَْياُء بَْيِتَي جَمَّالَ
إن الذين تدعون -ومثله يف لقمان واحترز بقوله األول من الذي بعده وهو-وأن ما يدعون من دونه-يريد باألول
صفة أتبعها املوصوف بيانا فهو من باب قول النابغة واملؤمن العائدات وأراد يدعون األول فلما قدم ال-من دون اهللا

الطري أي قرأ يدعون يف املوضعني بالغيبة أبو عمرو وصحاب والباقون باخلطاب ووجههما ظاهر ويف هذه السورة 
بن كثري ويف أثبتها يف احلالني ا-الباد-فتحها نافع وهشام وحفص وفيها زائدتان و-طهر بييت-ياء واحدة لإلضافة و

زوائدها ياءان والباد بعده نكري (أثبتها يف الوصل ورش وحده وقلت يف ذلك ، -نكري-الوصل ورش وأبو عمرو
  ، أي وما شيء من الزوائد فيما بعد احلج من السور إىل سورة النمل واهللا أعلم) وما شيء إىل النمل أنزال

  سورة املؤمنون
)٩٠٣(  

  ـالَ)ِصـ(ـِذي )كَـ(ـاٍف َوَعظْماً )َشـ(ارِياً َصالَتِهُِم )َد(الَ أََمانَاتِهِْم َوحِّْد َوِفي َس

وحده -والذين هم على صالهتم حيافظون-هنا ويف سورة سأل وحدمها ابن كثري وحده-والذين هم ألماناهتم-يريد
صالهتم الذين هم يف -هنا محزة والكسائي وال خالف يف إفراد الذي يف سورة سأل وال يف األول هنا وهو قوله

وعلم أن موضع اخلالف هو الثاين لذكره إياه بعد أماناهتم ، فالتوحيد يدل على اجلنس واجلمع الختالف -خاشعون
حافظوا (، وعلى مجع ) إنا عرضنا األمانة(وعلى األفراد يف -أن تؤدوا األمانات-األنواع وقد اتفق على اجلمع يف

فخلقنا املضغة عظاما -أي ووحد عظما يعين" وعظما"قوله -أقيموا الصالة-، وعلى اإلفراد يف) على الصلوات
وقد ذكره يف البيت اآليت يف قوله مع العظم وحدمها ابن عامر وأبو بكر ، كما قال الراجز يف -فكسونا العظام حلما

نصب على احلال من فاعل " كذي صال"خلقكم عظم وقد شجيناه أي يف حلوقكم عظام والعظام باجلمع وموضع 
  سبق تفسريهوحد وقد 

)٩٠٤(  
  لِّالَ)ذُ(ـُه بَِتْنُبُت َواملَفُْتوُح ِسيناَِء )َحقـُّ(َمَع الَْعظْمِ َواضُْمْم َواكِْسرِ الضَّمَّ 

اضمم التاء واكسر الباء فيصري من أنبت وهو مبعىن نبت فيتحد معىن القراءتني أي تنبت ومعها -ثنيت بالدهن-يريد
توهنا وبالدهن يف موضع احلال من الشجرة على الوجه األول ، أي ملتبسة الدهن وقيل املفعول حمذوف أي ينبت زي

بالدهن وعلى الوجه الثاين يكون حاال إما من الشجرة أو من املفعول احملذوف وقيل الياء زائدة واملعىن تنبت الدهن 
أي هو حقه " حقه"وله ومن قرأه من نبت فالباء للتعدية أو مع جمرورها للحال وق-ومن يرد فيه بإحلاد بظلم-كقوله

أي وسيناء املفتوح فقدم الصفة ضرورة وأتى مبا " سيناء"متعلق باضمم أو باكسر أو بالضم وقوله واملفتوح ) وتنبت(



بعدها بيانا كالعائدات الطري ومعىن ذلك قرب وسهل أراد بفتح السني والباقون بكسرها وهو اسم أعجمي تكلمت 
مركب " طور سينا"واملانع له من الصرف مع العلمية العجمة وقيل " سنني"يضا به العرب مفتوحا ومكسورا وقالوا أ

  كحضرموت على لغة اإلضافة
)٩٠٥(  

  ـُه َواكِْسرِ الْوِالَ)َحقـُّ(َوَضمٌّ َوفَْتٌح َمْنزِالً غَْيرَ ُشْعَبٍة َوَنوَّنَ َتْتراً 
-وقل رب أنزلين منزال-درين قبله يريدفمنزال مفعول بأحد املص" منزال"لفظ " ذو ضم وفتح"التقدير غري شعبة 

على أنه كذلك -فضم امليم وفتح الزاي جيعله مصدرا أو اسم مكان من أنزل وقرأه شعبة بفتح امليم وكسر الزاي
مصدر من املواترة فمن نونه جعل وزنه فعال كضربا ومن مل " تترى"و"مدخال"من نزل ونظري القراءتني ما تقدم يف 

من املصادر اليت حلقتها ألف التأنيث املقصورة وقد سبق ما يتعلق بإمالتها يف باب اإلمالة  ينون جعله فعلى كدعوى
  أي ذا الوال يعين املوايل لتترى أي الذي هو قريب منه بعده مث بينه فقال" واكسر الوال"مث قال 

)٩٠٦(  
  جَْمالَ)أَ(رِ الضَّمَّ ـفَى َوتَْهُجُرونَ بَِضمٍّ َواكِْس)كـَ(ـوى َوالنُّونَ َخفِّْف )ثَـ(َوأَنَّ 
الكسر على االستئناف والفتح على تقدير وألن هذه على ما تقدم يف األنعام يف قوله تعاىل -وإن هذه أمتكم-يريد

وآخر دعواهم أن (، وخفف ابن عامر النون يف املوضعني كما قال سبحانه ) وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه(
بضم التاء وكسر اجليم من أهجر يف منطقه إذا أفحش -سامرا هتجرون-فع وحده، وقرأ نا) احلمد هللا رب العاملني

فيه وقرأ غريه بفتح التاء وضم اجليم من هجر إذا هذى ، وقال أبو علي هتجرون آيايت مما يتلى عليكم من كتايب فال 
يف زيارة القبور وال تقولوا تنقادون له وهتجرون تأتون باهلجر وهو اهلذيان وما ال خري فيه من الكالم ، ويف احلديث 

) فكنتم على أعقابكم تنكصون(هجرا وقال أبو عبيد القراءة األوىل أحب إلينا ليكون من الصدود واهلجران كقوله 
، هذا يشبه اهلجران ومن قرأها هتجرون أراد اإلفحاش يف املنطق ، وقد فسرها بعضهم على الشرك وقول الناظم 

  أو مفعول أو نعت مصدر حمذوف أي كسرا مجيالهو حال من فاعل اكسر " أمجال"
)٩٠٧(  

  َوِفي الَمِ ِللِه اَألِخَريْينِ َحذْفُهاَ َوِفي الَْهاِء َرفُْع الَْجرِّ َعْن َولَِد الَْعالَ

قل ملن -يف ثالثة مواضع األول ال خالف فيه أنه هللا بإثبات الم اجلر وهو جواب قوله-سيقولون هللا-يف هذه السورة
قل من بيده ملكوت كل (قل من رب السموات -واخلالف يف الثاين والثالث ومها جواب قوله-يهااألرض ومن ف

فقرأمها أبو عمرو حبذف حرف اجلر فارتفع االسم اجلليل على أنه خرب مبتدأ أي هو اهللا فهو جواب مطابق ) شيء
وكذلك كتب يف مصاحفهم  للفظ السؤال وكذلك كتب يف مصاحف البصرة وقرأمها غريه كاألول بإثبات الم اجلر

وهو جواب من حيث املعىن ألن قولك من مالك هذه الدار وملن هذه الدار معنامها واحد ، قال أبو عبيدة كان 
الكسائي حيكي عن العرب أنه يقال للرجل من رب هذه الدار فيقول لفالن مبعىن هي لفالن وقول الناظم األخريين 

اإلسراء وحذفها " وأخرتين"لذي يف املوضعني األخريين كما تقدم يف قوله  هو مضاف إليه أي ويف الم هذا اللفظ ا
  مبتدأ فهو كقولك يف صدر سيد الرجلني علم واهللا أعلم

)٩٠٨(  
  ـلُْشالَ)ُشـ(َوفَْتُح ِشقَْوُتَنا َواْمُدْد َوَحرِّكُُه ) َنفَرٍ(ـْن )َعـ(َوَعاِلُم خَفُْض الرَّفْعِ 



الغيب فباخلفض هو نعت السم اهللا تعاىل وبالرفع على تقدير هو عامل والشقاوة  يريد سبحان اهللا عما يصفون عامل
على لفظ السعادة والشقوة كالردة والفطنة لغتان أي افتح الشني وحرك القاف بالفتح ومدها وقدم ذكر املد على 

ف ألهنا ساكنة التحريك لضرورة الوزن ولتعني القاف لذلك فليس يف حرف شقوتنا ما يقبل التحريك غري القا
أي منقول عن نفر وفتح شقوتنا كذلك من حيث املعىن أي عن مجاعة قرءوا به " عن نفر"والبواقي متحرك ، وقوله 

  واهللا أعلم
)٩٠٩(  

  ـفَاًء َوأَكَْمالَ)ِشـ(ْعطَى )أَ(َوكَْسُرَك ُسخْرِيا بِهاَ َوبَِصاِدهاَ َعلَى َضمِِّه 

سخريا من سخرت إذا ضحكت منه وقيل الكسر يف سني ذلك وضمها  يريد فاختذمتوهم سخريا ويف ص أختذناهم
ليتخذ (لغتان وقيل الضم من السخرة والعبودية والكسر من اهلزؤ واللعب وأمجعوا على ضم الذي يف الزخرف 

رآن ، ألن املراد املعىن األول لينتظم قوام العامل واهلاء يف قوله ، وبصادها تعود على سور الق) بعضهم بعضا سخريا
للعلم بذلك كما انه إذا قال حفصهم يعلم أنه أراد حفص القراء واهلاء يف على ضمه للكسر وقوله هبا معمول 

وكسرك وعلى ضمه خرب املبتدأ وجيوز أن يكون هبا خرب قوله وكسرك أي اختص ذلك هبذه السورة وبسورة ص 
لى سخريا ال على كسرك ولو عاد على مث استأنف فقال على ضمه أعطى سخريا شفاء وفاعل أعطى ضمري عائد ع

كسرك لكان هو خرب املبتدأ ولزم أن يكون الرمز للكسر وليس للرمز إال للضم وأشار بقوله وأكمال إىل إكمال 
الضم يف مواضع سخريا الثالثة واهللا أعلم ، قال أبو عبيد وكذلك هي عندنا ألهنن إمنا يرجعن إىل معىن واحد ومها 

  وقد رأيناهم أمجعوا على ضم اليت يف الزخرف فكذلك األخريان" سخرى وسخرى"لغتان 
)٩١٠(  

  ـرِيٌف َوتُْرَجُعونَ يف الضَّمِّ فَْتٌح َواكِْسرِ الْجيَم َواكُْمالَ)َشـ(َوِفي أَنَُّهْم كَْسٌر 
جزيتهم  الكسر على االستئناف والفتح على تقدير ألهنم أو بأهنم أو هو مفعول جزيتهم أي" أهنم هم الفائزون"يريد 

بفتح التاء وكسر اجليم والباقون بضم ) وأنكم إلينا ال ترجعون(الفوز فحمزة والكسائي قرءا بالكسر ومها قرءا 
التاء وفتح اجليم ووجه القراءتني ظاهر وقد سبق له نظائر ويأيت اخلالف يف حرف القصص يف موضعه ومحزة 

إىل الفاعل ولعله أشار بقوله واكمال إىل هذا أي كملت والكسائي قرءا ذلك املوضع أيضا كهذا على إسناد الفعل 
قراءهتما يف املوضعني فلم ختتلف أي وأكمل أيها املخاطب يف قراءتك هلما ملا كان الكمال يف قراءته جعله فيه جمازا 

  وأراد وأكملن فأبدل من النون ألفا
)٩١١(  

  َوبِهاَ َياٌء لََعلَِّي ُعلِّالَـفَا )شـَ(ـكٍّ َوَبْعَدُه )َشـ(َويف قَالَ كَْم قُلْ ُدونَ 
مل يقرأه على " إن لبثتم"على األمر والذي بعد هذا قال " قل"قرأها ابن كثري ومحزة والكسائي ) قال كم لبثتم(يريد 

األمر إال محزة والكسائي فجريا على األمر يف املوضعني وهو أمر ملن عينه اهللا سبحانه للسؤال وقرأ الباقون باخلرب يف 
عني أي قال اهللا ، أو امللك وقرأ ابن كثري األوىل باألمر والثانية باخلرب فكأنه مردود على املأمور أوال أي قل املوض

ذلك املأمور قال أبو علي وزعموا أن يف مصحف الكوفة قل يف الوضعني ، قال أبو عبيد والقراءة عندنا على اخلرب 
أهل الشام وال أعلم مصاحف مكة أيضا إال عليها وإمنا كالمها ألن عليها مصاحف أهل احلجاز وأهل البصرة و

انفردت مصاحف أهل الكوفة باألخرى قال أبو عمرو الداين وينبغي أن يكون احلرف األول بغري ألف يف مصاحف 



أهل مكة والثاين باأللف ألن قراءهتم كذلك وال خرب عندنا يف ذلك عن مصاحفهم إال ما رويناه عن أيب عبيد مث قال 
فتحها احلرميان وأبو عمرو وابن عامر " لعلي أعمل صاحلا"ياء أي ياء إضافة واحدة مث بينها بقوله لعلى أراد  وهبا

  أي علل قائل هذا الكالم نفسه عند املوت بذلك ، فقال علله بالشيء أي أهلاه به واهللا أعلم" علال"وقوله 
  سورة النور

)٩١٢(  
  ةٌ ُيَحرِّكُُه الَْمكي وَأَرَْبُع أَوَّالََوفَرَّْضناَ ثَقِيالً َوَرأْفَ) َحقٌّ(َو

أي فرضنا أحكامها ويف التثقيل إشعار بكثرة ما فيها من األحكام املختصة هبا ال توجد يف غريها -وفرضناها-يريد
من السور كالزنا والقذف واللعان واالستئذان وغض الطرف والكتابة وغري ذلك فسرها أبو عمرو فصلنا ومعناها 

هو خرب مقدم وثقيال حال من املنوي فيه أي " وحق"وجبنا حدودها جعلناها فرضا ، وقول الناظم بالتخفيف أ
بإسكان اهلمزة ففتحها ابن كثري وكالمها لغة وال خالف يف -)وال تأخذكم هبما رأفة(-وفرضنا حق ثقيال وأما

ل يل قنبل كان ابن أيب بزة قد أوهم إسكان اليت يف احلديد وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة قال ابن جماهد ، قا
وقرأمها مجيعا بالتحريك فلما أخربته إمنا هي هذه وحدها رجع ، قلت وهذا مما مجع فيه بني اللغتني واختري اإلسكان 

واملعز وظعنكم من باب اإلسكان " دأبا ودآبا"يف اليت يف احلديد لتجانس لفظ رمحة اليت بعدها ونظري هاتني القراءتني 
أي الواقع أوال يريد فشهادة أحدهم أربع شهادات " وأربع أو ال"رف احللق مثل شعرة وشعرة مث قال ألجل ح

اختلف يف رفعه ونصبه وخرب قوله وأربع يف أول البيت اآليت وهو صحاب أي وأربع بالرفع قراءة صحاب ودلنا 
ما تقول شهدت أربع شهادات ونصبه على املصدر ك" فشهادة أحدهم"على الرفع إطالقه ووجه الرفع أنه خرب 

والذين يظهرون من (واخلرب حمذوف أي فواجب شهادة أحدهم أو احملذوف املبتدأ وهو فالواجب شهادة أحدهم حنو 
وال خالف يف نصب الثاين وهو أن تشهد أربع شهادات ألنه مصدر ال " والذين"واجلملة خرب ) نسائهم فتحرير رقبة

  ه أن تشهدغري للتصريح بالفعل قبله وهو قول
)٩١٣(  

  ِصَحاٌب َوغَْيُر الَْحفْصِ َخاِمَسةُ اَألِخريُ أَنْ غَِضَب التَّْخِفيُف وَالْكَْسُر أُْدِخالَ

أي وكل القراء غري حفص رفعوا واخلامسة أن غضب اهللا وهو األخري وال خالف يف رفع األول واخلامسة أن لعنة 
والشهادة اخلامسة هي لفظ كذا ونصب الثاين على وتشهد اخلامسة اهللا فالرفع فيها على االبتداء وما بعده خربه أي 

منه ، قال أبو علي وجيوز يف القياس النصب يف " أن غضب اهللا"مث أبدل " أن تشهد أربع شهادات"، ألن قبله 
اخلامسة األوىل رفع أربع شهادات أو نصب وقول الناظم األخري هو نعت خامسة وال نظر إىل التأنيث فيها ألن 

ملراد هذا اللفظ األخري وأسقط األلف والالم من اخلامسة ضرورة وزن النظم وأدخلها يف حفص كذلك أيضا فكأنه ا
وقد وقع يف مسند ابن أيب شيبة وغريه " والزيد زيد املعارك"عوض ما حذف ومها زائدتان يف احلفص كقول الشاعر 

ن جده قال أذن بالل حياة رسول اهللا صلى اهللا حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن شيخ يقال له احلفص عن أبيه ع
عليه وسلم ، قال احلافظ أبو القاسم حفص هو بن عمر بن سعد القرظ ولغرابة هذه العبارة هبم كثري فيها ويسبق 

لسان القاريء هلا إىل لفظ اخلفض باخلاء والضاد املعجمتني الذي هو أخو الكسر لشهرة هذه اللفظة وكثرة دورها 
باخلفض مجال والنون باخلفض شكال ، فإن قيل لو أنه قال صحاب وحفص نصب " واألرحام"، كقوله  يف القصيدة

خامسة األخري حلصل الغرض ومل يبق لفظ موهم ، قلت لكن ختيل عليه قراءة الباقني فإهنا بالرفع وليس ضد النصب 



أدخال ضمري تثنية يرجع إىل التخفيف  إال اخلفض فاقتحم حزونة هذه العبارة لكوهنا وافية بغرضه واأللف يف قوله
والكسر ، أي أدخال يف لفظ أن غضب فالتخفيف يف أن والكسر يف ضاد غضب ، أي قرأ نافع وحده ذلك فيكون 
أن خمففة من الثقيلة وغضب فعل ماض فاعله اسم اهللا فيجب رفعه فهو معىن قوله يف البيت اآليت ، ويرفع بعد اجلر ، 

رفع موضع اجلر يف الكلمة املتصلة به وقراءة اجلماعة واضحة يكون الغضب امسا مضافا أي بعد أن غضب جيعل ال
  والنحويون يقولون إن ضمري الشأن مقدر ،) أن لعنة اهللا عليه(إىل اهللا تعاىل وهو اسم أن املشددة مثل 

ت على وزن لعنة اهللا ، أي أنه لعنة اهللا وأن غضب اهللا ولو أن قراءة نافع بفتح ضاد غضب ، كقراءة اجلماعة فكان
فيكون قد خفف أن فيها فقط لكانت أوجه عندهم ألهنم يستقبحون أن يلي الفعل أن املخففة حىت يفصل بينهما 

وإن كان إجيابا فبحرف قد يف -أن ال يرجع إليهم قوال-بأحد احلروف األربعة حبرف النفي إن كان الكالم نفيا حنو
وكان القياس عندهم أن يقال أن قد غضب اهللا ، قال -علم أن سيكون-واملاضي وبالسني أو سوف يف املضارع حن

فليس جيري جمرى ما وحنوها مما ليس ) نودي أن بورك) (وأن ليس لإلنسان إال ما سعى(أبو علي فإن قيل فقد جاء 
  بفعل وقوله بورك على الدعاء قلت فكذا هنا حيمل غضب اهللا على الدعاء فال حيتاج إىل حرف قد

)٩١٤(  
  ـالَ)كَـ(ـاِحُبُه )َصـ(ـاِئٌع َوغَْيرُ أُوِلي بِالنَّْصبِ )َشـ(َوَيْرفَُع َبْعدَ الَْجرِّ َيشَْهُد 

قد سبق شرح قوله ويرفع بعد اجلر فاجلر منصوب ألنه مفعول يرفع وليس مضافا إىل بعد ألن بعد مبين على الضم 
ليهم ألسنتهم فيقرأ يشهد بالتذكري محزة وأما يوم تشهد ع" أن غضب"حبذف ما أضيف إليه ، أي بعد قوله 

والكسائي ، والباقون بالتأنيث ، ألن تأنيث األلسنة غري حقيقي فجاز فيه الوجهان ، قال أبو علي كالمها حسن ، 
فنصبه على احلال أو على االستثناء وخفضه على أنه صفة للتابعني أي الذين ال ) أوىل اإلربة(وقد مر حنوه وأما غري 

  يف النساء واإلربة احلاجة ومعىن صاحبه كال أي حفظ ذلك ونقله أو حرسه إربة هلم
)٩١٥(  

  ـالَ)حـَ(ـُه )ُصْحبَُتـ(ضى َوِفي َمدِِّه وَالَْهْمزِ )رِ(ـجَّةً )ُحـ(َوُدرِّيٌّ اكِْسْر َضمَُّه 

لفظ حال أي ضم الدال وحجة حال من فاعل اكسر أو مفعوله ، أي اقرأه ذا حجة مرضية ، وأخرب عن صحبته ب
كما سبق يف صحبة كال واهلمز جمرور عطفا على ويف مده ولو رفع لكان له وجه حسن ، أي وجال درى يف مده 
واهلمز مصاحب له وال مينع كون صحبته رمزا من تقدير هذا املعىن كما مل مينع يف قوله كما حقه ضماه ، أي حق 

وع ما يف البيت أن أبا عمرو والكسائي قرءا درى أن يضم صاد الصدفني وداله على ما سبق شرحه فحصل من جمم
على وزن شريب وسكيت بكسر الدال واملد واهلمز ومحزة وأبا بكر بضم الدال واملد واهلمز على وزن مريق ، قال 

اجلرمي زعم أبو اخلطاب أهنم يقولون مريق للعصفر وقرأ الباقون وهم حفص وابن عامر واحلرميان بضم الدال 
ال مد وال مهز ، وهذه أجود القراءات عندهم جعلوها نسبة إىل الدر يف الصفا واإلضاءة وإمنا نسب وتشديد الياء ف

الكوكب مع عظم ضوئه يل الدر باعتبار أن فضل ضوء ذلك الكوكب على غريه من الكواكب كفضل الدر على 
إىل الدر يف إضاءته وحسنه ويف  غريه من احلب ، قال أبو عبيد القراءة اليت خنتارها دري وهو يف التفسري املنسوب

هكذا نقلته " إن أهل اجلنة ليتراءون أهل عليني كما تراءون الكوكب الدري يف أفق السماء"احلديث املرفوع 
العلماء إلينا هبذا اللفظ ، قال أبو علي وجيوز أن يكون فعيال من الدرء فخفف اهلمز فانقلبت ياء كما تنقلب من 

ء ، قلت يعين أهنا تكون خمففة من القراءة األخرى املنسوبة إىل محزة وأيب بكر ، قال أبو النسي والنيب إذا خففت يا



علي هو فعيل من الدرء الذي هو الدفع ، قال ومما ميكن أن يكون من هذا البناء قوهلم العلية أال تراه من عال ، فهو 
الكالم شيء على فعيل ، قال أبو علي هذا  فعيل وقال الزجاج النحويون أمجعون ال يعرفون الوجه فيه ألنه ليس يف

كوكب "غلط ، قال سيبويه ويكون على فعيل وهو قليل يف الكالم املرتق ، حدثنا أبو اخلطاب عن العرب ، وقالوا 
  وهو صفة هكذا قرأنه على أيب بكر باهلمز يف درئ ، قال أبو عبيد كان بعض أهل العربية يراه" دري

ندنا فعول ، مثل شيوخ ، مث تستثقل الضمات اجملتمعة فيه لو قال دروء فترد بعض تلك حلنا ال جيوز واألصل فيها ع
الضمات إىل الكسرة فيقال درى ، قال وقد وجدنا العرب نفعل هذا يف فقول وهو أخف من األول وذلك كقوهلم 

هلمزة ، فقال الزجاج الكسر وكلتا اللغتني يف التنزيل ، وأما قراءة أيب عمرو والكسائي بكسر الدال وا" عتوا وعتيا"
جيد باهلمز يكون على وزن فعيل ويكون من النجوم الدراري اليت تدرأ ، أي تنحط وتسري متدافعة ، يقال درأ 

الكوكب يدرأ إذا تدافع منقضا فتضاعف ضوءه يقال تدارأ الرجالن إذا تدافعا ، قال الفراء الدري من الكواكب 
ط كأنه رجم به الشيطان ، قالوا والعرب تسمى الكواكب العظام اليت ال الناصعة وهو من درأ الكوكب إذا احن

تعرف أمساؤها الدراري ، قال ومن العرب من يقول كوكب دري ينسبه إىل الدر فيكسر أوله وال يهمز كما يقال 
ن قال النحاس ومن قرأ دري بالفتح وتشديد الياء أبدل من الضمة فتحة أل" وحبر جلي وجلي" "سخرى وسخرى"

النسب باب تغيري ، قلت وهي قراءة شاذة حكيت عن قتادة وغريه ، قال وضعف أبو عبيد قراءة أيب عمرو 
والكسائي ألنه تأوهلا من درأت أي وقعت أي كوكب جيري من األفق وإذا كان التأويل على ما تأوله مل يكن يف 

وروي عن حممد بن يزيد أن املعىن كوكب  الكالم فائدة ، وال كان هلذا الكوكب مزية على أكثر الكواكب ، قال
يندفع بالنور كما يقال اندرأ احلريق ، أي اندفع وحكى سعيد بن مسعدة درأ الكوكب بضوئه إذا امتد ضوؤه 

قيل هو من قوهلم درأ علينا فالن إذا طلع مفاجأة وكذلك طلوع الكوكب حكاه اجلوهري ، وقال قال أبو -وعال
ن سعد بن بكر من أهل ذات عرف وكان من أفصح الناس ما تسمون الكوكب عمرو بن العالء سألت رجال م

الضخم فقال الدري وحكى أبو علي عن أيب بكر عن أيب العباس قال أخربين أبو عثمان عن األصمعي عن أيب عمرو 
قال قد خرجت من اخلندق مل أمسع أعرابيا يقول إال كأنه كوكب دري بكسر الدال ، قال األصمعي فقلت 

  همزون ، قال إذا كسروا فبحسبك قالأفي

أحمذوة من درأت النجوم تدرأ إذا اندفعت ، وهذا فعيل منه قال أبو علي يعين أهنم إذا كسروا أوله دل الكسر على 
إرادهتم اهلمز وختفيفهم قال صاحب احملكم درأه دفعه ودرأ عليهم خرج فجأة وادرأ احلريق انتشر وكوكب دري 

رق إىل ذلك واجلمع درائي على وزن دراعيع ، قلت وكونه من درأ إذا دفع أحسن ألنه مندفع يف مضيه من املش
  يدفع الظالم بنوره واهللا أعلم

)٩١٦(  
  َتفَعَّالَ) َحقٌّ(ـْرعاً َو)َشـ(ـْف )ِصـ(ـْف َويوقَدُ الُْمؤَنَّثُ )ِصـ(ـذَا )كَـ(ُيسَبُِّح فَْتحُ الَْبا 

 يسم فاعله وكسرها على تسمية الفاعل وهو رجال وعلى قراءة الفتح بفتح الباء على مامل" يسبح له فيها"يعين 
يكون رجال فاعل فعل مضمر ، أي يسبحه رجال أو مبتدأ خربه مقدم عليه وهو يف بيوت وقرأ أبو بكر ومحزة 
د والكسائي توقد بالتأنيث أي توقد الزجاجة أو املشكاة كما تقول أوقدت البيت وقرأ نافع وابن عامر وحفص يوق
بالتذكري أي يوقد املصباح وقرأ ابن كثري وأبو عمرو توقد بفتح التاء والواو وتشديد القاف وفتح الدال على أنه 

أي قرءا على وزن تفعل مثل تكرم وتبصر واأللف " وحق تفعال"فعل ماض ، أي توقد املصباح وهو معىن قوله 



مبتدأ مؤخر أراد ، والقراءة على وزن تفعل حق  لإلطالق ال ضمري تثنية وأعرابه أن يقال حق خرب مقدم وتفعل
وحكى ابن جماهد رواية عن عاصم وأهل الكوفة توقد على وزن قراءة أيب عمرو إال أن الدال مرفوعة فيكون 

وحكى أبو عبيد هذه القراءة عن " ال تكلم نفس"مضارع قراءة أيب عمرو واألصل تتوقد فحذفت التاء الثانية حنو 
 فيها للزجاجة كما سبق يف القراءة األوىل فهذه أربع قراءات األوىل واألخرية راجعة إىل ابن حميصن والضمري

الزجاجة والثانية والثالثة إىل املصباح قال أبو علي توقد على أن فاعل توقد املصباح هو الني ألن املصباح هو الذي 
  ي ويوقد مثله يعين بالتذكري واهللا أعلم، أ) مسوت إليها والنجوم كأهنا مصابيح رهبان تشبه لقفال(يتوقد قال 

)٩١٧(  

  ارٍ َوأَْوَصالَ)َد(َوَما َنوَّنَ الَبزِّي َسحاٌَب َوَرفُْعُهمْ لَدى ظُلَُماتٍ َجرَّ 
فقرأه البزي على إضافة سحاب إىل ظلمات أي سحاب ظلمات متراكمة ) سحاب ظلمات بعضها فوق بعض(يريد 

قال أبو علي أضاف السحاب إىل ) أو كظلمات يف حبر جلىء(قوله بعضها فوق بعض وهي ما تقدم تفصيله يف 
الظلمات الستقالل السحاب وارتفاعه يف وقت هذه الظلمات كما تقول سحاب رمحة وسحاب مطر إذا ارتفع يف 

الوقت الذي يكون فيه املطر ، ومن نون سحاب ورفع ظلمات وهي قراءة غري ابن كثري كان ظلمات خرب مبتدأ 
لك ظلمات جمتمعة وقرأ قنبل بالتنوين وجر ظلمات على أهنا وردت تكريرا وبدال من ظلمات األوىل حمذوف أي ت

وقوله ورفعهم لدى ظلمات أي ورفع القراء يف ظلمات جره من دري ذلك فقوله جر فعل ماض ودار فاعله 
ل جر والرفع على وأوصل عطف على جر أي قرأ ذلك وأوصله إلينا وجيوز يف قوله ورفعهم بالنصب ألنه مفعو

  والنصب أقوى عند أهل العربية واهللا أعلم) وكل وعد اهللا(االبتداء حنو 
)٩١٨(  

  الَ)َد(ـاِحُبُه )َصـ(ـاِدقاً َوِفي ُيْبِدلَنَّ الِْخفُّ )َصـ(كََما اسُْتْخِلَف اْضُمْمُه َمَع الْكَْسرِ 
ءة الباقني على إسناد الفعل للفاعل وهو اهللا أي اضمم التاء مع أنك تكسر الالم فيصري فعل ما مل يسم فاعله وقرا

تعاىل فهو موافق لقراءة ليستخلفنهم واخلالف يف وليبدلنهم بالتخفيف والتشديد سبق يف الكهف أهنما لغتان وسبق 
  معىن دال

)٩١٩(  
  ِدالََوقَْف َوالَ َوِقَف قَْبلَ النَّْصبِ إِنْ قُلَْت أُْب) ُصْحَبٍة(َوثَانَِي ثَالَثَ اْرفَْع ِسوى 

فهذا الثاين واألول ال خالف يف نصبه وهو ثالث مرات ألنه ظرف فرفع الثاين على معىن ) ثالث عورات لكم(يعين 
هذه األوقات أوقات ثالث عورات فيجوز لك أن تقف على ما قبلها وهو صالة العشاء مث تبتدي ثالث عورات 

ث مرات فال وقف على هذا التقدير ألن الكالم مل وأما قراءة النصب فتحتمل وجهني أحدمها أن يكون بدال من ثال
، ) وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم(، ) اهدنا الصراط املستقيم(يتم وليس برأس آية فيغتفر ذلك ألجله حنو 

، فهذا قوله وال وقف قبل النصب إن قلت أبدال ، أي إن قلت هو بدل من األول وإن قدرت ) لنسفعا بالناصية(
أي احفظوها ) ثالث عورات لكم(ا بفعل مضمر جاز الوقف مثل قراءة الرفع والتقدير ثالث عورات منصوب
  وراعوها واهللا أعلم

  سورة الفرقان
)٩٢٠(  



  ـمَّالَ)كُـ(ـاِفيِه )َصـ(لَّ )َد(ـاَع َوَجْزُمَنا َوَيجَْعلْ بَِرفْعٍ )َشـ(َوَيأْكُل مِْنَها النونُ 
فرفعه على االستئناف ) وجنعل لك قصورا(ل والنون ظاهران وأما الياء يف يأك-أو تكون له جنة يأكل منها-يريد

وجزمه على العطف على موضع جواب الشرط الذي هو جعل لك على لغة من جيزم جواب الشرط إذا كان فعل 
الشرط ماضيا وهو اللغة الفصيحة وجيوز أن تكون هذه القراءة بالرفع وإمنا أدغم الالم من جيعل يف الم لك كما 

بو عمرو يف غري هذا املوضع فيتحد تقدير القراءتني وكمال مجع كامل وهو مفعول دل أي دل حسن هذا يفعل أ
  اللفظ وصفاؤه رجاال كاملني عقال ومعرفة فقرءوا به وإن كانت القراءة األخرى كذلك واهللا أعلم

)٩٢١(  
  ـمَّالَ)ُعـ(يُعونَ ـالَ فََيقُولُ ُنونُ َشامٍ َوَخاِطْب َتْسَتِط)َعـ(ارٍ )َد(َوَنْحُشُر َيا 

الياء فيه والنون أيضا ظاهران وأراد ذو يا قاريء دار أي عارف -ويوم حنشرهم وما يعبدون من دون اهللا-يريد
وعمال صفة دار أو صفة يا واخلالف أيضا يف فيقول بالياء والنون ظاهر فابن عامر قرأ بالنون فيهما وابن كثري 

وكل ذلك من -ءأنتم أضللتم عبادي-يف حنشرهم والياء يف فيقول لقوله بعدوحفص بالياء فيهما والباقون بالنون 
تلوين اخلطاب كما يف أول سورة اإلسراء والياء يف يستطيعون لآلهلة واخلطاب لعبادها وتستطيعون يف البيت مفعول 

شام ، وجيوز أن خاطب جعله خماطبا ملا كان اخلطاب فيه ومثله يف النمل وختفون خاطب وتقدم يف األنعام وخاطب 
يكون يف كل هذه املواضع على حذف حرف اجلر ، أي خاطب هبذا اللفظ وعمال مجع عامل وهو حال من فاعل 

خاطب وهو وإن كان لفظه أمر املفرد فاملراد به اجلمع كأنه قال وخاطب أيها الرهط والقوم أو الفريق القراءة وقال 
ن وعمال مفعول خاطب ، قلت ال يبني يل وجه ما ذكر يف الشيخ يستطيعون بدل من قوله وخاطب أو عطف بيا

تستطيعون وأما جعل عمال مفعول خاطب فيجوز على أن يكون يستطيعون مفعوال بعامل مقدر أي قارئا يستطيعون 
، وإن كان مراد الشيخ مبا ذكره أن ) عاملة ناصبة(وأراد بالعمل املخاطبني يستطيعون ألهنم كما قال اهللا تعاىل 

ور باخلطاب هو لفظ تستطيعون جعله خماطبا هلم ملا كان اخلطاب فيه كقولك قم زيد ، فهذا على حذف النداء املأم
أي قم يا زيد فكذا التقدير وخاطب يا يستطيعون أي يا هذا اللفظ وال يبعد يف التجوز متثيل ذلك كما ختاطب 

  الديار واآلثار ويطرد هذا الوجه يف حنو وخاطب تعصرون وما أشبهه
)٩٢٢(  

  َوُنزِّلَ زِْدُه النُّونَ وَاْرفَْع َوِخفَّ وَالَْمالَِئكَةُ املَْرفُوُع يُْنَصُب ُدْخلُالَ

لفظ بقراءة ابن كثري وبني ما فعل فيها فقال زده النون أي زده النون الساكنة ألن النون املضمومة موجودة يف قراءة 
ب رفعه وخف يعين ختفيف الزاي ألن قراءة الباقني بتشديدها الباقني وارفع يعين الالم ألنه صار فعال مضارعا فوج

على أنه فعل ماض ملا مل يسم فاعله وهو مطابق للمصدر الذي ختمت به اآلية وهو تنزيال ومصدر قراءة ابن كثري 
، وقال حيث ) وقد تطويت انطواء اخلصب (إنزاال إال أن كل واحد منهما يوضع موضع اآلخر أنشد أبو علي ، 

تطويت وانطويت يتقاربان محل مصدر ذا على مصدر ذا وال حاجة إىل أن يقال الناظم مل ينبه على إسكان كان 
النون ذهابا إىل أن املزيدة هي األوىل بل جتعل املزيدة هي الثانية وختلص من االعتراض ومن اجلواب بأن خف ينيبء 

ن األمر كذلك فمن أين تعلم قراءة الباقني أهنا عن ذلك وبأن الزاي إذا خففت مل يكن بد من إسكان النون فهب أ
بالضم وهو مل يلفظ هبا ، فإن قلت يف التحقيق الزائدة هي األوىل ألهنا حرف املضارعة والثانية هي أول الفعل املاضي 

، قلت صحيح إال أن الناظم ال يعترب يف تعريفه إال صورة اللفظ أال تراه كيف قال يف يوسف وثان ننج احذف 



د احلذف على الثانية ليصري الفعل ماضيا وإمنا احملذوف حرف املضارعة فكذا هنا ونصب ابن كثري املالئكة ألنه فأور
فهو مداخله ) لوال أنزل علينا املالئكة(مفعول وننزل ورفعه الباقون ألنه مفعول ونزل ودخلال حال ألن قبله 

  ومرافقه يف اللفظ واملعىن
)٩٢٣(  

  ـاٍف وَاْجَمُعوا سُُرجاً وِالَ)َشـ(ـاِلٌب َوَيأُْمُر )غـَ(َمْع قَاَف  َتَشقَُّق ِخفُّ الشِّنيِ

، األصل فيها تتشقق فمن ) يوم تشقق األرض عنهم سراعا(ويف سورة ق ، ) ويوم تشقق السماء بالغمام(يريد 
ر يف الكالم خفف حذف إحدى التاءين ومن شدد أدغم الثانية يف الشني قال أبو علي قال أبو احلسن اخلفيفة أكث

ألهنم أرادوا اخلفة فكان احلذف أخف عليهم من اإلدغام فهذا معىن قوله غالب أي ختفيف الشني فيه مع حرف 
أي بالغيب إلطالقه والباقون باخلطاب -أنسجد ملا تأمرنا-قاف أكثر من تشديدها يف اللغة مث قال ويأمر شاف أراد

املسمى -ملا تأمرنا-ال ذلك بعضهم لبعض وخاطبه بعضهم به وقيلللرسول صلى اهللا عليه وسلم والياء إخبار عنه ق
يقرؤه محزة والكسائي باجلمع على إرادة ) وجعل فيها سراجا(بالرمحن وإن كنا ال نعرفه مث قال وأمجعوا سرجا يعين 

وله الشمس والنجوم العظام وقال الزجاج أراد الشمس والقمر والكواكب العظام معهما ، قلت فعلى هذا يكون ق
واإلفراد للشمس كما جاء يف سورة النبأ -وجربيل وميكال-من باب قوله ومالئكته) وقمرا منريا(بعد ذلك 

، وقيل املراد بالسرج النجوم دون الشمس وهي ) وجعل الشمس سراجا(ويف سورة نوح ) وجعلنا سراجا وهاجا(
يف السماء ليال وهو القمر والنجوم والقراءة  املصابيح املذكورة يف اآلية األخرى فكأنه سبحانه أشار إىل ما يظهر

باإلفراد حتتمل ذلك على إرادة اجلنس كما يف نظائره أو أراد به الشمس فيكون جمموع القراءتني الصحيحتني قد 
  أفاد جمموع النجوم والقمرين ووال بالكسر وهو مفعول له أو حال أي ألجل املتابعة أو ذوي متابعة

)٩٢٤(  
  ـالَ)ِصـ(ـِذي )كـَ(ـْق ُيَضاَعْف وََيْخلُدْ َرفُْع َجْزمٍ )ِثـ(وَالْكَْسَر ُضمَّ ) َعمَّ(ا اْضُمْم َولَْم َيقِْتُرو

أي اضمم أوله وضم أيضا كسره وهو يف الثاين ، وإمنا قال يف الثاين ضم الكسر ومل يقل يف األول ضم الفتح ألن 
األول والذين ضموا األول كسروا الثاين والباقون  الكسر ليس ضدا للضم والفتح ضده فالذين ضموا الثاين فتحوا

فتحوا األول وكسروا الثاين وهم ابن كثري وأبو عمرو ، قرءا من قتر يقتر مثل ضرب والكوفيون من قتر يقتر مثل 
يقتل ونافع وابن عامر من أقتر يقتر مثل أكرم يكرم وكل ذلك لغات يف تضييق النفقة وقيل أقتر خالف أيسر يدل 

لى املوسع قدره وعلى املقتر قدره وقال يف معىن التضييق وكان اإلنسان قتورا فهذا من قتر ويف مضارعه عليه ع
لغتان الكسر والضم مثل يعكفون ويعرشون ، وقال أبو حامت ال وجه لإلقتار ههنا ، إال أن يذهب به إىل أن املسرف 

أهل املدينة هذه ألن أهل املدينة عنده ال يقع يف يفتقر سريعا ، قال أبو جعفر النحاس تعجب أبو حامت من قراءة 
قراءهتم الشاذ وتأول هلم أن املسرف يفتقر سريعا ، قال وهذا تأويل بعيد ولكن التأويل هلم أن أبا عمرو اجلرمي 

حكى عن األصمعي أنه يقال لإلنسان إذا ضيق قتر يقتر ويقتر وقتر يقتر وأقتر يقتر ، قال فعلى هذا تتضح القراءة 
إن كان فتح الياء أصح وأقرب متأوال وأشهر وأعرف ، ومن أحسن ما قيل يف معناه قول أيب عبد الرمحن اجلبلي و

من أنفق يف غري طاعة اهللا فهو اإلسراف ومن أمسك عن طاعة اهللا فهو اإلقتار ومن أنفق يف طاعة اهللا فهو القوام 
لى االستئناف واجلزم على البدل من يلق أثاما ألهنما يف وأما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فالرفع فيهما ع

معىن واحد ، وقوله رفع جزم ، أي ذو رفع جزم فيهما ، وقوله كذى صال يف موضع احلال ، أي مشتهرا اشتهار 



ذي الصالء ، أي موقد النار لقصد مجع األصناف أو يكون التقدير كن كذى صال أي تقرأ العلم ألضيافك وهم 
  املستحقون لذاك املستفيدون

)٩٢٥(  
  َوَيلْقَْونَ فَاْضُمْمُه َوحَرِّْك ُمثَقِّالَ) ُصْحَبٍة(ـفْظُ )ِحـ(َوَوحََّد ذُرِّيَّاِتَنا 

ويلقون -يريد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إفراد الذرية ومجعها ظاهران ، وقد سبق مثلهما يف األعراف ، وأما
جيزون -وهو موافق لقوله-ولقاهم نضرة وسرورا-ل قافه لغري صحبة من قولهفاضمم ياءه وافتح المه وثق-فيها حتية
ومها ظاهران -فسوف يلقون غيا-وقال يف ضدهم-حتيتهم يوم يلقونه سالم-وقرأه صحبة من لقى يلقي حنو-الغرفة

  أيضا واهللا أعلم
)٩٢٦(  

  رِثُ الْقَلَْب أَْنُصالََوالَْياُء قَْوِمي َولَيَْتنِي َوكَمْ لَْو َولَْيٍت تُو) ُصْحَبٍة(ِسوى 

أي هو قراءة سوى صحبة فحذف املضاف واعترض بني املبتدإ وخربه بقوله -ويلقون-سوى صحبة خرب قوله
فتحها نافع وأبو عمرو -إن قومي اختذوا-فاضممه وحرك مثقال وحقه أن يتأخر وفيها من ياءات اإلضافة ياءان

أن لفظ ليتين أذكر الناظم رمحه اهللا قصة الظامل الذي يعض على فتحها أبو عمرو وحده مث -يا ليتين اختذت-والبزي
فيندم ويتأسف ويتمىن يف وقت ال ينفعه ذلك -يا ويليت مل أختذ-يا ليتين اختذت مع الرسول-يديه يوم القيامة ويقول

القلب أملا  فتمم الناظم البيت مبا بينه العقالء على االستعداد خوفا من وقوع مثل ذلك وأنصال مجع نصل أي تورث
كأمل وقوع النصول يف القلب فيقول املتندم املتأسف لو أين فعلت كذا ولو أين ما فعلت وهذه كلمة قد هنى الشرع 
عنها ، ففي صحيح مسلم ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن أصابك شيء فال تقل لوال أين فعلت ولكن قل 

ن ، وأضاف الناظم كم إىل حريف لو وليت واملراد املرات املقولة قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطا
هبذين اللفظني حكى لو بلفظها وأعرب ليت فخفضها ونوهنا ألنه أجرامها ههنا جمرى األمساء يف اإلخبار عنها ، وقد 

ليتا وإن  ليت شعري وأين مين ليت إن(استعمل الفصحاء ذلك فتارة حكوا وتارة أعربوا ، قال أبو زيد الطائي ، 
، وأدخل بعضهم ) قويل نعم ونعم إن قلت واجبة قالت عسى وعسى جسرا إىل نعم(، وقال أبو متام ، ) لوا عناء

، وأفرد تورث وهو خرب عن اثنني ) واملرء مرهتن بسوف وليتين وهالكه يف السوف مث الليت(األلف والالم فقال ، 
وأنث لفظ تورث باعتبار الكلمة وجيوز تذكريه -وهنا يف سبيل اهللاختصارا واستغناء باخلرب عن أحدمها حنو وال ينفق

  باعتبار اللفظ واحلرف
  سورة الشعراء

)٩٢٧(  
  ـالَ)ُعـ(اَع َوَخلُْق اْضُمْم َوَحرِّْك بِهِ الْـ)ذَ(ـلَّ فَارِِهَني )ثُـ(ـا)َمـ(َوِفي َحاِذُرونَ الْمدُّ 

ل احلذر من طبع على احلذر وقيل املتيقظ واحلاذر الذي قيل احلذر واحلاذر سواء وقي-وإنا جلميع حاذرون-يريد
حيذر ما حدث أو املستعد كأنه أخذ حذره ومعىن قوله مائل أي ما زال من قوهلم ثللت احلائط إذا هدمته ويقال 
-للقوم إذا اذهب عزهم قد ثل عرشهم مث قال فارهني ذاع أي قرأه باملد من قرأ حاذرون وزاد معهم هشام يريد

وقيل أيضا فارهني وفرهني سواء وقيل فارهني حاذقني وفرهني أشرين أو كيسني -من اجلبال بيوتا فارهني وتنحتون



اضمم خاءه وحرك به ، أي حرك الالم بالضم وإمنا -إن هذا إال خلق األولني-أو فرحني ، مث قال وخلق اضمم يريد
ذا إال عادة األولني يشريون إىل احلياة واملوت احتاج إىل قوله به ألن مطلق التحريك هو الفتح فيصري خلق أي إن ه

وخلق بفتح اخلاء وسكون الالم مبعىن كذب األولني -أساطري األولني-أو إىل دينهم أو إىل ما جاء به ، كما قالوا عنه
 كما أو يكون إشارة إىل خلقهم ، أي ما حنن إال كاألولني يف احلياة واملوت مث رمز ملن ضم اخلاء والالم ، فقال العال

يف ند يف البيت اآليت فالعال مبتدأ وما بعده اخلرب ، أي ذو العال كالذي يف مكان ند أو كالذي يف كرم أو أراد أنه 
  خرب مبتدأ حمذوف ذاك هو العال واهللا أعلم

)٩٢٨(  
  ـيْطَالَ)غَـ(ـٍد َواألْيكَِة الالَُّم َساِكٌن َمَع الَْهْمزِ َواخِْفْضُه َوِفي صَاَد )َنـ(ـي )ِفـ(ـَما )كَـ(

بفتح الالم من غري مهز وفتح التاء ، وأمجعوا -ليكة-هنا ويف صاد قرأمها احلرميان وابن عامر-أصحاب األيكة-يريد
على الذي يف احلجر والذي يف قاف أهنا األيكة بإسكان الالم وبعده مهزة وخبفض التاء وإمنا خص ما يف الشعراء 

كذلك واختارها أبو عبيد وضعفها علماء العربية ، قال أبو عبيد ال وص بتلك القراءة ، ألن صورته يف الرسم 
أحب مفارقة اخلط يف شيء من القرآن إال ما خترج من كالم العرب ومها ليس خبارج من كالمها مع صحة املعىن يف 

كانوا فيها هذه احلروف وذاك أنا وجدنا يف بعض التفسري الفرق بني األيكة وليكة فقيل ليكة هي اسم القرية اليت 
واأليكة البالد كلها فصار الفرق فيما بينهما شبيها بفرق ما بني بكة ومكة ورأيتهن مع هذا يف الذي يقال له اإلمام 
مصحف عثمان مفترقات فوجدت اليت يف احلجر واليت يف ق األيكة ووجدت اليت يف الشعراء واليت يف صاد ليكة مث 

 نعلمها إذا اختلفت فيها وقرأها أهل املدينة على هذا اللفظ الذي أمجعت عليها مصاحف األمصار كلها بعد فال
قصصنا يعين بغري ألف والم وال إجراء هذه عبارته وليست سديدة فإن الالم موجودة يف ليكة وصوابه بغري ألف 

اس املربد ومهزة قال فأي حجة تلتمس أكثر من هذا فبهذه نقرأ على ما وجدناه خمطوطا بني اللوحني ، قال أبو العب
بغري ألف ألن األلف تذهب يف الوصل -كذب أصحاب ليكة املرسلني-يف كتاب اخلط كتبوا يف بعض املواضع
اسم شيء وأن الالم أصل ، فقرأ أصحاب ليكة املرسلني قال الفراء -ليكة-ولذلك غلط القاريء بالفتح فتوهم أن

فسقطت األلف لتحريك الالم ، قال مكي تعقب ابن  نرى واهللا أعلم أهنا كتبت يف هذين املوضعني على ترك اهلمزة
قتيبة على أيب عبيد فاختار األيكة باأللف واهلمزة واخلفض وقال إمنا كتبت بغري ألف على ختفيف اهلمزة ، قال وقد 

أمجع الناس على ذلك يعين يف احلجر وق ، فوجب أن يلحق ما يف الشعراء وص مبا أمجع عليه فما أمجعوا عليه شاهد 
  ا اختلفوا فيه قال الزجاج القراءة جبر ليكة وأنت تريد األيكة أجود من أن جتعلهامل

ال تعرف وإمنا هو أيكة للواحد وأيك للجمع مثل أمجة وأجم واأليكة -ليكة-ليكة وتفتحها ألهنا ال تنصرف ، ألن
ال قد قريء به قال النحاس الشجر امللتف فأجود القراءات فيها الكسر وإسقاط اهلمز ملوافقة املصحف وال أعلمه إ

أمجع القراء على خفض اليت يف احلجر واليت يف سورة ق فيجب أن يرد ما اختلفوا فيه إىل ما أمجعوا عليه إذا كان 
اسم القرية اليت كانوا فيها وأن األيكة اسم البلد كله فشيء ال -ليكة-املعىن واحدا ، فأما ما حكاه أبو عبيد من أن

له ولو عرف من قاله لكان فيه نظر ، ألن أهل العلم مجيعا من أهل التفسري والعلم بكالم يثبت وال يعرف من قا
العرب على خالفه ال نعلم بني اللغة اختالفا أن األيكة الشجر امللتف فما احتجاج بعض من احتج لقراءة من قرأ يف 

ن أصله األيكة مث خففت اهلمزة فألقيت فال حجة له فيه ، والقول فيه أ-ليكة-هذين املوضعني بالفتح أنه يف السواد
حركتها على الالم فسقطت فاستغنت عن ألف الوصل ، ألن الالم قد حتركت فال جيوز على هذا إال اخلفض كما 



تقول مررت باألمحر على حتقيق اهلمزة مث ختففها فتقول بلحمر فإن شئت كتبته يف اخلط على ما كتبته أوال وأن 
ز إال اخلفض فكذلك ال جيوز يف األيكة إال اخلفض قال سيبويه واعلم أن كل ما ال شئت كتبته باحلذف ومل جي

ينصرف إذا أدخلته األلف والالم أو أضفته انصرف ، قال وال نعلم أحدا خالف سيبويه يف هذا ، وقال أبو علي 
ل من قال مررت بلحمر قول من قال ليكة ففتح التاء مشكل ألنه فتح مع حلاق الالم الكلمة وهذا يف االمتناع كقو

على ختفيف اهلمز والفتح ال يصح يف العربية ألنه -ليكة-فيفتح اآلخر مع حلاق الم املعرفة الكلمة ، وقال إمنا كتبت
فتح حرف اإلعراب يف موضع اجلر مع الم املعرفة فهو على قياس من قال مررت بلحمر قال ويبعد أن يفتح نافع 

ن ورشا مذهبه عنه نقل احلركة ، وقد فعل ذلك يف احلجر وق مع اخلفض فكذا ذلك مع ما قاله ورش ، قلت يعين أ
  يف الشعراء وص ، وقال الزخمشري قريء أصحاب األيكة باهلمز وختفيفها وباجلر

بوزن ليلة اسم بلد فوهم قاد إليه خط املصحف وإمنا -ليكة-على اإلضافة وهو الوجه ومن قرأ بالنصب وزعم أن
الفظ كما تكتب أصحاب النحو ألن ولوىل على هذه الصورة لبيان لفظ املخفف وقد كتبت على حكم لفظ ال

كتب يف سائر القرآن على األصل والقصة واحدة على أن ليكة اسم ال يعرف وروى أن أصحاب األيكة كانوا 
الالم أصحاب شجر ملتف وكان شجرهم الدوم قلت يعين فهذا اللفظ مطابق حلاهلم وأما لفظ ليكة على أن تكون 

فاء الكلمة وهي مركبة من الم وياء وكاف فهذا شيء غري موجود يف لسان العرب بل هذا التركيب مما أمهلته فلم 
يتلفظ به فهو مشبه باحلاء والدال املعجمتني مع اجليم فإنه مما نص عليه أهل اللغة أنه أمهل فلم تنطق به العرب 

ج أهل املدينة يفتحون على ما جاء يف التفسري أن اسم املدينة اليت ولكن ال وجه هلذه القراءة غري ذلك ، قال الزجا
وإن كان (-كان فيها شعيب ليكة قال ابن القشريي قال أبو علي لو صح هذا فلم أمجع القراء على اهلمز يف قوله

 يف سورة احلجر واأليكة اليت ذكرت هاهنا هي اليت ذكرت هناك وقد قال ابن عباس األيكة-)أصحاب األيكة
الغيضة ومل يعربها باملدينة والبلد قال وهذا االعتراض مردود إذا ثبتت هذه القراءة وال يبعد أن تسمى بقعة ليكة مث 
يعرب عن ذلك البقعة بالغيضة واأليكة لكثرة أشجارها وقال اخلليل األيكة غيضة تنبت السدر واألراك وحنومها من 

هو أكثر شجر مدين وقيل بعث شعيب إىل مدين واأليكة ومها ناعم الشجر وقيل األيك شجر الدوم وهو املقل و
فهي اسم القرية ويقال مها مثل -ليكة-قريتان ، قال صاحب الصحاح من قرأ أصحاب األيكة فهي الغيضة ومن قرأ

بكة ومكة ، قلت إمنا قال ذلك تقليدا ملا ذكره أبو عبيد وإال فلم يذكر يف حرف الكاف فصال لالم وال ذكره غريه 
يما علمت وقول الناظم غيطال منصوب على احلال من مفعول أخفضه أي مفسرا بذلك ألن الغيطل مجع غيطلة ف

وهي الشجر الكبري وجعله الشيخ حاال من الفاعل فقال اخفضه مفسرا أو متأوال ذلك بالغيطل ، أي أنك يف 
  القراءة األخرى

  بقعة وحال هو فيها غيطلة فافعل ذلك به غيطالإمنا تتأوله بالبقعة فقد صار لأليكة حاالن حال هو فيها 
)٩٢٩(  

  وََتَبجَّالَ) َسَما(ـلْوٌّ )ُعـ(َوِفي َنزَّلَ التَّْخِفيُف وَالرُّوُح َواَألِمنيُ َرفُْعُهماَ 
يريد نزل به الروح األمني فمع التخفيف رفع الروح ألنه فاعل واألمني صفته ومع التشديد نصبهما على املفعولية 

تشديد ما قبله من قوله وإنه لتنزيل رب العاملني وعلو بضم العني وكسرها نقيض السفل بضم السني ويناسب ال
  وكسرها

)٩٣٠(  



  ـالَ)َحـ(ـْمئاَنِِه )ظَـ(َوأََنثْ َيكُْن ِللَْيْحصَبِي وَاْرفَع آَيةً َوفَا فََتَوكَّلْ َواُو 
أهنا خرب كان وامسها أن يعلمه علماء بين إسرائيل يريد أو مل يكن هلم آية قرأ اجلماعة بتذكري يكن ونصب آية على 

أي أو مل يكن علم العلماء آية هلم على صدقك وعلى قراءة ابن عامر قال الزخمشري جعلت آية امسا وأن يعلمه 
خربا ، قال وليست كاألوىل لوقوع النكرة امسا واملعرفة خربا ، وقد خرج هلا وجه آخر ليتخلص من ذلك فقيل يف 

القصة وآية أن بعلمه مجلة واقعة موقع اخلرب ، قال وجيوز على هذا أن يكون هلم آية هي مجلة لشان وأن يكن ضمري 
يعلمه بدل عن آية وجيوز مع نصب اآلية تأنيث يكن كقوله مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا قلت ولكن مل يقرأ به ، 

ي وبالواو يف غريمها قال أبو علي الوجهان حسنان قال وأما فتوكل على العزيز الرحيم فرسم بالفاء يف املدين والشام
الشيخ الواو عطف مجلة على مجلة والفاء على أنه كاجلزاء ملا قبله وقال الزخمشري له حممالن يف العطف أن يعطف 
على فقل أو فال تدع قلت ال حاجة إىل جعلها عاطفة بل هلا حكم قوله فال تدع فإن عصوك فهي يف اجلميع تفيد 

ناف أمر غري ما تقدم واهلاء يف قول الناظم ظمآنه تعود إىل الفاء ألن الفاء ملا جعلت الواو مكاهنا هنا ظمئ استئ
  املكان إليها فقال الواو أيضا خلت هنا واهللا أعلم

)٩٣١(  
  َوَيا َخْمسِ أَجْرِي َمْع ِعَباِدي وَِلي َمِعي َمعاً َمْع أَبِي إِنِّي َمعاً َربِّيَ اْنَجال

ظ يا إىل مخس وقصره ضرورة كما قصر لفظ فا يف البيت السابق يف قوله وفافتوكل يريد إن أجرى إال يف أضاف لف
مخسة مواضع يف قصة نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب عليهم السالم فتحهن نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص 

ومن معي من املؤمنني فتحها  وأراد بعبادي إنكم متبعون فتحها نافع وحده معي ريب سيهدين فتحها حفص وحده
موضعان يف قصة موسى وهود عليهما " إين أخاف"حفص وورش عدوىل إال اغفر أليب إنه فتحهما نافع وأبو عمرو 

  السالم ريب أعلم يف قصة شعيب عليه السالم فتح الثالث احلرميان وأبو عمرو فتلك ثالث عشرة ياء إضافة
  سورة النمل

)٩٣٢(  
  ـْوفَالَ)َنـ(َنا َمكُثَ افَْتحْ َضمَّةَ الْكَاِف )َد(ـْق َوقُلْ َيأِْتَينَّنِي )ِثـ(ِشَهابٍ بُِنوٍن 

أراد بشهاب قبس وقوله بنون أي بزيادة تنوين للكوفيني فيكون قبس صفة لشهاب أي مقبوس يقال قبست نارا 
ن الشهاب يطلق وقيل هو بدل ومن أضاف فهو من باب ثوب خز ألن القبس الشعلة من النار وكذلك الشهاب لك

أيضا على الكوكب ، وعلى كل أبيض ذي نور فأضيف للبيان وحكى أبو علي عن أيب احلسن أن اإلضافة أكثر 
وأجود يف القراءة كما تقول دار آجر وسوار ذهب قال ولو قلت سوار ذهب ودار آجر لكان عربيا إال أن األكثر 

بزيادة نون أيضا فاستغىن بقيد شهاب عن تقييده كما استغىن يف كالم العرب اإلضافة ، مث قال وقل يأتينين دنا أي 
يف التخفيف والتثقيل بقيد املسألة األوىل عن الثانية حنو سكرت فاسعرت عن أوىل مالد ويف اللفظ ما ينيبء عن 

وقبلها زاده ابن كثري نونا وهو نون الوقاية -أراد أو ليأتيين بسلطان مبني-ذلك فهو فيهما من باب اإلثبات واحلذف
نون التأكيد الشديدة وقراءة اجلماعة إما على إسقاط نون الوقاية أو على أن الفعل مؤكد بالنون اخلفيفة مث أدغمت 

يف نون الوقاية وأما مكث ففتح الكاف منه وضمها لغتان ويقوى الفتح أنكم ماكثون ماكثني فيه أبدا ونوفال حال 
  من فاعل افتح وقد تقدم

)٩٣٣(  



  هْراً َوَمْنَدالَ)ُز(ـًدى َوَسكِّْنُه وَاْنوِ الَْوقَْف )ُهـ(ـًمى )ِحـ(افَْتْح ُدونَ ُنوٍن َمعاً َسَبأَ 
أي هنا ويف سورة سبأ افتح اهلمز من لفظ سبأ دون " معا"، فهذا معىن قوله ) لقد كان لسبإ(-وجئتك من سبأ-يريد

بالصرف كسروا اهلمزة ونونوا ومها لغتان نون أي من غري تنوين ألنه ال ينصرف ومحى هدى حال وقراءة الباقني 
يف لفظ سبأ ومثود الصرف وتركه نص سيبويه وغريه عليهما بناء على أنه يقصد هبما احلي أو القبيلة وحسن لفظ 

فهو أوىل من صرف سالسال وقواريرا للتناسب على ما يأيت " بنبإ"الصرف هنا ليناسب الكلمة اليت بعده وهي قوله 
بل إسكان اهلمزة وقرأ به ابن جماهد عليه وقال هو وهم وبني الناظم علته بقوله وانو الوقف أي يف موضعه وروى قن

تكون واصال بنية الوقف وهذا باب لو فتح لذهب اإلعراب من كالم العرب واستوى الوقف والوصل ولكن يقع 
وي وقوله زهرا ومندال حاالن مثل هذا نادرا يف ضرورة الشعر قال مكي اإلسكان يف الوصل بعيد غري خمتار وال ق

  من فاعل سكنه أو مفعوله أي ذا زهر ومندل أي ذا طيب مبعىن طيبا أي خذه بقبول غري متكره له
)٩٣٤(  

  أَالَ َيْسُجُدوا َراوٍ َوِقْف ُمْبَتلًى أَالَ َوياَ وَاْسُجدُوا َوأْبدَأُْه بِالضَّمِّ ُموِصالَ

، وتقدير البيتني ) أال إهنم يثنون صدورهم(-)أال إن أولياء اهللا(ه حنو أي قراءة الكسائي بتخفيف أال جعله حرف تنبي
أال يسجدوا قراءة راو فيكون يسجدوا بعده كلمتني تقريرمها يا اسجدوا حبرف النداء وفعل األمر واملنادى حمذوف 

، ) ارة سنجال أال يا أصيحاين قبل غ(أي يا قوم اسجدوا وهذه لغة فصيحة مشهورة كثرية ومنها قول الشماخ ، 
أي يا صحايب أصجاين إال أنه مل يكتب يف املصحف إال على هذه الصورة حبذف أال يا وحذف ألف الوصل من 

اسجدوا وحذف األلف من يا مطرد يف رسم املصاحف حنو ينوح يقوم يف يا نوح يا قوم وحذفت ألف الوصل أيضا 
يف يا ابن أم حذفت األلف من يا وألف -يبنؤم-ها يف الرسميف حنو بسم اهللا فلما اجتمعا يف هذه الكلمة حذفا ونظري

الوصل من ابن فحصل من هذا أن الرسم احتمل ما قرأه الكسائي وما قرأ به غريه واختار أبو عبيد قراءة اجلماعة 
عىن وقال ألهنا يف بعض التفاسري وزين هلم الشيطان أن ال يسجدوا قال ومن قرأها بالتخفيف جعلها أمرا مستأنفا مب

أال يا أيها اسجدوا وهذا وجه حسن إال أن فيه انقطاع اجلزء الذي كان من أمر ملكة سبأ وقومها مث رجع بعد إىل 
ذكرهم والقراءة األوىل خرب يتبع بعضه بعضا ال انقطاع فيه قال أبو علي وهذا هو الوجه ولتجري القصة على 

الفصل هبذا النحو غري ممتنع ألنه جيري جمرى االعتراض سننها وال يفصل بني بعضها وبعض مبا ليس منها وإن كان 
اآلية قد دل هذا الكالم على أهنم ال يسجدون هللا تعاىل -وزين هلم الشيطان أعماهلم-وما يساد القصة وكأنه ملا قيل

يهم وال يتدينون بدين فقال أال يا قوم أو يا مسلمون اسجدوا هللا الذي خيرج اخلبء يف السموات واألرض خالفا عل
ومحدا هللا مكان ما هداهم لتوحيده فلم يكونوا مثلهم يف الطغيان والكفر قال الفراء قرأها أبو عبد الرمحن السلمي 
واحلسن ومحيد األعرج خمففة على معىن أال يا هؤالء اسجدوا فيضمر هؤالء ويكتفي بقوله يا ومسع بعض العرب 

  لكسائي أن عيسىيقول أال يا أرمحونا أال يا تصدقوا علينا وحدثين ا

اهلمداين قال ما كنت أمسع الشيخة يقرءوهنا إال بالتخفيف على نية األمر وهي يف قراءة عبد اهللا هال تسجدوا بالتاء 
فهذه حجة ملن خفف ألن قولك أال تقوم مبنزلة قولك قم ويف قراءة أيب أال يسجدون هللا الذي يعلم سركم وما 

ة ومن قرأ أن ال يسجدوا فشدد فال ينبغي هلا أن تكون سجدة ألن املعىن تعلنون قال وهو وجه الكالم ألهنا سجد
زين هلم الشيطان أن ال يسجدوا وقول الناظم وقف مبتال أال يا أراد أن يبني هذه الكلمات املتصلة لينفصل بعضها 

االمتحان  من بعض لفظا كما هي منفصلة تقديرا فقال إذا ابتليت بالوقف أي اختربت وسئلت عن ذلك على وجه



