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ملصري: املؤلف  ئم ا اهلا بن حممد  لدين أمحد  ا  شهاب 

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  مقدمة املؤلف

وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله قال الشيخ اإلمام العامل العامل شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد اهلائم 
  بالصاحلات أعماله  الشافعي أسبغ اهللا ظالله وختم

أما بعد أمحد اهللا موىل النعم واملوفق ألقوم اللقم والصالة والسالم على حممد املبعوث للعرب والعجم وعلى آله 
وصحبه العوايل اهلمم فإن من أعظم ما امنت به الرمحن على اإلنسان تعليمه القرآن العظيم الشان وإن شكر النعمة 

حق من أحتف بنعمة تعليم القرآن أن يعتين بتفهمه وتدبره حسب اإلمكان وأدىن يزيدها ويستوجب مزيدها وإن من 
مراتبه أن يعرف معاين األلفاظ الغريبة ليتأتى له تدبر آياته العجيبة ليترقى بذلك عن من حيفظه كالرقى الشبيهة 

فسري غريب القرآن باملهمل فإن يقبح باحملصل أن يسأل عن مدلول ما حيفظه فيجهل وإن من أنفس ما صنف يف ت
مصنف اإلمام أيب بكر حممد بن عزير املنسوب إىل سجستان إال أنه حيوج املستغرب لكلمات سوره إىل كشف 

  حروف وأوراق كثرية ال سيما السور الطوال 
مهة ذي مالل فرأيت أن أمجع ما تفرق من غريب كل سورة فيما هو كالفصل مع زيادة أشياء يف بعض املواضع 

لتسهل مطالعته وتتم فائدته فشرعت فيه متوخيا للتسهيل جمتنبا لإلكثار والتطويل مستعينا بذي احلول على األصل 
ومستمدا من ذي الطول حريصا أن آيت بعبارته يف األكثر وأال أخل منه بشيء إال ما تكرر واملزيد وإن ارتبط 

يف تفسري غريب القرآن وباهللا التوفيق إىل سواء  باألصل يف العبارة فيكفيه للتمييز بينهما زاي وداره ومسيته التبيان
  الطريق 

١ -   

  سورة الفاحتة

أو باسم اهللا أبدأ أو ابتدأت أو ابتدائي أو أتلو  -زه  -بسم اهللا اختصار املعىن أبدأ بسم اهللا أو بدأت بسم اهللا  - ١
  " أو ما شئت " 
  الرمحن ذي الرمحة وال يوصف به غري اهللا  -
  وهي صفة تظهر يف القلب وهي هنا إرادة احلنني بالعباد وقيل اإلنعام على احملتاج  -زه  -الرحيم الراحم  -
  احلمد الثناء باجلميل على جهة التفضيل  - ٢

  واملصلح واملريب وامللك واملعبود وال يستعمل معرفا بأل إال معه تعاىل  -زه  -رب الرب السيد واملالك وزوج املرأة 
  واملشهور أنه مجع عامل وقيل اسم مجع  -زه  -ق كل صنف منهم عامل العاملني أصناف اخلل -
ولغري  -زه  -الدين اجلزاء ويأيت مبعىن العادة والطاعة واحلساب وما يتدين به من اإلسالم وغريه والسلطان  - ٤



  ذلك 
  نعبد مبعىن نتذلل والتذلل تفسريه الطاعة مع اخلضوع قال ابن عيسى خضوع ليس فوقه خضوع  - ٥
  نستعني نطلب املعونة وهي الزيادة على القوة مبا يسهل الوصول إىل البغية  -
وقيل ثبتنا على املنهاج الواضح وقيل غري ذلك واهلداية الداللة قال ابن عيسى الداللة  -زه  -إهدنا أرشدنا  - ٦

  على طريق احلق 
وقيل حممد عليه الصالة و السالم وقيل وقيل القرآن  -زه  -الصراط املستقيم الطريق الواضح وهو اإلسالم  -

  غري ذلك 
أنعمت عليهم اإلنعام النفع الذي يستحق به الشكر وأصله من النعمة وهي اللني واخلفض والدعة ولني العيش  - ٧

ورفاهيته واملنعم عليهم األنبياء أو املالئكة أو املؤمنون أو النيب عليه الصالة و السالم وأصحابه أو موسى وعيسى 
يهما الصالة والسالم قبل النيب أنعم اهللا عليهم أو املشار إليهم يف سورة النساء بقوله أولئك مع الذين أنعم اهللا عل

  عليهم من النبيني اآلية أقوال 
  املغضوب عليهم اليهود  -
هود وقيل املغضوب عليهم املشركون والضالون املنافقون وقيل املغضوب عليهم الي -زه  -الضالني النصارى  -

  والنصارى والضالون سائر الكفار وقيل غري ذلك 
الغضب لغة الشدة وحقيقته غليان دم القلب إمعانا يف التشفي وهو يف صفة اهللا تعاىل إرادة االنتقام أو معاملة 

  الغاضب عليه ألن غضب عليه أوجب اهللا أعاله يف كتابه أقوال 
  وال الضالني الضالل نقيض اهلدى وأصله من الضياع 

  آمني بتخفيف امليم عد يف اللغة الفصحى قال الشاعر  -
  حىت أبلغها ألفني آمينا ... آمني آمني ال أرضى بواحدة 

ميد ويقصر تفسريه اللهم استجب فهو اسم فعل مبين على الفتح مثل كيف وأين ويقال هو اسم من أمساء اهللا تعاىل 
  ملد والقصر وفيه ختفيف امليم مع املد واإلمالة وتشديد امليم مع ا

٢ -   

  سورة البقرة

امل وسائر حروف اهلجاء يف أوائل السور كان بعض املفسرين جيعلها امسا للسورة تعرف كل سورة مبا افتتحت  - ١
  به وبعضهم جيعلها أقساما 

وبعضهم  هبا لشرفها وفضلها وألهنا مبادىء كتبه املنزلة ومباين أمسائه احلسىن وصفاته العليا -عز و جل  -أقسم اهللا 
جيعلها حروفا مأخوذة من صفات اهللا تعاىل كقول ابن عباس يف كهيعص إن الكاف من كاف واهلاء من هاد والياء 

  وقيل غري ذلك  -زه  -من حكيم والعني من عليم والصاد من صادق 
  وقيل الريب الشك مع هتمة املشكوك فيه  -زه  -ال ريب فيه ال شك  - ٢
  ا يهتدى به وهو كل م -زه  -هدى رشد  -
للمتقني املتقي من يقي نفسه من تعاطي ما يعاقب عليه من فعل أو ترك وأصل االتقاء احلجز وذكرت هذه املادة  -

  يف القرآن يف مائتني وستة وثالثني موضعا 



الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بأخبار اهللا تعاىل عن اجلنة والنار والقيامة واحلساب وأشباه ذلك واملؤمن  - ٣
   -زه  -ملصدق واهللا تعاىل مؤمن أي مصدق ما وعد ويكون أيضا من األمان أي ال يأمن إال من أمنه ا

  والغيب ما غاب عن احلاسة مما يعلم باألدلة 
ويقيمون الصالة إقامتها أن يؤتى هبا حبقوقها كما فرضها اهللا تعاىل يقال قام باألمر وأقام األمر إذا جاء به معطى  -

  هنا ذات الركوع والسجود وتأيت على أربعة أوجه أخر الدعاء والترحم واالستغفار والدين حقوقه والصالة 
ويؤتون الزكاة أصلها الطهارة والنماء وإمنا قيل ملا جيب يف األموال من الصدقة زكاة ألن تأديتها تطهر األموال مما 

  وتزيد فيها بالربكة وتقيها من اآلفات يكون فيها من اإلمث واحلرام إذا مل يؤد منها حق اهللا تعاىل وتنميها 
   -زه  -ومما رزقناهم ينفقون أي يزكون ويتصدقون  -
  مبا أنزل إليك أصل اإلنزال التصيري إىل جهة السفل وكذلك التنزيل  - ٤
  وما أنزل من قبلك قبل ملا مضى من الزمان نقيض بعد  -
  هم يوقنون اإليقان علم حاصل ناشء باالستدالل  -
املفلحون أي الظافرون مبا طلبوا الباقون يف اجلنة والفالح الظفر والبقاء مث قيل لكل من عقل وحزم هم  - ٥

  فاسم الفاعل منه مفلح  -زه  -وتكاملت فيه خالل اخلري قد أفلح 
  كفروا ستروا وجحدوا نعم اهللا  - ٦
  سواء عليهم مستو عندهم  -
علم منذرا حىت حيذر بإعالمه فكل منذر معلم وليس كل معلم منذر أأنذرهتم أعلمتهم مبا حتذرهم منه وال يكون امل -
  واهلمزة للتسوية  -زه  -
   -زه  -ختم اهللا على قلوهبم أي طبع عليها وومسها بسمة الكفر  - ٧
  والقلب الفؤاد مسي قلبا لتقلبه باخلواطر والعزوم وهو حمل العزم والفكر والعلم والقصد  -
  اع مصدران لسمع والسمع اإلذن أيضا وعلى مسعهم السمع والسم -
  وعلى أبصارهم مجع بصر وهي حاسة يدركها املبصر ويستعمل للمصدر أيضا  -
غشاوة أي غطاء والغشاوة الغطاء السائل أي جعل قلوهبم حبيث ال تفهم وآذاهنم حبيث ال تسمع باملسموع  -

  وأبصارهم حبيث ال تنتفع باملرئي 
  ال األمل حاال بعد حال وقيل أصله استمرار للشيء وهلم عذاب عظيم العذاب إيص -
والعظيم الدائم الذي ال ينقطع والعظم يف األصل الزيادة على املقدار مث ينقسم إىل عظم الشأن وعظم األجسام  -
  ومن الناس من يقول الناس واإلنس البشر واشتقاقه من النوس وهو احلركة ومن اإلنس أو من النسيان أقوال  - ٨
  قول والكالم يطلقان لغة على اللساين والنفساين باالشتراك أو حقيقة يف أحدمها جماز يف اآلخر مذاهب وال -
  اليوم اآلخر مسي بذلك ألنه بعد أيام الدنيا وقيل ألنه آخر يوم بعد ليلة  -
ىل ورسوله خيادعون اهللا مبعىن خيدعون أي يظهرون غري ما يف قلوهبم وقيل يظهرون من اإلميان باهللا تعا - ٩

  ويضمرون خالف ما يظهرون فاخلداع منهم يقع باالحتيال واملكر ومن اهللا عز و جل بأن يظهر هلم من اإلحسان 
ويعجل هلم من النعم يف الدنيا خالف ما يغيب عنهم ويستر من عذاب اآلخرة هلم فجمع الفعالن ملشاهبتهما من هذه 

  قول الشاعر اجلهة وقيل معىن اخلدع يف كالمهم الفساد ومنه 
أي فسد فمعىن خيادعون اهللا يفسدون ما يظهرون من اإلميان وأعماله مبا يضمرون ... طيب الريق إذا الريق خدع 



  من الكفر كما يفسد اهللا عليهم نعيمهم يف الدنيا مبا يصريون إليه من عذاب اآلخرة 
  وما يشعرون أي ما يعلمون ذلك ويفطنون له  -
  ك ونفاق يقال أصل املرض الفتور يف قلوهبم مرض أي ش - ١٠

  فهو يف القلب فتور عن احلق ويف األبدان فتور األعضاء ويف العيون فتور النظر 
فزادهم الزيادة اإلحلاق باملقدار ما ليس منه والنقصان اإلخراج عن املقدار ما هو منه والتمام البلوغ حد املقدار  -

  من غري زيادة وال نقصان 
  وقيل األمل يعم كل أذى صغر أو كرب  -زه  -ع أليم مؤمل أي موج -
  يكذبون التكذيب نسبة املخرب إىل الكذب وهو نقيض الصدق أي اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو به  -
  ال تفسدوا يف األرض اإلفساد التغيري عن استقامة احلال والفساد التغري عنها تقول فسدت التفاحة إذا عفنت  - ١١

  اء اليت عليها مستقر اخللق واألرض هي الغرب
  مصلحون اإلصالح التغيري إىل استقامة احلال  -
السفهاء أي اجلهال والسفه اجلهل بلغة كنانة مث يكون لكل شيء يقال للكافر سفيه لقوله سيقول السفهاء  - ١٣

هد السفيه اجلاهل من الناس يعين اليهود واجلاهل سفيه لقوله فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا قال جما
والضعيف األمحق وللنساء والصبيان سفهاء جلهلهم لقوله تعاىل وال تؤتوا السفهاء أموالكم يعين الصبيان والنساء 
يعين غري الرشيدات منهن وقيل السفه يف اللغة اخلفة ورب سفيه أي خفيف بال وهو أيضا القبح الذي يدل على 

  خفة اخل 
  للقاء االجتماع مع الشيء على طريق املقاربة إذا لقوا إذا ظرف مستقبل وا -
  خلوا إىل شياطينهم اخلالء من الشيء الفراغ منه وضده املأل يقال خلوت به وإليه ومعه  -
والشياطني مجع شيطان وهو كل عات متمرد من اجلن واإلنس والدواب واشتقاقه من شطن إذا بعد وقيل من  -

  شاط إذا هلك 
  مستهزئون ساخرون  -
  اهللا يستهزىء هبم أي جيازيهم جزاء استهزائهم  - ١٥
  وميدهم يف طغياهنم يعمهون أي يف غيهم وكفرهم حيارون ويترددون  -
  ويعمهون يف اللغة يركبون رءوسهم متحربين حائرين عن الطريق يقال  -

العني وهو أن وأصل الطغيان جماوزة احلد وأصل العمه يف  -زه  -رجل عمه وعامه أي متحري وحائر عن الطريق 
حيار بصره فال يرى يف تلك احلالة وإن كان يرى يف غريها واملد اجلذب وقيل الزيادة على الشيء على جهة القدام 

  دون جهة اليمني والشمال 
اشتروا الضاللة باهلدى استبدلوا وأصل هذا أن من اشترى شيئا بشيء فقد استبدل منه واشتقاق االشتراء  - ١٦

يل ألن املشترى يعطى شيئا ويأخذ شيئا واالشتراء أخذ الشيء الثمن عوضا وهو االبتياع من الشروى وهو امل
والشراء البيع ميد ويقصر ومنه وشروه بثمن خبس ويستعمل لالبتياع كما يستعمل االشتراء للبيع أيضا والباء تدخل 

  على املتروك 
الزخمشري هي صناعة التاجر وهو الذي يبيع  فما رحبت جتارهتم الربح الزيادة على رأس املال والتجارة قال -

  ويشتري للربح وناقة تاجرة كأهنا من حسنها ومسنها تبيع نفسها انتهى 



وقضية كالمه أن التجارة البيع والشراء للربح ورد بأهنا للشراء لالسترجاع بدليل ال تلهيهم جتارة وال بيع والعطف 
ى للربح حنث ومعىن قوهلم ناقة تاجرة أهنا حتمل املشتري على يدل على املغايرة وبأنه لو حلف ال يتجرف فاشتر

  شرائها ال أهنا تبيع نفسها 
مثل استجاب مبعىن أجاب وقيل هو على بابه وهو  -زه  -مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي أوقد  - ١٧

  استدعاء اإليقاد 
ل كشبه وشبه وشبيه مث قيل للقول السائر واملثل يف أصل كالمهم مبعىن املثل وهو النظري يقال مثل ومثل ومثي -

  املمثل مضربه مبورده مثل واملراد به هنا الصفة 
  والنار جوهر لطيف مضيء حار حمرق واشتقاقها من نار ينور إذا نفر ألن فيها حركة واضطرابا  -
  فلما أضاءت ما حوله ملا كلمة تدل على وجود شيء لوجود غريه  -
   وجيوز يف ما أن تكون موصولة وأن تكون نكرة موصوفة وأن تكون صلة وأضاءت وضاءت لغتنان مبعىن -
  وحول الشيء ما دار من جوانبه وتأليفه للدوران واإلطافة  -
  ذهب الذهاب املرور أو الزوال أو اإلبطال تفسريات  -

  واإلذهاب احلمل عليه وكذلك الذهاب به 
  تقاقه من النار النور نقيض الظلمة واش -زه  -بنورهم النور الضوء  -
  وتركهم جيوز أن يكون ترك مبعىن صري وأن يكون مبعىن طرح خلى  -
يف ظلمات مجع ظلمة وهي عرض يناقض النور وقيل عدم النور وكذلك الظالم واشتقاقها من قوهلم ما ظلمك أن  -

  تفعل كذا أي ما منعك وما شغلك ألهنا تسد العني ومتنع الرؤية 
  داء يف األذن مينع من السمع وأصله الصالبة وقيل أصله السد صم مجع أصم والصمم  - ١٨
والبكم آفة يف اللسان مانعة من الكالم واألبكم الذي يولد أخرس وقيل هو املسلوب الفؤاد  -زه  -بكم خرس  -

  الذي ال يعي شيئا وال يفهم 
ستماع احلق بكم عن التكلم به عمي مجع أعمى والعمى آفة يف العني مانعة من إدراك املبصر واملعىن صم عن ا -

  عمي عن اإلبصار له 
والصيب صفة غالبة واملطر  -زه  -أو كصيب أي مطر وهو فعل من صاب يصوب إذا نزل من السماء  - ١٩

  موصوفها وقيل بقدرها سحاب 
  و السماء يف اللغة كل ما عالك فأظلك وهل املراد ذات الربوج أو السحاب قوالن  -
  ن النيب أنه قال إن اهللا عز و جل ينشىء ورعد وبرق يروى ع -

فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك فمنطقه الرعد وضحكه الربق وقال ابن عباس الرعد ملك امسه 
الرعد وهو الذي تسمعون صوته والربق صوت من نار يزجر به امللك السحاب وقال أهل اللغة الرعد صوت 

ويف صحة احلديث نظر وللمفسرين يف مسمى الرعد أقوال  -زه  -السحاب والربق نور وضياء يصحبان السحاب 
بلغتها سبعة ويف مسمى الربق أقوال بلغتها ستة وقد بينتها يف موضع آخر قال أبو حيان والذي يفهم من اللغة أن 
ال الرعد عبارة عن الصوت املزعج املسموع من جهة السماء وأن الربق هو اجلرم اللطيف النوراين الذي يشاهد و

  يثبت 
جيعلون أصابعهم يف ءاذاهنم أي يلقوهنا فيها ويف واحد األصابع عشر لغات بتثليث اهلمزة والباء والعاشرة أصبوع  -



  بضم اهلمزة والباء 
من الصواعق هي مجع صاعقة وهي صوت والصاعقة أيضا هي كل عذاب مهلك والصاعقة أيضا املوت بلغة  -

  وقال اخلليل  -زه  -عمان 
عة الشديدة من صوت الرعد يكون معها أحيانا قطعة نار حترق ما أتت عليه وقال أبو زيد هي نار تسقط هي الواق

من السماء يف رعد شديد وبني التفسريين فروق بينتها يف موضع وقال الزخمشري الشقة املنقضة مع قصفة الريح 
  الرعد 

صدرا كمات ميوت كقال يقول أو كمات ميات حذر املوت اجلزع واحلذر والفرق والفزع نظائر واملوت يكون م -
كخاف خياف ويكون امسا وهو يقابل احلياة تقابل امللكة والعدم عند املعتزلة فهو زوال احلياة وتقابل الضدين عند 

  األشعريني فقيل هو عرض يعقب احلياة وقيل عرض ال يصح معه إحساس يعقب احلياة 
وىل عليه وضم مجيع أقطاره ونواحيه حىت ال ميكنه التخلص منه وال حميط الزجاجي هو من أحاط بالشيء إذا است -

فوته وقيل اإلحاطة حصر الشيء باملنع له من كل جهة قال الزجاجي حقيقة اإلحاطة بالشيء ضم أقطاره ونواحيه 
ا يدور ونظريه وسطا كإحاطة البيت مبن فيه واألوعية مبا حيلها وأصل مجيع ذلك راجع إىل معىن احلائط إلحاطته مب

عليه مث اتسع فيه واستعمل يف القدرة والعلم واإلهالك لتقارب املعاين وقال الكواش أصل اإلحاطة اإلحداق بالشيء 
  من مجيع جهاته ومنه احلائط وقال بعضهم اإلحاطة بالشيء واإلحداق به واإلطافة به نظائر يف اللغة 

وأجاز ابن مالك وغريه أن يقال يف السعة  -زه  -ن يفعل يكاد يهم ومل يفعل يقال كاد يفعل وال يقال كاد أ - ٢٠
  كاد أن يفعل 

  ومنه قول عمر رضي اهللا عنه ما كدت أصلي العصر حىت كادت الشمس أن تغرب 
  خيطف اخلطف أخذ الشيء بسرعة  -
لذي أظلم جيوز أن تكون مهزته للصريورة أي صار املوضع مظلما أو ذا ظالم وأن تكون للدخول يف الشيء كا -

  يف أجند وأصاف إذا دخل جندا أو يف الصيف 
  قاموا وقفوا وثبتوا يف مكاهنم ولو حرف يقتضي يف املاضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه  -
  شاء أراد كل شيء  -
الشيء مصدر شاء فإذا وصف به اهللا تعاىل فمعناه شاء وإذا وصف به غريه فمعناه الشيء والغالب خروجه عن  -

  ة واستعماله امسا غري مالحظ فيه اشتقاق املصدري
  يقال ما عندي شيء 

  قدير هو أبلغ من قادر وكالمها من القدرة وهو والقوة واالستطاعة مبعىن  -
يا أيها يا حرف نداء وقيل اسم فعل هو أنادي ومل يقع النداء يف القرآن مع كثرته إال هبا وينادى هبا القريب  - ٢١

  وغريه 
  ما فيه أل أو مناداة عبارتان  أي وصلة لنداء -
  ها حرف تنبيه  -
خلقكم اخللق االختراع بال مثال وأصله التقدير وخلقت األدمي قدرته وقال قطرب هو اإلجياد على تقدير  -

  وترتيب واخللق واإلجياد واإلحداث واإلبداع واالختراع واإلنشاء متقاربة 
فه لزوما فإذا قلت قمت قبل زيد فالتقدير قمت زمانا من قبلكم قبل ظرف زمان وأصله وصف ناب عن موصو -



  قبل زمان قيام زيد فحذف هذا كله وناب عنه قبل زيد 
  لعلكم لعل حرف توقع تكون للترجي يف احملبوب ولإلشفاق يف املكروه وال يستعمل إال يف املمكن  -
  فراشا الفراش املهاد أي ذللها لكم ومل جيعلها حزنة غليظة  - ٢٢

  وقيل الفراش الوطاء الذي يقعد عليه وينام ويتقلب عليه  -زه  -االستقرار عليها  ال ميكن
  بناء هي مصدر وقد يراد به املفعول من بيت أو قبة أو خباء أو طراف وأبنية العرب أخبيتهم  -
يقابله  واملاء معروف وعرفه بعضهم بأنه جوهر جسم شفاف ال لون له وما يظهر فيه من اللون لون ظرفه أو ما -

ووصفه الغزايل يف الوسيط بالتركيب ونوقش يف ذلك بأنه بسيط ويقصد للري وبعضهم بأنه جوهر سيال به قوام 
  احليوان 

  من الثمرات الثمرة ما خترجه الشجرة من مطعوم أو مشموم  -
الفا وقال أبو عبيدة وقيل الند املقاوم واملضاهى مثال كان أو ضدا أو خ -زه  -أندادا أمثاال ونظراء واحدهم ند  -

  واملفضل الند الضد 
  املناوىء من الندود وقال الزخمشري الند املثل وال يقال إال للمخالف املثل املناوىء 

  العبد لغة اململوك الذكر من جنس اإلنسان وقيل واإلنثى أيضا  - ٢٣
  فأتوا اإلتيان اجمليء  -
ا إىل منزلة أخرى إىل أن يستكمل القرآن كسور البناء بسورة السورة غري مهموزة منزلة يرتفع القارىء منه -

وقيل الدرجة  -زه  -وباهلمزة قطعة من القرآن على حدة من قوهلم أسأرت من كذا أي أبقيت وأفضلت منه فضلة 
الرفيعة ومسيت هبا سور القرآن ألن قارئها يشرف بقراءهتا على من مل تكن عنده كسور البناء وقيل لتمامها وكماهلا 

نه قيل للناقة التامة سورة أو ألهنا قطعة من القرآن من أسارت والسؤر فأصلها اهلمز وخففت قاله أبو عبيدة وم
  واهلمز فيها لغة 

  من مثله املماثلة تقع بأدىن مشاهبة وقد ذكر سيبويه أن مررت برجل مثلك حيتمل وجوها ثالثة  -
  وادعوا الدعاء اهلتف باسم املدعو  -
وهو مجع شهيد للمبالغة كعليم  -زه  -مسوا بذلك ألهنم يشهدوهنم وحيضروهنم إىل النار  شهداءكم آهلتكم -

  وعلماء وجيوز أن يكون مجع شاهد كشاعر وشعراء 
  " من " دون ظرف مكان مالزم للظرفية احلقيقية أو اجملازية وال يتصرف فيه بغري  -
  ه وال واسطة بينهما عند اجلمهور صادقني الصدق مقابله الكذب وهو مطابقة اخلرب للمخرب عن -
  ولن حرف نفي يف املستقبل  - ٢٤
  فاتقوا إحذروا  -
وقودها الوقود اسم ملا يوقد به وبالضم املصدر وجاء يف املصدر الفتح أيضا حكاه سيبويه واألخفش وهو أحد  -

  لطهور والولوع والقبول املصادر اليت جاءت على فعول بقلة قال ابن عصفور مل حيفظ منها سوى هذا والوضوء وا
  واحلجارة مجع احلجر والتاء فيه لتأكيد تأنيث اجلمع كالفحولة  -
  أعدت ادخرت وهيئت  -
بشري أي أخرب خربا يظهر أثره على البشرة وهي ظاهر اجللد والبشارة أول خرب يرد على اإلنسان من خري  - ٢٥

  از وقيل حقيقة فيكون مشتركا أو شر وأكثر استعماله يف اخلري واستعماله يف الشر قيل جم



  وعملوا الصاحلات العمل إجياد الشيء بعد أن مل يكن والصالح الفعل املستقيم وهو مقابل الفساد  -
جنات مجع جنة وهي يف اللغة البستان فيه خنل وشجر وقيل البستان الذي سترت أشجاره أرضه وكل شيء ستر  -

واجملن واجلنني فإن كان فيه كرم فهي فردوس واملراد هنا دار اهللا يف  شيئا فقد أجنه ومن ذلك اجلنة واجلنة واجلن
  اآلخرة 

  " من " حتتها حتت ظرف مكان ال يتصرف فيه بغري  -
األهنار مجع هنر وهو دون البحر وفوق اجلدول وأصله السعة وقيل هو نفس جمرى املاء أو املاء يف اجملرى املتسع  -

  قوالن 
  رة رزقا أي كلما أطعموا فاكهة منها كلما رزقوا منها من مث -
 -زه  -متشاهبا يشبه بعضه بعضا يف اجلودة واحلسن ويقال يشبه بعضه بعضا يف الصورة وخيتلف يف الطعم  -

  والتشابه تفاعل من الشبه والشبه املثل 
  معناه التماثل 

مرأته أيضا زوج وزوجة أزواج مجع زوج وهو الواحد الذي يكون آخر واثنان زوجان ويقال للرجل زوج وال -
  أقل 

مطهره يعين مما يف نساء اآلدميني من احليض واحلبل والغائط والبول وحنو ذلك هن مطهرات خلقا وخلقا حمببات  -
  والطهارة النظافة وهي النقاوة والنزاهة عن املستقذر ويف كون اجلنة فيها محل ووالدة قوالن  -زه  -وحمبات 

واخللود املكث يف احلياة أو امللك  -زه  -له وبه مسيت اجلنة دار اخللد وكذلك النار  خالدون باقون بقاء ال آخر -
  أو املكان مدة طويلة ال انتهاء هلا وهل يطلق على املدة الطويلة اليت هلا انتهاء بطريق احلقيقة أو اجملاز قوالن 

ن من خوف ما يعاب به ويذم وحمله يستحي االستحياء افتعال من احلياء وهو تغري وانكسار يعتري اإلنسا - ٢٦
الوجه ومنعه من القلب واشتقاقه من احلياة وضده القحة واحلياء واالستحياء واالخنزال واالنقماع واالنقالع متقاربة 

  املعىن وقيل االستحياء االمتناع واالرتداع 
م الذلة فيتعدى إىل أن يضرب مثال أن يذكر شبها وقيل معىن يضرب يبني وقيل معناه يضع من ضربت عليه -

  واحد وقيل معناه جيعل ويصري فيتعدي إىل مفعولني 
  بعوضة هي واحد البعوض وهي طائر صغري جدا معروف وهو يف  -

  فغلبت واشتقاقه من البعض مبعىن القطع " فعول " صفة على 
  كثر واألقل فما فوقها قيل يف الكرب وقيل يف الصغر وقال ابن قتيبة فوق من األضداد يطلق على األ -
  احلق الثابت الذي ال يسوغ إنكاره والباطل مقابله وهو املضمحل الزائل  -
أراد اإلرادة نقيضة الكراهية مصدر أردت الشيء إرادة طلبته وقيل اإلرادة املشيئة واملشهور ترادفهما فهي صفة  -

و حالة دون حالة أو زمان دون خمصصة ألحد طريف املمكن مبا هو جائز عليه وجود أو عدم أو هيئة دون هيئة أ
زمان ومجيع ما ميكن أن يتصف به املمكن بدال من خالفه أو ضده او نقيضه أو مثله متيزا هبا يف الشاهد ال جيب هلا 

حضور مرادها ويف حق اهللا تعاىل حيق هلا ذلك ألهنا يف الشاهد عرض خملوق مصرف بالقدرة اإلهلية واملشيئة الربانية 
  ق اهللا تعاىل معين ليس بعرض واجب الوجود متعلقة لذاهتا أزلية أبدية واجبة النفوذ مبا تعلقت به هي ومرادها يف ح

  كثريا ضد القليل  -
الفاسقني اخلارجني عن أمر اهللا عز و جل وقوله ففسق عن أمر ربه خرج عنه وكل خارج عن أمر اهللا فهو فاسق  -



 -زه  -وحكي عن العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها فأعظم الفسق الشرك باهللا مث ما أدى إىل معاصيه 
  وقيل الفاسق شرعا اخلارج عن احلق وجاء يف مضارعه الضم والكسر 

قال ابن األعرايب مل يسمع قط يف كالم اجلاهلية وال يف شعرهم فاسق قال وهذا عجيب وهو كالم عريب قلت قال 
  تكلم علي معىن الفسق قول الشاعر ملا " الزاهر " القرطيب قد ذكر ابن األنباري يف 

  فواسقا عن قصدهن جوائرا ... يذهنب يف جند وعورا غائرا 
والنقض فك تركيب الشيء ورده  -زه  -ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه امليثاق العهد مفعال من الوثيقة  - ٢٧

هد إليه يف كذا وصاه به ووثقه عليه إىل ما كان عليه أوال فنقض البناء هدمه ونقض املربم حله والعهد املوثوق وع
والعهد يف كالم العرب له ستة حامل الوصية والضمان واألمر وااللتقاء والرؤية والترك وأما امليثاق فالعهد املؤكد 

  باليمني وامليثاق الوثيقة كامليعاد مبعىن الوعد وامليالد مبعىن الوالدة 
  أن يكون بينهما حاجز غريمها ويقطعون القطع فصل الشيء عن الشيء حبيث ميكن  -
اخلاسرون املغبونون الستدالهلم لنقض بالوفاء والقطع بالوصل والفساد بالصالح قال العزيري خسروا أنفسهم  -

  غبنوها انتهى وقيل اخلسار النقصان أو اهلالك 
إذا استقام واعتدل مث  استوى إىل السماء قصد إىل بنائها واالستواء االعتدال واالستقامة استوى العود وغريه - ٢٩

  قيل استوي إليه كالسهم املرسل إذا قصده قصدا مستويا من غري أن يلوي على شيء 
  فسواهن أي جعلهن ال تفاوت فيهن والتسوية التقومي والتعديل  -
  زعم أبو عبيدة وابن قتيبة أن إذ هنا صلة وبعضهم أهنا مبعىن قد وقيل غري ذلك  -زه  -إذ وقت ماض  - ٣٠
  يفة اخلليفة هو الذي قام مقام غريه يف األمر الذي جعل إليه خل -
السفك الصب واإلراقة وال يستعمل إال يف الدم ويقال سفك وأسفك وسفك  -زه  -ويسفك الدماء يصبها  -

  مبعىن ويف مضارع اجملرد الكسر والضم 
  التسبيح تنزيه اهللا وتربيئه عن السوء  -زه  -نسبح حبمدك نصلي وحنمدك  -
  ستعمل إال هللا تعاىل وأصله من السبح وهو اجلري واملسبح جار يف تنزيه اهللا تعاىل ي

والتقديس التطهري ومنه بيت املقدس واألرض املقدسة وقال الزخمشري هو من قدس يف  -زه  -ونقدس نطهر  -
  األرض إذا ذهب فيها وأبعد 

ومن زعم أنه افعل مشتق من األدمة وهي  آدم اسم أعجمي كآزر وغابر ممنوع الصرف للعملية والعجمة - ٣١
كالسمرة أو من أدمي األرض وهو وجهها فغري صواب ألن االشتقاق ال يكون يف األمساء العجمية وقيل هو عربي 

من األدام وهو التراب ومن زعم أنه فاعل من أدمي األرض فاهلمزة الثانية عنده زائدة خبالف األول فعنده األوىل هي 
  ظاهر لعدم صرفه وأبعد الطربي يف زعمه أنه فعل رباعي مسي به الزائدة فخطأه 

  مث عرضهم عرض الشيء أظهاره حني تعرف جهته  -
  أنبئوين اإلنباء اإلخبار  -
  وسبحان علم علي التسبيح  -زه  -سبحانك تنزيه وتربيء للرب جل وعز  - ٣٢
  عما يريده  احلكيم فعيل مبعين مفعل من أحكم الشيء أتقنه ومنعه من اخلروج -
  تبدون تظهرون  - ٣٣
  تكتمون ختفون  -



قلنا للمالئكة للمالئكة مذهب العرب إذا أخرب الرئيس منها عن نفسه قال قلنا صنعنا لعلمه بأن أتباعه  - ٣٤
يفعلون بأمره كفعله وجيرون على مثل أمره مث كثر االستعمال لذلك حىت صار الرجل من السوق يقول فعلنا 

وحكى احلريري خالفا يف علة نون اجلمع يف كالم اهللا تعاىل فقيل للعظمة  -زه  -ما ذكرت لك وصنعنا واألصل 
وليس ملخلوق أن ينازعه فيها فعلى هذا يكره استعمال امللوك هلا يف قوهلم فعلنا كذا وقيل ملا كانت تصاريف أقضيته 

م موارد اجلمع فعلى هذا جيوز أن يستعمل تعاىل جتري على أيدي خلقه فنزلت أفعاهلم منزلة فعله فلذلك ورد الكال
  النون من مل يباشر الفعل أو العمل بنفسه 

اسجدوا السجود التذلل واخلضوع وقال ابن السكيت هو امليل وقال بعضهم سجد وضع جبهته باألرض  -
  وأسجد ميل رأسه واحنىن 

للعجمة والعلمية وهذا هو  -ه ز -إبليس إفعيل من أبلس أي يئس ويقال هو اسم أعجمي فلذلك ال ينصرف  -
  املشهور واعتل من قال باالشتقاق فيه عن 

الصرف بأنه ال نظري له يف األمساء ورد بإغريض وإزميل وإحريط وإجفيل وإعليط وإصليط وإحليط وإكليل 
تقا وإحريض وقيل شبه باألمساء األعجمية فامتنع الصرف للعلمية وشبه العجمة وشبه العجمة هو أنه وإن كان مش

  من اإلبالس فإنه مل يسم به أحد من العرب فصار خاصا مبن أطلقه اهللا عليه فكأنه دخيل يف لساهنم وهو علم مرجتل 
  أىب امتنع  -
  واستكرب تكرب  -
  رغدا كثريا واسعا بال عناء وهو اخلصب بلغة طيء  - ٣٥
  حيث ظرف مكان مبهم مالزم الظرفية  -
التحرمي قوالن للمفسرين حكامها اإلمام فخر الدين ورجح األول لكونه أليق  وال تقربا هذا النهي للتنزيه أو -

  مبنصب نبوة آدم 
الظاملني الظلم وضع الشيء يف غري موضعه ومنه قوهلم من أشبه اباه فما ظلم أي فما وضع الشيء يف غري موضعه  -
رض اليت مل متطر ومعناه راجع إىل هذا أصله مث يطلق على الشرك وعلى اجلحد وعلى النقص واملظلومة األ -زه  -

  النقص 
وقوله أي استزهلما يعين أنه من  -زه  -فأزهلما أي استزهلما يقال أزللته فزل وأزاهلما جنامها يقال أزلته فزال  - ٣٦

باب ورود أفعل مبعىن استفعل وإال فمادهتما واحدة ومن جهل أحدمها جهل اآلخر وأزل وأزال من مادتني خمتلفتني 
أزل من املضاعف وهو من الزلل والزلل عثور القدم يقال زلت قدمه وزلت به النعل والزلل يف الرأي والنظر ألن 

جماز وأزال من األجوف وهو من الزوال وأصله التحية واهلمزة يف كال الفعلني للتعدية وأفادت أن أزل وأزآل 
يزال وزال يزيل واملعاين خمتلفة واألول  مطاوعان وأن مطاوع أزل زل ومطاوع أزال زال ويقال زال يزول وزال

تام قاصر ومعناه االنتقال ومنه إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال والثاين ناقص ومعناه منفي ولذلك إذا 
  دخل عليه النايف كان معناه اإلثبات حنو ما زال زيد عاملا والثالث تام متعد يقال زل ضأنك من معزك زيال أي ميز 

   مرجع الضمري أقوال اجلنة أو الشجرة أو الطاعة أو السماء وقيل غري ذلك عنها يف -
" اهبطوا مصرا " ويقال علو سفل بالضم والكسر مجيعا  -زه  -اهبطوا اهلبوط االحنطاط من علو إىل سفل  -

   انزلوها ويف عني مضارعة الكسر والضم واهلبوط بالفتح موضع النزول وقال املفضل اهلبوط اخلروج عن
  وهو أيضا الدخول فيها من األضداد ويقال يف احنطاط املنزلة جماز وهلذا قال الفراء واهلبوا الذل 



بعضكم أصل بعض مصدر بعض يبعض بعضا أي قطع ويطلق على اجلزء ويقابله كل ومها معرفتان لصدور احلال  -
ضافة ومن مثة ال تدخل عليهما أداة منهما يف فصيح الكالم قالوا مررت ببعض قائما وبكل جالسا وينوي فيهما اإل

  التعريف ولذلك خطأ من قال بدل البعض من الكل 
عدو العداوة جماوزة احلد يقال عدا فالن طوره إذا جاوزه وقيل هي اختالف القلوب والتباعد هبا من عدويت  -

 والعدو يكون للواحد اجلبل ومها طرفاه ومسيا بذلك لبعد ما بينهما وقيل من عدا أي ظلم وكلها متقاربة معىن
  واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث 

مستقر مستفعل من القرار وهو اللبث واإلقامة وهو مشترك بني املصدر وامسا الزمان واملكان واملفعول واستفعل  -
  فيه مبعىن فعل إذ استقر وقر مبعىن 

  ومتاع إىل حني إىل أجل وحني غاية ووقت أيضا وزمان غري حمدود وقد  -
املتاع البلغة وهو مأخوذ من متع النهار إذا ارتفع فيطلق على ما يتحصل لإلنسان من عرض  -زه  -جييء حمدودا 

أي يف هذا املوضع بواسطة إىل " غاية " الدنيا وعلى الزاد وعلى االنتفاع بالنساء وعلى اللكينونة على النعيم وقوله 
  دود إىل آخره أي احلني اسم الزمان املبهم وقد يتعني بالقرائن املوضوعة لذلك والوقت أعم من الزمان وقوله غري حم

تلقى تفعل من اللقاء حنو تعدى من العد وقبل مبعىن استقبل ومنه تلقى  -زه  -فتلقى آدم أي قبل وأخذ  - ٣٧
ال التلقي فالن فالنا استقبله ويتلقى الوحي أي يستقبله ويأخذه ويتلقفه وخرجنا نتلقى احلجيج نستقبلهم وقال القف

  التعرض للقائم يوضع موضع القبول واألخذ ومنه وإنك لتلقى القرءآن وتلقيت هذه الكلمة من فالن اختذهتا منه 
وأصل  -زه  -فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم التواب هو اهللا يتوب على العباد والتواب من الناس التائب  -

عدي بعلى ضمن معىن العطف وهي من العبد رجوع وإقالع عن  التوبة الرجوع تاب يتوب توبا وتوبة ومتابا فإذا
  الذنب ومن اهللا قبول ورمحة 

  تبع مبعىن حلق ومبعىن تال ومبعىن اقتدى  - ٣٨
  خوف أي فزع واخلوف توقع مكروه يف املستقبل وضده األمن  -
لظ من األرض وضده حيزنون احلزن غلظ اهلم لفوت املرغوب يف املاضي واحلال مأخوذ من احلزن وهو ما غ -

  السرور 
" إسرا " ممنوع الصرف للعلمية والعجمة وقد ذكروا أنه مركب من  -زه  -إسراءيل يعقوب عليه السالم  - ٤٠

اسم من أمساء اهللا تعاىل فكأنه عبداهللا وذلك باللسان العرباين فيكون مثل جربائيل وميكائيل " إيل " وهو العبد و 
  الم وقيل غري ذلك وإسرافيل وعزرائيل عليهم الس

اذكروا الذكر بضم الذال وكسرها لغتان مبعىن واحد وقال الكسائي بالكسر ضد الصمت وبالضم ضد النسيان  -
  وهو مبعىن التيقظ والتنبه ويقال اجعله منك على ذكر 

  نعميت النعمة اسم للشيء املنعم به وكثريا ما جييء فعل مبعىن مفعول كالذبح والنقض والطحن  -
  فوا أدوه وافيا تاما والوفاء متام الشيء ووىف وأوىف ووىف لغات مبعىن واحد أو -
فارهبون خافون وإمنا حذفت الياء ألهنا يف رأس آية ورءوس اآلي ينوى الوقف عليها والوقف على الياء يستثقل  -

  الرهب  -زه  -فاستغنوا عنها بالكسرة 
  والرهبة اخلوف واخلشية 

اد مطابق للمخرب به وقيل قول نفساين تابع لالعتقاد املذكور ومها قوالن لألشعري مصدقا التصديق اعتق - ٤١



  أرجحهما الثاين والتكذيب يقابله 
آيات عالمات وعجائب أيضا وآية من القرآن كالم متصل إىل انقطاعه وقيل إن معىن آية من القرآن مجاعة  -

اآلية من القرآن عسر والتعريفان ال يطردان وال  ويف حد -زه  -حروف يقال خرج القوم بآيتهم أي جبماعتهم 
  ينعكسان 

  مثنا هو العوض املبذول يف مقابلة العني املبيعة  -
  واللبس اخللط تقول العرب لبست الشيء بالشيء خلطته والتبس به اختلط  -زه  -تلبسوا ختلطوا  - ٤٢
اء وهو قول اخلليل وأيب زيد والثاين الذلة واركعوا الركوع له معنيان يف اللغة أحدمها التطامن واالحنن - ٤٣

  واخلضوع وهو قول املفضل واألصمعي 
  وله معان أخر الصلة وبررت أبر برا فأنا بار  -زه  -الرب الدين والطاعة  - ٤٤
وتنسون النسيان ضد الذكر وهو السهو احلادث بعد حصول العلم ويطلق أيضا على الترك وهو املراد هنا  -

  وضده الفعل 
  تتلون تقرءون ومسيت القراءة تالوة ألن اآليات أو الكلمات أو احلروف يتلو بعضها بعضا يف الذكر التلو التبع  -
تعقلون العاقل الذي حيبس نفسه ويردها عن هواها ومن هذا قوهلم اعتقل لسان فالن إذا حبس ومنع من الكالم  -
نقيض احلمق وقيل ضد اجلهل وأصله املنع وقيل الشد ألنه وللعقل حمامل منها اإلدراك املانع من اخلطأ وهو  -زه  -

  يشد على املعىن الذي يفهمه يف قلبه 
  الصرب حبس النفس على املكروه وقيل حبسها عما تسارع إليه  - ٤٥
واخلشوع قريب من اخلضوع وأصله اللني والسهولة وقيل االستكانة والتذلل وقال  -زه  -اخلاشعني املتواضعني  -

  ضوع يف البدن الليث اخل
  واخلشوع يف البدن والبصر والصوت 

وهو حقيقة يف التردد  -زه  -يظنون أهنم مالقوا رهبم أي يوقنون ويظنون أيضا يشكون والظن من األضداد  - ٤٦
  بني جائزين جماز يف اليقني 

ك على نساء العاملني فضلتكم على العاملني أي عاملي دهرهم ذلك ال على سائر العاملني فكذلك قوله واصطفا - ٤٧
وفضل فعل من الفضل  -زه  -أي عاملي دهرها وكما فضلت خدجية وفاطمة بنت رسول اهللا على نساء أمة حممد 

وهو الزيادة وفعله فضل يفضل بالضم وأما يف الفضلة من الشيء وهي البقية فيقال كذلك ويقال فضل يفضل 
  ملضارع على التداخل كسمع يسمع ورمبا قيل بالكسر من املاضي والضم من ا

ال جتزي نفس عن نفس شيئا أي ال تقضي وال تغين عنها شيئا يقال جزى فالن عين أي ناب عين وأجزأين  - ٤٨
واجلزاء  -زه  -كفاين ويقال أجزى فالن دينه أي قضاه وجتازى فالن دين فالن أي تقاضاه واملتجازى هو املتقاضى 

  إلغناء القضاء عن املفضل واملكافأة واإلجزاء ا
  وال يقبل منها شفاعة قبول الشيء التوجه إليه والشفاعة ضم غريه إىل وسيلته  -
  وال يؤخذ منها عدل أي فدية ومثله وإن تعدل كل عدل ال يؤخذ منها  -
  ينصرون النصر العون  -زه  -
  جنيناكم النجاة التنجية من اهللكة بعد الوقوع فيها واألصل اإللقاء بنجوة  - ٤٩
قيل اآلل مبعىن األهل وألفه بدل من هاء وتصغريه أهيل وقيل اآلل من يؤول  -زه  -عون قومه وأهل دينه آل فر -



إليك يف قرابة أو راي أو مذهب فألفه بدل من واو وتصغريه أويل قال األخفش ال يضاف إال إىل الر ئيس األعظم 
للعلمية والعجمة قال البيهقي هو اسم ملن  حنو آل حممد وآل فرعون ألنه رئيسهم يف الضاللة وفرعون ال ينصرف

ملك القبط ومصر وقال غريه علم ملن ملك العمالقة كما قيل قيصر ملن ملك الروم وكسرى ملن ملك الفرس 
  والنجاشي ملن ملك احلبشة وتبع ملن ملك اليمن 

يقال سامه خبطة خسف  واألول قول أيب عبيدة ومنه -زه  -يسومونكم يولونكم ويقال يريدونه منكم ويطلبونه  -
أواله وإياه والثاين من مساومة البيع وقيل سامه كلفه العمل الشاق وقيل معناه يعلمونكم من السيماء وهي العالمة 

  وقيل يرسلون عليكم من إرسال اإلبل املرعى 
 سوء العذاب أشده والسوء اسم جامع لآلفات وهو مصدر ساء يسوء سوء أي أحزن مث استعمل يف كل ما -

  يستقبح يقال أعوذ باهللا من 
  اخللق وسوء الفعل يراد قبحهما 

واالستحياء اإلبقاء حيا واستفعل فيه مبعىن أفعل  -زه  -ويستحيون نساءكم يستفعلون من احلياة أي يستبقوهنن  -
ستغفر أي استحيا وأحيا مبعىن قوهلم آبل واستبأل وقيل طلب احليا وهو الفرج فيكون استفعل على بابه للطلب حنو ا

  طلب الغفران 
وقيل البالء يف األصل االختبار باله يبلوه بالء مث صار يطلق  -زه  -بالء على ثالثة أوجه نعمة واختبار ومكروه  -

  على املكروه والشدة ويقال أبلى بالنعمة وبلي بالشدة وقد يدخل أحدمها على اآلخر فيقال باله باخلري وأباله بالشر 
وأصل الفرق الفصل بني الشيئني والفرق ضد اجلمع وضد الفصل  -زه  -ر أي فلقناه لكم فرقنا بكم البح - ٥٠

الوصل والشق والصدع وضدمها االلتئام والتمييز ضده االختالط وقيل يقال فرق يف املعاين وفرق يف األجسام وهو 
  غري مستقيم 

  تنظرون أي تبصرون  -
  ري وأوعد يف الشر وكذلك اإليعاد والوعيد واعدنا وعد يف اخلري والشر والوعد يف اخل - ٥١
وهو الشجر " شا " وهو املاء و " مو " موسى اسم أعجمي ال ينصرف للعجمة والعلمية ويقال هو مركب من  -

  فلما عرب بدلوا شينه سينا 
عنك  عفونا عنكم أي حمونا عنكم ذنوبكم ومنه عفا اهللا عنك أي حما - ٣٥٢اختذمت االختاذ افتعال من األخذ  -

  وعفا عنه بني معان  -زه  -ذنوبك 
تشكرون أي جتازون على اإلحسان فيقال شكرت الرجل إذا جازيته على إحسانه إما بفعل وإما بثناء واهللا تعاىل  -

  والشكر هو الثناء على أيد املنعم وقيل إظهار النعمة  -زه  -امسه شكور أي مثيب عباده على أعماهلم 
  احلق والباطل  الفرقان ما فرق بني - ٥٣
  ويقال إن خلق وبرأ وأنشأ وأبدع نظائر  -زه  -بارئكم خالقكم  - ٥٤
  نرى نبصر  - ٥٥
  ومنه اجلهر ضد السر  -زه  -جهرة عالنية  -
  وقيل  -زه  -الغمام سحاب أبيض مسي بذلك ألنه يغم السماء أي يسترها  - ٥٧

  هو اسم جنس بينه وبني مفرده التاء يقال غمامة وغمام 
  املن شيء حلو كان يسقط على شجرهم فيجتنونه فيأكلونه ويقال املن الترجنبني  -



  السلوى طائر يشبه السماين ال واحد له قيل واشتقاق السلوى من السلوة ألنه لطبيه يسلي عن غريه  -
  طيبات الطيب فيعل من طاب يطيب وهو اللذيذ  -
إرادتنا حطة ومسألتنا حطة ويقال الرفع على أهنم أمروا  حطة مصدر حط عنا ذنوبنا حطة والرفع على تقدير - ٥٨

وقيل حطة هيئة وحال كاخلطة واجللسة واحلط اإلزالة  -زه  -هبذا اللفظ وقال املفسرون تفسري حطة ال إله إال اهللا 
كى وفسرها بعضهم بالتوبة وهو تفسري بالالزم ال باملرادف ألن من حط عنه الذنب فقد تيب عليه وحطة مفرد وحم
القول مجلة فاحتيج إىل تقدير مصحح للجملة وقيل التقدير دخولنا الباب كما أمرنا حطة أي باب حطة يف هذه 

  القرية ونستقر فيها وقيل غري ذلك 
  نغفر نستر  -
  خطاياكم مجع خطيئة وهي فعيلة من اخلطأ وهو العدول عن القصد ويقال  -

  خطىء الشيء أصابه بغري قصد وأخطأ إذا تعمد 
احملسنني مجع حمسن وهو اسم فاعل من أحسن إذا أتى باحلسن وأحسن الشيء إذا أتى به حسنا وأحسن إىل فالن  -

  أسدى إليه خريا واإلحسان واإلنعام واإلفضال نظائر 
  فبدل التبديل تغيري الشيء بآخر تقول هذا بدل هذا أي عوضه  - ٥٩
  وتكسر راؤه وتضم  -زه  -فنا عنهم الرجز أي العذاب رجزا الرجز العذاب بلغة بلى لقوله تعاىل فلما كش -
  استسقى طلب السقيا  - ٦٠
  انفجرت االنفجار انصداع شيء من شيء ومنه الفجر والفجور  -
  مشرهبم هو مفعل من الشراب يكون للمصدر والزمان واملكان  -
ثيا عث وعاث يعيث عيثا وعيوثا يقال عثا يعثو عثوا وعثى ع -زه  -تعثوا العثو والعيث والعثي أشد الفساد  -

  ومعاثا وعث يعت كذلك ومنه عثة الصوف وهي السوسة اليت تلحسه 
  طعام هو اسم ملا يطعم كالعطاء اسم ملا يعطى  - ٦١
  واحد الواحد ال يتبعض وال يضم إليه بأن يقال وحد حيد وحدا وحدة إذا انفرد  -
  اء فادع الدعاء التصويت باسم املدعو على سبيل الند -
  تنبت اإلنبات هو اإلخراج ملا من شأنه النمو  -
بقلها البقل جنس مندرج فيه النبات الرطب مما يأكله الناس والبهائم يقال فيه بقلت األرض وأبقلت أي صارت  -

  ذا بقل 
وقثائها القثاء اسم جنس واحدة قثاءه بضم القاف وكسرها وهو هذا املعروف وقال اخلليل هو اخليار ويقال  -

  أرض ومعناه كثرية القثاء 
وفومها الفوم احلنطة واخلبز مجيعا يقال فوموا أي اختبزوا ويقال الفوم الثوم أبدلت الفاء ثاء كما قالوا جدث  -

وجدف للقرب وقيل الفوم احلنطة فقط وقيل احلبوب اليت ختبز وقيل السنبلة وقيل احلبوب اليت تؤكل وقيل عقدة يف 
اللحم وكل لقمة كبرية وقيل احلمص والثوم بأن الفاء بدل من الثاء معزوة إىل  البصل وكل قطعة عظيمة يف

  الكسائي والفراء والنضر بن مشيل وغريهم 
أدىن أفعل تفضيل من الدنو وهو القرب وقال األخفش من الدناءة وهي اخلسة والرداءة خففت اهلمزة بإبداهلا  -

  ألفا وقيل من الدون أي أحط يف املنزلة وأصله 



  أدون فصار وزنه أفلع 
مصرا املصر البلد مشتق من مصرت الشاة أمصرها مصرا حلبت كل شيء يف ضرعها وقيل املصر احلد بني  -

األرضني وقرىء بغري تنوين فاملراد به مصر فرعون واستشكل وعلى التنوين هل املراد مصر غري معني ال من الشام 
  يت املقدس أو مصر فرعون أقوال وال من غريه أو من أمصار الشام أو معني هو ب

وضربت عليهم الذلة واملسكنة أي الزموها والذلة الذل وهو الصغار واملسكنة مصدر سكن وقيل املسكنة فقر  -
والذل اخلضوع وذهاب  -زه  -النفس ال يوجد يهودي موسر وال فقري غين النفس وإن تعمد إلزالة ذلك عنه 

ل الذلة هيئة من الذل كاجللسة واملسكنة مفعلة من السكون قيل ومنه مسى العزة وهو مصدر ذل يذل ذلة وذال وقي
  املسكني لقلة حركاته وفتور نشاطه 

وباءوا بغضب من اهللا انصرفوا بذلك وقيل استوجبوا بلغة جرهم وال يقال باء بكذا إإل يف الشر ويقال باء بكذا  -
  وقيل غري ذلك  -زه  -إذا أقر به 

  النقياد لألمر والنهي عصوا العصيان عدم ا -
وسيأيت الكالم  -زه  -هادوا هتودوا أي صاروا يهودا وهادوا تابوا ايضا من قوله إنا هدنا إليك أي تبنا  - ٦٢

  على لفظ يهود 
والنصارى مجع نصران ونصرانه مثل ندمان وندمانه قاله سيبويه وأنه ال يستعمل يف الكالم إال بياء النسب  -

واحد النصارى نصري كمهري ومهارى وقيل هو منسوب إىل نصرة وهي قرية نزهلا عيسى كلحيان وقال اخلليل 
  وقال قتادة نسبوا إىل ناصرة وهي قرية نزلوها فعلى هذا يكون من تغيري النسب  Eعلى نبينا و

جت والصابئني أي اخلارجني من دين إىل دين يقال صبأ فالن إذا خرج من دينه إىل دين آخر وصبأت النجوم خر -
  وفيهم أقوال للمفسرين شىت  -زه  -من مطالعها وصبأ نابه خرج 

  أجرهم هو مصدر أجر يأجر ويطلق على املأجور به وهو الثواب  -
أي اسم لكل جبل وقيل اجلبل املنبت  -زه  -الطور اجلبل وافقت لغة العرب يف هذا احلرف لغة السريانية  - ٦٣

 موسى على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم وأصله الناحية ومنه طور دون غريه وقيل اجلبل الذي ناجى عليه اهللا
  الدار 

  بقوة أي شدة وهي مصدر قوي يقوى  -
  توليتم التويل اإلعراض بعد اإلقبال  - ٦٤
السبت اسم ليوم معلوم مأخوذ من السبت الذي هو القطع أو من السبات وهو الدعة والراحة وأنكر هذا  - ٦٥

  ال ال يعرف يف كالم العرب سبت مبعىن استراح ابن اجلوزي وق
خاسئني أي باعدين ومبعدين أيضا أو صاغرين بلغة كنانة وهو إبعاد املكروه ويقال خسأت الكلب وخسأ الكلب  -
  واخلسوء الصغار والطرد  -زه  -
السبت عربة ملا بني نكاال عقوبة وتنكيال وقيل معىن فجعلناها نكاال ملا بني يديها أي جعلنا قرية أصحاب  - ٦٦

والنكال العربة وأصله املنع والنكال القيد وقال مقاتل النكال  -زه  -يديها من القرى وما خلفها ليتعظوا هبم 
  العقوبة 

  موعظة ختويف سوء العاقبة وهي مفعلة من الوعظ وهو االدكار يف اخلري مبا يرق له القلب  -
  قع على الذكر قيل مسيت بذلك ألهنا تبقر األرض أي تشقها للحرث بقرة األنثى من احليوان املعروف وقد ي - ٦٧



  أعوذ أعتصم  -
  فارض مسنة أي اليت انقطعت والدهتا من الكرب مسيت بذلك ألهنا  - ٦٨

  سنها أي قطعتها وبلغت آخرها 
  بكر صغرية وزاد بعضهم اليت مل تلد من الصغر وقال ابن قتيبة اليت ولدت ولدا واحدا  -
  وقيل اليت ولدت بطنا أو بطنني  -زه  -ف بني الصغرية والكبرية عوان نص -
  بني ظرف مكان متوسط التصرف  -
الناصع اخلالص  -زه  -صفراء فاقع لوهنا أي سوداء ناصع لوهنا وجيوز أن يكون صفراء وصفر من الصفرة  - ٦٩

يقال أصفر فاقع ووارس كما  من كل شيء صفرة كانت أو غريها وقيل الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأبلغه
  يقال أسود حالك وحانك وأبيض يقق وهلق وأمحر قاين وأخضر ناضر ومدهام وأزرق خطباين 

تسر السرور لذة يف القلب عند حصول نفع أو توقعه أو رؤية أمر يعجب وقيل السرور والفرح واحلبور واجلذل  -
  نظائر ويقابل السرور الغم 

  بعضا  تشابه علينا يشبه بعضه - ٧٠
ذلول تثري األرض أي تذللها للحرث يقال يف الدواب دابة ذلول بينة الذل بكسر الذال ويف الناس يقال  - ٧١

  وقيل الذلول الربض الذي زالت صعوبته  -زه  -رجل ذليل بني الذل بضم الذال 
  واإلثارة االستخراج والقلقلة من مكان إىل مكان 

  أي ليست بناضحة تسقى األرض املزروعة  -زه  -قي الزرع وال تسقي احلرث ال يسىن عليها لتس -
  مسلمة أي خملصة مربأة من العيوب يقال سلم له كذا سالما وسالمة أي خلص مثل اللذاذ واللذاذة  -
 -زه  -ال شية فيها اصلها وشية فلحقها من النقص ما حلق زنة وعدة واملعىن ال لون فيها سوى لون مجيع جلدها  -

وشى الثوب يشي وشيا وشية حسنه وزينه خبطوط خمتلفة األنواع واأللوان ومنه قيل للساعي يف  والشية مصدر
  اإلفساد بني الناس واش ألنه حيسن كذبه عندهم حىت يقبل منه والشية اللمعة املخالفة للون 

  اآلن ظرف زمان حضر مجيعه أو بعضه  -
  قتيل أي ألقى بعضكم ذلك ادارأمت أصله تدارأمت أي تدافعتم واختلفتم يف ال - ٧٢

بعض فأدغمت التاء يف الدال ألهنما من خمرج واحد فلما أدغمت سكنت فاجتلبت هلا مهزة الوصل لالبتداء 
  والدرء الدفع ومنه ويدرؤا عنها العذاب  -زه  -وكذلك اداركوا واطرينا وما أشبه ذلك 

يابس جاف عن الذكر غري قابله قست قلوبكم يبست وصلبت وقلب قاس وجاس وعاس وعات أي صلب  - ٦٣
  والقساوة غلظ القلب وصالبته يقال قسا يقسوا قسوا وقسوة وقساوة وحسا وعسا متقاربة  -زه  -
  واخلشية اخلوف مع تعظيم املخشى  - ٧٤
  والغفلة والسهو والنسيان متقاربة  -
  أفتطمعون الطمع رجاء الشيء والرغبة فيه  - ٧٥
  فريق منهم طائفة منهم  -
  رفونه يقلبونه ويغريونه حي -
  فتح علم وقيل أنزل وقيل حكم ويقال للقاضي الفتاح وأصل الفتح إزالة اإلغالق  - ٧٦
أميون الذين ال يكتبون واحدهم أمي منسوب إىل األمة األمية اليت هي على أصل والدات أمهاهتا مل تتعلم  - ٧٨



  ترىب معها ومل تربه الرجال فيعلم ما تعلمه الرجال وقيل منسوب إىل األم ألنه  -زه  -الكتابة وال قراءهتا 
أماين مجع أمنية وهي التالوة ومنه قوله تعاىل إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته أي إذا تال ألقى الشيطان يف تالوته  -

 واألماين األكاذيب أيضا ومنه قول عثمان رضي اهللا عنه ما متنيت منذ أسلمت أي ما كذبت وقول بعض العرب
  البن ذؤاب وهو حيدث أهذا شيء رويته أم شيء متنيته أي افتعلته واألماين أيضا ما يتمناه اإلنسان ويشتهيه 

ويل كلمة تقال عند اهللكة وقيل واد يف جهنم وقال األصمعي ويل قبوح وويس استغفار وويح ترحم وقيل  - ٧٩
  عذاب وقيل اهلالك يستعمل ملن ال يرجى خالصه هو جبل يف النار وقيل واد من صديد يف جهنم وقيل الشديد من ال

  متسنا تصيبنا واملس اجلمع بني الشيئني على هناية القرب معدودة من العدد  - ٨٠
املساكني مجع مسكني وهو مفعيل من السكون وهو الذي سكنه الفقر أي قلل حركته قال يونس املسكني  - ٨٣

وقال األصمعي بل املسكني أحسن من الفقري ألن اهللا تعاىل قال أما الذي ال شيء له والفقري الذي له بعض ما يقيمه 
ويف األسوء حاال  -زه  -السفينة فكانت ملساكني فأخرب أن املسكني له سفينة من سفن البحر وهي تساوي مجلة 