أو أراد باالبتال االضطرار أي إذا اضطررت إىل ذلك النقطاع نفس أو نسيان فلك أن تقف على أال ألنه عرف 
مستقل ال اتصال له مبا بعده خبالفها إذا شددت يف قراءة اجلماعة على ما يأيت ولك أن تقف على يا ألهنا حرف 

الياء متصلة بالفعل لفظا وخطا وأما الوقف على أال فال حيتاج  النداء واملنادى هبا حمذوف فهذا موضع االختبار ألن
إىل االختبار إذ ال خيفى أنه كلمة وكذا الوقف على اسجدوا بل الوقف عليهما من باب االضطرار ال االختبار فلما 

ا بعده كان قوله مبتال حيتمل األمرين ذكر موجبهما على كل واحد من التقديرين ونصب مبتال على احلال وكذا م
ألن التقدير قائال أال ويا واسجدوا مث قال وابدأه بالضم أي ابدأ اسجدوا بضم مهزة الوصل ألنه فعل أمر من 

-اسجدوا-كذلك تضم يف-ادخلوا مصر-املضارع املضموم الوسط كاخرج وادخل فكما تضم اهلمزة إذا ابتدأت
ال على أال يا ألنه موضع االختبار ويف شرح الغاية إذا ابتدأت هبا ، وغري الناظم من املصنفني ال يذكرون الوقف إ

البن مهران روى عن الكسائي أنه وقف أال يا وابتدأ اسجدوا قال فإن صح ذلك فعلى طريق إظهار األصل ال على 
أال جتدون فأخربهم بأصل -أال تقاتلون-أال يتقون-طريق االختبار يف الوقف كأنه قيل له فعال أثبت النون كما يف

  وقوله موصال حال من أوصلته أي بلغته أي مبلغا علم ذلك إىل من ال يعرفه وذكر الكلمة

الشيخ فيه وجهني أحدمها أن معىن موصال ناطقا هبمزة الوصل والثاين يف حال وصلك أي إنه ليس بابتداء تستمر 
ل مقدرة إال أن يف استعمال عليه إمنا أنت تبتدي للضم لالختبار مث تصله مبا قبله تاليا قلت فهي على هذا املعىن حا

  موصال هبذا املعىن نظرا وقد سبق التنبيه عليه يف باب اهلمزتني من كلمة ويف سورة البقرة ألنه مبعىن واصال مث
)٩٣٥(  

  أََراَد أَالَ َيا هُؤالَِء اْسُجُدوا َوِقْف لَُه قَْبلَُه َوالْغَْيُر أَْدَرَج مُْبِدالَ
أي جيوز -سبق شرحه ، مث قال وقف له أي للكسائي قبله أي قبل أال يسجدوا أي أراد الكسائي هذا التقدير وقد

إذ ال تعلق ملا بعده به مث قال والغري أدرج أي غري الكسائي أدرج يهتدون مع أال -فهم ال يهتدون-لك الوقف على
الدال مفعول أدرج يسجدوا ومل يقف قبله وجعله بدال من أعماهلم أو من السبيل على زيادة ال فقوله مبدال بفتح 

  أي أدرج لفظا مبدال أو حال من املفعول أي أدرجه يف حال كونه مبدال مما قبله مث ذكر وجها آخر فقال
)٩٣٦(  

  َوقَْد ِقيلَ َمفُْعوالً َوإِنْ أَْدغَُموا بِالَ َولَْبَس بَِمقْطُوعٍ فَِقْف َيْسُجُدوا َوالَ

بأنه مفعول -أال يسجدوا-إما مفعول به وإما حال أي أعربأي أدرج مفعوال ويف نصب مفعول الوجهان املقدمان 
واختلفت يف ذلك فقيل هو مفعول به أي فهم ال يهتدون أن يسجدوا وال زائدة وقيل هو مفعول له أي زين هلم 

لئال يسجدوا أو قصدهم لئال يسجدوا وهذا الوجه واألول الذي هو بدل من أعماهلم يكون فيه ال غري زائدة 
من السبيل والنصب بيهتدون فهي فيهما زائدة فال جيوز يف قراءة اجلماعة الوقف على يهتدون ألجل  خبالف البدل

هذا التعلق على الوجوه األربعة خبالف قراءة الكسائي فال تعلق هلا مبا قبلها وهذا كله يقال إظهار ملعاين الكالم 
نا جواز الوقف على رءوس اآلي مطلقة ، قال وإن وتعريفا بتعلق بعضه ببعض ليتدرب فيه الطالب وإال فاملختار عند

أدغموا بال يعين أن أال أصلها أن ال فأدغمت النون يف الالم إدغاما واجبا لسكوهنا على ما عرف يف باب النون 
الساكنة فمن مث جاء التشديد ، مث قال وليس مبقطوع يعين مل يفصل بني احلرفني يف الرسم فلم يكتب أن ال بل مل 

نون صورة أصال بل كتبت على لفظ اإلدغام فألجل ذلك احتمل الرسم قراءة الكسائي وقراءة اجلماعة تكتب ال
وهي أن الناصبة للفعل وال بعدها للنفي أو زائدة على ما تقرر من املعاين ، مث قال فقف يسجدوا يعين أنه ليس لك 



ع كل كلمة مستقلة مبقصودها ألن إال أن تقف يف االبتالء ثالث وقفات كما ذكرنا للكسائي ألن تلك املواض
أفادت االستفتاح ويا مع املنادى احملذوف أفادت الندا ، مث قال اسجدوا وهو أمر تام وههنا إن وقفت على أال 

كنت قد وقفت على أن الناصبة دون منصوهبا فال يتم الكالم إال بقوله يسجدوا وههنا إشكاالن ، األول أن ظاهر 
عة إال على يسجدوا فإن أراد وقف االختيار فذاك يف آخر اآلية وإن أراد وقف االضطرار قوله أن ال وقف للجما

جاز على أال وهذا هو املنقول قد صرح به مجاعة من املصنفني ، قال ابن األنباري من قرأ بالتثقيل وقف على أال 
  يف الالم ويقف أالوابتدأ يسجدوا وهو ظاهر كالم صاحب التيسري فإنه قال الكسائي أال يسجدوا بتخف

يا ويبتديء اسجدوا على األمر أي أال يا أيها الناس اسجدوا والباقون يشددون الالم الندغام النون فيها ويقفون 
على الكلمة بأسرها ، وقال شيخه أبو احلسن ابن غلبون ال ينبغي أن يتعمد الوقف واالبتداء ههنا ألن الكالم 

ه فال يفصل بعضه من بعض ، قال وال جيوز الوقف للباقني إال على آخر مرتبط بعضه ببعض من حيث الندا وخطاب
اآلية وإن انقطع نفس القاريء هلم على أال رجع إىل أول الكالم فإن مل يفعل ابتدأ يسجدوا بالياء مفتوحة قال 

إن وقف األهوازي يقفون عليه أال ويبتدئون يسجدوا كما يف الكتاب ، وقال صاحب الروضة الوقف عليه قبيح ف
واقف عليه مضطرا ابتدأ بيسجدوا كما يصل ، وقال ابن الفحام يبتديء بياء معجمة األسفل يف أول الفعل ، 
وجواب هذا اإلشكال أن الناظم استغىن عن ذكر الوقف على أال لظهور األمر فيه فلم يكن هلم عنده إال منع 

مبنع فصل الياء من يسجدوا كما فعل الكسائي الوقوف على أن من أال فمنع ذلك بقوله وليس مبقطوع مث اهتم 
فقال فقف يسجدوا وضاق عليه البيت فلم يتمكن من التنصيص على التفاصيل كلها وجيوز أن يكون الناظم ما 

أراد بقوله وليس مبقطوع إال أن هذا اللفظ متصل يف قراءة اجلماعة الياء مع السني ألهنا حرف املضارعة خبالفها يف 
فإهنا مفصولة منها تقديرا ألهنا من حرف النداء من الفعل ، اإلشكال الثاين مل كان حذف النون من  قراءة الكسائي

أن يف اخلط مانعا من الوقوف على هذه الكلمة للجماعة ورد النون يف الوقف ، فإن قلت ألهنا مل ترسم فاأللف من 
أن صارت الما لإلدغام واأللف من يا  يا مل ترسم يف يسجدوا وقد وقف الكسائي عليها وجوابه أن النون من

، وهي اللفظ راء ) بل ران(حذفت ومل تتعوض لفظا آخر فعادت يف الوقف ، فإن قلت فقد حفص على الالم من ، 
، قلت سببه أن الالم والنون رمستا ولو رمست هنا لفعل مثل ذلك واهللا ) من راق(إلدغامها يف الراء وكذا النون يف 

  يف آخر البيت وال هو بفتح الواو أي ذا والء أي نصر أي ناصرا للقراءة أن منصورا هبا أعلم ، وقول الناظم

لوضوحها وعدم الكلفة يف تقريرها ألن ما يضاف إىل املصدر يكون تارة يف املعىن فاعال وتارة مفعوال كما أن 
  املصدر يضاف مرة إىل فاعله وتارة إىل مفعوله

)٩٣٧(  
  ـاَز فَثَقَّالَ)فَـ(ضاً َتِمدُّوَننِي اِإلْدغاُم )رِ(ـلَى )َعـ(ُنونَ َوُيْخفُونَ َخاِطْب ُيْعِل

قرأمها الكسائي باخلطاب بناء على قراءته باألمر بالسجود على من قص عليه -ويعلم ما خيفون وما يعلنون-يريد
اقني بالغيب فيهما حكايتهم وقراءة حفص على ابتداء املخاطبة كما ابتدأها الكسائي يف أال يا اسجدوا وقراءة الب

ظاهرة وقوله على رضا أي كائنا على رضا من ناقليه له وإن كان عال فعال فرضى متييز أو حال أي عال رضاه أو 
ففيه نونان فجاز اإلدغام كما يف أحتاجوين واإلظهار األصل وعليه الرسم قال أبو -أمتدونن مبال-على ذا رضى وأما

  قوله اإلدغام أي ذو اإلدغام فيه أي قارئه فاز فثقالعبيد إمنا هو نونان يف كل املصاحف و



)٩٣٨(  
  كاَ َوَوْجٌه بِهَْمزٍ َبْعَدهُ الَْواُو ُوكِّالَ)َز(َمَع السُّوقِ َساقَيهاَ َوسُوقِ اْهِمزُوا 

، وسوق يف املوضعني مجع ساق فوجه اهلمز ) فاستوى على سوقه(كشفت عن ساقيها -و-بالسوق واألعناق-يريد
-ن الواحد مهموز وإن مل يكن الواحد مهموزا فوجهه إن كان على وزن فعل ضمة الواو كما قالوايف اجلميع إ

يف وقتت مث أسكن ختفيفا وإن كان على وزن فعل فوجهه جماورة الضمة للواو كما تقدم يف عادا لوىل وأما -أقتت
وقيل من العرب من يقلب حرف اهلمز يف املفرد فقيل هو لغة كهمز رأس وكأس وقيل أجرى على اجلمع تابعا له 

كما سبق -يأجوج ومأجوج-املد مهزة كما يقلب اهلمزة حرف مد ومن ذلك مهز العجاج والعامل واخلامت ومنه مهز
فاعلم أن وجه مهز اجلمع أقوى من مهز املفرد قال أبو علي أما اهلمز يف ساق فال وجه له وأما على سوقه وبالسوق 

نة إذا كان قبلها ضمة قد جاء يف كالمهم وإن مل يكن بالفا شيء زعم أبو عثمان فهمز ما كان من الواوات الساك
، ) حلب املؤقدان إىل مؤسى (أن أبا احلسن أخربه قال أبو حية النمريي هبمز كل واو ساكنة قبلها ضمة وينشد ، 

ه وكذلك بالسوق يف رواية أيب اإلخريط ومل يهمز غري-وكشفت عن ساقيها-قال ابن جماهد مهز ابن كثري وحده
وسوقه وهكذا قرأت على قنبل عن النبال وحدثين مضر بن حممد عن ابن أيب بزة قال كان وهب بن واضح يهمز 

-يوم يكشف عن ساق-ذلك وأنا ال أمهز من ذلك شيئا وكذلك ابن فليح ال يهمز من هذا شيئا قال ومل يهمز أحد
م ذكر وجه ليس يف التيسري خيتص باجلمع وهو بواو بعد مهز وال وجه للهمز يف ذلك والصواب بال مهز مث زاد الناظ

سؤوق على وزن فعول ويهمز الواو األوىل النضمامها يف نفسها قال ابن جماهد وقال علي ابن نصر عن أيب عمرو 
مسعت ابن كثري يقرأ بالسؤوق بواو بعد اهلمز قال أبو بكر رواية أيب عمرو عن ابن كثري هذه هي الصواب من قبل 

ن الواو انضمت فهمزت النضمامها واألول ال وجه له مل يذكر ابن جماهد هذا الوجه إال يف حرف ص ومل ينقله يف أ
حرف الفتح ونقله صاحب الروضة يف ص على وجه آخر فقال روى بكار عن ابن جماهد عن قنبل بالسؤق بضم 

  اهلمزة وروى نظيف عن

فارسي عن ابن جماهد من طريق ابن بكار عن قنبل هبمزة مضمومة قنبل هبمزة ساكنة وكذا قال ابن الفحام رواه ال
-وقال ابن رضوان يف كتاب املوضح روى بكار عن ابن جماهد ضم اهلمز وإثبات واو بعدها من قوله تعاىل

والشيخ أبو حممد وقاال يف قوله " الشمس املنرية"فيصري اللفظ فيها مثل بالسعوق وكذا قال صاحب -بالسوق
يعين يف ص دون اليت يف الفتح وأظن من عرب هبمزة مضمومة ومل يذكر الواو أراد مع الواو ألن  بالسوق خاصة

مرجع اجلميع إىل نقل ابن جماهد وابن جماهد صرح يف كتاب السبعة له يف سورة ص بأنه بواو بعد اهلمزة ومل خيصص 
وال بعد يف ذلك فإنه قد خصص  الناظم هبذا الوجه حرف ص ولكن مل أر من ذكره يف حرف الفتح واهللا أعلم

، وأما قراءة اجلماعة من غري مهز فواضحة ) ويوم يكشف عن ساق(-)والتفت الساق بالساق(ساقيها باهلمز دون 
  ألن وزن ساق فعل بفتح العني فجمع على فعل بإسكاهنا كأسد وأسد

)٩٣٩(  
  ـَمرَْدالَ)َشـ(وِن َخاِطْب َنقُولَنَّ فَاْضُممْ رَابِعاً َونَُبيَِّتْنَنُه َوَمعاً ِفي النُّ

أراد قالوا تقامسوا باهللا لنبيتنه وأهله مث لنقولن فالنون عبارة عنهم والتاء خطاب بعضهم لبعض وقوله اضمم رابعا أي 
احلرف الرابع يف الكلمتني وهو الالم والتاء وإمنا وجب ضمه ألن كل واحد من الفعلني خطاب جلماعة واألصل 



لالم والتاء فلما حلقت الفعل نون التأكيد حذفت الواو اللتقاء الساكنني ومثله لتؤمنن به تقولون وتبيتون بضم ا
ولتنصرنه وعلى القراءة بالنون الفعالن ال واو فيهما ألهنما نقول ونبيت فلما اتصلت هبا دون التأكيد بىن أحدمها 

ل الضمم إن كان تقولن مبتدأ وإن كان على الفتح حنو لنصدقن ولنخرجن معكم والفاء يف فاضمم زائدة رابعا مفعو
تقولن مفعول اضمم فرابعا متييز ألنه تبيني ألي احلروف بضم أو بدل البعض حنو اضرب زيدا ظهرا أي اضرب 
ظهره ونبيتنه عطف على نقولن ومعا حال فيهما أي وخاطب فيهما معا يف موضع النون أي ائت بتاء اخلطاب 

حركة النون فهي يف نقولن مفتوحة ألنه مضارع فعل ثالثي وهو قال ويف نبيتنه عوضا عن نون املتكلمني وحركتهما 
مضمومة ألنه مضارع فعل رباعي وهو نبيت ومشردال حال من فاعل خاطب أو مفعول به أي خاطب من يسرع إىل 

  إجابتك وخيف يف قضاء حاجتك وحصل يف ضمن ذلك املقصود من تقييد القراءة والتعريف هبا واهللا أعلم
)٩٤٠(  

  ـالَ)َحـ(ـٍد )َنـ(َوَمْع فَْتحِ أَنَّ النَّاسِ َما َبْعَد َمكْرِِهمْ ِلكُوٍف َوأَمَّا ُيْشرِكُونَ 

أي ومع -فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم-والذي بعد مكرهم-أن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون-يريد
اس فعلى تقدير تكلمهم بأن الناس أي هبذا الكالم فتح هذا الذي بعد مكرهم أي فتحهما الكوفيون أما أن الن

والكسر حكاية قول الدابة وجيوز أن يكون على القراءتني من كالم اهللا تعاىل مستأنفا على الكسر وتعليال على 
الفتح أي لكوهنم كانوا ال يوقنون باآليات أخرجنا هلم هذه اآلية العظيمة اهلائلة ختاطبهم بأن هذا مؤمن وهذا كافر 

حنو ذلك وأما كسر أنا دمرناهم فعلى االستئناف والفتح على تقدير ألنا أو هو خرب كان أو بدل من عاقبة أو خرب و
مبتدإ أي هي أنا واخلالف يف أما يشركون بالغيب واخلطاب ظاهر والرمز لقراءة الغيب ألنه أطلقها كأنه قال 

  والغيب فيه تدخلوا واهللا أعلم
)٩٤١(  

  ـالَ)ُحـ(ـُه )لَـ(كاَ قَْبلَُه َيذَّكَُّرونَ )ذَ(لَِّذي )ا(اْمُددْ َبلِ أدَّاَرَك َوَشدِّْد َوِصلْ َو

أي شدد الدال وصل اهلمزة أي اجعلها مهزة وصل وامدد بعد الدال مث لفظ بالقراءة اليت قيدها فالقراءة األخرى 
الدال وهو هنا سكوهنا وال يلزم من بقطع اهلمزة وقد سبق أن مهزة القطع يف املاضي ال تكون إال مفتوحة وبتخفيف 

التخفيف السكون ولكن لظهوره تسامح بعدم ذكره وبترك املد فيبقى أدرك مثل أدغم ولو أنه لفظ بالقراءتني كان 
أسهل فيقول وبل أدرك اجعله بل إدارك الذي ومعىن أدرك بلغ وانتهى وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو وقراءة 

-تابع فأدغمت التاء يف الدال فاحتيج إىل مهزة الوصل ألن األول صار ساكنا ومثلهالباقني أصلها تدارك أي ت
وحكم مهزة الوصل كسرها يف االبتداء هبا وحذفها يف الوصل فتكسر الالم من بل اللتقاء -اطرينا بك-اثاقلتم

ت غري هاتني القراءتني الساكنني والم بل ساكنة يف قراءة أدرك إذ مل يلقها ساكن ويف هذه الكلمة أيضا عشر قراءا
قرأه بالغيب أبو -قليال ما يذكرون-بل أدارك-ذكرها أبو القاسم الزخمشري يف تفسريه مث قال قبله يذكرون أن قبل

  عمرو وهشام وفهم ذلك من اإلطالق والباقون باخلطاب ووجههما ظاهر واهللا أعلم
)٩٤٢(  

  ـْملَالَ)َشـ(بِالَْيا ِلكُلٍّ ِقْف َوِفي الرُّومِ ـَشا الُْعْميِ َناِصباً َو)فَـ(بَِهاِدي َمًعا َتْهِدي 



فيلزم نصب العمى ألنه مفعوله -هتدي-هنا ويف آخر الروم يقرؤه محزة-وما أنت هبادي العمي عن ضاللتهم-يريد
وهو جمرور يف قراءة غريه ألنه مضاف إليه وتقدير البيت فشا هتدي يف موضع هبادي يف حال كونه ناصبا للعمى 

تان ظاهرتان ، وقال الشيخ صاحب احلال فشا ألنه يريد به محزة مث قال وبالياء لكل قف أي يف حرف النمل والقراء
سواء يف ذلك من قرأ هبادي ومن قرأ هتدي ألهنا رمست بالياء ، مث قال ويف الروم مشلال أي ووقف بالياء يف حرف 

م وهذا املوضع مما يشكل على املتبدى فيظن أن الروم محزة والكسائي على األصل وحذفها الباقون ألهنا مل ترس
الوقوف بالياء يف املوضعني للكل وأن قوله ويف الروم مشلل أي قرأ الكسائي ومحزة يف الروم مبا قرأ به محزة وحده يف 

وليس كذلك لقوله يف أول البيت معا قال ابن جماهد كتب هبادي العمي بياء يف هذه -هتدي العمي-النمل وهو
لى الوقف وكتب الذي يف الروم بغري ياء على الوصل وقال خلف كان الكسائي يقف عليهما بالياء ، السورة ع

وقال مكي هذا احلرف يف املصاحف بالياء والذي يف الروم بغري ياء ووقف عليهما محزة والكسائي بالياء وهو 
هما بغري ياء ووقف الباقون ههنا مذهب شيخنا يعين أبا الطيب ابن غلبون قال وقد روي عن الكسائي أنه وقف علي

بالياء ويف الروم بغري ياء اتباعا للمصحف وال ينبغي أن يتعمد الوقف عليهما ألنه ليس بتمام وال قطع كاف ال سيما 
الذي يف الروم ألنه كتب بغري ياء على نية الوصل فإن وقفت بياء خالفت السواد وإمنا ذكرنا مذاهب القراء يف 

  فأما على االختيار فال وكذلك ما شابه هذا فاعلمه الوقف عند الضرورة
)٩٤٣(  

  ـُه َوالَ)َحقٌّ لـَ(ـلُْمُه فَشاَ َتفَْعلُونَ الَْغْيُب )ِعـ(َوآُتوُه فَاقُْصْر َوافَْتحِ الضَّمَّ 
، ) وكلهم آتيه يوم القيامة فردا(هو باملد مجع آت مضاف إىل اهلاء كما يف سورة مرمي -وكل أتوه داخرين-يريد
هو كقولك عابدوه وداعوه وأتوه بالقصر وفتح التاء فعل وفاعل ومفعول حنو رموه وقضوه والغيب واخلطاب يف و

  مبا يفعلون ظاهران

)٩٤٤(  
  َوَماِلي َوأَْوزِْعنِي َوإِنِّي ِكالَُهماَ ِلَيْبلُوَنِي الَْياءَاُت ِفي قَْولِ َمْن َبالَ

اإلضافة اليت يف هذه السورة وبال مبعىن اخترب أي قل ذلك يف  الياءات خرب قوله ومايل وما بعده أي هذه ياءات
جواب من اختربك وسألك عنها فالقول مصدر أضيف إىل املقول له وهو املفعول واملصدر كما يضاف إىل فاعله 
-يضاف إىل مفعوله وجيوز أن يكون مضافا إىل الفاعل أي عرفت هذا من يريد أن خيترب غريه هبا وهي مخس ياءات

إين -فتحها ورش والبزي-أوزعين أن أشكر-فتحها ابن كثري وعاصم والكسائي وهشام- ال أرى اهلدهدمايل
-أمتدونن مبال-فتحهما نافع وحده وفيها زائدتان-إين ألقى ليبلوين أأشكر-فتحها احلرميان وأبو عمرو-آنست

فما -زة يدغم النون األوىل يف الثانيةأثبتها يف الوصل نافع وأبو عمرو ويف احلالني ابن كثري ومحزة وقد سبق أن مح
أثبتها مفتوحة يف الوصل ساكنة يف الوقف قالون وحفص وأبو عمرو خبالف عنهم يف الوقف وفتحها يف -آتاين اهللا

  )وفيها فما آتاين اهللا قبله متدونين زيدا فال تك مغفال(الوصل وحذفها يف الوقف ورش وقلت يف ذلك ، 
  سورة القصص

)٩٤٥(  
  ـكِّالَ)ُشـ(ي الْفَْتَحاِن َمْع أَِلٍف َويَاِئِه وَثَالَثٌ َرفُْعَها َبْعَد َوِفي ُنرِ

الفتحان يف الراء واحلرف الذي قبلها واأللف بعد الراء والياء مكان النون وهي احلرف الذي قبل الراء فيصري 
ويف -امان وجنودمهافرعون وه-اللفظ ويرى ويلزم من ذلك رفع الكلم الثالث اليت بعدها على الفاعلية وهي



القراءة األخرى الثالث منصوبة على املفعولية وجيوز يف ويائه اجلر عطفا على ألف وجيوز وياؤه بالرفع عطفا على 
الفتحان ومعىن شكل صور والقراءة بالنون املضمومة وكسر الراء وفتح الياء توجد من تلفظ الناظم هبا ال من ضد 

  ما ذكره ووجه القراءتني ظاهر
)٩٤٦(  

  ـنَْهالَ)أَ(ـاِميِه )ظـَ(ـفَا َوَيْصُدَر اْضُمْم وَكَْسُر الضَّمِّ )شـَ(َوُحْزناً بَِضمِّ َمْع ُسكُوٍن 

قيد يف حزنا ما لفظ به ليأخذ ضده للقراءة األخرى وضد الضم والسكون معا الفتح فيهما فاحلزن واحلزن لغتان 
وأمجعوا على -ليكون هلم عدوا وحزنا-ما ههنا يف قولهمثل العجم والعجم والعرب والعرب والبخل والبخل قرئ هب

وابيضت (، وعلى الضم يف ) وأعينهم تفيض من الدمع حزنا(، ويف ) احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن(الفتح يف 
، وادعى بعضهم أن الضم يكون يف املرفوع واجملرور والفتح يف ) إمنا أشكوا بثي وحزين إىل اهللا(، ) عيناه من احلزن

فأراد ضم يائه وكسر داله فيكون مضارع أصدر واملفعول حمذوف -حىت يصدر الرعاء-الذي ظهر فيه النصب وأما
أي يصدر الرعاء مواشيهم ويصدر بفتح الياء وضم الدال من صدر وهو فعل الزم والصدر االنصراف وأصدرت 

بالظاميء الذي ظمئت ماشيته أي عطشت أو املاشية صرفتها وإمنا يصدروهنا بعد ريها فلهذا قال ظاميه أهنال ويعين 
يكون إشارة إىل حال موسى عليه السالم فإنه كان حينئذ ظمآن ذا تعب وجوع وقد سقى املواشي وهو ظمآن منهل 

  أي ساق النهل وهو الشرب األول
)٩٤٧(  

  بَّالَ)ذُ(بِ َواْسِكْنُه ـْهفُ َضمِّ الرَّْه)ُصْحَبةٌ كـَ(ـلْ َو)َنـ(ـْزَت َوالْفَْتُح )فُـ(َوجِذَْوٍة اضُْمْم 
مجيع ما يف هذا البيت من القراءات لغات واألكثر على كسر اجليم وضمها محزة وفتحها عاصم وأخذت قراءهتم 

من ضد الفتح ويقال أيضا جذيه بالياء ويف اجليم احلركات الثالث وقال أبو عبيد القطعة الغليظة من اخلشب كأن 
وف قرأه حفص بفتح الراء وإسكان اهلاء وأبو بكر ومحزة والكسائي وابن عامر يف طرفها نارا ومل تكن والرهب اخل

بضم الراء وإسكان اهلاء والباقون بفتحهما ألن الفتح ضد الضم واإلسكان املطلق وجيوز ضمهما لغة ووصل الناظم 
، قال ) رب أمر مفصل إن مل أقاتل فألبسوين برقعا يابا املغرية(مهزه وأسكنه ضرورة وذلك جائز أنشد أبو علي ، 

وهذا النحو يف الشعر غري ضيق وذبل مجع ذابل وهي الرماح ونصبه على احلال أي ذا ذبل يشري إىل احلجج واألدلة 
  واهللا أعلم

)٩٤٨(  

  ْخلُالَ)ُد(ـصُوِصِه َوقُلْ قَالَ ُموَسى وَاْحِذفِ الَْواَو )ُنـ(ـي )فـِ(ُيَصدِّقُنِي اْرفَْع َجْزَمُه 
أرسله معي والرفع على أهنا مجلة يف موضع احلال أي أرسله مصدقا وإمنا قال ارفع جزمه ألن  اجلزم على جواب

اجلزم ليس ضدا للرفع وإن كان الرفع ضدا للجزم ومثله ما سبق يف الفرقان ، يضاعف وخيلد رفع جزم والواو 
 وأثبتها غريه ودخلال حال حمذوفة من املصحف املكي دون غريه فلهذا أسقطها ابن كثري-وقال موسى ريب أعلم-من

ولو قال الناظم موضع -قال رب إين قتلت منهم نفسا-من قال موسى أي هي حبذف الواو مداخل ملا قبله وهو
دخلال دم وال أي ذا وال لكان أوىل ألنه مل يأت بواو فاصلة بني هذه املسئلة واليت بعدها وقد افتتح البيت اآليت 

 وهي منا مترددة بني أن تكون تابعة ملا يف هذا البيت أو ملا بعدها بل منا نفر جبملته بالرمز يف كلمتني فالكلمة األوىل
جيوز أن يكون من تتمة رمز قال موسى ويكون رمز يرجعون ما بعده وهو ثق الذي هو رمز سحران فيكون 



  للكوفيني احلرفان كنظائر لسبقت واهللا أعلم
)٩٤٩(  
  ـْق ِفي سَاحَِراِن فَُتقَْبالَ)ثـِ(ْتحِ يَْرجُِعونَ ِسْحَراِن بِالضَّمِّ وَالْفَ) نَفٌَر(ـَما )نـَ(

منا أي نقل فاملعىن نقل مجاعة يرجعون بضم الياء وفتح اجليم على بناء الفعل للمفعول والباقون بفتح الياء وكسر 
قالوا سحران -وناجليم على بناء الفعل للفاعل وقد سبق نظريمها يريد وظنوا أهنم إلينا ال يرجعون وقرأ الكوفي

والباقون ساحران يعنون موسى وهارون وقيل وحممدا صلوات اهللا عليهم أمجعني وسحران كذلك على -تظاهرا
حذف مضاف أي كل واحد منهما ذو سحر وقيل عىن بذلك التوراة والقرآن ونصب فتقبال على جواب األمر 

  بقوله ثق واهللا أعلم
)٩٥٠(  

  ـِفظُْتُه َوِفي ُخِسَف الْفَْتَحَتْينِ حَفٌْص تََنخَّالَـ)َح(َوَيْجَبى َخِليطٌ َيْعِقلُونَ 

بالتذكري والتأنيث ظاهر ألن تأنيث الثمرات غري حقيقي ومعىن قوله خليط أي مألوف -جيىب إليه-اخلالف يف
بو معروف ليس بغريب أي تذكري جيىب خليط مل يؤنثه سوى نافع وأما وما عند اهللا خري وأبقى أفال تعقلون فقرأه أ

خلسف بنا فقرأه على بناء الفعل للفاعل حفص على -عمرو وحده بالغيب وغريه باخلطاب ومها أيضا ظاهران وأما
معىن خلسف اهللا بنا وقرأ غريه على بناء الفعل للمفعول بضم اخلاء وكسر السني ومعىن تنخال اختار حفص يف 

وال يؤخذ من الضد إال كسر السني وأما ضم اخلاء خسف الفتحني يعين فتح اخلاء والسني ومل يذكر قراءة الباقني 
، يف املائدة وعبارته هناك جيدة وضم استحق افتح حلفص ) استحق عليهم(فإن الضم ضد اجلزم ونظري القراءتني هنا 

وكسره وكأنه أشار هنا بالفتحني إىل قراءته هناك أو إىل قوله يف أول السورة ويف نرى الفتحان فإهنما فتحا ضم 
  فكذا يف خسف واهللا أعلموكسر 

)٩٥١(  
  َوِعْنِدي َوذُو الثُّْنياَ َوإِنِّي أَْرَبٌع لَعَلِّي معاً رَبِّي ثَالَثٌ َمِعي اْعَتالَ

ستجدين إن شاء -فيها اثنتا عشرة ياء إضافة عندي أو مل يعلم فتحها نافع وأبو عمرو واختلف فيها عن ابن كثري
ا بقوله وذو الثنيا أي واللفظ املصاحب للثنيا والثنيا االسم من االستثناء فتحها نافع وحده وهي اليت عرب عنه-اهللا

وإمنا عرب عنها بذلك ألن بعدها إن شاء اهللا وهذا اللفظ يطلق عليه علماء الشريعة وغريهم لفظ االستثناء باعتبار 
رجل فقال إن شاء اهللا فقد أصل اللغة ألهنا ثبت اللفظ املعلق هبا عن القطع بوقوع موجبه ويف احلديث إذا حلف ال

استثىن وقد تقدم يف باب ياءات اإلضافة التعبري عنها بقوله وما بعده إن شاء وإمنا مل ينص عليها بلفظها كما فعل يف 
أخواهتا ألهنا لفظة ال ميكن أن تدخل يف وزن الشعر أصال الجتماع مخس حركات فيها متوالية مث قال وإين أربع أي 

ؤنث هذه األلفاظ باعتبار الكلمات كقوله بعده ريب ثالث وتارة يذكر باعتبار اللفظ كقوله أربع كلمات فتارة ي
فتح -إين أخاف أن يكذبون -إين أنا اهللا رب العاملني-إين آنست-وذو الثنا وذلك على حسب ما يؤاتيه نظمه أراد

لعلي أطلع فتحهما احلرميان لعلي آتيكم -فتحها نافع وحده-وإين أريد أن أنكحك-الثالث احلرميان وأبو عمرو
فأرسله -ريب أعلم من فتح الثالث احلرميان وأبو عمرو-ريب أعلم مبن-عسى ريب أن يهديين-وأبو عمرو وابن عامر

فتحها حفص وحده وقوله يف آخر البيت اعتال ، هو خرب وعندي وما بعده أي اعتال املذكور يف تبني -معي ردأ
لواجب على هذا التقدير نصب أربعا وثالثا على احلال أي اعتال هذا وذا يف ياآت اإلضافة يف هذه السورة وكان ا



وإن جعل إين أربع مبتدأ وخرب " وياءاهتا عين وإين مثانيا"حال كوهنما على هذا العدد كما قال يف آخر سورة هود 
جة إىل ذلك وفيها وكذا ريب ثالث احتاج كل واحد من هذه األلفاظ إىل خرب فريك الكالم ويكثر اإلضمار فال حا

وواحدة فيها تزاد يكذبون قال (قال سنشد أثبتها يف الوصل ورش وحده وقلت يف ذلك ، -يكذبون-زائدة واحدة
  ، أي مل يبق شيء من الزوائد إىل سورة سبأ وتال) وما شيء إىل سبأ تال

  مبعىن تبع ما تقدم من ياءآت الزوائد واهللا أعلم
  سورة العنكبوت

)٩٥٢(  
  َوْهَو َحْيثُ َتنَزَّالَ) حَقاًّ(َخاِطْب َوَحرِّْك َوُمدَّ ِفي النَْنَشاءة ) ْحَبةٌُص(َيَرْوا 

أي تروا قراءة صحبة فحذف املضاف للعلم به مث بني القراءة ما هي فقال خاطب أي باخلطاب ومل ولو مل يبينها ملا 
وإن -وجه اخلطاب أن قبله- اخللقأو مل يروا كيف يبدئ اهللا-محلت إال على ضد اخلطاب وهو الغيب إلطالقه يريد

والنشأة بإسكان الشني والقصر على وزان الرأفة والرمحة -فقد كذب أمم من قبلكم-ووجه الغيبة-تكذبوا
والنشاءة بفتح الشني واملد على وزان الكآبة كالمها لغة وقد حكى فتح مهزة الرأفة ومدها أيضا ولغة القصر أقوى 

ة والقراءة املعروفة قال أبو علي حكى أبو عبيد النشأة مل يذكر املمدود قال وهو يف قال أبو عبيد هي اللغة السائر
القياس كالرأفة والرآفة والكأبة والكآبة قال مكي وهو مصدر من غري لفظ ينشيء والتقدير مث اهللا ينشئ األموات 

ولقد علمنت (ة وأن عليه النشأة فينشئون النشأة اآلخرة وقوله وهو حيث تنزال يعين هنا ويف سوريت النجم والواقع
، قال صاحب التيسري ووقف محزة على وجهني يف ذلك أحدمها أن يلقى حركة اهلمزة على الشني مث ) النشأة األوىل

  يسقطها طردا للقياس والثاين أن يفتح الشني ويبدل اهلمزة ألفا اتباعا للخط قال ومثله قد مسع من العرب واهللا أعلم
)٩٥٣(  

  ـْنَدالَ)َعمَّ َصـ(َواِتِه َوَنوِّْنُه وَاْنِصْب َبيَْنكُْم )ُر(ـقُّ )َحـ(ملَْرفُوُع َمَودَّةً ا

رفع مودة على أهنا خرب إن إن كانت ما موصولة أي إن الذي اختذمتوه من دون اهللا أوثانا ذو مودة بينكم وإن كانت 
احلياة الدنيا ومن نصب مودة فال يكون ما  ما كافة فمودة خرب مبتدأ حمذوف أي هي مودة بينكم أو مبتدأ واخلرب يف

يف إمنا إال كافة ونصبها على أهنا مفعول من أجله ويكون اختذ على هذا الوجه وعلى قراءة الرفع متعديا إىل مفعول 
، وجيوز أن يكون مودة ثاين مفعويل اختذوا أمياهنم جنة وبينكم بالنصب ظرف ) أختذمت عند اهللا عهدا فلن(واحد حنو 

ب باملصدر الذي هو مودة وجيوز أن يكون صفة له أي مودة كائنة بينكم وخفض بينكم باإلضافة إىل مودة منصو
، واملعىن على ما تعطيه قراءة النصب ومل يقرأ ) شهادة بينكم(املنصوبة واملرفوعة على وجه االتساع يف الظروف حنو 

دة خفض بينكم وهم ابن كثري وأبو عمرو أحد برفع مودة ونصب بينكم ولو قرئ جلاز وإمنا كل من رفع مو
والكسائي ومن نصب مودة اختلفوا فمنهم من خفض بينكم أيضا وهم محزة وحفص ومنهم من نصبهما معا وهو 

نافع وابن عامر وأبو بكر وال يستقيم النصب إال بتنوين مودة وكل من خفض بينكم أسقط التنوين من مودة ألجل 
من نصب وقد سبق معىن صندال يف سورة األنعام ونصبه هنا على التمييز أو احلال اإلضافة سواء يف ذلك من رفع و

  على تقدير ذا صندل يشري إىل حسنه وطيبه واهللا أعلم
)٩٥٤(  

  الَ)ُصْحَبةٌ َد(ـاِفظٌ َوُمَوحٌِّد ُهَنا آَيةٌ ِمْن َربِِّه )َحـ(ـْجٌم )َنـ(َوَيْدُعونَ 



فالغيب فيه -إن اهللا يعلم ما يدعون من دونه من شيء-جم لالهتداء به أرادأي قراءة جنم حافظ والعامل يعرب عنه بالن
واخلطاب ظاهران فالغيبة تعود إىل مثل الذين اختذوا واخلطاب هلم وأما التوحيد واجلمع يف وقالوا لوال أنزل عليه 

وقد سبق معىن دال فقد تقدم مثلهما مرارا وموحد خرب مقدم وآية من ربه مفعول به وصحبة مبتدا -آيات من ربه
وذكر اخلرب ولفظ دال مفرد باعتبار لفظ صحبة ألنه مفرد وجيوز أن يكون موحد مبتدأ وصحبة فاعله على رأي من 

  يقول اسم الفاعل غري معتمد واهللا أعلم
)٩٥٥(  

  الَـلِّ)حـُ(ـاِفيِه )صـَ(ـفٌْو َوَحْرفُ الرُّومِ )َصـ(َويُْرَجُعَن ) ِحْصٌن(َوِفي َوَنقُولُ الَْياُء 
مث إلينا -الثاء والنون فيه ظاهرتان وقد سبق هلما نظائر والغيب يف قوله-ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون-يرد

مث يعيده (والذي يف الروم  -يا عبادي الذين آمنوا-واخلطاب لقوله تعاىل-يوم يغشاهم العذاب-ألن قبله-يرجعون
النون وأطلق يرجعون ألن ضده اخلطاب وال جيوز أن يكون ، وقيد الناظم بقوله الياء ألن ضده ) مث إليه يرجعون

استغىن عن تقييد يرجعون بالياء بتقييد يقول كما قال يف سورة النساء ويا سوف يؤتيهم عزيز ومحزة سنؤتيهم ألن 
ويقول الضد مث يف القراءتني متحد وهو النون وهنا اختلف الضد فالقراءة بالغيب ال يقيدها بالياء أبدا إمنا بطلقها 

بالغيب وهذا من دقاق ما اشتمل عليه هذا النظم فاعرفه وما أحسن قوله صافيه حلال أي كثري احللول فيه ألجل 
  صفائه

)٩٥٦(  
  ـمْلَالَ)َشـ(َوذَاُت ثَالٍَث ُسكََّنْت َبا ُنُبوِّئَْنَن َمْع ِخفِِّه َوالْهَْمُز بِالَْياِء 

لفظ با ضرورة وهو مبتدأ وذات ثالث خربه مقدم عليه أي  فقصر-لنبوئنهم من اجلنة غرفا-أي با قوله تعاىل
صارت ذات ثالث نقط وإذا نقطت صورة الباء بثالث صارت ثاء وقوله سكنت صفة لذات ثالث كما تقول هند 
امرأة حسنة أي هذه الباء ثاء ساكنة واهلاء يف خفة تعود على لفظ نبوئن أراد ختفيف الواو وهو مشكل فإن يف لفظ 

فني مشددين الواو والنون وليس يف تشديد النون خالف والواو يف قوله واهلمز واو احلال أي صار ثاء نبوئن حر
ساكنة مع خفة الواو يف حال كون اهلمزة أسرع بالياء أي أتى بالياء يف مكانه أي أبدل اهلمز ياء فصارت القراءة 

أقام وأثويته إذا أنزلته منزال يقيم فيه قال الفراء ،  لنثوينهم من الثواء وهو اإلقامة قال الزجاج يقال ثوى الرجل إذا
، سواء معناه أتزلته قال الزخمشري ثوى غري متعد فإذا تعدى بزيادة مهزة النقل مل ) وكل حسن بوأته وأثويته منزال(

ى لننزهلم يتجاوز مفعوال واحدا حنو ذهب وأذهبته والوجه يف تعديته إىل ضمري املؤمنني وإىل الغرف إما إجراؤه جمر
ونبوئنهم أو حذف اجلار واتصال الفعل أو تشبيه الظرف املؤقت باملبهم ، قلت فهذا جواب ما روي عن اليزيدي 

لنبوئنهم يف (أنه قال لو كان لنثوينهم لكان يف غرف واختار أبو عبيد القراءة األخرى إلمجاعهم على اليت يف النحل 
فيه فهذا مثله وإن كان ذاك يف الدنيا وهذا يف اآلخرة فاملعىن فيهما واحد  ، قال ال نعلم الناس خيتلفون) الدنيا حسنة

قال ورأيت هذا احلرف الذي هو يف العنكبوت يف الذي يقال له اإلمام مصحف عثمان بالياء معجمة ، قلت وهذا 
إذ بوأنا إلبراهيم و(، ) ولقد بوأنا بين إسرائيل مبوأ صدق(بعد ما نقطت املصاحف وكثر هذا اللفظ يف القرآن حنو 

أن تبوءا لقومكما مبصر (، وقال ) نتبوأ من اجلنة حيث نشاء(، وقال ) يتبوأ منها حيث يشاء(، وقال ) مكان البيت
، وقيل لفظ الثواء الئق بأهل اآلخرة هي دار القرار وروى عن الربيع بن خيثم أنه قرأها كذلك وقال الثواء ) بيوتا

  وقد قال اهللا تعاىليف اآلخرة والتبوة يف الدنيا 



، وهو يف آخر هذه السورة فناسب أن يقال للمؤمنني حنو ذلك يف ) أليس يف جهنم مثوى للكافرين(يف حق الكفرة 
  ، أي مقيما عندهم مستمرا بني أظهرهم واهللا أعلم) وما كنت ثاويا يف أهل مدين(اجلنة وقال سبحانه وتعاىل ، 

)٩٥٧(  
  ـدًى َورَبِّي ِعَباِدي أَْرِضيَ أَلْبَابَِها اْنَجالَ)َنـ(ـا )َجـ(ـجَّ )َحـ(ـَما ـ)كَ(َوإِْسكَانُ َولْ فَاكِْسْر 

وهي -ليكفروا-يعين كسر الم وليتمتعوا وقد تقدم يف احلج أن الم األمر جيوز كسرها وإسكاهنا وهي معطوفة على
وقيل األوىل الم كي والثانية الم -اعملوا ما شئتم-أيضا الم األمر بدليل إسكان ما عطف عليها وهو أمر هتديد حنو

، قال أبو عبيد إمنا جيوز هذا لو كانت فليتمتعوا ) ليكفروا مبا آتيناهم فتمتعوا(األمر ونظري ذلك قوله تعاىل يف النحل 
بالفاء ألن الفاء قد يستأنف هبا اخلرب وإمنا معىن الواو والعطف فكيف يترك العطف ويرجع إىل األمر والفاء يف قوله 

أسكنها -يا عبادي الذين آمنوا-فتحها نافع وأبو عمرو-كسر زائدة وفيها ثالث ياآت إضافة مهاجر إىل ريب إنهفا
  فتحها ابن عامر وحده-إن أرضي واسعة-محزة والكسائي وأبو عمرو

  من سورة الروم إىل سورة سبأ
)٩٥٨(  

  ـالَ)ُعـ(ِمَني اكِْسرُوا كَا ِللَْعالَ)َز(َوبِنُونِِه ُنِذيُق ) َسَما(َوَعاِقَبةُ الثَّانِي 

هذا هو الثاين املختلف يف رفعه ونصبه ، واألول ال خالف يف رفعه وهو كيف -مث كان عاقبة الذين أساءوا-يريد
فوصف عاقبة وهو مؤنث بالثاين على تأويل وهذا اللفظ الثاين وإمنا مل ينونه ألنه حكى -كان عاقبة الذين من قبلهم
نون ألنه مضاف إىل الذين واعتذر الشيخ عن كونه مل ينونه بأنه حذف التنوين اللتقاء لفظه يف القرآن وهو غري م

املوضع الثاين وال حاجة إىل هذا االعتذار فالكلمة نفي القرآن ال تنوين فيها وقد قال بعد -وعاقبة-الساكنني أو أراد
ذيقهم بعض الذي عملوا وهو ملبس هذا يذيق ذكا بالنصب فأي عذر لنصبه لوال أنه حكى لفظه يف القرآن وهو لن

ومل يقيد القراءة يف عاقبة وكان ذلك إشارة إىل رفعها ملدلول مسا والباقون بنصبها -وليذيقكم من رمحته-بقوله تعاىل
فهي إن رفعت اسم كان وإن نصبت خربها والسوأى بعد ذلك هو اخلرب أو االسم وهو كناية عن العذاب وهو 

ى تقدير ألن كذبوا وجيوز أن يكون السوأى مصدر كالرجعى والبشرى أي أساءوا تأنيث األسوأ وإن كذبوا عل
-أن كذبوا-اإلساءة الشنيعة وهي الكفر أو نعتا ملوصوف حمذوف أي أساء واخلالل السوأى واخلرب أو االسم قوله

مل يظفر يف كفره مث كان عاقبة املسيء التكذيب بآيات اهللا تعاىل أي -ومعىن الذين أساءوا أي أشركوا والتقدير
وشركه بشيء إال بالتكذيب بآيات اهللا وجيوز أن يكون السوأى هو اخلرب أو االسم ال على املعىن املتقدم بل على 

أن كذبوا عطف بيان أو بدال وجيوز على هذا التقدير على -فيكون-أن كذبوا-تقدير الفعلة السوأى مث بينها بقوله
بل معىن أساءوا السوأى أي فعلوا اخلطيئة السوأى وخرب كان حمذوف إرادة قراءة الرفع أن ال يكون للسوأى خربا 

أن -اإلهبام ليذهب الوهم إىل كل مكروه كل هذه األوجه منقولة وهي حسنة وقيل جيوز أن تكون إن يف قوله
ل مث قال ، مفسرة مبعىن أي كذبوا ، وهذا فيه نظر فإن من شرط أن املفسرة أن يأيت بعدها فعل يف معىن القو-كذبوا

  وبنونه نذيق أي ونذيق زكا وهي نون العظمة وقراءة الباقني بالياء أي ليذيقهم اهللا

جعله مجع عامل واحد العلماء وكما قال تعاىل يف آية أخرى -إن يف ذلك آليات للعاملني-وكسر حفص الالم من قوله
، وفتح الباقون الالم جعلوها مجع عامل ) لمونإن يف ذلك آليات لقوم يع(، ويف موضع آخر ) وما يعقلها إال العاملون(

  أي لكافة الناس وعال حال أي ذو عال



)٩٥٩(  
  ـالَ)َعـ(ـَرفاً )َشـ) (كُْم(َتى وَاْجَمُعوا آثَارِ)أَ(ِلَيرُْبوا ِخطَاٌب ُضمَّ وَالَْواُو َساِكٌن 

طاب على هذا التقدير أي ذو خطاب مضموم يعين تاء مضمومة ، وقال الشيخ جيوز أن يكون ضم أمرا ، قلت خ
أنتم سكنت الواو ألهنا واو -وما أتيتم من ربا لتربوا-يكون حاال أي ضم لتربوا ذا خطاب فكان الواجب نصبه أي

قراءة نافع وحده وقراءة الباقني على الغيب بياء مفتوحة وواو -الضمري يف تربون وحذفت النون للنصب وهذه
-مرفوع فظهر النصب يف آخره والتقدير لريبوا ذلك الربا ، وأما منصوبة ألنه فعل مضارع خال من ضمري بارز

رسالته ورساالته وكلمة وكلمات وذرية -فاإلفراد فيه واجلمع سبق هلما نظائر مثل-فانظر إىل آثار رمحة اهللا
 اإلفراد يراد به اجلنس ووجه اجلمع ظاهر ومعىن كم شرفا عال كم عال شرفا واملميز حمذوف أي كم مرة-وذريات

  وقع ذلك واهللا أعلم
)٩٦٠(  

  ـاِئزاً وَُمَحصِّالَ)فَـ(َوَرْحَمةً اْرفَْع ) ِحْصنُُه(َوَيْنفَُع كُوِفيٌّ َوِفي الطُّولِ 
، تذكري الفعل يف ذلك وتأنيثه ) يوم ال ينفع الظاملني معذرهتم(ويف غافر -فيومئذ ال ينفع الذين ظلموا معذرهتم-يريد

ث ولكنه تأنيث غري حقيقي ونافع أنث هنا وذكر يف سورة الطور مجعا بني ظاهران من قبل أن لفظ معذرة مؤن
يف أول لقمان فهي معطوفة على هدى وهدى يف موضع نصب على احلال أو املدح أو يف -ورمحة-اللغتني وأما

موضع رفع على تقدير هو هدى ورمحة أو خرب بعد خرب أي تلك هدى ورمحة أو يكون هدى منصوبا ورمحة مرفوعا 
  ي وهو رمحة واهللا أعلمأ
)٩٦١(  

  ـالَ)حـَ(ـْرُعُه )َشـ(ذْ )إِ(ـْم ُتَصعِّْر بِمدٍّ َخفَّ )ِصحَابِهِـ(َويَتَِّخذَ املَْرفُوُع غَْيُر 

النصب عطف على ليضل والرفع على يشتري أو على االستئناف واهلاء يف يتخذها آليات -ويتخذها هزوا-يريد
ة غري صحاهبم على حذف مضاف وصاعر خده وصعره واحد كضاعف الكتاب أو للسبيل وتقدير البيت قراء

وضعف ومعنامها اإلعراض عن الناس تكربا والصعر امليل يف اخلد خاصة وقوله خف ليس صفة للمد ولكنه خرب بعد 
  خرب ألن اخلف يف العني أي تصاعر ممدود خفيف

)٩٦٢(  
  عَْتالَ)ا(ْسنٍ )ُحـ(ـْن )َعـ(َتنْوِيَن َوِفي نِْعَمٍة َحرِّْك َوذُكَِّر َهاُؤَها َوُضمَّ َوالَ 

حرك أي افتح العني وذكر هاؤها أي جعلت هاء الضمري اليت للمذكر املفرد يف مثل -وأسبغ عليكم نعمه-يريد
، وليست هاء تأنيث مث قال وضم أي وضم ذلك اهلاء وال تنوين لتأخذ بضد ذلك للقراءة األخرى ) أكرمه ونعمه(

-ظاهرة وباطنة-ل اخلالف أن هذا احلرف يقرأ باإلفراد واجلمع كنظائر له سلفت وقولهوهي اليت لفظ هبا فحاص
، مل خيتلف يف ) وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها(صفة لنعمة يف قراءة اإلفراد وحال يف قراءة اجلمع وقد قال تعاىل 

  افراده
)٩٦٣(  

  َتطَوَّالَ) ِحْصٌن(َخلْقَُه التَّْحرِيُك  ـشاَ)فـَ(ِسَوى اْبنِ الَْعالَ َوالَْبْحُر أُخِْفى ُسكُوُنُه 



والبحر مبتدأ خربه سوى ابن العال على تقدير قراءة غري أيب عمرو فأبو عمرو وحده نصبه عطفا على اسم أن أي 
ولو أن البحر ميده والرفع على وجهني منقولني ذكرمها الزجاج والزخمشري وغريمها ، أحدمها أنه مبتدأ وميده اخلرب 

ة يف موضع احلال ، والثاين أن يكون عطفا على موضع إن وامسها وخربها ألن اجلميع يف موضع رفع ألنه واجلمل
فاعل فعل مضمر أي ولو وقع ذلك والبحر ممدودا بسبعة أحبر فيمده على هذا الوجه حال من البحر وهذا العطف 

حمل اجملموع منها ومن امسها وخربها وإمنا  جائز بال خالف وإمنا املمتنع العطف حمل على اسم أن املفتوحة فقط دون
جيوز العطف بالرفع على حمل االسم فقط مع إن املكسورة والفرق أن اسم املفتوحة بعض كلمة يف التقدير خبالف 
اسم املكسورة فمهما وقعت املفتوحة يف موضع رفع جاز العطف بالرفع على حمل اجملموع منها ومن امسها وخربها 

إن اهللا برئ من املشركني (ى حمل املكسورة إمنا كان من أجل ذلك وعليه حيمل قوله تعاىل كما أن العطف عل
خرب مقدم عليه وقد سبق تقرير هذا الفصل -وأذان من اهللا-، ألن أن وما بعدها مبتدأ ورسوله عطف عليه) ورسوله

العني بالعني رفعا فكذلك كان يلزم أهل يف سورة املائدة ولذلك قال أبو عبيد الرفع هنا حجة ملن قرأ اليت يف املائدة 
هذه القراءة أن يرفعوا تلك وأما فال تعلم نفس ما أخفي بفتح الياء فعلى أنه فعل ماض وبسكوهنا هو فعل مضارع 

بفتح الالم فعل أن يكون مجلة واقعة صفة لشيء قبله فيكون -أحسن كل شيء خلقه-مسند إىل املتكلم سبحانه وأما
فتكون يف موضع نصب وإذا سكنت الالم بقي لفظه مصدرا -كل شيء -أن يكون صفة لقوله يف موضع خرب وجيوز

-أحسن كل شيء -ونصبه على البدل من كل شيء أو هو منصوب على أنه مصدر دل عليه ما تقدم من قوله
 خلقه على فكأنه قال خلق كل شيء فهو من باب اقتران املصدر بغري فعله اللفظي ولكن مبا هو يف معناه واهلاء يف

  هذا تعود إىل اهللا تعاىل
)٩٦٤(  

  ـذاً َوقُلْ بِماَ َيْعَملُونَ اثْناَِن َعْن َولَِد الَْعالَ)َشـ(لَما َصَبرُوا فَاكِْسْر َوَخفِّْف 
ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا (أي اكسر الالم وخفف امليم فاملعىن لصربهم كما قال يف األعراف 

هم والقراءة األخرى ملا بفتح الالم وتشديد امليم أي حني صربوا وقوله شذا أي ذا شذاء وقرأ ، أي بصرب) صربوا
، بالغيب فيهما والباقون ) مبا تعملون بصريا إذ جاءوكم(، يف أول األحزاب وبعده ) مبا يعملون خبريا(أبو عمرو 

) مبا تعملون خبريا بل ظننتم(تح أيضا اثنان باخلطاب ووجههما ظاهر فهذا معىن قوله مبا يعملون اثنان ويف سورة الف
  ، واخلالف يف الثاين كما يأيت يف موضعه واألول بتاء اخلطاب أمجاعا واهللا أعلم) مبا تعملون بصريا هم الذين كفروا(
)٩٦٥(  

  ـمَّالَ)ُهـ(ـجَّ )َحـ(كَا َوبِياٍَء َساِكنٍ )ذَ(َوبِالَْهْمزِ كُلُّ الَّالِء وَالْياَِء بَْعَدُه 

والالء مل (-)والالء يئسن(، ويف الطالق ) إال الالء ولدهنم(وما جعل أزواجكم الالء ويف اجملادلة -ي حيث جاء هناأ
، قرأ اجلميع الكوفيون وابن عامر هبمزة بعدها ياء ساكنة الالءى على وزن القاضي والداعي فهذا هو أصل ) حيضن

اء بالرفع على االبتداء مث ذكر أن أبا عمرو والبزي قرأ بياء الكلمة أي كل الالء باهلمز والياء بعده وجيوز والي
ساكنة من غري مهز فكأهنما حذفا اهلمز وبقيت الياء الساكنة إال أهنم ال يوجهون هذه القراءة هبذا إمنا يقولون 
لوجه حذفت الياء لتطرفها كما حتذف من القاضي وحنوه مث أبدل من اهلمزة ياء ساكنة وهذه القراءة على هذا ا

يف قراءة من سكن ياء وشبهه جوز ذلك ما يف -حمياي-ضعيفة ألن فيها مجعا بني ساكنني فالكالم فيها كما سبق يف
األلف من املد ولكن شرط جواز مثل هذا عند أئمة اللغة املعتربين أن يكون الساكن الثاين مدغما وال يرد على هذا 



-حمياي-والوقف حيتمل اجتماع الساكنني فإن وقف علىص ن ق ألن أمساء حروف التهجي موضوعة على الوقف 
فهو مثله وإمنا الكالم يف الوصل وأما إجازة بعضهم اضربان واضربنان بإسكان النون والتقت حلقتا -أو الالئي

البطنان بإثبات األلف فشاذ ضعيف عندهم واهللا أعلم ، وقوله حج مهال أي غلبهم يف احلجة وقد تقدم شرح مهال 
ءات اإلضافة يف قوله إال مواضع مهال وهو مجع هامل واهلامل البعري املتروك بال راع أي غلب يف احلجة يف باب يا

  قوما غري حمتفل هبم يشري إىل تقوية اإلسكان وأنه له ضعف
)٩٦٦(  

  ـجِّالَ)ُبـ(اِكيِه )َز(َوكَالَْياِء َمكُْسوراً ِلَوْرشٍ َوَعْنُهَما َوِقْف ُمْسِكناً َوالَْهْمُز 

وسهل ورش اهلمزة بني بني وهو املراد بقوله كالياء مكسورا ألهنا صارت بني اهلمزة والياء املكسورة وهذا قياس أي 
ختفيفها ألهنا مهزة مكسورة بعد ألف وهذه القراء مروية عنهما أي عن أيب عمرو والبزي وهو وجه قوى ال كالم 

أ أبو عمرو وورش والبزي وذكر غريهم بتليني اهلمزة فيه ذكره مجاعة من األئمة املصنفني كصاحب الروضة قال قر
ليس بعد اهلمزة ياء وقرأ أبو عمرو -الالء-من غري ياء بعدها وهو ظاهر كالم ابن جماهد فإنه قال قرأ ابن كثري ونافع

نص خمفوضة غري مهموزة وال ممدودة و-الالء-شبيها بذلك غري أنه ال يهمز وكذا قال أبو عبيد قرأ نافع وأبو عمرو
مكي على اإلسكان ومل يذكر صاحب التيسري غريه هلما وقال يف غريه قرأت على فارس ابن أمحد بكسر الياء كسرة 
خمتلسة من غري سكون وبذلك كان يأخذ أبو احلسني بن املنادي وغريه وهو قياس تسهيل اهلمز قال الشيخ وقد قيل 

مما يدل على أنه تليني وليس -الالء يئسن-إظهار أيب عمرو يفإن الفراء عربوا عن التليني هلؤالء باإلسكان ، قالوا و
بإسكان ، قلت قد سبق يف باب اإلدغام الكبري تقرير هذا وذكر أبو علي األهوازي الوجهني عنهما ، قوله وقف 
 مسكنا أي مسكنا للياء هلؤالء ألن الوقف حيتمل اجتماع الساكنني ، قال يف التيسري وإذا وقف يعين ورشا صريها

ياء ساكنة قال ومحزة إذا وقف جعل اهلمزة بني بني على أصله ومن مهز منهم ومن مل يهمز أشبع التمكني لأللف يف 
احلالني إال ورشا فإن املد والقصر جائزان يف مذهبه ملا ذكرناه يف باب اهلمزتني ، قلت هو ما نظمه الشاطيب رمحه اهللا 

، مث ذكر أن قنبال وقالون قرأ باهلمز من غري ياء بعده فإذا وقفا " تالبي...."وإن حرف مد قبل مهز مغري(بقوله ، 
  أسكنا اهلمز ويف قراءة أيب عمرو والبزي من املد والقصر مثل ما يف قراءة ورش واهللا أعلم

)٩٦٧(  
  بَّالَ)ذُ(َوَتظَّاَهُرونَ اْضُمْمُه َواكِْسْر ِلعاَِصمٍ َوِفي الَْهاِء َخفِّْف َواْمُددِ الظَّاَء 

اضمم التاء واكسر اهلاء لعاصم وهو داخل أيضا يف رمز من خفف اهلاء ومد الظاء وخففها كما يف البيت اآليت  أي
فقراءة عاصم تظاهرون مضارع ظاهر مثل قاتل وقرأ ابن عامر تظاهرون على اللفظ الذي يف بيت الناظم وهو 

رأ محزة والكسائي مثله إال أهنما خففا الظاء مضارع تظاهر مثل تقاتل واألصل تتظاهرون فأدغم التاء يف الظاء وق
بتشديد الظاء واهلاء من تظهر مثل تكلم وأدغموا -تظهرون-ألهنما حذفا الياء اليت أدغمها ابن عامر وقرأ الباقون

  التاء يف الظاء
)٩٦٨(  

  فَالَـْو)َنـ(ـْبٌت َوِفي قَْد َسِمْع كََما ُهَنا َوُهناََك الظَّاُء ُخفَِّف )ثَـ(َوَخفَّفَُه 
أي خفف الظاء قاريء ثبت وهم الكوفيون ويف قد مسع اهللا موضعان حكمهما ما ذكر هنا إال أن الظاء مت مل خيففه 

إال عاصم وحده ألنه يقرأ يظاهرون من ظاهر ومل خيفف الظاء محزة والكسائي ألنه مل جيتمع تاآن فتحذف الثانية 



لخطاب الذين يظهرون منكم والذي يظاهرون من نسائهم منهما ألن موضعي سورة قد مسع فعلهما للغيبة ال ل
  ولكن أدغما التاء يف الظاء كما يقرأ ابن عامر والنوفل السيد املعطاء ونصبه على احلال أي ذا نوفل أي قاريء سيد

)٩٦٩(  
  ـالَ)ُحـ(ـي )ِفـ(قَْصُر َوْصلِ الظَُّنوِن وَالَرُسولَ السَّبَِيال َوْهَو ِفي الْوقَْف ) َحقُّ ِصَحابٍ(َو

-وبعده-يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال-وتظنون باهللا الظنونا-أي قصروا هذه الكلمات الثالث يف الوصل وهي
وإثبات األلف يف تلك -وهو يهدي السبيل -رمست هذه الثالثة باأللف هنا ومل ترسم يف قوله-فأضرنا السبيال

أن لن (القرآن وقد يندر يف بعض الصور ماال يشاكل ومنه املواضع لتشاكل الفواصل وهو مطلوب مراعا يف أكثر 
يف احلاقة ) باخلاطئة(-باهلمز وكذا) وكل يوم هو يف شأن(-، يف سورة االشتقاق فإنه بغري ألف بعد الراء) حيور

اصل وخاطئة يف اقرأ كلتامها مهموز ، وأنا أختار ترك اهلمز يف هذه الثالثة على قراءة محزة يف الوقف لتشاكل الفو
مث قال وهو يف الوقف أي والقصر يف الوقف حلمزة وأيب عمرو فهما يقصران وقفا ووصال على األصل ومد نافع 
وابن عامر وشعبة يف احلالني تبعا خلط املصحف وابن كثري والكسائي وحفص مجعوا بني اخلط واألصل يف احلالني 

، وقصروا يف الوصل وحنوا بذلك ) وىل الالمة الرجال و(فمدوا يف الوقف ألنه حيتمل ذلك كما يف القوايف كقوله ، 
منحى هاء السكت وهذه القراءة هي املختارة ، قال أبو عبيد والذي أحب فيه هذه احلروف أن يتعمد الوقف 

عليهن تعمدا وذلك ألن يف إسقاط األلفات منهن مفارقة اخلط وقد رأيتهن يف الذي يقال لـ اإلمام مصحف عثمان 
مث أمجعت عليها مصاحف األمصار فال نعلها اختلفت فكيف ميكن التقدم على حذفها وأكره أيضا أن مثبتات كلهن 

أثبتهن مع إدماج القراءة ألنه خروج من العربية مل جند هذا عندهم جائزا يف اضطرار وال غريه فإذا صرت إىل 
بعض مذاهب العرب وذلك أهنم الوقف عليها فأثبت األلفات كنت متبعا للكتاب ويكون مع هنا فيها موافقة ل

يثبتون مثل هذه األلفات يف قوايف أشعارهم ومصاريعها ألهنا مواضع قطع وسكت فأما يف حشو ألبيات فمعدوم غري 
-موجود على حال من احلاالت وقال الزجاج الذي عليه حذاق النحويني واملتبعون السنة من حذاقهم أن يقرءوا

وا وإمنا فعلوا ذلك ألن أواخر اآليات عندهم فواصل يثبتون يف آخرها يف ويقفوا على األلف وال يصل-الظنونا
  الوقف

ما حيذف مثله يف الوصل فهؤالء ال يتبعون املصحف ويكرهون أن يصلوا فيثبتوا األلف ألن اآلخر مل يقفوا عليه 
لعتابا وقويل إن أصبت أقلى لوم عاذل وا(فيجروه جمرى الفواصل ومثل هذا يف كالم العرب يف القوايف حنو قوله ، 

إذا (، فأثبت األلف ألهنا يف موضع فاصلة وهي القافثة وأنشد أبو عمرو الداين يف كتاب اإلجياز ، ) لقد أصابن
استأثر اهللا بالوفاء وبالعدل ووىل (، ومن ذلك قول األعشى ، ) اجلوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا

وجه من أثبت يف الوصل أهنا يف املصحف كذلك وهي رأس آية ورءس اآلى تشبه ، وقال أبو علي ) املالمة الرجال
بالقوايف يف حذف الياء منهن -أكرمن وأهانن-بالقوايف من حيث كانت مقاطع كما كانت القوايف مقاطع فكما شبه