  منهما مذهبان للعلماء وما احتج به يف 
  نزاع 

صف أي قوال حسنا واحلسن مصدر أي قوال ذا حسنا احلسن واحلسن لغتان كالبخل والبخل وقيل احلسن و -
  حسن 
  أقررمت اعترفتم االعتراف اإلخبار على طريق اإلجياب بنعم  - ٨٤
واملظاهرة واملعاونة واحد وأصله تتظاهرون فأدغم التاء بعض  -زه  -تظاهرون عليهم تعاونون عليهم  - ٨٥

  وحذفها بعض 
  عليه اللوم  باإلمث مبا فيه إمث واإلمث الفعل الذي يستحق -
  وهو جماوزة احلد وقيل العدوان اإلفراط يف الظلم  -زه  -والعدوان هو التعدي والظلم  -
  أسارى مجع أسرى وأسرى مجع أسري فهو مجع اجلمع وأصله الشد باألسر وهو القد  -
  تفادوهم الفداء البدل من الشيء صيانة له وقيل إن فادى وفدى مبعىن  -
  ة على اخلري بالثواب وعلى الشر بالعقاب جزاء اجلزاء املقابل -
  قال ابن السراج يصلح ان يكون  -زه  -خزي هوان وهالك ايضا  -

  من اخلزاية وهو أن يقف موقفا يستحىي منه 
  يردون يصرفون والرد الرجع  -
  أشد العذاب هو الذي ال روح فيه وال فرج وقيل إىل أشد من عذاب الدنيا  -
  والتقفية إحلاق الشيء بغريه  -زه  -ه من القفا تقول قفوت الرجل إذا سرت خلفه قفينا أتبعنا وأصل - ٨٧
والرسل مجع رسول وهو املؤدى عن اهللا ما أوحاه إليه املبان عن غريه باملعجزة الدالة على صدقه واشتقاقه من  -

  الرسل وهو اللني 
  واأليد واألد القوة  -زه  -أيدناه قويناه  -
يل عليه السالم مسي بذلك ألنه يأيت مبا فيه حياة القلوب وقيل االسم الذي كان حييي به روح القدس هو جرب -

  املوتى ويعمل العجائب به وقيل هو اإلجنيل 
  هتوى أنفسكم أي متيل واهلوى يف احملبة إمنا هو ميل النفس إىل من حتبه  -



تقول كأهنا يف غلف ومن قرأ غلف  غلف مجع أغلف وهو كل شيء جعلته يف غالف أي قلوبنا حمجوبة عما - ٨٨
بضم الالم أراد مجع غالف وتسكني الالم فيه جائز أيضا مثل كتب وكتب أي قلوبنا أوعية للعلم فكيف جتيئنا مبا 

  ليس عندنا 
  مبا ليس عندنا 

  واللعن والطرد واحد وذئب لعني أي طريد  -زه  -لعنهم اهللا طردهم وأبعدهم  -
   -زه  -يستفتحون يستنصرون  - ٨٩
  بغيا هو شدة الطلب للتطاول  - ٩٠
  مهني مذل واهلوان االستخفاف  -
أشربوا يف قلوهبم العجل أي حب العجل هو من قوهلم هذا مشرب محرة وصفرة أي خمالط واملعىن خالط  - ٩٣

  قوهبم حب العجل فحذف املضاف 
  بئس كلمة موضوعة إلنشاء الذم  -
  قبل أبدا ظرف الستغراق الزمان املست - ٩٥
  قدمت أيديهم أسلفوا من األعمال القبيحة والتقدمي حمصل شيء قبل شيء  -
  أحرص أفعل تفضيل من احلرص وهو شدة الطلب  - ٩٦
  أشركوا كفروا واإلشراك يف عبادة اهللا كفر وأصله من الشركة  -

  صاص أشركوا كفروا واإلشراك يف عبادة اهللا كفر وأصله من الشركة وهو ضد االختصاص ضد االخت
  يود مضارع ود أي متىن وود أحب ايضا  -
  والزحزحة اإلبعاد  -زه  -وما هو مبزحزحه أي مبعده  -
  يعمر يطول عمره  -
  جربيل اسم غري منصرف للعجمة والعلمية وفيه لغات وقد نظمها ابن مالك فقال  - ٩٧

  وجربئيل وجربال وجربين ... وجربيل جربيل جربائيل 
ت وقد بلغ لغاته ابين حممد رمحه اهللا تعاىل يف كتاب الغرر املضيئة إىل قريب الثالثني قال ويقال جربين بالفتح قل

وغالبها قرىء به يف الشاذ وبينه ويقال إنه مركب من جرب وهو العبد بالسريانية ومن إيل وهو اسم اهللا تعاىل 
  وكذلك ميكائيل 

  نبذه تركه وألقاه والنبذ الطرح على وجه االستحقار  - ١٠٠
قال ابن عباس معىن تتلو تقضي وقيل من التالوة وقال قتادة معناه تتبع  -زه  -تتلوا تقرأ وتتلو تتبع أيضا  - ١٠٢

  من التلو وقيل معناه على ملك سليمان أي يف عهده وزمانه 
  بابل قيل الكوفة وقيل نصيبني وقيل جبل هناوند وقيل وهدة من األرض  -
رجالن وقيل شيطانان وعلى األول فقيل جربيل وميكائيل وقيل غريمها وهو  هاروت وماروت قيل ملكان وقيل -

  واملشهور 
  فتنة بالء واختبار  -
  بإذن اهللا أي بعلمه واإلذن واألذن مبعىن كالشبه والشبه وقيل بالفتح املصدر وبالكسر االسم كاحلذر واحلذر  -
  وقيل دين وقيل خري  -زه  -خالق نصيب  -



  أي باعوها به بلغة هذيل شروا به أنفسهم  -
  مثوبة ثواب  - ١٠٣
راعنا حافظنا من راعنت الرجل إذا تأملته وعرفت أحواله فكان املسلمون يقولون للنيب راعنا وكان  - ١٠٤

اليهود يقولوهنا وهي بلغتهم سب فأمر اهللا تعاىل املؤمنني أن ال يقولوها حىت ال يقوهلا اليهود وراعنا منون اسم 
  وقيل عنوا براعنا يا راعي إبلنا  -زه  -عونة أي ال يقولوا محقا وجهال مأخوذ من الر

  خيتص االختصاص بالشيء االنفراد به  - ١٠٥
  ذو الفضل العظيم صاحب الثواب الكبري  -

ما ننسخ من آية النسخ على ثالثة معان أحدها نقل الشيء من موضع إىل موضع كقوله إنا كنا نستنسخ  - ١٠٦
الثاين نسخ اآلية بأن يبطل حكمها ويكون لفظها متروكا كقوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال  ما كنتم تعملون

يرجون أيام اهللا نسخت بقوله قاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم والثالث أن تقلع اآلية من املصحف ومن قلوب 
 -زه  -و جل وإذا بدلنا آية مكان آية احلافظني يعين يف زمن النيب ويقال ما ننسخ من آية أي نبدل ومنه قوله عز 

له يف اللغة معنيان مشهوران اإلزالة والنقل وقيل هو مقول عليهما بالشتراك فيكون حقيقة فيهما أو حقيقة يف 
  أحدمها جماز 

اآلخر ثالثة مذاهب وحقيقته العرفية مبينة يف اصول الفقه ويقع يف القرآن على ثالثة أوجه نسخ الرسم واحلكم 
  أحدمها دون اآلخر ونسخ 

فقوله ماننسخ من ءاية قيل هي ما نسخ حكمها وبقي رمسها أو  -زه  -ننسأها نؤخرها وننسها من النسيان  -
نسخ رمسها وبقي حكمها وقوله أو ننسأها أي نؤخر إنزاهلا ومن قرأ أو ننسها قيل هي ما نسخ رمسها وحكمها من 

لذي معناه الترك الترك أي بتركها حمكمة فال ننسخها وضعف النسيان الذي هو ضد احلفظ وقيل من النسيان ا
  الفارس ذلك بأن قوله نأت خبري منها إمنا حيمل على املنسوخ ال على املتروك 

  ويل أي واىل والوىل املقيم باألمر  - ١٠٧
  والسواء الوسط والسبيل كالطريق يذكر ويؤنث  -زه  -نصري ناصر سواء السبيل قصد الطريق  -

هودا أو نصارى أي يهودا فحذفت الياء الزائدة ويقال كانت اليهود تنتسب إىل يهوذ بن يعقوب فسموا  - ١١١
اليهوذ وعرب بالدال وقيل هو موضع هائد كحائل وحول وقيل مصدر وقيل اصله يهودي فحذفت الياءان بديل 

د لن يدخل اجلنة إال من كان يهوديا قراءة أيب من كان يهوديا أو نصرانيا ويف الكالم إجياز والتقدير وقالت اليهو
  وقالت النصارى لن يدخل اجلنة إال من كان نصرانيا 

  أمانيهم أكاذيبهم وأباطيلهم بلغة قريش  -
  هاتوا أحضروا وقربوا  -
وقال ابن عيسى الربهان بيان عن معىن يشهد مبعىن  -زه  -برهانكم أي حجتكم يقال قد برهن قوله حبججه  -

  وشهادته آخر حق يف نفسه 
  فثم وجه اهللا أي هنالك جهته اليت أمركم بالتوجه إليها ومثة إشارة إىل املكان البعيد  - ١١٥

 -زه  -واسع جواد يسع ملا يسأل ويقال الواسع احمليط بعلم كل شيء كما قال عز و جل وسع كل شيء علما  -
  وقيل قادر وقيل واسع الشريعة 

بالعبودية والقنوت على وجوه الطاعة والقيام يف الصالة والدعاء قانتون أي مطيعون وقيل مقرون  - ١١٦



  والصمت قال زيد بن أرقم كنا نتكلم يف الصالة 
حديث زيد متفق عليه ومعاين القنوت تزيد على عشر وقد  -زه  -نزلت وقوموا هللا قانتني فأمسكنا عن الكالم 

  نظمتها يف قويل 
  ت خشوع عبودية إقامتها سك... معاين قنوت طاعة ودوامها 

  دعاء وإقرار وإخالص ذي النية ... صالة قيام طولة وعبادة 
هو فعيل مبعىن مفعل ألنه من أبدع وعن قطرب بدعه مبعىن أبدعه فيكون  -زه  -بديع مبتدع أي مبتدىء  - ١١٧

  مبعىن فاعل أيضا وفسر اإلبداع باالختراع ال على مثال سبق وضد اإلبداع األخذ 
   -زه  -لوهبم أي أشبه بعضهم بعضا يف الكفر والفسق تشاهبت ق - ١١٨

  يوقنون اإليقان إفعال من اليقني وهو علم ما يثلج به الصدر  -
  اجلحيم النار إذا شب وقودها  - ١١٩
  ملتهم امللة الدين مشتق من أمللت ألهنا تبىن على مسموع ومتلو  - ١٢٠

  أهواءهم مجع هوى  -
كلمات فأمتهن أي اختربه مبا تعبده به من السنن وقيل هي عشر خالل مخس منها وإذ ابتلى ابراهيم ربه ب - ١٢٤

يف الرأس الفرق وقص الشارب والسواك واملضمضة واالستنشاق ومخس يف البدن اخلتان وحلق العانة واالستنجاء 
جمة والعلمية إبراهيم ال ينصرف للع -زه  -وتقليم األظفار ونتف اإلبط فأمتهن فعمل هبن ومل يدع منهن شيئا 

وقيل معناه أب راحم وفيه لغات بلغها ابين حممد رمحه اهللا عشرا وبينها يف الغرر املضيئة وقوله اختربه أي عامله 
معاملة احملنة وقال احلسن ابتاله بالنجم والقمر والشمس وباخلتان وذبح ابنه وبالنار واهلجرة وعن ابن عباس أيضا 

لتائبون العابدون اآلية وعشر يف األحزاب إن املسلمني واملسلمات وعشر يف أول أهنا ثالثون خصلة عشر يف براءة ا
  املؤمنني واهللا أعلم قال الكرماين وحيتمل أن تكون الكلمات أوامر اهللا ونواهيه ويندرج حتتها األقاويل كلها 

  إين جاعلك للناس إماما أي تأمت بك الناس فيتبعونك ويأخذون عنك وهبذا  -
جعله اهللا شجرة األنبياء ألن األنبياء بعده من  -زه  -ا ألن الناس يؤمون أفعاله أي يقصدوهنا ويتبعوهنا اإلمام إمام

  ولده صلوات اهللا عليهم أمجعني وسالمه 
ذرييت الذرية أوالد وأوالد أوالد قال بعض النحويني ذرية تقديرها فعلية من الذر ألن اهللا عز و جل أخرج اخللق  -

ه السالم كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وقال غريه أصل ذرية ذرورة من صلب آدم علي
على وزن فعولة فلما كثر التضعيف أبدلت الراء األخرية ياء فصارت ذروية مث أدغمت الواو يف الياء فصارت ذرية 

ية مثلث الذال وقيل مشتق من الذور وقيل ذرية فعولة من ذرأ اهللا اخللق فأبدلت اهلمزة ياء كما أبدلت يف نيب والذر
  وهو الطرف 

مثابة للناس مرجعا هلم يثوبون إليه أي يرجعون إليه يف حجهم وعمرهتم كل عام ويقال ثاب جسم فالن  - ١٢٥
قال الزجاجي مسي باملصدر كاملقامة واملثابة اسم املكان قال األخفش ودخول التاء  -زه  -إذا رجع بعد النحول 

  ابن عباس مثابة أي من قصده متىن العود إليه وقيلب مثابة من الثواب أي حيجون فيثابون عليه  للمبالغة وقال
  مصلى قال جماهد مدعى وقال غريه موضع صالة وكأنه  -

  الشرعية ال اللغوية 
  عهدنا إىل إبراهيم اي أوصيناه وأمرناه  -



  الصالة والذكر هللا عز و جل  العاكفني املقيمني ومنه االعتكاف وهو اإلقامة يف املسجد على -
  أضطره االضطرار افتعال من الضرورة وهو فعل ما ال يتهيأ له االمتناع منه  - ١٢٦

  املصري املرجع  -
قال الزجاج أصلها يف اللغة الثبوت واالستقرار وقال  -زه  -القواعد قواعد البيت أساسه واحدها قاعدة  - ١٢٧

ملا فوقه وهي صفة غالبة ومعناها القاعدة الثابتة ومنه قعدك اهللا أي أسأل  يف الكشاف القاعدة هي األساس واألصل
  اهللا أن يقعدك أي يثبتك 

أمة األمة على مثانية أوجه اجلماعة كقوله أمة من الناس يسقون وأتباع األنبياء عليهم السالم كما تقول  - ١٢٨
  كان أمة قانتا هللا والدين وامللة كقوله  حنن من أمة حممد واجلامع للخري واملقتدى به كقوله إن إبراهيم

كقوله إنا وجدنا آباءنا على أمة واحلني والزمان كقوله إىل أمة معدودة وقوله وادكر بعد أمة أي بعيد حني ومن قرأ 
أمه وأمه أي نسيان والقامة يقال فالن حسن األمة أي القامة واملنفرد بدين ال يشركه فيه أحد قال يبعث زيد بن 

وهو حمتمل أن يكون حقيقة يف اجلمع وأن  -زه  -ن نفيل أمة وحده واألم يقال هذه أمة زيد أي أم زيد عمرو ب
  يكون حقيقة يف أحدها جمازا يف الباقي 

مناسكنا أي متعبداتنا واحدها منسك و منسك وأصل النسك من الذبح يقال نسكت أي ذحبت والنسيكة  -
  مث اتسعوا فيه حىت جعلوه ملوضع العبادة والطاعة ومنه قيل للعابد ناسك الذبيحة املتقرب هبا إىل اهللا عز و جل 

واحلكمة هي اسم للعقل وإمنا مسي حكمة ألنه مينع صاحبه من اجلهل ومنه حكمت الدابة ألهنا ترد من  - ١٢٩
  وقيل هي القرآن وقيل الفقه وقيل السنة وقيل احلكم والقضاء  -زه  -غرهبا وإفسادها 

   -زه  -هرهم ويزكيهم يط -
  العزيز الغالب يف نفسك احلكيم يف حكمك  -

  ملة إبراهيم دينه  - ١٣٠
  سفه نفسه يعين خسر بلغة طيء قال يونس يعين سفه نفسه وقال  -

ونصبت " من " عبيد سفه نفسه أهلكها وأوبقها قال الفراء معناه سفهت نفسه فنقل الفعل عن النفس إىل ضمري 
سري وقال األخفش معناه سفه يف نفسه فلما سقط حرف اخلفض نصب ما بعده لقوله وال النفس على التشبيه بالتف

وما قاله األخفش بناه على مذهبه أن حيذف اجلار والنصب  -زه  -نعزموا عقد النكاح معناه على عقدة النكاح 
  بعده قياس وهو عند اجلمهور مساعي وقيل ضمن سفه معىن ظلم 

تعل من الصفو وهو اخلالص من الكدر والشوائب أبدل من تائه طاء جملاورة الصاد وهو اف -زه  -اصطفى اختار  -
  وكان ثالثيا الزما يقال صفا الشيء يصفو وجاء االفتعال منه متعديا 

  الدنيا تأنيث أدىن من الدنو وهو القرب مسيت بذلك لدنوها 
واملشهور ضم الدال وحكى ابن قتيبة  وسبقها اآلخرة وهي من الصفات الغالبة اليت تذكر بدون موصوفها غالبا

وغريه كسرها ويف حقيقة الدنيا قوالن للمتكلمني أحدمها ما على األرض مع اجلو واهلواء وأظهرمها كل املخلوقات 
  من اجلواهر واألعراض املوجودة 

  واآلخرة تأنيث آخر أيضا وهي صفة غالبة  -
  قوق عباده الصاحل هو القائم مبا عليه من حقوق اهللا تعاىل وح -

   -زه  -أسلمت لرب العاملني أي سلم ضمريي ومنه اشتقاق املسلم  - ١٣١



وصى هبا قيل بامللة وقيل بالكلمة وهي اسلمت لرب العاملني وقرىء وأوصى واإليصاء والتوصية مبعىن  - ١٣٢
  والتشديد أبلغ واصله الوصاية وهي اإليصال كأن املوصي وصل حبل أمره باملوصى إليه 

آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق العرب جتعل العم أبا واخلالة أما ومنه قوله ورفع أبويه على العرش يعين  - ١٣٣
   -زه  -أباه وخالته وكانت أمه قد ماتت 

  تلك أمة قد خلت أي مجاعة قد مضت  - ١٣٤
بيت حنيفا واحلنيف حنيفا احلنيف من كان على دين إبراهيم عليه السالم مث مسى من كان خيتنت وحيج ال - ١٣٥

اليوم املسلم وقيل إمنا مسى إبراهيم عليها السالم حنيفا ألنه حنف عما كان يعبده أبوه وقومه من اآلهلة إىل عبادة اهللا 
وكما  -زه  -عز و جل أي عدل عن ذلك ومال وأصل احلنف ميل من إهبامي القدمني كل واحدة على صاحبتها 

  ل معناه فيها املستقيم وقيل إنه مشترك بينهما حنو اجلون وعسعس قيل إن احلنيف يف اللغة املائل قي
األسباط يف بين يعقوب كالقبائل يف بين إمساعيل وأحدهم سبط وهم اثنا عشر سبطا من اثين عشر ولدا  - ١٣٦

 -ه ز -ليعقوب وإمنا مسي هؤالء باألسباط وهؤالء بالقبائل ليفصل بني ولد إمساعيل وولد إسحاق عليهما السالم 
  قال الكرماين السبط أي بكسر السني مجع ينتسبون إىل أب واحد 

  وقيل مباينة واختالف  -زه  -شقاق عداوة ومباينة  - ١٣٧
قيل مسى الدين صبغة لظهور أثره على اإلنسان  -زه  -صبغة اهللا دين اهللا وفطرته اليت فطر الناس عليها  - ١٣٨

  من الصالة والصوم والطهور والسكينة 
  تلك أمة قد خلت أي مجاعة قد مضت  - ١٣٤
حنيفا احلنيف من كان على دين إبراهيم عليه السالم مث مسى من كان خيتنت وحيج البيت يف اجلاهلية حنيفا  - ١٣٥

واحلنيف اليوم املسلم وقيل إمنا مسى إبراهيم عليه السالم حنيفا ألنه حنف عما كان يعبده أبوه وقومه من اآلهلة إىل 
زه  -عز و جل أي عدل عن ذلك ومال وأصل احلنف ميل من إهبامي القدمني كل واحدة على صاحبتها  عبادة اهللا

  وكما قيل إن احلنيف يف اللغة املائل قيل معناه فيها املستقيم وقيل إنه مشترك بينهما حنو اجلون وعسعس  -
ا عشر سبطا من اثين عشر ولدا األسباط يف بين يعقوب كالقبائل يف بين إمساعيل وأحدهم سبط وهم اثن - ١٣٦

 -زه  -ليعقوب وإمنا مسي هؤالء باألسباط وهؤالء بالقبائل ليفصل بني ولد إمساعيل وولد إسحاق عليهما السالم 
  قال الكرماين السبط أي بكسر السني مجع ينتسبون إىل أب واحد 

  وقيل مباينة واختالف  -زه  -شقاق عداوة ومباينة  - ١٣٧
قيل مسى الدين صبغة لظهور أثره على اإلنسان  -زه  -دين اهللا وفطرته اليت فطر الناس عليها  صبغة اهللا - ١٣٨

  من الصالة والصوم والطهور والسكينة 
  قال ابن األنباري العرب تقول فالن يصبغ فالنا يف الشر إذا أدخله وألزمه إياه كما يلزم الثوب الصبغ 

حاب اللغة عابدون خاضعون أذالء من قوهلم طريق معبد أي مذلل عابدون موحدون كذا يف التفسري وقال أص -
   -زه  -قد أثر الناس فيه 

  أحتاجوننا أجتادلوننا وقيل أختاصموننا  - ١٣٩
خملصون اإلخالص هللا عز و جل أن يكون العبد يقصد بنيته وعمله إىل خالقه وال جيعل ذلك لغرض الدنيا وال  -

  تعاريف كثرية مبينة يف غري هذا املوضع ولإلخالص  -زه  -حيسن عند خملوق 
 -قبلتهم القبلة اجلهة يقال إىل أين قبلتك أي إىل أين تتوجه ومسيت القبلة قبلة ألن املصلى يقابلها وتقابله  - ١٤٢



  ولذلك قيل غنها مشتقة من املقابلة  -زه 
مجع بني التعريفني للوسط  -زه  -قال أوسطهم " ن " وسطا أي عدال خيارا بلغة قريش وكذا يف سورة  - ١٤٣

  قال الزجاج وسطا عدال واالعتدال هو التوسط وقال أبو عبيدة الوسط اخليار من واسطة العقد 
   -زه  -شطر املسجد احلرام أي قصده وحنوه أي تلقاءه والتلقاء النحو وشطر الشيء نصفه ايضا  -

  املمترين الشاكني  - ١٤٧
  هو مستقبلها أي يوىل إليها وجهه  ولكل وجهة هو موليها أي قبلة - ١٤٨
  مصيبة ومصابة ومصوبة األمر املكروه حيل باإلنسان  - ١٥٦
  ومجع أي رمحة بعد رمحة ومرة بعد أخرى  -زه  -صلوات ترحم  - ١٥٧
والصفا مجع صفاة وهي من احلجارة مما صفا من خمالطة التراب والرمل  -زه  -الصفا واملروة جبالن مبكة  - ١٥٨
  األبيض من احلجارة وقيل الشديد منها  واملروة

  شعائر اهللا ما جعله اهللا علما لطاعته واحدهتا شعرية مثل احلرم  -
حج البيت قصده يقال حججت املوضع أحجه حجا إذا قصدته مث مسي السفر إىل البيت حجا دون ما سواه  -

  واحلج واحلج لغتان ويقال احلج املصدر 
  سط اخليار من واسطة العقد هو التوسط وقال أبو عبيدة الو

  رءوف شديد الرمحة 
   -زه  -شطر املسجد احلرام أي قصده وحنوه أي تلقاءه والتلقاء النحو وشطر الشيء نصفه ايضا  -

  املمترين الشاكني  - ١٤٧
  ولكل وجهة هو موليها أي قبلة هو مستقبلها أي يوىل إليها وجهه  - ١٤٨
  كروه حيل باإلنسان مصيبة ومصابة ومصوبة األمر امل - ١٥٦
  ومجع أي رمحة بعد رمحة ومرة بعد أخرى  -زه  -صلوات ترحم  - ١٥٧
والصفا مجع صفاة وهي من احلجارة مما صفا من خمالطة التراب والرمل  -زه  -الصفا واملروة جبالن مبكة  - ١٥٨

  واملروة األبيض من احلجارة وقيل الشديد منها 
  لطاعته واحدهتا شعرية مثل احلرم  شعائر اهللا ما جعله اهللا علما -
حج البيت قصده يقال حججت املوضع أحجه حجا إذا قصدته مث مسي السفر إىل البيت حجا دون ما سواه  -

  واحلج واحلج لغتان ويقال احلج املصدر 
  االسم 

  اعتمر أي زار البيت واملعتمر الزائر قال الشاعر  -
  ... وراكب جاء من تثليث معتمرا 

  مسيت العمرة ويقال اعتمر أي قصد ومنه قول العجاج ومن هذا 
  مغزى بعيدا من بعيد وضرب ... لقد مسا ابن معمر حني اعتمر 

قيد بعضهم القول األول بزيارة البيت املزور بكونه عامرا وقال املفضل اعتمر أقام مبكة والعمرة اإلقامة  -زه  -
  الكنيسة وقال قطرب العمرة موضع العبادة كاملسجد والبيعة و

  قيل أصله من جنح إذا مال  -زه  -جناح هو اإلمث  - ١٥٨



  يلعنهم الالعنون إذا تال عن اثنان فكان أحدمها غري مستحق رجعت  - ١٥٩
هذا قول ابن مسعود ومن تفسري  -زه  -اللعنة على املستحق هلا فإن مل يستحق واحد منهما رجعت على اليهود 

  ذلك أقوال آخر 
  ق وإهلكم حب - ١٦٣

ويتميزان بالنية والقرينة فهو يف قوله يف الفلك املشحون  -زه  -والفلك السفينة تكون واحدا وتكون مجعا  -
  واحد فضمته كضمة قفل ويف قوله حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم مجع فضمته كضمة محر 

  وبث فيها أي فرق  -
نسان إال شتما وفيه نظر إن اراد اإلطالق حبسب زعم الكرماين أهنا ال تطلق على اإل -زه  -دابة ما يدب  -

  الوضع لغة 
وقال قتادة جميئها  -زه  -تصريف الرياح حتويلها من حال إىل حال جنوبا ومشاال ودبورا وصبا وسائر أجناسها  -

  بالرمحة مرة وبالعذاب أخرى 
  والتقطيع التباعد عند االتصال  - ١٦٦

وأصل السبب احلبل يشد بالشيء فيجذب به مث جعل كل ما جر شيئا األسباب الوصالت الواحد سبب ووصلة  -
  سببا 
  كرة رجعة إىل الدنيا  - ١٦٧

  حسرات احلسرة الندامة واالغتمام على ما فات وال ميكن ارجتاعه  -
وقال ابن عباس عمله وقال الزجاج طرقه اليت يدعوهم إليها وقال أبو  -زه  -خطوات الشيطان آثاره  - ١٦٨

  قرات الذنوب اخلطوة املصدر واخلطوة ما بني قدمي املاشي واملعىن ال تأمتوا به عبيدة حم
  ألفينا وجدنا  - ١٧٠
ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء أي يصيح بالغنم فال تدري ما يقول هلا إال أهنا تنزجر بالصوت عما هي  - ١٧١

  فيه 
  وأصل اإلهالل رفع الصوت أهل به لغري اهللا أي ذكر عند ذحبه اسم غري اهللا  - ١٧٣

  اضطر أجلىء  -
  غري باغ ال يبغي امليتة أي ال يطلبها وهو جيد غريها  -
وعن احلسن وقتادة وجماهد والربيع غري باغ اللذة وال عاد سد اجلوعة وعن  -زه  -وال عاد أي ال يعد وشبعه  -

  باغ على اإلقام وال عاد باملعصية  الزجاج غري باغ يف اإلفراط وال عاد يف التقصري وعن جماهد وسعيد غري
فما أصربهم على النار أي أي شيء صربهم عليها ودعاهم إليها ويقال ما أصربهم على النار ما أجرأهم  - ١٧٥

قولني أحدمها أهنا استفهامية وهو قول ابن عباس " ما " واحلاصل أن يف  -زه  -عليها وأصربهم وصربهم مبعىن 
ربد واملعىن على التوبيخ هلم والتعجب لنا قال الفراء التقدير أي شيء حبسهم عليها والسدى وقال الكسائي وامل

  وقيل على عمل يؤدي إليها والثاين أهنا 
تعجبية وهو قول احلسن وقتادة وجماهد واملعىن ما أشار إليه ثانيا وقال جماهد ما أعملهم بأعمال أهل النار وقال 

  الزجاج ما أبقاهم على النار 
   شقاق بعيد يف ضالل بعيد بلغة جرهم يف - ١٧٦



ولكن الرب من آمن أي ولكن الرب بر من آمن فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه كقوله تعاىل وسئل  - ١٧٧
" القرية أي أهل القرية وجيوز أن يسمى الفاعل واملفعول به باملصدر كقولك رجل عدل ورضي فرضى يف موضع 

  فعلى هذا جيوز أن يكون الرب مبعىن البار وعدل يف موضع عادل " مرضى 
  البأساء أي البأس أي الشدة وهو أيضا البؤس أي الفقر وسوء احلال  -
  الضراء الفقر والقحط وسوء احلال وأشباه ذلك  -

  القصاص األخذ من اجلاين مثل ما جىن من قص األثر وهو تلوه  -زه  -كتب عليكم فرض  - ١٧٨
  عفي له ترك  -

  باب العقول واحدها لب األل - ١٧٩
إن ترك خريا اخلري املال بلغة جرهم ويف سورة النور إن علمتم فيهم خريا أي هلم ماال وقوله ما مكين فيه  - ١٨٠

  ريب خري يعين املال 
جنفا أي ميال وعدوال عن احلق يعين متعمدا للجنف بلغة قريش ويف املائدة متجانف إلمث أي متعمد يقال  - ١٨٢

  مال  جنف على أي
القرءان اسم كتاب اهللا عز و جل فإنه ال يسمى به غريه وإمنا مسي قرآنا ألنه جيمع السور فيضمها ومنه  - ١٨٥

  قول الشاعر 
  ... هجان اللون مل تقرأ جنينا 

 -زه  -أي مل تضم يف رمحها ولدا قط ويكون القرآن مصدرا كالقراءة يقال فالن يقرأ قرآنا حسنا أي قراءة حسنة 
  أن نقول كتاب اهللا املنزل على حممد ليتميز بذلك عن املنزل على موسى وعيسى وغريمها  ينبغي

  الفرقان ما فرق به بني احلق والباطل  -
يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر اليسر ضد العسر أي يريد بكم اإلفطار يف السفر وال يريد بكم الصوم  -

  ح كاليسرى والعسر الشدة والشر كالعسري وقيل اليسر اخلري والصال -زه  -فيه 
الرفث النكاح فال رفث يعين فال مجاع بلغة مذحج وقيل أيضا اإلفصاح مبا جيب أن نكىن عنه من ذكر  - ١٨٧

  أراد بالنكاح الوطء ال العقد وقيل األصل فيه فحش القول  -زه  -النكاح 
  احلق على جهة الساترة  وهي انتقاض -زه  -ختتانون أنفسكم تفتعلون من اخليانة  -
  باشروهن جامعوهن واملباشرة اجلماع مسي بذلك ملس البشرة البشرة والبشرة ظاهر اجللد واألدمة باطنة  -
  وابتغوا اطلبوا  -
  اخليط األبيض بياض النهار  -
  اخليط األسود سواد الليل  -
  له امتنع  حدود اهللا ما حده اهللا لكم واحلد النهاية اليت إذا بلغها احملدود -