وايف وأما يف ، كذلك يشبه هذا يف إثبات األلف بالق) من حذر املوت أن يأتني وإذا ما انتسبت له أتكون(حنو ، 
الوصل فال ينون وحيمل على لغة من ال ينون ذلك إذا وصل يف الشعر ألن من ال ينون أكثر قال أبو احلسن وهي 

لغة أهل احلجاز فأما من طرح األلف يف الوصل فإهنم ذهبوا إىل أن ذلك يف القوايف وليس رءوس اآلي بقواف 
حنو التشديد الذي يلحق احلرف املوقوف عليه قال وهذا  فيحذف يف الوصل كما حيذف غريها فما يثبت يف الوقف

وأن جيري جمرى املوقوف عليه فهو وجه ، -وكتابيه-حسابيه-إذا أثبت يف اخلط فينبغي أن ال حتذف هاء الوقف من



وإذا ثبت ذلك يف القوايف يف الوصل فشأنه يف الفواصل حسن ، قال غريه وأما من قرأ بغري ألف فهو األصل املشتهر 
 كالمهم تقول رأيت الرجل بإسكان الالم ومن العرب من جيري القوايف يف اإلنشاد جمرى الكالم املوزون فيقول ، يف
، فإذا كانوا جيرون القوايف جمرى الكالم غري ) واسئل مبصقله البكري ما فعل (، ) أقلى اللوم عاذل والعتاب (

   يشبهوه باملوزون أوىل واهللا أعلماملوزون فألن يتركوا الكالم غري املوزون على حالته ومل
)٩٧٠(  

  ـالَ)حـُ(و )ذُ(ِفي الْد ُدَخاِن َوآَتْوَها َعلَى الَْمدِّ ) َعمَّ(َمقَاَم ِلَحفْصٍ ُضمَّ َوالثاِن 
، واألول فيها ال خالف يف فتحه وهو ) إن املتقني يف مقام أمني(والثاين يف الدخان -ال مقام لكم فارجعو-يريد-
، كما أمجعوا على فتح مقام إبراهيم وقد سبق يف مرمي الكالم على القراءتني وإن املفتوح ) رميوزروع ومقام ك(

موضع القيام واملضموم مبعىن اإلقامة وأراد ضم امليم األوىل وال جائز أن حتمل على امليم الثانية لوجهني ، أحدمها أن 
ا حركة إعراب ، والثاين لو أريد ذلك لذكر معه التنوين ذلك يف امليم الثانية لو كان لعرب عنه بالرفع ال بالضم ألهن

باملد فإنه مبعىن -وارفعهن ، وأما آلتوها-وال شفاعة-وال خلة-نونه-وال بيع-فال رفث-ألنه من باب وبالرفع نونه
سئلوا فعل أعطوها أي أجابوا إىل ما سئلوه وأتوها بالقصر مبين فعلوها وجاءوها يقال اثبت اخلرب إذا فعلته واملعىن مث 

الفتنة لفعلوها واختار أبو عبيد قراءة املد وقال قد جاءت اآلثار يف الذين كانوا يفتنون بالتعذيب يف اهللا أهنم أعطوا 
ما سأهلم املشركون غري بالل وليس يف شيء من احلديث أهنم جاءوا ما سأهلم املشركون ففي هذا اعتبار للمد يف 

واإلعطاء مع السؤال حسن واملعىن لو قيل -سئلوا-و علي ومما حيسن املد قولهمبعىن أعطوها ، قال أب-آلتوها-قوله
هلم كونوا على املسلمني مع املشركني لفعلوا ذلك وحال يف آخر البيت مصدر مفتوح احلاء وليس بفعل ماض ، 

ل ويقال حكى الشيخ يف شرحه عن الناظم رمحهما اهللا يقال ذو حال أي ذو حسن من حلى يف عينه وصده حيلى قا
أيضا حلى بالشيء أي ظفر به حيلى وقد قال ابن والد إن حال ال يعرف يعين أن املصدر املعروف من هذين الفعلني 

وبئري ذو (إمنا هو حالوة ، قال الشيخ وجيوز أن يكون ذو مبعىن الذي أي على املد الذي حال كقول الطائي 
  ذكره أبو عبيد وأبو علي ، قلت وكأنه أشار بقوله حال إىل ما) حفرت وذو طويت 

)٩٧١(  

  ـقٍّ ُيَضاَعْف ُمثَقَّالَ)َحـ(ـفاً )كـِ(ـدًى َوقَْصُر )َنـ(َوِفي الْكُلِّ َضمُّ الْكَْسرِ ِفي أُْسَوٍة 
الضم والكسر يف أسوة لغتان ومثله قدوة وعدوة بضم القاف والعني وكسرمها وقوله يف الكل يعين هنا ويف املمتحنة 

كسر على األمر وضم الكسر على االبتدا ويضاعف مبتدأ وقصر كفاحق خربه ومثقال حال موضعان وجيوز ضم ال
منه أي يضعف هلا العذاب بالقصر مع تشديد العني وقد تقدم يف سورة البقرة أن ضاعف وضعف لغتان فابن كثري 

اعف يف املوضعني وابن عامر قرأ من لغة ضعف هناك وهنا وأبو عمرو شدد هنا دون مث والباقون قروا من لغة ض
وقال ما كان -ضعفني -واهللا أعلم ، قال أبو عبيد كان أبو عمرو يقرأ هذه وحدها يضعف مشددة بغري ألف لقوله

  أضعافا كثرية فإنه يضاعف وما كان ضعفني فإنه يضعف ، قال أبو عبيد ال نعلم بني ما فرق أبو عمرو فرقا فرقا
)٩٧٢(  

  ـْملَالَ)َشـ(ُحْسنٍ َوَتْعَملْ ُنْؤِت بِالَْياِء ) ِحْصُن(ُع الَْعذَابِ َوبِالَْيا َوفَْتحِ الَْعْينِ َرفْ



الواو يف وبالياء فاصلة ألن هذه مسئلة غري املتقدمة وإن كان اجلميع متعلقا بكالم واحد فالذي تقدم بيان اخلالف 
وهي القراءة بالنون وكسر  يف القصر والتشديد وهذا بيان قراءة من يقرأ بالياء وفتح العني ورفع العذاب وضدها

العني ونصب العذاب ، فكأنه قال ويضاعف بالياء وفتح العني على ما مل يسم فاعله ورفع العذاب ألنه مفعول ما مل 
ضرورة للعلم به وقوله حصن حسن أي رمز ذلك وهو خرب " ورفع العذاب"يسم فاعله ، فأسقط حرف العطف من 
عليه وهو رفع العذاب أي اجملموع حصن حسن فاجتمع أبو عمرو مع  املبتدأ املقدر ، وهو يضاعف وما عطف

وقرأ هو وحده يضعف وكال الفعلني ملا مل يسم فاعله -يضاعف-حصن يف الياء وفتح العني وخالفهم يف املد فقرءوا
م نصب فاتفق معهم على رفع العذاب فبقي ابن كثري وابن عامر على النون وكسر العني على بناء الفعل للفاعل فلز

والقراءات ههنا ثالث -نضعف هلا العذاب-العذاب ألنه مفعوله والنون للعظمة مها من أهل القصر والتشديد فقرأا
، ووجوهها ظاهرة إمنا كان مشكال استخراجها من هذا النظم وقد سهله اهللا تعاىل فاتضح وهللا احلمد ، قوله ويعمل 

وأمجعوا يف -فعطف على يقنت -ئي بالياء أما الياء يف يعملقرأمها محزة والكسا-ويعمل صاحلا نؤهتا-يؤت أراد
وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث ردا -يعمل-يقنت على لفظ التذكري ردا على لفظ من فكذا ما عطف عليه وهو

وأما -على معىن من ألهنا عبارة عن النساء وهلذا رجعت الضمائر بلفظ التأنيث يف نؤهتا أجرها مرتني وأعتدنا هلا
الياء يف يؤهتا فلله تعاىل وقرأ الباقون بالنون للعظمة فقول الناظم بالياء تقييد لقوله يؤت ليكون النون للباقني ألهنا 
أخت الياء يف اصطالحه وال تكون تقييد ليعمل أيضا وإن كان صحيحا من حيث املعىن واللفظ فإهنا بالياء أيضا 

رى فإهنا ليست بالنون فال يكون هذا إىل من باب التذكري والتأنيث ولكن امتنع ذلك خوفا من اختالل القراءة األخ
  فيكون قوله ويعطل مطلقا من غري تقييد ليدل إطالقه له على أنه أراد به التذكري

  فيأخذ للباقني ضده وهو التأنيث ومشلال خرب عن يعمل ويؤت على حذف حرف العطف
)٩٧٣(  

  ـوى َيِحلُّ ِسَوى الَْبْصرِي َوخَاِتَم وُكَّالَ)ثَـ(ـُه ـ)لَ(ذْ َنصُّوا َيكُونَ )ا(َوقَْرنَ افَْتْح 
والباقون بكسرها وكالمها فعل أمر جلماعة النساء فاملفتوح من قررت -وقرن يف بيوتكن-يريد افتح القاف من

باملكان أقر بكسر الراء يف املاضي وفتحها يف املضارع يف قول من أجاز ذلك ونظريه عض من عضضت وقيل من 
يقار إذا اجتمع فيكون مثل خفن اهللا أي اجتمعن يف بيوتكن واملكسور من قررت باملكان أقر بفتح الراء يف  قار

املاضي وكسرها يف املضارع وهي اللغة املعروفة يف قررت باملكان فيكون مثل جدن يف األمر من جددت فيه أو من 
اء وكسرها فتكون عني الفعل حذفت ألنه وقر يقر فيكون مثل عدن من وعد فإن أخذنا ذلك من قررت بفتح ف

ألقيت حركتها على الفاء فحذفت اللتقاء الساكنني هي والم الفعل وحذفت مهزة الوصل استغناء عنها بتحريك 
الفاء واألصل أقررن بفتح الراء األوىل وكسرها وإن قلنا إن قرن بالكسر من وقر يقر فاحملذوف فاء الفعل وهي 

بالفتح من قار يقار فاحملذوف عني الفعل وهي واو أيضا وهذا الوجه حكاه الزخمشري عن أيب الواو وإن قلنا إن قرن 
بالكسر ألنه جيوز من وجهني ال إشكال يف جوازه منهما ومها من -وقرن-الفتح اهلمداين ، وقال أبو علي الوجه يف

 املكان ال جيوز وقد حكى ذلك القرار والوقار وفتح القاف على ما ذكرت من اخلالف زعم أبو عثمان أن قررت يف
بعض البغداديني فيجوز الفتح يف القاف على هذه اللغة إذا ثبتت وقال أبو عبيد والقراءة اليت خنتارها بكسر القاف 

فيكون مأخوذا من الوقار فأما الفتح فإن أشياخنا من أهل العربية كانوا ينكرونه ويقولون إن كان من الوقار فهو 
ا وإن كان من القرار فينبغي أن يكون من أقررنا أو أقررنا قال وقد وجدناها خترج يف العربية من بالكسر على قراءتن



، وأصلها من املضاعف ظللت قال مكي وقيل إن هذه القراءة ) فظلتم تفكهون(وجه فيه بعد وهو شبيه بقوله 
  مشتقة من قررت

ن يف بيوهتن إمنا أمرن بالقرار أو بالوقار يف بيوهتن قال به عينا أقر قال وليس املعىن على هذا مل يؤمرن أن تقر أعينه
فالتذكري فيهما -وال حيل لك النساء-أن يكون هلم اخلرية-واالختيار كسر القاف ألن عليه املعىن الصحيح ، وأما

فيجوز أن  والتأنيث ظاهران وأبو عبيد خيتار التذكري يف هذا وحنوه والثرى بالقصر التراب الندي وباملد املال الكثري
يكون قصره ضرورة وقد تقدم أن الناظم يستعري هذه األشياء وحنوها كناية عن وضوح القراءة وكثرة احلجج هلا 

فوجه الفتح فيه أن الذي خيتم به يقال بفتح التاء وكسرها فكأنه صلى -وردا لكالم من تكلم فيها وأما وخامت النبيني
بياء قال أبو عبيد وبالكسر نقرأ ألن التأويل أنه صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم جعل كخامت ملا ختم به األن

ختمهم فهو خامتهم وكذلك رويت اآلثار عنه يف صفة نفسه أنه قال أنا خامت النبيني مل نسمع واحدا من فقهائنا 
ه آخر النبيني ال يروي هذا احلرف يف حديثه إال بكسر التاء قال الزجاج من كسر فمعناه ختم النبيني ومن فتح فمعنا

نيب بعده والواو يف قول الناظم وقرن وخامت ليست فاصلة بل هي من نفس الكلمة يف القرآن كالياء يف يكون وحيل 
فليست فاصلة أيضا وال معىن هلا هنا فلو أتى بكلمة أوهلا نون رمزا لقراء الفتح لكان أوىل -وكال-وأما الواو يف

الرمز بعد قوله يف البيت اآليت ويأيت بالواو الفاصلة مث يقول وخامت نزال بفتح فيقول نوال أو حنو ذلك ويستغىن عن 
وقل ساداتنا امجع إىل آخره ، فإن قلت لو قال كذلك لكان قد رمز قبل تقييد القراءة وهو قد قال ومن بعد ذكرى 

دمه على التقييد فال كقوله احلرف أمسى رجاله قلت الذي التزمه أن ال يتقدم الرمز على احلرف املختلف فيه أما تق
  مسا العال شذا اجلزم

)٩٧٤(  
  ـفِّالَ)ُنـ(ـفَى َوكَِثرياً ُنقْطَةٌ َتْحُت )كَـ(ـَما َسادَاِتَنا اْجَمْع بِكَْسَرٍة )نـَ(بِفَْتحٍ 

هو مجع سيد وسادات مجع هذا اجلمع وكسر تائه عالمة النصب ألنه مجع سالمة وفتح تاء -إنا أطعنا سادتنا-يريد
فقراءة عاصم وحده بالباء املوحدة -والعنهم لعنا كبريا-عالمة نصبه ألنه مجع تكسري ومثله كتبة وفجرة وأما سادة

قال أبو علي الكري مثل العظم والكثرة أشبه باملعىن ألهنم -إمث كبري-والقراءتان وجههما كما سبق يف البقرة يف
والتنفيل اإلعطاء فقوله نقطة بالنصب ثاين مفعول نفال يلعنون مرة بعد مرة وقوله نفل معناه أعطى نقطة من حتته 

  وجعل النقطة نفال ألهنا دون الثالث اليت للثاء فتلك مبنزلة النفل يف قسم الغنيمة ألهنا دون سهم الغامن واهللا أعلم
  سورة سبأ وفاطر

)٩٧٥(  
  ِليمٍ َمعاً وِالَِمْن رِْجزٍ ِأ) َعمَّ(ـاَع َوَرفُْع خَفِْضِه )َشـ(َوَعاِلمٍ قُلْ َعالَّمِ 

يف -أي قرأه عالم وعامل وعالم كالمها من الصفات كضارب وضراب ويف التشديد مبالغة ويف القرآن عامل الغيب
يف املائدة ويف آخر هذه السورة ومل جيئ عالم الغيب إال يف قراءة محزة ) وعالم الغيوب(-مواضع جممع عليها

ورفع عامل على املدح أي هو عامل -احلمد هللا-باع وريب أو هللا يف قولهوالكسائي ههنا واخلفض يف عامل وعالم على ات
موضعان هنا ويف اجلاثية والرجز أشد العذاب وسيئه وقيل إنه -ومن رجز أليم-ال يعزب عنه-الغيب أو مبتدأ وخربه

الواو يف وكال كالرجس مبعىن القذر فهذا فائدة جعل العذاب فيه باعتبار صفته والواو يف قوله وال ليست فاصلة ك
اليت سبق ذكرها وأما أقل ما اتفق له يف هذه القصيدة من أمثال هذا حنو وخامت وكال وإلياسني بالكسر وصال فإن 



وبالضم واقصر (الواوات يف أوائل هذه الكلم توهم الفصل ألهنا كلمات مل تسبق تقييدا خبالف الواو يف قوله ، 
ها تقييد فلم تضر الواوات يف أوائلها ومعىن وال بكسر الواو متابعة وهو ، فهذه الكلمات كل) واكسر التاء فاتلوا 

  مفعول من أجله من الكالم الذي يأيت بعده أي رفع متابعة ومن رجز أليم مبتدأ وخربه أول البيت اآليت وهو
)٩٧٦(  

  ـْملَالَ)شـُ(الَْياَُء ـِليُمُه وََنْخِسفْ َنَشأْ ُنْسِقطْ بِهاَ )عـَ(لَّ )َد(َعلَى َرفْعِ َخفْضِ الِْميمِ 
هلم عذاب أليم من رجز والياء والنون  على أنه صفة لرجز ورفعها على أنه نعت لعذاب أي-أليم-خفض امليم من
  ظاهران معىن مشلال أي حكم على الياء بالشمول هلذه الثالثة-إن نشأ خنسف هبم األرض أو نسقط-يف قوله تعاىل

)٩٧٧(  
  ـالَ)َحـ(ذْ )إِ(ـاضٍ وَأَْبِدلُْه )َمـ(ـحَّ ِمْنسَأََتْه ُسكُونُ َهمَْزِتِه )َصـ(َوِفي الرِّيُح َرفٌْع 

رفع الريح على االبتداء ولسليمان خربه كما يقول لزيد املال والنصب على إضمار -مان الريحولسلي-يريد
ألن ذلك تسخري لداود عليه السالم واملنسأة العصا -وألنا له احلديد-وسخرنا لسليمان الريح عطفا على معىن

 زجرته وسقته وطردته فهي اسم العظيمة اليت تكون مع الراعي على وزن حمربة وأصلها اهلمز ألهنا من نسأت البعري
آلة من ذلك كاملقدحة واجملرفة فقرأهتا اجلماعة كذلك على األصل وأبدل اهلمزة ألفا نافع وأبو عمرو واهلمز 

، وأسكن ابن ) إذا دليت على املنساة من كرب (املتحرك ال يبدل حرف مد إال مساعا وهذا مسموع قال الشاعر ، 
النحاة ضعيف فإنه يلزم منه أن يوجد ساكن غري األلف قبل هاء التأنيث وهذا ال ذكوان اهلمز ختفيفا وهو عند 

يوجد وقال بعضهم ميكن أن تكون القراءة هبا بني بني وهو القياس يف ختفيف هذه اهلمزة لكن الراوي مل يضبط وقال 
خفش الدمشقي زاد صاحب التيسري ابن ذكوان هبمزة ساكنة ومثله قد جييء يف الشعر إلقامة الوزن وأنشد األ

، فقوله ماض إشارة إىل جوازه أي قد ) صريع مخر قام من وكاته كقومة الشيخ إىل منسأته(الشيخ لبعض األعراب ، 
  مضى حكمه واهلاء يف أبدله للهمز أي أبدل ذلك اهلمز الساكن إذ خال إبداله واهللا أعلم

)٩٧٨(  
  ـتَُبجَّالَ)فَـ(ـاِلًما )َعـ(َوِفي الْكَاِف فَافَْتْح ـذاً )َشـ(َمَساِكنِهِْم َسكِّْنُه َواقُْصْر َعلَى 

إال -مسكنهم-هذه قراءة اجلماعة باجلمع وأفرده محزة والكسائي وحفص فقرءوا-لقد كان لسبأ يف مساكنهم-يريد
أن الكسائي كسر الكاف وفتحها محزة وحفص وكالمها لغة والفتح أقيس واجلمع جيوز أن يكون لكل واحد منهما 

  أعلمواهللا 
)٩٧٩(  

  ـالَ)ُحـ(ـابَ أُكْلٍ أَِضْف )َصـ(ـْم )َسَماكـَ(ُنجَازِي بَِياٍء َوافَْتحِ الزَّاَي َوالْكَفُوَر َرفٌْع 
جيازي إال الكفور على بناء الفعل للمفعول وجنازي بالنون ليكون الفعل مسندا للفاعل والكفور منصوب ألنه 

وصاب أي نزل يعين قد نزل نظائر يف القرآن فيها الفعل مبين -رواذلك جزيناهم مبا كف-مفعول وهو موافق ملا قبله
وقوله مسا هو خرب جيازي والكفور رفع مجلة حالية وكم صاب مجلة أخرى -هل جيوزن إال-ملا مل يسم فاعله حنو

-، مث قال أكل أضف حال أي ذا حال يريد) كذلك جنزي كل كفور(خربية عنه أي كم مرة ورد وسيأيت يف فاطر 
أضاف أبو عمرو أكل إىل مخط فاحنذف التنوين من أكل والباقون مل يضيفوا فبقي منونا وأما -يت أكل مخطذوا

اخلالف يف إسكان الكاف وضمها فقد سبق يف سورة البقرة واختار أبو عمرو التنوين قال ألن األكل ههنا هو 



ة أكثر ، قلت األكل املأكول وهو اجلنا كما اخلمط يف التفسري فالتنوين أوىل به من اإلضافة مع أن أهل هذه القراء
، ومثر كل شيء يطلق عليه اسم شجرته وعلى الشجرة اسم مثرها فكما تقول عندي ) تؤيت أكلها كل حني(قال 

مثرتان وعنب ورمان برفع اجلميع وتنوينه فكذا تقول هذا أكل مخط وأثل وسدر واإلضافة على تقدير مثرة هذا 
كر سبحانه األكل تصرحيا بأن هذا صار مأكوهلم بعد ما كانوا خمولني يف ما شاءوا من مثار النوع من الشجر وإمنا ذ
قال أبو عبيد اخلمط كل شجرة مرة ذات شوك وقال -كلوا من رزق ربكم واشكروا له-اجلنتني املقدم ذكرمها

ة األراك وقال الزجاج كل نبت أخذ طعما من مرارة فلم ميكن أكله مخط وقيل يف كتاب اخلليل اخلمط شجر
اجلوهري هو ضرب من األراك له محل يؤكل واألثل شجر يشبه الطرفاء أعظم منه قال الزخمشري وجه من نون أن 

  أصله

ذواتى أكل أكل مخط فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه أو وصف األكل باخلمط كأنه قيل ذواتى أكل شفيع 
ويسقى من ماء (لى تقدير ذي مخط كما قيل ذلك يف قوله تعاىل ، قلت هو حنو قوهلم مررت بقاع عرفج كله أو ع

، أي ذي صديد وأجاز مجاعة أن يكون بدال ومنعه أبو علي فاختار أن يكون عطف بيان ورجح قراءة ) صديد
اإلضافة فقال ما ذهب إليه أبو عمرو يف قراءته باإلضافة حسن فإن األكل إذا كان اجلناء فإن جناء كل شجرة منه 

وخري اإلضافة ليس يف حسن اإلضافة وذلك ألن اخلمط إمنا هو اسم شجرة وليس بوصف وإذا مل يكن وصفا قال 
ومل جيري على ما قبله كما جيري الوصف على املوصوف والبدل ليس بالسهل أيضا ألنه ليس هو هو وال بعضه ألن 

جه عطف البيان كأنه بني أن اجلناء هلذا اجلناء من الشجرة وليس الشجرة من اجلناء قال فيكون إجراؤه عليه على و
القفار (الشجر ومنه وكان الذي حسن ذلك أهنم قد استعملوا هذه الكلمة استعمال الصفة قال الشاعر يف صفته ، 

، قال أبو احلسن األحسن يف كالم العرب أن يضيفوا ما كان من حنو هذا مثل دار آجر وثوب خز ) ليست خبطمه
رية وليست باجليدة يف العربية وقال الفراء اخلمط يف التفسري هو األراك وهو الرببر قال قال وأكل مخط قراءة كث

-النحاس قال حممد بن يزيد اخلمط كل ما تغري إىل ما ال تشتهي واللنب مخط إذا محض واألوىل عنده يف القراءة
نه عنده فأما اإلضافة فباب بالتنوين على أنه نعت ألكل أو بدل منه ألن األكل هو اخلمط بعي-ذواتى أكل مخط

  جوازها أن يكون تقديرها ذواتى أكل محوضة وأكل مرارة واهللا أعلم
)٩٨٠(  
  ِلَوا َباِعْد بِقَْصرٍ ُمَشدََّدا َوَصدَّقَ ِللْكُوِفيِّ َجاَء ُمثَقَّالَ) َحقُّ(َو

اللواء ضرورة وكىن  باعد مبتدأ وخربه حق لوا ويقصر مشددا حاالن من باعد عاملهما حق ألنه مصدر وقصر لفظ
-باعد بني أسفارنا-بذلك عن شهرة القراءة وكلتامها واضحة باعد وبعد مثل ضاعف وضعف يريد قوله سبحانه

مفعول به يقال وعد مصدوق ومكذوب قال -وظنه-بالتخفيف والتشديد قيل مها سواء-وصدق عليهم إبليس ظنه
، أي كان منهم ما ) فوارس صدقوا فيهم ظنوين (، ، ومن أبيات احلماسة ) ذلك وعد غري مكذوب(اهللا تعاىل 

ظننت فيهم وكذا إبليس ظن أنه يقويهم إال قليال فوقع ذلك وقيل التقدير يف قراءة التخفيف يف ظنه فحذف اجلار 
متعدي الفعل فنصب وقبل التقدير ظن ظنه حنو فعلته جهدك وقيل يف التشديد حق عليهم ظنه أو وجده صادقا 

ع على ختفيف صدق فيكون ظنه بدال من إبليس وقيل أيضا جبواز نصب إبليس ورفع ظنه فكما وروى ظنه بالرف
  صدق إبليس ظنه فكذا صدق ظنه وظنه هو قوله ألغوينهم أمجعني قال ذلك ظنا

)٩٨١(  



  الَـْرعٍ َتَسلَْس)َشـ(ـلَْو )ُحـ(ـاِملٌ َوَمْن أَِذنَ اْضُمْم )كـَ(َوفُزَِّع فَْتُح الضَّمِّ وَالْكَْسرِ 
اخللف يف هذين الفعلني يف إسناد الفعل إىل الفاعل وهو اهللا عز وجل أو ملا مل يسم فاعله وكالمها ظاهر فإن أسند 

فزع إىل الفاعل فالفاعل هو اهللا تعاىل أو ما هناك من احلال قال ابن جين إضمار الفاعل لداللة احلال عليه كثري منه 
فإن كان ال يرضيك حىت تردين إىل (، وكذلك قول الشاعر ، ) ا فائتين إذا كان غد(ما حكاه سيبويه من قوهلم ، 

، أي إن كان ال يرضيك ما جرى أو ما احلال عليه ، قلت وقريء شاذا فزع بتخفيف ) قطري ال أخالك راضيا
ء مشددة الزاي مع البناء للمفعول وقريء أيضا بالراء املهملة والعني املعجمة مع البناء للفاعل أو املفعول والرا
-عن قلوهبم-وخمففة فهذه ست قراءات مع البناء للمفعول واثنان مع البناء للفاعل ومفعول ما مل يسم فاعله قوله

  حنو سري عن البلد ، قال ابن جين املعىن يف مجيع ذلك إذا كشف عن قلوهبم وقوله حلو شرع حال من مفعول اضمم
)٩٨٢(  

  َوتََوصُّالَ) ُصْحَبةً(ـلًْوا )ُحـ(َوُيْهَمزْ الْتَتَناُوُش  ـاَز)فـَ(َوِفي الُْغْرفَِة التَّْوِحيُد 
-)هلم غرف من فوقها غرف مبنية(ووجه اجلمع ظاهر كما جاء يف موضع آخر -وهم يف الغرفات آمنون-يريد

فهو اسم جنس يراد به اجلمع -أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا-، ووجه اإلفراد قوله) لنبوئنهم من اجلنة غرفا(
كثرة والتناوش التناول بغري مهز ووجه اهلمز ضم الواو مثل أقتت وأدؤر وأجوه وقيل هو من ناشت إذا تأخرت وال

وأبطأت وإذا وقف محزة جعل اهلمزة بني بني على أصله وذكر صاحب التيسري له وجها آخر هنا أنه يقف بضم 
الواو ويرد ذلك إىل أصله ومل يتعرض الناظم الواو على تعليل اهلمز بأن سببه ضمة الواو فقال فعلى هذا يقف بضم 

رمحه اهللا هلذا الوجه يف نظمه هنا واعتذر عن ذلك فيما وجدته يف حاشية النسخة املقروة عليه فقال تركه لضعف 
هذا التأويل قال مث لو صح كيف يرد الوقف الشيء إىل أصله وهو عارض وأين له نظري حىت يبين عليه ويلزمه ذلك 

ء ، قلت وهذا الوجه صحيح حلمزة ولكن مأخذه اتباع الرسم كما سبق يف بابه واستغىن الناظم يف عطاء وجزا
بذلك عن ذكره هنا واهللا أعلم ، وقوله حلوا حال من التناؤش وصحبه وتوصال متييزان من احلال أي حلوا صحبته 

  وتوصله
)٩٨٣(  

  ـكِّالَ)شـُ(غَْيُر اِهللا بِالَْخفْضِ َوأَجْرِى ِعَباِدي َربَِّي الَْيا ُمَضافُهاَ َوقُلْ َرفُْع 

يريد الياء يف هذه الكلمات الثالث هي مضافها أي الذي جيري عليه أحكام ياءات اإلضافة بالفتح واإلسكان 
فتحها -عبادي الشكور-فتحها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص-إن أجري إال على اهللا وهو على كل-فقوله

فتحها نافع وأبو عمرو ويف سبأ زائدتان كاجلواري أثبتها أبو عمرو وورش يف -ريبريب إنه مسيع ق-كلهم غري محزة
هل من خالق غري (أثبتها يف الوصل ورش وحده وأما -فكذبوا رسلي فكيف كان نكري-الوصل وابن كثري يف احلالني

هل خالق غري اهللا ومعىن ، يف سورة فاطر فاخلفض صفة اخلالق على اللفظ والرفع صفة على املعىن ألن التقدير ) اهللا
  شكل صدر واهللا أعلم

)٩٨٤(  
  َوَنْجزِي بِياَءٍ ُضمَّ َمْع فَْتحِ زَايِِه َوكُلَّ بِهِ اْرفَْع َوْهَو َعْن َولَِد الَْعالَ

قرأه أبو عمرو بضم الياء على بناء الفعل للمفعول وقرأه الباقون بفتح النون على -كذلك جنزي كل كفور-يريد
اء يف به تعود على جيزي ألن كل مرفوع به ألنه مفعوله الذي أقيم مقام فاعله ونصبه الباقون على بنائه للفاعل واهل



  املفعولية
)٩٨٥(  

  ـالَ)َعـ(ـًتى )َحقٍّ فَـ(ـشاَ بَيِّناٍت قَْصُر )فـَ(َوِفي السَّيِِّئ املَْخفُوضِ َهْمزاً ُسكُوُنُه 

وال حييق املكر -احترازا من املرفوع بعده وهو -السيئمهزا منصوب على التمييز أي املخفوض مهزه يريد ومكر 
فإنه ال خالف يف حتريك مهزه وأما ذلك املخفوض فروى عن محزة سكون مهزه ختفيفا ألجل كثرة احلركات -السيئ

ويأمركم وحنوه وقيل إنه وصل بنية الوقف وعندي أنه أسكنه وقفا فظن -بارئكم-وقد سبق ما يف هذا يف قراءة
يفعل ذلك وصال وسبب كونه أسكن هذه اهلمزة وقفا أن من مذهبه ختفيف اهلمز يف الوقف على الراوي أنه 

الطريقة املذكورة يف بابه وقياسها أن تبدل هذه اهلمزة ياء ألهنا تسكن للوقف وقبلها مكسور فيجب قلبها ياء إذا 
ى حاله فهو أخف من إبداله فهو خففت فكأنه استثقل اجتماع ثالث ياءات الوسطى مكسورة فترك اهلمز ساكنا عل

وتؤوبه حني مل يبدل مهزه استثقاال لإلبدال وهو معىن قول الناظم فيما سبق أخف -تؤوى-نظري ما فعله أبو عمرو يف
هبمزة وقال الزخمشري لعله اختلس فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة مث ابتدأ وال حييق قال أبو جعفر النحاس قال 

فحذف اإلعراب من األول وأثبته يف الثاين قال أبو إسحق -ئ وال حييق املكر السيئومكر السي-األعمش ومحزة
وهو حلن قال أبو جعفر ، وإمنا صار حلنا ألنه حذف اإلعراب منه وزعم حممد بن يزيد أن هذا ال جيوز يف كالم وال 

ني أن يكون األعمش شعر ألن حركات اإلعراب ال جيوز حذفها دخلت للفرق بني املعاين وقد عظم بعض النحوي
يقرأ هبذا وقال إمنا كان يقف عليه فغلط من أدى عنه قال والدليل على هذا أنه متام الكالم وأن الثاين ملا مل يكن 

الكالم أعربه واحلركة يف الثاين أثقل منها يف األول ألهنا ضمة بني كسرتني قال واحتج بعض النحويني حلمزة يف هذا 
، قال وهذا ال حجة فيه ألن ) عوججن قلت صاحب قوم فاليوم أشرب غري مستحقبإذا ا(بأن سيبويه أنشد ، 

سيبويه مل جيزه وإمنا حكاه على الشذوذ وضرورة الشعر وقد خولف فيه وقيل إمنا هو صاح قوم وفاليوم فاشرب ، 
  االضطرارموقوفا وهذا عند النحويني من احلذاق بالنحو وإمنا جيوز يف الشعر يف -ومكر السيئ-قال الزجاج

، قال وهذان البيتان قد أنشدمها مجيع النحويني املذكورين ) صاحب قوم اليوم اشرب غري (وأنشدوا ، قلت 
وزعموا كلهم أن هذا من االضطرار يف الشعر وال جيوز مثله يف كتاب اهللا تعاىل أنشدنامها أبو العباس حممد بن يزيد 

، فأما ) فاليوم فاشرب غري مستحقب (، ) هذا جيد بالغ وأنشدناإذا اعوجحن قلت صاحل قوم و(رمحه اهللا تعاىل ، 
فإمنا هو أن خيتلس الكسر اختالسا وال جيزم بارئكم قال وهذا إمنا -إىل بارئكم-ما يروى عن أيب عمرو بن العال

عند رواه عن أيب عمرو من ال يضبط النحو كضبط سيبويه واخلليل ورواه سيبويه باختالس الكسر كأنه يقلل صوته 
الكسر وأكثر أبو علي يف احلجة من االستشهاد واالحتجاج لإلسكان ألجل توايل الكسرات واالضطرار وللوصل 
بنية الوقف مث قال وإذا ساغ ما ذكرنا يف هذه القراءة من التأويل مل يسغ لقائل أن يقول إنه حلن أال تر أن العرب 

وإن كان هلا خملص من الطعن فالوجه قراءة احلرف على ما قد استعملوا ما يف قياس ذلك ، مث قال وهذه القراءة 
عليه اجلمهور يف الدرج وقال ابن القشريي ما ثبت باالستفاضة والتواتر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأه فال بد 
 من جوازه وال جيوز أن يقال إنه حلن ولعل مراد من صار إىل التخطئة أن غريه أفصح منه وإن كان هو فصيحا ،

السيئ أهون من إسكان بارئكم إلمكان محل ذلك على الوقف كما سبق وال ميكن -قلت وعلى اجلملة فإسكان
تقدير ذلك يف بارئكم ويأمركم واهللا أعلم ، وقال مكي لو نوى الوقف خلفف اهلمزة على أصله وهذا قد سبق 

فاإلفراد فيه -فهم على بينة منه-له تعاىلاالعتذار عنه ، وقوله بينات قصر حق فىت بإضافة حق إىل فىت عال يريد قو



أثبتها يف -فكيف كان نكريي-واجلمع قد سبق هلما نظائر وليس يف سورة فاطر ياء إضافة وفيها زائدة واحدة
وزاد نكريي واجلواري لذي سبأ (الوصل ورش وحده ، وقلت يف ذلك مع الياءين اللتني ذكرنامها يف سورة سبأ ، 

  )بالويف فاطر أيضا نكريي تق
  سورة يس

)٩٨٦(  

  ـحاَبِِه َوَخفِّْف فَعَزَّْزناَ ِلُشْعَبةَ ُمْجمالَ)ِصـ(ـْهُف )كَـ(َوَتنْزِيلُ َنْصُب الرَّفْعِ 
أو يكون -إنك ملن املرسلني-النصب على املصدر أي نزل اهللا ذلك تنزيال يعين الرسالة إليه اليت دل عليها قوله تعاىل

خمشري منصوبا بإضمار أعين وهو نصب على املدح ووجه الرفع أنه خرب مبتدأ تفسريا للصراط املستقيم وجعله الز
هذا وقال -أو تنزيل العزيز الرحيم-تنزيل العزيز الرحيم-حمذوف اخلرب قدر أبو على األمرين فقال من رفع فعلى هو

لعزيز أو على تنزيال حقا ومن رفع جعله خرب إنك لتنزيل ا-إنك ملن املرسلني-الفراء القراءة بالنصب يريد
تنزيل العزيز -االستئناف أي ذلك تنزيل وقال أبو عبيد هي مثل صنع اهللا وصبغة اهللا والرافعون يريدون هنا

ومن خفف فعززنا فمعناه غلبنا وهو مطاوع عازين فعززته أي غالبين فغلبته ومعناه بالتشديد قوينا قال أبو  -الرحيم
 أي معينا على احلمل يقال أمحلته أي أعنته على احلمل فمعناه مكثرا محلة عبيد وهذا أشبه باملعىن وقول الناظم حممال

  هذه القراءة واهللا أعلم
)٩٨٧(  

  َولَقَْد َحالَ) َسماَ(َووَالْقََمَر اْرفَْعُه ) ُصْحَبةٌ(َوَما َعِملَْتُه َيْحِذُف الْهاََء 

ت مبعىن الذي وقد أمجع يف القرآن على اختلفت املصاحف يف إثبات اهلاء وحذفها وهي ضمري راجع إىل ما إن كان
وسالم )(أهذا الذي بعث اهللا رسوال(، وعلى حذفها يف مواضع ) كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان(إثبات اهلاء يف 

، وجيوز على حذف اهلاء أن تكون ما مصدرية أي ومن عمل أيديهم ) إال من رحم)(على عباده الذين اصطفى
كون ما نافية أي وما عملت أيديهم ذلك ورفع والقمر ونصبه من باب زيد ضربته وفيه وجيوز على إثبات اهلاء أن ت

ونسلخ منه -وجعلنا-أحييناها وأخرجنا منها حبا-اللغتان وحسن للنصب ما قبله من اجلملة الفعلية من قوله
على نصب كل  ، أمجعوا) واألرض بعد ذلك دحاها(-)واألرض فرشناها(والسماء بنيناها بأبد -فهو مثل-النهار

فكذا التقدير -وآية هلم الليل-وآية هلم األرض-ذلك وحسن الرفع أن املعىن وآية هلم القمر كما قال تعاىل قبله
وآية هلم الشمس وآية هلم القمر فيكون مبتدءا وخربه ما بعده أو ما قبله على اختالف يف ذلك الحتمال املعىن كال 

شرح نظم املفصل يف النحو وإىل هذا أشار الناظم بقوله ولقد حال وكذا منه ونستقصي إن شاء اهللا توجيه ذلك يف 
مث جعل الشمس والقمر متبعني الليل فهما يف -وآية هلم الليل-قال الفراء الرفع أحب إيل من النصب ألنه قال

  مذهبه آيات مثله
)٩٨٨(  

  ـُتكِْمالَ)فَـ(كِّْنُه َوَخفِّْف ـلَْو َبرٍّ َوَس)ُحـ(ـذْ َوأَْخِف )َسَما لُـ(َوَخا َيْخِصُمونَ افَْتْح 

قرأ محزة ما لفظ به الناظم سكن اخلاء وخفف الضاد فهي من خصم خيصم إذا غلب يف اخلصومة أي خيصم بعضهم 
بعضا وقيل جيوز أن يكون األصل خيتصمون كما هو أصل قراءة غريه فحذف هو التاء وغريه أدغمها يف الصاد 



التاء يف الصاد اجتمع ساكنان التاء املدغمة واخلاء فمنهم من كسر اخلاء اللتقاء فلهذا شددت الصاد مث ملا أدغمت 
الساكنني وهم عاصم والكسائي وابن ذكوان ومنهم من فتح اخلاء بنقل حركة التاء املدغمة إليها مثل هذا 

قبل التاء املدغمة ، فعاصم طرد مذهبه يف كسر ما ) أمن ال يهدي(االختالف ما سبق يف سورة يونس يف قوله تعاىل 
-خيصمون-وزعم الفراء أن الكسر أكثر وأجود وخالفه غريه وحكى ابن جماهد وغريه عن أيب بكر كسر التاء يف

تبعا للخاء كما كسر ياء يهدي وأبو عمرو وقالون أخفيا فتحة اخلاء كما أخفيا فتحة الياء يف يهدي ووجه الداللة 
التيسري النص عن قالون اإلسكان فيهما وكذا ذكر ابن جماهد  على أنه أصل هذا احلرف السكون وقال صاحب

وغريه وضعف ذلك احلذاق ملا فيه من اجلمع بني الساكنني قال الزجاج هي ردية وكان بعض من روى قراءة أهل 
، وإمنا زعم أن هذا ) إىل بارئكم(املدينة يذهب إىل أن هذا مل يضبط عن أهل املدينة كما مل يضبط عن أيب عمرو 

خيتلس فيه احلركة اختالسا وهي فتحة اخلاء والقول كما قال والقراءة اجليدة بفتح اخلاء وكسرها جيد أيضا وقال 
النحاس إسكان اخلاء ال جيوز ألنه مجع بني الساكنني وليس األول حرف مد ولني وإمنا جيوز يف هذا إخفاء احلركة 

، إال من رواية من يضبط اللغة كما روى )  بارئكمفتوبوا إىل(فلم يضبط الراوي كما مل يضبط عن أيب عمرو 
سيبويه عنه أنه كان خيتلس احلركة وقال بعض املتأخرين ليس هذا مبنكر ألن الساكن الثاين مدغم يف حرف آخر 

واحلرفان اللذان أدغم أحدمها يف اآلخر يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة فيصريان كحرف واحد متحرك فكأنه 
نا ساكنان ، قلت هذا خالف ما يشهد به اخلرب لفظا ووزنا يف الشعر بل احلرف املشدد حرفان حقيقة وال مل يلتق هه

  ميكن

اجلمع بني األول منهما وساكن قبله غري حرف مد وأما قول أيب علي من زعم أن ذلك ليس يف طاقة اللسان يعلم 
ل من فاعل أخف أو مفعوله أي أخف الفتحة يف فساده بغري استدالل فمقابل مبثله وقوله حلوبر منصوب على احلا

حال حالوهتا وبر جيوز بفتح الباء وكسرها وكالمها له حالوة شبه هبا حالوة اإلخفاء ولكونه بني املنزلتني دال على 
  كل واحد من األمرين احلركة والسكون

)٩٨٩(  
  ـلُْشالَ)شـُ(رِ الالََّم كْراً َوكَْسُر ِفي ِظالَلٍ بَِضمٍّ َواقُْص)ِذ(َوَساِكَن ُشْغلٍ ُضمَّ 

أي ضم الغني ذا ذكر وضمها وإسكاهنا لغتان وإذا ضم الكسر من قوله ، يف ظالل وهو كسر الظاء وقصر الالم أي 
مل تشبع فتحها فتصري ألفا وصارت الكلمة يف ظلل مجع ظلة كحلة وحلل وظالل مجع ظل كقدح وقداح أو يكون 

بالكسر -يتفيؤا ظالله-، بالضم والقصر وعلى) يأتيهم اهللا يف ظلل(لى أن أيضا مجع ظلة كربمة وبرام وأمجعوا ع
  واملد وشلشال حال من فاعل اقصر أي خفيفا

)٩٩٠(  
  ـالَ)َحـ(ـِذي )كَـ(ـْصَرٍة َواضُْمْم َوَسكِّْن )ُنـ(ُخو )أَ(َوقُلْ جُُبالً َمْع كَْسرِ َضمَّْيهِ ِثقْلُُه 

قلها يقال ثقل وثقل بسكون القاف وفتحها وتقدير النظم ثقله مع كسر أي مع كسر اجليم والباء ثقل الالم أي ث
ضميه أخو نصرة فهذه قراءة نافع وعاصم مجع جبلة وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بضم اجليم وسكون الباء وهو 

ختفيف قراءة الباقني بضمهما قال اجلوهري مجيع ذلك لغات وهو اجلماعة من الناس وقيل جبال مجع جبيل كرغف 
ورغيف واجلبل اخللق وحال يف آخر البيت بفتح احلاء ومعناه الظفر وهو منصوب وقد سبق يف سورة األحزاب مثله 

  فمعىن كذى حال أي كذى ظفر وهو يف موضع احلال من فاعل وسكن



)٩٩١(  
  َوَتْنكُْسُه فَاْضُمْمُه َوَحرِّكْ ِلعَاِصمٍ َوَحمَْزةَ َواكِْسْر َعْنُهَما الضَّمَّ أَثْقَالَ

من نكسه مثله كسله وهو مبالغة يف -ننكسه-أي ضم نونه األوىل وافتح الثانية واكسر الكاف وشددها فيصري
يف اللفظ وأرادوا كسر ذا الضم وهو -نعمره-نكسه بالتخفيف وقيل املخفف أكثر استعماال ويف املشدد موافقة

  الكاف وأثقال حال منه مبعىن ثقيال
)٩٩٢(  

  ـدى مَاِلي َوإِنِّي َمعاً ُحالَ)َهـ(ْصناً وَاَألحْقَاُف ُهْم بَِها بُِخلٍْف ـ)غـُ(ْم )ُد(ِلُيْنِذَر 
الغيب للقرآن -لينذر من كان حيا-أي مشبها غصنا يف محلك للعلم املشفع به كما حيمل الغصن الثمر يريد

ءوا فيها مبا قرءوا به ، وقوله هم هبا أي قر) لينذر الذين ظلموا(واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ويف األحقاف 
هنا وهو الغيب الذي دل عليه إطالقه للحرف وعدم تقييده واختلف عن البزي يف األحقاف فقط مث ذكر ياءات 

إين -فتحها نافع وأبو عمرو و-إين إذا لفي ضالل-سكنها محزة وحده-ومايل ال أعبد-إلضافة يف يس وهي ثالث
أثبتها يف الوصل ورش وحده -وال ينقذون-و وفيها زائدة واحدةفتحها احلرميان وأبو عمر-آمنت بربكم فامسعون

  )ويس زد فيها وال ينقذون مع لتردين فيما فوق صاد تنزال(وقلت يف ذلك ، 
  سورة الصافات

)٩٩٣(  
  َوَصفًّا َوَزْجراً ذِكْراً اْدغََم َحْمَزةٌ وَذَْرواً بِالَ َرْومٍ بِها التَّا فَثَقَّالَ

وذروا عطف عليها أيضا فصل بينهما بقوله أدغم محزة وقوله بال روم أي إدغاما  أي وذكرا فحذف حرف العطف
حمضا خبالف ما سبق ذكره يف مذهب أيب عمرو يف اإلدغام يف شرح قوله وامشم ورم يف غري باء وميمها وقوله هبا أي 

واحد من هذه األلفاظ يف  يف أوائل هذه الكلمات األربع التاء مفعول أدغم أي أدغم محزة التاء املوجودة قبل كل
فالزجرات زجرا -هذه األلفاظ يف أوائلها فثقل أي فشدد ألن اإلدغام بوجب ذلك أراد إدغام والصافات صفا

، فإن قلت ما للناظم مل يذكر أبا عمرو مع محزة يف ) والذاريات ذروا(هذه الثالثة هنا والرابعة  -فالتاليات ذكرا
هذا املذهب وتقدم ذكر باب اإلدغام أليب عمرو وغري مانع له من ذلك كما  إدغام هذه املواضع وهو مشاركه يف

ذكره معه يف قوله إدغام بيت يف حال وقد تقدم يف سورة النساء ، قلت مذهب أيب عمرو يف اإلدغام غري مذهب 
إذا مهز أو محزة وذلك أن املنقول عن أيب عمرو أنه كان يفعل ذلك عند اإلدراج والتخفيف وترك اهلمز الساكن ف

مطلقا أشبه ذلك مذهب -بيت طائفة-، فلما كان يدغم) بيت طائفة(حقق مل يدغم من احلروف املتحركة شيئا إال 
على خالف ذلك مل يذكره معه وهلذا قال ابن جماهد قرأ -والصافات صفا-محزة فذكره معه فيها وملا كان أمره يف

فقيد ذكر أيب عمرو بقوله إذا أدغم وقال يف محزة على -اوالصافات صف-أبو عمرو وإذا أدغم ومحزة على كل حال
والصافات فالزاجرات -كل حال وترك اإلدغام هو املختار يف ذلك قال الفراء كان ابن مسعود يدغم التاء من

فالتاليات والتبيان أجود ألن القراءة ثبتت على التمكني والتفصيل والبيان وقال أبو عبيد وكان األعمش يدغمهن 
اءة اليت خنتارها هي األوىل بالتحقيق والبيان على ما ذكرنا من مذهبنا يف مجيع القرآن إال ما كان خيالف اخلط والقر

  وخيرج من لغات العرب وقال النحاس وهذه القراءة اليت نفر منها أمحد بن حنبل ملا مسعها يعين اإلدغام واهللا أعلم
)٩٩٤(  



  ِت فَالُْمغَِرياِت ِفي ِذكْراً َوُصْبحاً فََحصِّالََوَخالَُّدُهْم بِالُْخلِْف فَالُْملِْقياَ
يف سورة -فاملغريات-يف ذال ذكر وتاء -واملرسالت-يف سورة-فامللقيات-أي وأدغم خالد خبالف عنه

-والعاديات ضبحا وإدغام-وزاد أبو عمرو يف مذهب اإلدغام على ذلك إدغام-صبحا-يف صاد-والعاديات
يف سورة والنازعات وابن جماهد وغريه من أكابر املصنفني مل يذكروا حلمزة -اوالساحبات سبحا فالسابقات سبق

إدغاما إال يف الكلمات األربع املتقدمة ومل يذكر أبو عبيد سوى الثالث اليت يف الصافات وأما هذا املذكور عن خالد 
فامللقيات ذكرا  -اية خالديف إدغام هذين املوضعني فقريب وعىن به قول صاحب التيسري واقرأين أبو الفتح يف رو

باإلدغام أيضا من غري إشارة وذكر يف غري التيسري أن محزة مل يدغم إال األربعة األول ، قال الشيخ -فاملغريات صبحا
وكذا ذكر ابن غلبون وغريه ومل يذكر أبو الفتح يف كتابه إال املواضع األربعة عن محزة والفاء يف فحصال ليست 

 بالقاريء وهو خالد ، فإن قلت حيتمل أنه أراد اخللف عن خالد يف املواضع املتقدمة كما برمز ألنه قصد صرح أوال
قال يف آخر يس خبلف هدى ويكون إدغام هذين املوضعني حلمزة ، قلت مينع من ذلك أن الواو يف وخالدهم 

هان فيه البن ذكوان فاصلة ، فإن قلت قد جاء أشياء على هذه الصورة واخللف ملا مضى حنو وقالون ذو خلف ووج
ههنا وخلف فيهما مع مضمر مصيب ، قلت قوله فيه وفيهما بيان ملوضع اخلالف والواو بعد ذلك فاصلة أيضا يف 

  املواضع الثالثة املذكورة
)٩٩٥(  

  ـالَ)َعـ(ـذ اً )َشـ(ـفَْوةً َيسَّمَُّعونَ )صـَ(ـٍد َوالْكََواِكبِ اْنِصُبلُوا )َنـ(ـى )ِفـ(بِزِيَنةِ َنوِّنْ 

أي كائنا يف مكان ند ويف بعض النسخ يف ندا بزيادة ألف أي كائنا يف ندا وهو الكرم وأشار بذلك إىل وجوه هذه 
القراءة وصفوة حال من الكواكب أو من املخاطبني وهو مجع صفي مثل صيب وصبية شذا حال من فاعل عال أو هو 

ييز مقدم على عامله على رأى من جوز ذلك أي على مفعول به أي عاله حنو عال زيدنا يوم النقا زيدكم ، وهو مت
بزينة الكواكب ثالث قرأ محزة وحفص بتنوين زينة وخفض الكواكب وأبو بكر -شذاه أي طيبه والقراءات يف

بتنوين زينة ونصب الكواكب والباقون بإضافة زينة إىل الكواكب والزينة مصدر كالنسبة واسم ملا يتزين به كما 
، وحيتمل األمرين قراءة اإلضافة فإن فسر باملصدر كان مضافا إىل ) ل والبنون زينة احلياة الدنيااملا(قوله سبحانه 

فاعله أو مفعوله أي بأن زانتها الكواكب أو بأن زان اهللا الكواكب وحسنها ألهنا إمنا زينت السماء حلسنها هي يف 
ن الزينة مبهمة يف الكواكب وغريها فما يزان به أنفسها وإن فسر الزينة باالسم فاإلضافة للبيان حنو خامت حديد أل

أو يراد مبا زينت به الكواكب أي حبليتها وهو ضوءها وأشكاهلا املختلفة كالثريا واجلوزاء وبنات نعش وأما قراءة 
التنوين وجر الكواكب فالكواكب عطف بيان أو بدل والزينة فيها اسم ملا يتزين به ونكر للتعظيم أي بزينة هلا شأن 

عظيم مث بينها مبا هو مشاهد معلوم حسنه وزينه فقال الكواكب وقيل جيوز على هذه القراءة أن تكون الزينة 
مصدرا وجتعل الكواكب بزينة مبالغة أو على تقدير زينة الكواكب فحذف املضاف وأما القراءة بنصب الكواكب 

ريه أن يكون بدال من موضع بزينة وقيل هو مع التنوين فالزينة فيها مصدر والكواكب مفعول به وجوز الزجاج وغ
منصوب بإضمار أعين بعد التنكري املشعر بالتعظيم فعلى هذين القولني جيوز أن تكون الزينة امسا ال مصدرا وجيوز أن 
تكون مصدرا على املبالغة إن قلنا الكواكب بدال من املوضع وعلى تقدير أعين زينة الكواكب إن قلنا هو منصوب 

  ين وجوز الشيخ أبو عمرو أن تكون الكواكب بدال من السماء بدلبإضمار أع



االشتمال قال كأنه قيل إنا زينا الكواكب يف السماء الدنيا بزينة فيكون الزينة مصدرا قال الزجاج بزينة الكواكب 
صحيحة ألن القراءة يعين بتنوين زينة ورفع الكواكب قال وال أعلم أحدا قرأ هبا فال تقرأن إال هبا إال أن تثبت رواية 

سنة والرفع يف الكواكب على معىن إنا زينا السماء الدنيا بأن زينتها الكواكب أو بأن زينت الكواكب ، قال 
ال يسمعون إىل املأل -النحاس هو على ما حكى النحويون عجبت من قراءة يف احلمام القرآن مبعىن إن قريء وأما

  فنشرحها يف البيت اآليت وهو-األعلى
)٩٩٦(  

  ـلَّالَ)َبـ(ـْيَف )كَـ(ـذاً َوَساِكٌن َمعاً لْو آَباُؤَنا )َشـ(بِِثقْلَْيِه وَاْضُمْم َتا َعجِْبَت 

ال -أي على بثقليه أراد تشديد السني وامليم على ما لفظ به وأصله يتسمعون فأدغمت التاء يف السني وقراءة الباقني
لى إسكان السني لظهوره وإال فال يلزم من ضد النقل من مسع إليه إذا أصغى مع اإلدراك ومل ينبه ع-يسمعون

اإلسكان بل يكفي ترك النقل وذلك يكون تارة مع حركة كما يف امليم وتارة مع سكون واختار أبو عبيد قراءة 
التشديد ألجل تعدية الفعل بإىل وإمنا عدى هبا على قراءة التخفيف لتضمني الفعل معىن اإلصغاء قوله واضمم تاء 

ا أي ذا شذا فهو حال من الفاعل أو املفعول وإضافة العجب إىل اهللا تعاىل وكذا سائر ما أضيف إليه مما عجبت شذ
ال يصح إنصافه بأعيانه املراد منه لوازمه ومثراته فاملعىن هنا أن حال هؤالء انتهت يف القبح إىل حد يتعجب منه 

ابن عباس وعبد اهللا بن مقفل وإبراهيم وحيىي بن وثاب تعجب اإلفكار والذم وذكر أبو عبيد أهنا قراءة ابن مسعود و
فأخرب اهللا جل جالله أنه عجب واحلديث املرفوع لقد -وإن تعجب فعجب-واألعمش رضي اهللا عنهم ويشهد هلا

عجب اهللا البارحة من فالن ، قلت ويف حديث آخر يعجب ربكم من إلكم وقنوطكم ، واختار أبو عبيد قراءة 
الرفع أحب إلينا ألهنا قراءة علي وعبد اهللا وابن عباس رضي اهللا عنهم قال والعجب وإن أسند الرفع وقال الفراء 

، وعجبت بالفتح ) اهللا يستهزئ هبم) ( سخر اهللا منهم(إىل اهللا تعاىل فليس معناه منه كمعناه من العباد كما أنه قال 
هنا ويف -أوآباؤنا األولون-بل عجبت وأما خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل التقدير يف الضم قل يا حممد

، يف سورة األعراف وتقدير النظم ) أوأمن(الواقعة وإىل ذلك اإلشارة بقوله معا فإسكان الواو وفتحها كما مضى يف 
، قال الشيخ ومعىن كيف بلال أي على تبليله وقلته ) أوعجبتم أن جاءكم(أوآباؤنا ساكن معا فالواو للعطف حنو 

  به سوى ابن عامر وقالونأي مل يقرأ 
)٩٩٧(  

  ـاكُْمالَ)فَـ(ـوى وَاْضُمْم َيزِفُّونَ )ثَـ(ـذاً َوقُلْ يف اُألْخرى )َشـ(َوِفي ُيْنَزفُونَ الزَّاَي فَاكِْسْر 

هو بكسر الزاي من أنزف إذا سكر وذهب عقله كما قال لعمري لئن أنزفتم أو صحومت أو من أنزف إذا نفد شرابه 
لفعل ملا مل يسم فاعله وليس هو الفعل املذكور فإنه الزم ولكن يقال نزف فهو منزوف ونزيف إذا وبفتح الزاي بين ا

سكر وعىن باألخرى اليت يف الواقعة مث قال واضمم يزفون يعين ضم الياء حلمزة وافتحها لغريه وال خالف يف كسر 
-فأقبلوا إليه يزفون-م الياء أرادالزاي واخلالف الذي مضى يف ينزفون يف الزاي فتحا وكسرا وال خالف يف ض

ومعناه بفتح الياء يسرعون من زف الظليم والبعري يزف زفيفا ويزفون بالضم يصريون إىل الزفيف أو من أزف غريه 
إذا محله على الزفيف واأللف يف قوله فأكمال كاأللف السابقة يف فحصال كالمها بدل من نون التأكيد اخلفيفة وقد 

  سبق مثله مرارا
)٩٩٨(  



  ـثِّالَ)ُمـ(ـاِئٌع َوإِلْيَاَس َحذُْف الَْهْمزِ بِالُْخلِْف )َشـ(َوَماذَا تُرِى بِالضَّمِّ َوالْكَْسر 
أي قرأ محزة والكسائي بضم التاء وكسر الراء من غري لفظ إمالة على وزن رمى ودعى لفظا ومعناه ماذا تظهر من 

بفتح التاء والراء وهو من الرأي اختربوا رأيه يف ذلك فوجد كما اإلذعان واالنقياد ألمر اهللا تعاىل وقراءة الباقني 
حيب صلى اهللا عليه وسلم وأمال الراء أبو عمرو على أصله وورش بني اللفظني وإلياس سرياين تكلمت به العرب 

صل على وجوه كما فعلوا يف جربيل وميكال فقالوا إلياسني كجربائيل وإلياس كإسحاق ووصلوا مهزته كأنه يف األ
  وصل مهزته ابن ذكوان وقطعها غريه-وإن إلياس-ياس دخلته آلة التعريف وموضع هذا اخلالف

)٩٩٩(  
  َرفُْعُه اَهللا رَبَّكُْم َوَربَّ وَإِلْياِسَني بِالْكَْسرِ ُوصِّالَ) ِصَحابٍ(َوغَْيُر 

جعلوه مبتدأ وخربا -اهللا ربكم ورب -اهلاء يف رفعه لغري صحاب أي مرفوعه أي الذي رفعه غري صحاب هو قوله
أحسن -حلصل الغرض وكان أبني لفظا ونصب الثالث صحاب جعلوا ذلك بدال من-اهللا ربكم-ولو قال برفع

  فكسر مهزهتا وقصرها وأسكن كسر المها من ذكره يف قوله-سالم على إلياسني-أو عطف بيان وأما-اخلالقني

)١٠٠٠(  
  ـًىن وَإِّني َوذُو الثُّنَْيا َوأَنِّي اْجِمالَـ)ِغ(َنا )َد(َمَع الْقَْصرِ َمْع إِْسكَاِن كَْسرٍ 

عىن بالقصر حذف املد بني اهلمزة املفتوحة والالم املكسورة فقرأ مدلول قوله دنا غنا على ما لفظ به يف البيت 
السابق وغنا يف موضع نصب على التمييز أو احلال أي دنا غناه أو ذا غناء ألن هذه القراءة استغنت بوضوحها عن 

آل -كما جاء-آل ياسني -أويل القراءة األخرى ألن هذا لغة يف اسم إلياس على ما سبق وقرأه نافع وابن عامرت
وكتبت كذا مفصولة يف املصحف كأن امسه يس على وزن ميكال فيكون امسه جاء يف القرآن بأربع لغات -عمران

وإلياسني وتكون القراءتان قد تضمنتا  وكذا سبق يف قراءة اسم جربيل وهي إلياس بقطع اهلمزة ووصلها وياسني
التسليم عليه وعلى آله وقيل أريد بآله نفسه وقيل سلم عليهم من أجله تنبيها على استحقاقهم لذلك لعدم شهرهتم 

خبالف آل باقي األنبياء املسلم عليهم يف هذه السورة وقيل املراد بالقراءتني آله وإلياسني مجع فهو من باب قول 
، ورد هذا بأنه لو أريد لكان الوجه تعريفه فيقال اإللياسني كقوله اخلبييني ) ين من نصر اخلبيس قدين قد(الراجز ، 

وقريء على إلياسني بوصل اهلمزة فهذا ميكن فيه ذلك ألن فيه آلة التعريف وقيل ياسني اسم أيب إلياس أضيف اآلل 
فتحهما -إين أرى من املنام أين أذحبك-هي ثالثإليه فدخل إلياس فيهم مث ذكر ياءات اإلضافة يف هذه السورة و

فتحهما نافع وحده وهي املراد بقوله وذو الثنيا وقد سبق معىن ذلك يف -ستجدين إن شاء اهللا-احلرميان وأبو عمرو
وال (-أثبتها ورش وحده يف الوصل وقد سبق نظمها مع زائدة-لتردين-آخر سورة القصص وفيها زائدة واحدة

رة يس واأللف يف قوله أمجال لإلطالق ال للتثنية ألن املذكور ثالث ياءات نبهت على املذكور يف آخر سو-)ينقذون
على وجه اإلمجال دون التفصيل كما قال يف باب ياءات اإلضافة أحكيه جممال وجيوز أن تكون األلف للتثنية ويكون 

  ا بقولهستجدين فال فإهن-الضمري ألين وإين فهما اجملمالن بني ألفاظ السورة أما

  وذو الثنيا متميزة فكأهنا مذكورة بعينها
  سورة ص

)١٠٠١(  
  ْخلُالَ)ُد(لرَّْحُب َوحِّْد عَْبَدناَ قَْبلُ )ا(ـاَع خَاِلَصٍة أَِضْف لَُه )َشـ(َوَضمُّ فَوَاقٍ 



ما  فواق بضم الفاء وفتحها لغتان وقيل الفتح مبعىن اإلفاقة والضم ما بني شخب احللبتني أي ماهلا من رجوع أو
باإلضافة أي مبا خلص من ذكراها أي ال خيلطون ذكر اآلخرة -وخالصة ذكرى الدار-ميهلهم وال مقدار فواق

وقوله وحد عبدنا قبل أي الذي قبل -ذكرى الدار-بالدنيا وتقدير قراءة التنوين خيلصه خالصة مث بينها فقال هي
ظاهر ، ألن بعده إبراهيم وإسحق ويعقوب ووجه  خالصة احترازا من توحيد غريه فإنه جممع عليه وعبادنا باجلمع

اإلفراد متييز إبراهيم عليه السالم على ولده بتشريفه بوصفه بالعبودية كما ميز باخللة وعطف عليه ما بعده وهلذا 
قال دخلال أي هو خاص دخلال إلبراهيم ودخيل الرجل ودخلله الذي يداخله يف أموره وخيتص به وجيوز أن يكون 

واذكر عبدنا (-وقبل ذلك-)واذكر عبدنا أيوب نعم العبد(-أنه مداخل ملا قبله يف اإلفراد وهو قوله تعاىل املراد به
فصرح هلؤالء بوصف العبودية لفظا وهي مراده للكل تقديرا ألهنم مجيعهم من الطبقة العليا املصطفني من -)داود

فة وترك اإلضافة تارة يكون ألجل التنوين وتارة اخللق ، فإن قلت مفهوم قوله أضف أن قراءة الباقني بترك اإلضا
ألجل األلف والالم فمن أين تعني التنوين لقراءة الباقني ، قلت من وجهني أحدمها أنه لفظ هبا منونة يف نظمه فكأنه 
قال أضف هذا اللفظ فضده ال تضف هذا اللفظ والثاين أن األلف والالم زيادة على رسم الكلمة فال يذهب وهم 

  إليها
)١٠٠٢(  

  ـالَ)ُعـ(ـاِئٌد )َشـ(ْم َوثَقَّلْ غَسَّاقاً َمعاً )ُد(ـالً َوبِقَاَف )حـُ(ُم )د(َويف ُيوَعُدونَ 

هذا ما توعدون (واخلطاب للمؤمنني ويف ق -وعندهم-وجه الغيب أن قبله-هذا ما توعدون ليوم احلساب-يريد
، وقوله دم حال أي ذا ) وأزلفت اجلنة للمتقني(له ، مل يقرأه بالغيب إال ابن كثري وحده ألن قب) لكل أواب حفيظ

حال أو دامت حالك حنو طب نفسا فهو حال أو متييز واجلملة دعا له بذلك والغساق بتخفيف السني وتشديدها 
واحد وهو ما يسيل من صديد أهل النار أعاذنا اهللا بكرمه منها وقوله شائد عال فاعل ثقل أي قاريء هذه صفته 

إال محيما (ويف سورة النبأ -هذا فليذوقوه محيم وغساق-ا حصل من العلم واملعرفة وقوله معا يعين هناشاد العال فيم
  )وغساقا

)١٠٠٣(  
  ـْرُعُه وِالَ)شـَ(ـالً )َحـ(َوآَخُر ِللَْبْصرِي َبَضمٍّ َوقَصْرِِه َوَوْصلُ اتََّخذْناَُهْم 

اهلمزة وال مد بعدها فصار على وزن كرب مجع أي وعذاب آخر وقرأه أبو عمرو وأخر بضم -وآخر من شكله-يريد
أخرى أي وعقوبات أخر وقوله بعد ذلك أزواج خرب وأخر على القراءتني وجاز أن يكون لفظ املبتدإ واحدا واخلرب 

بوصل اهلمزة ، -اختذناهم سخريا-مجعا ألن العذاب يشتمل على ضروب كما تقول عذاب فالن أنواع شىت وقريء
ر إذا ابتديء هبا وقرئت بالقطع فتفتح مطلقا ، فإن قلت من أين علم أن مهزة القطع هنا فتذهب يف الدرج وتكس

مفتوحة ، قلت من جهة أهنا مهزة يف أول فعل ماض فال تكون إذا كانت للقطع إال مفتوحة ألهنا مهزة استفهام هنا 
بالوصل مجلة صفة -اختذناهم-ذلك ووتقع يف غري االستفهام يف حنو أكرم ال خترج مهزة الفعل املاضي املقطوعة عن 

واقعة لرجاال بعد صفة وبالقطع على أنه استفهام إنكار على أنفسهم وأم بعد االستفهام متصلة وبعد احلرب منقطعة 
ووال بالكسر حال أي ذا والء أي متابعة أو يكون مفعوال من أجله أي حال شرعه من أجل ما لزمه من املتابعة 

  ي حلت متابعة شرعهوجيوز أن يكون متييزا أ
)١٠٠٤(  

  ـْصرٍ َوُخذْ َياَء ِلي َمعاً َوإِنِّي َوبَْعِدي َمسَّنِي لَْعنَِتى إىل)نـَ(ـى )ِفـ(َوفَالَْحقُّ 



أي فاحلق أنا أو فاحلق مين والنصب على األخرى أي فالتزموا احلق أو على حذف حريف القسم حنو واهللا ألفعلن وال 
مث فتحهما حفص وحيث إين -ما كان يل من-ت ياءات إضافة ويل نعجةخالف يف نصب واحلق أقول وفيها س

أحببت وفتحها وكان أبو عمر وجدتان وأبو عمر ألحد من بعدي إناءة فتحها نافع وأبو عمرو مسىن الضر سكنها 
  وفتحها نافع وحده-لعنيت إىل يوم الدين-محزة وحده
  سورة الزمر

)١٠٠٥(  
  ـَمْرَدالَ)َشـ(َعْبَدُه اْجَمْع ) َحقٌّ(دَّ َساِلماً َمَع الْكَْسرِ ـَشا َم)ِحرِْميٌّ فَـ(أََمْن َخفَّ 

أفمن (-من خفف جعل اهلمزة للنداء أو االستفهام واخلرب حمذوف أي كغريه كقوله تعاىل -أمن هو قانت-يريد
الكافر فهي أم دخلت على من فأدغمت امليم يف مثلها واملعادل ألن حمذوف تقديره -)شرح اهللا صدره لإلسالم

على قراءة الوصل معناه -اختذناهم سخريا أم زاغت-املتخذ من دون اهللا أندادا خري أم من هو قانت ومثلها
أي أحاضر هو أم غائب -مايل ال أرى اهلدهد أم كان من الغائبني-مفقودون هم أم زاغت األبصار عنهم وحنوه

ة االستفهام فيتحد تقدير احملذوف يف القراءتني هنا وجيوز أن تكون أم منقطعة يف مجيع ذلك وتقدير موضعها بل ومهز
-وهو اخلرب وعلى التقدير األول يكون احملذوف هو املبتدأ ونظريه قوله تعاىل يف سورة حممد صلى اهللا عليه وسلم

أي أهؤالء كمن هو خالد يف النار ومن االتفاق العجيب أنه لو مجع بني اللفظني يف -كمن هو خالد يف النار
كمن هو خالد وقول الناظم أمن مبتدأ -أمن هو قانت- النتظم مضى ما قدر يف كل واحد منهما وهوالسورتني

حرمى فشا وخف يف موضع احلال من أمن أي أمن لفظ حرمي فشا خفيفا مث استأنف مجلة أخرى فعلية أو -خربه
فقوله سلما مصدر سلم ذا -لرجال سلما لرج-امسية فقوله مد إما فعل ماض فاعله حق وإما مبتدأ خربه حق أراد و

اإلفراد للجنس -أليس اهللا بكاف عبده-سالمة يقال سلم سلما وسلما وسالمة ومن قرأ باملد وكسر الالم فظاهر و
  ووجه اجلمع ظاهر ومشردال أي خفيفا وهو حال من الفاعل أو املفعول

)١٠٠٦(  
  )حُمِّالَ(ِه النَّْصُب َوقُلْ كَاِشفاٌَت ُمْمِسكَاٌت ُمَنوِّناً َوَرْحَمِتِه َمعْ ُضرِّ

قراءة أيب عمرو على األصل بالتنوين ونصب ضره ورمحته ألهنما مفعوال -ممسكات رمحته-و-كاشفات ضره-يريد
كاشفات ممسكات وقراءة الباقني على اإلضافة فهما مثل زيد ضارب عمرا وضارب عمرو ويف قوله محال ضمري 

  ب مفعول ثان حلمال أي محال النصب ومنونا حال من فاعل قالتثنية وهو األلف يرجع إىل رمحته وضره والنص
)١٠٠٧(  

  ـْنَدالَ)َصـ(ـاَع )َشـ(ـاٍف َمفَاَزاٍت اْجَمُعوا )شـَ(َوُضمَّ قَضى َواكِْسْر َوحَرِّْك َوَبْعَد َرفُْع 
 يسم فاعله أي ضم القاف واكسر الضاد وافتح الياء وارفع ما بعد ذلك وهو املوت ألنه مفعول قضى املبىن ملا مل

وقراءة الباقني على بناء الفعل للفاعل واملوت مفعول به منصوب وقوله رفع شاف أي رفع قارئ شاف وأما 
مبفازاهتم فاجلمع واإلفراد فيه ظاهران مثل مكاناتكم ومكانتكم وصندال حال أو متييز أي ذا صندل أو شاع صندله 

  أي طيبه
)١٠٠٨(  

  ِخفْفُُه فُتَِّحْت خَفِّْف َوِفي النَّبإ الُْعالَ) َعمَّ(ـْهفًا َو )كَـ(َوزِْد َتأُْمرونِي النُّونَ 



يريد أفغري اهللا تأمروين قرأه بنونني ابن عامر على األصل ومها نون رفع الفعل ونون الوقاية وحذف نون الوقاية نافع 
ام فزال التشديد يف قراءته فلهذا وحده وأدغم الباقون نون الرفع يف نون الوقاية وملا أظهر ابن عامر النون زال اإلدغ

يف -فتحت أبواهبا-ذكره مع نافع يف ختفيف النون ولو مل يقل ذلك لزيدت نون مع بقاء األخرى على تشديدها وأما
، وقد سبق يف األنعام ) وفتحت السماء(املوضعني فخفف الكوفيون تاءه وشددها غريهم وكذا يف سورة النبأ 

  ت لسورة النبأ وليس برمز ألنه قد صرح بصاحب هذه القراءة يف البيت اآليت وهوواألعراف نظري ذلك والعال نع
)١٠٠٩(  

  ِلكُوٍف َوُخذْ َيا َتأُْمرُونِي أَرَادَنِي َوإِنِّي َمعاً َمْع َيا ِعَباِدي فََحصِّالَ

-وين أعبدتأمر-حمصال حال من فاعل خذ ياء هذه الكلمات حمصال هلا فهي اليت اختلف يف إسكاهنا وفتحها أراد
وقوله وإين معا  -أو أرادين برمحة-أسكنها محزة وحده وال خالف يف إسكان-أرادين اهللا بضر-فتحها احلرميان

-يا عبادي الذين أسرفوا-فتحها احلرميان وأبو عمرو-إين أخاف إن عصيت-فتحها نافع وحده-إين أمرت-أراد
أثبتها السوسي وقفا -بادي الذين يستمعون القولفبشر ع-أسكنها أبو عمرو ومحزة والكسائي وفيها زائدة واحدة

ووصال وفتحها يف الوصل هذا على رأي صاحب القصيدة وأما صاحب التيسري فعدها يف ياءات اإلضافة فلهذا قال 
فبشر عبادي زائد يف نظومنا مضاف (الناظم مع يا عبادي فزاد حرف الندا وهو يا ليميز بينهما وقلت يف ذلك ، 

  أي ولكل قول من ذلك وجه صحيح) لكل قد جاللذي التيسري وا
  سورة املؤمن

)١٠١٠(  
  ـمَّالَ)ثُـ(ـفَى زِِد الَْهْمَز )كـَ(ـوى َهاُء ِمنُْهْم بِكَاٍف )لـَ(ذْ ) إِ(َوَيْدُعونَ َخاِطْب 

اخلالف فيه يف الغيب واخلطاب ظاهر وقوله إذ لوى أي أعرض ألنه عدل إىل -والذين تدعون من دونه-أراد
-أشد منهم قوة-وأما-ما للظاملني من محيم وال شفيع-فأعرض عن إجراء الكالم على الغائبني يف قوله اخلطاب

فكتب يف مصاحف الشام موضع منهم باهلاء منكم بالكاف فكل قرأ مبا يف مصحفه والكالم فيه كما يف يدعون ألنه 
طف وزاد الكوفيون قبل الواو مهزة فقراءة اجلماعة بواو الع-إين أخاف أن يبدل دينكم وأن-خطاب وغيب وأما

وأسكنوا الواو فصارت أو أن حبرف أو وهو للعطف أيضا إال أنه للترديد بني أمرين والواو للجمع بينهما وكذلك 
هي يف مضاعف الكوفة بزيادة مهزة وكل واحد من األمرين خموف عنده فوجه اجلمع ظاهر ووجه الترديد أن كل 

كيف إذا اجتمعا وقوله مثال هو مجع ثامل وهو املصلح واملقيم وقد سبق شرحه يف واحد منهما كان يف التحذير ف
املائدة ونصبه هنا على أنه ثاين مفعويل زد كما تقول زد الدراهم قوما صاحلني وجيوز أن يكون حاال من اهلمزة على 

من فاعل زد ألنه مل يرد به تقدير ذا مثل أي مجاعة مصلحني للمعىن مقيمني على القراءة به وجيوز أن يكون حاال 
  واحدا وإمنا هو خطاب لكل قاريء فهو كما تقدم يف الفرقان وخاطب يستطيعون عمال واهللا أعلم

)١٠١١(  
  ـالَ)َحـ(ـاِقلٍ )عـَ(لَى )إِ(َوَسكِّْن لَُهْم وَاْضُمْم بِيَظَْهَر َواكِْسَرنْ َوَرفَْع الْفََساَد اْنِصُب 

مث تكلم يف خالف كلمة يظهر فقال ضم تاء واكسر هاءه فيصري يظهر من أظهر  أي سكن الواو للكوفيني كما تقدم
فهو فعل متعد فلزم نصب الفساد ألنه مفعوله وفاعله ضمري يرجع إىل موسى عليه السالم وقراءة الباقني بفتح الياء 

سرن للتأكيد وإىل عاقل واهلاء ورفع الفساد على أنه فاعل يظهر فقوله واضمم بيظهر أي هبذا اللفظ والنون يف واك



  متعلق حبال حمذوف أي وانصب رفع الفساد مضيفا ما ذكرت إىل قاريء عاقل حال
)١٠١٢(  

  ـالَ)َنفَرٌ ِصـ(ـمِيٍد اْدِخلُوا )حـَ(ـْن )ِمـ(فَأَطَِّلَع اْرفَْع غَْيَر حَفْصٍ َوقَلْبِ َنْووُِنوا 

على كل قلب -نظريه ما يأيت يف سورة عبس وأمافاطلع بالرفع عطف على أبلغ وبالنصب ألنه يف جواب الترجي و
فمن نون قلب فمتكرب صفة له ألنه حمل الكرب ومن أضاف كان متكرب صفة للجملة والتقدير على قلب -متكرب

ملتكرب وقدر أبو علي على كل قلب كل متكرب فحذفت كل الثانية وقدر الزخمشري على قراءة التنوين على كل ذي 
من ذلك فاملعىن يف القراءتني أوضح من أن حتتاج إىل حذف وإمنا قدر أبو علي كل الثانية قلب وال حاجة إىل شيء 

لتقيد العموم يف أصحاب القلوب ألنه ظن أن ظاهر اآلية ال تفيد إال الطبع على مجلة القلب وجوابه أن عموم كل 
م على الكلمتني ألن املضاف إىل املضاف إىل القلب للقلوب وأصحاهبا ألنه شامل لقلوب املتكربين فاسترسل العمو

املضاف إىل كل كاملضاف إليها نفسها والدليل عليه أن ما من قلب ملتكرب إال وهو داخل يف هذا اللفظ وذلك هو 
املقصود فال فرق بني أن تقول كل قلب متكرب أو قلب كل متكرب وروى أن ابن مسعود قرأها كذلك فهو شاهد 

ىن على قلب متكرب وعلى قلب كل متكرب يرجعان إىل معىن واحد وقال الفراء املعىن لقراءة اإلضافة قال أبو عبيد مع
يف تقدم القلب وتأخره واحد مسعت بعض العرب يقول يرجل شعره يوم كل مجعة يريد كل مجعة واملعىن واحد 

ارئني وقوله غري حفص حيتمل أمرين أحدمها أن يكون على حذف حرف النداء أي يا غري حفص كأنه نادى الق
لذلك والثاين أن يكون حاال أي غري قاريء حلفص أي إذا قرأت لغريه فارفع وقوله من محيد أي هو تنزيل من محيد 

وجيوز أن يقدر آخذين للتنوين من قاريء محيد أي حممود الطريقة  -تنزيل من حكيم محيد-يعين اهللا تعاىل كما قال
عون نفر صال أي ذو صال يريد الذكاء على ما سبق تفسريه يف يف الثقة والعلم مث قال ادخلوا أي ادخلوا آل فر

  سورة األنعام وغريها وهو خربا ادخلوا مث ذكر ما يفعل فيه هؤالء فقال
)١٠١٣(  

  وَاْحفَظْ ُمضاَفَاِتهاَ الُْعالَ) كَْهٌف َسماَ(َعلَى الَْوْصلِ وَاْضُمْم كَْسَرُه َيَتذَكَُّرونَ 

سورة فيكون فعل أمر من دخل وقرأ الباقون بقطع اهلمزة وفتحها على ما سبق أي على وصل مهزته وضم خاءه املك
يف نظائره وبكسر اخلاء فيكون فعل أمر من دخل فعلى األول هو أمر هلم أي ادخلوا يا آل فرعون وعلى الثاين هو 

  ءاتظاهران مث ذكر اليا-قليال ما يتذكرون-أمر للمالئكة وآل فرعون مفعول به والغيب واخلطاب يف
)١٠١٤(  

  ذَُرونِي َواْدعُونِي وَإِنِّي ثَالثَةٌ لََعِليِّ َوِفي مَاِلي َوأَْمرَِي َمْع إِىل
ثالثة مواضع واحد من قول -إين أخاف-فتحهما ابن كثري وحده-ادعوين أستجب-ذروين أقتل موسى -يريد

إين -ثل يوم األحزابإين أخاف عليكم م-واثنان من قول مؤمن آل فرعون-إين أخاف أن يبدل دينكم-فرعون
-فتحها احلرميان وأبو عمرو وابن عامر-لعلي أبلغ األسباب-فتحهن احلرميان وأبو عمرو-أخاف عليكم يوم التناد
كذلك إال ابن ذكوان وأفوض أمري إىل اهللا فتحها نافع وأبو عمرو وهذا معىن قوله مع إيل -مايل أدعوكم إىل النجاة

 وكذا وكذا أو نصب على البدل من مضافاهتا يف البيت السابق وقوله وموضع هذه الكلمات رفع أي هي ذروين
وإين ثالثة ينبغي أن يكون ثالثة منصوبا على احلال وهو كما سبق تقريره يف سورة القصص وأنث العدد هناك 
أيضا  وذكره هنا باعتبار الكلمات واأللفاظ وقوله لعلي على حذف حرف العطف ويف مايل أي وياء اإلضافة يف مايل



، ) إمنا الصدقات للفقراء(وهو عطف على املعىن ألن ما تقدم فيه كذلك ياءات اإلضافة فهو قريب من قوله تعاىل 
إىل أن قال ويف الرقاب أي وتدفع أيضا يف فك الرقاب ويف اإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل وموضع قوله مع إىل نصب 

أثبتهما نافع يف الوصل " يوم التناد-يوم التالق"ا ثالث زوائد على احلال أي مصاحبا للفظ إىل واهللا أعلم ، وفيه
يا (أثبتها يف الوصل أبو عمرو وقالون ويف احلالني ابن كثري وقلت يف ذلك ، " اتبعوين أهدكم"وابن كثري يف احلالني 

  )اتبعوين أهدكم والتالق والتناد ثالث يف الزوائد جتتال
  سورة فصلت

)١٠١٥(  

  كاَ َوقَْولُ ُممِيلِ السِّنيِ ِللَّْيثِ أُخِْمالَ)ذَ(ٍت بِِه كَْسُرُه َوإِْسكَانُ َنْحسَا
النحس باإلسكان مصدر حنس حنسا نقيض سعد سعدا واسم الفاعل حنس بكسر احلاء والقراءة بالكسرة ظاهرة ألهنا 

صدر حنو عدل نعت أليام وأما القراءة باإلسكان فإما خمففه منه أو صفة على فعل حنو صعب وسهل أو وصف بامل
ال داللة فيه على قراءة اإلسكان ألنه مضاف إىل املصدر قال أبو علي قال املفسرون يف -يف يوم حنس-وقوله سبحانه

حنسات قولني أحدمها الشديدات الربد واآلخر أهنا املشؤومات عليهم فتقدير قوله يف يوم حنس مستمر يف يوم شؤم 
اهر عن أصحابه عن أيب احلارث إمالة فتحة السني قال ومل أقرأ بذلك قال صاحب التيسري وروى للفارسي عن أيب ط

وأحسبه ومها فهذا معىن قول الناظم أمخل أي ترك قول من نقل ذلك عن الليث وهو أبو احلارث راوي الكسائي 
لة كل ألف وإمنا أضاف اإلمالة إىل السني وهي لأللف يف التحقيق أميلت للكسرة بعدها ملا تقدم من أنه يلزم من إما

إمالة اآلخر إذ يلزم يف إمالة الفتحة إمالة فتحة احلرف الذي قبلها وإذا كان كذلك فيجوز االقتصار على ذكر 
  أحدمها لداللته على األلف وقد ذكرنا يف شرح قوله وراء تراء فاز ويف إمالة رأى يف سورة األنعام

)١٠١٦(  
  ـقَْنقَالَ)َعمَّ َعـ(ـذْ وَالَْجْمُع )ُخـ(ْعَداُء َوَنْحُشُر َياءٌ ُضمَّ َمْع فَْتحِ َضمِِّه َوأَ

أي ذوياء وأعداء بالرفع ألنه مفعول ما مل يسم فاعله وهو حيشر بضم الياء وفتح الشني وأما نافع وحده فقرأ بفتح 
فقريء -وما خترج من مثرات من أكمامها-النون وضم الشني أي حنشر حنن أعداء اهللا بالنصب ألنه مفعول به وأما

باإلفراد وباجلمع ووجههما ظاهر ، قال اجلوهري العقنقل الكثيب العظيم املتداخل الرمل وقال غريه يف قول امريء 
ويروي بطن حقف ذي قفاف عقنقل ، أي رمل منعقد داخل بعضه يف بعض ) بنا بطن غبت ذي حقاف (القيس ، 

ى احلال أي عم اجلميع مشبها عقنقال يف وقال ابن سيدة العقنقل من األودية ما عظم واتسع ونصبه الناظم عل
  الكثرة واالجتماع والعظمة والسعة خبالف األفراد مث ذكر الكلمة املختلف يف مجعها فقال

)١٠١٧(  
  ـجِّالَ)ُبـ(لَدى ثََمرَاٍت ثُمَّ َياُشرَكَاِئَى الُْمَضاُف وََيا رَبِّي بِِه الُْخلُْف 

-أين شركائي-ئي ويا ريب فقصر لفظ يا يف املوضعني ضرورة أرادأي املضاف يف هذه السورة من الياءات يا شركا
فتحها نافع وأبو عمرو مث قال به أي بياريب اخللف عن قالون يف -ولئن رجعت إىل ريب-قالوا فتحها ابن كثري وحده

ا فارس فتحه وهذا مل يذكر يف ياءات اإلضافة ألن صاحب التيسري ذكر هنا وقال يف غري التيسري بالوجهني أقرأنبه
  بن أمحد

  سورة الشورى والزخرف والدخان



)١٠١٨(  
  ْعَتالَ)ا(ـماَ )كَـ(َيْعلََم اْرفَْع ) ِصَحابٍ(انَ َوَيفَْعلُونَ غَْيُر )َد(َوُيوحى بِفَْتحِ الَْحاِء 

 ومن فتح احلاء بين الفعل ملا مل يسم فاعله ورفع اسم اهللا تعاىل-يريد كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا
، يف سورة النور ومعىن دان انقاد وأطاع وقيل يقال ) رجال(-)يسبح له(على االبتداء أو بفعل مضمر كما تقدم يف 
وباخلطاب ظاهر وتقدير النظم وغيب يفعلون -يقبل التوبة عن عباده-دان الرجل إذا عز ويفعلون بالغيب ألن قبله

ويعلم -هبما ، وأما يعلم املختلف يف رفع ميمه ونصبه فهو قراءة غري صحاب فحذف املضاف من املبتدأ واخلرب للعلم
وأما املختلف فيه -ويعلم-يقبل التوبة ويعفو-ألنه عطف على-وال خالف يف رفع ويعلم ما تفعلون -الذين جيادلون

فرفعه على االستئناف والذي بعده فاعل أو مفعول فهذه قراءة ظاهرة فلهذا قال فيها كما اعتال وقراءة النصب 
وملا (شكلة أجود ما حتمل عليه ما قاله أبو عبيد قال وكذلك نقرؤها بالنصب على الصرف كاليت يف آل عمران م

، قلت معىن الصرف أن املعىن كان على جهة فصرف إىل غريها ) يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
يف اآليتني لو قصد جمرد العطف -ويعلم-فتغري اإلعراب ألجل الصرف وتقديره أن يقال كان العطف يقتضي جزم

وقد قريء به فيهما شاذا لكن قصد معىن آخر فتعني له النصب وهو معىن االجتماع أي يعلم اجملاهدين والصابرين 
معا أي يقع األمران مقترنا أحدمها باآلخر وجمرد العطف ال يتعني له هذا املعىن بل حيتمله وحيتمل االفتراق يف 

ء زيد وعمرو حيتمل أهنما جاءا معا وحيتمل تقدم كل منهما على اآلخر وإذا ذكر بلفظ املفعول الوجود كقولك جا
معه كان وقوع الفعل منهما معا يف حالة واحدة فكذا النصب يف قوله ويعلم أفاد االجتماع فلهذا أمجع على النصب 

او مبعىن اجلمع كقولك ال تأكل نصب بإضمار أن والو-ويعلم الصابرين-يف آية آل عمران قال الزخمشري فيها
السمك وتشرب اللنب ، قلت والعبارة عن هذا بالصرف هو تعبري الكوفيني ومثله ال يسعين شيء ويضيق عنك أي 

  ال جيتمع األمران ولو رفعت الواو للعطف تغري املعىن فهذا اجلمع معىن مقصود وضع النصب دليال

أي يقع إهالكهم والعلم معا مقترنني ، واعتراض النحاس -آياتناويعلم الذين جيادلون يف -عليه فكذا النصب يف
جواب ملا فيه النفي فاألوىل به النصب وهذا وهم ليس -ويعلم الصابرين-على أيب عبيد يف تسويته بني اآليتني وقال

النصب  هو جبواب للنفي بل املعىن على ما ذكرناه ولو كان جوابا ملا ساغت قراءة احلسن باجلزم ، وقال الزجاج
على إضمار أن ألن قبلها جزاء تقول ما تصنع أصنع مثله وأكرمك على معىن وأن أكرمك وإن شئت وأكرمك 

بالرفع على معىن وأنا أكرمك وجيوز وأكرمك جزما ، قلت النصب يف هذا املثال على ما قررناه من معىن اجلمعية 
له على أن تكون الواو للحال وحيتمل االستئناف ، أي أصنعه مكرما لك فالنصب يفيد هذا املعىن نصا والرفع حيتم

وقال الزخمشري ما قاله الزجاج فيه نظر ملا أورده سيبويه يف كتابه قال واعلم أن النصب بالفاء والواو يف قوله إن 
تأتين آتك وأعطيك ضعيف وهو حنو من قوله ، وأحلق باحلجاز فأسترحيا ، فهذا جيوز وليس حبد للكالم وال وجهه 

أنه يف اجلزاء صار أقوى قليال ألنه ليس بواجب أن يفعل إال أن يكون من األول فعل فلما ضارع الذي ال يوجبه  إال
كاالستفهام وحنوه أجازوا فيه هذا على ضعفه قال وال جيوز أن حتمل القراءة املستفيضة على وجه ضعيف ليس حبد 

منها كتابه وقد ذكر نظائرها من اآليات املشكلة ، قلت  الكالم وال وجهه ولو كانت من هذا الباب ملا أخلى سيبويه
النصب بالواو يف هذا املعىن ليس بضعيف بل هو قوى بدليل اإلمجاع على نصب ما يف آل عمران وأما بالفاء 

 فضعيف ألن الفاء ال تفيد ما تفيده الواو من معىن اجلمعية فلهذا كانت قراءة من قرأ يف آخر البقرة حياسبكم به اهللا
ومن يغترب عن أهله ال يزل (بالنصب شاذة وقد أنشد األعشى يف بيتني نصب ما عطف بالواو هلذا املعىن ، -فيغفر



، مع أنه ال ضرورة إىل النصب فالرفع كان ممكنا له فما عدل إىل النصب إال إلرادة ) يرى وتدفن منه الصاحلات
  لعطف على جواب الشرطهذا املعىن وهذا النصب بالواو هلذا املعىن كما يقع يف ا

يقع أيضا يف العطف على فعل الشرط حنو إن تأتين وتعطيين أكرمك قال أبو علي فينصب تعطيين وتقديره إن يكن 
إتيان منك وإعطاء أكرمك ، قلت مراده أن جيتمعا مقترنني ولو أراد جمرد وقوع األمرين معرضا عن صفة اجلمعية 

إن يشإ يسكن -وهللا احلمد قراءة النصب على هذا املعىن من العطف لكان اجلزم يفيد هذا املعىن فقد اتضحت
فتقف السفن أو إن يشأ يعصف الريح فيغرقها وينج قوما بطريق العفو عنهم وحيذر آخرين بعلمهم ما هلم -الريح

 من حميد ، فإن قلت كيف يوقف العفو على الشرط وهذا الكالم خارج خمرج االمتنان وهلذا قيده بقوله عن كثري
ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى ، قلت إمنا علقه على -ولو كان معلقا على املشيئة ألطلق العفو عن الكل حنو

الشرط ليتبني أنه إمنا يفعل ذلك مبشيئته وإرادته ال باالستحقاق عليه وأما ويعلم فإن جعلنا الذين بعده فاعال سهل 
أي نبقيهم على الكفر -علمه واقعا حنو إال لنعلم من يتبع الرسولدخوله يف حيز الشرط وإن جعلناه مفعوال فاملعىن ي

وهلذا لإلشكال قال ابن القشريي رمحهما اهللا يف تفسريه ويعف معطوف على  -حىت يؤتوا-وال يسهل هلم اإلميان
ن اجملزوم من حيث اللفظ ال من حيث املعىن قال وقريء ويعفو بالرفع ، قلت فيكون مستأنفا ويعلم عطف عليه إ

-احلق-وميحو اهللا الباطل وحيق-فإن يشأ اهللا خيتم على قلبك مث استأنف فقال-كان مرفوعا ونظريه يف هذه السور
وبعضهم جعل ميح جمزوما عطفا على خيتم واستدل بأنه كتب يف املصحف بغري واو فيكون االستئناف بقوله وحيق 

ءة القراء ويعف بغري واو ملعىن األخبار املستأنف وجيوز أن تكون قرا-ويتوب اهللا على من يشاء-كقوله يف براءة
وحذف الواو ليس للجزم بل للتخفيف كما حتذف األلف والياء لذلك فاجلميع حرف علة والواو أثقلها فاحلذف هلا 

أقيس وأوىل قال الفراء كل ياء أو واو تسكنان وما قبل الياء مكسور وما قبل الواو مضموم فإن العرب حتذفها 
  الضمة من الواو وبالكسرة من الياء قال أبو علي حذفت األلف كما حذفت الياء وإن كانوجتتريء ب

حذفهم هلا أقل منه يف الياء الستحقاقهم هلا وذلك يف حنو قوهلم أصاب الناس جهد ولوتر ما أهل مكة عليه وقوهلم 
من مل يك وال أدر قلت ويف حاش هللا ورهط ابن املعلى فحذفها يف الوقف للقافية كما حذفت الياء وقد حذفوا 

وإذا كان األمر كذلك فحذف الواو من يعفو أوىل ألهنا أثقل وليشاكل ما قبله من -يوم يأيت وما كنا نبغي-القرآن
كما يأيت وكما رووا رجعن مأزورات غري مأجورات وملا مل -سالسال وقواريرا-اجملزوم فهو كما قالوا يف صرف

كت باحلركات الثالث وذكر الزخمشري لقراءة النصب وجها آخر فقال هو ميكن صورة اجلزم يف ميم ويعلم حر
عطف على تعليل حمذوف تقديره لينتقم منهم ويعلم الذين جيادلون وحنوه يف العطف على التعليل احملذوف غري عزيز 

نفسي مبا  ولتجزى كل -وخلق اهللا السموات واألرض باحلق-وقوله-ولنجعله آية للناس-يف القرآن منه قوله تعاىل
وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات واألرض وليكون ولتنذر أم القرى ولكن كل هذه -قلت ومثله-كسبت

املواضع ذكر فيها حرف التعليل بعد الواو ومل يذكر يف ويعلم الذين ، وقال ابن القشريي يف تفسريه يف بعض 
  ذي ذهب إليه الزخمشرياملصاحف وليعلم بالالم فهذا يقوي قراءة النصب ويؤيد الوجه ال

)١٠١٩(  
  ـمْلَالَ)َشـ(كَبِريَ يف كََباِئَر ِفيها ثُمَّ ِفي النَّْجمِ ) َعمَّ(بَِما كََسَبْت الَ فَاَء 

سقطت الفاء من فيها يف املصحف املدين والشامي وثبتت يف مصاحف العراق ووجه دخوهلا تضمني ما يف قوله وما 
 الذي وإذا تضمن الذي معىن الشرط جاز دخول الفاء يف حيزه وجاز أصابكم من مصيبة معىن الشرط وهي مبعىن



حذفها وأما كبائر اإلمث باجلمع فظاهر وقراءة اإلفراد تقدم هلا نظائر فهو يف اللفظ إفراد يراد به اجلمع ألنه للجنس 
  وحيد ومعىن مشلل أسرعواختار أبو عبيد اجلمع فإن اآلثار اليت تواترت كلها بذكر الكبائر مل نسمع لشيء منها بالت

)١٠٢٠(  
  ـذَا الُْعالَ)شـَ(تَاَنا َوأَنْ كُنُْتْم بِكَْسرٍ )أَ(َوُيْرِسلَ فَاْرفَْع َمْع فَُيوِحي ُمَسكِّناً 

أي فارفع الفعلني أال أن فيوحي ملا كان ال تظهر فيه عالمة الرفع أحلق ذلك قوله مسكنا وهو حال من فاعل ارفع 
ل قوله ناصبا كلماته بكسر ملا كان املعلوم من النصب أن عالمته الفتح بني هناك أن أي ارفعه مسكنا له فهو مث

عالمته الكسر ورفع يرسل على تقدير أو هو يرسل والنصب بإضمار أن فيكون عطفا على وحيا عطف مصدر على 
س فيها من ولي-مثله من جهة املعىن وقوله فيوحي عطف على يرسل رفعا ونصبا وانتهى اخلالف يف حروف عسق

أثبتها يف الوصل نافع وأبو عمرو ويف احلالني -ومن آياته اجلوار-ياآت اإلضافة شيء وإمنا فيها زائدة واحدة وهي
، تقرأ أن بالفتح والكسر ) أن كنتم قوما مسرفني(ابن كثري مث متم البيت بذكر حرف من سورة الزخرف وهو 

لفظ الشرط قال الزخمشري هو من الشرط الذي يصدر عن  فالفتح ظاهر على التعليل أي ألن كنتم والكسر على
املستدل بصحة األمر املتحقق لثبوته كما يقول األجري إن كنت عملت فوفين حقي وهو عامل بذلك ولكنه خييل يف 
كالمه أن تفريطك يف اخلروج عن احلق فعل من له شك يف االستحقاق مع وضوحه استجهاال له قال الفراء تقول 

، ) وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم(متين تريد إذ حرمتين وتكسر إذا أردت إن حترمين ومثله أسبك أن حر
، والعرب تنشد قول ) أن مل يؤمنوا(و)فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن مل يؤمنوا(بكسر أن وبفتح ومثله 

، ويف كل واحد من البيتني ما يف  )أجنزع أن بان اخلليط املودع (، وأنشدوين ) أجتزع أن أذنا قبيبة جزنا (الفرزدق 
صاحبه من الكسر والفتح وقول الناظم وإن كنتم مبتدأ وشذا العال خربه وبكسر يف موضع احلال من املبتدأ وإن 

  كان منونا وإن كان مضافا إىل مثله فهو اخلرب
)١٠٢١(  

  ـلَْغالَ)غَـ(ْنَد ِعَباُد بَِرفْعِ الدَّالِ ِفي ِع) ِصحاَبُْه(َوَيْنَشأُ ِفي ّضمٍّ َوِثقْلٍ 

أي ضم الياء وشدد الشني ويلزم من ذلك فتح النون ومعىن ينشأ بالفتح والتخفيف يريب وينشأ يريب كالمها ظاهر 
ونص على حركة الدال ألن اللفظ ال ينىب عنها أي عباد مرفوع -وعند الرمحن-عباد الرمحن-ولفظ بالقراءتني يف

الئكة بأهنم عباد الرمحن ظاهر وأما عبارة عند فأشار إىل شرف منزلتهم وقد الدال يقرأ يف موضع عند والتعبري عن امل
ومن عنده -بل عباد مكرمون إن الذين عند ربك ال يستكربون-جاء يف القرآن التعبري عنهم بكل واحد من اللفظني

املعىن أن عباد ختلل معناه وغلغل من قوهلم تغلغل املاء يف النبات إذا ختلله وقد غلغلته أنا و-ال يستكربون عن عبادته
معىن عند فكان له كاملاء للشجر ال بد للشجر منه فكذا صفة العبودية ال بد منها لكل خملوق وإن اتصف بإطالق 

  ما يشعر برفع املنزلة كلفظ عند وما أشبهها
)١٠٢٢(  

  ـلَّالَ)َبـ(ِف ِميناً َوِفيِه الَْمدُّ بِالُْخلْ)أَ(َوَسكِّْن َوزِْد َهمْزاً كََواوٍ أَُؤْشهِدوا 
وزد بعد مهزة االستفهام مهزة -أشهدوا خلقهم-أشهدوا مفعول وسكن يعين سكن الشني املفتوحة من قوله تعاىل

فيكون أصله أشهدوا أي حضروا مث دخلت -أؤنبئكم-مسهلة كالواو أي مهزة مضمومة مسهلة بني بني كما يقرأ
اآلية وعن -)ما أشهدهتم خلق السموات واألرض(-ىن قوله تعاىلعليه مهزة االستفهام اليت مبعىن اإلنكار فهو من مع



قالون خالف يف املد بني هاتني اهلمزتني وهو ميد بال خالف بني اهلمزتني من كلمة مطلقا ومعىن بلل قلل وقراءة 
ة الباقني من شهدوا مبعىن حضروا مث دخلت على الفعل مهزة اإلنكار ويف معىن هذه اآلية قوله سبحانه يف سور

  )أم خلقنا املالئكة إناثا وهم شاهدون(والصافات منكرا عليهم ، 
)١٠٢٣(  

  نَْبالَ)أَ(كََّر )ذَ(ـفْؤٍ َوَسقْفاً بَِضمِِّه وََتْحرِيِكِه بِالضَّمِّ )كُـ(ـْن )َعـ(َوقُلْ قَالَ 

كاية ما أمر به على اخلرب أي قال النذير وقراءة الباقني على ح-قال-قرأه حفص وابن عامر-قل أو لو جئتكم-يعين
النذير أي قلنا له إذ ذاك قل هلم هذا كالم وتقدير البيت وقل يقرأ مث قال وسقفا بضمه أي بضم السني وحتريك 
القاف مجعا قال أبو علي سقف مجع سقف كرهن ورهن قال وسقف واحد يدل على اجلمع أال ترى أنه قد علم 

د مثال فعل جبمع على فعل غري حرفني سقف وسقف ورهن أن لكل بيت سقفا قال أبو عبيد ومل جت-لبيوهتم-بقوله
، ) وجعلنا السماء سقفا حمفوظا(، ) فخر عليهم السقف من فوقهم(ورهن ، قلت وأمجعوا على إفراد اليت يف النحل 

 وقوله ذكر أنبال أي نبيال أي ذكر هذا اللفظ يف حال نبله أو ذكر شخصا نبيال أي أفهمه أنه أحد احلرفني اجملموعني
  على هذا الوزن

)١٠٢٤(  
  ـابٍ قَْصُر َهْمَزِة َجاءََنا َوأَسْوَِرةً َسكِّْن َوبِالْقَْصرِ ُعدِّالَ)ِصَحـ(ـكُْم )حـُ(َو

فقراءة -حىت إذا جاءنا قال-احلاء من وحكم رمز أيب عمرو وقد سبق استشكاله والتنبيه عليه يف مواضع يريد
كر الرمحن عز وجل وقراءة املد على أن اجلائي اثنان هو وقرينه القصر على أن اجلائي واحد وهو الذي عشى عن ذ

اآلية وأسورة مجع سوار كأمخرة يف مجع مخار وأساورة مجع اجلمع وأمجع -يا ليت بيين وبينك-وهو القائل لقرينه
  لمفهو باهلاء وبغري اهلاء واحد واهللا أع-حيلون فيها من أساور -أساور وهو لغة يف السور وهو موافق لقوله

)١٠٢٥(  
  ـْهَشالَ)َنـ(ـقِّ )َحـ(ـى )فـِ(ـرِيٍف َوَصاُدُه َيُصدُّونَ كَْسرُ الضَّمِّ )َشـ(َوِفي َسلَفاً َضما 

أي ضما قاريء شريف يريد ضم السنن والالم قالوا هو مجع سليف كرغف يف مجع رغيف وبفتح السني والالم مجع 
بو علي سلف مجع سلف مثل أسد وأسد ووثن ووثن وسلف سالف كخدم يف مجع خادم وكالمها مبعىن واحد وقال أ

-اسم من أمساء اجلمع كخدم وطلب وحرس وكذلك املثل يراد به اجلمع فمن مث عطف على سلف يف قوله
واختار أبو عبيد قراءة الفتح وقال هي اليت ال تكاد العامة تعرف غريها ألن اآلثار اليت نقلتها -فجعلناهم سلفا مثال

إمنا بقفا فيها كلها السلف كذلك ذكرهم معاد ويبدأ ومل يسمع ىف شيء منها السلف وقوله وصاد  الفقهاء إلينا
يصدون قال الشيخ اهلاء يف وصاده إضمار على شربطة التفسري قلت يكون قوله يصدون بدال من الضمري كما 

ه كما قيل حنو ذلك يف تقول ضرب زيدا ومررت به زيد وجيوز أن يكون على التقدمي وللتأخري أي ويصدون صاد
على قراءة من رفع يعقوب أن التقدير ويعقوب من وراء إسحاق وقوله -ومن وراء إسحاق يعقوب-قوله تعاىل

كسر إما مبتدأ ثان أو بدل اشتمال والعائد على يصدون حمذوف أي كسر الضم منه أو كسر ضمه على قيام األلف 
أبواهبا وقد سبق معىن يف حق هنشال يف سورة النساء وكسر الصاد مفتحة هلم األبواب أي -والالم مقام الضمري حنو

وضمها يف يصدون هنا لغتان مثل اخلالف يف كاف يعكفون وراء يعرشون وهو من الصديد الذي هو اجللبة 
والصياح والضجيج وقيل الضم من الصدود الذي هو اإلعراض قال أبو علي لو كانت من هذا لكان إذا قومك 



يكن منه وجوابه أن املعىن من أجل هذا املثل صدوا عن احلق وأعرضوا عنه وقرأت خبط ابن جماهد  عنه يصدون ومل
  يف معاين القرآن يصدون منه وعنه سواء وقال الفراء العرب تقول يصد ويصد مثل يشد ويشد وينم وينم لغتان

)١٠٢٦(  
  ثاً اْبِدالََءآِلهةٌ كُوٍف ُيَحقُِّق ثَانِياً وَقُلْ أَِلفاً ِللْكُلِّ ثَاِل

فيها ثالث مهزات ثنتان مفتوحتان والثالثة ساكنة فأمجع على إبداهلا ألفا لسكوهنا وفتح ما -يريد آهلتنا خري أم هو
قبلها واختلف يف الثانية فحققها الكوفيون على أصلهم يف باب اهلمزتني من كلمة وسهلها الباقون بني بني على 

وأثبتها هنا والكالم يف التحقيق والتسهيل واإلبدال -آمنتم-وىل منوحفص يسقط األ-آمنتم-أصوهلم يف قراءة
يف األصول وقوله ءآهلة مبتدأ وكوف خربه أي قراءة كوف مث -ءآمنتم-وعدم املد بني اهلمزتني كما سبق يف مسئلة

التسهيل وهذا مما بينها بقوله حيقق ثانيا أي ثاين حروفه وإمنا قال ذلك ألنه ميكن اتزان البيت بقراءة آهلة على لفظ 
استدل به على أن اهلمزة املسهلة برنة احملققة وجيوز أن يكون كوف مبتدأ ثانيا وما بعده خربه واجلملة خرب األول 
وقوله ألفا ثاين مفعويل أبدل واملفعول األول هو مرفوع أبدل العائد على ءآهلة وثالثا نصب على التمييز من ذلك 

التمييز على عاملة أي أبدل هذا اللفظ ثالثا أي ثالث حروفه أبدل ألفا فيكون الضمري على قول من أجاز تقدمي 
تقدير هذا النظم أبدل ثالثا ألفا كما لو قلت ريد كسى رأسا قلنسوة ولو قال ثالثه أبدال لكان أظهر ووصل مهزة 

-هلمزة كما يقرأ ورشالقطع جائز للضرورة ويف عبارة الناظم نقل حركة مهزة أبدل إىل التنوين فانضم واحنذف ا
  وقد سبق شرح مثل هذا البيت يف باب اهلمزتني من كلمة-أولئك مأواهم-غرووا

)١٠٢٧(  
  خْلُالَ)ُد(ـاَيَع )َشـ(َوِفي ُتْرَجُعونَ الْغَْيُب ) َحقُّ ُصْحَبٍة(َوِفي َتْشتَهِيِه َتْشَتهِي 

والشام وحذفت من غريها ووجه القراءتني اختلف املصاحف األئمة يف هذه الكلمة فكتبت اهلاء يف مصاحف املدينة 
وعنده علم الساعة وإليه -ظاهر ألن اجلملة صلة ما وحذف العائد من الصلة إىل املوصول جائز والغيب يف قوله

  واخلطاب على االلتفات واختار أبو عبيد الغيب-فذرهم خيوضوا-شايع دخلال قبله وهو-ترجعون
)١٠٢٨(  

  ْنَجالَ)ا(ـَما )كَـ(ـِصريٍ َوخَاِطْب َتْعلَُمونَ )َنـ(ـي )فـِ(الضَّمَّ َبْعُد  َوِفي ِقيلَُه اكِْسْر َواكِْسرِ
اكسر الالم وهو سهو والصواب على ما مهده يف خطبته أن تكون -قيله-هكذا وقع يف الرواية يف مجيع النسخ ويف

ة بناء وإمنا قال يف الثانية اخفض ألهنا حركة إعراب مث قال واكسر الضم يعين يف اهلاء وهذا على بابه ألنه حرك
اكسر الضم وقال يف األوىل اكسر ومل يقل اكسر الفتح ألن الفتح ضد الكسر فكفى اإلطالق والضم ليس ضدا 

للكسر فاحتاج إىل بيان القراءة األخرى وقوله بعد أي بعد ذلك الكسر وقوله يف نصري يف موضع احلال أي كائنا يف 
وعنده علم -ون لتوجيه القراءتني فوجه اجلر العطف على لفظ الساعة يف قولهرهط نصري أي يف مجلة قوم ينتصر

وأما النصب فعطف على موضع -إن هؤالء-أي وعلم قيله وقيل الواو يف وقيله للقسم وجوابه-قيله-و-الساعة
وقيل هو نصب على -سرهم وجنواهم-الساعة فإنه يف موضع نصب أي يعلم الساعة ويعلم قيله وقيل عطف على

يسعى الوشاة جنابتها (ملصدر أي وقال قيله أي شكا شكواه والقيل والقول واحد ومنه قول كعب بن زهري ، ا
، ذكر الوجهني األخريين األخفش والفراء وذكر هذه األوجه الثالثة أبو علي ) وقيلهم إنك يا ابن أيب سلمى ملقتول

اجلر عطف على لفظها فيتحد معىن القراءتني  وسبقه إليها الزجاج واختار العطف على موضع الساعة وصدق ألن



وذكر النحاس وجهني آخرين أن يكون عطفا على مفعول حمذوف أي ورسلنا يكتبون ذلك وقيله أو وهم يعلمون 
أم حيسبون أنا ال -احلق وقيله واختار أبو عبيد قراءة النصب قال لكثرة من قرأ هبا ولصحة معناها إمنا هي يف التفسري

وقال النحاس القراءة البينة بالنصب من جهتني إحدامها أن املعطوف -قيله يا رب-ونسمع-واهمنسمع سرهم وجن
على املنصوب حيسن أن يفرق بينهما وإن تباعد ذلك النفصال العامل واملعمول فيه مع املنصوب وذلك يف 

 النصب قال واهلاء يف قيله املخفوض إذا فرقت بينهما قبيح واجلهة األخرى أن أهل التأويل يفسرون اآلية على معىن
  تعود

إىل النيب حممد أو إىل عيسى بن مرمي عليهما السالم ، قلت وإذا كان املعىن يصح على عطف وقيله املنصوب على 
احملذوف أي إال من شهد باحلق وهم يعلمونه ويعلمون قيله فيجوز أن يقال إن القراءتني -وهم يعلمون-مفعول

وضع واجلر على اللفظ والذي شهد باحلق ذكر يف التفسري أهنم املالئكة واملسيح عطف على باحلق النصب على امل
وعزير عليهم السالم وقال الزخمشري بعد حكايته للوجوه الثالثة املتقدمة والذي قالوه ليس بقوي يف املعىن مع 

ن ذلك وأوجه أن يكون وقوع الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه مبا ال حيسن اعتراضا ومع تنافر اللفظ وأقوى م
اجلر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه ، قلت أما على قراءة اجلر فواضح جوازه وقد تقدم ذكرنا له وأما 
-على قراءة النصب فغلط ألن حرف القسم موجود وهو الواو فال نصب مع وجودها واهللا أعلم ، مث قال وخاطب

  فيه والغيب ظاهر وقد سبقت نظائرمها واهللا أعلميعين الذي هو آخر السورة ووجه اخلطاب -تعلمون
)١٠٢٩(  

  ـمَّالَ)ثُـ(ـالً َوَربُّ السَّموَاِت اْخِفضُوا الرَّفَْع )ُعـ(ناَ )َد(بَِتْحِتي ِعَباِدي الَْيا َوَيْغِلي 

أفال من حتيت -أي هاتني الكلمتني يف سورة الزخرف الياء يعين ياء اإلضافة املختلف يف فتحها وإسكاهنا األوىل
فتحها يف الوصل أبو بكر وسكنها يف -يا عبادي ال خوف عليكم-فتحها نافع والربي وأبو عمرو والثانية-تبصرون

احلالني نافع وأبو عمرو وابن عامر وحذفها الباقون يف احللني وفيها زائدة واحدة واتبعون هذا صراط أثبتها يف 
خان فقال ويغلي يعين كاملهل تغلي يف البطون قرأه الوصل أبو عمره وحده مث ذكر اخلالف يف آخر سورة الد

بالتذكري ابن كثري وحفص أي يغلي الطعام والباقون بالتأنيث أي تغلي الشجرة وعال حال أو متييز أي دنا ذا عالء 
والرفع على االبتداء -رمحة من ربك-يف أول السورة على البدل من قوله-رب السموات-أو دنا عاله واخلفض يف

أو يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هو رب السموات ومثال حال من فاعل اخفضوا أي مصلحني -إله إال هو ال-وخربه
  وقد تقدم

)١٠٣٠(  
  بِيعاً َوقُلْ إِنِّي وَِلي الَْياُء ُحمِّالَ)َر(ـىنً إِنََّك افَْتُحوا )ِغـ(َوَضمَّ اْعِتلُوُه اكِْسْر 

أي ألنك أنت والكسر -ذق إنك-لقود بعنف والفتح يفلغتان وهو ا-فاعتلوه-أي ذا غىن والضم والكسر يف تا
ظاهر ومها على وجه التهكم واالستهزاء وربيعا حال أي ذوي ربيع أو ذا ربيع على أن يكون حاال من الفاعل أو 

املفعول والربيع النهر الصغري فحسن من جهة اللفظ قوله افتحوا ربيعا واأللف يف آخر محال ضمري يرجع إىل إين ويل 
فتحها احلرميان -إين آتيكم بسلطان-اء بالنصب مفعول ثان جلمال أي أتت ياء اإلضافة املختلف فيها فيهما أرادوالي

أثبتهما يف -وإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون-أن ترمجون-فتحها ورش وحده وفيها زائدتان-وإن مل تؤمنوا يل-وأبو عمرو
وواتبعوين واجلوار وترمجون (يف الزخرف ، -ينواتبعو-يف الشورى-اجلوار-الوصل ورش وحده وقلت فيهما مع



  )فاعتزلون زائدات لدى العال
  سورة اجلاثية و األحقاف

)١٠٣١(  
  ـفاَ َوإِنَّ َوِفي أَْضِمْر بَِتوِْكيٍد أَوَّالَ)َشـ(َمعاً َرفُْع آَياٍت َعلَى كَسْرِِه 

صب الكسر وال خالف يف األول قرءا بالرفع والنصب وعالمة الن-آيات لقوم يعقلون-آيات لقوم يوقنون-يعين
فرفعها -آيات لقوم يوقنون-أنه منصوب بالكسر ألنه اسم إن وأما-إن يف السموات واألرض آليات للمؤمنني-وهو

ونصبها أيضا ظاهران كقولك إن يف الدار زيد ويف السوق عمرو وعمرا فهذا جائز باتفاق فالنصب على تقدير وإن 
يف والرفع عطف على موضع اسم إن أو على استئناف مجلة ابتدائية أو يكون يف السوق عمرا فحرف إن مقدر قبل 

وذلك -ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات-عمرو فاعل يف السوق على رأى من جيوز ذلك فكذا قوله تعاىل
فلم يأت فيه حرف إن وال -)واختالف الليل والنهار(-وأما قوله تعاىل-ويف خلقكم-لظهور حرف يف من قوله

يف فهنا اختلف النحاة فقيل إن الواو نائبة عنهما وإن اختلف عملهما لفظا ومعىن وهذا هو الذي يسمى حرف 
عندهم العطف على عاملني أي على عمل عاملني أو معمويل عاملني حنو إن يف الدار زيدا واحلجرة عمرا أي وإن يف 

رفع تكون الواو نائبة عن حرف يف أي ويف احلجرة عمرا أي وإن يف اختالف الليل والنهار آيات وعلى قراءة ال
فمنهم من يقول هو على هذه القراءة أيضا عطف -ويف خلقكم آيات-اختالف الليل والنهار آيات عطفا على قوله

على عاملني ومها حرف يف واالبتداء املقتضي للرفع ومنهم من ال يطلق هذه العبارة يف هذه القراءة ألن االبتداء 
د استدل أبو احلسن األخفش هبذه اآلية على جواز العطف على عاملني وصوبه أبو العباس يف ليس بعامل لفظي وق

استدالله هبذه دون غريها وقال أبو بكر بن السراج العطف على عاملني خطأ يف القياس غري مسموع من العرب مث 
يف الدار زيدا والبيت زيدا فهذا محل ما يف هذه اآلية على التكرار للتأكيد قال أبو احلسن الرماين هو كقولك إن 

جائز باإلمجاع ألنه مبنزلة إن زيدا يف الدار والبيت فهما قال فتدبر هذا الوجه الذي ذكره ابن السراج فإنه حسن 
جدا ال جيوز محل كتاب اهللا تعاىل إال عليه وقد يثبت القراءة بالكسر وال عيب يف القرآن على وجه وللعطف على 

  عاملني عند من

ه عيب ومن مل جيزه فقد تناهى يف العيب فال جيوز محل هذه اآلية إال على ما ذكره ابن السراج دون ما ذهب أجاز
إليه غريه ، قلت وال ضرر فيما ذهب إليه من ذهب من العطف على عاملني وسنتكلم إن شاء اهللا تعاىل عليه يف 

أبيات تكلف املانعون له تأويلها قال الزجاج شرح النظم من النحو ونبني وجهه من القياس وقد استدل على ذلك ب
، أهل قال عطف على ما عملت فيه كل وما ) أكل امريء حتسبني امرءا ونار توقد بالليل نارا(ومثله يف الشعر ، 

، قال فهذا ) وباشر راعيها العال بلسانه وجنبيه حر النار ما يتحرف(عملت فيه حتسبني وأنشد أبو علي الفرزدق ، 
واختار أبو عبيد ) أوصيت من سره قلبا حرا بالكلب خريا واحلماة شرا(لفعل واهلاء وأنشد أيضا ، عطف على ا

قراءة الكسر اعتبارا بقراءة أيب بن كعب آليات يف املواضع كلها قال ألهنا دالة على أن الكالم نسق على احلرف 
بقويل اضمر االضمار الذي هو كاملعطوف به األول ، وقول الناظم وإن ويف أضمر قال الشيخ قال رمحه اهللا مل أرد 

عن أن ويف قوله واختالف عن أن ويف وإذا كانت اآليات -ويف خلقكم-وإمنا أردت أن حرف العطف ناب يف قوله
توكيدا خرج عن العطف على عاملني الذي يأباه أكثر البصريني وخرج عن إضمار حرف اجلر الذي هو قليل يف 

ه بعد ذلك بتوكيد أوال وكأنه مجع بني القولني فإن من يرى العطف على عاملني أضمر الكالم ، قلت فهذا معىن قول



أن ويف خبالف من أكد وقال الزخمشري هو من العطف على عاملني سواء نصبت أو رفعت فالعامالن إذا نصبت مها 
ن االبتداء ويف وهو إذا رفعت فالعامال-آيات-والنصب يف-واختالف-أن ويف أقيمت الواو مقامهما فعملت اجلر يف

على مذهب األخفش سديد ال مقال فيه وقد أباه سيبويه فهو على مذهبه على إضمار يف والذي حسنه تقدم ذكره 
يف اآليتني قبلها أو ينتصب آيات على االختصاص بعد انقضاء اجملرور معطوفا على ما قبله أو على التكرير ورفعها 

  لذي ذكره ابن السراج وإضمار يف هو قول أيب علي يف احلجة وقدبإضمار هي ، قلت التكرير هو التوكيد ا

بسطه وتكلف بيانه وحاصله أنه أعمل حرف اجلر مضمرا وذلك قليل يف كالمهم مستضعف وليس القول بالعطف 
على عاملني بأضعف من هذا وأما النصب على االختصاص والرفع بإضمار هي فوجه آخر زاده من تصرفه وتقدير 

وإن يف خلقكم آيات وإن يف اختالف -إن يف السموات واألرض آليات للمؤمنني-العطف على عاملني الكالم على
الليل والنهار آيات وعلى قول التأكيد إن يف السموات واألرض ويف خلقكم واختالف الليل آليات آيات آيات 

إن يف ذلك -ه مع اهللاءإل-ويل يومئذ للمكذبني-فبأي آالء ربكما تكذبان-وتفرقت كما تفرق بني الفواصل
إن -يف سورة الروم أي إن يف كل واحد من هذه املذكورات آيات وتارة تقصد اجلملة كما يف آل عمران-آليات

والفلك اليت جتري يف -ويف البقرة زاد على ذلك-يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات
اءة الرفع على قول التأكيد ويف خلقكم وما يبث من دابة والتقدير يف قر-آليات لقوم يعقلون-إىل قوله-البحر

  واختالف الليل إىل آخره آيات آيات
)١٠٣٢(  

  ـمِّالَ)ُشـ(َوِغَشاَوةً بِهِ الْفَْتُح وَاِْإلْسكَانُ وَالْقَْصُر ) َسَما(ِلَنْجزِي َيا َنصٍّ 
-ع إىل اسم اهللا تعاىل قبله من قولهأي ذو ياء نص مسا أي منصوص على الباء نصا رفيعا ألن الضمري يف الفعل يرج

وقراءة الباقني بنون العظمة وغشوة وغشاوة واحد وهو ما يغطي العني عن األبصار وفيها لغات أخر ومل -أيام اهللا
خيتلفوا يف اليت يف البقرة أهنا غشاوة وقول الناظم غشاوة مبتدأ وحكى لفظ القرآن فأتى به منصوبا ومشال به خرب أي 

لفظ الفتح يف الغني واإلسكان يف الشني والقصر وهو حذف األلف ويف شرح الشيخ يف مشل ضمري مشل هبذا ال
  يرجع إىل غشاوة ولو أراد ذلك مل حيتج إىل قوله به واهللا أعلم

)١٠٣٣(  
  َوَوالسَّاَعةَ اْرفَْع غَْيَر َحمَْزةَ ُحْسناً الُْمَحسُِّن إِْحَساناً ِلكُوفٍ َتحَوَّالَ

إن -نصبها عطف على لفظ-والساعة ال ريب فيها-ما سبق يف قوله فأطلع ادفع غري حفص يريدإعراب غري محزة ك
ورفعها عطف على موضع اسم إن أو على االبتداء قال أبو احلسن األخفش الرفع أجود يف املعىن -وعد اهللا حق

ى ما ذهب إليه أبو وأكثر يف كالم العرب إذا جاء بعد خرب إن اسم معطوف أو صفة أن يرفع قال أبو علي يقو
مل تقرأ العاقبة فيما علمت إال مرفوعة ، -إن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني-احلسن قوله

قلت واألوىل يف تقدير قراءة الرفع العطف على موضع اسم إن ليتحد معىن القراءتني ويكون قوله ال ريب فيها مجلة 
واملعىن وإذا قيل إن وعد اهللا حق -وإن الساعة آتية ال ريب فيها-يف سورة احلج مستقلة فهي على وزان اآلية اليت

وإن الساعة حق وذلك على وفق ما يف الصحيحني من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قام يتهجد أنت احلق 
لعنكبوت سواء فهذه قراءة اجلماعة كاليت يف ا-ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا-ووعدك حق والساعة حق ، وأما

اعتبارا باليت يف سورة البقرة واألنعام وسبحان وذكر أبو عبيد أهنا يف املصاحف خمتلفة -إحسانا-وقراءة الكوفيني هنا



أيضا فكل قرأ مبا يف مصحفه ومعىن إحسانا أي حتسن إليهما إحسانا ومعىن حسنا أي وصية ذات حسن أي تفعل 
إال يف قراءة شاذة -وقولوا للناس حسنا-اء والسني كما قرأ يف البقرةهبما فعال ذا حسن ومل يقرأ هنا بفتح احل

ووجهها ظاهر أي يفعل هبما فعال حسنا وقول الناظم حتوال هو خرب حسنا أي حتوال حسنا إحسانا يف قراءة الكوفيني 
وعقال وإنه ليوهم  وقوله احملسن كلمة حشو ال تعلق هلا بالقراء ال رمزا وال تقييدا وهي صفة حسنا أي احملسن شرعا

أنه رمز لنافع وتكون قراءة غريه وغري الكوفيني حسنا بفتح احلاء والسني كما قرأ به يف البقرة وترك قيدها لظهورها 
ولو أنه قال حسنا الذي بعد إحسانا مل يوهم شيئا من ذلك -واعدتكم-وأجنيتكم-فليس بأبعد من قوله يف سورة طه

  ألنه كالتقييد للحرف
)١٠٣٤(  

  أَْحَسَن اْرفَْع َوقَْبلَُه َوبَْعُد بِياَء ُضمَّ ِفْعالَِن ُوصِّالَ) ِصَحابٍ(ْيُر َوغَ
أي وقراءة غري صحاب أحسن مث بينها بقوله ارفع أي بالرفع وقال الشيخ التقدير أحسن ارفع هلم قال وجيوز نصب 

لقال لغري صحاب ، قلت إمنا غري على إسقاط اخلافض وتقديرا حسن ارفع لغري صحاب ، فإن قلت لو أراد ذلك 
وقبل أحسن وبعده فعالن وصال بياء ضمت هذا -أحسن ما عملوا-عدل إىل الواو ألهنا تفصل بني املسألتني يريد

تقدير النظم ومعناه أن اجلماعة قرءوا يتقبل ويتجاوز على بناء الفعلني ملا مل يسم فاعله فأوهلما ياء مضمومة وأحسن 
يسم فاعله وقراءة صحاب بنون العظمة املفتوحة على بناء الفعلني للفاعل وأحسن منصوب مرفوع ألنه مفعول ما مل 

  ألنه مفعول يتقبل الذي قبله ومفعول يتجاوز قوله عن سيئاهتم
)١٠٣٥(  

  ـْهَشالَ)َحقُّ َنـ(ـُه )لَـ(َوقَلْ َعْن ِهشاَمٍ أَْدغَُموا َتِعَدانِنِي ُنَوفيَُهْم بِالَْيا 
رتني هو األصل ألن األوىل عالمة رفع الفعل بعد ضمري التثنية مثل تضربان والثانية نون الوقاية القراءة بنونني مكسو

لوجود املثلني ورويت أيضا عن ابن ذكوان مع أهنما قرءا يف -أحتاجوين-وهشام أدغم األوىل يف الثانية كما أدغم يف
ومل يقرأ أحد -أتعدانين-مل يذكروا هذا اإلدغام يف الزمر تأمرونين بنونني فأظهرا ما أدغم غريمها وكثري من املصنفني

وحكى األهوازي رواية أخرى بفتح النون األوىل وهي غلط -حتاجوين-و-تأمرونين-حبذف إحدى النونني كما يف
فقراءته بالياء والنون ظاهرة وقد سبق -ليوفيهم أعماهلم-فلهذا يقال يف ضبط قراءة اجلماعة بنونني مكسورتني وأما

  المعىن هنش
)١٠٣٦(  

  ـوِّالَ)نـُ(ـاِشيِه )فَـ(َوقُلْ الَ َتَرى بِالْغَْيبِ وَاْضُمْم َوبَْعَدُه َمَساِكَنُهمْ بِالرَّفْعِ 

قوله بالغيب أي بسورة الغيب وإمنا هو من باب التذكري ألجل االستثناء املفرغ حنو ما يقوم إال هند وال جيوز يف هذا 
ر لفظ الغيب دون التذكري ألن القراءة األخرى باخلطاب ال بالتأنيث وهلذا التأنيث إال يف شذوذ وضرورة وإمنا ذك

فتحت التاء أي ال نرى أيها املخاطب ال مساكنهم بالنصب ألنه مفعول ترى املبين للفاعل ومن قرأ يرى بضم الياء 
  رفع مساكنهم ألنه مفعول ما مل يسم فاعله مث ذكر ياءات اإلضافة فقال

)١٠٣٧(  
  نِّي َوَيا َتِعَدانِنِي وَإِنِّي َوأَْوزِْعنِي بِهاَ ُخلُْف َمْن َبالََوَياُء َولِك

أتعدانين إن -فتحها نافع وأبو عمرو والبزي-ولكين أراكم-أي هبذه األربعة خالف القراء يف الفتح واإلسكان أراد



  ورش والبزيفتحها -أوزعين أن أشكر-فتحها احلرميان وأبو عمرو-إين أخاف عليكم-فتحها احلرميان-أخرج
  (إىل سورة الرمحن ( ومن سورة حممد 

)١٠٣٨(  
  الَ)َد(ـجٍَّة وَالْقَْصُر ِفي آِسنٍ )حـُ(ـلَى )َعـ(َوبِالضَّمِّ َواقُْصْر َواكِْسرِ التَّاَء قَاَتلُوا 

وا وكالمها ظاهر فصفة اجملموع أهنم قاتلوا وقتل-قتلوا-قرأها حفص وأبو عمرو-والذين قاتلوا يف سبيل اهللا-يريد
أي قتل منهم واملاء اآلسن هو املتغري فمن قصر فهو من أسن بكسر السني يأسن يفتحها فهو أسن كحذر ومن مد 
فهو من أسن بفتح السني يأسن بكسر السني وضمها فهو آسن على وزن فاعل كضارب وقاتل وكل ذلك لغات 

  وقد سبق معىن دال
)١٠٣٩(  

  ـصِّالَ)ُحـ(َوكَْسرٍ َوَتْحرِيٍك َوأُْمِلَي  ـدى َوبَِضمِّهِْم)َهـ(َوِفي آنِفاً ُخلٌْف 

أي الساعة قال أبو علي جيوز أن يكون -ماذا قال آنفا-أي والقصر يف آنفاذ وخلف عن الربي يريد قوله تعاىل
على بناء الفعل للفاعل فالضمري فيه هللا تعاىل كما -وأملي هلم-تومهه مثل حاذر وحذر وفاكه وفكه والوجه املد وأما

وقيل جيوز أن يعود على ما قبله جمازا أي الشيطان سول هلم وأملي وقراءة أيب -إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثا-عاىلقال ت
عمرو على بناء الفعل ملا مل يسم فاعله وهو حيتمل األمرين فضم اهلمز وكسر الالم وحرك الياء بالفتح فقوله 

  خربه أي حصل بالضم والكسر والتحريك واهللا أعلم وبضمهم وما بعده متعلق بقوله حصال وأملي مبتدءا وحصال
)١٠٤٠(  

  ـْف َوَنْبلَُو َواقَْبالَ)ِصـ(َوَنْبلَُوْنَنكُْم َنْعلَُم الَْيا ) ِصَحاباً(َوأَسَْرارَُهْم فَاكِْسْر 
صحابا حال من فاعل اكسرا ومفعوله أي ذا صحاب وجيوز أن يكون على تقدير اكسروا صحابا فهو أمر ملفرد 

، وأسرار بفتح اهلمزة ) زد اهلمز مثال وخاطب يستطيعون عمال (هو جلماعة تقديرا وهذا كما سبق يف قوله ، لفظا و
فالنون -ويبلو-وليبلونكم حىت يعلم-مجع سر وبالكسر مصدر أسر وأما الياء والنون يف هذه الكلمات الثالث هي

ونكم ويعلم ويبلو الياء صف فيها فقدم وأخر وأراد الناظم ويبل-واهللا يعلم أعمالكم-للعظمة والياء ألن قبله
للضرورة أو يكون أراد ويبلو كذلك أي بالياء وأراد وأقبلن فأبدل من نون التأكيد ألفا أي صف وأقبل وفرغ 