قيل إن اهلالل  -زه  -األهلة مجع هالل يقال يف أول ليلة إىل الثالثة هالل مث يقال القمر إىل آخر الشهر  - ١٨٩
  مشتق من اإلهالل وهو رفع الصوت عند رؤيته 

  مواقيت مجع ميقات وهو مفعال من الوقت  -
  ثقفتموهم ظفرمت هبم  - ١٩١
منه املغفر ألنه يغطي الرأس وغفرت املتاع يف الوعاء إذا جعلته فيه ألنه غفور ساتر على عباده ذنوهبم و - ١٩٢



  يغطيه ويستره 
مسي عدوانا  -زه  -فال عدوان إال على الظاملني أي فال جزاء ظلم إال على ظامل والعدوان التعدي والظلم  - ١٩٣

  على اإلزدواج واملقابلة 
  ين مصري الشيء حبيث ال يدرى أين هو واهلالك قال الكرما -زه  -التهلكة اهلالك  - ١٩٥
  أحصرمت منعتم من السري مبرض أو عدو أو سائر العوائق  - ١٩٦

  استيسر تيسر وسهل  -
  من اهلدي هو ما أهدي إىل البيت احلرام واحدته هدية و هدي يف اجلمع  -
  حمله منحره يعين املوضع الذي حيل فيه حنره  -
  أذى األذى ما يكره ويغتم به  -
   -زه  -سك ذبائح واحدهتا نسيكة ن -
فمن متتع بالعمرة إىل احلج التمتع أن حيرم بالعمرة فإذا واىف البيت طاف به وسعى وحلق أو قصر فإذا فعل هذه  -

   ١٩٧حل فتمتع مبا كان يعمله يف احلالل إىل أن حيرم باحلج والتمتع لغة إطالة االنتفاع من قول العرب متع النهار 
مات شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة أي خذوا يف أسباب احلج وتأهبوا له يف هذه األوقات من احلج أشهر معلو

  التقدير أشهر احلج أشهر واحلج حج أشهر وجيوز أن جيعل األشهر حجا على  -زه  -التلبية وغريها 
  االتساع لوقوعه فيها كما قالت اخلنساء 

  ل وإدبار فإمنا هي إقبا... ترتع ما غفلت حىت إذا ادكرت 
  ومجع الشهر لوجود شهرين وبعض شهر ومعلومات مؤقتة 

  فرض فيهن احلج أي ألزم نفسه بالشروع فيه باإلحرام به والفرض اإلجياب واإللزام وأصله احلد  -
  أفضتم من عرفات دفعتم بكثرة أو نفرمت بلغة خزاعة وعامر بن صعصعة  - ١٩٨

  مع ومزدلفة واملشعراملعلم املتعبد من متعبداته ومجعه مشاعر املشعر احلرام هو مزدلفة وهي مجع يسمى جي -
  من خالق نصيب بلغة كنانة  - ٢٠٠
  أيام معدودات هي أيام التشريق  - ٢٠٣
وقيل اللديد مشتق من لديدي الوادي ومها جانباه واخلصام مجع  -زه  -ألد اخلصام شديد اخلصومة  - ٢٠٤

   خصم عند أكثرهم وقال املربد مصدر خاصم
  النسل الولد مشتق من نسل الشعر إذا خرج فسقط  - ٢٠٥
  العزة األنفة واحلمية وقال الزجاج محله كربه على االرتداد والكفر  - ٢٠٦

وجهنم اسم النار وقيل للدرك األسفل منها وقيل أصله من اجلهم وهو الغلظة  -زه  -حسبه جهنم أي كافيته  -
وهو كهنام وهو حمني من جعل فيه سقط امسه من الدنيا وقال صاحب والكراهة وزيد فيها وقيل اصلها أعجمي 

  اجململ جهنم مشتقة من قول العرب بئر جهنام أي بعيدة القعر 
  املهاد الفراش  -

   -زه  -يشري يبيع  - ٢٠٧
  مرضات اهللا رضاه  -

  السلم بفتح السني وكسرها اإلسالم والصلح أيضا والسلم الدلو العظيمة  - ٢٠٨



  امة أي كلكم كافة ع -
  ظلل مجع ظلة وهي ما غطى وستر  - ٢١٠

  الغمام سحاب أبيض مسي بذلك ألنه يغم السماء أي يسترها  -
  يسخرون يهزءون  - ٢١٢
وقيل معناه جاءهتم الشدائد من قبل أعدائهم وأصل الكلمة عند الكوفيني  -زه  -زلزلوا خوفوا وحركوا  - ٢١٤

  ب وكبكب وعند البصريني هو مضاعف الرباعي من زل وزلزلته بالغته كصل وصلصل وك
  كتب عليكم القتال أي فرض عليكم اجلهاد  - ٢١٦

وهو كره لكم وكره لغتاه ويقال هو بالضم املشقة وبالفتح اإلكراه يعين أن الكره ما محل اإلنسان نفسه عليه  -
  والكره ما أكره عليه 

  الشهر احلرام يأيت بيانه يف براءة  - ٢١٧
  هلم بطلت حبطت أعما

  هاجروا تركوا بالدهم ومنه مسي املهاجرون ألهنم هجروا بالدهم أي تركوها وصاروا إىل رسول اهللا  - ٢١٨
  وقيل اليسر مجع الياسر واأليسار مجع اجلمع وامليسر اجلزور أيضا  -زه  -امليسر القمار  - ٢١٩

  يسئلونك ماذا ينفقون أي ماذا يتصدقون ويعطون  -
عطون عفو أمواهلم فيتصدقون مما فضل عن أقواهتم وأقوات عياهلم والعفو فضل املال يقال عفا قل العفو أي ي -

  الشيء إذا كثروا لعفو أيضا امليسور والطاقة يقال خذ ما عفا لك أي أتاك سهال بغري مشقة 
ل مبن كان ألعنتكم أي ألهلككم وجيوز أن يكون املعىن لشدد عليكم وتعبدكم بالضعف عن أدائه كما فع - ٢٢٠

وأصل العنت من عنت البعري إذا حدث يف رجله كسر بعد جرب ال ميكنه التصرف معه وعقبه عنوت  -زه  -قبلكم 
  شديدة واإلعنات احلمل على مشقة ال تطاق 

  واحمليض يكون مصدرا كاملقيل  -زه  -احمليض هو واحليض واحد  - ٢٢٢
  ة وقال بكل قائل واملسري ويكون زمانا ومكانا وهو هنا حمتمل للثالث

  واحليض دم جبلة يرميه رحم املرأة لزمان خمصوص 
  يطهرن ينقطع عنهن الدم ويطهرن يغتسلن وأصله يتطهرن فأدغمت التاء يف الطاء  -

يعين للحالة وللزمان  -زه  -أىن شئتم أي كيف شئتم ومىت شئتم وحيث شئتم فيكون أىن على ثالثة معان  - ٢٢٣
  وللمكان 
  ميانكم نصبا هلا ويقال عدة هلا ويقال هذا عرضة لك أي عدة مبتذلة فيما تشاء عرضة أل - ٢٢٤
  اللغو يف أميانكم يعين مامل تقصدوه ميينا ومل توجبوه على أنفسكم حنو ال واهللا وبلى واهللا  - ٢٢٥
على وطء نسائهم  للذين يؤلون حيلفون من األلية وهي اليمني يقال ألوة وإلوة وألوة وألية وألية أي حيلفون - ٢٢٦

فكانت العرب يف اجلاهلية يكره الرجل منهم املرأة ويكره أن يتزوجها غريه فيحلف أن ال يطأها أبدا وال خيلى 
  سبيلها 

هبا فتكون معلقة عليه حىت ميوت أحدمها فأبطل اهللا عز و جل ذلك من فعلهم وجعل الوقت الذي يعرف فيه ما عند 
  الرجل للمرأة أربعة أشهر 

  ص أربعة أشهر متكثها ترب -



  فاءوا رجعوا  -
  عزموا الطالق صححوا رأيهم يف إمضائه أو حققوه بلغة هذيل العراق احليض وكل  - ٢٢٧
ثالثة قروء مجع قرء والقرء عند أهل احلجاز الطهر وعند أهل قد أصاب ألن القرء خروج من شيء إىل  - ٢٢٨

يض هذا قول أيب عبيدة وقال غريه القرء الوقت يقال رجع شيء فخرجت من احليض إىل الطهر ومن الطهر إىل احل
فالن لقرئه ولقارئه أيضا أي لوقته الذي كان يرجع فيه فاحليض يأيت لوقت والطهر يأيت لوقت وروي عن رسول اهللا 

  تقعد عن الصالة أيام أقرائها أي أيام حيضها وقال األعشى 
  ملا ضاع فيها من قروء نسائكا 

ما اقتصر عليه من الفتح هو املشهور  -زه  -قال ابن السكيت القرء الطهر وهو من األضداد يعين من أطهارهن و
وكذا اقتصر عليه صاحبا ديوان األدب والصحاح وحكى ضم القاف مجاعة من األئمة ففيه لغتان ويف معناه أقوال 

نها الثالث الوقت الرابع احليض اخلامس ألئمة اللغة أحدها أنه اجلمع والثاين الشيء املعتاد الذي يؤتى به يف حالة بعي
انقضاء احليض السادس الطهر السابع أنه مقول على احليض والطهر بالشترك وزعم بعضهم أنه بالفتح الطهر الطهر 
وبالضم احليض قال النووي يف أصل الروضة والصحيح أهنما يقعان عى احليض والطهر لغة مث فيه وجهان ألصحابنا 

 الطهر جماز يف احليض وأصحهما أنه حقيقة فيهما ويف التدريب لشيخنا شيخ اإلسالم البلقيين أحدمها أنه حقيقة يف
رمحه اهللا نص يقتضي األول قال وهو املعتمد خالفا ملا صححه يف الروضة تبعا ألصلها من االشتراك قال وفيه مقالة 

فعي مع أيب عبيدة إن صح حيمل على هذا أخرى ألهل اللغة أنه حقيقة يف احليض جماز يف الطهر وما حيكى عن الشا
  قال وأما يف العدة 

  فتعليق الطالق على األقراء ال خالف يف املذهب أنه الطهر انتهى 
قيل البعولة مجع بعل كالذكورة والعمومة واخلؤولة وفيه نظر والبعالن  -زه  -بعولتهن بعل املرأة زوجها  - ٢٢٨

  رأة إطاعة الزوج وأداء حقه وأصله السيد كالزوجني والبعال اجملامعة والتبعل للم
تعضلوهن متنعوهن من التزويج يقال عضل فالن أميه إذا منعها من التزويج وأصله من عضلت املرأة إذا  - ٢٣٢

  والعضل املنع والشدة ومنه الداء العضال للذي أعيا الطبيب  -زه  -نشب ولدها من بطنها وعسر خروجه 
من االنتقال من قولك حتول عن املكان وقيل من االنقالب من قولك حال الشيء حولني أي سنتني مشتق  - ٢٣٣

  عما كان 
   -زه  -فصاال فطاما  -

  بلغن أجلهن انقضت عدهتم واألجل غاية تقال يف املوت وغريه  - ٢٣٤
 -هن عرضتم به من خطبة النساء التعريض اإلمياء والتلويح من غري كشف وال تبيني وخطبة النساء تزوج - ٢٣٥

وقيل التعريض تضمني الكالم داللة على شيء ليس فيه ذكر له حنو ما أقبح البخل يعرض بأنه خبيل ويف تفسري  -زه 
  اخلطبة مبا ذكر نظر بل اخلطبة طلب النكاح أي خطاب يف العقد عقد النكاح 

  ما أكننتم أضمرمت من أكننت الشيء سترته وصنته  -
قال الزجاج هو كناية  -زه  -لعالنية ويقال نكاحا وسر كل شيء خياره ولكن ال تواعدوهن سرا السر ضد ا -

  عن اجلماع وقال ابن جرير هو الزنا وقيل غري ذلك 
  عقدة النكاح عقدة كل أمر إجيابه وأصله الشد  -

  متسوهن جتامعوهن من قوله ومل ميسسين بشر  - ٢٣٦



  املوسع املكثر أي الغين  -
  عصر ألهنا بني صالتني يف الليل وصالتني يف والصالة الوسطى صالة ال - ٢٣٨

  واملقتر أي الفقري 
  هذا أرجح األقوال املفسرة فيها وهي داخلة يف الصلوات وأفردت بالذكر لبيان فضلها على سائرها  -زه  -

  رجاال أو ركبانا مجعا راجل وراكب  - ٢٣٩
  ألوف مجع ألف وقيل مجع إلف  - ٢٤٣
   يقبض ويبسط يضيق ويوسع - ٢٤٥
املأل من بين إسرائيل يعين أشرافهم ووجوههم ومنه قوله أولئك املأل من قريش واشتقاقه من مألت الشيء  - ٢٤٦

وقيل مليئون مبا يعصب  -زه  -وفالن مليء إذا كان مكثرا فمعىن املأل الذين ميألون العني والقلب وما أشبه هذا 
  هبم من عظائم األمور 

وقيل البسط  -زه  -ن قولك بسطت الشيء إذا كان جمموعا ففتحته ووسعته بسطة يف العلم أي سعة م - ٢٤٧
  التابوت شبه صندوق وتابوه باهلاء لغة األنصار  - ٣٢٤٨يف الشيء إمداده يف مجيع جهاته 

سكينة من ربكم قيل هلا وجه مثل وجه األنسان مث هي بعد ريح هفافة وقيل هلا رأس مثل رأس اهلر وجناحان  -
وقيل طست من ذهب كان يغسل فيه قلوب األنبياء حكاه ابن جرير عن  -زه  -اهللا جل وعز وهي من أمر 

  السدي وهي يف األصل مصدر كالضريبة والعزمية والقضية 
  وبقية قيل بقية كل شيء سالمته مشتقة من البقاء  -

  مبتليكم بنهر خمتربكم  - ٢٤٩
قال  -زه  -ح الغني يعين مرة واحدة باليد مصدر غرفت غرفة بيده أي مقدار ملء اليد من املغروف وغرفة بفت -

  الكرماين وأصل الغرف إخراج املرق من 
  باملغرفة 

  كم من فئة الفئة اجلماعة  -
   -زه  -أفرغ علينا صربا أي اصبب كما يفرغ الدلو أي يصب  - ٢٥٠

  ثبت أقدامنا شجع قلوبنا وقوها حىت ال نفارق مواطن القتال منهزمني  -
  ال خلة أي ال مودة وصداقة متناهية يف اإلخالص و - ٢٥٤
وقال الزجاج القائم بأمر اخللق  -زه  -القيوم القائم الدائم الذي ال يزول وليس من قيام على رجل  - ٢٥٥

وقيل العامل باألشياء كما تقول هو يقوم هبذا الكتاب أي هو عامل به وهو تعاىل عامل بالكليات واجلزئيات ال خيفى عليه 
  ء يف األرض وال يف السماء ويقال قيوم وقائم وقيم ثالث لغات شي
  ال تأخذه سنة وال نوم السنة ابتداء النعاس يف الرأس فإذا خالط القلب صار نوما ومنه قول عدي بن الرقاع  -

  يف عينه سنة وليس بنائم ... وسنان أقصده النعاس فرنقت 
وهو الفتور الذي يتقدمه ويبقى معه بعض الذهن فإذا زال بالكلية وفيها أقوال أخر منها أن السنة النعاس  -زه  -

  فهو النوم ويعرف النعاس بأن يسمع صاحبه كالم من حيضره وال يعرف معناه والنائم ال يسمع شيئا 
  وال يئوده يثقله يقال ما آدك فهو آئد يل أي ما أثقلك فهو يل مثقل  -

  الغي الضالل  - ٢٥٦



واشتقاقه من الطغيان وهو  -زه  -اغوت من اإلنس واجلن شياطينهم يكون واحدا ومجعا الطاغوت األصنام والط -
  " فاعوت " جماوزة احلد وزنه 

  ال انفصام ال انقطاع  -
والبهت احلرية عند استيالء احلجة والبهت  -زه  -فبهت الذي كفر انقطع وذهبت حجته وهبت كذلك  - ٢٥٨

  أيضا مواجهة الرجل بالكذب عليه 
  ويقال  -زه  -خاوية على عروشها خالية قد سقط بعضها على بعض  - ٢٥٩

  على ما فيها من العروش والعروش السقوف أي تسقط السقوف مث تسقط عليها احليطان 
مل يتسنه جيوز إثبات اهلاء وإسقاطها من الكالم فمن قال ساهنت فاهلاء من أصل الكلمة ومن قال ساننت فاهلاء  -

مل يتسنه مل يتغري مبر السنني عليه قال أبو عبيدة ولو كان من األسن لكان يتأسن وقال غريه مل  لبيان احلركة ومعىن
تظننت وتقضي " تظنيت " يتسنه مل يتغري من قوله محإ مسنون أي متغري وأبدلوا النون من يتسنن ياء كما قالوا يف 

يل معناه مل يأت عليه سنة وإثبات اهلاء وق -زه  -البازي يريد تقضض وحكى بعض العلماء سنة الطعام أي تغري 
  فمن قال أصلها سنه وجعل املساهنة منها أثبتها ومن جعل أصلها سنوة حذفها " سنة " وحذفها على اخلالف يف الم 

ننشزها نرفعها إىل مواضعها مأخوذ من النشز وهو املكان املرتفع العايل أي نعلي بعض العظام على بعض وننشرها  -
  حنييها وننشرها من النشر ضد العلى  أي باملهملة

فصرهن إليك أي ضمهن ويقال أملهن وصرهن بكسر الصاد قطعهن بلغة الروم فإذا أراد الرومي أن  - ٢٦٠
  يقول اقطع يقول إصر ووافقت هذه اللغة النبطية أيضا واملعىن فخذ أربعة من الطري إليك فصرهن أي قطعهن 

   -زه  -واحد معناه مجع واحدته صفوانة صفوان حجر أملس وهو اسم صنم  - ٢٦٤
  وابل مطر شديد  -
  صلدا يابسا أملسا أو أجردا بلغة هذيل  -

  ربوة هي االتفاع من األرض وهي مثلثة الراء  - ٢٦٥
  وضعف الشيء مثله وقيل مثاله  -زه  -آتت أكلها ضعفني أعطت مثرهتا ضعفي غريها من األرضني  -
  الطل املطر الصغري  -

  وتسميها  -زه  -عصار ريح عاصف ترفع التراب إىل السماء كأنه عمود نار إ - ٢٦٦
  الزوبعة 
  أي ال تقصدوا  -زه  -وال تيمموا ال تتعمدوا  - ٢٦٧

تغمضوا فيه أي تغمضوا عن عيب فيه أي لستم بآخذي اخلبيث من األموال ممن لكم قبله حق إال على إغماض  -
وتعاىل ماال ترضون مثله من غرمائكم ويقال تغمضوا فيه أي تترخصوا ومنه ومساحمة فال تؤدوا يف حق اهللا تبارك 

  قول الناس للبائع اغمض وغمض أي ال تستقصي وكن كأنك مل تبصر 
  للفقراء الذين أحصروا هم أهل الصفة  - ٢٧٣

  بسيماهم بعالماهتم  -
  إحلافا إحلاحا  -

  ه قوهلم أرىب فالن على فالن إذا زاد عليه يف القول الربا أصله الزيادة ألن صاحبه يزيد على ماله ومن - ٢٧٥
  يتخبطه الشيطان من املس أي اجلنون يقال رجل ممسوس أي جمنون  -



  سلف مضى  -
  ميحق اهللا الربا يذهبه يعين يف اآلخرة حيث  - ٢٧٦

  يريب الصدقات أي يكثرها وينميها  -
  تمادي يف الكفر كفار أثيم مها لغتان يف الكفر واإلمث وقيل األثيم امل -

  فأذنوا حبرب اعلموا ذلك وامسعوه وكونوا على إذن منه ومن قرأ فآذنوا أي فأعلموا غريكم ذلك  - ٢٧٩
  فنظرة إىل ميسرة إي فإنظار إىل وقت ميسرة مثلث السني  - ٢٨٠
   -زه  -وال يبخس منه شيئا أي ينقص  - ٢٨٢

  تضل إحدامها تنسي  -
  ال تسئموا ال متلوا  -
  عند اهللا أعدل عنده أقسط  -
  ترتابوا تشكوا  -
  فسوق بكم أي خروج من الطاعة إىل املعصية وخروج من اإلميان إىل الكفر أيضا  -

  غفرانك أي مغفرتك  - ٢٨٥
  إصرا أي ثقال  - ٢٨٦

  احلليف موالنا ولينا واملوىل على مثانية أوجه املعتق واملعتق والويل واألوىل بالشيء وابن العم والصهر واجلار و -
٣ -   

  سورة آل عمران

التوراة معناها الضياء والنور قال البصريون وورية فوعلة من وري الزند ووري لغتان أي خرجت ناره ولكن  -
الواو األوىل قلبت تاء كما قلبت تاء يف توجل وأصله ووجل من وجل أي دخل والياء قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما 

  قبلها 
أصلها تورية على وزن تفعلة إال أن الياء قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وجيوز أن تكون وقال الكوفيون توراة 

وقيل مشتقة من  -زه  -تورية على تفعلة فنقل من الكسر إىل الفتح كما قالوا جارية مث قالوا جاراة وناصية وناصاة 
  التورية ألن فيها كنايات كثرية وهي اسم لكتاب موسى عليه السالم 

اإلجنيل إفعيل من النجل وهو األصل فاإلجنيل أصل لعلوم وحكم يقال هو من جنلت الشيء إذا استخرجته  -
وقيل مشتق من النجل والنجل مبعىن السعة من قوهلم جنلت  -زه  -وأظهرته فاإلجنيل مستخرج به علوم وحكم 

ليه السالم تضمن سعة مل تكن لليهود اإلهاب إذا شققته ومنه عني جنالء واسعة واإلجنيل الذي هو كتاب عيسى ع
وقرأ احلسن األجنيل بفتح اهلمزة قال أبو البقاء وال يعرف له نظري إذ ليس يف الكالم أفعيل إال أن احلسن ثقة فيجوز 

أن يكون مسعها انتهى قال الزخمشري وتكلف اشتقاقهما ووزهنما إمنا يصح بعد كوهنما عربيني وقال الكرماين 
اة أن ال يوزنا ألهنما أعجميان انتهى وقراءة احلسن دليل العجمة ومجع توراة توار ومجع إجنيل واألصح عند النح

  أناجيل 
  الكتاب أصل الكتاب يعين اللوح احملفوظ  -
  زيغ ميل عن احلق  - ٧



  رجع والعاقبة تأويله ما يئول إليه من معىن وعاقبة وفالن تأول اآلية أي نظر إىل ما يئول معناها والتأويل املصري وامل -
  والراسخون يف العلم الذين رسخ علمهم وإمياهنم وثبت كما يرسخ النخل يف منابته  -
  ال تزغ ال متل  - ٨
  امليعاد مفعال من الوعد  - ٩
  كذأب آل فرعون كعادهتم أو كأشباههم بلغة جرهم يقال مازال ذاك دأبه ودينه وديدنه أي عادته  - ١١
   عربة أياعتبار وموعظة - ١٣
القناطري مجع قنطار وقد اختلف يف تفسريه فقال بعضهم ملء مسك ثور ذهبا أو فضة وقيل ألف مثقال وقيل  - ١٤

  غري ذلك ومجلته أنه كثري من املال 
املقنطرة املكملة كما تقول بدرة مبدرة وألف مؤلفة أي تام وقال الفراء املقنطرة املضعفة كأن القناطري ثالثة  -

  وقال السدي املضروبة بدراهم ودنانري  -زه  -واملقنطرة تسعة 
املسومة تكون من سامت أي رعت فهي سائمة وأمستها أنا وسومتها وتكون مسومة معلمة من السيماء وهي  -

  العالمة وقيل املسومة املطهمة والتطهيم التحسني 
  األنعام اإلبل خاصة وقيل مجع نعم وهي اإلبل والبقر والغنم 

  والزرع  واحلرث البساتني -
  املئاب املرجع  -
  رضوان رضي  - ١٥
  القسط العدل  - ١٨
  أسلمت وجهي هللا أخلصت عباديت هللا  - ٢٠
 -زه  -توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل ختل هذا يف هذا فما زاد يف واحد نقص يف اآلخر مثله  - ٢٧

" يف " ج إدخال الشيء يف الشيء وهو هنا جماز وقيل وقيل يأيت به بدل اآلخر والولوج الدخول يف الشيء واإليال
  " على " مبعىن 

خترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي أي املؤمن من الكافر والكافر من املؤمن وقيل احليوان من النطفة  -
اآلية  والبيضة ومها ميتان من احلي وقال أبو عبيدة الطيب من اخلبيث واخلبيث من الطيب ومعىن اإلخراج يف

  التكوين وحقيقة اإلخراج إخراج الشيء من الظرف 
  وترزق من تشاء بغري حساب أي بغري تضييق وتقتري  -
تقاته وتقيه مبعىن واحد وهو إظهار اللسان خالف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس والتقاة مصدر  - ٢٨

  كالتؤدة والتخمة وجيوز أن يكون مجع تقي ككمي وكماة 
  دا بعيدا زمانا طويال واألمد الغاية أم - ٣٠
قال جماهد خادما للمسجد وقيل عتيقا من أمر الدنيا مشتق من احلرية  -زه  -حمررا عتيقا هللا عز و جل  - ٣٥

  حرته حتريرا أعتقته وقيل من حترير الكتاب وهو إخالصه من الفساد 
  ة اليت تغازل الفتيان مرمي اسم أعجمي وقيل عريب جاء شاذا كمدين ومعناه يف اللغ - ٣٦
  وكفلها زكريا أي ضمها إليه وحضنها  - ٣٧
  احملراب مقدم اجمللس وأشرفه وكذلك هو من املسجد واحملراب الغرفة أيضا واجلمع احملاريب قال الشاعر  -



  أىن لك هذا من أين لك هذا  -
   -زه  -زمنة هنا لك يعين يف ذلك الوقت وهو من أمساء املواضع ويستعمل يف أمساء األ - ٣٨
  زكريا ميد ويقصر غري منصرف وزكريا منون بالتشديد لغة فيه  -
وحيىي قيل اسم أعجمي وقيل عريب مسي به ألن اهللا أحياه باإلميان وقيل حىي به وعمر وقيل مسي به ألنه  - ٣٩

  استشهد والشهداء أحياء وقيل معناه ميوت فسمي حيىي تفاؤال كاملفازة والسليم 
 على أوجه ثالثة الذي ال يأيت النساء ال حاجة له فيهن بلغة كنانة والذي ال يولد له ولد والذي ال حصورا يأيت -

  خيرج مع التداين شيئا 
  الكرب الكرب ويقال الكرب مصدر الكبري من األشياء وبالضم الكبري السن  - ٤٠
  عاقر العاقر والعقيم مبعىن واحد وهي اليت ال تلد والذي ال يولد له  -
  إال رمزا الرمز حتريك الشفتني باللفظ من غري إبانة بصوت وقد يكون إشارة بالعني واحلاجبني  - ٤١
العشي بعد العصر وقيل بعد الزوال والعشي آخر النهار والعشاء من وقت غروب الشمس إىل أن ميضي صدر  -

  من الليل 
  واإلبكار الليل والنهار  -
   إىل صاحبه واإلهلام واإلمياء والكتابة فيأيت هلذه املعاين األربعة غالبا نوحي نلقي واإلحياء إلقاء املعىن - ٤٤
وقيل هي األقالم اليت كانوا  -زه  -أقالمهم قداحهم يعين سهامهم اليت كانوا جييلوهنا عند العزم على األمر  -

  يكتبون هبا التوراة وكل ما قطع طرفه فهو قلم 
لشيخ جمد الدين يف القاموس فيه مخسون قوال قال وذكرهتا يف شرح امسه املسيح فيه ستة أقوال قال ا - ٤٥

البخاري قيل مسي عيسى مسيحا لسياحته يف األرض وأصله مسيح مفعل فأسكنت الياء وحولت حركتها إىل السني 
وقيل مسيح فعيل من مسح األرض ألنه كان ميسحها أي يقطعها وهو قول مجاعة من املتقدمني فيه وقيل مسي مسيحا 

ألنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن وقيل ألنه كان أمسح الرجلني ليس لرجليه أمخص واألمخص ما جفا عن 
  األرض من باطن الرجل وقيل مسي مسيحا ألنه كان ال ميسح ذا عاهة إال برىء وقيل املسيح الصديق 

  وقيل املسيح مشيخ بالعربانية  -زه  -
  يف الدنيا بالنبوة ويف اآلخرة باملنزلة عند اهللا واجلاه والوجه املنزلة والقدر وجيها يف الدنيا واآلخرة أي ذا جاه  -
ويكلم الناس يف املهد وكهال أي يكلمهم يف املهد آية وأعجوبة ويكلمهم كهال بالوحي والرسالة والكهل  - ٤٦

  الذي انتهى شبابه يقال اكتهل الرجل إذا انتهى شبابه 
أقدر مثال من قدر شيئا وأصلحه أي خلقه وأما اخللق الذي هو اإلحداث فلله  أىن أخلق لكم من الطني أي - ٤٩

  وحده 
  وقيل األعمى مطلقا وقيل األعمش وقيل األعشى  -زه  -األكمه الذي يولد أعمى  -
  األبرص الذي به وضح  -
  تدخرون تفتعلون من الدخر تثقل بلغة متيم وختفف بلغة كنانة  -
  وقيل رأى ومسع واإلحساس العلم  -زه  -أحس علم ووجد  - ٥٢

  احلواس تقول أحسسته فهو حمسوس كأحببته فهو حمبوب 
  وهو مجع ناصر كأصحاب وقيل مجع نصري كأشراف  -زه  -أنصاري اعواين  -



احلواريون صفوة األنبياء عليهم السالم الذين خلصوا وأخلصوا يف التصديق هبم ونصرهتم وقيل إهنم كانوا  -
اريني لتبييضهم الثياب مث صار هذا االسم مستعمال فيمن أشبههم من املصدقني وقيل كانوا قصارين فسموا حو

  وقيل احلواري الناصر وقيل الصديق وهو منصرف  -زه  -صيادين وقيل كانوا ملوكا 
أنه عبارة ومكر اهللا واهللا خري املاكرين اختلف فيه يف حق اهللا تعاىل فقيل هو من املتشابه وقيل األوجه األوىل  - ٥٤

عن االحتيال يف أفعال الشر وذلك على اهللا سبحانه حمال وذكروا يف تأويله وجهني أحدمها أنه مسي جزاء ومكرا 
استهزاء هبم والثاين أن مقابلته هلم شبيهة باملكر والوجه الثاين أن املكر عبارة عن التدبري احملكم الكامل مث اختص يف 

  الغري وذلك يف حق اهللا تعاىل ال ميتنع  العرف بالتدبري يف إيصال الشر إىل
  فال تكن من املمترين أي الشاكني  - ٦٠
  زه  -مث نبتهل أي نلتعن ندعو اهللا سبحانه على الظامل  - ٦١
  القصص اخلرب الذي تتابع به املعاين وأصله اتباع األثر  - ٦٢
   -زه  -أوىل الناس بإبراهيم أحقهم به  - ٦٨
الثة فأكثر وقيل مراد هبا الواحد واإلثنان قال النووي املشهور إطالقها على الواحد طائفة تطلق على الث - ٦٩

  فصاعدا وجيوز تذكريها وتأنيثها 
  وجه النهار أوله  - ٧٢
  يلوون ألسنتهم بالكتاب يقلبوهنا وحيرفوهنا  - ٧٨
باين هذه األمة وقال أبو ربانيني هم كاملوا العلم قال حممد بن احلنفية حني مات ابن عباس اليوم مات ر - ٧٩

وقال جماهد الربانيون فوق األحبار  -زه  -العباس ثعلب إمنا قيل للفقهاء الربانيون ألهنم يربون العلم أي يقومون به 
ألن األحبار العلماء والرباين اجلامع إىل العلم والفقه البصري بالسياسة والتدبري بأمر الرعية منسوب إىل الرب 