  الكالم يف سورة القتال
)١٠٤١(  

  ـِديَر َتسَلَْسالَ)غَـ(َوَبْعدُ ثَالثَةٌ َويف ياٍَء ُيْؤتيِِه ) َحقٌّ(َوِفي ُيْؤِمُنوا 
قرأ األربعة بالغيب حق أي -وتعزروه وتوقروه وتسبحوه-وبعدها ثالثة ألفاظ أيضا وهي-لتؤمنوا باهللا ورسوله-يريد

فالياء فيه -فسنؤتيه أجرا عظيما-ليؤمن املرسل إليهم ويفعلوا كيت وكيت وقرأ الباقون باخلطاب وهو ظاهر وأما
حسنة حلوة وأشار إىل كثرة أمثال ذلك وقد تقدم واهللا وقوله غدير تسلسال عبارة -ولنبلونكم-والنون كما سبق يف

  أعلم
)١٠٤٢(  

  ـاَع وَالْكَْسُر َعْنُهماَ بِالَمِ كالََم اِهللا وَالْقَْصُر ُوكِّالَ)شـَ(َوبِالضَّمِّ ُضراًّ 
-)ما ال ميلك لكم ضرا وال نفعا(-قال أبو علي الضر بالفتح خالف النفع ويف التنزيل-إن أراد بكم ضرا-يريد



واألبني يف هذا الفتح عندي وجيوز أن يكونا لغتني يف -فكشفنا ما به من ضر-لضر بالضم سوء احلال ويف التنزيلوا
معىن كالفقر والفقر والضعف والضعف وقوله عنهما أي عن محزة والكسائي املدلول عليهما بالشني شاع وكالم إذا 

واألكثر يف -حيرفون الكلم عن من مواضعه-لهكسرت المه وقصر أي حذفت ألفه صار كلم وهو مبعىن كالم كقو
وقوله والقصر عطف على والكسر -حىت يسمع كالم اهللا-برسااليت وبكالمي -املضاف إىل اهللا استعمال الكالم حنو

وقوله وكال خرب عنهما فاأللف فيه ضمري التثنية أي وكل الكسر والقصر بالم كالم فكسرت ومل متد الفتحة فيها 
  يف يتناجون اقصر النون مكانات مد النونفقصرت كما قال و

)١٠٤٣(  
  ـالَ)ُمـ(ـاجٍِد فَآَزَرُه )َمـ(َعا )ُد(ـجَّ َحرَّكَ َشطْأَُه )َحـ(بَِما َيْعَملُونَ 

قرأه أبو عمرو وحده بالغيب والباقون باخلطاب وال خالف يف -، هم الذين كفروا -مبا يعملون بصريا-يريد
نه بتاء اخلطاب واخلالف يف احلرفني يف األحزاب وشطأه بسكون الطاء وفتحها بل ظننتم أ-مبا تعملون خبري-الذي

لغتان وهو فراخ الزرع وآزره وأزره باملد والقصر أي قواه وأعانه وقيل املد مبعىن ساواه أي ساواه الشطء والزرع 
، ومال مجع مالء وهو  وعلى األول جيوز أن تكون اهلاء يف فآزره للشطأ أو للزرع ألن كل واحد منهما مقو لآلخر

امللحفة وقد سبق ذكرها يف مواضع وهي هنا حسنة املعىن على تقدير ذا مأل ألن تقويت طافات للزرع والتفافها 
يشبه االشتمال باملال واهللا أعلم ، وانتهى إىل هنا ذكر اخلالف يف سورة الفتح مث ذكر ما يف احلجرات وما بعدها 

  فقال
)١٠٤٤(  

  خْلُالَ)ُد(ـاَز )فَـ(ذ )إ(ـفَا َواكِْسرُوا أَْدبَاَر )َصـ(ذْ )إ(ْم َيقُولُ بِياَِء )ُد(َوِفي َيْعَملُونَ 

-قرأه ابن كثري وحده بالغيب والباقون باخلطاب وكالمها ظاهر وأما-واهللا بصري مبا تعملون-يريد آخر احلجرات
بالكسر مصدر أدبر وبالفتح مجع دبر  فهو-أدبار السجود -فاخلالف فيه بالياء والنون ظاهر وأما-يوم يقول جلهنم

  أي وقت أدبار السجود وإمنا قال يف الكسر فاز دخلل ملوافقته الذي يف آخر الطور فهو جممع على كسره
)١٠٤٥(  

  ْنَدالَ)َصـ(ـمََّم )َشـ(لِيالَ بُِخلِْفِه َوقُلْ مِثْلُ َما بِالرَّفْعِ )َد(َوبِالَْيا ُينَاِدى ِقْف 

ياء ينادي حمذوفة يف الرسم ألهنا حمذوفة يف الوصل اللتقاء الساكنني فإذا وقف -ي املنادواستمع يوم يناد-يريد
عليها فكلهم حيذفها اتباعا للوصل والرسم وابن كثري أثبتها يف أحد الوجهني عنه على األصل وليست هذه معدودة 

ا يف إثباهتا وصال ووقفا وهذه وإن من الياءات الزوائد وإن كانت حمذوفة يف الرسم ألن تلك شرطها أن يكون خمتلف
ألن من -فبشر عباد الذين-فما أتاين اهللا-اختلف يف إثباهتا وقفا فلم خيتلف يف حذفها وصال وإمنا عد من الزوائد

فتحهما أثبتهما وصال وهي ياء إضافة قابلة للفتح وهذه ياء ينادي الم الفعل فهي ساكنة يف حال الرفع ولكن يف 
من خياف -فحق وعيد-ملناد بعد ينادي أثبتها يف الوصل نافع وأبو عمرو ويف احلالني ابن كثريقاف ثالثة زوائد ا

يف سورة والذاريات فشمم صندال أي مشم -)مثل ما أنكم تنطقون(-أثبتهما يف الوصل ورش وحده وأما-وعيد
ووجه الفتح أنه يف موضع رفع قارئه وسامعه طيبا لظهور الوجه فيه ألنه صفة حلق أي إنه حلق مثل نطقكم وما زائدة 

، هكذا أنشده ) وتداعا منخراه بدم مثل ما أمثر محاض اخليل(ولكنه فتح فتحة بناء إلضافته إىل غري متمكن كقوله ، 
، بفتح غري فهو ) مل مينع الشرب منها غري أن نطقت (أبو عثمان وأبو عمرو بالفتح وهو نعت جمرور ومنه قوله ، 



مصدر حمذوف أي حلق حقا مثل ما وقيل حال من الضمري يف حلق ألنه مصدر وصف به  فاعل مينع وقيل هو نعت
وأجاز اجلرمي أن بكون حاال من حلق نفسه وإن كان بكسرة وأجاز هذا رجل مقبال أي حلق كأهنا مثل نطقكم 

تنصبها إذا  وقال أبو عبيد وقال بعض العرب جيعل مثل نصبا أبدا ، فيقولون هذا رجل مثلك وقال الفراء العرب
رفع هبا االسم يعين املبتدأ فيقولون مثل من عبد اهللا ويقولون عبد اهللا مثلك وأنت مثله ألن الكاف قد تكون داخلة 

  عليها فتنصب إذا لقيت الكاف قلت وهذه لغة غريبة وفيها نظر
)١٠٤٦(  

  ـمَّالَ)ُحـ(ـرََّف )َشـ(لْمِيمِ اوِياَ َوقَْوَم بِخَفْضِ ا)َر(َويف الصَّْعقَِة اقُْصْر ُمْسِكَن الَْعْينِ 

هذا تقييد ملا لفظ به فالقصر حذف األلف من الصاعقة ويف قوله مسكن العني نظر وصوابه مسكن الكسر فإن 
اإلسكان املطلق ضده الفتح على ما تقرر يف اخلطبة وغريها فما وقع ذلك إال سهوا عما التزمه باصطالحه فإن قيل 

قول مسكن الكسر قلت وكذلك ال بد فيها فكيف قال اقصر إمنا ذلك باعتبار الصعقة ال كسر فيها فكيف ي
القراءة األخرى أي أسكن يف موضع الكسر ومل يتعرض الشيخ هلذا يف شرحه أوال مث يف آخر عمره زاد يف شرحه 

ة إغراب يف نكتا يف مواضع هذا منها فقال قوله مسكن العني أراد به عني الفعل كما قال ال عني راجع وهذا زياد
-البيت وغري خملص من اإلشكال والصاعقة اسم النازلة والصعقة مصدر صعقتهم فقوله فأخذهتم الصعقة كما قال

قال أبو علي قيل إن الصعقة مثل الزجرة وهو الصوت الذي يكون عن الصاعقة قوله وقوم يريد -فأخذهتم الصيحة
أي ويف موسى ويف -وتركنا فيها آية-ف علىعط-ويف موسى-وقوله-وقوم نوح باخلفض عطف على ويف موسى

عاد ويف مثود وقوم نوح آيات والنصب على وأهلكنا قوم نوح أو واذكر قوم نوح وانقضى النظم ملا يف الذاريات مث 
  شرع يف حروف والطور فقال

)١٠٤٧(  
  لَْجالَ)ا(ُحوا ْنياً َوإِنَّ افَْت)ِد(َوَبْصرٍ َوأَْتَبعاَ بِوَاتََّبَعْت َوَما أَلَْتَنا اكِْسرُوا 

وكالمها واضح وقد مضى ذكر اخلالف -واتبعتهم-موضع قراءة غريه-والذين آمنوا واتبعناهم-أي قرأ أبو عمرو
فكسر الالم ابن كثري -وما ألتناهم-يف سورة األعراف وأما -أحلقنا هبم-يف ذرياهتم الذي بعد اتبعناهم والذي بعد

أخر ذكرها الشيخ يف شرحه والكل مبعىن النقصان وقوله دنيا من قوهلم وحده وفتحها غريه ومها لغتان وفيها لغات 
هو ابن عمي دنيا ودنيا وإذا كسرت الدال نونت وإذا ضممتها مل تنون أي قريبا يشري إىل أنه قريب من احلرف 

قال وأن افتحوا  وقال الشيخ يعين إن ألتنا بالكسر قريب من ألتنا بالفتح كابين العم مث-واتبعناهم-املذكور قبله وهو
اجلال بفتح اجليم وقصر املمدود أي ذا اجلال يعين اجللى ورضى يف أول البيت اآليت متصل به معىن ورمزا فهو يف 

موضع نصب على التمييز أي اجللى رضاه وجيمعهم أن يكون خرب مبتدأ حمذوف أي هو رضى وموضع اخلالف هو 
-إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني-ضعني ال خالف يف كسرمها ومهاوهو مشكل فإن قبله مو-إنه هو الرب الرحيم-قوله

على تقدير ألنه أو ندعوه بأنه أي نصفه هباتني -إنه هو الرب-وال يليق الفتح ال بقوله-إنا كنا من قبل ندعوه إنه
جبواز  الصفتني فالذي فتحه نافع والكسائي وكسره الباقون على االبتداء فلهذا قال اجلال رضاه أي الواضح أمره

  ذلك فيه وكأنه قيده بذلك واهللا أعلم
)١٠٤٨(  

  مَّالَ)ُز(ـاَب بِالُْخلِْف )َعـ(ـساَنٌ )لـِ(ـصَّ وَالُْمَسْيِطُرونَ )َنـ(ـْم )كـَ(رِضاً َيْصَعقُونَ اُضُمْمُه 



 أي اضمم ياءه فيبقى فعال مل يسم فاعله من أصعقهم فيكون مثل يكرمون وقيل يقال صعقهم فيكون مثل يضربون
وكلتا اآليتني إشارة إىل صعقة تقع -فصعق من يف السموات-ومن فتح الياء فهو مضارع صعق الالزم لقوله تعاىل

يوم القيامة شهد ذلك ما يف صحيح البخاري من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن الناس يوم القيامة يصعقون 
وله كم نص أي كم قاريء نص عليه أو كم مرة وقع وقد بينا ذلك يف مسألة مفردة مذكورة يف الكراسة اجلامعة وق

من قارئه وناقله وقوله لسان أي لغة والزمل الضعيف أي قرأه بالسني هشام وقنبل وحفص خبالف عنه مث بني قراءة 
  غريهم فقال

)١٠٤٩(  
  ـْبُعُه َوكَذَّبَ َيْروِيِه ِهَشاٌم ُمثَقَّالَ)َضـ(ـاَم بِالُْخلِْف )قَـ(َوَصاد كََزايٍ 

قرأه الباقون بالصاد وأشم الصاد زايا خلف وخالد خبالف عنه والكالم يف هذا كما سبق يف الصراط تعليال أي 
وشرحا لعبارة الناظم فإنه استغىن باللفظ عن القيد وفيه نظر نبهنا عليه هنا والضبع العضد أي أشد وأقوى وانتهى 

شدده هشام -ما كذب الفؤاد ما رأى-وكذب يعين ذكر ما يف الطور من احلروف مث انتقل إىل سورة والنجم فقال
، ) كذبتك عينك أم رأيت بواسط (أي مل يكذب ما رآه بعينه قال أبو علي كذب يتعدى إىل مفعول بدله قوله ، 

أي مل يكذب فؤاد ما أدركه بصره أي -ما كذب الفؤاد ما رأى-ومعىن كذبتك أي أرتك ما ال حقيقة له فمعىن
أفتمارونه -اذبة وإدراكا على احلقيقة قال ويشبه أن يكون الذي شدد أكد هذا املعىنكانت رؤية صحيحة غري ك

أي أترومون إزالته عن حقيقة ما أدركه وعلمه قال الزخمشري ، ما كذب فؤاد حممد صلى اهللا عليه -على ما يرى
لو قال ذلك لكان كاذبا وسلم ما رآه ببصره من صورة جرباءيل عليه السالم أي ما قال فؤاده ملا رآه مل أعرفك و

ألنه عرفه يعين أنه رآه بعينه وعرفه بقلبه ومل يشك يف أن ما رآه حق وقريء ما كذب أي صدقه ومل يشك أنه 
جربيل بصورته وقال أبو عبيد وبالتخفيف نقرأ وهي يف التفسري ما كذب يف رؤيته يقول إن رؤيته قد صدقت ، 

أي يف ظنه فكذا هنا ما كذب فيما رأى أي يف رؤيته -)م إبليس ظنهولقد صدق عليه(-قلت قد سبق يف قوله تعاىل
  أي صدق فيها

)١٠٥٠(  
  ـذاً َمناَءةَ ِللَْمكِّي زِِد الَْهْمَز وَأَْحِفالَ)َشـ(ُتَمارُوَنُه َتْمُروَنُه َوافَْتحُوا 

وله وافتحوا زيادة هذا مثل قوله سكارى معا سكرى أي قراءة محزة والكسائي اللفظ الثاين وهو مترونه وسكرى وق
بيان هنا أي افتحوا التاء وكان له أن ال يذكره كما مل يذكر فتحه السني يف سكرى وشذا حال من الفاحتني أو من 

أفتجادلونه وخبهم سبحانه يف جمادلتهم للنيب صلى اهللا عليه -أفتمارونه-املفتوح أي ذوى شذا أو ذا شذا ومعىن
سلم من اإلسراء به ومترونه مبعىن جتحدونه قال الزخمشري أفتمارونه من املراء وسلم فيما ذكره هلم صلى اهللا عليه و

وهو املالحاة واجملادلة واشتقاقه من مري الناقة كأن كل واحد من املتجادلني ميري ما عند صاحبه وقريء أفتمرونه 
قول غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أي أفتغلبونه يف املراء من ماريته فمريته وملا فيه من معىن الغلبة عدي بعلى كما ي

، وقال يقال مريته حقه أي ) لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان ميريكا(أفتجحدونه وأنشدوا ، 
جحدته وتعديته بعلى ال تصح إال على مذهب التضمني وقال النحاس قال قال حممد بن زيد يقال مراه عن حقه 

ه وعلى مبعىن عن قال بنو كعب ابن ربيعة يقولون رضي اهللا عليك أي عنك ومناة وعلى حقه إذا منعه منه ودفعه عن
، وأنشد ) أزيد مناة توعدنا ابن تيم (على وزن جناة ومناءة بزيادة مهزة بعد األلف على وزن جماعة لغتان قال جرير 



نون التوكيد اخلفيفة ألفا  ، وقوله واحفال أرادوا حفلن فأبدل من) أال هل أتى التيم ابن عبد مناءة (الكسائي 
للوقف أي احتفل هبذه القراءة فاحتج هلا ألن من الناس من أنكر املد قال أبو علي قال أبو عبيد الالت والعزى 

ومناة أصنام من حجارة ولعل مناءة باملد لغة مل أمسع هبا عن أحد من رواة اللغة وقد مسع زيد مناة عبد مناة ومل أمسع 
ري يف اشتقاق اللفظني على القراءتني كأهنا مسيت مناءة ألن دماء النسائك كانت متىن عندها أي باملد ، قال الزخمش

كانت تراق ومناة مفعلة من النوء كأهنم كانوا يستمطرون عندها األنواء تربكا هبا ، قلت ومن األول تسمية مىن 
  لكثرة ما يراق فيها من دماء األضاحي والنسك يف

األهل (مناة بن أد بن طاخبة وزيد مناة بن متيم بن مرة ميد ويقصر قال هو ابن احلارثي ،  احلج وقال اجلوهري عبد
  )أتى التيم بن عبد مناءة 

)١٠٥١(  
  ـالَ)كَـ(ـِطْب )فـ(ـِميداً َوَخاِطْب َتْعلَُمونَ )َحـ(ـفاَ )َشـ(وَيْهِمُز ِضيَزى ُخشَّعاً خَاِشعاً 

ركه لغتان يقال ضازه حقه يضازه أي إذا نقصه وجار فيه على وزن أي ويهمز املكي ياء ضيزى واهلمز يف ذلك وت
حساه حيساه ويقال ضازه يضيزه مثل باعه يبيعه فوزن ضئزى باهلمز فعلى بكسر الفاء قالوا هي مصدر وصف به 

كالذكرى وإذا مل هتمز فوزهنا عندي كذلك وهي مصدر أيضا والتقدير قسمة ءات ضيزى وقال النحاة وزهنا فعلى 
م الفاء وإن كانت يف لفظ ضيزى مكسورة اعتبارا باألصل كما يقال يف وزن يبض فعل ويف وزن بيوت فعول بض

قال أبو علي ألهنم مل جيدوا يف الصفات شيئا على فعلى يعين بكسر الفاء مع ألف التأنيث قلت ال جنعلها صفة بل 
إذا ضأزانا حقنا يف (ه إذا ظلمه وأنشد ، مصدرا كاملهموز قال أبو علي حكى التوزى اهلمز يف هذه ضأزه يضأز

، قلت وانتهى الكالم يف حروف سورة النجم مث قال الناظم خشعا خاشعا مثل سكارى معا سكرى أي ) غنيمة 
يقرأه شفا محيدا خاشعا ومها لغتان يف اسم الفاعل إذا وقع فاعال جمموعا هل يفرد يف -)خشعا أبصارهم(-قوله تعاىل

كسري تقول مررت بزيد قاعدا غلمانه وقعودا غلمانه سواء يف ذلك احلال والصفة حنو مررت نفسه أو جيمع مجع ت
برجل قاعد غلمانه وقعود غلمانه وسنوضح ذلك يف شرح الناظم إن شاء اهللا تعاىل قال الزخمشري ويف خشعا 

أبو علي يرجح  باجلمع هو لغة تقول أكلوين الرباغيث وليس كذلك فإن أكلوين لغة ضعيفة وتلك فصيحة قال
مررت برجل حسان قومه على حسن قومه قال الزخمشري وجيوز أن يكون يف خشعا ضمريهم ويقع أبصارهم بدال 

أي يدعو -يدع الداع-فهو حال وقيل جيوز أن يكون مفعول-خيرجون من األجداث خشعا -عنه ، قلت يعين
اخلطاب فيه والغيب ظاهران وكال -من سيعلمون غدا-مث قال وخاطب يعلمون مبعىن قوله-خشعا أبصارهم-قوما
  متييز

وهو املرعى وأبدل اهلمزة ألفا ملا سكنت للوقف وكىن به عن العلم املقتبس من املخاطب وجيوز أن يكون كال 
مصدر كأله أي حرسه وحفظه كأل كضرب ضربا مث نقل حركة اهلمزة إىل الالم وحذفت اهلمزة مث يكون هذا 

-يوم يدع الداع-حلال ليطيب حفظك أو طب واحفظ ويف هذه السورة مثاين زوائد واملصدر متييزا أو يف موضع ا
أثبتها يف الوصل نافع و أبو عمرو ويف -مهطعني إىل الداع-أثبتها يف الوصل ورش وأبو عمرو ويف احلالني البزي

ود واثنان يف قصة احلالني ابن كثري ونذر يف ستة مواضع واحد يف قصة نوح واثنان يف قصة عاد وواحد يف قصة مث
وزد نذري ستا كذا الداع (لوط أثبت الستة يف الوصل ورش وحده وتقدم ثالث زوائد يف سورة ق فقلت فيه ، 

  ]فيهما بقاف املنادي مع وعيدي معا عال



  (سورة الرمحن 
)١٠٥٢(  

  ـكِّالَ)ُشـ(ضِ ـفَى َوالنُّونُ بِالْخَفْ)كـَ(َوَوالَْحبُّ ذُو الرَّْيحاَنِ َرفُْع ثَالَثِهاَ بَِنْصبٍ 
ثالثها مبنزلة كلها يف صحة اإلضافة وأنث العدد قصدا إىل الكلمات وأطلق الرفع والنصب يف الثالث على حسب 
ما يليق بكل منها فرفع احلب والرحيان بالضمة فيهما ونصبهما بالفتحة فيهما ورفع ذو بالواو ونصبها باأللف ، ويف 

 جيتز بلفظ النصب حىت يبني أنه بالكسر لتيسر ذلك عليه مث وتعسره هنا وإال قوله يف البقرة ناصبا كلماته بكسر مل
فاملعهود يف عبارته بالنصب إمنا هو الفتحة ورفع الثالثة بالعطف على فاكهة أي فيها فاكهة واحلب والرحيان وذو 

حف الشامي صفة للحب ونصبها بفعل مضمر أي وخلق احلب ذا العصف والرحيان ورمست ذا باأللف يف املص
وخفض محزة والكسائي النون من الرحيان على تقدميه ذو العصف وذو الرحيان والرحيان الورق الذي يشم والعصف 
ورق الزرع وال خالف يف جره ألنه مضاف إليه صرحيا وقوله شكل من شكلت الكتاب إذا قيدته بالضبط مبا يدل 

  ه متردد من جهات يتعني بالشكل بعضهاعلى احلركات مأخوذ من شكال الدابة ألن اللفظ قبل شكل
)١٠٥٣(  

  ـاحِْمالَ)فَـ(ذْ َحَمى َوِفى الُْمْنَشآُت الشِّنيُ بِالْكَْسرِ )إِ(َوَيْخُرُج فَاضُْمْم َوافَْتحِ الضَّمَّ 
 قرأه اجلماعة على إسناد الفعل إىل الفاعل وقرأه نافع وأبو عمرو على أنه فعل ما مل يسم فاعله-منهما اللؤلؤ-يريد

بكسر الشني وفتحها نعت للجوار وهي السفن فقراءة الفتح ظاهرة ألهنا أنشئت -املنشآت-فضما الياء وفتحا الراء
وأجريت وقيل املرفوعات الشرع وقيل يف معىن الكسر إهنا تنشيء املوج جبريها أو ترفع الشرع أو تنشيء السري 

إذا وجد فيه وهو يف احلقيقة لغريه والفاء يف فامحال على طريق اجملاز حنو مات زيد ومرض فمات يضاف الفعل إليه 
زائدة وهي رمز والشني مفعول به أي امحل الشني بالكسر أي انقلها كذلك وأراد امحلن بنون التأكيد فأبدهلا ألفا 

  كما سبق يف نظائر له مث متم الرمز فقال
)١٠٥٤(  
  بِكَْسرِ الضَّمِّ َمكِّيُُّهْم َجالَ ـاِئٌع شَُواظٌ)َشـ(ـحِيحاً بُِخلٍْف َنفُْرغُ الْياَء )َصـ(

فاخلالف فيه بالياء والنون ظاهر قال أبو -سنفرغ لكم أيها الثقالن-أي كسر الشني محزة وأبو بكر خبالف عنه وأما
، وقال ) اآلن قد فرغت إىل متيم (علي وليس الفراغ هنا فراغا من شغل ولكن تأويله القصد كما قال جرير ، 

التوفر على النكاية أي ال يكون له شغل سواه ستنقضي شؤن الدنيا فال يبقى إال شأن واحد وهو  الزخمشري املراد
جزاؤكم والشواظ بكسر الشني وضمها لغتان وهو اللهب وقوله جال ليس برمز ألنه قد صرح بالقاريء وهو 

  مكيهم فال رمز معه واهللا أعلم
)١٠٥٥(  

  ـْهدى َوتُقَْبالَ)تـُ(يمِ َيطِْمثْ ِفي األُولَى ُضمَّ وَكَْسَر ِم) َحقٌّ(َوَرفَْع ُنَحاسٌ َجرَّ 

رفع مفعول جر وحق فاعله ورأيت يف بعض النسخ رفع بالضم على االبتداء وجر بالرفع خربه وحق جمرور 
باإلضافة كال اللفظني صواب ووجهه ظاهر ووجه رفع حناس العطف على شواظ وجره عطف على نار أي الشواظ 

النحاس قوالن أحدمها أنه الدخان والثاين أنه الصفر املذاب ويف الشواظ أيضا قوالن ألهل اللغة  من نار وحناس ويف
قال أبو عبيد هو اللهب ال دخان فيه وقال بعضهم ال يكون الشواظ إال من النار والدخان مجيعا فإن قلنا النحاس 



اآلخر تظهر قراءة اجلر وإن قلنا النحاس  مبعىن الدخان والشواظ ما ال دخان فيه ظهرت قراءة الرفع وعلى القول
هو الصفر املذاب ظهرت أيضا قراءة الرفع واستخرج أبو علي وجها لقراءة اجلر على قولنا الشواظ ما ال دخان فيه 
وهو أن التقدير وشيء من حناس فيحذف املوصوف وتقام الصفة مقامه مث حذفت من من قوله ومن حناس ألن ذكره 

ويقال طمث البكر يطمثها ويطمثها بفتح امليم يف املاضي وبكسرها وبضمها يف املضارع إذا قد سبق يف من نار 
ضم امليم الدوري عن الكسائي وإعراب قوله هندي وتقبال -كأهنن الياقوت-دماها باجلماع وعين باألوىل اليت بعدها

  سبق يف شرح قوله يف باب اإلمالة أمل تدعي محيدا وتقبال
)١٠٥٦(  

  اللَّْيِث ِفي الثَّاِن َوْحَدُه ُشيُوٌخ َوَنصُّ اللَّْيثِ بِالضَّمِّ االوَّالَ َوقَالَ بِِه
وإال وال نصب بالضم كقوله عن الضرب مسمعا ، قال -حور مقصورات-به أي بالضم والثاين هو الذي قبله

ين كذلك هذه يف األول بضم امليم وأبو احلارث عنه يف الثا-مل يطمثهن-صاحب التيسري أبو عمر عن الكسائي
قراءيت والذي نص عليه أبو احلارث كرواية الدوري وقال يف غريه قرأت على فارس ابن أمحد يف رواية أيب احلارث 
  كرواية الدوري وقال طاهر بن غلبون إن الضم يف األول للدوري وعكس ذلك أليب احلارث اختيار من أهل األداء

)١٠٥٧(  
  ا َتَشا َوجِيٌه َوَبْعُض الُْمقْرِِئنيَ بِِه َتالَوقَْولُ الِْكسَاِئي ُضمَّ أَيُُّهَم

قال الداين يف غري التيسري على أن الكسائي خري فيهما فقال ما أبايل أيهما قرأت بالضم أو الكسر بعد أن ال أمجع 
بينهما قال أبو عبيد كان الكسائي يروي فيهما الضم والكسر ورمبا كسر إحدامها وضم األخرى فقول الكسائي 

وجيه أي له وجاهة ألن فيه اجلمع بني اللغتني وبعض املقرئني به تال يعين هبذا التخيري كابن أشتة وغريه ممن مل  هذا
  يذكر غري التخيري

)١٠٥٨(  
  َوآِخُرَها يَاِذي الَْجالَلِ اْبُن َعاِمرٍ بَِواو َوَرْسُم الشَّامِ ِفيِه َتمَثَّالَ

بواو أي جعل مكاهنا واوا ولزم من ذلك ضم الذال قبلها فلهذا مل  أي يا ذو اجلالل آخر السورة قرأها ابن عامر
فهو بالياء نعت للرب وبالواو نعت -تبارك اسم ربك ذي اجلالل-ينبه عليه وقصر لفظ يا ضرورة يعين قوله سبحانه

الثناء عليها لالسم ألن املراد باالسم هنا ملسمى ألنه إشارة إىل األوصاف الذاتية وهي املراد تسبيحها وتنزيهها و
وقد استقصينا بيان ذلك وحتقيقه يف آخر كتاب البسملة األكرب وقوله متثل أي -سبح اسم ربك األعلى-بقوله

ويبقى وجه ربك ذو اجلالل -تشخص الواو يف رسم املصحف الشامي وقد أمجعوا على األول أنه بالواو وهو
  -واإلكرام

  سورة الواقعة واحلديد
)١٠٥٩(  

  ـْعَتلَى)فَـ(ـحَِّح )ُصـ(ـفاَ َوعُْرباً ُسكُونُ الضَّمِّ )شـَ(فْضُ َرفِْعهَِما َوُحوٌر َوِعٌني َخ

من باب تقلدت بالسيف والرمح أي إهنم جامعون بني هذه األشياء ، وفاكهة -فاكهة وحلم طري-اخلفض عطف على
أنه ينعمون حبور عني كما وحلم طري معطوفان إما على أكواب وإما على جنات النعيم فإن كانا على أكواب فاملعىن 

نعموا مبا قبله وإن كانا على جنات فاملعىن أهنم يف مقارنة حبور عني أو معاشرة حور عني وأما وجه الرفع فعلى تقدير 



وهلم حور عني أو وفيها حور عني أو عطف على ولدان وجوز أبو علي أن تكون عطفا على الضمري يف متقابلني ومل 
ضا أن تكون على تقدير وعلى سرر موضونة حور عني وأما عربا فضم الراء وإسكاهنا يؤكد لطول الفصل وجوز أي

  لغتان وسبق هلا نظائر مثل نذرا ونذرا وهو مجع عروب وهي املرأة املتحببة إىل زوجها
)١٠٦٠(  

  فَا وِالَـ)َصـ(ـى َنَدى الصَّفْوِ َواْسِتفَْهاُم إِنَّا )ِفـ(اَر وَاْنَضمَّ شُْرَب )َد(َوِخفُّ قََدْرناَ 
التخفيف والتشديد يف قدرنا لغتان وقد سبق ذلك يف سورة احلجرات وشرب اهليم -حنن قدرنا بينكم املوت-يعين

بضم الشني وفتحها مصدر شربت اإلبل ، وقيل الضم االسم كالشغل والفتح املصدر وجاء املفتوح مجع شارب 
لى اخلرب قرأه شعبة بزيادة مهزة االستفهام الذي ع-ءإنا ملغرمون-كركب وصحب يف غري هذا املوضع وقوله تعاىل

مبعىن التقدير وقوله صفا وال أي شديد متابعة أوصاف متابعته أو هو صفا ذا والء أي متابعة فنصبه على احلال ، 
وعلى األول متييز وصفا مبعىن شديد مقصور والذي مبعىن صاف ممدود فقصر ، ضرورة فإن كان من الصفاء 

  ر االستفهام ذو صفا وإن كان مقصورا فالتقدير مشبه صفا يف قوتهاملمدود فالتقدي
)١٠٦١(  

  ـوَّالَ)ُحـ(ـاِئٌع َوقَْد أََخذَ اْضُمْم َواكِْسرِ الَْخاَء )َشـ(بَِمْوِقعِ بِاِإلْسكاَِن َوالْقَْصرِ 

مع وقد سبق فهو من باب اإلفراد واجل-مبواقع النجوم-يعين إسكان الواو وحذف األلف بعدها من قوله سبحانه
-وقد أخذ ميثاقكم-هلما نظائر ، ومت الكالم يف حروف سورة الواقعة مث شرع يف سورة احلديد قرأ أبو عمرو وحده

على بناء الفعل للمفعول والباقون بفتح اهلمزة واخلاء على بنائه للفاعل وهو اهللا تعاىل وحوال حال وهو العامل بتحول 
  األمور

)١٠٦٢(  
  ـْيَصالَ)فـَ(ـفَى وَأَْنِظرُوناَ بِقَطْعٍ َواكِْسرِ الضَّمَّ )كَـ(َوكُلٌّ  وِميثَاقُكُْم َعْنُه

عنه أي عن أيب عمرو ورفع القاف من ميثاقكم ألنه مفعول أخذ الذي مل يسم فاعله ونصبه غريه ألنه مفعول أخذ 
ع وكتب كذلك يف فرفعه على االبتداء كبيت الكتاب كله مل أصن-وكل وعد اهللا احلسىن-املسمى للفاعل وأما

مصحف الشام وهو يف األصل مفعول وعد ولكن إذا تقدم املفعول على الفعل ضعف عمله فيه فيجوز رفعه وقراءة 
بقطع اهلمزة -انظرونا نقتبس-اجلماعة بالنصب على األصل وقد أمجعوا على نصب الذي يف سورة النساء وأما

ا أي ارفقوا بنا كي ندرككم وقراءة الباقني بوصل اهلمزة املفتوحة وكسر الظاء قراءة محزة وحده فبمعىن أمهلون
وضم الظاء مبعىن انتظرونا أو التفتوا إلينا يقال نظرته إذا انتظرته وأنظرته إذا أخرته وأمهلته وفيصال حال مبعىن 

  حاكما
)١٠٦٣(  

  ـالَ)صـِ(ْم )ُد(َبْعُد  ـّز َوالصَّاَداِن ِمْن)عـَ(ذْ )إِ(َويْؤَخذُ غَْيُر الشَّامِ َما نََزلَ الَْخِفيُف 

وما -قراءة اجلماعة بالتذكري ألن تأنيث الفدية غري حقيقي وأنث ابن عامر على اللفظ-ال يؤخذ منكم فدية-يريد
بالتخفيف والتشديد ظاهران ألن ما نزله اهللا فقد نزل هو ومعىن إذا عز أي هذا قليل يف الكتاب -نزل من احلق
ذكر التنزيل واإلنزال مسند إىل اسم اهللا تعاىل وقوله ما نزل مبتدأ واخلفيف خربه واألكثر -وباحلق نزل-العزيز حنو

وقوله ويؤخذ غري الشام على تقدير تذكري يؤخذ قراءة غري أهل الشام فحذفت هذه املضافات للعلم هبا مث قال 



الصادان كذلك يريد أي و-إن املصدقني واملصدقات-والصادان من بعد أي من بعد ما نزل يريد الصادين من قوله
بالتخفيف البن كثري وأيب بكر ومها بالتخفيف مبعىن الذين صدقوا اهللا ورسوله والتشديد مبعىن املتصدقني فأدغمت 

وأقرضوا -التاء يف الصاد فهو مثل املزمل واملدثر وروى عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه إظهار التاء فيهما وقوله
ا اللفظ تقديره إن الذين صدقوا أو اصدقوا وأقرضوا فمعناه على التخفيف إن عطف على الفعل املفهوم من هذ-اهللا

الذين آمنوا وعملوا هذا النوع من اخلري وهو اإلقراض احلسن ومعناه على التشديد إن الذين تصدقوا وكان 
م صال إقراضهم هللا تعاىل على الوجه األحسن وهو من أطيب الكسب صادرا عن نية خالصة ومقصد صاحل وقوله د

  وعن القرى بالعلم وقد سبق حتقيق املعنيني من هذا اللفظ-أي ذا صالء والصالء عرب به عن الذكاء
)١٠٦٤(  

  َوْصالً ُمَوصَّالَ) َعمَّ(ـِفيظاً َوقُلْ ُهَو الْغَنِيُّ ُهَو اْحِذْف )حـَ(َوآَتاكُْم فَاقُْصْر 

عطاكم اهللا واختار أبو عبيد قراءة أيب عمرو ملوافقته القصر مبعىن جاءكم واملد مبعىن أ-وال تفرحوا مبا آتاكم-يريد
وقوله وال تفرحوا استئناف -بيده اخلري-لقوله فاتكم ومل يقل أفاتكم ووجه املد إضافة اخلرب إليه دون ضده كما قال

 فاحذف لفظ هو يف قراءة نافع وابن عامر-فإن اهللا هو الغين-واألول أجود أما-لكيال تأسوا-هني وقيل عطف على
كما هو حمذوف يف مصاحف املدينة والشام وأثبته غريمها كما هو ثابت يف مصاحفهم وال خالف يف إثبات الذي يف 
سورة املمتحنة وهو مثل هذا وهو يف هذين املوضعني للفصل فحذفه غري خمل بأصل املعىن وقوله وصال نصب على 

  ربه فذكره األئمة يف كتبهمالتمييز وموصال نعته أي عم وصله املوصل إلينا أي عم نقله وخ
  من سورة اجملادلة إىل سورة ن

)١٠٦٥(  
  ـُتكَمِّالَ)فـَ(َويف َيتََناَجْونَ اقُْصرِ النُّونَ َساِكناً َوقَدِّْمُه وَاْضُمْم جِيَمُه 

أراد بقصر النون حذف األلف اليت بعدها يف حال سكونه النون وتقدميه على التاء فإذا فصلت ذلك وضممت 
ينتجون على وزن يذهبون هذه قراءة محزة وقراءة الباقني ما لفظ به وأصلهما يفتعلون ويتفاعلون على  اجليم صار

وزن خيتصمون ويتخاصمون فحذفت الم الكلمة منهما ألهنا يف يتناجون ياء حتركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا مث 
كما قيل قاضون ومعىن القراءتني واحد إال  حذفت للساكن بعدها وفعل يف يتناجون ما فعل يف قاضون فقيل ينتجون

وتناجوا بالرب قال أبو علي يفتعلون ويتفاعلون جيريان جمرى -إذا تناجيتم فال تتناجو-أن يتناجون موافق لقوله تعاىل
  واحد

)١٠٦٦(  
  ـوْفَالَ)َنـ(ِلسِ ـمَّ َواْمُدْد ِفي املَجَا)عـَ(ـالً )ُعـ(ـفْوَ ُخلِْفِه )َصـ(َوكَْسُر اْنِشزُوا فَاْضُمْم َمعاً 

كسر الشني فيهما وضمها لغتان يقال نشز ينشز أي اهنضوا ومهزة انشزوا مهزة -وإذا قيل انشروا فانشروا-يريد
وصل إذا ابتدئ هبا حركت حبركة الشني وصفو خلفه مبتدأ وخربه عال عم والتوحيد واجلمع يف اجملالس واجمللس 

  ظاهران والنوفل الكثري العطا
)١٠٦٧(  

  ـال)لَـ(ـْز َوَمْع دَُولَةً أَنِّث َيكُونُ بُِخلِْف )حـُ(ُرُسِلي الَْيا ُيخْرُِبونَ الثَِّقيلَ  َويف
فتحها نافع وابن عامر وانتهى الكالم يف سورة اجملادلة -)ورسلي إن اهللا قوي عزيز(-يريد ياء اإلضافة يف قوله تعاىل



ن أخرب وخرب مثل أنزل ونزل وقيل اإلخراب أن تترك فالتخفيف فيها والتشديد لغتان م-خيربون بيوهتم-، وأما
املوضع ربا والتخريب اهلدم وقيل معىن التخفيف أهنم يعطلوهنا ويعرضوهنا للخراب خبروجه منها وخيربون مفعول 

كي ال يكون -خرب الثقيل نعته مث قال ومع دولة أي ومع رفع دولة أنث تكون اليت قبله خبلف عن هشام يريد
 كتايب التيسري والتبصرة ملكي أن هشاما رفع دولة واختلف عنه يف تأنيث يكون وتذكريه والذي والذي يف-دولة

ذكره أبو الفتح فارس أن اخلالف يف املوضعني أحد الوجهني مثل قراءة اجلماعة بتذكري يكون ونصب دولة وهو 
ون وأوه ومل يذكر املهدوي قول صاحب الروضة والثاين تأنيث تكون ورفع دولة وهو الذي ذكره طاهر ابن غلب

وابن شريح هلشام إال رفع دولة ومل يتعرضا للخالف يف يكون وابن جماهد وغريه مل يذكروا اخلالف يف الكلمتني 
أصال وتوجيه هذه القراءات ظاهر من رفع دولة جعل كان تامة ومن نصب قدر كيال يكون الفيء دولة أي يتداوله 

فقراء وتأنيث دولة ليس حبقيقي فجاز تذكري يكون املسند إليها وذكر األهوازي يف األغنياء بينهم خمتصني به دون ال
بعض الروايات فتح الدال واملشهور ضمها بال خالف وحكى أبو عبيد فتح الدال عن أيب عبد الرمحن السلمي قال 

ول بعينه والدولة بالفتح وال نعلم أحدا فتحها قال والفرق بني الضم والفتح أن الدولة بالضم اسم الشيء الذي يتدا
الفعل وقرأت يف حاشية النسخة املقروءة على الناظم رمحه اهللا قوله خبلف ال أراد الئيا أي مبطئا وجاء هذا من 

الألى قال الشيخ وسألته عن قوله خبلف ال فقال إن شئت قلت مسي بال النافية ألنه قد أثبت التأنيث ونافية يثبت 
  الء اسم فاعل من الء إذا أبطأ ألن التذكري عن هشام أقل منالتذكري وإن شئت قلت خبلف 

الرواية من التأنيث وألنه ال فصل هنا فيحسن من جهة العربية ، قلت يقال ألي أليا مثل رمي رميا أي أبطأ والألى 
  مثله فاسم الفاعل من ألي الء مثل رام وقاض والوقف عليه كالوقف على ماء واهللا أعلم

)١٠٦٨(  
  سَْوٍة إِنِّي بَياِء َتَوصَّالَ)أُ(وِى )ذَ(جِدَارٍ ُضمَّ َوالْفَْتَح َواقُْصُروا َوكَْسَر 

جيوز يف وكسر الرفع على االبتداء وخربه ضم إن كان فعل ما مل يسم فاعله وإن كان فعل أمر فالنصب يف وكسر 
جدر وهو مجع جدار وهو ألنه مفعول والفتح عطف عليه رفعا ونصبا أي ضم اجليم والدال واحذف األلف فيصري 

كما سبق يف املواضع املختلف فيها يف إفرادها ومجعها وذوي أسوة حال من فاعل اقصروا أي متأسني مبن سبق من 
فتحها احلرميان وأبو عمرو مث ذكر حروف سورة -إين أخاف اهللا-القراء مث ذكر ياء اإلضافة يف احلشر وهي

  املمتحنة فقال
)١٠٦٩(  

  ـوى وَالثِّقْلُ َشاِفيِه كُمِّالَ)ثَـ(ـصٌّ َوَصاُدهُ بِكَْسرٍ )َنـ(لضَّمِّ َوُيفَْصلُ فَْتُح ا
قرأ عاصم يفصل مضارع فصل بالتخفيف على بناء الفعل للفاعل ومثله قراءة محزة -يوم القيامة يفصل بينكم-يعين

لصاد املفتوحة سوى ابن والكسائي إال أنه مضارع فصل بالتشديد وقرأ الباقون على بناء الفعل للمفعول وخففوا ا
  عامر فإنه شددها ومل ينبه الناظم على فتح الفاء ملن قرأ بالتشديد ألن التشديد يرشد إليه ووجه هذه القراءات ظاهر

)١٠٧٠(  
  الَ)َد(ـذاً )َشـ(ـْن )َعـ(ـالَ َوُمِتمُّ الَ ُتَنوِّْنُه وَاْخِفضْ ُنوَرُه )َحـ(َوىف ُتْمِسكُوا ثِقْلٌ 

شددها األكثر ومتم -والذين ميسكون بالكتاب-ب أنزل ونزل ويشهد لقراءة أيب عمروأمسك ومسك من با
يف سورة الصف من نون ونصب نوره فهو األصل مثل زيد مكرم عمرا ومن أضاف فحذف التنوين وخفض -نوره

  املفعول فللتخفيف وقوله عن شذا أي شذا دال وقد سبق معنامها



)١٠٧١(  
  َوتَُنجِّيكُْم َعنِ الشَّامِ ثُقِّالَ) َسماَ(نَوِّناً  َوِلله زِد الَماً وَأَْنَصاَر

زد الم اجلر على اسم اهللا ونون أنصار فيصري أنصارا هللا وقراءة الباقني على -كونوا أنصار اهللا-يعين قوله تعاىل
هم أنصارا هللا مل يقرأ أحد من-قال احلواريون حنن أنصار اهللا-اإلضافة كما أمجعوا على اإلضافة يف احلرف الثاين وهو

ألهنم أخربوا عن حتقق ذلك فيهم واتصافهم بصحة اإلضافة والنسبة ، فإن قلت فمن أين يعلم أن اخلالف يف األول 
دون الثاين ، قلت هو غري مشكل على من تدبر صورة اخلط فإن الثاين لو نون لسقطت األلف من اسم اهللا وهي 

ورة التنوين املنصوب فلم خترج القراءتان عن صورة الرسم والنون ثابتة يف الرسم وأما األول فأمكن جعل األلف ص
  يف قوله نونن للتأكيد وأجنى وجنى كأمسك ومسك وقوله عن الشام أي عن قاريء الشام

)١٠٧٢(  
  ـالَ)حـَ(ضاً )رِ(اَد )َز(َوَبْعِدي َوأَْنَصارِي بَِياء إِضاَفٍَة َوُخْشٌب ُسكُونُ الضَّمِّ 

فتحها احلرميان -من بعدي امسه-احد منهما ياء إضافة خمتلف يف إسكاهنا وفتحها األولأي يف الصف لفظان كل و
فتحها نافع وحده وليس يف سورة اجلمعة شيء من احلروف اليت -من أنصاري إىل اهللا-وأبو عمرو وأبو بكر والثاين

وهذا قد علم مما تقدم فيها  مل تذكر بعد ولكن فيها أشياء مما يتعلق مبا سبق كلفظ هو واإلمالة وصلة ميم اجلمع
  وخشب بإسكان الشني وضمها لغتان كثمر ومثر أي سكون الضم فيه زاد حاله رضى أو هو ذو حال

)١٠٧٣(  
  ـفَّالَ)ُحـ(ـْف أَكُونَ بَِواوٍ َواْنِصبُوا الَْجْزَم )ِصـ(لْفاً بَِما َيْعَملُونَ )إِ(َوَخفَّ لََوْوا 

عطفه وأماله أي أعرض معنامها واحد ويف التشديد زيادة تكثري قال أبو  لوى رأسه ولواه إذا-لووا رءوسهم-يريد
علي التخفيف يصلح للقليل والكثري والتكثري خيتص بالكثرة وإلفا حال من لووا أو هو أليف للمشدد ألن معنامها 

-على عطفا-وأكون من الصاحلني-يعملون يف آخر السورة الغيب فيه واخلطاب ظاهران وقرأ أبو عمرو -واحد
لفظا وهي قراءة واضحة وقرأ غريه بإسكان النون وحذف الواو اللتقاء الساكنني ووجه ذلك أنه جمزوم -فأصدق

عطفا على موضع فأصدق ألن الفاء لو مل تدخل لكان أصدق جمزوما ألنه جواب التحضيض الذي هو يف معىن 
ى قاعدة يف علم العربية مقررة وإن كان فيه التمين والعرض والكل فيه معىن األمر وما كان كذلك ينجزم جوابه عل

فاء انتصب قال أبو علي أعين السؤال عن ذكر الشرط والتقدير أخرين فإن تؤخرين أصدق فلما كان الفعل 
من يضلل -املنتصب بعد الفاء يف موضع فعل جمزوم كأنه جزاء الشرط محل قوله وأكن عليه مثل ذلك قراءة من قرأ

، قال محل ازدد ) أيا سلكت فإنين لك كاشح وعلى انتقاصك يف احلياة وازدد(وأنشد ، -مونذره-اهللا فال هادي له
، قال محل واستدرج على ) قابلوين بليتكم لعلي أصاحلكم واستدرج نويا(على موضع الفاء وما بعدها ومثله ، 
ف على كتابة هذا احلرف واختار أبو عبيد هذه القراءة التفاق املصاح-لعلى-موضع الفاء احملذوفة وما بعدها من

حبذف الواو قال ويف القرآن ما ال حيصى من تكون ويكون يف موضع الرفع والنصب مل حتذف الواو يف شيء منها 
إمنا حذفوا يف موضع اجلزم خاصة قال وكان من حجة أيب عمرو فيها أن قال إمنا حذفت الواو اختصار يف اخلط كما 

إن الياء حذفت -إن هذان لساحران-بالواو ، قلت وكذلك كان يقول يفحذفوها يف كلمن وكان أصلها أن تكون 
يعين يف كتابة -وأكن من الصاحلني-إن هذان-يف الرسم فلهذا حيكي عنه أنه قال ما وجدت يف القرآن حلنا غري



ل القرآن ووجه حذفهما على قراءته أهنما من حروف املد فكما حتذف األلف كثريا اختصارا فيكذ أختاها وقد قا
  الفراء العرب قد تسقط الواو

فقال بغري واو ف -فقوال-يف بعض اهلجاء كما أسقطوا األلف من سليمان وأشباهه قال ورأيت يف مصاحف عبد اهللا
ق ل ا ، قلت واالعتماد يف القراءتني على صحة النقل فيهما وإمنا هذا اعتذار عن اخلط وقوله حفال مجيع حافل 

  متمكنني بكثرة العلم وسعته من توجيه القراءتنيوهو حال من فاعل وانصبوا أي 
)١٠٧٤(  

  فِّالَ)ُر(ـرََّف )َعـ(َوَباِلغْ الَ َتنْوِيَن َمْع َخفْضِ أَْمرِِه ِلَحفْصٍ َوبِالتَّخَِّفيِف 
) عرف بعضه(متم نوره والتشديد يف -كما سبق يف-بالغ أمره-أي ال تنوين فيه ألنه مضاف إىل ما بعده والكالم يف

التحرمي مبعىن أعلم إعالم متابعة فأعرض عن بعض أو أغضا عنه إحسانا وتكرما وهلذا قيل ما زال التثاقل ، سورة 
وما تفعلوا (من شأن الكرام ، ومعىن عرف بالتخفيف جازى وهو إشارة إىل ذلك القدر من املعاتبة أو إىل غريه ومنه 

أولئك الذين (والوعيد فيقال عرفت ما صنع فالن ومنه ، ويطلق هذا اللفظ أيضا مشعرا بالوعد ) من خري يعلمه اهللا
، قال الفراء عرف بالتخفيف أي غضب من ذلك وجازى عليه كما تقول للرجل يسيء ) يعلم اهللا ما يف قلوهبم

  إليك ألعرفن لك ذلك وهو وجه حسن وتقدير النظم وعرف رفل بالتخفيف أي عظم
)١٠٧٥(  

  ـقَّ َتَهلُّالَ)َشـ(ٍت َعلَى الْقَْصرِ َوالتَّْشدِيِد َوُضمَّ َنصُوحاً ُشْعَبةٌ ِمْن َتفَوُّ

قال أبو احلسن واألخفش نصحته يف معىن صدقته توبة نصوحا أي صادقة وقال الفتح كالم العرب وقراءة الناس 
وال أعرف الضم قال أبو علي يشبه أن يكون مصدرا قال الفراء كأن الذين قرءوا نصوحا أرادوا املصدر مثل قعودا 

والذين قالوا نصوحا جعلوه من صفة التوبة ومعناها أن حيدث نفسه إذا تاب من ذنب أن ال يعود إليه أبدا وذكر 
الزخمشري يف تفسريه وجوها حسنة يف ذلك وقال النصوح مصدر نصح كالنصح مثل الشكور والشكر أي ذات 

-ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت-نصوح أو انتصح نصوحا مث شرع الناظم يف سورة امللك فقال من تفوت يريد
أي تباين واختالف فإذا حذفت األلف وشددت الواو صار تفوت وهو مبعناه تفاوت وتفوت مثل تظاهر وتظهر 

والقراءتان مصدرا هذين الفعلني وقوله تفاوت مبتدأ وشق هتلال خربه وقوله على القصر والتشديد شق يف موضع 
ظ على ما فيه من القصر والتشديد شق هتلله وهو من قوهلم شق ناب البعري احلال أي مقصورا مشددا أي هذا اللف

إذا طلع واملعىن طلع هتلله أي الح وظهر أو يكون من شق الربق إذا سطع من خالل السحاب ومعىن هتلل تألأل 
  وأضاء وجيوز أن يكون هتلال حال أي ذا هتلل واهللا أعلم

)١٠٧٦(  
  أُُصولُُه َويف الَْوْصلِ األُولَى قُنُْبلٌ َواواً اْبَدالَ َوآَمْنّتُمو ِفي الَْهمَْزَتْينِ

داخل يف عموم قوله -ءأنذرهتم-حكمه مذكور يف باب اهلمزتني من كلمة فهو مثل-ءأمنتم من يف السماء-يريد
وتسهيل أخرى مهزتني بكلمة البيت فقد عرف حكم هذه الكلمة من هناك ومعىن أصوله أي أصول حكمه وسبق 

، ويسهل  -النشور-لباب املذكور أن قنبال أبدل اهلمزة األوىل واوا النفتاحها وانضمام ما قبلها يف قولهأيضا يف ا
الثانية على أصله وهذا إلبدال إمنا يكون عند اتصال هذه الكلمة بالنشور فإذا وقف على النشور حقق اهلمزة إذا 



ة األوىل واوا يف حالة الوصل دون الوقف ، فإن قلت ابتدأ كغريه فهذا معىن قوله ويف الوصل أي إبدال قنبل اهلمز
هلذا البيت فائدة غري األذكار مبا تقدم بيانه واملتقدمات كثرية فلم خصص الناظم األذكار هبذا دون غريه ، قلت له 

لق فائدتان غري األذكار إحدامها ملا ذكر مذهب قنبل هذا يف باب اهلمزتني مل يبني أنه يفعل ذلك يف الوصل بل أط
لزوال املقتضى لقلب اهلمزة واوا وهو -ءأمنتم-فنص على الوصل هنا ليفهم أنه ال يفعل ذلك يف الوقف على ما قبل

الضمة ومل يقنع بقوله مث موصال فإن استعمال موصل مبعىن واصل غريب على ما نبهنا عليه هناك والفائدة األخرى 
بزيادة ألف بعد اهلمزتني وفتح امليم وهذه -ءآمنتم-المه يفالنصوصية على الكلمة فإنه ملا ذكر احلكم هناك كان ك

  الكلمة لفظها غري ذلك فإن بعد اهلمزتني فيها ميما مكسورة
)١٠٧٧(  

  ْض َمِعي بِالَْيا َوأَْهلَكَنِي اْنَجالَ)ُر(فَُسْحقاً ُسكُوناً ُضمَّ َمْع غَْيبِ َيْعلَُمونَ َمْن 

بالياء على الغيبة -فستعلمون من هو يف ضالل-وقرأ-السعري فسحقا ألصحاب-يعين أن الكسائي وحده ضم حاء
فإنه باخلطاب بغري خالف وقرأ غري الكسائي بإسكان -فستعلمون كيف نذير-وإمنا قال من إحترازا من الذي قبله

من وجه القراءتني يف املوضعني ظاهر وسكونا يف البيت بدل من فسحقا بدل -فستعلمون-وخطاب-فسحقا -حاء
ضم فسحقا سكونه وجيوز أن يكون سكونا مفعول ضم وقوله فسحقا مبتدأ أو مفعول فعل مضمر فهو اشتمال أي 

من باب زيدا اضرب رأسه جيوز فيه الرفع والنصب والنصب أقوى يف العربية والعائد حمذوف على التقديرين أي 
دقائق العلم واستخرج سكونا فيه أو سكونه وقوله رض فعل أمر من راض األمر رياضة أي رض نفسك يف قبول 

-معي أو رمحنا-يريد-أهلكين-معي اجنال باليا وكذا-املعاين مث ذكر ما يف سورة امللك من ياءات اإلضافة فقال
سكنها محزة وحده وفيها زائدتان نذير ونكري أثبتهما معا يف -إن أهلكين اهللا-سكنها محزة والكسائي وأبو بكر

ائد إال أربع يف سورة الفجر وسيأيت بياهنا يف موضعها وقد نظمت اجلميع الوصل ورش وحده ومل يبق من ياءات الزو
، أضاف الكلمتني إىل ) نذيري نكريي امللك يف الفجر أكرمين أهانين بالوادي ويسرى تكمال(يف بيت هنا فقلت ، 

ذراعي وجبهة بني (امللك أي حرفا هذه السورة واكتفى بذكر امللك بعد نكريي عن ذكره بعد نذيري فهو كقوله ، 
، ومها مبتدأ واخلرب حمذوف أي زائدتان مث قال يف الفجر زوائد وهي كيت وكيت وجيوز أن يكون امللك ) األسد 

  مرفوعا على أنه خرب املبتدأ على حذف املضاف أي زائدا امللك واهللا أعلم
  من سورة ن إىل سورة القيامة

)١٠٧٨(  
  ـالَ)حـَ(ًوى )رِ(َوَمْن قَْبلَُه فَاكِْسْر َوَحرِّْك ـاِلٌد )خـَ(َوَضمُُّهْم ِفي َيْزِلقُوَنَك 

خالد أي مقيم ونافع وحده فتح الياء يقال إذا أزال قدمه ويقال زلقه أيضا -ليزلقونك بأبصارهم-أي ضمهم يف ياء
بفتح القاف -وجاء فرعون ومن قبله-فزلق هو واملعىن إهنم لعدواهنم له ينظرون إليه نظرا يكاد يهلكه ، وأما

سكون الياء فمعناه والطغاة الذين قبله ومعناه بكسر القاف وفتح الباء والذين معه من أشياعه وأتباعه وقوله ومن و
قبله مفعول فاكسروا الفاء زائدة وروى حال منه أو من الفاعل أي ذا روى حلو أي اكسر من قبله وحركه مرويا 

  له باحلركات اليت يستحقها وباالحتجاج له مبا يوافقه
)١٠٧٩(  

  ـتُوصالَ)فَـ(ـفَاًء َماِلَيْه َماِهَيْه فَِصلْ َوُسلْطَانَِيْه ِمْن ُدوِن َهاٍء )ِشـ(َوَيخْفَى 



ما أغىن عين ماليه هلك -تذكري ختفى وتأنيثه ظاهران وحذف محزة هاء السكت من قوله-ال ختفى منكم خافية-يعين
يف سورة القارعة وهذا نظري ما فعل -ار حاميةماهية ن-إذا وصل الكالم بعضه ببعض وكذلك-عين سلطانية خذوه
واقتده أو أثبتها الباقون لثباهتا يف خط املصحف فهو وصل بنية الوقف وكلهم أثبتها وقفا -يتسنه-هو والكسائي يف

وحسابيه مرتني أثبت محزة هاء هن كاجلماعة مجعا بني األمرين ويعقوب -ويف سورة احلاقة أربع أخر كتابيه مرتني
حذف اجلميع وصال وحذف الكسائي يف يتسنه واقتده خلفاء هاء السكت فيهما ألهنما فعال جزم وقد قيل احلضرمي 

  ليسا للسكت وترك احلذف هنا لوضوح األمر
)١٠٨٠(  

  تِّالَ)ُر(اعٍ َوَيعُْرُج )َد(ـُه )لـَ(ـقاَلُُه بُِخلٍْف )مـَ(َوَيذَّكَُّرونَ ُيْؤِمُنونَ 
يعرج -الغيب فيهما ملن رمز له واخلطاب للباقني و-كاهن قليال ما تذكرونقليال ما تؤمنون وال بقول -يعين

  بالتذكري للكسائي والباقون بالتأنيث ووجه القراءتني يف احلرفني ظاهر وقد سبق هلن نظائر-املالئكة
)١٠٨١(  

  اْبَدالَ اٍن َوغَْيُرُهْم ِمَن الَْهْمزِ أَْو ِمْن َواوٍ أْو َياٍء)َد(ـْصُن )غُـ(َوَسالَ بَِهْمزٍ 
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لسبع: كتاب  ءات ا لقرا ا األماين يف  ملعاين من حرز  ا براز    إ
لشاطيب:املؤلف ا م   اإلما

جعله لظهور أمره كغصن مثر داين من يد من جينيه ونافع وابن عامر قرءا -سأل سائل-أي غصن مثر دان يعين مهز
اهر وهو من البدل باأللف من غري مهز وتلك األلف حتتمل ثالثة أوجه أحدها أن يكون بدال من اهلمز وهو الظ

، فيكون مبعىن قراءة ) سألت هذيل رسول اهللا فاحشة ضلت هذيل مبا سالت ومل تصب(قال حسان ، -السماعي
اهلمز ، الوجه الثاين أن تكون األلف منقلبة عن واو فيكون من سأل يسأل وأصله سول كخول قال أبو زيد مسعت 

مثل خفت أخاف ومها يتساوالن وقال الزجاج يقال سألت من يقول مها يتساوالن وقال املربد يقال سلت أسأل 
أسأل وسلت أسال والرجالن يتساوالن ويتساءالن مبعىن واحد ، والوجه الثالث أن تكون األلف منقلبة عن ياء من 

سال يسيل أي سال عليهم واد يهلكهم روى ذلك عن ابن عباس فهو من باب باع يبيع فتقدير البيت سال مهز 
ن وغريهم أبدل هذه األلف من اهلمز الذي قرأ به غصن دان أبو أبدهلا من واو أو من ياء وقد تبني ألفها غصن دا

  كل ذلك
)١٠٨٢(  

  َوَنزَّاَعةً فَاْرفْع سِوى َحفِْصهِْم َوقُلْ َشَهاَداِتهِْم بِالَْجْمعِ َحفْصٌ َتقَبَّالَ
خرب ألن بعد خرب أو -نزاعة-الرفع فعلى أنذكر الزجاج يف توجيه كل قراءة من الرفع والنصب ثالثة أوجه ، أما 

هي خرب لظى والضمري يف أهنا ضمري القصة أو خرب مبتدأ حمذوف أي هي نزاعة ، وأما النصب فعلى االختصاص أو 
على تقدير تتلظى نزاعة أو على احلال املؤكدة قال يكون نزاعة منصوبا مؤكدا ألمر النار وجوز الزخمشري أن 

فة لظى أن أريد به اللهب ومل يكن علما على النار إال أن هذا القول باطل بدليل أنه مل يصرف تكون نزاعة بالرفع ص
والذين -فاإلفراد فيه واجلمع كما سبق يف نظائره واإلفراد أنسب لقوله بعده-والذين هم بشهاداهتم قائمون-، وأما

  وهو جممع عليه-هم على صالهتم حيافظون
)١٠٨٣(  

  ْعِمالَ)أُ(ـَرامٍ َوقُلْ ُوداًّ بِهِ الضَّمُّ )كـِ(ـالَ )عـُ(َوَحرِّْك بِِه إِىل ُنُصبٍ فَاُضُمْم 

أي اضمم النون وحرك بالضم الصاد وهو اسم مفرد ومجعه أنصاب وكذلك النصب بفتح النون وسكون الصاد 
وقيل هو  وهو قراءة الباقني وهو ما نصب ليعبد من دون اهللا تعاىل وقيل نصب مجع نصب مثل سقف يف مجع سقف

مجع نصاب وقيل النصب العلم وقيل الغاية وقيل شبكة الصائد ، وقال أبو علي ميكن أن يكون النصب والنصب 
لغتني كالضعف والضعف ويكون التثقيل كشغل وشغل وطنب وطنب ودا اسم الصنم بفتح الواو وضمها لغتان 

  لغالب عليه املودةواختار أبو عبيد الفتح وقال كانوا يتسمون بعبد ود وأما الود فا
)١٠٨٤(  

  ـالَ)عـ(ـَرفاً )َشـ(ـْم )كـَ(ُدَعاِئي وَإِنِّي ثُمَّ َبْيِتي ُمَضافُها َمَع الَْواوِ فَافَْتْح إِنْ 

فتحها -وبيين مؤمنا-فتحها احلرميان وأبو عمرو-مث إين أعلنت هلم-أسكنها الكوفيون-دعائي إال فرارا-يريد
ل افتح إن مع الواو يعين مهما جاء وإن فاخلالف يف فتحها وكسرها حفص وهشام مث شرع يف سورة اجلن فقا
وأنه -فهو متفق على كسره وعن أن اجملردة عن الواو حنو-فإن له نار جهنم-احترز بذلك عن أن يأيت مع الفاء حنو



ا متفق على كسره فإن كانت مع الواو ليست مشددة فمتفق أيض-فقالوا إنا مسعنا-فهو متفق على فتحه-استمع
فضابط مواضع اخلالف أن تكون أن مشددة بعد واو وذلك يف اثىن عشر حرفا -وإن لو استقاموا-على فتحها حنو

وأنا ظننا أن لن -وإنه كان يقول-وأنه تعاىل جد ربنا-متوالية أوائل اآلي مجيعها ال خيرج عن أنه إنا أهنم ، وهي
وأنا ظننا أن لن -وأنا منا الصاحلون-وأنا ال ندري-دوإنا كنا نقع-وأنا ملسنا-وأهنم ظنوا-وأنه كان رجال-تقول
وأنه ملا قام فسيأيت ذكرمها فهذه االثنا عشر -وأن املساجد-وأما-وأنا منا املسلمون-وأنا ملا مسعنا اهلدى-نعجز

فتحها ابن عامر ومحزة والكسائي وحفص وهم نصف القراء وكسرها الباقون ومضى معىن قوله كم شرفا عال يف 
-فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا-فالكل يف حيز القول أي-أنا مسعنا-األعراف فوجه الكسر العطف على أول سورة

-وأهنم ظنوا-وأنه كان رجال-إىل آخر ذلك ، وقيل إن قوله-وأنا ظننا-وأنه كان يقول-وقالوا إنه تعاىل جد ربنا
وقيل بل مها أيضا من كالمهم يقوله بعضهم آيتان معترضتان يف كالم اهللا تعاىل يف أثناء الكالم احملكي عن اجلن 

لبعض وأما الفتح فقيل عطف على أنه استمع فيلزم من ذلك أن يكون اجلميع داخال يف حيز أوحى أي أوحى إىل 
-وأنه كان يقول سفيهنا-أنه استمع نفر من اجلن وأنه تعاىل جد ربنا فهذا وإن استقام معناه يف هذا فال يستقيم يف

إذ قياسه سفيههم وملسوا وكانوا ، وقال الزجاج ذكر بعض النحويني أنه معطوف على اهلاء -كنا وأنا-وأنا ملسنا
  املعىن عنده فآمنا به وبأنه تعاىل جد ربنا وكذلك ما بعدها ، قال وهذا رديء يف القياس ال يعطف على اهلاء

ها لكثرة حذف حرف اجلر مع أن ، املكنية املخفوضة إال بإظهار اخلافض ، قال مكي وهو يف أن أجود منه مع غري
مث قال الزجاج لكن وجهه أن بكون حمموال على معىن آمنا به ألن معىن آمنا به صدقناه وعلمناه فيكون املعىن 

وصدقنا أنه تعاىل جد ربنا قال الفراء فتحت أن لوقوع اإلميان عليها وأنت مع ذلك جتد اإلميان حيسن يف بعض ما 
لك من إمضائهن على الفتح فإنه حيسن منه فعل مضارع اإلميان فوجب فتح أن حنو فتح دون بعض فال مينعك ذ

صدقنا وأهلمنا وشهدنا كما قالت العرب ، وزججن احلواجب والعيونا فنصب العيون التباعها واحلواجب وهي ال 
  تزجج إمنا تكحل فأضمر هلا الكحل

)١٠٨٥(  
  لُعالَ)ا(ـَوى )ُصـ(ي أَّنُه لَمَّا بِكَْسرٍ َوَعْن كُلِّهِْم أَنَّ املََساجَِد فَْتُحُه َوِف

ألنه معطوف على أنه استمع -وأن املساجد هللا-فتحه بدل من املساجد حنو أعجبين زيد حسنه وعن كل القراء افتح
وأن اهللا -وأن هذا صراطي مستقيما-وقيل تقديره وألن املساجد هللا فال تدعوا كما سبق-وإن لو استقاموا-وكذا

وإمنا نص الناظم على هذا اجملمع عليه لئال يظن أن فيه خالفا ألنه يشمله قوله مع -ن هذه أمتكموأ-ريب وربكم
فلم يكسره إال أبو بكر ونافع على االستئناف والباقون فتحوا -وأنه ملا قام عبد اهللا-الواو فافتح أن ، وأما قوله

وكسره على ما -وإنه ملا قام-قيل إن فتحعلى ذلك و-وأن املساجد-وهذا مما يقوى أن فتح-أنه استمع-عطفا على
ألن قياسه كدنا نكون إال أن -كادوا يكونون-سبق يف االثىن عشر وأنه من متام كالم اجلن احملكي ويشكل عليه

أي يف هذا -أنه ملا-يقال أخرب بعضهم عن فعل بعض وقوله صوى العال مبتدأ تقدم عليه خربه أي وصوى العال يف 
العال بالصاد املهملة املضمومة وفتح الواو الرىب وحنوها وهي أيضا أعالم من حجارة  اللفظ املكسور والصوى

منصوبة يف الفيايف اجملهولة يستدل هبا على الطريق الواحدة صوة مثل قوة وقوى أي أعالم العال يف هذا ، قال الشيخ 
واهللا أعلم ، وقرأت يف حاشية النسخة  ويف قراءة الكسر ارتفاع كارتفاع الصوى وداللة كداللتها لظهور املعىن فيها

املقروءة على الناظم رمحه اهللا قال نبه هبذا على أن الكسر فصيح بالغ لقوة داللته على االستئناف قال وانظر فصاحة 



ليبينوا أنه غري معطوف وأن معناه واعلموا أو حنوه -وإن املساجد-القراءة واهتمامهم يف نقلهم حني أمجعوا على فتح
معطوفا عليه قال ويكاد الفتح والكسر يتقابالن يف -وأنه ملا قام-فيكون-فال تدعوا-ضمار ملا دل عليهمن اإل
  احلسن

)١٠٨٦(  
  ـصا َوطَاَب َتقَبُّالَ)نـَ(ـشاَ )فَـ(َوَنْسلُكُْه َيا كُوٍف َوِفي قَالَ إِنَّماَ ُهَنا قُلْ 
بد اهللا قراءة محزة وعاصم قل على األمر مثل الذي يعين ع-إمنا ادعوا ريب-الياء والنون يف نسلكه ظاهران وقال

  وقوله نصا وتقبال منصوبان على التمييز-قل إين ال أملك لكم-بعده

)١٠٨٧(  
  ـالزٌِم بُِخلٍْف َوياَ َربِّي ُمَضاٌف َتجَمَّالَ)لَـ(َوقُلْ ِلَبداً ِفي كَْسرِهِ الضَّمُّ 

روى عنه كسرها وبالضم آخذ ، قال الفراء املعىن فيها مل يذكر يف التيسري عن هشام سوى الضم وقال يف غريه و
واحد لبده ولبده أي كادوا يركبون النيب صلى اهللا عليه وسلم رغبة يف القرآن وشهوة له يعين اجلن ، وقال الزجاج 

سقطوا املعىن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا صلى الصبح ببطن خنلة كاد اجلن ملا مسعوا القرآن وتعجبوا منه أن ي
يعين به مجيع امللل تظاهرات على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال -كادوا-على النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل

ومعىن لبدا يركب بعضهم بعضا وكل شيء ألصقته لشيء إلصاقا شديدا فقد لبدته ومن هذا اشتقاق هذه اللبود 
ا قال الزخمشري وقال هو ما يلبد بعضه على بعض اليت تفرش مث ذكر أن كسر الالم وضمها يف معىن واحد وكذ

ومنه لبدة األسد وحكى أبو علي عن أيب عبيد لبدا بالكسر أي مجاعات واحدها لبدة قال قتادة تلبد اجلن واإلنس 
-على هذا األمر ليطفئوه فأىب اهللا إال أن ينصره وميضيه ويظهره على من ناوأه قال واللبد بالضم الكثري من قوله

وكأنه قيل له لبد لركوب بعضه على بعض ولصوق بعضه ببعض لكثرته فكأنه أراد كادوا -ماال لبداأهلكت 
يلصقون به من شدة دنوهم لالستماع مع كثرهتم فيكون على هذا قريب املعىن من قوله لبدا إال أن لبدا أعرف هبذا 

فتحها -ريب أمدا-افة يف سورة اجلن يريداملعىن وأكثر مث قال ويا ريب أي وياء ريب فقصره ضرورة أي هذه ياء اإلض
  احلرميان وأبو عمرو

)١٠٨٨(  
  ـالَ)كـَ(ـُه )ُصحَْبُتـ(ـكَْوا َوَربُّ بِخَفْضِ الرَّفْعِ )َحـ(ـَما )كَـ(َوَوطْئاً وِطَاًء فَاكِْسُروُه 

به ذلك فالرمز فيه مل تكن له حاجة إىل قوله فاكسروه فإنه قد لفظ بالقراءتني فهو مثل خشعا خاشعا وقل قال وما أش
للفظ الثاين ولكنه قال فاكسروه زيادة يف البيان مثل ما ذكرناه يف قوله متارونه مترونه وافتحوا ولو قال هنا 

واكسروه بالواو كان أوىل من الفاء كما قال مث وافتحوا ، وسببه أن الفاء تشعر بأن هذه مواضع اخلالف وليس 
يشتمل على كسر الواو وفتح الطاء واملد بعدها وإذا قاله بالواو بعد ذلك كله بل هو جزء منه فإن لفظ وطاء 

اإلشعار بذلك وصار من باب التخصيص بعد التعميم لالهتمام باملخصص حنو وجربئيل وميكائيل وخنل ورمان ، 
ذلك بيانه أن لفظ وطاء يغين عن قيوده ألنه كاملصرح بالقيو الثالثة فإذا نص بعد ذلك على قيد منها كان من 

الباب ولو قال موضع فاكسروه فاقرءوه لكان رمزا حلمزة فعدل إىل لفظ يفهم قيدا من قيود القراءة وكان له أن 
يقول ووطأ كضرب قل وطاء كما حكوا كقوله إذا قل إذ وحيصل له تقييد القراءة األوىل ومعىن القراءة بالكسر 

واطأ فيها السمع القلب للفراغ من األشغال خبالف مواطأة أي موافقة ألنه ي-ناشئة الليل أشد-واملد أن عمل



بفتح الواو وسكون الطاء والقصر مبعىن الشغل أي هو أشق على اإلنسان من القيام -وطأ-أوقات النهار وقوله
أي أشد استقامة وصوابا لفراغ البال -أقوم قيال-بالنهار ويف احلديث ، اللهم اشدد وطئتك على مضر ، وهو

قدم يف العبادة من قوهلم وطأ على األرض وطاء والناشئة القيام بعد النوم فهو مصدر مبعىن النشأة واملعىن أشد ثبات 
وقيل هي اجلماعة الناشئة أي القائمون بالليل ألهنا تنشأ من مضجعها إىل العبادة أي تنهض وترتفع وقيل هي 

اخلفض على البدل من ربك يف ورفعه كما سبق يف سورة الدخان -رب املشرق-ساعات الليل والكالم يف خفض
والرفع على أنه خرب أي هو رب املشرق وكال مبعىن حفظ وحرس وأفرده على لفظ -واذكر اسم ربك-قوله

  صحبة وسبق مثله
)١٠٨٩(  

  ـالَح َوجَمَّالَ)لَـ(ـًىب َوثُلْثَْى ُسكُونُ الضَّمِّ )ظـُ(َوثَاثُلِْثْه فَاْنِصْب َوفَا نِْصِفِه 
الالم وصلة اهلاء وجيوز ثلثه بضم الالم وسكون اهلاء وكالمها لضرورة الوزن ويف كل وجه  جيوز وثا ثلثه بإسكان

منها إخالل بلفظ الكلمة يف القرآن من جهة إسكان الالم يف األول وإسكان اهلاء يف الثاين إال أن الوجه الثاين أقرب 
لالم من ثلثه فلم ينقل يف هذه القراءات فإنه لفظ الوقف على هذه الكلمة فهو واصل بنية الوقف ، وأما إسكان ا

املشهورة وقد حكاه أبو عبيد مث األهوازي بعده عن ابن كثري ووجهه ظاهر كما قرأ هشام بإسكان الالم من ثلثي 
الليل للتخفيف ، فكالمها سواء فلو كانت هذه القراءة مما ذكر يف هذه القصيدة لكان االختيار وثا ثلثه بإسكان 

ثا ضرورة وكذا لفظ فانصفه وظىب مجع ظبة السيف وهو حده أي ذا ظبا أي صاحب حجج حتميه  الالم وقصر لفظ
فكيف -علم أن لن حتصوه-عن الطعن واالختيان عليه فإن أبا عبيد قال قراءتنا اليت خنتار اخلفض كقوله سبحانه

طف على حمل أدىن أي تقوم يقدرون على أن يعرفوا نصفه وثلثه وهم ال حيصونه ووجه النصب يف ونصفه وثلثه الع
أقل من الثلثني وتقول نصفه وتقوم ثلثه واخلفض عطف على ثلثي الليل أي وأقل من نصفه وثلثه وجمموع القراءتني 

حممول على اختالف األحوال لتكرر الليايل واختالفها فمرة يقوم نصف الليل حمررا ومرة أقل منه وكذلك الثلث 
يعلم أنكم تأتون بالواجب مرة وبدونه أخرى ، لكن الثلثني ما تكملون لطوله  وتارة أقل من الثلثني أي إن ربك

على قراءة النصب تفسريا لألدىن املذكور وهو -ونصفه وثلثه-فيقع منكم الغلط فيه وجعل الفراء والزجاج قوله
هذه التقديرات مشكل من جهة أن واو العطف متنع من ذلك وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه خمريين بني 

الثالثة يف قيام الليل على اختالف مراتبها يف األجر وأقرب شيء هلذا احلكم التخيري بني خصال كفارة اليمني على 
  تفاوت مراتبها والتخيري بني نفري احلجج وقيل إمنا وقع التخيري بني هذه الثالثة

لثني أو األدىن من ثلثي الليل عند الطول وقيام باعتبار تفاوت األزمان فالنصف عند االعتدال وما قاربه وقيام الث
وللعلماء يف -قم الليل إال قليال نصفه-الثلث عند قصر الليل والدليل على التخيري قوله تعاىل يف أول السورة

إعراب نصفه قوالن مشكالن ، أحدمها أنه بدل من الليل ويلزم منه التكرير فإن قوله قم نصف الليل إال قليال هو 
وإن كان البدل بعد االستثناء كأنه قال قم أكثر الليل نصفه أي -أو انقص منه قليال-أي حاجة إىل قولهالثلث ف

نصف أكثر الليل أو انقص منه كان ذلك ردا إىل تنصيف جمهول فقوله قم ثلث الليل كان أخصر فأوىل ، الوجه 
قليال فكيف يكون نصف الشيء قليال الثاين أن نصف بدل من قليال وهو مشكل من جهة استثناء النصف وتسميته 

بالنسبة إىل الباقي ومها متساويان فإن كان الباقي كثريا فاآلخر مثله وإن كان املستثىن قليال فاآلخر مثله فال يستقيم 
يف إعراب نصفه إال أن يكون مفعول فعل مضمر دل عليه ما تقدم أي قم نصفه أو انقص أو زد ، ويكون يف فائدة 



لها وجهان ، أحدمها أنه إرشاد إىل املرتبة العليا وهي قيام أكثر الليل مث خري بينه وبني ما دونه ختفيفا ألنه اآلية اليت قب
تكليف يف ابتداء أمر مل يعتادوه ومنه ما جاء يف صفة عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه ملا مسع قول النيب صلى اهللا عليه 

يصلي من الليل ، قال نافع فكان عبد اهللا بعد ذلك ال ينام من الليل إال وسلم يف حقه ، نعم الرجل عبد اهللا لو كان 
-كانوا قليال من الليل ما يهجعون-قليال وهذا موافق ملا دلت عليه آية أخرى يف سورة والذاريات يف صفة املؤمنني

لوال حظ الطباع وذلك أن املوفقني إذا أخذوا أنفسهم بقيام الليل واعتادوه صار أشهى إليهم من راحة النوم 
البشرية من ذلك القدر القليل ، الوجه الثاين أن يكون املراد من الليل جنس الليايل ال كل ليلة بانفرادها على 

الصفة اليت بينت يف اآلية األخرى وهذا كما يوصى بعض املسافرين خلوف احلر فيقال سر الليل مث يبني له فيقال 
  ارحل من نصف الليل أو ثلثه أو أوله

استثناء لليايل األعذار من مرض أو غلبة نوم أو حنو من ذلك مث انتقل إىل سورة املدثر -إال قليال-يكون قوله تعاىلو
  فقال

)١٠٩٠(  
  جِْتالَ)ا(ـنِ )َعـ(َووالرِّْجزَ َضمَّ الْكَْسَر حَفٌْص إِذَا قُلِ إذْ وَأَْدَبَر فَاْهِمْزُه َوَسكِّْن 

م باألوثان واملكسور بالعذاب ، وقال الفراء إهنما لغتان وإن املعىن فيهما وفسر املضمو-والرجز فاهجر-يعين راء
واحد وقال أبو عبيد الكسر أفشى اللغتني وأكثرمها ، وقال الزجاج معنامها واحد وتأويلهما اهجر عبادة األوثان 

قال أبو علي -فاهجر-اهللا فاملعىن ما يؤدي إىل عذاب-فلما وقع عليهم الرجز-والرجز يف اللغة العذاب قال هللا تعاىل
املعىن وذا العذاب فاهجر وقوله إذا قل إذ يعين اجعل موضع إذا باأللف إذ بغري ألف وامهز أدبر وسكن الدال 

كتب يف املصحف بألف واحدة بني الذال -والليل إذا أدبر-حلفص ونافع ومحزة ورمزه يف أول البيت اآليت يعين
أدبر وجعلوا إذ ظرفا ملا مضى وجعل باقي القراء األلف من متام كلمة إذ  والدال فجعلها هؤالء صورة اهلمزة من

وهي ظرف ملا يستقبل وقرءوا دبر بفتح الدال على وزن رفع ، قال الفراء مها لغتان يقال أدبر النهار ودبر ودبر 
إهنما عندي يف املعىن الصيف وأدبر وكذلك قبل وأقبل فإذا قالوا أقبل الراكب أو أدبر مل يقولوه إال بألف ، قال و

لواحد ال أبعد أن يأيت يف الرجال ما يأيت يف األزمنة ، وقال الزجاج كالمها جيد يف العربية يقال دبر الليل وأدبر ، 
ويف كتاب أيب علي عن يونس دبر انقضى وأدبر توىل وقالوا كأمس الدابر وكأمس املدبر قال والوجهان حسنان ، 

ويقول هي لغة قريش قد دبر الليل ، حدثنا حجاج عن هارون أخربين حنظلة  وقال أبو عبيد كان أبو عمرو
جبعل األلف مع إذا ، قال حنظلة وسألت -والليل إذا أدبر-السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرأها

ل أبو عبيد جعل احلسن عنها فقال إذا أدبر فقلت يا أبا سعيد إمنا هي ألف واحدة فقال فهي إذا والليل إذا دبر ، قا
  األلف مع أدبر وبالقراءة األوىل نأخذ إذا باأللف

فكيف يكون يف -والصحيح إذا أسفر-دبر بغري ألف لكثرة قرائها وألهنا أشد موافقة للحرف الذي يليه أال تراه قال
حدثنا حجاج عن  أحدمها إذا ويف اآلخر إذ ، قال ويف حرف عبد اهللا وأيب حجة ملن جعلها إذا وملن جعلها أدبر مجيعا

إذا -قال أبو عبيد بألفني ، قلت هذه القراءة هي املوافقة لقوله-إذا أدبر-هرون قال يف حرف أيب وابن مسعود
موافقة تامة بلفظ إذا واإلتيان بالفعل بعدها على وزن أفعل وأما كل واحدة من القراءتني املشهورتني فموافقة -أسفر

ذا أوىل من املوافقة بلفظ أفعل فإن أفعل وفعل قد ثبت أهنما لغتان مبعىن واحد له من وجه دون وجه واملوافقة بلفظ إ
حنو والليل إذا يغشى -فكانا سواء وأما إذ وإذا فمتغايران وال يعرف بعد القسم يف القرآن إال جميء إذا دون إذ



وأنذرهم يوم -هو مثلوإذ وإذا يف كل ذلك جملرد الزمان مع قطع النظر عن مضى واستقبال ف-والنهار إذا جتلى
إذا -وقد حكى األهوازي عن عاصم وأيب عمرو رواية-فسوف يعلمون ، إذ األغالل يف أعناقهم-اآلزفة إذ القلوب

بألفني واهللا أعلم ، وقول الناظم قل إذ بكسر الالم على إلقاء حركة مهزة إذ عليها خبالف كسرة النون يف -أدبر
بعدها واملعىن عن اجتالء أي عن كشف وظهور من توجيهه وهو ممدود  قوله عن اجتال فإهنا كسرت ألجل الساكن

فلما وقف عليه سكنت اهلمزة فأبدلت ألفا فاجتمع ألفان فحذفت إحدامها وقد سبق ذكر ذلك يف شرح أول 
  اخلطبة يف قوله أجذم العال والفاء يف قوله فامهز زائدة

)١٠٩١(  
  ـصَّ َوخُلِّالَ)ُخـ(ُحُه َوَما َيذْكُُرونَ الَْغْيَب فَْت) َعمَّ(فََباِدْر َوفَا ُمْسَتنِْفَرُه 

بكسر الفاء مبعىن نافرة -ومستنفرة-فبادر من تتمة رمز القراءة السابقة أي فبادر إليه وقصر لفظ وفا ضرورة
-فرت من قسورة-وبالفتح نفرها غريها ، قال أبو علي قال أبو احلسن الكسر يف مستنفرة أوىل أال ترى أنه قال

يدل على أهنا هي استنفرت ويقال نفر واستنفر مثل سخر واستسخر وعجب واستعجب ومن قال مستنفرة  فهذا
فكأن القسورة استنفرها أو الرامي قال أبو عبيد مستنفرة ومستنفرة مذعورة قال والقسورة األسد وقالوا الرماة ، 

ماذا فقال كأهنم محر -كأهنم محر-آن فقلتقال ابن سالم سألت أبا سوار العنربي وكان أعرابيا فصيحا قارئا للقر
وما -مستنفرة طردها قسورة فقلت إمنا هو فرت من قسورة فقال أفرت فقلت نعم قال فمستنفرة ، واخلالف يف

بالياء والتاء ظاهر وقد سبق يف أول آل عمران معىن قوله خص وخلال يقال عم بدعوته وخلل أي خص -يذكرون
  للفظنيفجمع الناظم بينهما الختالف ا
  ومن سورة القيامة إىل سورة النبأ

)١٠٩٢(  
  ـالَ َعالَ)عـَ(ـفَّ ُيْمَنى )َحقٌّ كَـ(ِمناً َيذَُرونَ َمْع ُيِحبُّونَ )آ(َوَرا بََرق افَْتْح 

أي شخص وحتري قال األخفش املكسورة يف كالم العرب أكثر واملفتوحة لغة ، قال أبو -فإذا برق البصر-يريد
واخلطاب فيهما -حتبون العاجلة وتذرون اآلخرة-بالكسر ألهنا اللغة السائرة املتعالية والغيبة يف عبيدة القراءة عندنا

كف ألن احلق أبدا يدفع " حق"أي آمنا من الربق يوم القيامة أو آمنا من النازع فيه وقوله " آمنا"ظاهران ومعىن 
وأما متىن فالضمري فيه للمىن إن قريء  ومعناه الزجر والكف-كال-الباطل ألن يف أول اجلملة حرف الردع وهو

-من نطفة إذا متىن-بالياء على التذكري وإن قريء بالتأنيث فالضمري للنطفة كما أنه يف سورة النجم كذلك وهو
  أي ذو عال أي عال بالتذكري-ميىن-ومعناه تصب وتراق يف الرحم وعال بالضم مفعول عال مقدم عليه أو هو خربه

)١٠٩٣(  
  ـالَ)فـَ(ـدًى ُخلْفُُهْم )ُهـ(ـْن )َعـ(ـْن )ِمـ(ـناَ َوَبالْقَْصرِ ِقْف )لـَ(ـْرفَُه )َصـ(ذْ َرَوَوا )إِ(نْ َسالَِسلَ َنوِّ

سالسل على وزن دراهم وهو ممنوع من الصرف على اللغة املشهورة ولكنه كتب يف املصاحف بألف بعد الالم كما 
تابعة خلط املصحف اقتضت إثبات تلك األلف يف األحزاب فامل-السبيال-و-الرسوال-و-الظنونا-كتب يف األحزاب

-سالسال-يف الوصل ومل ميكن تنوينها ألجل أن كل كلمة منها فيها األلف والالم فالتنوين ال جيتمع معها وأما يف
منونة يف الوصل والسكت -سالسال-فأمكن قبوله للتنوين على لغة من يصرف ذلك ، قال أبو علي قال أبو احلسن

ة من يصرف حنو ذا من العرب قال ومسعنا من العرب من يصرف هذا ويصرف مجيع ما ال ينصرف وقال على لغ



هذا لغة الشعراء ألهنم اضطروا إليه يف الشعر فصرفوه فجرت ألسنتهم على ذلك وقال مكي حكى الكسائي أن 
ف سهل عند العرب بعض العرب يصرفون كل ما ال ينصرف إال أفعل منك قال ابن القشريي صرف ما ال ينصر

قال الكسائي هو لغة من جيري األمساء كلها إال قوهلم هو أظرف منك فإهنم ال جيرونه ، قلت القرآن العريب فيه من 
مجيع لغات العرب ألنه أنزل عليهم كافة وأبيح هلم أن يقرءوه على لغاهتم املختلفة فاختلفت القراءات فيه لذلك 

إن -ءات كلها إال ما كان منها موافقا خلط املصحف فإنه بقي كقراءةفلما كتبت املصاحف هجرت تلك القرا
كما سبق ومثل هذا التنوين فإن كتابة األلف يف آخر االسم املنصوب يشعر بالتنوين وقد بينا هذه القاعدة -هذان

اجلمع  وقررناها يف كتاب األحرف السبعة امللقب باملرشد الوجيز وقد وجهت هذه اللغة بأنه أصل الكالم وعلة
ضعيفة يف اقتضاء منع الصرف بدليل صرف باقي أبنية اجلموع وكونه ال نظري له يف اآلحاد غري مقتض ملنع الصرف 
بدليل العلم املرجتل الذي ال نظري له يف أمساء األجناس يقاس عليه ال مبنع الصرف وفيه علتان العلمية وكونه ال نظري 

مانعة يف مواضع بشرطها واجلمع غري معروف منه منع الصرف إال يف هذا  له وهذا كان أوىل باملانعية الن العلمية
املوضع املتنازع فيه فهذا الوجه من القياس مقو هلذه اللغة املسموعة ، ووجه آخر قال أبو علي إن هذه اجلموع 

  أشبهت

وها فهذا معىن قوله اآلحاد ألهنم قد قالوا صواحبات يوسف فلما مجع مجع اآلحاد املنصرفة جعلوه يف حكمها فصرف
إذ رووا صرفه لنا وقال الزجاج األجود يف العربية أن ال يصرف سالسل ولكن ملا جعلت رأس آية صرفت ليكون 
آخر اآلى على لفظ واحد ، قلت ادعاء أن سالسل رأس آية بعيد ولكن املمكن أن يقال املعرف به يف القرآن هو 

موع بدليل صوامع ومساجد وإمنا عدل عن اللغة املشهورة يف اللغة الفصيحة وهو منع صرف هذا الوزن من اجمل
، فإن قلت فكان ينبغي على هذا صرف صوامع  -وأغالال وسعريا-سالسل إرادة التناسب ملا ذكر معها من قوله

، قلت إمنا فعل  -هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد-من قوله تعاىل-بيع وصلوات-ومساجد ليشاكال لفظ
ب خاصة ألن املناسبة حتصل فيه وقفا ووصال فإن املنون بوقف عليه باأللف فكان الرسم األلف داال ذلك يف املنصو

على األمرين أما غري املنصوب فإنه يوقف عليه بالسكون منونا كان أو غري منون فال حاجة تدعوا إىل صرفه ألجل 
أن مجاعة ممن مل ينون يف الوصل يثبت األلف املناسبة وصال واملناسبة يف الوقف مهمة بل هي العمدة يف ذلك بدليل 

ودا وال -بالتنوين ألجل أن قبله-وال يغوثا ويعوقا-يف الوقف ونظري هذا املوضع قراءة من قرأ يف سورة نوح
وهذا تعليل الزخمشري يف ذلك فإنه قال لعله قصد االزدواج فصرفهما ملصادفته أخواهتما -ونسرا-وبعده-سواعا

-باإلمالة لوقوعه مع املماالت لالزدواج هذا قوله هنا وجييء مثل ذلك يف-حاهاوض-منصرفات كما قريء
وهو وجه سائغ فعدل عن ذلك ملا وصل إليه وقال فيه وجهان ، أحدمها أن تكون هذه النون بدال من -سالسال

ر ومرن حرف اإلطالق وجيري الوصل جمرى الوقف ، والثاين أن يكون صاحب هذه القراءة ممن ضرى برواية الشع
لسانه على صرف غري املنصرف ، قال الشيخ هذا كالم صدر عن سوء الظن بالقراءة وعدم معرفته بطريقتهم يف 

اتباع النقل ، قلت هذا جواب الوجه الثاين ، وأما الوجه األول فالتنوين الذي محله عليه يسمى بتنوين الترمن النائب 
  مناب حرف اإلطالق وال

التنوين ثابت وقفا وهذا مبدل منه ألف يف الوقف وكل تنوين أبدل منه ألف يف الوقف يستقيم ذلك هنا فإن ذلك 
لكان تنوين الترمن -السبيال-و-الرسوال-و-الظنونا-فهو تنوين الصرف ولو كان هذا التنوين يف كلمات األحزاب

ن ثابتا يف سالسل وقفا فإن األلف يف الوقف ألف اإلطالق فلتكن النون القائمة مقامه كذلك ولو كان هذا التنوي



وشبهه -الظنونا-كما هو ثابت وصال ألمكن فيه ذلك على أنه لغة ضعيفة أيضا قال أبو احلسن األخفش ال جيوز يف
-تنوين األعلى لغة من ينون يف القوايف قال وال تعجبين تلك اللغة ألهنا ليست لغة أهل احلجاز ، قلت فكل من نون

ف ومن مل ينون وصال اختلفوا فمنهم من وقف على الالم ساكنة وهو الذي عرب يف الوصل وقف عليه باألل-سالسال
عنه بالقصر وهذا قياس قراءهتم يف الوصل وهم محزة وقنبل بال خالف والبزي وحفص وابن ذكوان خبالف عنهم 

الوقف عند  ومنهم من وقف بألف اتباعا للرسم وهم أبو عمرو وهؤالء الرواة الثالثة يف وجههم الثاين وتكون ألف
من عن (وشبهه وعن يف قول الناظم من عن اسم كاليت يف قول القطامي ، -الظنونا-هؤالء ألف اإلطالق كاليت يف

، أي نشأ للواقف بالقصر القصر من جانب هدى خلفهم وفال من قوهلم فلوته أي ربيته أو مبعىن فصل ) ميني اجلبيا 
بر من فليت الشعر إذا تدبرته واستخرجت معناه قال الفراء من فلوته عن أمه أي فصلته وفطمته أو مبعىن تد

باأللف فأجراها بعض القراء ملكان األلف اليت يف آخرها ومل جيرها بعضهم وقال الذي مل جيرها -سالسال-كتبت
  العرب تثبت فيما ال جيري األلف يف النصب فإذا وصلوا حذفوا األلف قال وكل صواب

)١٠٩٤(  
  ـْيَصالَ)فَـ(ـْرِفِه َواقُْصْرُه ِفي الَْوقِْف )َصـ(ضاً )رِ(َنا )َد(ذْ )إِ(فََنوِّْنُه  كاَ َوقَوَارِيراً)َز(

والوقف عليها باأللف وبالقصر -كانت قواريرا-زكا من تتمة رمز الواقفني بالقصر يف سالسل والكالم يف تنوين
قصره يف الوقف إال محزة وحده كما سبق يف سالسال وزاد الوقف باأللف هنا حسنا كونه رأس آية فلهذا مل ي

  صرح ممرد من قوارير-وأمجعوا على ترك صرف الذي يف النمل
)١٠٩٥(  

  ـْرفَُه َوقُلْ َيُمدُّ ِهَشاٌم َواِقفاً َمْعُهُم وِالَ)َصـ(وَْوا )َر(ذْ )إِ(َوِفي الثَّانِ َنوِّنْ 
ن يف الوصل إال هشام وأما من نونه ولكونه ليس برأس آية مل يقف عليه باأللف ممن مل ينو-قوارير من فضة-يعين

فوقف عليه باأللف املبدلة من التنوين فلهذا قال واقفا معهم أي مع املنونني ووال بالكسر أي متابعة للرسم فإنه 
باأللف يف أكثر املصاحف كالذي قبله قال الفراء ثبتت األلف يف األوىل ألهنا رأس آية واألخرى ليس برأس آية 

 األوىل أقوى وكذلك رأيتها يف مصحف عبد اهللا بن مسعود وقرأ هبا أهل البصرة وكتبوها يف فكان ثبات األلف يف
مصاحفهم ، كذلك وأهل الكوفة وأهل املدينة يثبتون األلف فيها مجيعا وكأهنم استوحشوا أن يكتب حرف واحد 

وإن شئت أجريت األوىل ملكان يف معىن نصب بكتابتني خمتلفتني قال وإن شئت أجريتهما مجيعا وإن شئت مل جترمها 
-وقواريرا قوارير-سالسال-األلف يف كتاب أهل البصرة ومل جتر الثانية إذ مل تكن فيها األلف ، واختار أبو عبيد

كلهن بإثبات األلف والتنوين قال وكذلك هي يف مصاحف أهل احلجاز والكوفة باأللف ورأيتها يف الذي يقال إنه 
األوىل مثبتة والثانية كانت باأللف فحكت ورأيت أثرها بينا هناك وقال -قواريرا-اإلمام مصحف عثمان بن عفان

غري مصروفة وهذا االختيار عند النحويني ومن قرأ بصرف األول فألنه رأس آية وترك -قورير-الزجاج قرئت
لشيء ليتبع صرف الثاين ألنه ليس بآخر آية ومن صرف الثاين أتبع اللفظ اللفظ ألن العرب رمبا قلبت إعراب ا

اللفظ اللفظ فيقولون جحر ضب خرب وإمنا اخلرب من نعت اجلحر فكيف مبا يترك صرفه ومجيع ما يترك صرفه 
  جيوز صرفه يف الشعر يعين فأمره يف املتابعة أخف

من غريه وقال الزخمشري هذا التنوين بدال من ألف اإلطالق ألنه فاصلة وقد سبق بيان فساد هذا القول مث قال ويف 
لثاين إلتباعه األول وذكر أبو عبيد وغريه أن يف مصاحف البصرة األول بألف والثاين بغري ألف وبعضهم ذكر أن ا



  األول أيضا بغري ألف يف بعض املصاحف وهذا هو الظاهر
)١٠٩٦(  

  ـالَ)ُعـ(ـالً ـ)ُح(ـمَّ )َعـ(ـَشا َوُخْضٌر بَِرفْعِ الَْخفْضِ )فـَ(ذْ )إِ(َوَعاِليهِمُ اْسِكْن َواكِْسرِ الضَّمَّ 
جيوز أن حيرك امليم من عاليهم يف البيت باحلركات الثالثة لضرورة الوزن وإال فهي ساكنة يف لفظ القرآن أو 

موصولة بواو عند من مذهبه ذلك وإمنا لفظ به الناظم على قراءة من أسكن الياء وكسر اهلاء وليست الصلة من 
إال على قراءة إسكان امليم وحينئذ جيوز فتحها بنقل حركة مهزة مذهب من قرأ كذلك فلم يبق أن يكون لفظ به 

أسكن إليها وكسرها اللتقاء الساكنني على تقدير أن يكون وصل مهزة القطع وضمها ألهنا حركتها األصلية عند 
أي الذي يعلوهم ثياب من سندس فهو مبتدأ وخرب -عاليهم ثياب سندس-الصلة فهي أوىل من حركة مستعارة يريد

هذا -وجزاهم مبا صربوا-ومن-ولقاهم نضرة وسرورا-راءة الباقني بنصب الياء وضم اهلاء وهو حال من قولهوق
قول أيب علي وأجاز الزجاج أن يكون حاال من الضمري يف عليهم أو من الولدان وتبعه الزخمشري يف ذلك وزاد 

وع به وقد أجيز أن يكون عاليهم ظرفا وجها آخر وهو أن يكون التقدير رأيت أهل نعيم عاليهم وثياب سندس مرف
كأنه ملا كان عال مبعىن فوق أجرى جمراه فهو كقولك فوقهم ثياب وخضر بالرفع صفة لثياب وباجلر صفة لسندس 

وجاز ذلك وإن كان سندس مفردا وخضر مجعا ملا كان السندس راجعا إىل مجع وهو الثياب واملفرد إذا أريد به 
ومن هذا اإلخبار عن املفرد واجلمع حنو ما سبق -على رفرف خضر وعبقري حسان-اجلمع جاز وصفه باجلمع حنو

، وحال البيت متييز أو حال ) أال إن جريان العشية رابح (وعكسه قول الشاعر -عاليهم ثياب-يف قراءة نافع ومحزة
  أي عمت حالة أو عم ذا حاله أخرب عن خضر

  اخلفض متعلق بأحدمها واهللا أعلم بأنه عم حاله وبأنه عال فهما مجلتان وقوله برفع
)١٠٩٧(  

  ـالَ)َحـ(ُوقَِّتْت َواُوُه ) ِحْصٌن(ـْصرٍ َوخَاطَُبوا َتَشاُءونَ )ِحرِْميُّ نـَ(َوإِْستَبَْرَق 
أي ورفع خفض استربق هلؤالء ووجه الرفع العطف على ثياب أي وثياب استربق فحذف املضاف وأقام املضاف 

ر عطفا على سندس أي ثياب هذين النوعني فصار يف هاتني الكلمتني خضر واستربق إليه مقامه وقرأ الباقون باجل
أربع قراءات رفعهما لنافع وحفص خفضهما حلمزة والكسائي خفض خضر ورفع استربق البن كثري وأيب بكر 
أبو  عكسه رفع خضر وجر استربق أليب عمرو وابن عامر وهو أجود هذه القراءات األربع واختاره أبو عبيد قال
علي هو أوجه هذه الوجوه ألن خضر صفة جمموعة ملوصوف جمموع واستربق جنس أضيف إليه الشاب كما 

ويلبسون ثيابا خضرا من (أضيف إىل سندس كما تقول ثيابا خز وكتان ودل على ذلك قوله تعاىل يف سورة الكهف 
فاعل خاطبوا أو مفعوله وهو بالغيب واخلطاب فظاهر وحصنا حال من -وما تشاءون-، وأما) سندس وإستربق

-وإذا الرسل وقتت-تشاءون جعله خماطبا ملا كان اخلطاب فيه أي ذوي حصن أو ذا حصن وقرأ أبو عمرو وحده
بالواو وهو أصل الكلمة ألهنا من الوقت قال الفراء أي مجعت لوقتها يوم القيامة وقال الزجاج جعل هلا وقت وأجل 

) إن يوم الفصل ميقاهتم أمجعني(علي جعل يوم الدين والفصل هلا وقتا كما قال  للفصل والقضاء بني األمم وقال أبو
، وقال الزخمشري معىن توقيت الرسل أي تبيني وقتهم الذي حيضرون فيه للشهادة على أممهم ، قلت كأنه واهللا 

واجلبال وغريها أعلم بعد الوقوف من طول ذلك اليوم ومعاينة ما فيه من األهوال الواقعة بالسماء والكواكب 
ووقوع اخلالئق يف ذلك الكرب العظيم الذي يطلبون اخلالص منه لسرعة الفصل بينهم فيقصدون الرسل لذلك 



تعظيم -ألي يوم أجلت-على ما جاء يف حديث الشفاعة فحينئذ واهللا أعلم يبني هلم وقت الفصل بينهم وقوله
   والزمان ولطولللوقت الذي يقع فيه الفصل واجلزاء واملراد باليوم احلني

  يوم القيامة يعرب عن الوقت فيه مث بني الناظم قراءة الباقني فقال
)١٠٩٨(  

  ـالَ)َعـ(ـذاً )َشـ(ساَ َوجِماَالٌَت فََوحِّْد )َر(ذْ )إِ(َوبِالَْهْمزِ َباِقيهِْم قََدْرَنا ثَقِيالً 
قالوا يف وجوه أجوه ويف وعد  ، أي مهزوا الواو من وقتت فصارت مهزة مضمومة وتلك لغة يف كل واو مضمومة

أعد واختار هذه القراءة أبو عبيد ملوافقة الكتاب مع كثرة قرائها وهي أيضا موافقة لقوله أجلت وثقل نافع 
أمجع على -من نطفة خلقه فقدره-ووجه التثقيل قوله-فنعم القادرون-وخفف الباقون لقوله-فقدرنا-والكسائي
ديره وقيل املخفف واملشدد مبعىن واحد ومجاالت مجع مجالة ومجالة مجع مجل حنن على تق-فنعم القادرون-تشديده أي

  كجارة يف مجع حجر وقيل مجاالت مجع مجال كرجاالت يف مجع رجال ووجه القراءتني ظاهر ومضى معىن شذا عال
  من سورة النبأ إىل سورة العلق

)١٠٩٩(  
  باً بَِتْخِفيِف الِْكَساِئيِّ أَقَْبالَـاشٍ وقُلْ َوالَ ِكذَا)فَـ(َوقُلْ الَبِِثنيَ الْقَْصُر 
فالبث ولبث من باب حاذر حذر وفاره وفره وقد مضيا يف سورة الشعراء -البثني فيها أحقابا-أي القصر فيه يريد

ومنه طامع وطمع وقال الزخمشري اللبث أقوى ألن الالبث من وجد منه اللبث وال يقال لبث إال ملن شأنه اللبث ، 
كان ال يكاد ينفك منه وقال الفراء أجود الوجهني باأللف يعين ألجل نصب ما بعده ألن إعمال ما كالذي جيثم بامل

بالتخفيف فمصدر كذب مثل كتب كتابا وبالتشديد مصدر -كذابا-كان على وزن فاعل أكثر من إعمال فعل وأما
يعين أهل اجلنة -وال كذاباال يسمعون فيها لغوا -كذب مثل كلم كالما وفسر فسارا وموضع اخلالف قوله تعاىل

وكذبوا بآياتنا -جعلنا اهللا منهم ال يسمعون فيها كذبا وال تكذيبا وقيده الناظم بقوله وال احترازا من النهي قبله
فهو جممع على تشديده ألن فعله معه وقال الزخمشري فعال يف باب فعل كله فاش يف كالم فصحاء من -كذابا

  ضهم أفسر آية فقال لقد فسرهتا فسارا ما مسع مبثلهالعرب ال يقولون غريه ومسعين بع
)١١٠٠(  

  ـمَّالَ أي)كَـ(ِميِه )َنا(لُولٌ َوِفى الرَّْحمنِ )ذَ(َويف َرفْعِ َيا َربُّ السَّمَواِت خَفُْضُه 
لعاصم وابن عامر فخفضهما -الرمحن-للكوفيني وابن عامر وحفص النون من-رب السموات-أي خفض الباء من

أن يكون صفة أو عطف بيان ومن رفعهما كان على تقدير هو رب -الرمحن-ربك وجيوز يفعلى البدل من 
خربه -وال ميلكون-نعته أو عطف بيان له -الرمحن-خربه أو-والرمحن-مبتدأ-رب-السموات الرمحن أو يكون

خربه -ونوال ميلك-على االبتداء-الرمحن-على البدل ورفع-رب-ومن غاير بينهما وهو محزة والكسائي خفضا باء
أو على تقدير هو الرمحن واستئناف ال ميلكون وتقدير البيت وخفض الرفع يف الرمحن ناقله كمال ألنه كمل اخلفض 

  يف احلرفني معا يقال منيت احلديث إذا بلغته واهللا أعلم
)١١٠١(  

  قَالَاثْ) ِحْرِميٌّ(ـُهْم َويف َتَزكَّى َتَصدَّى الثَّاِن )ُصْحَبتـُ(َوَناخَِرةً بِالَْمدِّ 
-خنزة وناخزة واحد أي بالية ويف قراءة القصر زيادة مبالغة ويف قراءة املد مؤاخاة رءوس اآلي قبلها وبعدها وأما



فثقل احلرميان احلرف الثاين من الكلمتني ومها الزاي -فأنت له تصدى-ويف سورة عبس-فقل هل لك إىل أن تزكى
األصل تتزكى وتتصدى بتاءين فمن ثقل أدغم ومن خفف حذف والصاد فهذا معىن قوله الثاين أي ثاين حروفهما و

وتقدير حرمي أثقل احلرف الثاين يف تزكى وتصدى فقوله الثاين مفعول أثقال واأللف يف -تظاهرون-على ما سبق يف
 أثقل جيوز أن تكون لإلطالق وأن تكون ضمري التثنية محال على لفظ حرمي فإنه مفرد وعلى معناه اآلن مدلوله اثنان

وألقى حركة مهزة أثقال على تنوين حرمي وحذف الياء من الثان ومل يفتحها وهو مفعول به ضرورة وجاء لفظ 
الثاين منها ملبسا على املبتديء يظن أن تصدى موضعان اخلالف يف الثاين فيهما وإمنا ذكر الثاين هنا كقوله ءآهلة 

رف الثاين يف هاتني الكلمتني عدل إىل حرف يف عن أن كوف حيقق ثانيا أي ثاين حروفه وألجل أن مراده أثقال احل
  يقول وأن تزكي على لفظ التالوة واهللا أعلم

)١١٠٢(  

  ـْبُتُه َتالَ)ثَـ(فََتْنفَُعُه ِفي َرفِْعِه َنْصُب عَاِصمٍ وَأَنَّا َصَبْبناَ فَْتُحُه 
، يف سورة غافر ) فاطلع(ن الرفع عطف على يذكروا والنصب على أنه جواب الترجي من لعله يزكي كما تقدم م

، كسرة على االبتداء وفتحه على أنه بدل من طعامه أي فلينظر إىل أصل طعامه قال أبو علي هو بدل ) وأنا صببنا(
، ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه(اشتمال ألن هذه األشياء تشتمل على كون الطعام وحدوثه فهو على حنو 

، ألن الذاكرة كاملشتمل على املذكور ) وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره( بالنار ،) قتل أصحاب األخدود(
واملعىن إىل كونه وحدوثه وهو موضع االعتبار وأنا صببنا يف البيت مبتدأ وثبته مبتدأ ثان وفتحه -إىل طعامه-وقال

ب ويقال هذا شيء ليس مفعول تال ومعىن ثبته أي ناقله وقارئه الثبت يقال رجل ثبت بسكون الباء أي ثابت القل
  بثبت بفتح الباء أي ليس حبجة واهللا أعلم

)١١٠٣(  
  ـالَ)َمـ(وِلى )أُ(ـْن )َعـ(ُسعَِّرْت ) َحقٍّ(ـرِيَعةُ )َشـ(ُسجَِّرْت ثِقْلُ ُنشِّْرْت ) َحقٌّ(َوَخفََّف 

رت إحالة على ما نص التخفيف يف هذه الكلمات الثالثة والتشديد سبق هلا نظائر ومل يبني القراءة املرموزة يف سع
يف أول احلجر على ما قبله وهو ورب خفيف واملأل -سكرت-عليه يف احلرف قبلها وهو الثقل فهو مثل ما أحال

  األشراف والرؤساء يشري إىل أن هذه القراءة مأخوذة عن مجاعة أصحاب شيوخ أكابر أخذوها عنهم
)١١٠٤(  

  ـكَ َيْوُم الَ)َحقُّـ(َعدَّلَكَ للْكُوِفي َواوٍ َوَخفَّ ِفي فَ)َر(ـقُّ )حـَ(َوظَا بَِضنِنيٍ 

األوىل أن نكتب بضنني بالضاد لوجهني ، أحدمها أهنا هكذا كتبت يف املصاحف األئمة قال الشاطيب رمحه اهللا يف 
قصيدة الرسم والضاد يف بضنني جتمع البشر ، والثاين أن يكون قد لفظ بالقراءة األخرى فإن الضاد والظاء ليسا يف 

حه ضدين ، فإن قلت فكيف تصح حينئذ إضافة الظاء إىل هذا اللفظ وليس فيه ظاء ، قلت يصح ذلك من اصطال
ويا -جهة أن هذا اللفظ يستحق هذا احلرف باعتبار القراءة األخرى وهلذا جيوز لك أن تقرأ قوله يف سورة النساء

ي ما هو مبتهم على ما لديه من علم الغيب عزير بالنون ومعىن بظنني بالظاء من الظنة وهي التهمة أ-سوف تؤتينهم
الذي يأتيه من قبل اهللا تعاىل ومعناه بالضاد ببخيل أي ال يبخل بشيء منه بل يبلغه كما أمر به امتثاال ألمر اهللا تعاىل 

وحرصا على نصح األمة وعلى على هذه القراءة مبعىن الباء وذلك ثابت لغة وقد سبق يف شرح قول وليس على 
-كال ويكون سبب العدول عن الباء إليها استقامة معناها على القراءتني أو كراهة لتكرار الباء لو قيلقرانه متأ



وقال الفراء يف تفسري بضنني يقول يأتيه غيب السماء وهو منقوش فيه فال يبخل به عليكم وال يضن -بالغيب بضنني
علم الغيب وعدم البخل كما تقول هو على علمه به عنكم وقيل املعىن إنه جامع لوصفني جليلني ومها االطالع على 

شجاع أي جامع للوصفني واختار أبو عبيد القراءة بالظاء وقال إهنم مل يبخلوه فيحتاج إىل أنه ينفي عنه ذلك البخل 
إمنا كان املشركون يكذبون به فأخربهم اهللا تعاىل أنه ليس مبتهم على الغيب وجواب هذا أن يقال وصفه اهللا تعاىل 

ك حلرصه على التبليغ وقيامه ملا أمر به وال يتوقف نفي البخل عنه على رميهم إياه به ، فإن قلت إذا كانت بذل
بالواو مع -وقتت-الكتابة بالضاد فكيف ساغ خمالفتها إىل الظاء ، قلت باعتبار النقل الصحيح كما قرأ أبو عمرو

ن الضاد والظاء ال خيتلف خطهما يف املصاحف إال أن أبا عبيد قد أجاب عن هذا فقال ليس هذا خبالف الكتاب أل
  بزيادة رأس إحدامها على رأس األخرى قال فهذا قد يتشابه يف خط

املصحف ويتدانا قال الشيخ صدق أبو عبيد فإن اخلط القدمي على ما وصف وقال الزخمشري هو يف مصحف عبد 
يه وسلم يقرأ هبما وإتقان الفصل بني الضاد والظاء اهللا بالطاء ويف مصحف أيب بالضاد وكان رسول اهللا صلى اهللا عل

واجب ومعرفة خمرجيهما مما ال بد منه للقاريء فإن أكثر العجم ال يفرقون بني احلرفني فإن فرقوا ففرقا غري صواب 
ت يف وبينهما بون بعيد مث ذكر خمرجيهما على ما سيأيت بيانه يف باب خمارج احلروف مث قال ولو استوى احلرفان ملا ثب

هذه الكلمة قراءتان اثنتان وال اختالف بني جبلني من جبال العلم والقراءة وملا اختلف املعىن واالشتقاق والتركيب 
قلت وقد صنفت مصنفات يف الفرق بني الضاد والظاء مطلقا وحصرت كلمات احلرفني ونظم مجاعة من شيوخ 

ما عدا ما نظموه يكون بالضاد وقد ذكرت يف ذلك فصال القراءة ما يف القرآن العظيم من الظاءات فيعلم بذلك أن 
بديعا يف خمتصر تاريخ دمشق يف ترمجة عبد الرزاق بن علي يف حرف العني وقوله فعدلك بالتخفيف أي عدل بعضك 

وعدلنا ميل بدر (ببعض فكنت معتدل اخللقة متناسبها فال تفاوت فيها ، قال عبد اهللا بن الزبعري قبل إسالمه 
، وبالتشديد معناه قومك وحسنك وجعلك معتدال فهما متقاربان ومعىن البيت خف الكويف يف قراءة  )فاعتدل 

ألنه بدل من يوم الذي قبله أو على تقدير هو -يوم ال متلك-يعين رفع-يوم ال-فعدلك بالتخفيف مث قال وحقك
عليه أو بإضمار أعين أو على  يوم ال متلك والنصب على تقدير تدانون أي جتازون يوم كذا ألن لفظ الدين بدل

وقيل ومبىن إلضافته إىل ال كما تقدم يف مثل ما فيجوز -يصلوهنا-الذي بعد-يوم الدين-تقدير اذكر وقيل بدل من
على هذا أن تكون على ما تقدم من وجهي الرفع ووجوه النصب قال الشيخ وقوله وحقك يوم ال أضاف يوم إىل 

حاجة إىل هذا االعتذار فإنه حكاية لفظ القرآن وقيدها بذلك احترازا من ثالثة ال ألن اليوم مصاحب هلا ، قلت ال 
  قبلها مضافة إىل الدين

)١١٠٥(  

  اِشداً َوالَ)َر(ـالً َوِختاَُمهُ بِفَْتحٍ َوقَدِّْم َمدَُّه )ُعـ(َوِفي فَاكهَِني اقُْصْر 
 وفرهني أي انقلبوا معجبني متنعمني ، فاكهني وفكهني واحد املد والقصر كما سبق يف البثني ولبثني وفارهني

فقرأه الكسائي بفتح اخلاء وقدم األلف على التاء فصار خامته كما قرأ عاصم -ختامه مسك-متلذذين فرحني ، وأما
قال الفراء اخلامتة واخلتام متقاربان يف املعىن إال أن اخلامت االسم واخلتام املصدر قال أبو علي خامته -وخامت النبيني
تامه عاقبته واملراد لذاذة املقطع وذكاء الرائحة وأرجها مع طيب الطعم وعن سعيد بن جبري ختامه آخر آخره وخ

طعمه وقوله وال بفتح الواو أي ذا والء أي نصر هلذه القراءة ألن أبا عبيد كرهها وقال حجة الكسائي فيها حديث 
 يصح عنه قلت قد أسند الفراء يف كتاب كان يرويه عن علي ولو ثبت عن علي لكان فيها حجة ولكنه عندنا ال



املعاين عن علي وعلقمة فقال حدثين حممد بن الفضل عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن عن علي أنه قرأ 
خامته مسك قال وحدثنا أبو األحوص عن أشهب بن أيب الشعثا احملاريب قال قرأ علقمة بن قيس خامتة مسك وقال 

لعطار اجعل يل خامته مسكا تريد آخره وتفسريه أن الشارب جيد آخر كأسه ريح املسك واهللا أما رأيت املرأة تقول ل
  أعلم

)١١٠٦(  
  ـهَّالَ)َعمَّ ُنـ(ـياً )حـَ(َنا وََبا َتْركََبنَّ اْضُمْم )َد(ضاً )َعمَّ رِ(ُيَصلَّى ثَِقيالً ضمَّ 

رب يصلى أي عم رضاه أو ذا رضى وقراءة ضم فعل ما مل يسم فاعله يف موضع احلال أيضا أي مضموم الياء وعم خ
ذا حيا وحليا -لتركنب طبقا-مث قال اضمم باء-سيصلى نارا-الباقني يصلى سعري مضارع صلى كما قال تعاىل

بالقصر الغيث وهنال مجع ناهل وهو الشارب أي مشبها حيا عام النفع وهو خطاب لإلنسان فهو يفتح الباء على 
أي حاال بعد حال من شدائد أحوال -طبقا عن طبق-نسان املخاطب اجلنس ومعىناللفظ وبضمها ألن املراد باإل

القيامة وأهوال مواقفها قيل هي مخسون موقفا كل حالة منها مطابقة لألخرى يف الشدة واهلول وقيل غري ذلك واهللا 
هنا والثاين قوله أعلم ، ويف نظم هذا البيت نظر يف موضعني أحدمها يصلى فإنه مل ينص على فتح الصاد وال سكو

ومل يقيد لفظ الباء مبا تتميز به من التاء وكلمة تركنب فيها احلرفان وكل واحد منهما قابل للخالف -تركنب-وبا
  )يصلى بيصلى عم دم رم وتركنب بالضم قبل النون حز عم هنال(املذكور وكان ميكنه أن يقول ، 

)١١٠٧(  
  تِّالَ)ُر(ـفَا وَالِْخفُّ قَدََّر )َشـ(ِفي الَْمجِيِد  ـصَّ َوْهَو)خـُ(َوَمْحفُوظٌ اْخِفضْ َرفَْعُه 

-اخلفض نعت للوح وهو موافق ملا يطلقه الناس من قوهلم اللوح احملفوظ قرأه نافع بالرفع جعله صفة لقرآن يف قوله
ذو العرش -أي هو قرآن جميد حمفوظ يف لوح والضمري يف قوله هو للخفض أي اخفض رفع-بل هو قرآن جميد

قدر -والتخفيف والتشديد يف-وهو الغفور-فيكون نعتا للعرش ورفعه على أنه خرب بعد ثالثة أخبار لقوله-يداجمل
قوله واخلف على تقدير وذو اخلف وقدر عطف بيان له أو يكون قدر مفعول -واملرسالت-سبق مثله يف-فهدى

  واخلف حنو الضرب زيدا أعلم
)١١٠٨(  

  َوذُو جِالَ) َحقٌّ(ـفَا ُيْسَمعُ التَّذِْكُري )َصـ(ـْز )حـُ(ى ُيَضمُّ ـْز وََتْصل)ُحـ(َوَبلْ يُْؤِثُرونَ 

غري حقيقي فجاز -الغية-بضم التاء وفتحها وتأنيث-تصلى نارا-الغيب واخلطاب يف تؤثرون ظاهران وكذلك
اء من تسمع تذكري الفعل املسند إليها وهو يسمع هذا على قراءة من رفعها وأما من نصبها على املفعولية ففتح الت
  على ما يأيت وقوله وذو جال أي جالء باملد مبعىن انكشاف وظهور وهو تتمة للبيت والرمز حق وحده

)١١٠٩(  
  ـلِّالَ)قُـ(ـاَع َوالُْخلُْف )َضـ(َوالَِغَيةٌ لَُهْم ُمَسْيِطر اْشِمْم ) َحقٍّ(ولُوا )أَ(َوَضمَّ 

عمرو فاجملموع ضم أول يسمع والغية هلم بالرفع ألن يعين ضم التاء من تسمع نافع وضم الياء ابن كثري وأبو 
تسمع على قراءة الثالثة فعل ما مل يسم فاعله وإن كان أوله خمتلفا فيه بينهم دائرا بني التاء والياء وقراءة الباقني بتاء 

ده التأنيث اخلطاب أي ال تسمع أنت وأيها السامع فيها الغية فإن قلت من أين علم ذلك وهو إمنا ذكر التذكري فض
وهو حاصل يف قراءة نافع أما قراءة غريه فباخلطاب ، قلت ملا اشتركوا مع نافع يف القراءة بالتاء وإن اختلف مدلوهلا 



يف سورة األنعام وجيوز أن تكون -ولتستبني-تأنيثا وخطابا جتوز يف أن جعل قراءهتم ضدا للتذكري فهو كما سبق يف
وجوه يومئذ (-ضا على أن يكون فاعلها ضمريا عائدا على الوجوه يف قوله تعاىلالتاء يف قراءة اجلماعة للتأنيث أي

فاشم -لست عليهم مبصيطر-أي ال تسمع تلك الوجوه فيها الغية وقوله أولوا حق أي أصحاب حق وأما-)ناعمة
اءة قد الصاد زايا خلف كما فعل يف الصراط ويف املصيطرون يف الطور وعن خالد يف ذلك خالف ولكون هذه القر

عرفت خللف وخالد من سوريت الفاحتة والطور أطلق اإلمشام ومل يبني أنه بالزاي فيحمل هذا املطلق على ذلك املقيد 
ومعىن ضاع فاح وانشر واخللف قلال ألن من املصنفني من مل يذكر خلالد إال أحد الوجهني إما الصاد اخلالصة 

  لكاجلماعة وإما اإلمشام مثل خلف فذكر اخلالف قلي
)١١١٠(  

  ـاِئٌع فَقَدََّر َيرْوِي الَيْحصَْبيُّ ُمثَقَّالَ)َشـ(ـذْ وَالَْوْترِ بِالْكَْسرِ )لُـ(َوبِالسِّنيِ 

أي وقرأ مبصيطر بالسني هشام وحده على أصل الكلمة والباقون بالصاد وتعليل هذه القراءات كما سبق يف 
بكسر الواو نقرؤها ألهنا أكثر يف العامة وأفشى ومع هذا الصراط والوتر بكسر الواو وفتحها لغتان قال أبو عبيد و

إنا تدبرنا اآلثار اليت جاء فيها ذكر وتر الصالة فوجدناها كلها هبذه اللغة مل نسمع يف شيء منها الوتر يعين بالفتح 
والكسر لغة  قال واملعىن فيهما واحد إمنا تأويله الفرد الذي هو ضد الشفع وقال مكي وغريه الفتح لغة أهل احلجاز

  فالتخفيف والتشديد فيه لغتان وهو مبعىن ضيق والتخفيف أكثر يف القرآن-فقدر عليه رزقه-بين متيم ، وأما
)١١١١(  

  ـمِّالَ)ثُـ(ـُصولُهاَ َيُحضُّونَ فَْتُح الضَّمِّ بِالَْمدِّ )حـُ(َوأَْرَبُع غَْيبٍ َبْعدَ َبلْ الَ 
كال بل ال تكرمون اليتيم وال -يريد-بل ال-ها فقال حصوهلا بعد لفظأي وأربع كلمات تقرأ بالغيبة مث بني مواضع

-انفرد أبو عمرو بقراءة الغيب والباقون باخلطاب ووجهها ظاهر وقرأ الكوفيون-وحتبون-وتأكلون-حتضون
من احملاضة أي حيض بعضكم بعضا وأصلها تتحاضون فحذفت التاء الثانية كما يف نظائره ومعىن مثال أي -حتاضون
ح أي فتح ضمه أصلح باملد ألنه ال يستقيم إال به ويعين بفتح الضم فتح احلاء املضمومة من حتضون يف قراءة أصل

  الباقني
)١١١٢(  

  اوِياً َوَياءان ِفي َربِّي َوفُكَّ اْرفََعْن وِالَ)َر(ُيَعذُِّب فَافَْتْحُه َويُوِثُق 

هلاء يف عذابه لإلنسان على قراءة الكسائي هذه وقراءة يعين فتح ذال يعذب وثاء يوثق على بناء الفعلني للمفعول وا
الباقني بكسرمها على بناء الفعلني للفاعل وهو أحد واهلاء يف عذابه عائدة على اهللا تعاىل أي هو متويل األمور كلها 

ضا ال معذب سواه أي إن عذاب من يعذب يف الدنيا ليس كعذاب اهللا وجيوز أن يكون اهلا عائدة على اإلنسان أي
واختاره الشيخ أبو عمرو ليفيد املعىن زيادة عذاب هذا اإلنسان على غريه وإذا عاد الضمري إىل اهللا تعاىل مل يفد هذا 
املعىن خبالف قراءة الفتح فإن على كال التقديرين حيصل هذا املعىن فإن اهلاء إن عادت على اإلنسان فظاهر على ما 

 ال يعذب أحد مثل تعذيب اهللا تعاىل هلذا اإلنسان واختار أبو عبيد قراءة سبق وإن عادت على اهللا تعاىل كان املعىن
الفتح وأسند فيها حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال مع صحة املعىن فيها ألن تفسريها ال يعذب عذاب 

نه ليس يوم الكافر أحد ومن قرأ بالكسر فإنه يريد ال يعذب عذاب اهللا عز وجل أحد قال وقد علم املسلمون أ
القيامة معذب سوى اهللا تعاىل فكيف يكون ال يعذب أحد مثل عذابه وأراد بقوله وياءان يف ريب أن هذا اللفظ الذي 



فتحهما -ريب أهانن-و-ريب أكرمن-هو ريب تكرر يف هذه السورة يف موضعني ففيه ياءان من ياءات اإلضافة يريد
أثبتها يف الوصل نافع وأبو عمرو ويف -يسر-مها يف آخر سورة تباركاحلرميان وأبو عمرو وفيها أربع زوائد تقدم نظ

أثبتها يف الوصل ورش ويف الوقف ابن كثري على اختالف عن قنبل أكرمن وأهانن أثبتهما -بالواد-احلالني ابن كثري
يفة اليت يف الوصل نافع وأبو عمرو على اختالف عنه ويف الوقف البزي والنون يف قوله ارفعن نون التوكيد اخلف

ووال بالكسر أي متابعا فهو -ليكونا من الصاغرين-و-لنسفعن بالناصية-تبدل ألفا يف الوقف ومثلها يف القرآن
مفعول من أجله أو التقدير ذو والء فيكون حاال وليست الواو فاصلة فإن املسألة مل تتم بعد أي ارفع الكاف من 

  ره مثملن يأيت ذك-)فك رقبة(-قوله تعاىل يف سورة البلد

  ذكر ما يفعله هذا الرافع يف رقبة فقال
)١١١٣(  

  ـانَْهالَ)َعمَّ فَـ(ـداً )َنـ(َوَبْعَد اْخِفَضْن َواكِْسْر َوُمدَّ ُمنَوِّناً َمَع الرَّفْعِ إِطَْعاٌم 
النون يف اخفضن للتوكيد أيضا يريد اخفض الكلمة اليت بعد فك وهي رقبة فهي خمفوضة بإضافة فك إليها ألن فك 

د أن كان فعال ماضيا يف القراءة بفتح الكاف صار برفعها امسا مضافا إىل رقبة وقوله واكسر يعين مهزة إطعام واملد بع
زيادة ألف بعد العني والتنوين مع الرفع يف امليم فيبقى إطعام معطوفا على فك فهما امسان يف هذه ويف األخرى مها 

افعل فيه الكسر واملد والتنوين والرفع وقوله ندا أي ذا نداء فعالن ماضيان فقوله إطعام مفعول اكسر ومد أي 
وقوله عم فاهنال أراد فاهنلن فأبدل من النون ألفا أي فاشرب يقال منه هنل بكسر اهلاء ينهل فوجه هذه القراءة أهنا 

وما بينهما -مفال اقتح-تفسري للعقبة والتقدير هي فك رقبة أو إطعام وعلى قراءة الباقني يكون فك رقبة بدال من
  اعتراض كما قيل يف يوم ال متلك املنصوب أنه بدل من يوم الدين وقد اعترض بينهما مجل يف ثالث آيات

)١١١٤(  
  ِفي َوالشَّْمسِ بِالْفاَِء وَاْنَجالَ) َعمَّ(ـمًى َوالَ )ِحـ(ـًىت )فَـ(ـْن )َعـ(َوُمْؤَصَدةٌ فَاْهِمْز َمعاً 

هلمز يف مؤصدة وتركه لغتان وقد تقدم الكالم فيها يف باب اهلمز املفرد ومعىن معا يعين يف سوريت البلد واهلمز وا
يف سورة والشمس فقرأها نافع وابن -وال خياف عقباها-مؤصدة مطبقة وقوله عن فىت أي ناقال له عن فىت محاه وأما

املعطوفات بالفاء  عامر بفاء موضع الواو على ما يف املصحف املدين والشامي وهو عطف على ما قبله من اجلمل
وقرأ الباقون بالواو على ما يف -فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسواها وال خياف عقباها-فقال هلم

مصاحفهم وهي واو احلال أي فسواها غري خايف والضمري يف وال خياف يرجع إيل من رجع إليه الضمري يف فسواها 
اقل وقراءة الفاء ترد هذه القول ومعىن فدمدم عليهم أرجف هبم وقيل وقيل يرجع إىل الرسول وقيل يرجع إىل الع

أطبق العذاب عليهم والضمري يف فسوها للدمدمة أو آلية مثود أي فسوى الدمدمة بينهم أو فسواهم يف ذلك مل 
  يفلت منهم أحدا فقول الناظم وال مبتدأ وعم خربه أي وال يف والشمس عم بالفاء وأجنال أي كفا

  العلق إىل آخر القرآنمن سورة 
)١١١٥(  

  َوَعْن قُْنُبلٍ قَْصراً َرَوى اْبُن ُمجاَِهِد َرآُه َولَْم يَأُْخذْ بِِه ُمَتَعمِّالَ



أن رآه -قصرا مفعول روى ورآه مفعول قصرا ألنه مصدر أي روى ابن جماهد عن قنبل قصرا يف هذه الكلمة وهي
هذا هو اإلمام أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس ابن جماهد  فحذف األلف بني اهلمزة واهلاء وابن جماهد-استغىن

شيخ القراء بالعراق يف وقته وهو أول من صنف يف القراءات السبع على ما سبق بيانه يف خطبة هذا الكتاب 
وأوضحناه يف كتاب األحرف السبعة وقد ذكرت من أخباره يف ترمجته يف خمتصر تاريخ بغداد ومات رمحه اهللا سنة 

وعشرين وثالث مائة وقد ضعف بعضهم قراءته على قنبل وقال إمنا أخذ عنه وهو خمتلط لكرب سنه على ما  أربع
ذكرناه يف ترمجة قنبل يف الشرح الكبري هلذه القصيدة وقال ابن جماهد يف كتاب السبعة له قرأت على قنبل أن رآه 

رآه يف وزن رعاه مماال وغري ممال فهذا معىن قول  قصرا بغري ألف بعد اهلمزة يف وزن رعه قال وهو غلط ال جيوز إال
الناظم ومل يأخذ به ألنه جعله غلطا ومعىن متعمال أي عامال يقال عمل واعتمل وتعمل فيجوز أن يكون حاال من ابن 
جماهد وهو ظاهر وجيوز أن يكون مفعوال به أي مل يأخذ به على أحد قرأ عليه واملتعمل طالب العلم اآلخذ نفسه به 