  بالغة كلحياين وشعراين لعظيم اللحية وكثري الشعر وقال أبو عبيدة الرباين العامل قال واأللف والنون للم
الكلمة عربانية أو سريانية والرباين عند أهل الكتاب العامل املعلم وعن احلسن ايضا هم الذين يربون الناس بصغار 

  العلم وقيل كباره 
  إصري عهدي  - ٨١
  طوعا انقيادا بسهولة  - ٨٣
اسم لبطن مكة ألهنم يتباكون فيها أي يزدمحون ويقال بكة مكان البيت ومكة سائر البلد الجتذاهبا  بكة - ٩٦

وقيل الباء بدل  -زه  -الناس من كل أفق يقال امتك الفصيل ما يف ضرع الناقة إذا استقصاه فلم يدع منه شيئا 
  من امليم كضربة الزم والزب فهما مترادفان 

  دين وحنوه وعوج ميل يف احلائط والقناة وحنومها عوجا اعوجاجا يف ال - ٩٩
  والعصام حبل ميتنع املتمسك به عند الوقوع  -زه  -يعتصم ميتنع  - ١٠١
  احلبل العهد والذمة واألمان  -زه  -حببل اهللا بعهده  - ١٠٣

  شفا حفرة شفا الشيء حرفه واحلفرة احملفورة  -
  أنقذكم منها فخلصكم منها  -
  اته بلغة هذيل واحدها أىن وإين وإين آناء الليل ساع -

  فلن يكفروه أي فلن جيحدوه أي فلن مينعوا ثوابه  - ١١٥



  وقال الزجاجي صوت هليب النار اليت يف تلك الريح  -زه  -صر برد شديد  - ١١٧
 -زه  -بطانة من دونكم دخالء من غريكم وبطانة الرجل وأخالؤه أهل سره ممن يسكن إليه ويثق مبودته  - ١١٨

  مشتقة من البطن 
ال يألونكم خباال أي فسادا يعين ال يقصرون يف فساد دينكم والعرب تقول ما ألوته خريا أي ما قصرت يف فعل  -

  ذلك به وكذلك ما ألوته شرا 
  كيدهم مكرهم وحيلتهم وأصله املشقة يقال فالن يكيد بنفسه عند املوت  - ١٢٠
وقيل معىن تبوىء توطن تقول بوأته وأبأته  -زه  -م مصافا ومعسكرا تبوى املؤمنني مقاعد للقتال تتخذ هل - ١٢١

  إذا وطنته واملباءة التبوء 
  مهت اهلم قربان الشيء يف القلب  - ١٢٢

  والفشل اجلنب  -زه  -أن تفشال جتنبا بلغة محري  -
  وليهما حافظهما وناصرمها  -

  ل بدر علم للماء ببدر بدر ماء بني مكة واملدينة مسي باسم صاحبه وقي - ١٢٣
  ميددكم اإلمداد إعطاء الشيء حاال بعد حال  - ١٢٥

من فورهم هذا من وجههم هذا بلغة هذيل وقيسى عيالن وكنانة ويقال من فورهم من غضبهم يقال فار فهو فائر  -
  وقال ابن جرير أصل الفور ابتداء األمر يؤخذ فيه مث يوصل باألمر  -زه  -إذا غضب 

  زه  -بعالمة يعرفون هبا يف احلرب ومن كسر الواو جعل الفعل هلم مسومني معلمني  -
طرفا قيل مجاعة وقيل ركنا من أركان الشرك وقيل يعين بالطرف ما يليكم لقوله قاتلوا الذين يلونكم من  - ١٢٧

  الكفار 
ة وهو يقع قال ابن عيسى حقيقة الكبت شد -زه  -يكبتهم يغيظهم وحيزهنم ويقال يكبتهم يصرعهم لوجوههم  -

  يف القلب 
   -زه  -خائبني فاهتم الظفر  -

  أضعافا مضاعفة أي بالتأخري أجال بعد أجل زيادة بعد زيادة  - ١٣٠
وقيل املراد  -زه  -عرضها السماوات واألرض أي سعتها ومل يرد العرض الذي هو خالف الطول  - ١٣٣

  العرض الذي هو خالف الطول وقيل غري ذلك 
  السر والسرور مبعىن واحد يف السراء و - ١٣٤

وقال ابن عباس يف اليسر والعسر ومها  -زه  -والضراء الضر أي الفقر والقحط وسوء احلال وأشباه ذلك  -
  مصدران 

والكاظمني الغيظ أي احلابسني وقيل املمسكني عن إمضائه مع قدرهتم على من أغضبهم من كظمت القربة إذا  -
  ه إذا ردها إىل جوفه ومنه الكظامة جملرى املاء من بئر إىل بئر سددت رأسها ومنه كظم البعري جمرت

  واإلصرار اإلقامة  -زه  -ومل يصروا على ما فعلوا مل يقيموا عليه  - ١٣٥
  على الذنب من غري إقالع عنه بالتوبة منه وأصله الشد من الصر 

  سنن مجع سنة قال املفضل السنة األمة أي أمم وأنشد  - ١٣٧
  وال رأوا مثله يف سالف السنن ... س من فضل كفضلكم ما عاين النا



  وقيل غري ذلك 
  عاقبة املكذبني العاقبة ما يؤدي إليه السبب املتقدم  -

  وال هتنوا ال تضعفوا بلغة قريش وكنانة  - ١٣٩
قرح القرح والقرح جراح وقيل القرح بفتح القاف اجلراح والقرح بالضم أمل اجلراح وهو بالفتح لغة  - ١٤٠

وأصل الكلمة اخللوص ومنه ماء قراح ال كدرة فيه وأرض قراح خالص من الطني  -زه  -احلجاز وبالضم لغة متيم 
  وقرحية الرجل خالص طبعه 

  نداوهلا بني الناس نظفر قوما بقوم مث نظفر اآلخرين على األولني  -
منها يقال حمص اجلمل ميحص حمصا  وليمحص اهللا الذين آمنوا خيلص اهللا الذين آمنوا من ذنوهبم وينقيهم - ١٤١

  إذا ذهب منه الوبر حىت يتخلص ويتملص 
  حمص وملص وأملص وقوهلم ربنا حمص عنا ذنوبنا أي أذهب ما تعلق بنا من الذنوب 

  وميحق الكافرين يهلكهم وقيل ينقصهم واحملق نقصان الشيء قليال قليال  -
أصل كأين أي  -زه  -وكع ثالث لغات مبعىن كم وكأين من نيب وكائن وكئن على وزن كعني وكاع  - ١٤٦

  دخل عليها كاف التشبيه وزال معىن التشبيه والنون هي التنوين أثبتت يف اخلط على غري القياس 
هذا قول أيب عبيدة أعين الرىب اجلماعة وقال  -زه  -ربيون علماء بلغة حضرموت ومجاعات كثرية واحدهم ريب  -

ب فنسبوا إليه وكسر كإتىب وظهري أي مما غري يف النسب وقيل منسوب إىل التأله األخفش هم الذين يعبدون الر
  والعبادة وقال الزجاج الربة 

  ونسب إليها مث مجع وقيل يقال لعشرة آالف ربة 
هذا قول الزجاج أي ما خضعوا لعدوهم وقال ابن عيسى االستكانة إظهار الضعف  -زه  -استكانوا خضعوا  -

نه يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده قال الكرماين مل يتعرض أحد من املفسرين هلذه اللفظة قال وقيل اخلضوع أل
وظاهر لفظ علي بن عيسى يدل على أنه جعله من السكون فيكون وزنه افتعال من سكن ويكون األلف فيه كما يف 

  قول الشاعر 
  ومن ذم الرجال مبنتزاح ... وأنت من الغوائل حني ترمى 

ذوذه وقال األزهري هو من قول العرب بات فالن بكينة سوء وخبيبة سوء أي حبال سوء وأكانه يكينه وفيه بعد لش
إذا أخضعه والكني كني املودة من هذا وإليه ذهب أبو علي أيضا وقيل استفعل من كان يكون أي مل يكونوا بصفة 

  الوهن والضعف وكذلك قوله فما استكانوا لرهبم 
   أي مل يكونوا له مبؤمنني

  إسرافنا إفراطنا  - ١٤٧
  قال ابن عيسى حسه إذا أبطل حسه بالقتل  -زه  -حتسوهنم تستأصلوهنم قتال  - ١٥٢
تصعدون اإلصعاد االبتداء يف السفر واالحندار الرجوع وقيل اإلصعاد املبالغة يف الذهاب يف صعيد األرض  - ١٥٣

  وأصل اإلصعاد الذهاب تقول أصعدنا إىل بلد كذا أي ذهبنا 
  وال تلوون على أحد ال يقف أحد آلخر وقيل ال تعطفون  -
وقيل املعين والرسول ينادي من ورائكم وهو يف الفرقة اآلخرة منهم وأخرى  -زه  -يف أخراكم أي يف آخركم  -

  كما يكون أنثى آخر بالفتح يكون أنثى آخر بالكسر وهو كالرجعى 



  كصائم وصوم  -زه  -أو كانوا غزى مجع غاز  - ١٥٦
فظا سيء اخللق جايف الفعل وأصل الفظاظة اجلفوة ومنه االفتظاظة لشراب الكرش وهو الفظ مسي بذلك  - ١٥٩
  جلفائه 

  انفضوا تفرقوا وأصل الفض الكسر  -
وشاورهم يف األمر أي استخرج آراءهم واعلم ما عندهم مأخوذ من شرت الدابة وشورهتا إذا استخرجت جرهبا  -

  وعلمت خربها 
  مت صححت رأيك يف إمضاء األمر فإذا عز -

والغول اخليانة يف الغيبة خاصة وأصل الباب اخلفاء  -زه  -يغل خيون ومن يغلل خين يأت مبا غل خان  - ١٦١
  ومنه الغل احلقد والغلل املاء اجلاري يف أصول الشجر 

  هم درجات عند اهللا اجلنة درجات أي منازل بعضها فوق بعض  - ١٦٣
  عوا فادرءوا فادف - ١٦٨
  يستبشرون يفرحون وقيل ينالون البشرى قال ابن عيسى االستبشار السرور بالبشارة  - ١٧٠
  استجابوا أجابوا  - ١٧٢
  حسبنا اهللا كافينا  - ١٧٣

  وقيل احلافظ وقيل غري ذلك  -زه  -الوكيل الكفيل وقيل الكايف  -
  أمنا منلي هلم نطيل هلم املدة  - ١٧٨
ومنيز ومنري مبعىن جنتيب وخنتار وأصل االجتباء  -زه  -ب أي خيلص املؤمنني من الكفار مييز اخلبيث من الطي - ١٧٩

  اجلمع ومنه اجلابية كأنه جيعل الشيء لك بأمجعه 
سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة قال النيب يأيت كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيتطوق يف  - ١٨٠

قال املؤرج يلزمون أعماهلم مثل ما يلزم الطوق العنق وقال ابن  -زه  -اليت منعتين مث ينهشه حلقه فيقول أنا الزكاة 
  حبر سيكون عليهم وباله فيصري طوقا يف العنق 

  بقربان القربان ما تقرب به إىل اهللا عز و جل من ذبح أو غريه وهو فعالن من القربة  - ١٨٣
جاج كل كتاب ذي حكمة فهو زبور من الزبر وهو الكتابة قال الز -زه  -الزبر الكتب مجع زبور  - ١٨٤

  والقراءة وقيل من زبره إذا دفعه والزبر اإلحكام أيضا 
  فمن زحزح عن النار حني وبعد عنها  - ١٨٥
  مبفازة من العذاب أي مبنجاة مفعلة من الفوز يقال فاز فالن جنا والفوز الظفر  - ١٨٨
  ع قائم كما هنا ومصدر قمت قياما وقيام األمر وقوامه ما يقوم به األمر قياما القيام على ثالثة أوجه مج - ١٩١
  إخزيته أهلكته  - ١٩٢
  ثوابا الثواب اجلزاء على العمل  - ١٩٥
ورابطوا اثبتوا وداوموا وأصل املرابطة والرباط أن يربط هؤالء خيوهلم وهؤالء خيوهلم يف الثغر كل يعد  - ٢٠٠

  رباطا لصاحبه فسمي القيام بالثغور 
٤ -   

  سورة النساء



  وبث نشر  - ١
األرحام القربات واحدهتا رحم والرحم يف غري هذا املوضع ما يشمل على ماء الرجل من املرأة ويكون منه  - ٢

  ويف الرحم أربع لغات فتح الراء مع كسر احلاء وسكوهنا وكسر الراء معهما  -زه  -احلمل 
  رقيبا حافظا وقيل عاملا  -

  وقال ابن  -زه  -ريا واحلوب بالفتح املصدر حوبا إمثا كب
عيسى أصله احلوب وهو زجر للجمل فيسمى به اإلمث للزجر عنه يقال حاب الرجل حيوب حوبا وحوبا وقد حتوب 

  تأمث منه 
  وهذه األلفاظ ال تنصرف للعدل والوصف  -زه  -مثىن وثالث ورباع أي ثنتني ثنتني وثالثا ثالثا وأربعا أربعا  - ٣
 تعولوا جتوروا ومتيلوا وأما من قال أال تعولوا أال تكثروا عيالكم فغري معروف يف اللغة وقال بعض العلماء إمنا أال -

أراد بقوله إال تكثر عيالكم أال تنفقوا على عيال وليس ينفق على عيال حىت يكون ذا عيال فكأنه أراد ذلك أدىن أن 
  تكونوا ممن يعول قوما 

له اخلروج عن احلد ومنه العول يف الفريضة والعويل اخلروج عن احلد يف النداء والقول واألول قول اجلمهور اص
الثاين معزو إىل الشافعي رضي اهللا عنه وأنكر ذلك قوم وقال الكرماين وغريه ليس باملنكر فهو من هذا األصل أي 

لتعليق على احلاوي الصغري أعان أدىن أال جتاوزوا حدكم يف اإلنفاق قلت وفيه أقوال أخر ومزيد بسط أودعته يف ا
  اهللا على تكميله 

  صدقاهتن مهورهن واحدهتا صدقة  - ٤
حنلة أي هبة أو فريضة بلغة قيسي عيالن يقال إن املهور هبة من اهللا عز و جل للنساء وفريضة عليكم ويقال حنلة  -

  هو أصل والنحلة عطية متليك ال عن مثامنة و -زه  -ديانة يقال ما حنلتك أي ما دينك 
هنيئا مريئا قال ابن عباس هنيئا بال إمث مريئا بال داء وقيل هنيئا يف الدنيا بال مطالبة مريئا يف اآلخرة بال تبعة وقال  -

  ابن عيسى اهلينء مشتق من هناء اإلبل فإنه شفاء من اجلرب 
  قياما أي قواما أي ما يقوم به أمركم  - ٥
والرشد قيل  -زه  -واإليناس الرؤية والعلم واإلحساس بالشيء  ءانستم منهم رشدا أي علمتم ووجدمت - ٦

  العقل وقيل العقل والدين واهلداية إىل املعاملة 
  بدارا مبادرة  -
  فليستعفف أي عن مال اليتيم والعفة االمتناع عن مقاربة احملرم  -
  قوال سديدا أي قصدا  - ٩
  السعري  -زه  -نم سعريا أي إيقادا والسعري أيضا اسم من أمساء جه - ١٠

  مبعىن مفعول تقول سعرت النار وأهلبتها 
  حظ اإلنثيني احلظ النصيب  - ١١
كاللة الكاللة أن ميوت الرجل وال ولد له وال والد وهو لغة قريش وقيل هي مصدر من تكلله النسب أي  - ١٢

ومل خيلفهما فقد مات عن ذهاب أحاط به ومنه مسي اإلكليل إحاطته بالرأس فاألب واالبن طرفان للرجل فإذا مات 
طرفيه فيسمي ذهاب الطرفني كاللة فكأهنا اسم للمصيبة يف تكلل النسب مأخوذ منه جيري جمرى الشجاعة 

والسماحة واختصاره أن الكاللة من تكلله النسب أي أطاف به والولد والوالد خارجان من ذلك ألهنما طرفان 



  أقوال أخر بينها يف شرح الكفاية يف الفرائض  ويف معىن الكاللة واشتقاقها -زه  -للرجل 
  وعاشروهن باملعروف أي صاحبوهن  - ١٩
  أفضي بعضكم إيل بعض انتهي إليه ومل يكن بينهما حاجز وهو كناية عن اجلماع  - ٢١
فاحشة ومقتا املقت البغض أي أنه فاحشة عند اهللا يف تسميتكم كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه  - ٢٢
  ولدها يقولون للولد مقيت فأ

فعيل مبعىن مفعول ودخله التاء ألنه اسم ال  -زه  -وربائبكم بنات نسائكم من غريكم الواحدة ربيبة  - ٢٣
  وصف أي نقل عن الوصفية إىل اإلمسية 

ل معها حالئل مجع حليلة وحليلة الرجل امرأته وإمنا قيل المرأة الرجل حليلته وللرجل حليلها ألهنا حتل معه وحي -
  ويقال حليلة مبعىن حمللة ألهنا حتل له وحيل هلا 

   -زه  -واحملصنات ذوات األزواج واحملصنات مجيعا احلرائر وإن يكن متزوجات واحملصنات أيضا العفائف  - ٢٤
  مسافحني بالزنا واملسافح الذي يصب ماؤه حيث اتفق  -
  أجورهن مهورهن  -
  لي يف التذكرة طوال اعتالء وهو أصل الكلمة ومنه الطول والتطاول قال أبو ع -زه  -طوال فضال وسعة  - ٢٥
  من فتياتكم أي إمائكم  -
  مسافحات زوان عالنية  -
  وقيل زوان سرا وكانت العرب ال تستنكف من ذلك واخلدين الصديق  -زه  -أخدان أصدقاء واحدها خدن  -
  فإن أحصن تزوجن وأحصن زوجن  -
  الك وأصله املشقة والصعوبة من قوهلم أكمة عنوت إذا كانت صعبة املسلك ذلك ملن خشي العنت أي اهل -
  نصليه نارا نشويه هبا  - ٣٠
والاليت ختافون نشوزهن أي معصيتهن وتعاليهن عما أوجب اهللا عليهن من طاعة األزواج والنشوز بغض  - ٣٤

قعد على نشزو نشز من األرض أي املرأة للزوج أو الزوج للمرأة يقال نشزت عليه أي ارتفعت ونشز فالن أي 
  مكان مرتفع 

  واجلار ذي القرىب أي ذي القرابة  - ٣٦
وقيل مسي اجلار جارا مليله إليك وأصله امليل وقيل اجلار ذي القرىب املسلم  -زه  -واجلار اجلنب أي الغريب  -

التجنب من قوهلم أجنبين وبين  واجلار اجلنب البعيد الذي ال قرابة له وقيل اجلار اجلنب اليهود والنصارى وأصله
  واجلانبان الناحيتان واجلنبان لتنحي كل واحد عن اآلخر 

  وقيل الرفيق مطلقا وقيل الزوجة وقيل املنقطع إليك رجاء خريك  -زه  -والصاحب باجلنب أي الرفيق يف السفر  -
  هذا قول قتادة وقيل صاحب السفر أي املسافر  -زه  -وابن السبيل الضيف  -
  وقيل متكربا يأنف عن قراباته وجريانه لفقرهم  -زه  -تاال ذا خيالء خم -
  فخورا يعدد مناقبه كربا وتطاوال  -
  رئاء الناس فعال من الرؤية  - ٣٨
  قرينا مقارنا الصقا من قرنت الشيء بالشيء أو تطاوال  -
مل من ذروته وقيل الذرة ال وزن قيل هي النملة احلمراء وهو أصغر الن -زه  -مثقال ذرة زنة منلة صغرية  - ٤٠



هلا وقيل هي ما يرفعه الريح من التراب وقيل أجزاء اهلباء يف الكوة وقيل اخلردلة وال جنبا اجلنب الذي اصابته 
  اجلنابة يقال منه جنب الرجل وأجنب 

  وجتنب من اجلنابة واجلنب أيضا الغريب واجلنب البعيد 
  يل املسافرين عابري سبيل قيل جمتازين يف املسجد وق -
  من الغائط هو املطمئن من األرض وكانوا إذا أرادوا قضاء احلاجة أتوا غائطا فكين عن احلدث بالغائط  -
  المستم ملستم النساء والمستم كناية عن اجلماع  -
   -زه  -فتيمموا صعيدا طيبا تعمدوا ترابا نظيفا والصعيد وجه األرض  -
  ليا استهزاء وحماكاة  - ٤٦
أي وحاجب وفم فتصري كخف البعري والطمس إذهاب  -زه  -مس وجوها منحو ما فيها من عني وأنف نط - ٤٧

  األثر وكذلك الطسم وطمس الزم ومتعد 
  فنردها على أدبارها فنصريها كأقفائها والقفا هو دبر الوجه  -
بعيك من الوسخ الذي وقيل الفتيل ما فتلت بأص -زه  -وال يظلمون فتيال يعين القشرة يف بطن النواة  - ٤٩

  خيرج من بينهما 
  اجلبت هو كل معبود سوي اهللا جل امسه ويقال اجلبت السحر  - ٥١
   -زه  -نقريا النقري النقرة اليت يف ظهر النواة  - ٥٣
  ظليال قيل الدائم الذي ال تنسخه الشمس وقيل ال برد فيه وال حر وال ريح وال مسوم  - ٧٥
  وأصله الشجر  -زه  -ينهم فيما شجر بينهم اختلط ب - ٦٥
قيل مشتقة من ثبيت على الرجل  -زه  -ثبات أي مجاعات يف تفرقة أي حلقة بعد حلقة كل مجاعة منها ثبة  - ٧١

إذا مجعت حماسنه يف الثناء عليه وقال ابن عيسى والثبة وسط احلوض ألن املاء يثوب إليه وحبسب االشتقاقني خيتلف 
  وزنه 
  ويف  -زه  -مبعىن عند  من لدنك لدي ولدن - ٧٥

  لغات أخر 
  حرف حتضيض وهو طلب مع حث وإزعاج  -زه  -لوال أخرتنا هال أخرتنا  - ٧٧
وقيل قصور وقيل البيوت اليت فوق احلصون وقيل  -زه  -بروج مشيدة أي حصون مطولة واحدها برج  - ٧٨

وقيل من العظمة قال الكرماين وهذا أويل قصور يف السماء بأعياهنا وأصله من ا لظهور من برجت املرأة إذا ظهرت 
الطراد األصل فيه كيفما كان وقيل مشيدة رفيعة مطولة يقال شاد البناء رفعه وطوله وشيده بالغ يف الشيد وقيل 

  مشيدة مزينة بالشيد وهو التكليل باجلص 
  يفقهون يفهمون يقال فقهت الكالم إذا فهمته حق فهمه وهبذا مسي الفقيه فقيها  -
  ما أصابك من حسنة فمن اهللا أي ما أصابك من نعمة فمن اهللا فضال منه عليك ورمحة  - ٧٩
  وما أصابك من سيئة أي من أمر يسوءك  -
  فمن نفسك أي من ذنب أذنبته نفسك فعوقبت عليه  -
  بيت قدر بليل يقال بيت فالن رأيه إذا فكر فيه ليال  - ٨١
  فشاء والتفريق يقال أذاعه وأذاع به واإلذاعة اإل -زه  -أذاعوا به أفشوه  - ٨٣



وأصله من النبط وهو املاء خيرج من البئر أول ما حتفر ومنه النبط الستنباطهم  -زه  -يستنبطونه يستخرجونه  -
  العيون 
  تنكيال عقوبة وقيل الشهرة باألمور الفاضحة وأصله النكول وهو االمتناع خوفا  - ٨٤
وقيل النصيب الوايف وقال قتادة الوزر واإلمث وقال ابن  -زه  -النبطية  كفل منها أي نصيب وافقت اللغة - ٨٥

  عيسى أصله املركب الذي هتيأ كالسرج للبعري 
  مقيتا أي مقتدرا وبلغة مذحج قديرا قال الشاعر  -

  وكنت على مساءته مقيتا ... وذي ضغن كففت النفس عنه 
الشاهد احلافظ للشيء واملقيت املوقوف على الشيء قال أي مقتدرا وقيل مقيتا مقدرا ألقوات العباد واملقيت 

  الشاعر 
  قربوها منثورة ودعيت ... ليت شعري وأشعرن إذا ما 
  سبت علي احلساب مقيت ... إيل الفضل أم علي إذا حو 

  أي إين على احلساب موقوف 
  حسيبا فيه أربعة أقوال كافيا وعاملا ومقتدرا وحماسبا  - ٨٦
افق مأخوذ من النفق وهو السرب أي يتستر باإلسالم كمه يتستر الرجل يف السرب ويقال هو املنافقني املن - ٨٨

من قوهلم نافق الريبوع ونفق إذا دخل نافقاءه فإذا طلب من النافقاء خرج من القاصعاء وإذا طلب من القاصعاء 
  خرج من النافقاء والنافقاء والقاصعاء والراهطاء والدامياء أمساء جحر الريبوع 

   -زه  -أركسهم نكسهم وردهم يف كفرهم  -
  حصرت ضاقت وحصرت ضاقت بلغة اليمامة  - ٩٠
  السلم هنا االستسالم واالنقياد والسلم أيضا السلف وشجر واحدهتا سلمة والصلح بلغة قريش  -
   -زه  -حيث ثقفتموهم أي ظفرمت هبم  - ٩١
  لعمد خطئا هو فعل ال يصار يف القصد إليه بعينه خبالف ا - ٩٢
  ولعنه طرده وأبعده  - ٩٣
  ضربتم سرمت وقيل تباعدمت يف األرض  - ٩٤
أي قهرا أي بإجياف خيل أو  -زه  -مغامن كثرية مجع مغنم واملغنم والغنم والغنيمة ما أصيب من أموال احملاربني  -

  ركاب 
  غري أويل الضرر أي الزمانة والضرر املرض  - ٩٥
  ل متحوال وقيل مطلبا للمعيشة وقي -زه  -مراغما مهاجرا  - ١٠٠

قال ابن عيسى أصله من الرغم وهو الذل والرغام التراب وراغم فالن قومه إذا نابذهم معتزال عنهم ملا يف املنابذة 
  من روم اإلذالل واملراغم موضع املراغمة كاملقاتل موضع املقاتلة 

  كتابا موقوتا أي حمدود األوقات وقال جماهد مفروضا  - ١٠٣
  يأملون كما تأملون أي جيدون أمل اجلراح ووجعها مثل ما جتدون  - ١٠٤
  أي ال تذب عنهم واخلصيم املبالغ يف اخلصام  -زه  -وال تكن للخائنني خصيما جيد اخلصومة  - ١٠٥
  خوانا مبالغا يف اخليانة مصرا عليها  - ١٠٧



  أثيما مبالغا يف إمثه ال يقلع عنه  -
والعزى ومناة وأشباهها من اآلهلة املؤنثة وتقرأ أثنا مجع وثن فقلبت الواو مهزة كما  إناثا مؤنثا مثل الالت - ١١٧

  قيل أقتت ووقتت وتقرأ أنثا مجعه إناث 
شيطانا مريدا ماردا أي عاتيا ومعناه أنه قد عري من اخلري وظهر شره من قوهلم شجرة مرداء إذا سقط ورقها  -

  قال ابن عيسى أصله التملس  -زه  -ن يف وجهه شعر فظهرت عيداهنا ومنه غالم أمرد إذا مل يك
  فليبتكن البتك القطع والتبتيك التقطيع وسيف باتك أي قاطع  - ١١٩
  تقول حاص عن الشيء أي عدل واحمليص املصدر واملكان  -زه  -حميصا معدال  - ١٢١
  قيال القيل والقول مبعىن واحد  - ١٢٢
وقيل هو الفقري من اخللة قال  -زه  -عىن اخللة أي الصداقة واملودة خليال اخلليل الصديق وهو فعيل مب - ١٢٥

  الشاعر 
  يقول ال غائب مايل وال حرم ... وإن أتاه خليل يوم مسألة 

وقيل اخلليل املصطفى املختص الذي أدخله يف خالل األمور وأسرار العلوم وهذا التفسري صواب والذي قبله بعيد 
صح لغة واجلمهور علي أن اخلليل من اخللة اليت هي املودة اليت ليس فيها خلل واهللا عن الصواب يف هذا املقام وإن 
  خليل إبراهيم وإبراهيم خليله 

  تلووا تقلبوا الشهادة من لويت يده  - ١٣٥
  نستحوذ نستويل وقيل نغلب  - ١٤١
ببني من الذب وهو مذبذبني مرددين من الذبذبة وهي جعل الشيء مضطربا وقيل مترددين وقيل أصله مذ - ١٤٣

  الطرد فعل فيه كما فعل يف نظريه 
يف الدرك األسفل من النار النار دركات أي طبقات بعضها دون بعض قال ابن مسعود الدرك األسفل  - ١٤٥

توابيت من حديد مبهمة عليهم أي ال ابواب هلا أي واملنافق يف أسفلها دركا وقيل هي عبارة عن التفاوت أي ليسوا 
  مبتساويني 

غلف مجع أغلف وهو كل شيء جعلته يف غالف أي قلوبنا حمجوبة عما تقول فإهنا يف غلف ومن قرأ غلف  - ١٥٥
  بضم الالم 

  أراد مجع غالف وتسكني الالم فيه جائز أيضا مثل كتب وكتب أي قلوبنا أوعية للعلم فكيف جتيئنا مبا ليس عندنا 
اسم كتاب داود عليه السالم املنزل  -زه  -أي كتبته  زبورا هو فعول مبعىن مفعول من زبرت الكتاب - ١٦٣

عليه زبور وزبور بفتح الزاي وضمها فقيل هو بالضم مجع كتخوم وختوم وأروم وإروم قال الكرماين واألحسن أن 
  يقال زبور واحد وزبور مجع زبر 

  ة قريش ومزينة ال تغلوا يف دينكم أي ال جتاوزا احلد وترتفعوا عن احلق والغلو الزيادة بلغ - ١٧١
وأصل الكلمة من نكف الدمع إذا مسحه عن خده بأصبعيه أنفة من أن  -زه  -لن يستنكف أي لن يأنف  - ١٧٢

  يري أثر البكاء عليه ودرهم منكوف أي هبرج رديء بلغة قريش 
٥ -   

  سورة املائدة



يئني مبا يعسر االنفصال معه وأصله والعقد اجلمع بني الش -زه  -أوفوا بالعقود أي بالعهود يف لغة بين حنيفة  - ١
  املخفف " وىف " الشد والوفاء إمتام العهد بفعل ما عقد عليه ويقال أويف وويف مبعىن 

وقيل  -زه  -هبيمة هي كل ما كان من احليوان غري من يعقل ويقال البهيمة ما استبهم عن اجلواب أي أستغلق  -
  كل حي ال مييز 

ستعمل للبقر والشاة وال يدخل فيها احلافر وإضافة البهيمة إىل األنعام من باب ثوب و األنعام أصلها اإلبل مث ت -
خز وقال احلسن هبيمة األنعام اإلبل والبقر والغنم وقال ابن عباس هي الوحش وقال ابن عمر اجلنني إذا خرج ميتا 

  حل أكله 
  يقال رجل حرام وقوم حرم  -زه  -حرم حمرمون واحدهم حرام  -
  اهللا ما جعله اهللا علما لطاعته واحدهتا شعرية مثل احلرم يقول ال حتلوه فتصطادوا فيه  شعائر - ٢
  وال الشهر احلرام فتقاتلوا فيه  -
وال اهلدي وهو ما أهدي إىل البيت يقول فال تستحلوه حىت يبلغ حمله أي منحره وإشعار اهلدي أن يقلد بنعل أو  -