قال تعمل فالن لكذا وسوف أتعمل يف حاجتك أي أتعين وهذا كاملتفقه واملتنسك أي مل يطالب أحدا من تالمذته ي
بالقراءة به وهذه العبارة غالبة يف ألفاظ شيوخ القراء يقول قائلهم به قرأت وبه آخذ أي وبه أقريء غريي ، وقال 

سن رمحه اهللا رأيت أشياخنا يأخذون فيه مبا ثبت عن قنبل من الشيخ الشاطيب رمحه اهللا فيما قرأته خبط شيخنا أيب احل
القصر خالف ما اختاره ابن جماهد ، وقرأت يف حاشية النسخة املقروءة على الناظم رمحه اهللا زعم ابن جماهد أنه قرأ 

واية فيه قال هبذا عليه أي على قنبل ورده ورآه غلطا هكذا يف السبعة ومل يتعرض يف الكتاب له ملا علم من صحة الر
وإذا صح تصرف العرب يف رأيا لقلب وحيفظ اهلمزة فكيف ينكر قصر اهلمزة إذا صحت به الرواية ، وقال الشيخ 

  يف شرحه وكذلك رواه أبو عون يعين حممد بن عمر الواسطي عن قنبل

 يذكر فيه غري والرواية عنه صحيحة وقد أخذ له األئمة بالوجهني وعول صاحب التيسري على القصر يعين ألنه مل
بقصر اهلمزة والباقون مبدها وقال يف غريه وبه قرأت وأثبت بن غلبون وأبوه الوجهني -أن رآه-فإنه قال قرأ قنبل

واختار إثبات األلف قال الشيخ وهي لغة يف رآه ومثله يف احلذف قول رؤبة وصاين العجاج فيما وصين قال وما 
ثابتة عن إمام من طريق ال يشك فيه أن يردها ألن وجهها مل يظهر له كان ينبغي البن جماهد إذا جاءت القراءات 

ذكر هذا احلذف وحنوه وإذا كانوا يقولون ال أدر من املستقبل الذي يلبس احلذف فيه قراءة -حاشا-وقد سبق يف
يف الكرة أوىل ، قلت وأنشدين الشيخ أبو احلسن رمحه اهللا لنفسه بيتني بعد هذا البيت حالة قراءيت لشرحه عليه 

ومن ترك املروي (، ) وحنن أخذنا قصره عن شيوخنا بنص صحيح صح عنه فبجال(األخرية اليت مل نقرأ عليه بعدها ، 
، قلت لعل ابن جماهد رمحه اهللا إمنا نسب هذا إىل الغلط ألخذه إياه عن ) من بعد صحة فقد زل يف رأي رآى متخيال

احلذف يف العربية ألنه وإن جاء حنوه ففي ضرورة شعر أو ما جيري قنبل يف زمن اختالطه مع ما رأى من ضعف هذا 
جمرى ذلك من كلمة كثر دورها على ألسنتهم فال جيوز القياس على ذلك وقد صرح بتضعيف هذه القراءة مجاعة 

، فهال ) أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكة (من األئمة قال أبو علي إن األلف حذفت من مضارع رأى يف قوهلم ، 
جاز حذفها أيضا من املاضي ، قيل إن احلذف ال يقاس عليه ال سيما يف حنو هذا إن كان على غري قياس ، فإن قلت 

يكون إال فعال ألن احلرف ال حيذف منه وقال رؤبة فيما وصين قيل إن ذلك يف القلة حبيث ال -حاشا هللا-فقد جاء
-إذا يسر-ذف الياء والواو أال ترى أن من قاليصار يسوغ القياس عليه ومما يضعفه إن األلف ثبتت حيث حت

وقال مكي هو بعيد يف القياس والنظر -والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى-فحذف الياء يف الفاصلة مل حيذف من حنو
  واالستعمال هذا مع كونه علل هذه القراءة خبمس علل كلها ضعيفة ومن أغرهبا أن األلف حذفت ألجل



يعتد باهلاء حاجزا ولو كان ذلك مسوغا هذا لكان يف قراءة اجلماعة أوىل فإهنم مل يعتدوا باهلاء الساكن بعد اهلاء ومل 
  حاجزا يف امتناعهم يف صلة هاء الكتابة ألجل الساكن قبلها على ما سبق يف بابه واهللا أعلم

)١١١٦(  
  ـَتأَهِّالَ)ُمـ( ِهالً)آ(ْحٌب َوَحْرفَي الْبَرِيَّة فَاْهِمْز )َر(َوَمطلَعِ كَْسُر الالَّمِ 

كسر المه رحب أي واسع أي مل تضق وجوه الفربية عن توجيهه خالفا ملن استبعده -حىت مطلع الفجر-يريد
ووجهه أنه قد جاء يف أمساء الزمان واملكان مفعل بكسر العني فما مضارعه يفعل بضمها أمساء حمصورة وهذا منها 

الوجهان حنو املنسك واملسكن واملطلع وقد قريء هبما يف هذه  حنو املشرق واملغرب واملسجد ومنها ما جاء فيه
الثالثة فاملفتوح واملكسور املراد هبما زمن الطلوع ومنهم من جعلهما مصدرين فاحتاج إىل تقدير أي حذف مضاف 

زمان إىل زمن طلوع الفجر إذا قدرنا مها امسي زمان مل حتتج إىل هذا والزجاج جعل املفتوح مصدرا واملكسور اسم 
ومهز الربية هو األصل ألهنا من برأ اهللا اخللق ومن مل يهمزها فإما أن يكون خفف اهلمز كما تقدم يف النيبء وهو 

األوىل أو يكون مأخوذا من الربأ وهو التراب فال مهز فيه ولكن قراءة اهلمز ترد هذا الوجه قال أبو علي الربية من 
ه مما ترك مهزه كقوهلم النيب والذرية واخلابية يف أنه ترك اهلمز فاهلمز فيه كالرد برأ اهللا اخللق فالقياس فيه اهلمز إال أن

إىل األصل املتروك يف االستعمال كما أن من مهز النيب كان كذلك وترك اهلمز فيها أجود وإن كان األصل اهلمز 
ن األصول اليت ال تستعمل قال ألنه ملا ترك فيه اهلمز صار كرده إىل األصول املرفوضة مثل ضننوا وما أشبه ذلك م

قال ومهز من مهز الربية يدل على فساد قول من قال إنه من الرباء الذي هو التراب أال ترى أنه لو كان كذلك مل 
جيز مهز من مهز على حال إىل على وجه الغلط كما حكوا امتلئت احلجر وحنو ذلك من الغلط الذي ال وجه له يف 

  ه زائدة وحريف الربية مفعول بامهز واهالاهلمز والفاء يف قوله فامهز

متأهال حاالن من فاعل امهز ومعىن آهال ذا أهل من قوهلم أهل املكان إذا كان له أهل ومكان مأهول فيه أهله وقد 
أهل فالن بفتح اهلاء يأهل بضمها وكسرها أهوال أي تزوج وكذا تأهل فيكون دعاء له أي امهزه مزوجا إن شاء اهللا 

جلنة حنو اذهب راشدا أو امهزه كائنا يف مجاعة يريدونه وينصرونه أي لست منفردا بذلك وإمنا قال ذلك تعاىل يف ا
إشارة إىل خالف من يرد اهلمز يف هذا ومعىن متأهال أي متصديا للقيام حبجته حمصال هلا أي لك أهلية ذلك وقال 

احلال مفردة ونافع مذهبه مهز النيب والربية الشيخ آهال حال من مفعول امهز ويشكل عليه أن مفعول امهز مثىن و
  معا ووافقه ابن ذكوان على مهز الربية فقط فقد صار مهز الربية له أهل أكثر من أهل اهلمز يف النيب وبابه واهللا أعلم

)١١١٧(  
  ـالَ)كَـ(ـاِفيِه )َشـ(َسا َوَجمََّع بِالتَّْشدِيِد )َر(ـَما )كَـ(َوَتا َتَرُونَّ اْضُممْ يف اُألولَى 

يعين لترون اجلحيم فالضم من أرى والفتح من رآى وال خالف يف فتح الثاين و هو لتروهنا ومجع ماال بالتخفيف 
والتشديد واحد ويف لفظ التشديد موافقة لقوله وعدده وقيل التشديد ملا يكون شيئا بعد شيء والتخفيف ملا جيمع 

وقد جاء التخفيف مبعىن التشديد وهو ملا جيمع -)مجعاونفخ يف الصور فجمعناهم (-يف قرب وسرعة كقوله تعاىل
شيئا بعد شيء كقوله وهلا باملاطرون إذا أكل النمل الذي مجعا والنمل ال جيمع ما يدخره يف وقت واحد وكذلك 

، ذكر ذلك أبو علي ) ألمر جيمع األداة لريب الدهر ال مسند وال زمال(الظاهر من أداء احلرب يف قول األعشى ، 
  د بفتح النون الدعى والزمال اجلبان وقوله يف أوىل أي يف الكلمة األوىل ورسا مبعىن ثبت واستقراملسن

)١١١٨(  
  الضَّمَّْينِ ِفي َعَمٍد َوَعْوا ِإليالَِف بِالَْيا غَْيُر َشامِّيهِمْ َتالَ) َوُصْحَبةٌ(



ا وكالمها مجع عمود وقد أمجعوا على وعوا أي حفظوا الضمني يف هذه العلة ومها ضم العني وامليم والباقون بفتحهم
فقراءة ابن عامر حبذف الياء وكلتا القراءتني مصدر -إليالف قريش-يف الرعد ولقمان وأما-بغري عمد-الفتح يف

ومها لغتان يقال آلف إيالفا وألف اآلفا فمن األول قول ذي الرمة من املؤلفات الرهل أما حره ومن الثاين ما أنشده 
، وقراءة ابن عامر حسنة فإن فيها مجعا بني اللغتني ) ن إخواتكم قريش هلم إلف وليس لكم إيالفزعم أ(أبو علي ، 

  باعتبار احلرفني فإن الثاين بالياء بغري خالف وهو معىن قوله
)١١١٩(  

  َوإِيالَِف كُلٌّ َوْهوَ يف الَْخطِّ َساِقطٌ وَِلى ِدينِ قُلْ يف الْكَافِرِيَن َتَحصَّالَ
الياء يف احلرف الثاين وهو إيالفهم رحلة وهذه الياء ساقطة يف خط املصحف واألوىل ثابتة واأللف أي وكلهم أثبت 

بعد الالم فيهما ساقطة وصورهتما إليلف قريش الفهم فأمجعوا على قراءة الثاين بالياء وهو بغري ياء يف الرسم 
تباعهم فيما يقرءونه النقل الصحيح دون جمرد واختلفوا يف األول وهو بالياء وهذا مما يقوي أمر هؤالء القراء يف ا

الرسم وما جيوز يف العربية وقد روى حذف الياء من الثاين أيضا ويف سورة الكافرين ياء إضافة وهي ويل دين فتحها 
  نافع وهشام وحفص والبزي خبالف عنه وأسكنها الباقون

)١١٢٠(  
  ـزِّالَ)ُنـ(لَةُ املَْرفُوُع بِالنَّْصبِ وَّنُوا َوَحمَّا)َد(َوَها أَبِي لَْهبٍ بِاِإلْسكَاِن 

-أي أثبتوا هاءه باإلسكان البن كثري وفتحها الباقون ولعلهما لغتان كالنهر ومل خيتلفوا يف فتح اهلاء من قوله تعاىل
وكذا وال يغين من اللهب قال أبو علي هذا يدل على أنه أوجه عن اإلسكان وقال الزخمشري اإلسكان -ذات هلب
ب من تغيري األعالم كقوهلم مشس بن مالك بالضم ، قلت ويف اإلسكان مغايرة بني اللفظني يف املوضعني يف أيب هل

وخفف العلم باإلسكان لثقل املسمى على اجلنان واالسم على اللسان ومحالة احلطب بالرفع صفة وامرأته ويف 
سيصلى تعني محالة احلطب للصفة وكان  جيدها اخلرب أو مها خربان هلا إن كانت مبتدأ وإن كانت عطفا على ضمري

يف جيدها يف موضع احلال أو خربا ومبتدأ مجلة مستأنفة ونصب محالة احلطب على الذم والشتم قال الزخمشري وأنا 
استحب هذه القراءة وقد توسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبميل من أحب شتم أم مجيل قلت محالة 

  ا وعلى أيب هلب لعنة اهللاحلطب امسها أم مجيل عليه
  باب التكبري

)١١٢١(  
  َرَوى الْقَلَْب ِذكُْر اِهللا فَاسَْتْسقِ ُمقْبِالَ َوالَ تَْعُد رَْوَض الذَّاِكرِيَن فَُتمِحالَ

هذا البيت مقفي مثل أول القصيدة وأول سورة الرعد واألنبياء وغريها وهو حسن كما نبهنا عليه يف شرح الذي 
القلب ريه يقال روى من املاء يروي على وزن رضى يرضى ويقال يف مصدره أيضا ريا وريا  يف أول الرعد وروى

بفتح الراء وكسرها نص عليه اجلوهري وملا جعل ذكر اهللا تعاىل ريا للقلب أمر باالزدياد من الري فاتبع ذلك اللفظ 
ذكر والتمس حمله ومواضعه وال تعد اجملاز ما يناسبه فقال فاستسق أي اطلب السقي مقبال على ذلك أي أكثر من ال

أي وال تتجاوز رياضه والروض مجع روضة فتمحال أي فتصادف حمال فال حيصل ري وال شرب وأشار بذلك وما 
يأيت بعده إىل أحاديث كثرية جاءت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضل ذكر اهللا تعاىل واحلث عليه وهي مفرقة 

ع جعفر الغرياين احلافظ فيه مصنفا حسنا وما أحسن ما قال بالل بن سعيد وهو من يف الصحيحني وغريمها ، وقد مج



تابعي أهل الشام الذكر ذكران ذكر اهللا باللسان حسن مجيل وذكر اهللا عند ما أحل وحرم أفضل وكيف ال يكون 
وسلم ، يقول اهللا تعاىل ذكر اهللا تعاىل روى للقلب وقد روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه حني يذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل 
خري منهم أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما ، وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه 

صقالة وإن صقالة القلوب ذكر اهللا تعاىل أخرجه احلافظ البيهقي يف كتاب وسلم أنه كان يقول ، إن لكل شيء 
الدعوات ، وأما تعبريه عن جمالس الذكر بالروض فلما جاء يف حديث جابر بن عبد اهللا قال خرج علينا رسول اهللا 

لس الذكر فارتعوا يف صلى اهللا عليه وسلم فقال ، يا أيها الناس إن هللا تعاىل سرايا من املالئكة تقف وحتل على جما
رياض اجلنة قلنا أين رياض اجلنة يا رسول اهللا قال جمالس الذكر فاغدوا وروحوا يف ذكر اهللا واذكروه بأنفسكم من 

  كان حيب أن يعلم كيف منزلته من اهللا عز وجل فلينظر منزلة اهللا عنده فإن اهللا

 كتاب الدعوات وشعب اإلميان ، وأخرجه الغرياين تبارك وتعاىل ينزل العبد حيث أنزله من نفسه أخرجه البيهقي يف
وأخرج أيضا يف معناه أحاديث كثرية منها عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم من أحب أن يرتع يف رياض اجلنة فليكثر من ذكر اهللا عز وجل
)١١٢٢(  

  َما ِمثْلُُه ِللَْعبدِ ِحصْناً َوَموِْئالََوآِثْر َعنِ اآلثَارِ َمثَْراةَ َعذْبِِه َو
حسن غريب وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إن هللا مالئكة سيارة فضالء يلتمسون 

جمالس الذكر فإذا أتوا على قوم يذكرون اهللا تعاىل جلسوا فأظلوهم بأجنحتهم ما بينهم وبني السماء الدنيا فإذا 
ىل رهبم فيقول تبارك وتعاىل وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك يسبحونك قاموا عرجوا إ

وحيمدونك ويهللونك ويكربونك ويستجريونك من عذابك ويسألونك جنتك فيقول اهللا تعاىل وهل رأوا جنيت 
فيقال إن فيهم رجال مر هبم وناري فيقولون ال فيقول فكيف لو رأومها فقد أجرهتم مما استجاروا وأعطيتهم ما سألوا 

فقعد معهم فيقول وله فقد غفرت إهنم القوم ال يشقى هبم جليسهم وعن احلارث األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم قال ، إن اهللا تعاىل أوحى إىل حيىي بن زكريا خبمس كلمات أن يعمل هبن ويأمر بين إسرائيل أن يعملوا 

ا وإذا قمتم إىل الصالة فال تلتفتوا وأمركم بالصيام والصدقة وضرب لكل واحدة مئال مث هبن أن ال يشركوا باهللا شيئ
قال وأمركم بذكر اهللا تعاىل كثريا ومثل ذلك كمثل رجل طلب العدو سراعا من أثره حىت أتى حصنا حصينا فأحرز 

رداء قال قال رسول اهللا صلى نفسه فيه وكذلك العبد ال ينجوا من الشيطان إال بذكر اهللا عز وجل ، وعن أيب الد
اهللا عليه وسلم أال أنبئكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها من درجاتكم وخري لكم من إعطاء الذهب 
والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول اهللا قال ذكر اهللا عز وجل 

  واتأخرجه البيهقي يف كتاب الدع

ففي ذلك تفسري قوله وما مثله للعبد حصنا وموئال أي وما للعبد مثل الذكر نافعا له هذه املنفعة املشار إليها يف 
احلديث ونصب حصنا وموئال على التمييز أي ما للعبد حصن وموئل مثل الذكر وجيوز نصبهما على احلال أي 

يرجع ويأوى فيه وكل ذلك استعارات حسنة وقد  مشبها حصنا وموئال هنا اسم مكان أي موضعا يؤول إليه أي
سبق يف أول القصيدة تفسري املوئل باملرجع وهو هبذا املعىن فكل ما تستند إليه فهو موئل لك وال جيوز نصب حصنا 

  على أنه خرب ما النافية على لغة أهل احلجاز الختالف املعىن حينئذ ألنه كان يفيد ضد املقصور من هذا الكالم



)١١٢٣(  
  الَ َعَملٌ أَْنجى لَُه ِمْن َعذَابِِه غَدَاةَ الْجََزا ِمْن ِذكْرِِه ُمَتقَبَّالََو

ألن النجاة املعتربة هي املطلوبة ذلك -له أي للعبد وهلاء يف عذابه وذكره هللا تعاىل وغداة اجلزاء يعين يوم القيامة
فإنه إن مل يكن متقبال مل يفد الذكر  اليوم فنصب غداة على الظرف وقصر اجلزاء ضرورة ومتقبال حال من الذكر

شيئا وضمن هذا البيت حديثا روى مرفوعا وموقوفا ، أما املرفوع فعن ابن عمر يف احلديث الذي سبق يف أوله ، 
صقالة القلوب ذكر اهللا تعاىل قال بعد ذلك وما شيء أجنى من عذاب اهللا من ذكر اهللا تعاىل قالوا وال اجلهاد يف 

 أن يضرب بسيفه حىت ينقطع وأما املوقوف ففي آخر احلديث الذي سبق أوله أال أنبئكم خبري سبيل اهللا قال وال
أعمالكم ، قال وقال معاذ بن جبل ما عمل آدمي من عمل أجنى له من عذاب اهللا تعاىل من ذكر اهللا تعاىل أخرجهما 

ذ وزاد قالوا وال اجلهاد يف سبيل اهللا البيهقي من كتاب الشعب والدعوات الكبري وأخرجه الفريايب يف كتابه عن معا
  واهللا أعلم-)ولذكر اهللا أكرب(-عز وجل قال ال ولو ضرب بسيفه زاد يف رواية حىت ينقطع ثالثا قال اهللا تعاىل

)١١٢٤(  
  وَمْن َشَغلَ الْقُْرآنُ َعْنُه ِلسَاَنُه يََنلْ َخْيرَ أَْجرِ الذَّاكِرِيَن ُمكَمَّالَ

 هذا البيت احلديث الذي أخرجه الترمذي عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا جعل الشيخ رمحه اهللا تفسري
عليه وسلم يقول الرب عز وجل ، من شغله القرآن عن ذكري ومسئليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني وفضل 

هذا احلديث  كالم اهللا تعاىل على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه قال هذا حديث حسن غريب وقد ذكر طريق
وتكلم عليه احلافظ املقريء أبو العال اهلمذاين يف أول كتابه يف الوقف واالبتداء وقال من شغله قراءة القرآن ويف 

آخره أفضل ثواب السائلني ويف رواية من شغله القرآن يف أن يتعلمه أو يعلمه عن دعائي ومسئليت وذكره أبو بكر 
وأخرجه البيهقي أيضا وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان عن عمر بن بن األنباري يف أول كتاب الوقف أيضا 

اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا تعاىل يقول من شغله ذكري عن مسئليت 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلني ، قال البيهقي وكذا رواه البخاري يف التاريخ ، قلت فبان من جمموع هذه 

لروايات أن االشتغال بالذكر يقوم مقام الدعاء وأن قراءة القرآن من مجلة االشتغال بالذكر بل هو أفضل وإليه ا
أشار الناظم بقوله خري أجر الذاكرين ومكمال حال إما من خري وإما من أجر وقد نص اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه 

نه موضع ذكر والقرآن من أعظم الذكر واهلاء يف قوله على ذلك فقال أستحب أن يقرأ القرآن يعين يف الطواف أل
عنه جيوز أن تعود على الذكر يعين ومع ما ذكرنا من فضيلة الذكر فمن اشتغل عنه بالقرآن فهو أفضل وجيوز أن 

تعود على من أي من كف لسانه عنه أي أذاه ألن أكثر كالم اإلنسان عليه ال له فإذا اشتغل بالقرآن أو الذكر 
ما يتوقع منه الضرر فصح معىن عنه هبذا التفسري ، ويف احلديث عن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه انكف ع

وسلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كل كالم ابن آدم عليه ال له إال أمرا مبعروف أو هنيا عن منكر 
  مرفوعا أعبد الناس أكثرهم تالوة للقرآن وذكر اهللا ويف الكتاب املذكور للحافظ أيب العال عن أيب هريرة

وفيه عن أنس مرفوعا أفضل العبادة قراءة القرآن وتالوة القرآن أحب إيل قال أبو حيىي احلمامي سألت سفيان 
الثوري عن الرجل يقرأ القرآن أحب إليك أم يغزو قال يقرأ القرآن فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ، خريكم 

علمه ، قلت هذا حديث صحيح أخرجه البخاري وقد مجع احلافظ أبو العال طرقه يف أول كتاب من تعلم القرآن و
الوقف املذكور قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل مسعت أيب يقول رأيت رب العزة يف املنام فقلت يا رب ما أفضل ما 



ال بفهم وبغري فهم ، قلت فكل هذا يتقرب به املتقربون إليك فقال كالمي يا أمحد فقلت يارب بفهم أو بغري فهم فق
مما يوضح لنا أن تالوة القرآن من أعظم الذكر كما قال الشافعي رضي اهللا عنه ألنه جيمع الذكر باللسان ومالحظة 

  القلب أنه يتلوا كالم اهللا عز وجل ويؤجر عليه بكل حرف عشر حسنات على ما ثبت يف أحاديث أخر
)١١٢٥(  

  إِالَّ افْتَِتاُحْه َمَع الَْخْتمِ ِحالًّ وَاْرِتحاَالً ُمَوصَّالَ َوَما أَفَْضلُ اَألْعَمالِ

أي افتتاح القرآن مع ختمه أي حاله ختمه للقرآن يشرع يف أوله فقوله موصال حال من الضمري يف افتتاحه العائد 
احلل واالرحتال على القرآن أي يف حال وصل أوله بآخره وقوله حال وارحتاال من باب املصدر املؤكد لنفسه ألن 

املراد هبما افتتاحه مع اخلتم فهو حنو له على ألف درهم عرفا وأشار بذلك إىل حديث روى من وجوه عن صاحل عن 
قتادة عن زرارة بن أيب أوىف عن ابن عباس قال قال رجل يا رسول اهللا أي األعمال أحب إىل اهللا عز وجل قال 

بواب القراءة يف أواخر كتابه فقال حدثنا نصر بن على اجلهضمي قال احلال املرحتل أخرجه أبو عيسى الترمذي يف أ
حدثنا اهليثم بن الربيع حدثين صاحل املري فذكره مث قال هذا حديث غريب ال نعرفه عن ابن عباس إال من هذا 

ن النيب الوجه حدثنا حممد بن بشار حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا صاحل املري عن قتادة عن زرارة بن أيب أوىف ع
صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكر فيه عن ابن عباس قال وهذا عندي أصح يعين أنه من حديث زرارة وليس له صحة 

إال من حديث ابن عباس وكيف ما كان األمر فمدار احلديث على صاحل املري وهو وإن كان عبدا صاحلا فهو 
وقال النسائي صاحل املري متروك احلديث ، مث ضعيف عند أهل احلديث قال البخاري يف تارخيه هو منكر احلديث 

على تقدير صحته فقد اختلف يف تفسريه فقيل املراد به ما ذكره الفراء على ما يأيت بيانه وقيل بل هو إشارة إىل 
تتابع الغزو وترك اإلعراض عنه فال يزال يف حل وارحتال وهذا ظاهر اللفظ إذ هو حقيقة يف ذلك وعلى ما أوله به 

يكون جمازا وقد رووا التفسري فيه مدرجا يف احلديث ولعله من بعض رواته ، قال أبو حممد بن قتيبة يف آخر الفراء 
غريب احلديث له يف ترمجة أحاديث ال تعرف أصحاهبا جاء يف احلديث أي األعمال أفضل قال احلال املرحتل قيل ما 

هو اخلامت للقرآن شبه برجل سافر فسار حىت إذا بلغ املنزل احلال املرحتل قال اخلامت واملفتتح ، قال ابن قتيبة احلال 
  حل به كذلك تايل القرآن يتلوه حىت إذا بلغ آخره وقف عنده واملرحتل املفتتح

للقرآن شبه برجل أراد سفرا فافتتحه باملسري قال وقد يكون اخلامت املفتتح أيضا يف اجلهاد وهو أن يغزو ويعقب 
نه يصل ذلك هبذا ، قلت هذا هو الظاهر من تفسري هذا اللفظ لوجهني ، أحدمها محل وكذلك احلال املرحتل يريد أ

اللفظ على حقيقته فيكون التفسري األول الذي ذكره ابن قتيبة يف احلديث من كالم بعض الرواة وهو مفصول من 
ل عن التفسري بعض احلديث وهلذا مل يكن يف كتاب الترمذي إال قوله احلال املترحل من غري تفسري وكان السائ

الرواة لبعض فأجابه املسئول مبا وقع له وتقدير احلديث عمل احلال املرحتل وحذف املضاف لداللة السؤال عليه ، 
الوجه الثاين أن احملفوظ يف األحاديث الصحيحة غري ذلك فإنه سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أفضل األعمال 

مث حج مربور ، ويف حديث آخر الصالة لوقتها مث بر الوالدين مث اجلهاد يف سبيل فقال إميان باهللا مث جهاد يف سبيله 
اهللا ، وقال أليب أمامة عليك بالصوم فإنه ال مثل له ويف حديث آخر واعلموا أن خري أعمالكم الصالة ، وإذا فسر 

كنظائر لذلك يعرب عن الشيء ألنه احلال املرحتل مبتابعة الغزو وافق قوله مث جهاد يف سبيله أي أنه من أفضل األعمال 
األفضل أي هو من مجلة األفضل أي اجملموع يف الطبقة العليا اليت ال طبقة أعلى منها وهذا املعىن قد قررناه يف 

  مواضع من كتبنا



)١١٢٦(  
  َوِفيِه َعنِ الَْمكَني َتكْبِريُُهْم َمَع الْخََواِتمِ قُْرَب الَْخْتمِ ُيْروى ُمَسلَْسالَ

لقرآن أو يف ذلك العمل الذي عرب عنه باحلل واالرحتال وهو وصل آخر كل ختمة بأول أخرى على ما أي ويف ا
سيأيت بيانه يف عرف القراء وقوله عن املكني مجع مك كما قال يف مواضع كثرية ومك ومراد مكي بياء النسب 

كأنه مجع أم قال الزخمشري -األمني هو الذي بعث يف-ولكنه حذفها ضرورة عند العلم هبا ختفيفا وقد قرأ يف الشواذ
، ) وأنت امرؤ يف األشعرين مقاتل (يف تفسريه وقريء يف األمني حبذف ياء النسب قلت ومثل قول عقبة األسدي 

، كأهنما مجع أشعر وحارث وإمنا مها مجع أشعري وحارثي ، ) زيد الفنا حني ال يف احلارثني معا (وقول لقيط اإليادي 
يتني يف ترمجة عامر بن أيب بردة عن أيب موسى األشعري وترمجة املهلب بن أيب صفرة يف وقد ذكرت هذين الب

خمتصري تاريخ دمشق وقوله تكبريهم أي تكبري املكيني أي ويف القرآن تكبري املكيني مع اخلوامت مجع خامتة يعين 
مكي يف التبصرة والتكبري سنة  خوامت السور إذا قرب ختم القرآن يف قراءة القاريء على ما سيبني يف موضعه قال

كانت مبكة وال يعترب يف التكبري قراء مكة ابن كثري وال غريه كانوا ال يتركون التكبري يف كل القراءات من خامتة 
والضحى قال ولكن عادة القراء األخذ بالتكبري البن كثري يف رواية البزي خاصة ومن املصنفني من حكى التكبري 

سورة القرآن ذكره أبو القاسم اهلذيل يف كتابه الكامل وذكره أيضا احلافظ أبو العالء وقوله  جلميع القراء يف مجيع
يروي مسلسال أي يروي التكبري رواية مسلسلة على ما هو املسلسل يف اصطالح احملدثني أنبأنا القاضي أبو القاسم 

زة أنبأنا احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ أنبأنا أبو حيىي األنصاري أنبأنا عبد اهللا الفراوي أنبأنا أبو بكر البيهقي مساعا وأجا
حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرئ اإلمام مبكة يف املسجد احلرام أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن علي 

على إمسعيل بن بن زيد الصائغ أنبأنا أمحد بن حممد بن القاسم عن أيب بزة قال مسعت عكرمة بن سليمان يقول قرأت 
  عبد اهللا بن قسطنطني فلما بلغت والضحى قال

يل كرب عند خامتة كل سورة وإين قرأت على عبد اهللا بن كثري فلما بلغت والضحى قال كرب حىت ختتم وأخربه عبد 
بن اهللا بن كثري أنه قرأ على جماهد وأمره بذلك وأخربه جماهد أن ابن عباس أمره بذلك وأخربه ابن عباس أن أيب 

كعب أمره بذلك وأخربه أيب بن كعب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره بذلك قال احلاكم يف كتابه املستدرك على 
أبو عبد الصحيحني هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، قلت وأنبأنا به أعلى من هذا أبو اليمن الكندي أنبأنا 

اهللا احلسني بن علي بن أمحد بن عبد اهللا سبط أيب منصور احلياط أنبأنا أبو احلسني أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن 
النقور أنبأنا أبو طاهر املخلص أنبأنا حيىي بن حممد ابن صاعد أنبأنا البزي فذكره ، قال احلافظ أبو العالء اهلمداين مل 

ال البزي فإن الروايات قد تطارقت عنه برفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومدار يرفع التكبري أحد من القراء إ
اجلميع على رواية البزي كما ذكرناه مث أسند عن البزي قال دخلت على الشافعي رضي اهللا عنه إبراهيم بن حممد 

ال حيدثنا هبذا احلديث وكنت قد وقفت عن هذا احلديث يعين حديث التكبري فقال له بعض من عنده إن أبا احلسن 
فقال يل يا أبا احلسن واهللا لئن تركته لتركت سنة نبيك قال وجاءين رجل من أهل بغداد ومعه رجل عباسي وسألين 

عن هذا احلديث فأبيت أن أحدثه إياه فقال واهللا لقد مسعناه من أمحد بن حنبل عن أيب بكر األعني عنك فلو كان 
رات مث أسند احلافظ أبو العالء الروايات املوقوفة فأسند عن حنظلة بن أيب سفيان منكرا ما رواه وكان جيتنب املنك

قال قرأت على عكرمة بن خالد املخزومي فلما بلغت والضحى قال يل هيها ، قلت وما تريد هبيها قال كرب فإين 
د عن إبراهيم بن حيىي رأيت مشاخينا ممن قرأ على ابن عباس فأمرهم ابن عباس أن يكربوا إذا بلغوا والضحى وأسن



بن أيب حية التميمي قال قرأت على محيد األعرج فلما بلغت والضحى قال يل كرب إذا ختمت كل سورة حىت ختتم 
  فإين قرأت على جماهد فأمرين بذلك وقال قرأت على ابن عباس

أمل نشرح لك -ما بلغترضي اهللا عنه فأمرين بذلك ويف رواية أنبأنا محيد األعرج قال قرأت على جماهد القرآن فل
قال يل كرب إذا فرغت من السورة فلم أزل أكرب حىت ختمت القرآن مث قال جماهد قرأت على ابن عباس -صدرك

فلما بلغت هذا املوضع أمرين بالتكبري فلم أزل أكرب حىت ختمت وقال أيضا حدثين محيد األعرج عن جماهد قال 
ين فيها أن أكرب من سورة أمل نشرح مث أسند احلافظ أبو العال ختمت على ابن عباس تسع عشرة ختمة فكلها يأمر

عن شبل بن عباد قال رأيت حممد بن عبد اهللا ابن حميصن وعبد اهللا بن كثري الداري إذا بلغا أمل نشرح كربا حىت 
لنبال خيتما ويقوالن رأينا جماهدا فعل ذلك وذكر جماهد أن ابن عباس كان يأمره بذلك مث أسند عن قنبل حديث ا

حدثنا عبد اجمليد عن ابن اجلريح عن جماهد أنه كان يكرب من أول والضحى إىل احلمد قال ابن جريح وأرى أن يفعله 
الرجل إماما كان أو غري إمام قال أبو حيىي ابن أيب ميسرة ما رفعه أحد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم غري ابن أيب بزة 

اتباعه إذ كان أمرا من النيب صلى اهللا عليه وسلم قال احلافظ أبو العال فأما ولو كان أحد رفعه غريه لكان الواجب 
الرواية واإلمجاع يف ذلك فعن عبد اهللا ابن عباس وجماهد وقد روى عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقول إذا قرأت 

يف السور القصار وامحد اهللا  القرآن فبلغت بني املفصل فامحد اهللا وكرب بني كل سورتني ويف رواية فتابع بني املفصل
وكرب بني كل سورتني مث ذكر احلافظ أبو العال عن البزي بإسناده أن األصل يف التكبري أن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم انقطع عنه الوحي وقد اختلف يف سبب ذلك ويف قدر مدة انقطاعه فقال املشركون قلى حممدا ربه فنزلت 
 عليه وسلم اهللا أكرب وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكرب إذا بلغ والضحى سورة والضحى فقال النيب صلى اهللا

مع خامتة كل سورة حىت خيتم قال أبو احلسن بن غلبون فلما قرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كرب حىت ختم 
  شكرا هللا تعاىل ملا كذب املشركون فيما زعموه وقال الشيخ يف

اهللا عليه وسلم اهللا أكرب تصديقا ملا أنا عليه وتكذيبا للكفار وذكر عن أيب عمر والداين  شرحه قال رسول اهللا صلى
بسنده إىل البزي قال قال يل حممد بن إدريس الشافعي رضي اهللا عنه إن تركت التكبري فقد تركت سنة من سنن 

د اهللا ابن أيب يزيد القرشي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال وروى بعض علمائنا عن احلسن بن حممد بن عب
صليت بالناس خلف املقام باملسجد احلرام يف التراويح يف شهر رمضان فلما كان ليلة اخلتمة كربت من خامتة 

والضحى إىل آخر القرآن يف الصالة فلما سلمت التفت وإذا أنا بأيب عبد اهللا حممد ابن إدريس الشافعي رضي اهللا 
رين قال يل أحسنت أصبت السنة قال أبو الطيب عبد املنعم ابن غلبون وهذه سنة عنه قد صلى ورائي فلما بص

مأثورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة والتابعني وهي سنة مبكة ال يتركوهنا ألبتة وال يعتربون 
  ة البزي وحدهارواية البزي وال غريه قال ومن عادة القراء يف غري مكة أن ال يأخذوا هبا إال يف رواي

)١١٢٧(  
  إِذا كَبَّروا يف آِخرِ النَّاسِ أَْرَدفُوا َمَع الْحَْمِد حَتَّى الُْمفِْلحونَ َتَوسَّالَ

الضمري يف كربوا للمكيني بني يف هذا البيت آخر مواضع التكبري وكان قد أمجل ذلك يف قوله مع اخلوامت قرب اخلتم 
فوا حمذوفان أي أردفوا التكبري مع قراءة سورة احلمد قراءة أول سورة ويف البيت اآليت يبني أول ذلك ومفعوال أرد

وهذا يعرب عنه بعض املصنفني بأنه أربع آيات ويعرب عنه آخرون  -وأولئك هم املفلحون-البقرة حىت يصلوا إىل قوله



لفظ القرآن بقوله بأنه مخس آيات ووجه ذلك االختالف يف لفظ أمل فعدها الكويف آية ومل يعدها غريه وحكى الناظم 
حىت املفلحون وتوسال مفعول من أجله أي تقربا إىل اهللا تعاىل بطاعته وذكره وال تكبري بني احلمد والبقرة قال مكي 

إىل أول احلمد مث يقرأ احلمد فإذا مت مل يكرب وابتدأ بالبقرة من غري تكبري فقرأ -أمل نشرح-يكرب يف أول كل سورة من
أن أهل مكة كانوا يكربون يف آخر كل ختمة من خامتة والضحى لكل القراء البن كثري منها مخس آيات قال وروى 

وغريه سنة نقلوها عن شيوخهم لكن الذي عليه العمل عند القراء أن يكربوا يف قراءة البزي عن ابن كثري خاصة 
علون ذلك زيادة يف تعظيم وبذلك قرأت قال وحجته يف التكبري أهنا رواية نقلها عن شيوخه من أهل مكة يف اخلتم جي
-ولتكربوا اهللا-وربك فكرب-اهللا عز وجل مع التالوة لكتابه والتربك خبتم وحيه وتنزيله والتنزيه له من السوء لقوله

قال وحجته يف االبتداء يف آخر ختمه خبمس آيات من البقرة أنه اعتمد يف ذلك -ولذكر اهللا أكرب-وكربه تكبريا
يب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل أي األعمال أفضل فقال احلال املرحتل يعين الذي على حديث صحيح مروي عن الن

ارحتل من ختمة أمتها وحيل يف ختمة أخرى أي يفرغ من ختمة ويبتديء بأخرى وعلى ذلك أدرك أهل بلدة مكة 
عبارة أيب قلت قد سبق الكالم على هذا اخلرب وبيان ضعفه فال يغتر بقول مكي إنه صحيح وأحسن من عبارته 

احلسن ابن غلبون قال فإذا قرأ قل أعوذ برب الناس كرب مث قرأ فاحتة الكتاب ومخسا من سورة البقرة ألنه يقال أن 
  النيب صلى اهللا عليه وسلم مسى من فعل ذلك احلال املرحتل كما

قام إىل رسول اهللا  حدثين أيب رمحه اهللا وساق احلديث عن صاحل املزي عن قتادة عن زرارة عن ابن عباس أن رجال
صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا أي األعمال أحب إىل اهللا فقال احلال املرحتل فقال يا رسول اهللا وما احلال 
املرحتل قال فتح القرآن وختمه صاحب القرآن يضرب من أوله إىل آخره ومن آخره إىل أوله كلما حل ارحتل قال 

ين بذلك أنه خيتم القرآن مث يقرأ فاحتة الكتاب وشيئا من البقرة يف وقت واحد قلت فقيل إنه صلى اهللا عليه وسلم يع
أصل احلديث ضعيف كما سبق مث زاد بعضهم فيه التفسري غري منسوب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فحملناه على 

يه أن املفسر له هو النيب أن بعض رواته املذكورين يف سنده فسره على ما وقع له يف معناه وهذا احلديث قد بني ف
صلى اهللا عليه وسلم وهي زيادة غري معروفة فقد روى األهوازي هذا التفسري بعينه ومل يقل يف احلديث يا رسول اهللا 
مث ولو صح هذا احلديث والتفسري لكان معناه احلث على اإلكثار من قراءة القرآن واملواظبة عليها فكلما فرغ من 

ه ال يضرب عن القراءة بعد ختمة يفرغ منها بل تكون قراءة القرآن دأبه وديدنه ويف ختمة شرع يف أخرى أي إن
رواية أخرى أخرجها األهوازي يف كتاب اإليضاح احلال املرحتل الذي إذا ختم القرآن رجع فيه مث هذا الفعل من 

وقنبل على ما سنوضحه  التكبري وقراءة احلمد إىل املفلحون مروي عن ابن كثري نفسه مأخوذ به عن طريق البزي
قال أبو الطيب ابن غلبون ومل يفعل هذا قنبل وال غريه من القراء أعين التكبري وهذه الزيادة من أول سورة البقرة يف 
قراءة اخلتمة سوى البزي وحده قال أبو الفتح فارس ابن أمحد وال نقول إن هذا سنة وال أنه ال بد ملن ختم أن يفعله 

ومن ترك فال حرج قال صاحب التيسري وهذا يسمى احلال املرحتل ويف مجيع ما قدمناه فمن فعله فحسن مجيل 
أحاديث مشهورة يرويها العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على صحة ما فعله ابن كثري قلت مل يثبت شيء من ذلك 

  وأكثر ما يف األمر أن ابن كثري كان يفعله واحلديث املسند يف ذلك

ابن كثري أي أخذ ابن كثري عن درباس عن ابن عباس عن أيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هو يف بيان سند قراءة 
وفيه وقرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم على أيب فالسند املذكور إمنا هو لبيان ذلك مث قرأ يف آخر احلديث وأنه كان 

املفلحون مث دعا بدعاء اخلتم مث قال يعين إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من احلمد مث قرأ البقرة إىل وأولئك هم 



بذلك ابن كثري واهللا أعلم ، وقد قال أبو طالب صاحب أمحد ابن حنبل سألت أمحد إذا قرأ قل أعوذ برب الناس 
يقرأ من البقرة شيئا قال ال يقرأ فلم يستحب أن يصل ختمه بقراءة شيء ولعله مل يثبت فيه عنده أثر صحيح يصري 

أبو حممد ابن قدامة يف كتابه املغىن وذكر أبو احلسن ابن غلبون وغريه رواية عن األعمش عن  إليه ذكره شيخنا
  إبراهيم قال كانوا يستحبون إذا ختموا القرآن أن يقرءوا من أوله آيات ، قلت ولكل من املذهبني وجه ظاهر

)١١٢٨(  
  رِ اللَّْيلِ َوصَّالََوقَالَ بِِه الَْبزِّيُّ ِمْن آِخرِ الضُّحى َوَبْعٌض لَُه ِمْن آِخ

اتبع يف ذلك ما يف كتاب التيسري من نسبة ذلك إىل البزي وحده على ما حكاه أبو الطيب ابن غلبون وابنه أبو 
احلسن وال خيتص ذلك بالبزي عند مجاعة من مصنفي كتب القراءات بل هو مروي عن قنبل كما هو مروي عن 

اآلثار يف ذلك على ما سبق بيانه وقوله به أي بالتكبري بني هبذا  البزي لكن شهرته عن البزي أكثر وعنه انتشرت
البيت أول مواضع التكبري اليت أمجلها يف قوله قرب اخلتم فأكثر أهل األداء على أنه من آخر والضحي وهو 

الصحيح ألن اآلثار يف ذلك ألفاظها كما سبق مصرحة يف بعض الروايات بأمل نشرح وذلك آخر والضحى ويف 
ا إطالق لفظ والضحى وهو حيتمل األول واآلخر فيحمل هذا املطلق على ذلك التقييد ويتعني اآلخر لذلك بعضه

قال أبو احلسن ابن غلبون اعلم أن القراء أمجعوا على ترك التكبري من سورة والضحي إال البزي وحده فإنه روى 
أيب احلسن اللغوي أجازة قال أخربنا ابن عن ابن كثري أنه يكرب من خامتة والضحى إىل آخر القرآن مث روى عن 

جماهد حدثنا عبد اهللا بن سليمان حدثنا يعقوب ابن سفيان حدثنا احلميد حدثنا سفيان حدثنا إبراهيم ابن أيب حية 
أنبأنا محيد عن جماهد قال ختمت على ابن عباس بضعا وعشرين ختمة كلها يأمرين أن أكرب من أمل نشرح وبه عن 

محيد األعرج يقرأ والناس حوله فإذا بلغ والضحى كرب إذا ختم كل سورة حىت خيتم ومل يذكر سفيان قال رأيت 
صاحب التيسري التكبري إال من آخر والضحى فقول الناظم وبعض له أي للبزي وصل التكبري من آخر سورة والليل 

روى البزي التكبري من  يعين من أول والضحى فهذا الوجه من زيادة هذه القصيدة وهو قول صاحب الروضة قال
أول سورة والضحى إىل خامتة الناس ولفظه اهللا أكرب تبعه الزينيب عن قنبل بلفظ التكبري وخالفه يف االبتداء به فكرب 
من أول سورة أمل نشرح قال ومل خيتلفوا أنه منقطع مع خامتة الناس وحكى ابن الفحام وجها عن السوسي أنه يكرب 

ة النص واهللا أعلم وقال احلافظ أبو العال كرب البزي وابن فليح وابن جماهد وابن الصلت من أول أمل نشرح إىل خامت
  عن

قنبل من فاحتة والضحى وفواتح ما بعدها من السور إىل سورة الناس وكرب الباقون من فاحتة أمل نشرح إىل سورة 
رواه فالن عن قنبل زاد بعضهم قراءة أربع  الناس قال وأمجعوا على ترك التكبري بني خامتة الناس وبني الفاحتة إال ما

آيات من أول البقرة ، قلت وهكذا حكى اهلذيل أن التكبري إىل أول قل أعوذ برب الناس وقال بعضهم إىل خامتتها 
فقول الناظم إذا كربوا يف آخر الناس اتبع فيه قول صاحب التيسري وهو يوهم أنه متفق عليه عند كل من يردف 

  حتة وشيء من أول البقرة بل فيه االختالف كما ترىذلك بقراءة الفا
)١١٢٩(  

  فَإِنْ ِشئَْت فَاقْطَْع ُدوَنُه أَْو َعلَْيِه أَْو ِصلِ الْكُلَّ ُدونَ الْقَطْعِ َمْعُه ُمَبْسِمالَ



جه ذكر يف هذا البيت حكم التكبري يف اتصاله بالسورة املاضية أو بالبسملة اليت من السورة اآلتية فنقل ثالثة أو
كلها متجهة وهي مذكور يف التيسري وغريه أحدها أنه يقطع آخر السورة من التكبري أي ال يصل التكبري بآخر 

السورة فهذا معىن قوله فاقطع دونه أي دون التكبري وهذا اختيار صاحب الروضة واحلافظ أيب العالء وهو الذي 
ضة اتفق أصحاب ابن كثري على أن التكبري منفصل اختاره ملا فيه من الفصل بني القرآن وغريه وقال صاحب الرو

من القرآن ال خيلط به وقال أبو العالء احلافظ أمجعوا غري املطوعي والفحام على الوقف يف آخر كل سورة مث 
االبتداء بالتكبري متصال بالتسمية فأما املطوعي والفحام فإهنما خريا بني الوقف على آخر السورة مث االبتداء بالتكبري 

بني وصل آخر السورة بالتكبري قال والفصل أوىل ، قلت ملا ذكرته وينبين على ذلك أن خيتار فصل التكبري أيضا و
من التسمية على املذهب األصح وهو أن البسملة يف أوائل السور من القرآن على ما قررنا يف كتاب البسملة ووجه 

ال خيلط به وال يكون وصل التكبري بالبسملة أوىل  ذلك ما ذكره صاحب الروضة من أن التكبري منفصل من القرآن
إال على رأي من ال يراها من القرآن يف أوائل السور فيكون حكمها وحكم التكبري واحدا كالمها ذكر اهللا تعاىل 
مأمور به فاتصاله أوىل من قطعه الوجه الثاين أنه يصل التكبري بآخر السورة ويقف عليه مث يبتديء بالبسملة وهذا 

ىن قوله أو عليه يعين أو تقطع على التكبري ومأخذ هذا الوجه أن التكبري إمنا شرع يف أواخر السور فهو من توابع مع
السورة املاضية ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا كرب ملا تليت عليه سورة والضحى فرأى صاحب هذا الوجه أن 

ك وهذا ال يتجه إال تعريفا على القول بأن أول مواضع وصله بآخر السورة والقطع عليه أوىل لتبني الغرض بذل
التكبري آخر الضحى فإن قلنا هو مشروع من أوهلا فهو للسورة اآلتية فيتجه القول األول واختار صاحب التيسري 

  هذا الوجه وبدأ به فيه وهو وصل التكبري بآخر السورة لكنه خري بني

لواردة عن املكيني بالتكبري دالة عليه ألن فيها مع وهي تدل عن الوقوف عليه ووصله بالبسملة قال واألحاديث ا
الصحبة واالجتماع وقال يف غري التيسري على ما نقله الشيخ يف شرحه احلذاق من أهل األداء يستحبون يف مذهب 
سم البزي أن يوصل التكبري بآخر السورة من غري قطع وال سكت على آخرها دونه ويقطع عليه مث يقرأ بعد ذلك ب

اهللا الرمحن الرحيم موصال بالسورة الثانية إىل آخر القرآن ومنع مكي من هذا الوجه فقال يف التبصرة وال جيوز أن 
تقف على التكبري دون أن تصل بالبسملة وقال يف الكشف ليس لك أن تصل التكبري بآخر السورة وتقف عليه 

ذا هو املراد من قوله أوصل الكل واختار هذا الوجه الوجه الثالث أن يوصف التكبري بآخر السورة وبالبسملة وه
أبو الطيب ابن غلبون وابنه أبو احلسن ومكي مع جتويز غريه قال أبو الطيب وهو املشهور من هذه الوجوه وبه 

قرأت وبه آخذ وقال ابنه أبو احلسن واعلم أن القاريء إذا أراد التكبري فإنه يكرب مع فراغه من آخر السورة من 
ع وال سكت يف وصله ولكنه يصل آخر السور بالتكبري مث يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم وهو األشهر اجليد إذ غري قط

مل يذكر يف شيء من احلديث فصل وال سكت بل ذكر يف حديث ابن عباس مع وهي تدل على الصحبة واالجتماع 
سورة بوقفة يسرية فال يراد باملعية يف مثل ، قلت وال ضرورة إىل هذه املضايقة فاملعية حاصلة وإن قطع على آخر ال

ذلك إال االتصال املعروف يف القراءة كما أن وقوف القاريء على مواضع الوقف من أواخر اآلي وغريها ال خيرجه 
ذلك عن اتصال قراءته بعضها ببعض فإذا ليس األوىل إال الوجه األول وهو فصل السورة من التكبري ملا ذكرناه 

ن البسملة مبين أيضا على ما ذكرناه من اخلالف يف البسملة قال صاحب التيسري وال جيوز القطع وفصل التكبري م
على التسمية إذا وصلت بالتكبري وهذا صحيح وقد مضى شرح ذلك يف آخر باب البسملة وهو قوله ومهما تصلها 

  مل تصلها بالتكبري بلمع أواخر سورة فال تقفن فال فرق بني وصلها بآخر السورة أو بالتكبري أما إذا 



وقفت عليه فإنه جيوز لك أن تقف على البسملة أيضا كما إذا وقفت على آخر سورة وقد وقع يل يف التكبري ثالث 
احتماالت عليها خترج هذه الوجوه كلها أحدها أن التكبري من توابع السورة املاضية فعلى هذا وصله هبا أوىل الثاين 

فعلى هذا قطعه من األوىل ووصله بالثانية أوىل والثالث أنه ذكر مشروع بني كل أنه من مقدمات السورة اآلتية 
سورتني من هذه السور فعلى هذا جيوز وصله هبما وقطعه عنهما فمن كرب من أول والضحى حلظ الوجه الثاين ومن 

، فإن قلت فما وجه  كرب من آخرها حلظ األول وعلى هذا يبني اخلالف يف انتهاء التكبري إىل أول الناس أو آخرها
من كرب من أول الضحى وكرب آخر الناس ، قلت كأنه أعطى لسورة الناس حكم ما قبلها من السور إذ كل سورة 
منها بني التكبريتني وليس التكبري يف آخر الناس ألجل أول الفاحتة ألن اخلتمة قد انقضت ولو كان للفاحتة لشرع 

هؤالء ألن التكبري للختم ال الفتتاح أول القرآن واهللا أعلم ، وقوله معه مبسمال  التكبري بني الفاحتة والبقرة ومل يفعله
  أي مبسمال مع التكبري فنصب مبسمال على احلال من فاعل صل الكل

)١١٣٠(  
  َوَما قَْبلَُه ِمْن َساِكنٍ أَْو ُمَنوٍَّن فَِللسَّاِكَنْينِ اكِْسْرُه ِفي الَْوْصلِ ُمْرَسالَ

يت مفرع على قولنا إن التكبري يوصل بآخر السورة وهو معىن قوله يف الوصل ومعىن مرسال املذكور يف هذا الب
مطلقا أي احلكم يف الكسر مطلقا يف النوعني أما إذا قلنا ال يوصل وهو الوجه املختار كما سبق فال حاجة إىل ما يف 

هليل يشرع قبل التكبري ووصلناه بآخر هذا البيت والذي بعده فإن الكسر يبتديء بفتح مهزته وكذا إن قلنا إن الت
السورة فال يتغري أمر مما يتعلق بأواخر السور ألن أول التهليل حرف متحرك وأول التكبري مهز وصل قبل ساكن 
فهمزة الوصل تسقط يف الدرج فيبقى الساكن فينظر يف أواخر السور وهي على أربعة أقسام ما آخره متحرك أو 

أيت ذكرمها يف البيت اآليت وذكر يف هذا البيت قسمني ما آخره ساكن وما آخره تنوين هاء ضمري وهذان القسمان ي
فالذي آخره ساكن الضحى أمل نشرح اقرأ والذي آخره تنوين العاديات القارعة اهلمزة الفيل قريش النصر تبت 

واحد الحتاد  اإلخالص فحكم هذين القسمني كسر ما قبل التكبري اللتقاء الساكنني وهذان القسمان كقسم
حكمهما وألن سكون التنوين كسكون غريه وإمنا أراد أن ينص على ساكن مرسوم حرفا يف اخلط وساكن يثبت 

لفظ ال خطا وهو التنوين ونزل تغيري أوآخر هذه السورة ألجل ساكن أول التكبري منزلة تغيريه إذا وصل آخر 
ت يكسر وكذا ورش إذا وصل ويفتح آخر الضحى سورة بأول أخرى على قراءة محزة فإن تنوين آخر والعاديا

  ويكسر آخر اقرأ بإلقاء حركة مهزة ما بعدمها عليهما واهللا أعلم
)١١٣١(  

  َوأَْدرِْج َعلَى إِْعرَابِِه َما ِسَواُهماَ َوالَ َتِصلَْن َهاَء الضَِّمريِ ِلتُوَصالَ

على حركته سواء كانت فتحة كآخر التني  يعين ما سوى الساكن واملنون وهو احملرز أنزله على إعرابه أي وصله
واملاعون والفلق أو كسرة كآخر القدر والتكاثر والعصر والكافرين والناس أو ضمة كآخر الكوثر ومل يكن والزلزلة 
ولكن هاتان السورتان آخرمها هاء الضمري فال يصلها ألجل الساكن بعدمها على ما متهد يف شرح قوله ومل يصلوها 

فإذا مل تصلها وصلت ومل تقطع ألن ذلك يدل على علمك وفضلك وإن وصلتها قطعت لداللة  مضمر قبل ساكن
ذلك على اجلهل فما أحلى ما وافقه وال تصلن لتوصال والنون يف وال تصلن للتأكيد قوله وادرج من قوهلم أدرجت 

لو إذا استخرجتها برفق الكتاب أي طويته وأدرجت الدلو إدراجا إذا متحتها ومتح من باب نفع يقال متحت الد
فكأن القارئ إذا قرأ كلمة وتعداها إىل غريها قد أدرجها وطواها وقوله على إعرابه أي حركة إعرابه ويف حركات 



أواخر السور املذكورة ما هو حركة إعراب كآخر القدر والتكاثر والعصر واملاعون والكوثر والناس وباقيها حركة 
الكافرين والفلق فلم يرد بقوله إعرابه إال جمرد احلركة وكان يغنيه عن ذلك أن يقول بناء كالتني ومل يكن والزلزلة و
  وادرج على حتريكه ما سوامها

)١١٣٢(  
  َوقُلْ لَفْظُُه اُهللا أَكَْبْر َوقَْبلَُه َألحَْمَد زَاَد اْبُن الُْحبَابِ فََهْيلالَ

واقف عليه فهذا هو املختار يف لفظة التكبري قال ابن أي لفظ التكبري وسكن الراء من أكرب حكاية للفظ املكرب ألنه 
غلبون والتكبري اليوم مبكة اهللا أكرب ال غري كما ذكرنا يف األحاديث اليت تقدمت وهو مشهور يف رواية البغي وحده 

 البزي وقال مكي الذي قرأت وهو املأخوذ به يف األمصار اهللا أكرب ال غري وقوله وقبله يعين قبل التكبري ألمحد يعين
زاد بن احلباب وهو أبو علي احلسن ابن احلباب بن خملد الدقاق قرأ على البزي وروى عنه التهليل قبل التكبري 

وقوله فهيلال أي فقال ال إله إال اهللا واألصل أن يقال فهلال وأمنا الياء بدل من أحد حريف التضعيف حنو قوهلم 
من عني الكلمة لتكرير الالمات حكى أبو عمرو الداين يف كتاب تطنيت يقال قد أكثرت من اهليللة أبدلت الياء 

التيسري عن احلسن بن احلباب قال سألت البزي عن التكبري كيف هو فقال يل ال إله إال اهللا واهللا أكرب قال الداين 
أت على وابن احلباب هذا من اإلتقان والضبط وصدق اللهجة مبكان ال جيهله أحد من علماء هذه الصنعة وهبذا قر

أيب الفتح وقرأت على غريه مبا تقدم وحكى عن ابن احلباب أيضا أبو طاهر ابن أيب هاشم ذكره احلافظ أبو العالء 
  فقال ال إله إال اهللا واهللا أكرب بسم اهللا الرمحن الرحيم

)١١٣٣(  
  َوِقيلَ بِهذَا َعْن أَبِي الْفَْتحِ فَارِسٍ َوَعْن قُْنُبلْ بَْعٌض بَِتكْبِريِِه َتالَ

أي مبا نقله ابن احلباب وهو معىن قول الداين وهبذا قرأت على أيب الفتح وقال يف غري التيسري حدثنا أبو الفتح 
شيخنا حدثنا عبد الباقي بن احلسن حدثنا أمحد بن صاحل عن ابن احلباب عنهم يعين بالتهليل قال أبو عمرو وبذلك 

ح هذا هو فارس بن أمحد بن موسى بن عمران الضرير احلمصي قرأت على فارس أعين بالتهليل والتكبري وأبو الفت
سكن مصر قال الداين يف تاريخ الفراء أخذ القراءة عرضا ومساعا عن غري واحد من أصحاب ابن جماهد وابن شنبوذ 

وغريهم مث قال مل يلق مثله يف حفظه وضبطه وحسن تأديته وفهمه بعلم صناعته واتساع روايته مع ظهور نسكه 
وصدق هلجته ومسعته يقول ولدت حبمص سنة ثالث وثالثني وثالث مائة وتويف رمحه اهللا مبصر يف ما بلغين  وفضله

ممن أخذت (سنة إحدى وأربع مائة وقد ذكره أبو عمرو الداين أيضا يف أرجوزته اليت نظمها يف علم القراءة فقال ، 
، ومجيع ما ) لحروف وللصحيح السائر املعروفأضبط من لقيت ل(، ) عنهم ففارسوا وهو الضرير احلاذق املمارس

ذكرناه مأخوذ به يف رواية البزي وأما قنبل فلم يذكر له صاحب التيسري تكبريا وقال يف غريه وقد قرأت أيضا لقنبل 
) وعن قنبل بعض بتكبريه (بالتكبري وحده من غري طريق ابن جماهد قال وبغري تكبري آخذ يف مذهبه فقول الشاطيب ، 

زيادات هذه القصيدة على ما يف التيسري واهلاء يف تكبريه عائد على البزي أي وبعض الشيوخ تال عن قنبل ، من 
مبثل تكبري البزي وحيتمل أن تكون اهلاء عائدة على قنبل أو على بعض ولكن قوة املعىن على ما ذكرناه أوال وقد 

 رواية الزينيب عنه التهليل والتكبري من أول حكى صاحب الروضة التهليل أيضا عن قنبل فقال وروى قنبل يف غري
سورة أمل نشرح إىل خامتة الناس ولفظه ال إله إال اهللا واهللا أكرب وكذلك حكى احلافظ أبو العالء التهليل والتكبري 



 للبزي ولقنبل وحكى اهلذيل صاحب الكامل رواية عن قنبل يف تقدمي التسمية على التكبري وهذا مما يقوى أن التكبري
  للسورة اآلتية ال للسابقة وإن كان وجها بعيدا واهللا أعلم

  باب خمارج احلروف و صفاهتا اليت حيتاج القارىء إليها
)١١٣٤(  

  َوَهاَك َمَوازِيُن الُْحُروِف َوَما َحكَى َجهَابِذَةُ النُّقَّاِد ِفيهاَ ُمَحصَّالَ
زين احلروف خمارجها مساها بذلك ألهنا إذا هاك أي خذها اسم فعل والكاف للخطاب واملوازين مجع ميزان وموا

أخرجت منها مل يشارك صوهتا شيء من غريها فهي متيزها وتعرف مقدارها كما يفعل امليزان وقوله وما حكى يف 
موضع نصب عطفا على موازين أي وخذ الذي حكى فيها اجلهابذة من التعبري عنها واستخراج صفاهتا واجلهابذة 

 النقد والنقاد مجع ناقد يقال نقدت الدراهم إذا استخرجت منها الزيف وكىن جبهابذة مجع جهبذ وهو احلاذق يف
النقاد عن احلاذقني هبذا العلم املتضلعني منه وحمصال بفتح الصاد حال من مفعول حكى أي والذي حكاه العلماء 

 علم التجويد قصيدة يقول ، حمصال وحسنت استعارة لفظ النقاد واجلهابذة بعد ذكر املوازين وللشيخ رمحه اهللا يف
  )للحرف ميزان فال تك طاغيا فيه وال تك خمسر امليزان(
)١١٣٥(  

  َوالَ رَِيبةٌ ِفي َعيْنِهِنَّ َوالَ رِباَ َوِعْنَد َصلِيلِ الزَّْيِف َيْصُدُق اِالْبِتالَ

صفات يتميز هبا بعضها يف عينهن أي يف نفسهن والريبة الشك والربا الزيادة أي ال شك يف أهنن متعينات خمارج و
من بعض يدرك ذلك باحلس فهو ضروري ال شك فيه وال ميكن الزيادة يف التعريف هبا مبا يكذبه احلس وكذا 

النقصان وإمنا ترك ذكره لظهوره فإن لفظ الزيادة يدل عليه فهو من باب قوله تعاىل تقيكم احلر أي والربد وإال فال 
ال اجملانسة اللفظية يعين أنه أتى هبا خالصة العبارة يف الداللة على املقصود مث متم مناسبة بني قوله وال ريبة وال ربا إ

البيت مبا معناه أن هذا الذي ادعيته ال خيفى ألن الزيف صليله شاهد عليه وها هي معروضة عليك أي عند نطق 
خلل فصوت املختل كصليل الناطق باحلرف يبني للناقد العارف باملخارج والصفات أن نطقه به على صحة أو فيه 

الزيف والصليل الصوت والزيف مصدر زاف الدرهم إذا رديء ويقال أيضا درهم زائف وزيف أي رديء وصفوه 
باملصدر وغلب ذلك عليه حنو رجل عدل فيجوز أن يكون الزيف يف البيت مبعىن الزائف وجيوز أن يكون املصدر 

ينقده عند الريبة فيه فيظهر فيه صوت الرداءة صدق اختباره واالبتالء االختبار أي الناقد إذا اختربه ومها 
  واالستعارات اليت يف هذا البيت أيضا تابعة للمجازاة السابقة فهو من باب اجملاز املرشح وله نظائر

)١١٣٦(  
  َوالَ ُبدَّ ِفي تَْعيِينِهِنَّ ِمَن األوىل ُعنُوا بِالَْمعانِي َعاِملَني َوقُوَّال

ول تعيينهن والتعريف هبن من نقل أقوال الذين اعتنوا باملعاين فاستنبطوها وأحكموها أي إين أي ال بد لنا يف حص
أذكر ما ذكر أئمة العلماء بذلك فاألوىل مبعىن الذين وعاملني حال منهم وقوال عطف عليه وهو مجع قائل أي قائلها 

 عينهن وجيوز أن يكون للحروف على معىن عاملني هبا والضمري يف تعيينهن قال الشيخ للموازيني وكذا وال ريبة يف
  وال بد يف تعيني ما تتميز به من املخارج والصفات من االستعانة بعبارة املتقدمني وإن كان احلس يشهد بذلك

)١١٣٧(  
  فَاْبَدأْ مِْنهاَ بِالَْمخَارِجِ ُمْرِدفاً لَُهنَّ بَِمْشُهورِ الصِّفَاِت ُمفَصِّالَ



أراد بقوله عنوا باملعاين املخارج والصفات وإن كان أراد مطلق املعاين فاهلاء يف منها منها أي من املعاين إن كان 
، ) وما هاك موازين احلروف (عائدة على احلروف وهذا مما يقوي أن الضمري يف تعيينهن للحروف ويف قوله ، 

تهر من صفات ويكون منها على حذف مضاف أي يف أحكام احلروف وقوله مردفا هلن للمخارج بذكر ما اش
  احلروف مفصال ذلك أي مبينا مث شرع يف ذكر املخارج وقال

)١١٣٨(  
  ثَالَثٌ بِأَقَْصى الَْحلْقِ وَاثْناِن َوْسطَُه َوَحْرفَاِن ِمْنهاَ أَوَّلَ الَْحلْقِ جُمِّالَ

التثنية  أي منها ثالثة أحرف حلت بأقصى احللق وحرفان يف وسطه وحرفان أوله ومجال نعت حلرفان فاأللف ضمري
ذكر يف هذا البيت سبعة أحرف وهي املسماة حروف احللق وإمنا قال ثالث ومل يقل ثالثة ومراده ثالثة أحرف ألن 
األحرف عبارة عن حروف املعجم وتلك جيوز معاملة ألفاظها بالتأنيث والتذكري فقال ثالث بلفظ التأنيث العددي 