  ن حبديدة ليعلم أنه هدي غري ذلك وجيلل ويطعن يف شق سنامه األمي
  وال القالئد كان الرجل يقلد بعريه من حلاء شجر احلرم فيأمن بذلك حيث سلك  -
  وال آمني البيت أي عامدين  -
  جيرمنكم يكسبنكم من قوهلم فالن جرمية أهله وجارمهم أي كاسبهم  -
مذهب البصريني وقال الكوفيون شنئان قوم حمركة النون بغضاء قوم وشنآن قوم مسكنة النون بغيض قوم هذا  -

  شنآن وشنآن مصدران 
  املنخنقة اليت ختنق فتموت وال تدرك ذكاهتا  - ٣
  املوقوذة املضروبة حىت توقذ أي تشرف على املوت مث تترك حىت متوت وتؤكل بغري زكاة  -
  املتردية اليت تردت أي سقطت من جبل أو حائط أو يف بئر فماتت ومل تدرك زكاهتا  -
وهي فعيلة مبعىن مفعول وأحلق اهلاء به لنقله عن الوصفية إىل اإلمسية وقيل  -زه  -طيحة املنطوحة حىت متوت الن -

  إذا انفرد عن املوصوف يلحق به اهلاء حنو الكحيلة والرهينة وقيل هي مبعىن الفاعل أي تنطح حىت متوت 
  اىل إذا إال ما ذكيتم أي قطعتم أوداجه وهنرمت دمه وذكرمت اسم اهللا تع -

وأصل الذكاة يف اللغة متام الشيء من ذلك ذكاء السن أي متام السن أي النهاية يف الشباب والذكاء يف الفهم أن 
  يكون فهما تاما سريع القبول وذكيت النار إذا أمتمت إشعاهلا وقوله إال ما ذكيتم أي إال ما أدركتم ذحبه على التمام 

  عىن واحد وهو حجر أو صنم يذحبون عنده على النصب النصب والنصب والنصب مب -
  تستقسموا تستفعلوا من قسمت أمري  -
  األزالم القداح اليت كانوا يضربون هبا على امليسر واحدها زمل وزمل  -
  مشتقة من مخاص البطن  -زه  -يف خممصة جماعة بلغة قريش  -
  متجانف إلمث مائل إىل احلرام  -
واحدهتا جارحة واجلرح الكسب من قوله ويعلم ما جرحتم  -زه  -لصوائد من اجلوارح أي الكواسب يعين ا - ٤

  بالنهار وعن حممد بن احلسن من اجلراحة وقال إذا صادته ومل جترحه ومات مل يؤكل 
  مل جيرح بناب وال خملب 



  مكلبني يقال أصحاب كالب ويقال رجل مكلب وكالب أي صاحب صيد بالكالب  -
  ام حل لكم أي حالل وحرم حر - ٥
  ذات الصدور حاجة الصدور وقيل خبفيات القلوب وقيل حبقيقة ما يف الصدور وذوات الشيء نفسه وحقيقته  - ٧
نقيبا أي ضمينا وأمينا والنقيب فوق العريف ومسي نقيبا ألنه يعلم دخيلة أمر القوم ويعلم مناقبهم والرجل  - ١٢

  العامل يقال له النقاب 
قال الزجاج واصله من الذب والرد أي ذببتم  -زه  -ل نصرمتوهم وأعنتموهم وعزرمتوهم أي عظمتموهم ويقا -

  األعداء عنهم ومنه التعزير وهو كالتنكيل 
  سواء السبيل قصد السبيل أي الطريق  -
على خائنة منهم خائنة مبعىن خائن واهلاء للمبالغة كما قالوا رجل عالمة ونسابة ويقال خائنة مصدر مبعىن  - ١٣

  يعين كاخلاطئة والعاقبة وقيل على فرقة خائنة  -ه ز -خيانة 
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء هيجناها ويقال أغرينا ألصقنا هبم ذلك مأخوذ من الغراء والعداوة تباعد  - ١٤

  القلوب والنيات والبغضاء البغض 
  سبل السالم طرق السالمة  - ١٦
بعث بعد انقطاع الرسل ألن الرسل كانت إىل وقت رفع فترة من الرسل أي سكون وانقطاع ألن النيب  - ١٩

  عيسى عليه السالم متواترة 
  وجعلكم ملوكا اي أحرارا بلغة هذيل وكنانة  - ٢٠
أي املقدس فيها من حل هبا من األنبياء واألولياء فهو من باب جماز وصف املكان  -زه  -املقدسة املطهرة  - ٢١

  لعرض باجلوهر بصفة ما يقع فيه وال يقوم به قيام ا
وقيل طواال وصفوا بذلك لكثرهتم وقوهتم وعظم  -زه  -جبارين أقوياء عظام األجسام واجلبار القهار  - ٢٢

خلقهم وطول جثثهم وقال املفضل ممتنعني من أن يقهروا ويذلوا وكل ممتنع اجلبار واجلبار من النخل ما عال جدا 
م عن أن ينال واإلجبار اإلكراه وقيل جبار من جربت العظم أي وقال ابن عيسى اجلبار اجملرب على ما يريد ويعظ

  يصلح أمر نفسه 
  ال تأس ال حتزن  - ٢٦
  يتيهون حيارون ويضلون  -
تبوأ بإمثي وإمثك أي تنصرف هبما يعين إذا قتلتين وما أحب أن تقتلين فمىت ما قتلتين أحببت أن تنصرف بإمث  - ٢٩

  ربانك فتكون من أصحاب النار قتلي وإمثك الذي من أجله مل يتقبل ق
فطوعت له نفسه شجعته وتابعته ويقال طوعت فعلت من الطوع ويقال طاع له بكذا وكذا أي اتاه تطوعا  - ٣٠

وقيل سهلت من قوهلم طاعت الظبية أصول الشجرة أي سهل عليها  -زه  -ولساين ال يطوع بكذا أي ال ينقاد 
  تناوهلا 
  سوءة أخيه أي فرج  - ٣١
ن أجل ذلك أي جناية ذلك ويقال من أجل ذلك من جزاء ذلك وجزاء ذلك باملد والقصر ويقال من أجل م - ٣٢

  ذلك من سبب ذلك 
  أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف اخلالف املخالفة أي يده اليمىن ورجله اليسرى خيالف بني قطعهما  - ٣٣



  خزي هوان وهالك أيضا  -
  أبو عبيدة احلاجة وقيل أفضل درجات اجلنة وقال  -زه  -الوسيلة القربة  - ٣٥
  مساعون للكذب أي قائلون له كما يقال ال تسمع من فالن قوله أي ال  - ٤١

  قوله وجائز أن يكون مساعون للكذب أي يسمعون منك ليكذبوا عليك 
  مساعون لقوم آخرين أي هم عيون ألولئك اآلخرين الغيب  -
وقيل غري ذلك وأصله  -زه  -ل ويقال السحت الرشوة يف احلكم أكالون للسحت السحت كسب ماال حي - ٤٢

  من سحته وأسحته إذا أهلكه واستأصله قال فيسحتكم بعذاب 
وفيه لغتان الفتح والكسر والفتح أفصح عند ثعلب وعكس صاحبا  -زه  -األحبار العلماء واحدهم حرب  - ٤٤

ر أبو عبيدة وأبو اهليثم والفراء قال أبو عبيدة يرويه ديوان األدب والصحاح وقيل هو بالفتح فقط وممن نفي الكس
احملدثون كلهم بالفتح وحكى أبو عبيدة عن األصمعي التوقف يف ضبطه فقال وما أدري هو احلرب أو احلرب وممن 

  حكى اللغتني فيه املربد وابن السكيت وابن قتيبة وصاحبا ديوان األدب والصحاح وعن صاحب العني هو 
  انة مسلما كان أو ذميا بعد أن يكون كتابيا قال بعضهم ولعله أراد األصل مث أطلق على املسلم العامل من علماء الدي

مهيمنا عليه أي مؤمتنا وقيل شاهدا وقيل رقيبا وقيل قفانا يقال فالن قفان على فالن إذا كان حيفظ أموره  - ٤٨
السقيم واملهيمن يف أمساء اهللا تعاىل القائم  فقيل للقرآن قفان على الكتب ألنه شاهد بصحة الصحيح منها وسقم

على خلقه بأعماهلم وآجاهلم وأرزاقهم وقال النحويون أصل املهيمن مؤمين مفيعل من أمني كما قالوا بطري ومبيطر 
من البيطار فقلبت اهلمزة هاء لقرب خمرجيهما كما قالوا أرقت املاء وهرقت املاء وأيهات وهيهات وإياك وهياك 

  هربية للحزاز الذي يكون يف الرأس وإبرية و
  شرعة الشرعة والشريعة واحد أي سنة وطريقة  -
   -زه  -ومنهاجا املنهاج الطريق الواضح ويقال الشرعة معناها ابتداء الطريق واملنهاج الطريق املستمرة  -
  جهد أمياهنم أغلظ اإلميان وجهد مصدر  - ٥٣
قوهلم دابة ذلول اي منقادة لينة سهلة وليس هذا من اهلوان إمنا هو من أذلة على املؤمنني أي يلينون هلم من  - ٥٤

  الرفق 
والعزاز األرض  -زه  -أعزة على الكافرين يعازون الكفار أي يغالبوهنم وميانعوهنم يقال عزه يعزه عزا إذا غلبه  -

  الصلبة 
وم اجتمعوا واحلزابية احلمار اجملتمع حزب اهللا جنده ومجوعه وقيل احلزب الويل واشتقاقه من قوهلم حتزب الق - ٥٦

  اخللق واحليزبون العجوز الجتماع األخبار واألمور عندها 
  تنقمون منا تكرهون وتنكرون  - ٥٩
   -زه  -لوال ينهاهم الربانيون لوال حرف حتضيض مبعىن هال  - ٦٣
  مقتصدة االقتصاد االستواء يف العمل من غري إفراط وتفريط  - ٦٦
الناس مينعك منهم فال يقدرون عليك وعصمة اهللا جل وعال للعبد من هذا إمنا هي منعه من يعصمك من  - ٦٧

  املعصية 
قسيسني هم رؤساء النصارى واحدهم قسيس وقال بعض العلماء هو فعيل من قسست الشيء وقصصته إذا  - ٨٢

بفتح القاف قال ومن ضمها رأيت بعضهم ضبط القس  -زه  -تتبعته فالقسيس مسي به لتتبعه كتابه وآثار معانيه 



  فقد 
أخطأ وأما قس بن ساعدة فهو بضم القاف وقال الكرماين القس والقسيس اسم الكبري الزاهد العامل منهم ومجع 

تكسريه من حيث القياس القساسون ومن حيث السماع القساوسة بالواو وحكاه األزهري يف هتذيب اللغة وأنشد 
  ث والنميمة فيه بيتا والقس يف اللغة نشر احلدي

  والرهبان مجع راهب وهو الذي يرهب اهللا أي خيافه  -
  ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم تقدم تفسريه يف البقرة وكذلك كثري من غريب هذه السورة  - ٨٩
  الصيد ما كان ممتنعا ومل يكن له مالك وكان حالال أكله فإذا اجتمعت فيه هذه اخلالل فهو صيد  - ٩٤
  هي اإلبل والبقر والغنم وهو مجع ال واحد له من لفظه ومجع النعم أنعام  النعم - ٩٥
ليذوق وبال أمره أي عاقبة أمره من الشر والوبال الوخامة وسوء العاقبة يقال ماء وبيل وكأل وبيل أي وخيم ال  -

  يستمرأ أو تضر عاقبته والوبيل 
  ضد املريء 

ا كان اخلامس ذكرا حنر فأكله الرجال والنساء وإن كان اخلامس حبرية الناقة إذا أنتجت مخسة أبطن فإذ - ١٠٣
  أنثى حبروا أذهنا أي شقوها وكانت حراما على النساء حلمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء 

والسائبة البعري يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه اهللا من مرض أو شيء يتقيه أو بلغه منزلة أن يفعل ذلك  -
  رعي أو ماء وال يركبها أحد فال حتبس عن 

والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال  -
والنساء وإن كانت أنثى تركت يف الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح ملكاهنا وكان حلمها 

  ما حراما على النساء إال أن يكون منهما شيء فيأكله الرجال والنساء حراما على النساء ولنب األنثى منه
واحلام الفحل إذا ركب ولد ولده ويقال إذا أنتج من صلبه عشرة أبطن قالوا قد محى ظهره فال يركب وال مينع  -

  من كأل وال ماء 
  األوليان واحدمها األوىل واجلمع أألولون واألنثى الوليا  - ١٠٧

  ت والوىل واجلمع الوليا
  أوحيت إىل احلوارين ألقيت يف قلوهبم  - ١١١
عيدا ألولنا وءاخرنا العيد يوم جممع وقيل يوم العيد معناه الذي يعود فيه الفرح والسرور والعيد عند  - ١١٤

  العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح أو احلزن 
٦ -   

  سورة األنعام

  متترون تشكون وقيل ختتلفون  - ٢
لقرن الزمان والقرن أهل الزمان وقد نقل خالف يف هذا االستعمال فقيل القرن حقيقة يف الزمان من قرن ا - ٦

ويف أهله فيكون مشتركا وقيل حقيقة يف الزمان جماز يف أهله وقيل العكس وقال الزجاج القرن أهل مدة فيها نيب أو 
وقيل إنه اسم لزمان حمدود وحينئذ كان طبقة من أهل العلم قلت السنون إن كثرت واشتقاقه من قرنت الشيء 

  ففيه عشرة أقوال فقيل مثاين عشرة سنة وقيل عشرون وقيل ثالثون وقيل أربعون وقيل مخسون 



  وقيل ستون وقيل سبعون وقيل مثانون وقيل مائة وقيل مائة وعشرون 
  مكناهم يف األرض ثبتناهم وأرسلناهم فيها ومكناهم يقال مكنتك ومكنت لك مبعىن واحد  -
  مدرارا متتابعا بلغة هذيل أي دارة عند احلاجة إىل املطر ال أن تدر ليال وهنارا ومدرارا للمبالغة  -
  وفيه لغتان كسر القاف وضمها  -زه  -يف قرطاس أي يف صحيفة واجلمع قراطيس  - ٧
  لبسنا عليهم أي خلطنا  - ٩
اإلنسان من مكروه فعله وقيل معناه وجب وقال الزجاج احليق ما يشتمل على  -زه  -حاق أي أحاط هبم  - ١٠

  وقيل حاق وحق مبعىن 
  فاطر السماوات واألرض خالقهما وموجدمها وأصل الفطر الشق  - ١٤
  بضر الضر ضد النفع  - ١٧
  أكنة أغطية واحدها كنان  - ٢٥
  وقرا صمما  -
  ما سطره األولون من الكتب  أساطري األولني أباطيل وترهات واحدها أسطورة وأسطارة ويقال أساطري األولني -
  ينئون عنه يتباعدون عنه  - ٢٦
  بغتة فجأة  - ٣١
  أوزارهم على ظهورهم أثقاهلم أي آثامهم وأصل الوزر ما محله اإلنسان  -
  وقيل قصرنا وقال ابن حبر فرط سبق والفارط السابق وفرط خلى السبق لغريه  -زه  -فرطنا فيها قدمنا العجز  -
  والنفق سرب له خملص إىل مكان آخر  -زه  -رض أي سربا فيها بلغة عمان نفقا يف األ - ٣٥
  أو سلما يف السماء أي مصعدا وقيل سببا ومسي سلما لتسليمه إىل املقصد  -
قيل الكتاب اللوح احملفوظ وهو مشتمل على ما  -زه  -ما فرطنا يف الكتاب من شيء أي ما تركنا وال ضيعنا  -

  ودقيق من مجيع احليوانات وغريها وقيل القرآن وقوله من شيء احتججتم إليه  جيري يف العامل من جليل
  وإىل بيانه وهو مشتمل على ما تعبدنا به كناية وتصرحيا أو جممال وتفصيال أجله ولقوله كتابا مؤجال 

  نقطع احلجة مبلسون بائسون ملقون بأيديهم ويقال املبلس احلزين النادم ويقال املبلس املتحري الساكت امل - ٤٤
  دابر القوم آخرهم  - ٤٥
  يصدفون يعرضون والصدوف اإلعراض عن الشيء  - ٤٦
زه  -سالم عليكم السالم على أربعة أوجه اسم اهللا تعاىل والسالمة والتسليم وشجر عظام واحدهتا سالمة  - ٥٤
  والثالثة األول ممكنة هنا  -
  جرحتم بالنهار أي كسبتم  - ٦٠
  ال يقصرون أي ال يضيعون ما أمروا به وال يقصرون فيه وهم ال يفرطون  - ٦١
له احلكم احلكمة يقال حكم وحكمة وذل وذلة وخبل وخبلة وخرب وخربة وقل وقلة وعذر وعذرة وبغض  - ٦٢

  وبغضة وقر وقرة وقيل له القضاء والفصل يوم القيامة 
  أي أحزابا متفرقني فتفرق كلمتكم  -زه  -أو يلبسكم شيعا فرقا  - ٦٥
  وقيل مبسلط وقيل حبافظ  -زه  -بوكيل أي بكفيل وقيل بكاف  - ٦٦
  وقت يقع فيه ويظهر وقيل لكل عمل جزاء  -زه  -لكل نبأ مستقر أي لكل خرب  - ٦٧



  وأصل الكلمة البسل وهو املنع أي ترهن حىت ال حميص هلا  -زه  -تبسل نفس ترهتن وتسلم للهلكة  - ٧٠
  ضا القريب يف النسب ويطلق أيضا على اخلاص يقال دعينا يف احلامة ال يف العامة من محيم ماء حار واحلميم أي -
نرد على أعقابنا يقال رد فالن على عقبيه إذا جاء لينفذ فسد سبيله حىت رجع مث قيل لكل من مل يظفر مبا  - ٧١

   وتقول العرب ملن أدبر قد رجع إىل خلف وقد رجع القهقرى -زه  -يريد قد رد على عقبيه 
وقيل هو استفعل من هوى يهوى هويا وقيل من هوى يهوى هويا  -زه  -استهوته الشياطني هوت به وأذهبته  -

  وقيل هوى 
  حريان أي حائر يقال حار حيار وحتري يتحري أيضا إذا مل يكن له خمرج من أمره فمضى وعاد إىل حاله  -
فيها روحها فتحيا والذي جاء يف التفسري أن الصور ينفخ يف الصور قال أهل اللغة الصور مجع الصورة ينفخ  - ٧٣

  قرن ينفخ فيه إسرافيل 
ملكوت ملك والواو والتاء زائدتان مثل الرمحوت والرهبوت من الرمحة والرهبة تقول العرب رهبون خري  - ٧٥

  من رمحوت أي أن ترهب خري من أن ترحم 
  جن عليه الليل أي غطى عليه وأظلم  - ٧٦

  أفل غاب 
  وقيل البزوغ ابتداء الطلوع  -زه  -زغا طالعا با - ٧٧
  غمرات املوت شدائده اليت تغمره وتزكيه كما يغمر املاء الشيء إذا عاله وغطاه  - ٩٣
 -فرادى أي فردا فردا كل واحد منفرد عن شقيقه وشريكه يف الغي وهو مجع فرد وفرد وفريد مبعىن واحد  - ٩٤
ل أيضا فارد وفرد وأفرد وفردان وقيل فرادى مجع فريد كأسري وأسارى وقيل منفردا عن معني وناصر ويقا -زه 

  وقال الفراء فرادى اسم مفرد على فعاىل وقيل مجع فردان كسكران وسكارى 
  من اخلول واخلول من يزهى هبم اإلنسان ويعجب  -زه  -خولناكم ملكناكم  -
  ىن الفراق بينكم وصلكم والبني من األضداد يكون مبعىن الوصل ويكون مبع -
  والفلق والفطر واخللق قال الكرماين ثالثتها مبعىن واحد  -زه  -فالق احلب والنوى شاقهما بالنبات  - ٩٥
واإلصباح مصدر أصبح إذا دخل يف الصبح والصبح إضاءة  -زه  -فالق اإلصباح شاقه حىت يبني من الليل  - ٩٦

لق ما به حيصل اإلصباح وقيل خالق نور النهار وقيل الفجر وقرىء شاذا األصباح بالفتح مجع صبح واملعىن فا
  اإلصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل 

  سكنا أي يسكن فيه الناس سكون الراحة  -
 -زه  -حسبانا أي حبساب جعلهما فهما جيريان حبساب معلوم عنده وقيل مجع حساب مثل شهاب وشهبان  -

  واحلاصل أنه مصدر أو مجع 
  كم ابتدأكم وخلقكم أنشأ - ٩٨
  فمستقر يعين الولد يف صلب األب  -
  قرىء  -زه  -ومستودع يعين الولد يف صلب رحم األم  -

مستقر بالكسر والفتح فبالكسر اسم فاعل مبعىن القار وبالفتح املصدر أو املكان ألن استقر الزم ومستودع يصلح 
دع اسم مفعول فيكون تقديره فمنكم مستقر ومنكم للمفعول واملصدر واملكان فمن قرأ مستقر بالكسر فاملستو

مستودع ومن قرأ بالفتح فاملستودع مثله يف أن يكون مصدرا أو مكانا أي فلكم مستقر ولكم مستودع واختلف يف 



معنامها والذي تقدم قول ابن حبر وعكسه قتادة وقال ابن مسعود فمستقر يف الرحم ومستودع يف القرب وقيل مستقر 
مستودع يف اآلخرة وقيل فمستقر من خلق ومستودع من مل خيلق وقيل فمستقر األب ومستودع األم يف الدنيا و

  قال الكرماين وحيتمل فمستقر اجلنة والنار ومستودع من يوم اخللق إىل أن صار إىل جنة أو نار 
  ومثله صنو وصنوان قال الكرماين ال نظري هلما  -زه  -قنوان عذوق النخل واحدها قنو  - ٩٩
دانية قال احلسن ملتفة متداخلة وقيل مائلة وقيل قريبة من اجلناة جينون منها قائمني وقاعدين وقيل دانية وغري  -

مشتبها وغري متشابه وقيل مشتبه يف املنظر وغري متشابه يف املطعم منه حلو ومنه  - ٣دانية فاكتفي بأحد الضدين 
وقيل يشبه بعضها بعضا من وجه وختتلف  -زه  -وان والطعوم حامض وقيل مشتبه يف املنظر وغري متشابه يف األل

  من وجه 
  مثره هو بالضم مجع مثار ويقال الثمر بضم الثاء املال وبفتحها مجع مثرة من الثمار املأكولة  -
وقيل الينع  -زه  -وينعه مدركه واحدة يانع مثل تاجر وجتر يقال ينعت الفاكهة والثمرة وأينعت إذا أدركت  -

  ينع أي أدرك وينعه وهو النضيج منه وقرىء يف الشواذ ينعه ويانعه  مصدر
خرقو له بنني وبنات افتعلوا ذلك واختلقوه كذبا وخرقوا معناه فعلوا مرة بعد أخرى وحرقوا أي باملهملة  - ١٠٠

  أي افتعلوا ما ال 
  أصل له وهي قراءة ابن عباس 

  هما بديع السموات واألرض أي مبتدعهما أي مبتدئ - ١٠١
درست أي قرأت دارست أي قارأت املعىن قرأت وقرىء عليك ويقرأ درست أي قرأت ويقرأ درست  - ١٠٥

  أي قرئت وتعلمت ويقرأ درست أي درست هذه األخبار اليت تأتينا هبا أي امنحت وذهبت وقد كان يتحدث هبا 
  عدوا بغري علم أي اعتداء  - ١٠٨
  يشعركم يدريكم  - ١٠٩
  ا واحلشر واجلمع بكره حشرنا مجعن - ١١١

قبال أي أصنافا مجع قبيل قبيل أي صنف صنف وقبال أيضا مجع قبيل أي كفيل وقبال وقبال مقابلة أيضا وقبال  -
  عيانا وقبال استباقا 

  زخرف القول أي الباطل املزين احملسن  - ١١٢
  ولتصغي إليه متيل  - ١١٣

  ويقال يقترفون يدعون والقرفة التهمة واالدعاء وليقترفوا يقترفون يكتسبون واالقتراف االكتساب  -
  خيرصون حيدسون  - ١١٦
  أكابر جمرميها أي عظماء مذنبيها  - ١٢٣
  والصغار يف القدر والصغر يف السن وغريه  -زه  -صغار عند اهللا الصغار أشد الذل  - ١٢٤
  هلم دار السالم أي دار السالمة وهي اجلنة  - ١٢٧
  أي فائتني وما أنتم مبعجزين  - ١٣٤
  اعملوا على مكانتكم مكانتكم ومكانكم مبعىن  - ١٣٥
  من احلرث هو إصالح األرض وإلقاء البذر فيها ويسمى الزرع احلرث أيضا  - ١٣٦
  لريدوهم أي يهلكوهم والردى اهلالك  - ١٣٧



  حجر أي حرام وأصله املنع  - ١٣٨
  ال وبالغ فيه إنه ليفري الفري افتراء عليه االفتراء العظيم من الكذب يقال ملن عمل عم -

معروشات وغري معروشات معروشات ومعرشات واحد يقال عرشت الكرم وعرشته إذا جعلت حتته قصبا  - ١٤١
  وأشباهه ليمتد عليه وغري معروشات من سائر الشجر الذي ال يعرش 

  خمتلفا أكله أي مثره  -
ها والفرش الصغار اليت ال تطيق احلمل قال املفسرون محولة وفرشا احلمولة اإلبل اليت تطيق ان حيمل علي - ١٤٢

  احلمولة اإلبل واخليل والبغال واحلمري وكل ما محل عليه والفرش الغنم 
  مسفوحا مصبوبا  - ١٤٥

  رجس قذر مننت  -
احلوايا املباعر ويقال احلوايا ما حتوي من البطن أي استدار ويقال احلوايا بنات اللنب وهي متحوية أي  - ١٤٦

  ستديرة م
  مثل زاوية ووصية وقاصفاء  -زه  -حاوية وحوية وحاوياء 

  هلم أقبل  - ١٥٠
  من إمالق أي فقر او جوع بلغة خلم  - ١٥١
أشده قيل إنه اسم مجع ال واحد له مبنزلة اآلنك وهو الرصاص واألسرب وقيل مجع واحدة شد مثل فلس  - ١٥٢

 -زه  -ثل نعمة وأنعم وأشد اليتيم قالوا مثاين عشرة سنة وأفلس وشد مثل قوهلم فالن ود والقوم أود وشدة م
  وقيل إذا احتلم وقيل حىت يبلغ احلنث وقيل ثالثني سنة حكاه الكرماين 

  دينا قيما أي قائما مستقيما  - ١٦١
  ملة إبراهيم دينه  -

  خالئف األرض أي يف األرض خيلف بعضهم بعضا واحدهم خليفة  - ١٦٥
٧ -   

  سورة األعراف

  حرج ضيق أو شك بلغة قريش  - ٢
  ذكرى ذكر  - ٣
  فجاءها بأسنا بياتا أي ليال وكذلك بيتهم العدو  - ٤
  أوهم قائلون أي نائمون وقت القيلولة من النهار  -
  دعواهم دعاؤهم والدعوى االدعاء أيضا  -
  خسروا أنفسهم غبنوها  - ٩
صل معيشة على وزن مفعلة وهي ما يتنافس به من معايش ال هتمز ألهنا مفاعل من العيش مفردها معيشة واأل - ١٠

  الثياب واحليوان وغري ذلك 
  الصاغرين األذالء مجع صاغر وقيل من املبعدين  - ١٣
  أنظرين أخرين  - ١٤



  أغويتين أضللتين وقيل غري ذلك  - ١٦
  مذءوما أي مذموما بأبلغ الذم  - ١٨
  قيل من رمحة اهللا وقيل من السماء  -ه ز -مدحورا مبعدا يقال أدحر عنك الشيطان أي ابعده  -
  وقامسهما حلف هلما  - ٢١
  فدالمها بغرور يقال لكل من ألقي إنسانا يف بلية قد داله يف كذا والغرور هو إظهار النصح مع إبطان الشر  - ٢٢
ق يفعل وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة جعال يلصقان عليهما من ورق التني وهو يتهافت عنهما يقال طف -

كذا وأقبل يفعل كذا وجعل يفعل كذا مبعىن واحد وخيصفان يلصقان الورق بعضه على بعض ومنه خصفت نعلي 
  إذا أطبقت رقعة وأطبقت طاقا على طاق 

  ولباسا اللباس كل ما يلبس من ثوب وعمامة وغريمها وأصله مصدر لبست ال الشيء لبسا ولباسا أيضا  - ٢٦
  عوراتكم  يواري سوءاتكم تستروا به -
  وريشا الريش والرياش شيء واحد وهو ما ظهر من اللباس والشارة والرياش أيضا اخلصب واملعاش  -
  وقبيله أي جيله وأمته  - ٢٧
  بالفحشاء هي كل مستقبح من فعل أو ترك  - ٢٨
وذلك أن خذوا زينتكم الزينة ما يتزين به اإلنسان من لبس وحلي وأشباه ذلك أي ثيابكم عند كل صالة  - ٣١

أهل اجلاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال بالنهار والنساء بالليل إال احلمس وهم قريش ومن دان بدينهم 
  فإهنم كانوا يطوفون يف ثياهبم وكانت املرأة تتخذ نسائج من سيور فتعلقها على حقوهتا 

  ويف ذلك تقول العامرية 
  أحله  وما بدا منه فال... اليوم يبدو بعضه أو كله 

  اداركوا فيها اجتمعوا  - ٣٨
  لكل ضعف أي عذاب والضعف من أمساء العذاب  -
  سم اخلياط ثقب اإلبرة  - ٤٠
  مهاد أي فراش من النار  - ٤١
  غواش ما يغشاهم فيغطيهم من أنواع العذاب  -
  من غل أي عداوة وشحناء ويقال الغل احلسد  - ٤٣
  بذلك الرتفاعه ويستعمل يف الشرف واجملد وأصله يف البناء األعراف سور بني اجلنة والنار مسي  - ٤٦
  بسيماهم عالمتهم  -
  يطلبه حثيثا أي سريعا  - ٥٤
أقلت سحابا ثقاال يعين الريح محلت سحابا ثقاال باملاء يقال أقل فالن الشيء واستقل به إذا طاقه ومحله  - ٥٧

  قل باأليدي أي حتمل فيشرب فيها وفالن ال يستقل حبمله وإمنا مسيت الكيزان قالال ألهنا ت
   -زه  -ال خيرج إال نكدا أي قليال عسريا  - ٥٨
عمني عمى القلوب يقال للذي ال يبصر بعينه عمي وللذي ال يهتدي بقلبه عامي وقيل عمني جاهلني وقيل  - ٦٤

  ظاملني عن احلق 
  وأقصرهم ستون ذراعا وزادكم يف اخللق بسطة أي طوال ومتاما كان أطوهلم طوال مائة ذراع  - ٦٩



   -زه  -آالء اهللا نعمه واحدها إيل وأيل وإيل  -
وإىل مثود فعول من الثمد وهو املاء القليل فمن جعله اسم حي أو أب صرفه ألنه مذكر ومن جعله اسم قبيلة  - ٧٣

  أو أرض مل يصرفه 
  بوأكم أنزلكم  - ٧٤
  فساد املتمرد الذي ال يقبل موعظة عتوا تكربوا وجتربوا والعايت الشديد الدخول يف ال - ٧٧
زه  -جامثني بعضهم على بعض وجامثني باركني علىالركب أيضا واجلثوم للناس والطري مبنزلة الربوك للبعري  - ٧٨
  وقيل جامثني مثبتني جامدين وقيل كرماد اجلوامث واجلوامث األناخي وكل ما الط باألرض سبكا جامث  -
  ألضداد يراد به الباقي واملاضي وقيل من العامني عن النجاة من الغابرين الغابر من ا - ٨٣
  أمطرنا عليهم يقال لكل شيء من العذاب أمطرت السماء باأللف والرمحة مطرت  - ٨٤
  وقيل رجل  -زه  -مدين اسم أرض  - ٨٥
  أي ال تنقصوا حقوقهم بتطفيف الكيل ونقصان الوزن  -زه  -وال تبخسوا ال تنقصوا  -
  من اإلبعاد وهو التوعد والتخويف توعدون  - ٨٦
  افتح بيننا أي احكم بيننا  - ٨٩
  الرجفة حركة األرض يعين الزلزلة الشديدة  - ٩١
  يغنوا فيها يقيموا فيها ويقال يتراءون فيها ويقال يعيشون فيها مستغنني واملغاين املنازل واحدها مغين  - ٩٢
  ءاسي أحزن  - ٩٣
  والبأساء أيضا البؤس أي الفقر وسوء احلال  بالبأساء بالبأس أي الشدة - ٩٤
  زه  -عفوا أي كثروا يقال عفا الشيء إذا زاد وكثر وعفا الشيء إذا درس وذهب وهو من األضداد  - ٩٥
  لفتحنا عليهم ألنزلنا  - ٩٦
  بياتا ليال  - ٩٧
ديد الياء فمعناه حق علي حقيق علي أن ال أقول على اهللا إال احلق معناه حقيق بأن ال أقول ومن قرأ بتش - ١٠٥