ظ فذكر وقد تقدم الكالم يف ذلك أيضا يف شرح قوله يف األصول غري اعتبارا لذلك املعىن مث قال واثنان فاعترب اللف
عشر ليعدال ومثله قول عمر بن أيب ربيعة ثالث شخوص كاعبات ومعصرا أنث عدد شخوص وهو لفظ مذكر ملا 
أراد به نساء ذكر سيبويه رمحه اهللا أن خمارج احلروف ستة عشر خمرجا وهي دائرة على ثالثة احللق والفم والشفة 

ويقال احللق واللسان والشفتان واملعىن واحد وكل ذلك على التقريب وإحلاق ما اشتد تقاربه مبقاربه وجعله معه من 
خمرج واحد والتحقيق أن كل حرف له خمرج خيالف اآلخر باعتبار الصفات وإال كان إياه فللحلق ثالثة خمارج 

ق وهلذا مسيت هذه احلروف السبعة حلروف احللق إضافة أقصاه وأوسطه وأدناه إىل الفم وهو املراد بقوله أول احلل
هلا إىل خمرجها فالثالثة اليت ألقصى احللق اهلمزة واأللف واهلاء وهي على هذا الترتيب فاهلمزة أقصى احلروف خمرجا 

ىن احللق تكاد خترج من الصدر واحللق فإن اللذان من أوسط احللق مها العني واحلاء املهملتان واحلرفان اللذان من أد
مها الغني واخلاء املعجمتان ويتبني لك خمرج كل حرف بأن تنطق باحلرف ساكنا وقبله مهزة وصل مث شرع يف 
احلروف اليت خترج من الفم وفيه عشرة خمارج لثمانية عشر حرفا يف أربعة مواضع من اللسان أقصاه ووسطه 

  خمرجان ويف الطرف مخسة خمارج فقال وحافته وطرفه ففي األقصى خمرجان ويف الوسط واحد ويف احلافة
)١١٣٩(  

  َوَحْرٌف لَُه أَقَْصى اللَِّساِن َوفَْوقَْه ِمَن الَْحَنكِ اْحفَظُْه َوَحْرٌف بِأَْسفَالَ

أي ومنها حرف خمرجه أقصى اللسان وهو الذي يلي أول احللق فقوله وفوقه أي وما فوقه يف احلنك فحذف 
مث قال وحرف بأسفال أي ومنها حرف بأسفل احلنك مع كونه يف أقصى  املوصول ضرورة وهذا احلرف هو القاف

اللسان وهو الكاف يقال هلا أقصى اللسان وما حتته من احلنك ومنهم من يقول وما فوقه من احلنك مما يلي خمرج 
 القاف قال الشيخ أبو عمرو رمحه اهللا واألمر يف ذلك قريب ألنه قد يوجد على كل واحد من األمرين حبسب

  اختالف األشخاص مع سالمة الذوق فعرب كل واحد على حسب وجدانه
)١١٤٠(  

  َوَوْسطُُهَما ِمْنُه ثَالَثٌ َوَحافَةُ الِْلَساِن فَأَقَْصاَها ِلَحْرفٍ َتطَوَّالَ
أي وسط اللسان واحلنك منه خيرج ثالثة أحرف وهي اجليم والشني املعجمة والياء املثناة من حتت فقوله منه ثالث 

ابتدائية هي خرب وسطها مث ابتدأ قائال وحافة اللسان حلرف تطوال وقوله فأقصاها بدل من حافة اللسان على  مجلة
زيادة الفاء ويعين بذلك أوال حافة اللسان كما ذكر األئمة واحلرف الذي يطول هو الضاد املعجمة ألنه استطال 



حافة اللسان وما يليها من األضراس فهذا معىن قوله حىت اتصل مبخرج الالم على ما سيأيت بيانه وهو خيرج من أول 
  حلرف تطوال إىل ما يلي األضراس على ما تراه يف البيت اآلخر وهو

)١١٤١(  
  إِىل َما َبِلى اَألْضرَاَس َوْهَو لََدْيهَِما َيِعزُّ َوبِالُْيْمَنى َيكُونُ ُمقَلَّالً

يضا ولديهما أي لدى اجلهتني اليمىن واليسرى فاضمر أي تطول إىل املوضع الذي يلي األضراس وقوله وهو يعين أ
ما مل جير له ذكر ألن يف قوة الكالم دليال عليه وهو قوله ما يلي األضراس فإن األضراس موجودة يف اجلانبني وقوله 
 يعز أي يقل ويضعف خروجها منهما وهلذا قال سيبويه إهنا تتكلف من اجلانبني بل من الناس من خيرجها من اجلانب
األمين وهو قليل وهو معىن قوله وباليمىن أي وباجلهة اليمىن يكون مقلال واألكثر على إخراجها من اجلانب األيسر 

على حسب ما يسهل على املتكلم وقيل إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان خيرجها من اجلانبني ومنهم من جيعل 
  خمرج الضاد قبل خمرج اجليم والشني والياء

)١١٤٢(  
  ْرٌف بِأَْدَناَها إِىل ُمْنَتهاَُه قَْد َبِلى الَْحَنَك اَألْعلى َوُدوَنُه ذُو وِالََوَح

أي بأدىن حافة اللسان إىل منتها طرف اللسان بينها وبني ما يليها من احلنك األعلى ومنهم من يزيد على هذا فيقول 
عمرو وكان يغين أن يقال فويق الثنايا إال  فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية وهو حرف الالم قال الشيخ أبو

أن سيبويه ذكر ذلك فمن أجل ذلك عددوا وإال فليس يف احلقيقة فوق ألن خمرج النون يلي خمرجها وهي فوق 
الثنايا فكذلك هذا على أن الناطق بالالم يبسط جوانب طريف لسانه مما فوق الضاحك إىل الضاحك اآلخر وإن كان 

يس إال فوق الثنايا وإمنا ذاك يأيت ملا فيها من شبه الشدة ودخول املخرج يف ظهر اللسان فيبسط املخرج يف احلقيقة ل
اجلانبان لذلك فلذلك عدد الضاحك والناب والرباعية والثنية وقوله ودونه بقصر اهلاء أي دون هذا احلرف وهو 

لسان وفويق الثنايا وهي خترج قليال من حرف الالم حرف ذو والء أي متابعة له يعين النون خمرجها مما بني طرف ال
خمرج الالم وقال مكي ومن أدىن طرفه وما يليه يف احلنك األعلى خترج النون والتنوين ومن ذلك األدىن داخال إىل 

  ظهر اللسان قليال خترج الراء مث ذكر خمرج الراء فقال
)١١٤٣(  

  قٍ َمعْ ِسيبَوْيِه بِِه اجَْتالََوَحْرٌف ُيدَانِيِه إِلَى الظَّْهرِ َمْدَخلٌ َوكَْم حَاِذ
يعين يداين النون وهو الراء خيرج من خمرجها لكنه أدخل يف ظهر اللسان قليال من خمرج النون إلحنرافه إىل الالم 

فهذا معىن قوله إىل الظهر مدخل أي وحرف مدخل إىل الظهر يدانيه وأورد الشيخ أبو عمرو أن هذه العبارة تقتضي 
اء قبل النون ألن الراء أدخل منها إىل ظهر اللسان وأجاب بأن املخرج بعد خمرج النون وإمنا أن يكون خمرج الر

يشاركه ذلك ال على أنه يستقل به أال ترى أنك إذا نطقت بالنون والراء ساكنتني وجدت طرف اللسان عند النطق 
ميكن إخراج الراء مما هو داخل من بالراء فبما هو بعد خمرج النون هذا هو الذي جيده املستقيم الطبع قال وقد 

خمرج النون أو من خمرجها ولكن يتكلف ال على حسب إجراء ذلك على الطبع املستقيم والكالم يف املخارج إمنا 
هو على حسب اشتقاق الطبع ال على التكلف واهلاء يف به يعود على الظهر أي إن سيبويه ومجاعة من احلذاق 

هنم مث اجتلوه أي كشفوه هكذا قال الشيخ وحيتمل أن تكون اهلاء عائدة على جيعلون الراء من ظهر اللسان وأ
املذكور أي وكم من حاذق يف صناعة العربية أي ماهر هبا اجتال هذا احلرف هبذا املخرج املذكور وهو نص ما يف 



ر اللسان قليال كتاب سيبويه الذي هو إمام حناة البصريني قال رمحه اهللا ومن خمرج النون غري أنه أدخل يف ظه
إلحنرافه إىل الالم خمرج الراء زاد غريه وقال غري أن يف الراء تكريرا وكذا ما ذكرناه يف الالم والنون هو قول 

  سيبويه مث قال
)١١٤٤(  

  َوِمْن طََرٍف ُهنَّ الثَّالثُ ِلقُطُْربٍ وََيْحىي َمَع الَْجْرِميِّ َمْعناَُه قُوِّالَ

راء وقطرب واجلرمي وابن كيسان خمارج احلروف أربعة عشر خمرجا فجعلوا الالم قال أبو عمرو الداين وقال الف
والراء والنون من خمرج واحد وهو طرف اللسان قلت أما قطرب فهو أبو علي حممد بن املستنري البصري أحد 

حار قال له يوما ما العلماء بالنحو واللغة أخذ عن سيبويه وغريه ويقال إن سيبويه لقبه قطربا ملباكرته إياه يف األس
أنت إال قطرب ليل والقطرب دويبة تدب وال تفتر ومنه حديث ابن مسعود ال أعرفن أحدكم جيفة ليل قطرب هنار 

قال أبو عبيد يقال إن القطرب دويبة ال تستريح هنارها سعيا وحكى ثعلب أن القطرب اخلفيف وكان حممد بن 
فيجده هنالك فيقول له ما أنت إال قطرب ليل فلقب بذلك وأما حيىي املستنري يبكر إىل سيبويه فيفتح سيبويه بابه 

فهو أبو زكريا بن حيىي بن زياد الفراء إمام حناة الكوفة بعد الكسائي ذكر اخلطيب أنه كان ثقة إماما وأنه كان يقال 
رأ على األخفش وأخذ الفراء أمري املؤمنني يف النحو وأما اجلرمي فهو أبو عمرو صاحل بن إسحاق أحد حناة البصرة ق

اللغة عن أيب عبيدة وأيب زيد واألصمعي وكان ذا دين وورع فهذا معىن قوله ومن طرف اللسان والثالث بدل من 
قوله هن أو عطف بيان كقولك يف الدار هو زيد أضمرته أوال اعتمادا على أن السامع يعرفه مث اعترضك شك يف 

ومعىن لقطرب أي يف قوله ومذهبه فهي الم البيان حنو هيت لك مث معرفته به فأتيت مبا يكشفه ويوضحه ويؤكده 
ابتدأ قوله وحيىي ويف قوال ضمري تثنية راجع إىل حيىي واجلرمي أي نسب إليهما قول مبعىن ما ذكر قطرب وقال 

  صاحب العني هذه احلروف الثالثة ذلقية تبتديء من ذلق اللسان وهو حتديد طرفه
)١١٤٥(  

  لَْيا الثََّناَيا ثَالَثَةٌ َوِمْنُه َوِمْن أَطَْراِفهاَ ِمثْلُهاَ اْنَجلىَوِمْنُه َوِمْن ُع

يعين ومن طرف اللسان ومن الثنايا العليا يعين بينهما ثالثة أحرف وهي الطاء والدال املهملتان والتاء املثناة من فوق 
ك وقال الشيخ أبو عمرو وقوله وعبارة سيبويه مما بني طرف اللسان وأصول الثنايا زاد غريه مصعدا إىل احلن

وأصول الثنايا ليس حبتم بل قد يكون ذلك من أصول الثنايا ويكون مما بعد أصوهلا قليال مع سالمة الطبع من 
التكليف مث قال ومنه يعين ومن طرف اللسان ومن أطرافها أي أطراف الثنايا املذكورة أي مما بينهما وهي عبارة 

وهي الظاء والذال املعجمتان والثاء املثلثة فهي مثلها يف العدية وقال مكي ومن طرفه سيبويه مثلها أي ثالثة أحرف 
وما يليه من أطراف الثنايا علياها وسفاها خترج الظاء والذال والثاء ومعىن اجنال انكشف أي اجنال املذكور مبعىن بأن 

ا على لفظ مثل ألنه مفرد وإن عىن به كل فريق من هذه الستة وظهر خمرجه وجيوز أن يكون الضمري يف اجنال عائد
ثالثة أي اجنال مثلها من املخرج املذكور وقوله عليا الثنايا من باب إضافة الصفة إىل موصوفها واألصل الثنايا العليا 

ومل يذكر سيبويه يف عبارته العليا وهي مراده وهذه إضافة صحيحة ألن الثنايا قسمان سفلى وعليا فميز باإلضافة 
اء القوم وفضالء الرجال وليس يف كل جهة إال ثنيتان فاجملموع أربع وجوز التعبري عن املثىن باجلمع ختفيفا حنو علم

وهو هنا أوىل من غريه ال من اإللباس ونظريه قوهلم هو عظيم املناكب وغليظ احلواجب وشديد املرافق وضخم 
  املناخر



)١١٤٦(  
  َحْرٌف ِمْن اطَْراِف الثََّناياَ ِهيَ الُْعالََوِمْنُه َوِمْن َبْينِ الثنَاَيا ثَالَثَةٌ َو

أي ومن طرف اللسان ومن بني الثنايا ال أصوهلا وال أطرافها ثالثة أخرى وهي الصاد والسني املهملتان والزاي 
وقدم سيبويه ذكر هذه الثالثة اليت قبلها وعبارته فيها ومما بني طرف اللسان وفوق الثنايا خمارج الزاي والسني 

صاد قال الشيخ وعرب عن ذلك غريه فقال من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى كذا قال وسيبويه مل يصف وال
الثنايا يف عبارته يف مجيع هذه املواضع فلم يقل العليا وال السفلى وقال الشيخ أبو عمرو قوهلم الثنايا يف هذه املواضع 

ا عربوا عنها بلفظ اجلمع ألن اللفظ به أخف مع كونه معلوما وإال إمنا يعنون الثنايا العليا وليس مث إال ثنيتان وإمن
فالقياس أن يقال وأطراف الثنيتني وقال يف الزاي وأختيها هي تفارق خمرج الطاء وأختيها ألهنا بعد أصول الثنايا أو 

يال من خمرج الظاء بعد ما بعد أصوهلا وتفارق الطاء وأختيها ألهنا قبل أطراف الثنايا وقال غريه هي من حانته قل
حبيث ال تلصق اللسان بالثنايا عند إخراجها مث بني الناظم خمرج الفاء بقوله ، بيان للثنايا والعال مجع العليا وبتمام 

هذا البيت مت الكالم يف املخارج املتعلقة بالفم وبقي خمرج الشفة وفيها خمرجان ألربعة أحرف مث متم الكالم يف خمرج 
  )ه من بني الثنايا ثالثة وحرف من أطراف الثنايا هي العالومن(الفاء فقال ، 

)١١٤٧(  
  َوِمْن َباِطنِ السُّفْلَى ِمَن الشَّفََتْينِ قُلْ َوِللشَّفََتْينِ اْجَعلْ ثَالَثاً ِلَتْعِدالَ

و والفاء أي خمرج الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا هذه عبارة سيبويه وبقي ثالثة أحرف وهي الوا
املوحدة وامليم خمرجها مما بني الشفتني فهذه حروف الشفة وحروف احللق هي السبعة املبتدأ بذكرها والبواقي 

حروف الفم والفاء مشتركة بني الثنايا والشفة فمن حيث تعلقها بالثنايا فارقت حروف الشفة ومن حيث ال تعلق هلا 
رأسها ونصب لتعدال بالم التعليل فإن كانت فتعدال يكون نصبها باللسان فارقت حروف الفم فالتحقيق أهنا قسم ب

  بالفاء يف جواب األمر
)١١٤٨(  

  َوِفي أَوَّلِ ِمْن ِكلْمِ َبْيَتْينِ َجْمعُهاَ ِسَوى أَْرَبعٍ ِفيهِنَّ ِكلَْمةٌ أَّوالَ
نه من املخارج فقوله ويف ملا أمجل ذكر احلروف عند خمارجها أتى هبا مضمنة يف أوائل كلمات بيتني على ترتيب ما بي

أول أي يف حروف أول وأول مجع أوىل ووجه هذا التأنيث ما سبق ذكره يف قوله ثالث بأقصى احللق ألنه نعت 
حلروف واحلروف عبارة عن أمساء حروف التهجي وتلك األمساء جيوز تأنيثها فكأنه قال ويف أوائل من كلمات بيتني 

وله كلم بكسر الكاف وسكون الالم هو ختفيف كلم بفتح الكاف وكسر مجع هذه احلروف ذوات هذه املخارج فق
الالم مثل قوهلم فخذ يف فخذ وكبد يف كبد مث قال سوى أربع أي سوى أربع أحرف فإنك ال تأخذمها من أوائل 

عهن الكلمات وإمنا تأخذها من جمموع الكلمة األوىل من البيت األول من البيتني املذكورين وقوله فيهن أي يف مج
مجع كلمة أول البيتني فأوال خمفوض بإضافة كلمة إليه لكنه ال ينصرف هكذا قال الشيخ وهو مشكل فإن الكلمة 
حينئذ تبقى جمهولة يف البيت األول فما من كلمة فيه إال ويصدق عليها هذه العبارة فالوجه أن يكون كلمة منونة 

تتعني الكلمة األوىل من البيتني جلميع احلروف األربعة على وأوال ظرف ألقيت حركة مهزته على التنوين فهذا أوىل ل
  ما نبينه مث ذكر البيتني فقال

)١١٤٩(  



ـسَْرى )ُيـ(ـْرطُ )َشـ(ـَرى )جـَ(ـَما )كَـ(ـارِئٍ )قـَ(ـالَ )َخـ(ـاوٍ )غَـ(ـَشا )َحـ) (أَهَاَع(
  ـْوفَالَ)َنـ(ـالَح )لَـ(ـارِعٍ )َضـ(

ف من حروف احللق وهي الثالثة اليت بأقصى احللق وواحد من وسطه والثاين أهاع هي الكلمة املضمنة أربعة أحر
أول حشا واحلرفان اللذان من أول احللق مها أول غاو خال وهكذا أخذ الباقي من احلروف من أوائل الكلمات إىل 

عند ذكر  آخر البيت وهو النون الذي عرب عنه بقوله ودونه ذو وال وكان الوجه تقدمي ذكر األلف على اهلاء
احلروف احللقية فقال اهلمزة واأللف واهلاء كذلك عرب عنه سيبويه وغريه فعدل الناظم إىل تقدمي اهلاء على األلف 
ألنه مل يطاوعه كلمة مستعملة على ذلك الترتيب ولو فرض أن أهع له معىن ملا كان حمصال للغرض ألن املدة بعد 

ا يسقط من الرسم أال ترى أنه إذا كتب اسم آدم مل يكتب بعد اهلمزة إال اهلمزة ال يتفطن هلا أهنا مقصودة حرفا وهلذ
الدال وسقطت املدة وإذا قيل أهاع كان ستايف تعداد احلروف ومعىن أهاع أفزع من قوهلم هاع ويهيع ويهاع إذا 

ا يف قوله جنب ومنه اهليعة لكل ما أفزعك من صوت أو فاحشة تشاع ويقال هاع يهوع إذا فاء وكالمها حمتمل هن
هاع على ما نبينه واحلشاء ما انضمت الضلوع عليه واجلمع أحشاء والغاوي اسم فاعل من غوى يغوي غيا أي 

ضل وحشى غاو هو مفعول أهاع مقدم على فاعله والفاعل قوله خال قاريء واخلال بالقصر الرطب من احلشيش 
م يكىن بذلك عن جودة قراءته وطيب حديثه والرطب بضم الراء الكألء ويقال فالن حسن اخلالء أي طيب الكال

وكىن به الناظم عن جودة قراءة القاريء وما جبنيه ساقها من التلذذ هبا أي إن قراءة هذا القاريء أفرغت حشا 
القاريء الضال املنهمك يف طغيانه فألقى ما يف باطنه من األخالق الذميمة واستبدل هبا غريها فقد ظهر وجه التجوز 

يف أهاع مث قال كما جرى شرط يسري ضارع وهكذا جرى شرط قراءة من كان ضارعا خاشعا أي ييسر باملعنيني 
من مسع منه ذلك لليسرى وحيكي عن قراءة صاحل املري من هذا الباب عجائب وهو أحد األئمة املتقدمني السادة 

   أعلمرمحه اهللا تعاىل والنوفل الكثري العطاء أي الح هذا القاريء كثري الفوائد واهللا
)١١٥٠(  

ُجوهِ )ُو(ـى )ِفـ(ْهٍد )ُز(ـْجلُ )سـَ(ـفَا )صـَ(ـناَ )ثَـ(ي )ِذ(ـلُّ )ِظـ(ـمَُّه )َتـ(ينٍ )ِد(ْهَر )طُ(عى )َر(
  ـالَ)مـَ(ـنِى )بـَ(

أي رعى هذا القاريء طهارة دين أمت ذلك الدين ظل شيخ ذي ثناء قال الشيخ يقال مت اهللا عليك النعمة وأمتها أي 
ب فعل وأفعل مبعىن واحد كالمها متعد إىل املفعول وحيتمل أن يقال أرادمت به ظل ذي ثناء مث حذف حرف هو من با

اجلر وهو الباء فصار مته أي مت بذلك الدين ظل ذي ثناء وهذا أحسن معىن من أن يكون الظل أمت الدين وقد حكى 
، أي أمتها فيكون مثل ذهبت ) يوما نعم فنم هبا إن قلت (صاحب احملكم مت بالشيء جعله تاما وأنشد ابن األعرايب ، 

به أي أذهبته فقول الشاطيب هـ ا مته على حذف الباء وحصر لفظ الثناء ضرورة ورأيت يف حاشية نسخة قرئت 
على الناظم رمحه اهللا حكى ابن طريف مته وأمته ويقال صفوت القدر إذا أخذت صفوهتا والسجل يف األصل الدلو 

فيها ماء وجعل ههنا للزهد سجال كأنه جمتمع يف وعاء فأخذ هذا الرجل املشار إليه صفوته فقوله العظيمة إذا كان 
سجل زهد مفعول صفا وفاعله ضمري عائد على موصوف ذي ثناء حمذوف وقال الشيخ التقدير صفا سجل زهده 

أشراف بنو أشراف ضمن  مث قال يف وجوه أي هو كائن يف مجاعة وجوه والوجوه أشراف القوم واملأل كذلك أي هم
  هذا البيت باقي احلروف من الراء إىل امليم مث قال



)١١٥١(  
  َوغُنَّةُ َتْنوِينٍ َوُنوٍن َوِميمٍ انْ َسكَنَّ َوالَ إِظْهَاَر ِفي اَألْنِف ُيْجَتلى

أن يبني وغنة تنوين مبتدأ ويف األنف جتتال خربه كما تقول هند يف الدار تكرم أي مث يكشف وجيلي أمرها وأراد 
خمرج فبني أوال احلروف اليت تصحبها الغنة بأن أضاف الغنة إليها وهي التنوين والنون وامليم فهذه ثالثة ويف احلقيقة 
حرفان النون وامليم ألن التنوين نون حقيقة يف املخرج والصفة وإمنا الفرق بينهما عدم ثبات التنوين يف الوقف ويف 

ا على هجاء الكل فلهذا يعتين الفراء بالتنصيص عليه كقوهلم باب أحكام النون صورة اخلط وأنه ال يكون إال زائد
الساكنة والتنوين وقد مضى يف باب التكبري وما قبله من ساكن أو منون وأما سيبويه وأتباعه فلم يذكروا إال النون 

لصوت ألن ذلك الصوت وامليم قال سيبويه يف ذكره احلروف اليت بني الشديدة والرخوة ومنها حرف جيري معه ا
غنة من األنف فإمنا خترجه من أنفك واللسان الزم ملوضع احلرف ألنك لو أمسكت أنفك مل جير معه صوت وهو 
النون وكذلك امليم وقال قبل ذلك ومن اخلياشيم خترج النون اخلفيفة وأراد بالنون اخلفيفة الغنة وتسمى اخلفيفة 

لشريازي ومنها حروف الغنة وهي النون وامليم مسيتا بذلك ألن فيهما غنة أيضا خلفتها وخفائها وقال نصر بن علي ا
خترج من اخلياشيم وهي الصوت احملصور فيها كأصوات احلمائم والقمارى وقوله إن سكن وال إظهار بيان للحالة 

سواكن  اليت تصحب الغنة هلذه األحرف ألن هذه احلروف ليست الزمة للغنة ال تنفك عنها فقال شرطها أن تكن
وأن تكن خمفيات أو مدغمات إال يف موضع نصوا على اإلدغام فيه يعرب عنه أو اختلف يف ذلك على مضى شرحه 
يف باب أحكام النون الساكنة والتنوين فإن كن مظهرات أو متحركات فال غنة فالعمل يف النون للسان ويف امليم 

يلزم من ذلك أن تكن سواكن قال الشيخ أبو عمرو يف للشفتني على ما سبق وكان جيزئه إن يشترط عدم اإلظهار و
شرح هذه الغنة املسماة بالنون اخلفيفة هذه النون اليت قد مر ذكرها فإن تلك من الفم وهذه من اخليشوم قال 

  وشرط هذه أن يكون بعدها حرف الفم ليصح إخفاؤها فإن كان بعدها حرف من حروف احللق

ألوىل فإذا قلت عنك ومنك فمخرج هذه النون من اخليشوم وليست تلك أو كانت آخر الكالم وجب أن تكون ا
النون يف التحقيق فإذا قلت من خلق ومن أبوك فهذه هي النون اليت خمرجها من الفم وكذلك إذا قلت أعلن وشبهه 

ليت مما يكون آخر الكالم وجب أن تكون هي األوىل أيضا ، قلت وحروف العربية األصول هي التسعة والعشرون ا
مر ذكر خمارجها ويتفرع منها حروف أخر مركبة من ألفاظ بعضها جيري جمرى اللغات منها ما هو فصيح ومنها ما 

هو مستحسن وهذا سنوضحه إن شاء اهللا تعاىل يف شرح النظم يف النحو ونبني هنا ما وقع من الفصيح يف قراءة 
هلمزة والواو وبني اهلمزة والياء وبني اهلمزة واأللف القراء وهي مهزة بني بني اليت تأيت على ثالثة ألفاظ بني ا

واختالف ذلك حبسب اختالف حركتها وقد تقدم بيان ذلك يف شرح قوله واملسهل بني ما هو اهلمز واحلرف الذي 
منه أشكال ومنها الصاد اليت كالزاي وهي اليت مر ذكرها يف قراءة محزة يف الصراط وأصدق واملصيطرون ومبصيطر 

ك ومنها األلف املمالة إمالة حمضة أو بني بني وقد مضى حتقيق ذلك يف بابه ومنها هذه النون املخفاة املسماة وغري ذل
بالغنة وقد اتضح أمرها يف شرح هذا البيت بتوفيق اهللا تعاىل واهللا أعلم ، وقال مكي أما النون املخفاة فهو صوت 

ه وهو نوعان التنوين والنون اخلفيفة الداخلة على مركب على جسم اخليشوم خاصة الحظ للجزء من اللسان في
الفعل للتوكيد وقال قبل ذلك الغنة الصوت الزائد على جسمي النون وامليم منبعثا عن اخليشوم املركب فوق غار 

الفم األعلى يصدق هذا إنك لو أمسكت أنفك مل ميكن خروج الغنة وال يتغري الصوت بالنون لعدم الغنة املقدرة هبا 
  ت وانقضى الكالم يف املخارج مث ذكر مشهور الصفات فقال، قل



)١١٥٢(  
  َوَجْهٌر َوَرْخٌو وَاْنِفَتاحٌ ِصفَاُتَها َوُمْسَتِفلٌ فَاْجَمعْ االْضَداِد اْشُمالَ

أي صفاهتا كذا وكذا فذكر أربعة يأيت ذكر أضدادها وعرب عن اثنني من األربعة بلفظ املصدر ومها اجلهر واالنفتاح 
ني بلفظ الصفة ومها رخو ومستفل ولفظ الصفة يف األولني جمهورة منفتحة ولفظ املصدر يف اآلخرين رخاوة وعن اثن

واستفال وبكل ذلك وقعت العبارة يف كتب األئمة واجلهر ضده اهلمس فاجملهورة تسعة عشر حرفا مسيت بذلك من 
عها احنصر الصوت هلا فقوى التصويت هبا قوهلم جهرت بالشيء إذا أعلنته وذلك أنه ملا امتنع النفس أن جيري م

واملهموسة عشرة أحرف وهي ما عدا اجملهورة مسيت بذلك أخذا من اهلمس الذي هو احلس اخلفي وقيل يف قوله 
، ) يصري بالدجى هاد مهوس (هو حس األقدام ومنه قول أيب زيد يف صفة األسد ، -فال تسمع إال مهسا-تعاىل

ضعف الصوت هبا حني جرى النفس معها فلم يقو التصويت هبا قوته يف اجملهورة فاهلمس الضعف فسميت مهموسة ل
فصار يف التصويت هبا نوع خفاء النقسام النفس عند نطقها والرخاوة ضدها الشدة واالنفتاح ضده اإلطباق 

رت جيتمع واالستفال ضده االستعالء وسيأيت بيان كل ذلك وقوله فأمجل باألضداد أمشال أي مبعرفة أضداد ما ذك
مشل مجيع احلروف ويعرف صفاهتا ألن ما نذكره منها بصفة فالباقي خبالفه فجميع احلروف منقسمة إىل كل ضدين 

  من هذه األضداد الثمانية فهي أربع تقسيمات وامشال مجع مشل وهو مفعول فامجع
)١١٥٣(  

  لشَّدِيَدِة مُثِّالَِل) أََجدَّْت كَقُطْبٍ) (حَثَْت ِكْسَف َشْخصِِه(فََمْهُموُسهاَ َعْشٌر 

أي مهموس احلروف عشرة أحرف وإمنا أنث العدد على ما ذكرناه من شرح قوله ثالث بأقصى احللق مث بني 
العشرة بأن مجيعها يف هذه الكلمات الثالثة وقال غريه سحته كف شخص وقيل كست شخصه فحث وقيل 

اسم امرأة هكذا وجدته يف حاشييت ستشحكثك حصفه على الوقف باهلاء ومعىن ستشحثك ستردعك وحصفه 
كتاب أحسن من اجلميع سكت فحثه شخص مث مجع احلروف الشديدة من قوله أجدت كقطب وقال غريه أجدت 
طبقك والفاء للتأنيث أو للخطاب وقيل أيضا يف مجعها أجدك قطبت وقوله مثال أي مثل هذا اللفظ وشخص جلميع 

هنا قويت يف موضعها ولزمته ومنع الصوت أن جيري معها حال احلروف الشديدة ومسيت هذه احلروف شديدة أل
النطق هبا ألن الصوت احنصر يف املخرج فلم جير أي اشتد وامتنع قبوله للتليني خبالف الرخوة فهذه احلروف 
اجتمع  الشديدة هي مثانية منها ستة من اجملهورة ومنها اثنان من املهموسة التاء والكاف والستة الباقية جمهورة شديدة

  فيها أن النفس ال جيرى معها وال الصبوت يف خمرجها وهو معىن اجلهر والشدة مجيعا
)١١٥٤(  

  ُحُروُف الَْمدِّ وَالرَّْخوِ كَمَّالَ) َواٌي(َو) َعْمرَُنلْ(َوَما َبْيَن َرْخوٍ وَالشَّدِيَدِة 

سة ال رخوة وال شديدة أي وما بني حرف رخو واحلروف الشديدة حروف قولك عمر نل أي هذه احلروف اخلم
فهي بني القبيلني وال ينبغي أن تكتب هنا بالواو لئال تصري احلروف ستة وهو منادى مفرد حذف حرف ندائه أي يا 

عمرو نل ما ذكرته هللا مث ذكر أن حروف املد جيمعها قولك وأي وهي ثالثة أحرف الواو واأللف والياء والوأى 
اهلمزة ليأيت بلفظ األلف ومسيت حروف املد المتداد الصوت هبا عند ساكن هبمزة األلف معناه الوعد ولكنه سهل 

أو مهزة مث قال والرخو كمال أد وهذا اللفظ الذي هو وأي كملت حروفه الثالثة احلروف الرخوة اليت هي ضد 



شديدة فلما مل الشديدة أي إهنا معدودة منها وإمنا قال ذلك ألن غريه جيعلها من مجلة احلروف اليت بني الرخوة وال
يذكرها من حروف عمر نل بني أنه مل خيل بتركها وإمنا هي عنده من قسم الرخوة والذين جعلوها بني الرخوة 

والشديدة فيصري حروفها عندهم مثانية جيمعها قولك مل يروعنا أو مل يرعونا أو مل يروعنا أو ولينا عمرا ومل يروعنا 
وف الرخوة مل يعد حروف املد وذكر بعدها العني والالم والنون وامليم وهو ظاهر كالم سيبويه فإنه ملا عد احلر

والراء وبينها واحدة واحدة بعبارة تقتضي أهنا بني الشديدة والرخوة مل يتم لصوهتا االحنصار وال اجلري مث قال ومنها 
جا األلف مث الياء مث اللينة فوصفهن مث قال وهذه الثالثة أخفى احلروف التساع خمارجها وإخفائهن وأوسعهن خمر

الواو وظاهر كالم أيب احلسن الرماين يف شرح األصول موافق ملا نظمه الشاطيب فإنه قال وما عدا الشديدة على 
وجهني شديد جيري فيه الصوت ورخوة أما الشديد الذي جيري فيه الصوت فحرف يشتد لزومه ملوضعه مث يتجاىف 

افيه وهي الراء والالم والنون وامليم والعني وكذا ذكر أبو عمرو به اللسان عن موضعه فيجري فيه الصوت لتج
الداين يف كتاب اإلجياز وقال جيمعها قولك مل يرع وقال مكي يف بعض تصانيفه الرخاوة فيما عدا الشديدة إال سبعة 

  أحرف جيمعها قولك يوىل عمرو فإهنا بني الرخاوة والشدة فأدخل فيها الواو والياء ومل

  يدخل األلف
)١١٥٥(  
  َسْبُع ُعلُوٍ َوُمطَْبٌق ُهَو الضَّاُد َوالظَّا أُْعجِماً َوإِنُ اْهِمالَ) ِقظْ ُخصَّ َضغِْط(َو

أي حروف هذه الكلم الثالث هي حروف االستعالء وهي سبعة مسيت بذلك الرتفاع اللسان هبا إىل احلنك وما 
مضى يف باب ترقيق الراءات معىن هذه الكلمات  عداها املستفلة ألهنا ال يعلو هبا اللسان إىل جهة احلنك وقد

وبعضهم أحلق العني واحلاء املهملتني باحلروف املستعلية فصارت تسعا وأضاف سبعا إىل علو كأنه قال حروف العلو 
أي حروف االستعالء وجيوز ضم عني علو وكسرها وقوله ومطبق مبتدأ خربه حمذوف قبله أي وفيها مطبق أي ومن 

سبعة املستعلية حروف اإلطباق وهي أربعة مث بينها بقوله أمهال الضاد والظاء املعجمتان واملهملتان هذه األحرف ال
يعين الصاد والطاء واملعجم املنقوط واملهمل الذي ال نقط له وألقى حركة مهزة أمهال على نون وإن واأللف يف آخر 

خمرجها من اللسان ما حاذاه من احلنك وما عدا هذه أمهال ضمري التثنية ومسيت هذه األربعة مطبقة ألنه انطبق على 
األربعة من احلروف كلها يقال له املنفتحة ألنك ال تطبق لسانك منها على احلنك وذكر الشيخ أبو عمرو أن تسمية 

هذه احلروف باملطبقة واملنفتحة فيها جتوز ألن املطبق إمنا هو اللسان واحلنك وأما احلرف فهو مطبق عنده فاختصر 
قيل مطبق كما قيل للمشترك فيه مشترك وكذا املنفتحة ألن احلرف ال ينفتح وإمنا ينفتح عنده اللسان عن احلنك ف

وكذا املستعلية ألن اللسان يستعلي عندها قال ابن مرمي الشريازي ولوال اإلطباق لصارت الطاء داال والظاء ذاال 
ها شيء غريها وموضعها موضع اإلطباق فإذا عدم والصاد سينا وخلرجت الضاد من الكالم ألنه ليس من موضع

اإلطباق عدمت الضاد وألجل أهنا غري مشاركة يف املخرج مل يوجد يف شيء من كالم األمم إال يف العربية وإمنا أخذ 
ذلك من كالم ابن السراج ويف كالم الرماين زيادة فإنه قال لوال اإلطباق لصارت الطاء داال ألنه ليس بينهما فرق 

  باإلطباق ومل تصر تاء للفرق بينهما من جهة اجلهر إال

واهلمس وكذلك سبيل الصاد والسني ألهنما مهموستان ومل جيب مثل ذلك للزاي ألهنا جمهورة وكذلك الظاء 
  والذال ومل جيب يف الثاء ألهنا مهموسة

)١١٥٦(  



  َعمَّالََوَصاٌد َوِسٌني ُمهَْمالِن َوَزايُهاَ َصِفٌري َوِشٌني بِالتَّفَشِّي َت
الذي سبق من الصفات كان له ضد يطلق على باقي احلروف ومن هاهنا صفات لبعض احلروف ليس يطلق على 

باقيها اسم مشعر بضد تلك الصفات بل يسليها فهذه الثالثة الصاد والسني املهملتان والزاي تسمى حروف الصفري 
احلروف األسلية اليت خترج من أسلة اللسان قال ابن  ألهنا يصري هبا وباقي احلروف ال صفري فيها وهذه الثالثة هي

مرمي ومنهم من احلق هبا الشني وإمنا يقال هلا حروف الصفري ألنك تصفر عند اعتمادك على مواضعها قال مكي 
والصفر حد الصوت كالصوت اخلارج من ضغطة ثقب قال والتفشي انتشار خروج الريح وانبساطه حىت يتخيل أن 

 حلقت مبنشا الطاء وهي أخص هبذه الصفة من الفاء قال وقد ذكر بعضهم الضاد من هذا املعىن الشني انفرشت حىت
الستطالتها ملا اتصلت مبخرج الالم وقال ابن مرمي الشريازي ومنها حروف التفشي وهي أربعة جمموعة يف قولك 

ان التفشي يف الشني خاصة مشفر وهي حروف فيها غنة ونفش وتأفف وتكرار وإمنا قيل هلا حروف التفشي وإن ك
ألن الباقية مقاربة له ألن الشني مبا فيه من التفشي ينتشر الصوت منه ويتفشى حىت يتصل إىل خمارج الباقية وقال 

الشيخ مسي الشني املتفشي ألنه انتشر يف الفم برخاوته حىت اتصل مبخرج الطاء والتفشي االنتشار وقوله صغري أي 
ا يرجع إىل احلروف ومهمالن نعت صاد وسني وأتى بلفظ صاد وسني وشني على ذات صغري والضمري يف زايه

التنكري ألن املعرب عنه ال خيتلف منكرا كان أو معرفا ومعىن تعمل هنا اتصف ألن من عمل شيئا اتصف به وهلذا 
  عداه بالياء يف قوله بالتفشي أي اتصف الشني به ومنه قوله كن متعمال

)١١٥٧(  
  ٌم َوَراٌء َوكُرَِّرْت كََما الُْمْسَتطِيلُ الضَّادُ لَْيسَ بِأَغْفَالََوُمْنحَرٌِف الَ

منحرف خرب مقدم أي وحرف الالم منحرف أي مسمى باملنحرف قال سيبويه ومنها املنحرف أي ومما بني الرخو 
والشديد وهو حرف شديد جرى فيه الصوت الحنراف اللسان مع الصوت ومل يعترض على الصوت كاعتراض 

روف الشديدة وهي الالم إن شئت مددت فيها الصوت وليس كالرخوة ألن طرف اللسان ال يتجاىف عن احل
موضعه وليس خيرج الصوت من موضع الالم ولكنه من ناحييت مستدق اللسان خولف ذلك قال ابن مرمي خمرج 

حرف إىل داخل احلنك قليال الصوت على الناحيتني وما فوقهما وقال الشيخ أبو عمرو اللسان عند النطق بالالم ين
ولذلك مسى منحرفا وجرى فيه الصوت وإال فهو يف احلقيقة لوال ذلك حرف شديد إذ لوال االحنراف مل جير الصوت 

وهي معىن الشدة ولكنه ملا حصل االحنراف مع التصويت كان يف حكم الرخوة جلرى الصوت وكذلك جعل بني 
لك فوصف باالحنراف قال مكي والراء احنرف عن خمرج النون الذي الشديدة والرخوة وقوله وراء أي والراء لذ

هو أقرب املخارج إليه إىل خمرج الالم قال الشيخ والراء أيضا فيها احنراف قليل إىل ناحية الالم ولذلك جيعلها األلثغ 
يبويه دالة على ما الما ، قلت وأكثر املصنفني من النحاة والقراء ال يصفون باالحنراف إال الالم وحدها وعبارة س

قال الناظم فإنه قال ملا ذكر الالم والنون وامليم وبني أهنا من الرخوة والشديدة ومنها املكرر وهو حرف شديد جرى 
فيه الصوت لتكريره واحنرافه إىل الالم فتجاىف الصوت كالرخوة ولو مل يكرر مل جير فيه الصوت وهو الراء فهذا 

مجعت بني صفيت االحنراف والتكرير قال مكي التكرير تضعيف يوجد يف جسم  معىن قول الناظم وراء وكررت أي
الراء الرتعاد طرف اللسان هبا ويقوى مع التشديد وال يبلغ به حد بفتح وقال ابن مرمي إذا وقف الواقف على الراء 

منزلة حركتني وقال  وجد طرف اللسان يتغري مبا فيه من التكرير ولذلك يعد يف اإلمالة حبرفني واحلركة فيه تنزل
الشيخ أبو عمرو واملكرر الراء ملا حتسه من شبه ترديد اللسان يف خمرجه عند النطق به ولذلك أجرى جمرى احلرفني 

  يف أحكام



متفددة فحسن إسكان ينصركم ويشعركم ومل حيسن إسكان يقتلكم ويسمعكم وحسن إدغام مثل وإن تصربوا 
م ومل ميل طالب وغامن وأميل طارد وغارم وامتنعوا من إمالة راشد ومل وتتقوا ال يضركم أحسن منه يف إن ميسك

ميتنعوا من إمالة راشد وكل هذه األحكام راجعة يف املنع والتسويغ إىل التكرير الذي يف الراء قال الشيخ ومسى 
جهر واإلطباق الضاد مستطيال ألنه استطال حىت اتصل مبخرج الالم قال مكي واالستطالة متدد عند بيان الضاد لل

واالستعالء ومتكنها من أول حافة اللسان إىل منتهى طرفه فاستطالت بذلك فلحقت مبخرج الالم ومعىن ليس بأغفال 
  أي معجم احترز بذلك من االشتباه بالصاد

)١١٥٨(  
  خَْمُس قَلْقَلٍَة ُعالَ) قُطْبِ َجدٍّ(ِلِعلٍَّة َوِفي ) آوِي(كََما اَْألِلُف الَْهاوِي َو

ال حلرف األلف اهلاوي قال سيبويه هو حرف تسع هلواء الصوت خمرجه أشد من اتساع خمرج الياء والواو أي ويق
ألنك قد تضم شفتيك يف الواو وترفع يف الياء لسانك قبل احلنك وقال الشيخ أبو عمرو اهلاوي األلف ألنه يف 

و والياء فيه إال أنه يفارقها من وجهني احلقيقة راجع إىل الصوت اهلاوي الذي بعد الفتحة وهذا وإن شاركه الوا
أحدمها ما حتسه عند الواو والياء من التعرض ملخرجيهما واآلخر اتساع هواء األلف ألنه صوت بعد الفتحة فيكون 
الفم فيه مفتوحا خبالف الضمة والكسرة فإنه ال يكون كذلك فلذلك اتسع هواء صوت األلف أكثر يف الواو والياء 

أي حروف كلمة آوى وهو فعل مضارع لإلخبار عن املتكلم من آوى ويؤاوي فهو أربعة أحرف  وقوله وآوى لعلة
مهزة مث ألف وواو وياء ومعىن لعلة أي هي حروف العلة أي متهيئة لذلك معدة له يريد أهنا حروف العلة أي 

كثر املصنفني حروف العلة االعتالل ملا يعتريها من القلب واإلبدال على ما هو معروف يف علم التصريف ومل يعد أ
إال ثالثة وزاد الناظم فيها اهلمزة ملا يدخلها من أنواع التخفيف باحلذف والتسهيل والقلب ومنهم من عد اهلاء منها 

النقالهبا مهزة يف حنو ماء وأيهات وتسمى أيضا احلروف الثالثة اهلوائية ألهنا خترج يف هواء الفم قال ابن مرمي 
ا أيضا اهلاوية ألهنا هتوى يف الفم وليس هلا حياز من الفم يعتمد يف خروجها عليها قال وبعض الشريازي وقد يقال هل

النحويني جيعل األلف وحده هو اهلاوي قال وال شك يف أن األلف أشد هويا يف الفم ألنه أشد امتدادا واستطالة فهو 
طبجد وهذا مجع حسن وقال غريه جد يتمحض للمد مث ذكر الناظم حروف القلقلة وهي مخسة ومجعها يف قوله ق

بطق وقد طبج ومعىن طبج محق وهو بكسر الباء ومنهم من يفتحها وفسره بعاب وأضاف مخس إىل القلقلة كما 
أضاف يف سبع ما سبق علو وعال نعت لقوله مخس قلقلة أي مخس عالية أي معروفة ظاهرة ألن العايل أبدا ظاهرا 

  مواضعها فإذا وقف عليها خرج معها صوت من الفم ونبا اللسان قال الداين هي حروف مشربة ضغطت من

عن موضعه وقال مكي القلقلة صويت حادث عند خروج حرفها لضغطه عن موضعه وال يكون إال عند الوقف وال 
يستطاع أن يوقف عليه دوهنا مع طلب إظهار ذاته وهي مع الروم أشد قال الشيخ مسيت بذلك ألنك إذا وقفت 

اللسان حىت تسمع عند الوقف على احلرف منها نربة تتبعه وقال الشيخ أبو عمرو مسيت بذلك إما ألن  عليها تقلقل
صوهتا صوت أشد احلروف أخذا من القلقلة اليت هي صوت األشياء اليابسة وإما ألن صوهتا ال يكاد يتبني به 

وإمنا حصل هلا ذلك التفاق كوهنا شديدة  سكوهنا ما مل خيرج إىل شبه التحريك يشبه أمرها من قوهلم قلقله إذا حركه
جمهورة فاجلهر مينع النفس أن جيري معها والشدة متنع أن جيري صوهتا فلما اجتمع هلا هذان الوصفان وهو امتناع 

جرى النفس معها وامتناع جرى صوهتا احتاجت إىل التكلف يف بياهنا فلذلك حيصل من الضغط للمتكلم عند النطق 
اد خترج إىل شبه حتركها لقصد بياهنا إذ لوال ذلك مل يتبني ألنه إذا امتنع النفس والصوت تقدر هبا ساكنة حىت تك



بياهنا ما مل يتكلف بإظهار أمرها على الوجه املذكور وقال ابن مرمي الشريازي وهي حروف مشربة يف خمارجها إال 
اتا كاحلركات تتقلقل عند خروجها أي أهنا ال تضغط ضغط احلروف املطبقة غري أهنا قريبة منها فإن فيها أصو

تضطرب وهلذا مسيت حروف القلقلة قال وزعم بعضهم أن الضاد والزاي والذال والطاء منها لثبوهتا وضغطها يف 
مواضعها إال أهنا وإن كانت مشربة يف خمارجها فإهنا غري مضغوطة كضغط احلروف اخلمسة املذكورة ولكن خيرج 

لنفخ قال وامتحان حروف القلقلة أن تقف عليها فإذا وقفت خرج منها صويت معها عند الوقف عليها شبه ا
  كالنفح لنشرها يف اللها واللسان

)١١٥٩(  
  َوأَْعَرفُُهنَّ الْقَاُف كُلُّ يَُعدَُّها فَهذَا َمعَ التَّْوِفيقِ كَاٍف ُمَحصِّالَ

رف هذا املوضع هو من التفضيل يف أي أعرف القلقلة القاف أي هي املشهورة بذلك املتضح فيها هذا الوصف فاع
باب املفعول وهو مما شذ يف كالمهم مثل هو أحد منه وأشهر مث قال كي يعدها أي هي جممع على عدها من حروف 

القلقلة قال الشيخ أبو احلسن قالوا أصل القلقلة للقاف ألن ما حيس به من شدة الصوت املتصعد من الصدر مع 
ه قال وعد املربد منها الكاف إال أنه جعلها دون القاف ألن حصر القاف أشد قال الضغط واحلقر فيه أكثر من غري

املربد وهذه القلقلة بعضها أشد من بعض فإذا وصلت ذهبت تلك النربة ألنك أخرجت لسانك عنها إىل صوت 
منقسمة إىل  آخر فحال بينه وبني االستقرار ، فهذا آخر الكالم يف صفات احلروف اليت تعرض الناظم لذكرها وهي

ما يشعر بقوة وإىل ما يشعر بضعف واجلهر والشدة واالستعالء واإلطباق والصفري والقلقلة والتكرير والتفشي 
واالستطالة واالحنراف عالمات القوة وأما اهلمس والرخاوة والتسفل واالنفتاح واملد واالعتالل واهلوى فعالمات 

اتب احلروف على حسب متكنها من القوة والضعف وليست الضعف فال تغفل يف تطلب جتويد القراءة من مر
صفات القوة وال صفات الضعف متساوية فكل قسم منها خمتلف املراتب وقد اتفق له اللفظ جبميع احلروف يف هذه 

الصفات اليت ذكرها سوى الزاي املعجمة وفيها من الصفات ما ذكره يف البيت األول وهو وجهر ورخو وانفتاح 
ل وعرف ذلك وغريه من ضد ما ذكره واهللا أعلم وقوله فهذا مع التوفيق كاف أي فهذا الذي صفاهتا ومستف

ذكرته إذا وفق اهللا من عرفه يكفيه يف هذا العلم وحمصال مفعول كاف أي يكفي الطالب املشتغل احملصل وجيوز أن 
  يكون حاال من الضمري يف كاف أي يف حال كونه حمصال لغرض الطالب حمتويا عليه

)١١٦٠(  
  َوقَْد َوفَق اُهللا الكَرُِمي بَِمنِِّه ِإلكْمَاِلَها َحْسَناَء َمْيُموَنةَ الْجِالَ

املن األنعام وحسناء ميمونة حاالن ومعىن ميمونة اجلال مباركة الربوز أي كما ظهرت للناس كانت مباركة الطلعة 
  يكن إال كثرة الفوائد احلاصلة من ناظمهاوقد صدق رضي اهللا عنه فإن بركتها عمت كل من حفظها وأتقنها ولو مل 

)١١٦١(  
  َوأَْبيَاُتَها أَلٌْف َتزِيُد ثَالَثَةً َوَمْع مائَةٍ َسْبِعَني ُزهْراً َوكُمَّالَ

فاعل تزيد ضمري راجع إىل األبيات ال إىل األلف فإن األلف تذكر وثالثة نصب على التمييز وسبعني عطف عليه 
مائة فصار اجملموع ألفا ومائة وثالثة وسبعني وزهرا وكمال حاالن من الضمري يف  والتقدير وتزيد أيضا سبعني مع

تزيد الراجع إىل األبيات أي هي زاهرة كاملة يعين مضيئة كاملة األوصاف وجيوز أن يكونا صفتني للتمييز أي تزيد 
يد وصف اجلميع خبالف الوجه أبياهتا على األلف أبياتا زاهرة وكاملة والوجه األول أوىل ألنه أعم وصفا ألنه يف



  الثاين
)١١٦٢(  

  َوقَْد كُِسَيْت ِمْنَها الَْمعَانِي ِعَناَيةً كََما َعرَِيْت َعْن كُلِّ َعْوَراَء ِمفَْصالَ
أثىن يف هذا البيت على معانيها وألفاظها فنصب عناية على أنه مفعويل كسيت أي أنه اعتىن هبا فجاءت شريفة املعاين 

ل بني الكسوة والعرى فقال كسيت معانيها عناية وعريت يف التعبري عنها عن كل مجلة عورا أي ال حسنة املباين وقاب
تنيبء عن املعىن املقصود فهي ناقصة معينة ونصب مفصال على التمييز أي عن كل مجلة عابت مفصال واملفصل 

يدة ومفصال متييز منه أي العضو أي عن كل ما قبح مفصله وجيوز أن يكون فاعل عريت ضمريا عائدا على القص
كما عريت مفاصلها عن العيوب وعين بذلك القافية أو مجيع أجزاء القصيدة جعلها عروسا حسناء ميمونة اجللوة 
منزهة املفاصل عن العيوب على طوهلا وصعوبة مسلكها قال الشيخ رمحه اهللا وغريه ينظم أرجوزة يعين على قواف 

  وافيها ومقاطعها وأجزائها مبا متجه األمساعشىت فيضطره النظم إىل أن يأيت يف ق
)١١٦٣(  

  َوَتمَّْت بَِحْمِد اِهللا ِفي الَْخلْقِ َسْهلَةً ُمَنزََّهةً َعْن َمْنِطقِ الُْهْجرِ ِمقَْوالَ

سهولة خلقها انقيادها ملن طلبها أي إن كل أحد ينقل منها القراءات إذا عرف رموزها من غري صعوبة وال كلفة 
زهة على احلال ومقوال متييز وهو اللسان واهلجر الفحش أي ليس فيها كلمة قبيحة يستحي من ونصب سهلة ومن

  مساعها
)١١٦٤(  

  َولكِنََّها َتبِْغي ِمَن النَّاسِ كُفَْؤَها أََخاِئقَةٍ َيْعفُو َوُيْغِضي َتَجمُّالَ
أنه مفعول من أجله جعل  ، الكفؤ املماثل وأخائفة صفة للكفؤ أو بدل منه واإلغضاء الستر ونصب جتمال على

كفؤها من كان هبذه الصفة ألنه لثقته يعترف بأحسن ما فيها ويقف ويقضي عن االزدراء ملا ال بد للبشر منه قال اهللا 
مث إذا كان هذا الكفؤ أهال النتقادها فهو عامل وحينئذ -ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا-تعاىل

والغرائب ما يغضي معه عن شيء يراه وال يعجبه منها إال أن يذكره على سبيل التنبيه على  يرى فيها من الفوائد
الفائدة كما أشرنا إليه يف مواضع منها فإن هذه طريقة العلماء نصحا ملن يقف عليه ممن ال يبلغ درجته يف العلم ذلك 

على كالمنا أن يعاملنا تلك املعاملة لكن الزمان واملعاملة مع اهللا سبحانه واألعمال بالنيات سهل اهللا تعاىل ملن يقف 
  قد فسد وكثر من أهله النكد فما يرضون عن أحد واملستعان عليهم ربنا الواحد الصمد

)١١٦٥(  
  َولَْيسَ لََها إِالَّ ذُنُوُب َوِليَِّها فََيا طَيَِّب اَألْنفَاسِ أَْحِسْن َتأَوُّالَ

حسنها يعرو مفاصلها عن كل عوراء وكوهنا سهلة اخللق واعتىن  وليها أي ناظمها أي أهنا ملا تكاملت صفات
مبعانيها ابتغت عند ذلك كفؤا يصلح لالتصال هبا فما فيها ما مينع الكفؤ منها إال ذنوب وليها املتويل أمرها وكل 

ه وإمنا قال هذه استعارات حسنة مالئم بعضها لبعض يعين أن صد الناس عنها أمر فما هو إال ما يعلمه وليها يف نفس
ذلك رمحه اهللا تواضعا هللا واملؤمن يهجم نفسه بني يدي اهللا تعاىل ويعترف بتقصريه يف طاعته ولو بلغ منها ما بلغ وإال 
فوليها رمحه اهللا كان أحد أولياء اهللا تعاىل وقد لقيت مجاعة من أصحابه مشايخ أئمة أكابر يف أعيان هذه األمة مبصر 

لقيت (لك وأكثر منه مع إجالل له وتعظيم وتوقري حىت محلين ذلك منهم على أن قلت ، والشام وكلهم يعتقد فيه ذ



، وكأنه رمحه اهللا ) وكلهم يعظمه كثريا كتعظيم الصحابة للنيب(، ) مجاعة فضالء فازوا بصحبة شيخ مصر الشاطيب
هو ما محلناه عليه من أشار بقوله فيا طيب األنفاس أحسن تأوال إىل ذلك أي امحل كالمي على أحسن حمامله و

التواضع وهو كما قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وليت عليكم ولست خبريكم وكقول عمر ابن عبد العزيز 
رضي اهللا عنه يف خطبته بعد ما وعظ وذكر أما أين أقول لكم وال أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي أو كما 

فع اهللا هبا عباده وينفع بالتعب عليها قائلها فإذا كان مذنبا عاصيا خشي أن قال وكان الناظم يقول الغرض هبا أن ين
خيمد اهللا علمه فال ينتفع به أحد مث إنه رمحه اهللا قال فيما أخربين عنه شيخنا أبو احلسن وغريه ال يقرأ أحد قصيديت 

ما تقول طب نفسا وقر عينا لتطيب هذه إال وينفعه اهللا تعاىل هبا ألين نظمتها هللا وتأوال مفعول أحسن أو متييز ك
  نفسك ولتقر عينك وليحسن تأويلك للكالم وذلك حبمله على أحسن حمامله

)١١٦٦(  
  َوقُلْ َرِحَم الرَّمحنُّ َحيا َوَميًِّتا فًَتى كَانَ ِلِإلْنَصاِف وَالْحِلْمِ َمْعِقالَ

لإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل ملا أرسل  فىت مفعول رحم وحيا وميتا حاالن منه متقدمان عليه وهذا اللفظ وجدته
إليه آدم بن أيب إياس يعظه ويقوي نفسه على الصرب يف أيام احملنة إذ كان حمبوسا فقال أمحد حيا وميتا يعين آدم ذكره 

اخلطيب أبو بكر يف تارخيه يف ترمجة آدم مث وصف املفيت بقوله لإلنصاف واحللم معقال أي حصنا أو موضعا لعقل 
نصاف واحللم وقد محل الشيخ وغريه هذا البيت على أن الناظم عىن بالفىت نفسه ومدحها بذلك فاستبعدت ذلك اإل

من جهة أنه غري مالئم لتواضعه بقوله وليس إال ذنوب وليها وال هو مناسب لطلب الترحم عليه فإن الالئق أن يقال 
خص معني وال نزكي ذلك الشخص أما إذا كان الدعاء اللهم ارحم عبدك الفقري إليك وهو ذلك فيما إذا أريد به ش

لعموم من اتصف بتلك الصفة فإنه سائغ حنو اللهم ارحم أهل احللم والكرم والعلم فاستنبطت له وجهني آخرين 
أحدمها أنه أمر بالترحم على من كانت هذه صفته ألنه ندب إىل اإلنصاف بنحو ذلك من قبل حني قال أخائقة يعفو 

، فكأنه قال وقل رحم اهللا من كان هبذه الصفة مث قال عسى ) فياطيب األنفاس أحسن تأوال (وبقوله  ويغضي جتمال
اهللا يدين سعيه أي سعى وليها املذكور يف قوله وليس هلا إال ذنوب وليها فيكون االبتداء ترج منه أو يكون داخال يف 

ظم القصيدة ووليها الوجه الثاين أن يكون املأمور املقول أي قل هذا وهذا أي ادع ملن اتصف بتلك الصفة وادع لنا
به يف قوله وقل البيت اآلخر وهو عسى اهللا يدين سعيه أي قل ذلك وترجه من اهللا تعاىل ويكون قوله رحم الرمحن 
حيا وميتا دعاء من املصنف ملن اتصف هبذه الصفات وهو كالم معترض بني فعل األمر واملأمور به وكالمها وجه 

  حسن
)١١٦٧(  

  َعَسى اُهللا ُيْدنِي َسْعَيُه بِجِوَارِِه َوإِنْ كَانَ َزْيفاً غَْيَر َخاٍف ُمزَلَّالَ

يدين أي يقرب سعيه أي ما سعى له من عمل الرب جبوازه أي بأن جيعله جائزا فال يرده بل يتقبله على ما فيه من 
ء زيف وزايف وأراد بقوله غري خاف أي اخللل فأومأ إىل ذلك بقوله وإن كان زيفا أي رديئا يقال للدرهم الردي

زيفه ظاهر ال خيفى على من له بصرية باألعمال الصاحلة ومزلال مثل زيفا يقال زلت الدراهم أي نفقت يف الوزن 
فمزلل مبعىن منقوص هذا كله إن كان اسم كان ضمريا عائدا على السعي وإن عاد على الناظم صاحب السعي 

ل والزلة اخلطيئة وكل ما ذكرناه على أن تكون اهلاء يف جبوازه للسعي وجيوز أن تكون فاملعىن أهنا منسوب إىل الزل
للساعي أي يدين سعيه بأن جيوز وليه الصراط يقال جزت املوضع أجوزه جوازا إذا سلكته فاملصدر يف جبوازه مضافا 



أي لسقيه من احلوض يوم  إىل فاعله وجيوز أن يكون مضافا إىل مفعوله على أن يكون من اجلواز مبعىن السقي
  العطش األكرب أي يكون ذلك من عالمة إدناء سعيه وتقريبه وقبوله جعلنا اهللا كذلك آمني

)١١٦٨(  
  فَيا َخْيَر غَفَّارٍ َوَيا َخْيَر َراِحمٍ َوياَ َخْيَر َمأُْمولٍ َجداً َوَتفَضُّالَ

  دود وهو تفضال منصوبان على التمييزاجلد بالقصر العطية وباملد الغنا والنفع فيجوز أن يكون قصر املم
)١١٦٩(  

  أَِقلْ َعثْرَِتي وَاْنفَْع بِهاَ َوبِقَْصِدهاَ حََنانَْيَك َيا اُهللا َيا َراِفعَ الُْعالَ

العربة الزلة واإلقالة فيها اخلالص من تبعها وأنفع هبا أي هبذه القصيدة من طلب النفع هبا وبقصدها يعين من قصد 
يقو عليها فانفعه بقصده ويدخل الناظم يف هذا الدعاء ألنه قصد نظمها ونفع الناس هبا وقد حقق  االنتفاع هبا وإن مل

اهللا رجاءه واستجاب دعاءه مث قال حنانيك فطلب التحنن من اهللا تعاىل وهذا أحد املصادر اليت جاءت بلفظ التثنية 
رة أي حتنن علينا حتننا بعد حتنن وقطع مهزة اسم املضافة إىل املخاطب حنو لبيك وسعديك واملراد هبا املداومة والكث

اهللا يف النداء جائز تفخيما له واستعانة به على مد حرف النداء مبالغة يف الطلب والرغبة مث كرر النداء بقوله يا رافع 
  العال أي يا رافع السموات العلى كما قال تعاىل تنزيال ممن خلق األرض والسموات العلى

)١١٧٠(  
  ْعَواَنا بَِتْوِفيقِ َربَِّنا أَِن الَْحْمُد ِللِه الَِّذي َوْحَدُه َعالََوآِخُر َد

وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب -ختم دعاءه باحلمد كما قال اهللا تعاىل إخبارا عن أهل اجلنة جعلنا اهللا بكرمه منهم
بالرمحة واملغفرة وجيوز أن تكون  فالباء يف بتوفيق ربنا جيوز أن يتعلق بدعوانا ألنه مصدر كما تقول دعوت-العاملني

  باء السبب أي إمنا كان آخر دعوانا أن احلمد هللا بسبب توفيق ربنا التباع هذه السنة اليت ألهل اجلنة
)١١٧١(  

  َوَبْعُد َصالَةُ اهللاِ ثُمَّ َسالَُمُه َعلَى سَيِِّد الَْخلْقِ الرَضا ُمتََنخِّالَ
سلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقوله صالة اهللا مث سالمه مبتدأ أي وبعد حتميد اهللا تعاىل وذكره فنصلي ون

  وخربه على سيد اخللق أي حاالن عليه والرضى نعت أي املرتضي ومتنخال نصب على احلال أي خمتارا مث بينه فقال
)١١٧٢(  

  ْنَدالَُمَحمٌَّد الُْمخَْتاُر ِللَْمْجِد كَْعَبةً َصالَةً ُتبَارِي الرِّيَح ِمْسكاً َوَم

حممد عطف بيان وكعبة ثاين مفعويل املختار ألنه اسم مفعول واقع صلة لأللف أو الالم والتقدير الذي اختري كعبة 
والالم يف للمجد جيوز أن تكون للتعليل أي اختري كعبة تؤم وتقصد من أجل اجملد احلاصل له يف الدارين وجيوز أن 

ال جمد أشرف من حممد كما أن كعبة مكة شرفها اهللا تعاىل أشرف ما  تكون من تتمة قوله كعبة أي كعبة للمجد أي
فيها أو على معىن أن اجملد طائف كما يطاف بالكعبة وقول الناس هو كعبة الكرم إمنا يراد به أن حيج إليه ويقصد من 

ملصدر أي أجل كرمه كالكعبة وهذه املعاين كلها موجودة يف املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وصالة نصب على ا
أصلي صالة هذه صفتها أو يكون منصوبا على املدح ألن ما تقدم من قوله صالة اهللا يغين عن هذا التقدير ومعىن 

تباري الريح تعارضها وجتري جريها يف العموم والكثرة ومسكا ومندال حاالن أي ذات مسك ومندل وهو العود أو 
ناء احلسن وجيوز أن يكونا متييز بن كمال يقال فالن تيار الريح صالة طيبة فيكونان صفة هلا والطيب يكىن به عن الث



سخاء أي جيري سخاوة جريها وتعم عموم هبوهبا فاملعىن تباريها مسكها أو مندهلا والريح أيضا حتمل الرائحة الطيبة 
  مما متر به من النبات الطيب الريح فقد اتضحت مباراة الصالة للريح يف حالة الطيب من اجلهتني

)١١٧٣(  
  َوُتْبِدي َعلَى أَْصحَابِِه نَفََحاِتَها بَِغْيرِ َتَناهٍ َزْرَنًبا َوقََرنْفُالَ

أي وتشهر هذه الصالة على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم نفحاهتا بغري تناه أي ال هناية هلا وال 
ذلك وهذا مما يقوي أن مسكا ومندال يف  تناهي إلصابتها إياهم أي دائمة سرمدية وزرنبا وقرنفال حاالن أي مشبهة

البيت السابق أيضا حاالن فالقرنفل معروف والزرنب ضرب من النبات طيب الرائحة كرائحة األترج ورقه كورق 
بأيب (الطرفاء وقيل كورق اخلالف ويف حديث أم زرعة زوجي املس مس أرنب والريح ريح زرنب ، وقال الشاعر ، 

، أو زجنبيل وهو عندي أطيب والزرنب والقرنفل دون املسك واملندل ) عليه الزرنب أنت وقول األشيب كأمنا زر
من الطيب فحسن تشبيه الصالة على الصحابة بذلك ألهنم يف الصالة تبع للنيب صلى اهللا عليه وسلم فلهذا أصابتهم 

  .رب العاملني نفحاهتا وبركاهتا رضي اهللا عنهم وأرضاهم آمني آمني آمني وقد مت الكتاب واحلمد هللا

ISLAM ICBOOK.WS  ©ين|  ٢٠١٠ لم مس ل احة لجميع ا مت ق  الحقو ع    جمي

  