  وواجب علي 
  ثعبان حية عظيمة اجلسم  - ١٠٧
  أرجه أخره أي احبسه وأخر أمره  - ١١١
  استرهبوهم أخافوهم استفعلوهم من الرهبة  - ١١٦
  تلقف تلقف وتلهم وتلقم مبعىن واحد أي تبتلع ويقال تلقفه والتقفه إذا أخذه أخذا سريعا  - ١١٧
  وهو أمر اهللا ونبوة موسى عليه السالم  فوقع احلق أي ظهر - ١١٨
  وما تنقم منا أي وما تنكر  - ١٢٦
  وآهلتك يف قراءة من قرأها يعين ويدعك وعبادتك  - ١٢٧
  بالسنني أي باجلدوب والسنون مجع سنة  - ١٣٠
ال لكل مال إمنا طائرهم عند اهللا أي حظهم الذي قضاه اهللا تعاىل هلم من اخلري والشر فهو الزم عنقهم ويق - ١٣١

لزم اإلنسان قد لزم عنقه وهذا لك يف عنقي حىت أخرج منه وإمنا قيل للحظ من اخلري والشر طائر لقول العرب 
جرى لفالن الطائر بكذا من اخلري والشر يف طريق الفأل والطرية فخاطبهم اهللا مبا يستعملون فأعلمهم أن ذلك األمر 



  الذي جيعلونه بالطائر هو يلزم أعناقهم 
كقولك إن يأتنا وإما يأتنا ومىت يأتنا ومىت ما " ما " مهما تأتنا به أي ما تأتنا به وحروف اجلزاء توصل ب  - ١٣٢

والصحيح أهنا  -زه  -يأتنا فوصلت ما هبا فصارت ما ما فاستثقل اللفظ به فأبدلت ألف ما األوىل هاء فقيل مهما 
الشرطية خالفا ملن زعم ذلك " ما " و " مه " وال من  بسيطة ال مركبة من ما الشرطية وما الزائدة كما قال

والصحيح أن مهما اسم خالفا للسهيلي وتعبري العزيري حبروف اجلزاء فيه تساهل فإن أدوات الشرط كلها أمساء 
  إال إن باتفاق و إذ ما على األصح 

  واده الطوفان السيل العظيم واملوت الذريع أيضا أي الكثري وطوفان الليل شدة س - ١٣٣
  وزعم مجاعة من املفسرين أنه بلسان العربانية والصحيح خالفه  -زه  -يف اليم أي البحر  - ١٣٦
  ودمرنا أي خربنا قصورهم وأبنيتهم التدمري اإلهالك وختريب البناء  - ١٣٧

  يعرشون يبنون  -
  يعكفون يقيمون  - ١٣٨
  من التبار وأصله الكسر ومنه الترب  -زه  -مترب مهلك  - ١٣٩
  جتلى ربه للجبل أي ظهر وبان  - ١٤٣

جعله دكا مدكوكا أي مستويا مع وجه األرض ومنه يقال ناقة دكاء إذا كانت مفترشة السنام يف ظهرها أي  -
  زه  -جمبوبة وأرض دكاء أي ملساء 

  صعقا مغشيا عليه 
  له خوار اخلوار صوت البقر  - ١٤٨
  شيء وحنو ذلك قد سقط يف يده وأسقط يف يده لغتان سقط يف أيديهم يقال لكل من ندم وعجز عن  - ١٤٩
  أسفا شديد الغضب واألسف واألسيف احلزين أيضا  - ١٥٠

  خلفتموين من بعدي أي أقمتم مقامي  -
  فال تشمت يب األعداء تسرهم والشماتة السرور مبكاره األعداء  -

  سكت عن موسى الغضب أي سكن  - ١٥٤
   -زه  -هدنا إليك تبنا  - ١٥٦
ويضع عنهم إصرهم أي خيفف عنهم ما شدد عليهم يف التوراة من العهود واألثقال كالقاتل ال ينجيه إال  - ١٥٧

  القصاص ال دية وال عفو وقطع األعضاء اخلاطئة وقرض الثوب إذا أصابته جناسة 
  انبجست انفجرت  - ١٦٠
  يعدون يف السبت يتعدون وجياوزون ما أمروا به  - ١٦٣

  احدها شارع شرعا أي طاهرة و -
  يسبتون يفعلون سبتهم أي يدعون العمل يف السبت ويسبتون بضم أوله يدخلون يف السبت  -

  بعذاب بئيس أي شديد  - ١٦٥
   -زه  -تأذن ربك أعلم ربك وتفعل يأيت مبعىن أفعل كقوهلم أوعدين وتوعدين  - ١٦٧
ل يف اخلري مع اإلضافة وهو مصدر خلف هو بالفتح يستعمل يف اخلري وبالسكون يف الشر وقد يستعم - ١٦٩

  وصف به وقيل مجع خالف وهو الذي يأيت خلف من سبقه 



عرض هذا األدىن أي األمر األقرب وهي الدنيا وقيل تقديره هذا العرض األدىن يأخذون الرشا يف احلكم  -
  وجيوزون فيه ويترخصون يف أكل احلرام وعرض الدنيا طمع الدنيا وما يعرض منها 

  ا فيه أي قرءوا درسوا م -
  نتقنا اجلبل فوقهم أي رفعناه وينشد  - ١٧١

  ... ينتق أقتاد الشليل نتقا 
نتقنا اجلبل اقتلعناه من أصله فجعلناه كاملظلة من  -زه  -أي يرفعه والشليل املسح الذي يلقى على عجز البعري 

أكثرت الولد أي نتقت ما يف رمحها أي  فوقهم أي من فوق رءوسهم فكل ما اقتلعته فقد نتقته ومنه نتقت املرأة إذا
  اقتلعته اقتالعا قال النابغة الذبياين 

  طفحت عليه بناتق مذكار ... مل حيرموا أحسن الغذاء وأمهم 
  انسلخ منها أي خرج منها كما ينسلخ اإلنسان من ثوبه واحلية من جلدها  - ١٧٥
ن خملد أي بطيء الشيب كأنه تقاعس عن أن أخلد إىل األرض اطمأن إليها ولزمها وتقاعس ويقال فال - ١٧٦

  يشيب وتقاعس شعره عن البياض يف الوقت الذي شاب فيه نظراؤه 
  يلهث يلهث يقال هلث الكلب إذا أخرج لسانه من حر أو عطش وكذلك الطائر وهلث اإلنسان أيضا إذا أعيا  -

  ولقد ذرأنا أي خلقنا  - ١٧٩
احلق وهو اشتقاقهم الالت من اهللا والعزى من العزيز وقرئت يلحدون  يلحدون يف امسائه جيورون فيها عن - ١٨٠

  أي مييلون 
سنستدرجهم سنأخذهم قليال قليال وال نباغتهم كما يرتقي الراقي الدرجة ليتدرج شيئا بعد شيء حىت  - ١٨٢

  يصل إىل العلو ويف التفسري كلما جددوا هلم خطيئة جددنا هلم نعمة فأنسيناهم االستغفار 
  وأملي هلم أطيل املدة وأتركهم مالوة من الدهر واملالوة احلني من الدهر وامللوان الليل والنهار  - ١٨٣

  إن كيدي متني إن مكري شديد  -
  ما بصاحبهم من جنة أي جنون  - ١٨٤
على  أيان مرساها أي مىت مثبتها من أرساها اهللا أي أثبتها أي مىت الوقت الذي تقوم عنده وليس من القيام - ١٨٧

  الرجل إمنا هو كقولك قام احلق أي ظهر وثبت 
  ال جيليها لوقتها ال يظهرها  -
  ثقلت يف السموات واألرض يعين الساعة أي خفي علمها على أهل السماوات واألرض و إذا خفي الشيء ثقل  -
به سؤاال أظهر  كأنك حفي عنها أي يسألونك عنها كأنك حفي هبا يقال قد حتفيت بفالن يف املسألة إذا سألت -

فيه العناية واحملبة والرب ومنه قوله تعاىل إنه كان يب حفيا أي بارا معنيا وقيل كأنك حفي عنها كأنك أكثرت السؤال 
  عنها حىت علمتها يقال أحفي يف املسألة إذا أحل فيها وبالغ واحلفي السؤال باستقصاء 

  فلما تغشاها عالها بالنكاح  - ١٨٩
  ملاء خفيف على املرأة إذا محلت محلت محال خفيفا ا -
  فمرت به استمرت به اي قعدت به وقامت  -

  مث كيدون أي احتالوا يف أمري  - ١٩٥
  العفو امليسور  - ١٩٩



  العرف املعروف  -
ينزغنك من الشيطان نزغ يستخفنك منه خفة وغضب وعجلة ويقال ينزغنك حيركنك بالشر وال يكون  - ٢٠٠

  النزغ إال يف الشر 
  إذا مسهم طائف من الشيطان أي ملم وطائف فاعل منه يقال طاف يطيف طيفا فهو طائف وينشد  - ٢٠١

  ... أىن أمل بك اخليال يطيف 
   -زه  -وأخواهنم ميدوهنم يف الغي يزينون هلم الغي  - ٢٠٢
ل اخترهتا لوال اجتبيتها تقولتها من نفسك تقول اجتبيت الشيء واخترعته وارجتلته واختلفته مبعىن وقي - ٢٠٣

  لنفسك وقيل طلبتها من اهللا 
  بصائر من ربكم جمازها حجج بينة واحدهتا بصرية  -
  وخيفة أي خوفا  -

اآلصال مجع أصل وأصل مجع أصيل وهو ما بني العصر إىل الليل ومجع آصال أصائل فأصائل مجع مجع  - ٢٠٥
  اجلمع 

٨ -   

  سورة األنفال

الزيادة مما زاده اهللا تعاىل هلذه األمة يف احلالل ألنه كان حمرما على من  األنفال الغنائم واحدها نفل والنفل - ١
قبلهم وهبذا مسيت النافلة من الصالة ألهنا زيادة على الفرض ويقال لولد الوالد النافلة ألنه زيادة على الولد وقيل يف 

يعقوب كأنه تفضل من اهللا  قوله عز و جل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة إنه دعا بإسحاق فاستجيب له وزيد
   -زه  -تعاىل وإن كان كل بتفضله 

  ذات بينكم أي احلالة اليت بينكم لتكون سببا أللفتكم واجتماع كلمتكم وقيل أموركم  -
  وجلت قلوهبم خافت  - ٢
أي من السيف والسنان والنصال وقيل الشوكة شدة احلرب والشوكة  -زه  -ذات الشوكة احلد والسالح  - ٧

  ة واشتقاقها من الشوك وهو النبت الذي له حدة احلد
  ويقطع دابر الكافرين أي يستأصلهم والدابر األصل وقيل آخر من بقي  -
  ولو كره اجملرمون املذنبون  - ٨
  مردفني أردفهم اهللا بغريهم ومردفني رادفني يقال ردفته وأردفته إذا جئت بعده  - ٩
  بشارة إخبار ما يسر وما جعله اهللا إال بشري البشري وال - ١٠
  أمنة مصدر امنت آمنة وأمانا وأمنا كلهن سواء  - ١١
  ويذهب عنكم رجز الشيطان أي لطخه وختويفه وما يدعو إليه من الكفر  - ١٢
  كل بنان أصابع واحدها بنانة  - ١٢
   شاقوا اهللا حاربوا وجانبوا دينه وطاعته ويقال شاقوا اهللا صاروا يف شق غري شق املؤمنني - ١٣
  إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الزحف تقارب القوم إىل القوم يف احلرب  - ١٥
  متحيزا إىل فئة أي منضما إىل مجاعة يقال حتوز وحتيز واحناز مبعىن واحد  - ١٦



  حيول بني املرء وقلبه أي ميلك عليه قلبه فيصرفه كيف شاء  - ٢٤
قال رماه فأثبته إذا حبسه ومريض مثبت ال حركة به وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي ليحبسوك ي - ٣٠

  واملكر اخلديعة 
  مكاء املكاء التصفري  - ٣٥
  وتصدية هي التصفيق وهو أن يضرب بإحدى يديه على األخرى فيخرج بينهما صوت  -
  حسرة ندامة واغتماما على ما فات وال ميكن ارجتاعه  - ٣٦
  يركمه أي جيمعه بعضه فوق بعض  - ٣٧
أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى العدوة والعدوة بكسر العني وضمها شاطىء الوادي والدنيا  إذ - ٤٢

  والقصوى تأنيث األدىن واألقصى 
  إذ يريكهم اهللا يف منامك قليال أي يف نومك وقيل يف عينك ألن العني موضع النوم  - ٤٣
  فتفشلوا وتذهب رحيكم جتبنوا وتذهب دولتكم  - ٤٦
  كص على عقبيه أي رجع القهقرى ن - ٤٨
  عذاب احلريق نار تلتهب  - ٥٠
  كذأب آل فرعون كعادهتم  - ٥٢
  فإما تثقفنهم تظفرن هبم  - ٥٧
فشرد هبم من خلفهم طرد هبم من ورائهم من أعدائك أي افعل هبم فعال من القتل يغرق هبم من وراءهم ويقال  -

  شرد هبم مسع هبم بلغة قريش 
  ون ترهبون ختيف - ٦٠
وإن جنحوا للسلم مالوا إىل الصلح فالسلم بسكون الالم وفتح السني وكسرها اإلسالم والصلح والسلم  - ٦١

  الدلو العظيمة 
  حرض املؤمنني على القتال حرض وحضض وحث مبعىن واحد  - ٦٥
  يثخن يف األرض يغلب على كثري من األرض ويبالغ يف قتل أعدائه  - ٦٧
  طمع الدنيا وما يعرض فيها تريدون عرض الدنيا أي  -
مالكم من واليتهم الوالية بفتح الواو النصرة والوالية بكسرها اإلمارة ويقال مها لغتان مبنزلة الداللة  - ٧٢

 احلق يعين يومئذ يقولون اهللا ويؤمنون به ويسرون مبا كانوا والوالية أيضا الربوبية ومنه قوله تعاىل هنالك الوالية هللا
  يعبدون 

  أي واحدها من معناه ال من لفظه  -زه  -أولوا واحدها ذو  - ٧٥
٩ -   

  سورة التوبة

  براءة خروج من الشيء ومفارقة له  - ١
  فسيحوا يف األرض أي سريوا فيها آمنني كيف شئتم  - ٢
  قي اهللا وكل معجز يف القرآن مبعىن سابق بلغة كنانة غري معجزي اهللا أي غري ساب -



  خمزي الكافرين أي مهلكهم  -
وأذان من اهللا إعالم منه واألذان والتأذين واإليذان اإلعالم وأصله من األذن تقول آذنتك باألمر تريد أوقعته  - ٣

  يف أذنك 
  مرة احلج األصغر يوم احلج األكرب يوم النحر ويقال إنه يوم عرفة وكانوا يسمون الع -
  ومل يظاهروا عليكم أي يعينوا عليكم  - ٤
فإذا انسلخ األشهر احلرم أي خرجت وهي أربعة رجب وذو القعدة وذو احلجة واحملرم واحد فرد وثالثة سرد  - ٥

  أي متتابعة 
  واحصروهم احبسوهم وامنعوهم من التصرف  -
   -زه  -واقعدوا هلم كل مرصد أي طريق واجلمع مراصد  -
أقاموا الصالة أداموها يف مواقيتها وقيل إقامتها أن يؤتى هبا حبقوقها كما فرض اهللا عز و جل يقال قام باألمر  -

  وأقام به إذا جاء به معطي حقوقه 
  ءاتوا الزكاة أعطوها يقال آتيته أي أعطيته وأتيته أي جئته  -
  فخلوا سبيلهم أي اتركوهم يدخلون مكة ويتصرفون يف البالد  -
  مأمنه دار قومه  - ٦
إال وال ذمة إل على مخسة أوجه اهللا عز و جل والعهد والقرابة واحللف واجلؤار والذمة العهد وقيل ما جيب أن  - ٨

حيفظ وحيمى وقال أبو عبيدة الذمة التذمم ممن ال عهد له وهو أن يلزم اإلنسان نفسه ذماما أي حقا يوجبه عليها 
  هدة وال حتالف جيري جمرى املعاهدة من غري معا

  نكثوا نقضوا  - ١٢
وليجة كل شيء أدخلته يف شيء ليس منه فهو وليجة والرجل يكون يف القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم  - ١٦

  واملراد بالوليجة يف اآلية البطانة الدخالء من املشركني خيالطوهنم ويودوهنم 
  وأموال اقترفتموها اكتسبتموها  - ٢٤
  تسعت مبا رحبت أي ا - ٢٥
  مث أنزل اهللا سكينته السكينة فعيلة من السكون الذي هو وقار ال الذي هو فقد احلركة  - ٢٦
هو بالفتح مصدر  -زه  -جنس أي قدر وجنس بالكسر أي قذر فإذا قيل رجس جنس سكن على االتباع  - ٢٨

كني بدون إشباع مع فتح جنس بالكسر وبالكسر الوصف منه حنو زمن يزمن زمنا فهو زمن والوصف جيوز فيه التس
  النون وكسرها 

  وإن خفتم عيلة أي فقرا أو فاقة بلغة هذيل  -
حىت يعطوا اجلزية أي املال اجملعول على راس الذمي ومسيت جزية ألهنا قضاء منهم ملا عليهم ومنه الجتزى  - ٢٩

  نفس عن نفس شيئا أي ال تقضي أو ال تغين 
عليهم وسلطان من قوهلم يدك على مبسوطة أي قدرتك وسلطانك  عن يد أي عن قهر وقيل عن مقدرة منكم -

  وقيل عن يد وإنعام عليهم بذلك ألن أخذ اجلزية منهم وترك أنفسهم نعمة عليهم ويد من املعروف جزيلة 
  يضاهئون يشاهبون املضاهاة معارضة الفعل مبثله يقال ضاهيته إذا فعلت مثل فعله  - ٣٠
  قال يؤفكون حيدون من قولك رجل يؤفكون يصرفون عن اخلري وي -



  حمدود أو حمروم 
يكنزون الذهب والفضة كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وكل مال مل تؤد زكاته فهو كنز  - ٢٤

  وإن كان ظاهرا يكوى به صاحبه يوم القيامة 
شهر وحيرمون غريه مكانه حلاجتهم إمنا النسيء زيادة يف الكفر النسيء تأخري احملرم وكانوا يؤخرون حترمي  - ٢٧

إىل القتال فيه مث يردونه إىل التحرمي يف سنة وحيرمونه عاما وفيه أن الذنب يف الوقت الشريف أعظم عقوبة لعموم 
  حترمي قتاهلم 

رام ليواطئوا عدة ما حرم اهللا أي ليوافقوها يقول إذا حرموا من الشهور عدة الشهور احملرمة مل يبالوا أن حيلوا احل -
  وحيرموا احلالل 

  اثاقلتم أي تثاقلتم  - ٣٨
  إذ مها يف الغار يف نقب يف اجلبل  - ٤٠
  عرضا قريبا أي طمعا قريبا  - ٤٢
  وسفرا قاصدا أي غري شاق  -
  بعدت عليهم الشقة أي السفر البعيد  -
  فثبطهم أي حبسهم يقال ثبطه عن األمر إذا حبسه عنه  - ٤٦
فيما بينكم يعين بالنمائم وأشباه ذلك والوضع سرعة السري وقال أبو عمر والزاهد أوضعوا خاللكم أسرعوا  - ٤٧

  األيضاع ها هنا أجود يقال وضع البعري وأوضعته أنا 
  وفيكم مساعون هلم أي سامعون هلم مطيعون ويقال مساعون هلم أي يتجسسون األخبار  -
  اإلمث وقعوا  وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا أي وال تؤمثين أال يف - ٤٩
  قل أنفقوا طوعا أي انقيادا بسهولة  - ٥٣
   -زه  -تزهق أنفسهم هتلك وتبطل  - ٥٥
  يفرقون الفرق اخلوف والفزع  - ٥٦
أو مغارات هو بفتح امليم وضمها ما يغورون فيه أي يغيبون فيه واحدها مغارة ومغارة وهو املوضع الذي  - ٥٧

  يغور فيه اإلنسان أي يغيب ويستتر 
  محون يسرعون ويقال فرس مجوح للذي إذا ذهب يف جي -

  عدوه مل يثنه شيء 
  من يلمزك يعيبك  - ٥٨
إمنا الصدقات للفقراء اآلية الفقراء الذين هلم بلغة واملساكني الذين ال شيء هلم والعاملني عليها العمال على  - ٦٠

الرقاب أي يف فك الرقاب يعين املكاتبني الصدقة واملؤلفة قلوهبم الذين كان النيب يتألفهم على اإلسالم ويف 
والغارمني الذين عليهم الدين وال جيدون القضاء ويف سبيل اهللا أي ما فيه هللا عز و جل طاعة وابن السبيل الضعيف 

  واختالف الفقهاء يف تفسري أكثرها مقرر يف كتب الفقه فال نطيل به  -زه  -املنقطع به وأشباه ذلك 
  فالن أذن أي يقبل كل ما قيل له  أذن خري لكم يقال - ٦١
حيادد اهللا ورسوله أي حيارب ويعادي وقيل اشتقاقه يف اللغة من احلد أي اجلانب كقولك جيانب اهللا ورسوله  - ٦٣

  أي يكون يف حد واهللا ورسوله يف حد 



  نسوا اهللا فنسيهم أي تركوا اهللا فتركهم  - ٦٧
   يقبضون أيديهم أي ميسكوهنا عن الصدقة واخلري -
  واملؤتفكات مدائن قوم لوط ائتفكت هبم أي انقلبت  - ٧٠
  يف جنات عدن العدن اإلقامة يقال عدن باملكان إذا أقام به  - ٧٢
  نقموا كرهوا غاية الكراهة  - ٧٤
  املطوعني املتطوعني  - ٧٩
  جهدهم وسعهم وطاقتهم واجلهد املشقة واملبالغة  -
  هللا أي بعد رسول اهللا فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول ا - ٨١
  مع اخلالفني املتخلفني عن القوم الشاخصني  - ٨٣
  أولوا الطول أي الفضل والسعة  - ٨٦
  وطبع ختم  - ٨٧
وجاء املعذرون املقصرون الذين يعذرون أي يومهون أن هلم عذرا وال عذر هلم ومعذرون أيضا معتذرون مث  - ٩٠

  ويكون بباطل ومعذرون الذين أعذروا أي أتوا بعذر صحيح أدغمت التاء يف الذال واالعتذار يكون حبق 
  تفيض من الدمع تسيل  - ٩٢
  رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف أي مع النساء يقال وجدت القوم خلوفا أي قد خرج الرجال وبقي النساء  - ٩٣
  وأجدر أحق  - ٩٧
  بواجب  مغرما أي غرما واملغرم ما يلزم اإلنسان نفسه أو يلزمه غريه وليس - ٩٨
  ويتربص بكم الدوائر دوائر الزمان صروفه اليت تأيت مرة خبري ومرة بشر يعين ما أحاط باإلنسان منه  -
  عليهم دائرة السوء أي عليهم يدور من الدهر ما يسوءهم  -

  مردوا على النفاق اي عتوا فيه ومرنوا عليه وجرؤا  - ١٠١
  م إن صالتك سكن هلم أي دعاؤك سكون وتثبيت هل - ١٠٣
  وآخرون مرجون أي مؤخرون  - ١٠٦
إرصادا ترقبا ويقال أرصد له الشيء إذا جعلته له عدة واإلرصاد يف الشر وقال ابن األعرايب رصدت  - ١٠٧

  وارصدت يف اخلري والشر مجيعا 
على شفا جرف شفا البئر والوادي والقرب وما اشبهها وشفريه ايضا حرفه واجلرف ما جترفه السيول من  - ١٠٩

  األودية 
  هار مقلوب من هائر أي ساقط يقال هار البناء واهنار  -

  إذا سقط 
أواه دعاء ويقال كثري التأوه أي التوجع شفقا وفرقا والتأوه أن يقول أوه وفيه مخس لغات أوه وأوه وآو  - ١١٤

  وآه وأوه ويقال هو يتأوه ويتأوى 
  يزيغ قلوب فريق منهم أي متيل عن احلق  - ١١٧
  جدوا فيكم غلظة أي شدة وقلة رمحة هلم ولي - ١٢٣
فزادهتم رجسا إىل رجسهم الرجس يف معىن العذاب أي فزادهتم عذابا إىل عذابتهم مبا جتدد عند نزوله من  - ١٢٥



  كفرهم والرجس القذر والننت أيضا أي نتنا إىل نتنهم أي كفرا إىل كفرهم والننت كناية عن الكفر 
ئمكم ويف النساء ملن خشي العنت منكم يعين اإلمث بلغة هذيل أي ما هلكتم أي عزيز عليه ما عنتم أي ال - ١٢٨

  هالككم وقوله عزيز عليه أي شديد يغلب صربه يقال عزه عزا إذا غلبه ومنه قوهلم من عز بز أي من غلب سلب 
  رءوف شديد الرمحة  -
١٠ -   

   -عليه السالم  -سورة يونس 
  حلا قدموه وقيل حممد يشفع هلم عند رهبم قدم صدق عند رهبم يعين عمال صا - ٢
  محيم ماء حار  - ٤
  دعواهم فيها دعاؤهم أي قوهلم وكالمهم والدعوى االدعاء  - ١٠
  دار السالم اجلنة ويقال السالم اهللا ويقال دار السالمة  - ٢٥
  الم وال يرهق وجوههم قتر أي غبار ويرهق يغشى ومنه قوهلم فالن مراهق أي قد غشاه االحت - ٢٦
قطعا من الليل مظلما مجع قطعة ومن قرأ قطعا بتسكني الطاء أراد اسم ما قطع يقال قطعت الشيء قطعا  - ٢٧

  بفتح القاف يف املصدر واسم ما قطعت فسقط قطع واجلمع أقطاع 
  فزيلنا بينهم أي فرقنا وميزنا بلغة محري  -ج  - ٨
  تبلوا ختترب  - ٣٠
  أسلفت قدمت  -
  تدي فأدغمت التاء يف الدال يهدي أصله يه - ٣٥
  اآلن أي يف هذا الوقت واآلن هو الوقت الذي أنت فيه  - ٥١
  يستنبئونك يستخربونك  - ٥٣
  إي وريب توكيد لإلقسام واملعىن نعم وريب  -
  وما تتلوا تقرأ وتتلو تتبع أيضا  - ٦١
  تفيضون فيه أي تدفعون فيه بكثرة  -
  ري والتبديل تغيري الشيء ن حاله واإلبدال جعل الشيء مكان شيء ال تبديل لكلمات اهللا أي ال تغي - ٦٤
  خيرصون حيدسون وحيرزون  - ٦٦
  غمة أي ظلمة وشبهة بلغة هذيل يقال غم وغمة واحد كما يقال كرب وكربة  - ٧١
  اقضوا إيل وال تنظرون امضوا ما يف أنفسكم وال تؤخروه كقوله فاقض ما أنت قاض أي فامض ما أنت ممض  -
  لتلفتنا لتصرفنا وااللتفات االنصراف  - ٧٨
  وتكون لكما الكربياء يف األرض يسمى امللك الكربياء ألنه أكرب ما يطلب من أمر الدنيا  -
  اطمس أي اذهبه من قولك طمس الطريق إذا عفا ودرس  - ٨٨
بدن ال روح فيه ننجيك ببدنك أي وحدك ويقال إمنا ذكر البدن داللة على خروج الروح منه أي ننجيك ب - ٩٢

  ويقال ببدنك أي بدرعك والبدن الدرع 
  بوأنا بين إسرائيل أنزلناهم ويقال جعلناهم  - ٩٣



  مبوأ وهو املنزل امللزوم  -
١١ -   

  سورة هود عليه السالم

  وسبق أنه املعلم احملذر  -زه  -نذير مبعىن منذر  - ٢
  يثنون صدورهم يطوون ما فيها وقرىء تثنوين صدورهم أي  - ٥

وتقديره تفعوعل وهي للمبالغة وقيل إن قوما من املشركني قالوا إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا بثيابنا 
وثنينا صدورنا على عداوة حممد كيف يعلم بنا فأنبأ اهللا عز و جل عما كتبوه أال حني يستغشون ثياهبم يعلم ما 

  يسرون وما يعلنون 
  د أي سنني معدودة بلغة أزد شنوءة أمة معدودة زمان حمدو - ٨
  يئوس فعول من يئست أي شديد اليأس  - ٩
  اليبخسون ال ينقصون  - ١٥
أخبتوا إىل رهبم تواضعوا وخشعوا لرهبم عز و جل ويقال أخبتوا إىل رهبم اطمأنوا إليه وسكنت قلوهبم  - ٢٣

  ونفوسهم إليه واخلبت ما اطمأن من األرض 
  قدار فينا أي سفلتنا بلغة جرهم أراذلنا الناقصون األ - ٢٧
  بادي الرأي مهموز أول الرأي وبادي الرأي غري مهموز ظاهر الرأي  -
  تزدرى أعينكم يقال ازدراه وازدرى به إذا قصر به وزرى عليه فعله إذا عابه عليه  - ٣١
  أي أذنبت  -زه  -إجرامي مصدر أجرمت إجراما  - ٣٥
القدر تفور فورا وفؤرا وفورانا والتنور وجه األرض وقيل طلوع الفجر وقيل فار التنور ارتفع من من فارت  - ٤٠

أشرف موضع يف األرض وأعلى مكان فيها قال الكرماين واألكثر على أنه تنور اخلبز وكان ذلك عالمة جمليء 
  العذاب 

  زوجني صنفني  -
  جمراها إجراؤها وقرئت جمراها أي جريها  - ٤١
  ال عاصم ال مانع  - ٤٣قرارها وقرئت أيضا مرساها أي استقرارها ومرساها أي إرساؤها أي إ -
  يا مساء أقلعي أي احبسي  - ٤٤
  وغيض املاء أي ونقص بلغة محري وغاض املاء نفسه نقص  -
  أي معني وحكى املاوردي أنه اسم لكل جبل  -زه  -اجلودي اسم جبل  -
  دك بسوء اعتراك بعض ءاهلتنا بسوء أي عرض لك بسوء ويقال قص - ٥٤
عنيد العنيد والعنود والعاند واملعاند واحد أي معارض له باخلالف عليه والعاند اجلائر وهو العادل عن احلق  - ٥٩

  ويقال عرق عنود وطعنة عنود إذا خرج الدم منها على جانب 
  بعدا هالكا  - ٦٠
  استعمركم فيها جعلكم عمارها  - ٦١
  ا دعوتكم إىل هدى ازددمت تكذيبا فزادت خسارتكم غري ختسري التخسري النقصان أي كلم - ٦٣



  حنيذ مشوي يف خد من األرض بالرضف وهي احلجارة احملماة  - ٦٩
  نكرهم يقال نكرهم وأنكرهم واستنكرهم مبعىن واحد  - ٧٠
  أوجس منهم خيفة أي أحس وأضمر يف نفسه خوفا  -
عة وشرفه على كل شرف من قولك أجمد الدابة علفا محيد جميد اجمليد الشريف الرفيع تزيد رفعته على كل رف - ٧٣

  أي أكثر وزاد 
  الروع الفزع  - ٧٤
  أواه منيب أي رجاع تائب واألواه الدعاء إىل اهللا بلغة وافقت اللغة النبطية  - ٧٥
  سيء هبم فعل هبم من السوء وكرههم بلغة غسان  - ٧٧
ضاق بأمره ذرعا إذا مل جيد من املكروه سبيال وضاق هبم ذرعا أي ضاق مبكاهنم صدره قال ابن عيس يقال  -

ونسب إىل الذرع على عادة العرب يف وصف القادر على الشيء املتبسط فيه باملتذرع واملتبوع وطول اليد والباع 
  والذراع مث 

  الذراع مكان ضيق الصدر 
  يوم عصيب أي شديد بلغة جرهم يقال يوم عصيب وعصبصب أي شديد  -
ي يستحثون ويقال يهرعون يسرعون فأوقع الفعل هبم وهو هلم يف املعىن كما قيل أولع فالن يهرعون إليه أ - ٧٨

بكذا وزهى زيد وأرعد عمرو فجعلوا مفعولني وهم فاعلون وذلك أن املعىن إمنا هو أولعه طبعه وجبله وزهاه ماله 
خمرج املفعول هبم ونقول ال وجهله وأرعده غضبه أوجعه وأهرعه خوفه ورعبه فلهذه العلة خرج هؤالء األمساء 

  يكون اإلهراع إال إسراع املذعور وقال الكسائي والفراء ال يكون اإلهراع إال إسراعا مع رعدة 
  ءاوي إىل ركن شديد أي أنضم إىل عشرية منيعة  - ٨٠
   -زه  -فأسر بأهلك سرهبم ليال يقالب سرى وأسرى لغتان  - ٨١

ر يف آخره نقله املاوردي وقيل أسرى سار ليال وسرى سار هنارا حكاه وقيل إن أسرى سار يف أول الليل وسرى سا
  احلويف واملشهور ترادفهما 

من سجيل سجيل وسجني الشديد الصلب من احلجارة عن أيب عبيدة وقال غريه السجيل حجارة من طني  - ٨٢
  صلب شديد وقال ابن عباس 

  سجيل صلب منضود 
  ثال اخلواتيم مسومة يعين حجارة معلمة عليها أم - ٨٣
  بقية اهللا خري لكم أي ما أبقى اهللا لكم من احلالل ومل حيرمه عليكم فيه مقنع ورضى فهو خري لكم  - ٨٦
  أصلواتك تأمرنا أي دينك وقيل كان شعيب كثري الصالة فقالوا له ذلك  - ٨٧
  ألنت احلليم الرشيد أي األمحق السفيه بلغة مدين  -
  ويت ال جيرمنكم شقاقي أي عدا - ٨٩
  ودود الودود احملب ألوليائه  - ٩٠
  ارتقبوا إين معكم رقيب انتظروا إين معكم منتظر  - ٩٣
  جامثني باركني على الركب واجلثوم للناس والطري مبنزلة الربوك للبعري  - ٩٤
  بعدت مثود أي هلكت يقال بعد يبعد إذا هلك وبعد يبعد من البعد  - ٩٥



  املورود اسم مفعول منه أي بئس املدخل املدخول فيه الورد مصدر ورد يرد وردا و - ٩٨
  الرفد املرفود الرفد العطاء والعون أي بئس عطاء املعطى ويقال بئس عون املعان  - ٩٩
  منها قائم وحصيد يعين القرية اليت أهلكت منها قائم اي بقيت حيطانه ومنها حصيد أي قد امنحى أثره  - ١٠٠
  غري تتبيب أي ختسري  - ١٠١
هلم فيها زفري وشهيق الزفري أول هنيق احلمار وشبهه والشهيق من آخره فالزفري من الصدر والشهيق من  - ١٠٦
  احللق 
  غري جمذوذ أي مقطوع يقال جددت وجذذت أي قطعت  - ١٠٨
  وال تركنوا إىل الذين ظلموا أي ال تطمئنوا إليهم وال تسكنوا إىل قوهلم  - ١١٣
  وآخره  طريف النهار يعين أوله - ١١٤

  وزلفا من الليل أي ساعة بعد ساعة واحدهتا زلفة  -
  ذكرى ذكرا  -

أترفوا نعموا وبقوا يف امللك واملترف املتروك يصنع ما يشاء وإمنا قيل للمنعم مترف ألنه ال مينع من تنعمه  - ١١٦
  فهو مطلق فيه 

١٢ -   

  سورة يوسف عليه السالم

   عصبة أي مجاعة من العشرة إىل األربعني -
  غيابة كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة  - ١٠
  اجلب ركية مل تطو فإذا طويت فهي بئر  -
يلتقطه يأخذه عن غري طلب له وال قصد ومنه قوهلم لقيته التقاطا ووردت املاء التقاطا إذا مل ترده فهجمت عليه  -

  وقال الراجز 
  ... ومنهل وردته التقاطا 

  السيارة املسافرون  -
ويلعب أي ينعم ويلهو ومنه القيد والراحة يضرب مثال يف اخلصب واجلدب ويقال نرتع نأكل ومنه يرتع  - ١٢

  قول الشاعر 
  وإذا خيلو له احلمى رتع ... وحيييين إذا القيته 

  أي أكله ونرتع أي نرتع إبلنا وترتع إبلنا وترتع بكسر العني تفتعل من الرعي 
  قيس عيالن  إنا إذا خلاسرون يعين ملضيعون بلغة - ١٤
   -زه  -نستبق نفتعل من السبق أي يسابق بعضنا بعضا يف الرمي  - ١٧
  مبؤمن لنا مبصدق  -
  سولت لكم أنفسكم زينت  - ١٨
  واردهم الذي يتقدمهم إىل املاء ليستقي هلم  - ١٩
  فأدىل دلوه أرسلها ليمألها ودالها أخرجها  -



  بضاعة قطعة من املال يتجر فيها  -
  اعوه وشروه ب - ٢٠
   -زه  -بثمن خبس نقصان يقال خبسه حقه إذا نقصه  -
  معدودة قالئل  -
  مثواه مقابله  - ٢١
  نتخذه ولدا نتبناه  -
زه  -أشده منتهى شبابه وقوته وسبق اخلالف يف إفراده ومجعه ويف واحده وعن جماهد قال ثالثا وثالثني سنة  - ٢٢
-   
ن راد يرود إذا جاء وذهب ومنه الرائد إذا جال يف الصحراء لطلب وراودته أي طلبته أن يواقعها وأصله م - ٢٣
  املاء 

  هيت لك هلم أي أقبل إىل ما أدعوك إليه وقيل هيت لك أي إراديت هبذا لك وقرئت هئت لك أي هتيأت لك  -
  معاذ اهللا ومعاذة اهللا وعوذ اهللا وعياذ اهللا مبعىن واحد أي أستجري باهللا  -
   وجدا زوجها والسيد الرئيس أيضا والذي تفوق يف اخلري قومه واملالك وألفيا سيدها يعين - ٢٥
اخلاطئني قال أبو عبيدة خطىء وأخطأ واحد وقال غريه خطىء يف الدين وأخطأ يف كل شيء إذا سلك سبيل  - ٢٩

  خطأ عامدا أو غري عامد 
  فتاها مملوكها والعرب تسمي اململوك فىت ولو كان شيخا  - ٣٠
  ي أصاب حبه شغاف قلبها كما تقول كبده إذا أصاب كبده شغفها حبا أ -

إذا أصاب رأسه والشغاف غالف القلب ويقال حبة القلب وهي علقة سوداء يف صحيحه وشغفها حبا ارتفع حبه 
إىل أعلى موضع من قلبها مشتق من شغاف اجلبال أي رءوسهن وقوهلم فالن مشغوف بفالنة أي ذهب به احلب 

   -زه  -أقصى املذاهب 
  وأعتدت أي وأعدت من العتيد وهو املعد  - ٣١

هلن متكئا منرقا يتكأ عليه وقيل جملسا يتكأ فيه وقيل طعاما وقرئت متكأ وهو األترج واملتكأ األترج بلغة توفق لغة 
  القبط وقيل البزماورد والبزماورد أعجمي وقد يعرب فيقال فيه إذا عرب الزماورد 

  أكربنه أعظمنه  -
ال املفسرون معاذ اهللا وقال اللغويون يف حاشا هللا له معنيان التنزيه واالستثناء واشتقاقه من قولك كنت حاش هللا ق -

  يف حش فالن أي يف أن الناحيته وال أدري أي آخذ أي الناحية آخذ قال الشاعر 
  بأي احلش أمسى اخلليط املباين ... يقول الذي أمسى إىل احلزن أهله 

فالنا من وصف القوم باحلشى وال أدخله فيهم ويف مجلتهم يعين من حنو قولك قام القوم حاشا فالنا معناه أعزل 
حاشا فالنا ويقال حاشا لفالن وحاشا فالنا وحاشا فالن فمن نصب فالنا أضمر يف حاشا مرفوعا والتقدير حاشا 

الصاحب أشبهت فعلهم فالنا ومن خفض فبإضمار الالم لطول صحبتها حاشا وجواب آخر ملا دخلت حاشا من 
  والتحقيق أن حاشا إن نصبت كانت فعال وإن خفضت كانت حرف جر  -زه  -االسم فأضيفت إىل ما بعدها 

  استعصم امتنع  - ٣٢
  أصب إليهن أميل إليهن يقال أصباين فصبوت أي محلين على اجلهل وعلى ما يفعل الصيب ففعلت  - ٣٣



  ان أو شيخا فىت ومنه تراود فتاها عن نفسه أي عبدها فتيان مملوكان والعرب تسمي اململوك شابا ك - ٣٦
أعصر مخرا أي أستخرج اخلمر ألنه إذا عصر العنب فإنه يستخرج منه اخلمر ويقال اخلمر العنب بعينه حكى  -

  األصمعي عن املعتمر بن سليمان 
  قال لقيت أعرابيا ومعه عنب فقلت له ما معك فقال مخر 

باهللا أي رغبت عنها والترك على ضربني أحدمها مفارقة ما يكون اإلنسان فيه تركت ملة قوم ال يؤمنون  - ٣٧
  واآلخر ترك الشيء رغبة عنه من غري مالبسة له وال دخول كان فيه 

  بضع سنني البضع ما بني الثالث إىل السبع  - ٤٢
  عجاف العجاف اليت قد بلغت يف اهلزال النهاية  - ٤٣٠

  للرؤيا تعربون تفسرون الرؤيا  -
أضغاث أحالم أي أخالط أحالم مثل أضغاث احلشيش جيمعها اإلنسان فيكون فيها ضروب خمتلفة واحدها  - ٤٤

  ضغث وهو ملء كف منه 
  أيها الصديق أي كثري الصدق كما يقال سكيت وسكري وشريب إذا كثر ذلك منه  - ٤٦
  يء والعادة دأبا جدا يف الزراعة ومتابعة أي تدأبون دأبا والدأب املالزمة للش - ٤٧
  حتصنون حترزون  - ٤٨
  فيه يغاث الناس ميطرون  - ٤٩
  يعصرون ينجون وقيل يعين يعصرون العنب والزيت  -
  ما خطبكن أي ما أمركن واخلطب األمر العظيم  - ٥١
  حصحص احلق وضح وتبني  -
  لدينا مكني أي خاص املنزلة  - ٥٤
  واجلهاز ما أصلح حال اإلنسان  جهزهم جبهازهم أي كال لكل واحد منهم ما يصيبه - ٥٩
  ومنري أهلنا يقال فالن ميري أهله إذا محل إليهم أقواهتم من غري بلده  - ٦٥
  كيل بعري أي محل بعري  -
  آوى إليه أخاه ضمه إليه وآوى إليه انضم إليه  - ٦٩
  فال تبتئس هو تفتعل من البؤس وهو الفقر والشدة أي ال يلحقك بؤس بالذي فعلوا  -
  السقاية مكيال يكال به ويشرب فيه  - ٧٠
  واملراد أهله فحذف املضاف  -زه  -العري إبل حتمل املرية  -
صواع امللك وهو الصاع واحد ويقال الصواع جام كهيئة امللوك من فضة وقرأ حيىي بن يعمر صوغ امللك  - ٧٢

  بالغني املعجمة فذهب إىل أنه كان مصوغا فسمي باملصدر 
  والكفيل مبعىن واحد  ٤عيم والصهري واحلميل والقبيل والضمني وأنا به زعيم الز -
وحكى األخفش دخوهلا على الرب  -زه  -تاهللا يعين واهللا قلبت الواو تاء مع اسم اهللا دون سائر أمسائه  - ٧٣

  قالوا ترب الكعبة وقالوا أيضا تالرمحن وحتياتك وهو شاذ 
  ضممنا أخاه إليه كذلك كدنا ليوسف أي كدنا له إخوته حىت  - ٧٦ -

  من املخلوقني احتيال ومن اهللا مشيئته بالذي يقع به الكيد 



  استيئسوا اي استفعلوا من يئست  - ٨٠
  خلصوا جنيا تفردوا من الناس يتناجون أي يسر بعضهم إىل بعض  -
  وما فرطتم يف يوسف أي ما قصرمت يف أمره ومعىن التفريط يف اللغة تقدمه العجز  -
  على يوسف األسف احلزن على ما فات يا أسفي  - ٨٤
  كظيم حابس حزنه فال يشكوه  -
  تفتؤا ذكر يوسف أي ال تزال تذكره وجواب القسم ال املضمرة اليت تأويلها تاهللا ال تفتأ  - ٨٥
  حرضا احلرض الذي قد أذابه احلزن والعشق قال الشاعر  -

   حىت بليت وحىت شفين السقم... إين امرؤ جل يب حزن فأحرضين 
  بثي وحزين البث أشد احلزن الذي ال يصرب عليه صاحبه حىت يبثه أي  - ٨٦

  واحلزن أشد اهلم فعلى هذا يكون من عطف األعم على األخص 
  فتحسسوا حتسسوا وجتسسوا مبعىن أي تبحثوا وختريوا  - ٨٧
  مزجاة أي يسرية قليلة من قولك فالن يزجى العيش أي يدفع بالقليل  - ٨٨
  ن عذاب اهللا أي جمللة منه غاشية م - ١٠٧
  على بصرية أي على يقني  - ١٠٨
  عربة ألويل األلباب أي اعتبار وموعظة لذوي العقول  - ١١١
١٣ -   

  سورة الرعد

  مد األرض بسطها  - ٣
  رواسي ثوابت يعين جباال  -
  قطع متجاورات مجع قطعة وقرىء متدانيات  - ٤
أو الصنو املثل ويف احلديث عم الرجل صنو أبيه ويف صاده لغتان صنوان خنلتان أو خنالت يكون أصلها واحدة  -

  الكسر والضم 
  املثالت العقوبات واحدها مثلة ويقال املثالت األشباه واألمثال مما يعترب به به  - ٦
وظالهلم بالغدو واآلصال الظالل مجع ظل ويف التفسري أن الكافر يسجد لغري اهللا عز و جل وظله يسجد هللا  - ١٥
  ى كره منه عل
  زبدا رابيا أي عاليا على املاء  - ١٧
  فيذهب جفاء اجلفاء ما رمى به الوادي إىل جنباته من الغثاء ويقال أجفأت القدر بزبدها إذا ألقت زبدها  -
  سوء احلساب هو أن يؤخذ العبد خبطاياه كلها ال يغفر له منها شيء  - ١٨
  يدرءون يدفعون  - ٢٢
  عقىب الدار عاقبتها  -
  سوء الدار تسوء داخلها  - ٢٥
  أناب تاب واإلنابة الرجوع عن منكر  - ٢٧



  طوىب هلم هي عند النحويني من الطيب واملعىن طيب العيش هلم وقيل طوىب شجرة يف اجلنة  - ٢٩
  متاب أي توبيت  - ٣٠
  أفلم يايئس الذين آمنوا أي يعلموا ويتبينوا بلغة النخع  - ٣١
  قارعة داهية  -
  شد أشق أ - ٣٤
ال معقب حلكمه أي إذا حكم حكما فأمضاه ال يتعقبه أحد بتغيري أو نقص يقال عقب احلاكم على حكم من  - ٤١

  قبله إذ احكم بعد حكمه بغريه 
١٤ -   

  سورة إبراهيم عليه السالم

  يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة أي خيتاروهنا عليها  - ٣
املهم حنقا وغيظا مما أتاهم به الرسل كقوله وإذا خلوا عضوا عليكم فردوا أيديهم يف أفواههم أي عضوا أن - ٩

  األنامل من الغيظ وقيل ردوا أيديهم يف أفواههم أومأوا إىل الرسل عليهم الصالة والسالم أن اسكتوا 
   -زه  -بسلطان هو امللكة والقدرة وهو هنا احلجة  - ١٠
  واستفتحوا أي سألوا الفتح وهو القضاء  - ١٥
  من ماء صديد أي قيح ودم  - ١٦
  يسيغه جييزه  - ١٧
  ما أنا مبصرخكم أي مبغيثكم  - ٢٢
  اجتثت من فوق األرض استؤصلت  - ٢٦
  البوار اهلالك  - ٢٨
  يعين مصدر خاللته خالال وخمالة  -زه  -وال خالل ال خمالة وال مصادقة  - ٣١
   -زه  -سخر لكم الفلك ذلل لكم السفن  - ٣٢
  فترقان وسبق أن الدؤب املالزمة للشيء والعادة دائبني ال ي - ٣٣
  اجنبين هو وجنبين مبعىن واحد  - ٣٥
  األصنام مجع صنم والصنم ما كان مصورا من حجر أو من صفد أو حنو ذلك والوثن ما كان من غري صورة  -
  أفئدة مجع فؤاد عرب به عن اجلملة جمازا وقيل هي القطع من الناس بلغة قريش  - ٣٧
  إليهم نقصدهم وجتيئهم وهتواهم هتوى  -
  مهطعني مسرعني يف خوف  - ٤٣
مقنعي رؤسهم ناكسوا رؤسهم بلغة قريش أو رافعي رؤسهم ويقال أقنع رأسه إذا نصبه ال يلتفت ميينا وال مشاال  -

  وجعل طرفه موازيا ملا بني يديه وكذلك اإلقناع يف الصالة 
نخرقة ال تعي شيئا واهلواء ما بني السماء واألرض وكل خرق وأفئدهتم هواء قيل جوف ال عقول هلا وقيل م -

  ممدود وهوى النفس مقصور مبعىن ما حتبه ومتيل إليه 
  األصفاد األغالل واحدها صفد  - ٤٩



  سرابيلهم أي قمصهم  - ٥٠
رأ من من قطران أي جيعل القطران هلم لباسا ليزيد يف حر النار عليهم فيكون ما يتوقى به العذاب عذابا ويق -

  قطران أي من حناس قد بلغ منتهى حره 
١٥ -   

  سورة احلجر

  لو ما تأتينا هي مثل لوال يف كوهنما إذا مل حيتاجا إىل جواب كانا للتحضيض كهال  - ٧
  يف شيع األولني يف أممهم  - ١٠
  يعرجون يصعدون واملعارج الدرج  - ١٤
ه ويقال هو من سكر الشراب كأن العني سكرت أبصارنا أي سدت من قولك سكرت النهر إذا سددت - ١٥

  يلحقها مثل ما يلحق الشارب إذا سكر 
  شهاب مبني أي كوكب مضيء  - ١٨
  موزون مقدر كأنه وزن  - ١٩
لواقح مبعىن مالقح مجع ملقحة أي تلقح السحاب والشجر ألهنا تنتجه ويقال لواقح حوامل مجع القح ألهنا  - ٢٢

مله فينزل ومما يوضح هذا قوله يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته حىت إذا جتمل السحاب وتقلبه وتصرفه مث حت
  أقلت سحابا ثقاال أي محلت 

أسقيناكموه يقال ملا كان من يدك إىل فيه سقيته فإذا جعلت له شرابا وعرضته ألن يشرب بفيه أو لزرعه قلت  -
  أسقيته ويقال سقى وأسقى مبعىن واحد قال لبيد 

  منريا والقبائل من هالل ... أسقى سقى قومي بين جمد و
صلصال طني مل يطبخ إذا نقرته صل أي صوت من يبسه كما يصوت الفخار والفخار ما طبخ من الطني  - ٢٦

  ويقال الصلصال املننت مأخوذ من صل اللحم وأصل إذا أننت فكأنه أراد صالل فقلبت إحدى الالمني 
  من محإ مجع محأة وهو الطني األسود املتغري  -
  مسنون أي مصبوب يقال سننت الشيء إذا صببته صبا سهال وسن املاء على وجهه ويقال مسنون متغري الرائحة  -
من نار السموم قيل جلهنم مسوم ولسمومها نار تكون بني السماء واألرض وبني احلجاب وهي النار اليت  - ٢٧

  تكون منها الصواعق 
  سد من غل أي عداوة وشحناء ويقال الغل احل - ٤٧
  نصب أي تعب ويقال إعياء  - ٤٨
  وجلون أي خائفون  - ٥٢
  القانطني اليائسني يقنط ييأس  - ٥٥
  لعمرك العمر والعمر واحد وال يكون يف القسم إال املفتوح ومعناه احلياة  - ٧٢
  مشرقني مصادفني شروق الشمس أي طلوعها  - ٧٣
  رأيت ميسم ذلك فيه وامليسم والسمة العالمة  للمتومسني أي املتفرسني يقال تومست فيه اخلري أي - ٧٥
وإهنما لبإمام مبني أي بطريق واضح يعين القريتني املهلكتني قرييت قوم لوط وأصحاب األيكة لبطريق واضح  - ٧٩



  ميرون عليهما يف اسفارهم ويروهنما فيعترب هبما من خاف وعيد اهللا فقيل للطريق إمام ألنه قد يؤم أي يقصد ويتبع 
  أصحاب احلجر أي ديار مثود  - ٨٠
  سبعا من املثاين يعين سورة احلمد وهي سبع آيات ومسيت مثاين  - ٨٧

  ألهنا تثىن يف كل صالة 
املقتسمني املتحالفني على عضه رسول اهللا وقيل هم قوم من أهل الشرك قالوا تفرقوا عقاب مكة حيث مير  - ٩٠

هو كاهن وبعضهم هو ساحر وبعضهم هو شاعر وبعضهم جمنون هبم أهل املوسم فإذا سألوهم عن حممد قال بعضهم 
  فمضوا فأهلكهم اهللا عز و جل ومسوا املقتسمني ألهنم اقتسموا طريق مكة 

جعلوا القرآن عضني عضوه أعضاء أي فرقوه فرقا يقال عضيت الشاة واجلزور إذا جعلتهما أعضاء ويقال  - ٩١
وا الكهانة وقالوا أساطري األولني وقال عكرمة العضه السحر بلغة فرقوا القول فيه فقالوا شعر وقالوا سحر وقال

  قريش يقولون للساحرة عاضهة ويقال عضوه آمنوا مبا أحبوا منه وكفروا بالباقي فأحبط كفرهم إمياهنم 
ومن  -زه  -فاصدع مبا تؤمر افرق وامضه ومل يقل تؤمر به ألنه ذهب هبا إىل املصدر أراد فاصدع باآلخر  - ٩٤
ل ما امسا موصوال اعتذر عن حذف به فإن باب أمر جيوز فيه حذف اجلار ونصب املفعول الثاين بنفس الفعل فلما جع

  أجرى هذا اجملرى صار التقدير بالذي تؤمره فساغ احلذف وباهللا التوفيق 
١٦ -   

  سورة النحل

ين وحياة النفوس واإلرشاد إىل أمر بالروح قيل بالوحي وقيل النبوة وقيل القرآن ملا فيهما من حياة الد -زه  - ٢
اهللا وقيل هم حفظة على املالئكة ال تراهم املالئكة كما أن املالئكة حفظة علينا ال نراهم وقيل اسم ملك وقيل هي 

  اليت حتيا هبا األجسام وقال أبو عبيدة أي مع الروح وهو جربيل عليه السالم 
   ذلك دفء ما استدىفء به من األكيسة واألخبية وغري - ٥
  حني ترحيون وحني تسرحون تسرحون أي ترسلون اإلبل بالغداة إىل املرعى وترحيون تردوهنا عشيا إىل مراحها  - ٦
   -زه  -بشق األنفس أي مشقتها  - ٧
   -زه  -وعلى اهللا قصد السبيل بيان طريق احلكم لكم والقصد الطريق املستقيم  - ٩
  امة إىل معرج وقيل منها غري ذلك ومنها جائر ومن السبيل جائر عن االستق -
  فيه تسيمون ترعون إبلكم  - ١٠
  رواس أن متيد بكم أي تتحول وقيل أي لئال متيد بكم  - ١٥
  ال جرم يعين حقا  - ٢٣
  على ختوف أي تنقص  - ٤٧
  يتفيئوا ظالله يرجع من جانب إىل جانب  - ٤٨
  له الدين واصبا أي دائما  - ٢... داخرون صاغرون أذالء  -
  فإليه جتئرون ترفعون أصواتكم بالدعاء وأصله جؤار البقر وهو  - ٥٣

  صوته إذا رفعه ألمل يلحقه 
  يدسه يف التراب بيده أي يدفنه حيا  - ٥٩



  مفرطون مضيعون مقصرون  - ٦٢
  من بني فرث ودم الفرث ما يف الكرش من السرجني  - ٦٦
  وال يغص  سائغا للشاربني أي سهال يف الشراب ال يشجى به شارب -
سكرا أي مخرا ونزل هذا قبل حترمي اخلمر والسكر الطعام يقال قد جعلت لك هذا سكرا أي طعاما قال  - ٦٧

  الشاعر 
  أي طعاما ... جعلت عيب األكرمني سكرا 

  ذلال أي منقادة بالتسخري والذلل مجع ذلول وهو السهل اللني الذي ليس بصعب  - ٦٩
  ص قوته وعقله ويصريه إيل أرذل العمر اهلرم الذي ينق - ٧٠

  وحنوه 
  جيحدون ينكرون بألسنتهم ما تستيقنه نفوسهم  - ٧١
وحفدة اخلدم وقيل األختان وقيل األصهار وقيل األعوان وقيل بنو املرأة من زوجها األول أي عيال بلغة  - ٧٢

  قريش 
  كل على مواله أي ثقيل على وليه وقرابته  - ٧٩
  ت واحدها أثاثة أثاثا األثاث متاع البي - ٨٠
  أكنانا مجع كن وهو ما ستر ووقى من احلر والربد  - ٨١
  سرابيل تقيكم احلر يعين القمص بلغة متيم  -
   -زه  -وسرابيل تقيكم بأسكم يعين الدروع بلغة كنانة  -

بأحد وقيل هي كل ما يلبس من ثوب أو درع فهو سربال وخص احلر يف األول بالذكر وهي تقي الربد أيضا اكتفاء 
  الضدين وقيل غري ذلك 

  تبيانا تفعال من البيان  - ٨٩
  أنكاثا هي مجع نكث وهو ما نقض من غزل الشعر وغريه  - ٩٢
  دخال بينكم أي دغال وخيانة  -
  أن تكون أمة هي أرىب من أمة أي أزيد عددا ومن هذا مسي الربا  -
  ينفد يفىن  - ٦٩
  روح القدس جربيل عليه السالم  - ١٠٢
وال تك يف ضيق خمفف ضيق مثل ميت وهني ولني ختفيف ميت وهني ولني وجائز أن يكون مصدرا  - ١٢٧

  كقولك ضاق الشيء يضيق ضيقا وضيقة 
١٧ -   

  سورة اإلسراء

  جاسوا أي عاثوا وقتلوا وختللوا األزقة بلغة جذام وكذلك حاسوا وهاسوا وداسوا  - ٥
  ي خيرج منه القطر خالل الديار أي بينها وخالل السحاب وخلله الذ -
  نفريا نفرا والنفري القوم الذين جيتمعون ليصريوا إىل أعدائهم فيحاربوهم  - ٦



  وليتربوا أي ليدمروا وخيربوا والتبار اهلالك  - ٧
  مبصرة أي مبصرا هبا  - ١٢
ر فهو الزم طائره يف عنقه ما عمل من خري أو شر وقيل طائره حظه الذي قضاه اهللا تعاىل له من اخلري والش - ١٣

  عنقه وقد سبق الكالم عليه 
  وال تزر وازرة وزر أخرى أي ال حتمل النفس الوازرة ذنب نفس أخرى  - ١٥
أمرنا وأمرنا مبعىن أي كثرنا وأمرنا جعلناهم أمراء ويقال أمرنا من األمر أي أمرناهم بالطاعة إعذارا وإنذارا  - ١٦

  أو ختويفا ووعيدا 
  الدنيا يف غري طاعة اهللا تعاىل مترفيها الذين نعموا يف  -
  ففسقوا فيها أي فخرجوا عن أمرنا عاصني لنا  -
  فحق عليها القول فوجب عليها الوعيد  -
  مدحورا مطرودا حمظورا ممنوعا  - ١٨
أف األف وسخ األذن والتف وسخ األظفار مث يقال ملا يستثقل ويضجر منه أف وتف له وقيل أف للشيء  - ٢٣

  ولغات أف كثرية تزيد على أربعني  -زه  -صوت معناه التضجر  اخلسيس احلقري أو
  األوابني التوابني  - ٢٥
وال تبذر التبذير التفريق ومنه قوهلم بذرت األرض أي فرقت البذر فيها أي احلب والتبذير يف النفقة  - ٢٦

  اإلسراف فيها وتفريقها يف غري ما أحل اهللا عز و جل 
ن الشياطني األخوة إذا كانت يف غري الوالدة كانت للمشاكلة واالجتماع بالفعل إن املبذرين كانوا إخوا - ٢٧

  كقولك هذا الثوب أخو هذا الثوب أي يشبهه 
ملوما حمسورا أي مالم على إتالف مالك ويقال يلومك من ال تعطيه وتبقى حمسورا منقطعا عن النفقة  - ٢٩

  أي والتصرف مبنزلة البعري احلسري الذي به حسرة السفر 
  السفر بلحمه وقوته فال انبعاث به وال هنضة 

  كان خطئا كبريا أي إمثا عظيما يقال خطىء إذا أمث وأخطأ إذا فاته الصواب ويقال مها مبعىن واحد  - ٣١
  القسطاس امليزان بلغة الروم ويف قافه الضم والكسر  - ٣٥
   -زه  -وال تقف ما ليس لك به علم أي التتبع ماال تعلم وال يعنيك  - ٣٦
  مرحا أي ذا اختيال وتكرب  - ٣٧
  لن خترق األرض أي فلن تقطعها ولن تبلغ آخرها  - ٣٧
  رفاتا الرفات والفتات واحد ويقال الرفات ما تناثر وبلي من كل شيء  - ٤٩
  يكرب يف صدوركم أي يعظم فيها  - ٥١
  ينغضون إليك رءوسهم حيركوهنا استهزاء منهم  -
  د ويهيج ينزغ بينهم أي يفس - ٥٣
  الشجرة امللعونة يف القرآن أي شجرة الزقوم  - ٦٠
ألحتنكن ذريته ألستأصلنهم يقال احتنك اجلراد الزرع إذا أكله كله ويقال هو من حنك دابته إذا شد حبال  - ٦٢

  يف حنكها األسفل يقودها به إي ألقتادهنم كيف شئت 



  موفورا متمما مكمال  - ٦٣
  واستفزز أي استخف  - ٦٤
  أجلب عليهم امجع عليهم و -
  ورجلك أي رجالتك  -
  يزجي يسوق  - ٦٦
  حاصبا أي رحيا عاصفا ترمي باحلصباء وهي احلصى الصغار  - ٦٨
  قاصفا من الريح يعين رحيا شديدة تقصف الشجر أي تكسره  - ٦٩
  تبيعا أي تابعا مطالبا  -
  من أمساء العذاب  ضعف احلياة وضعف املمات عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة والضعف - ٧٥
  ال يلبثون خالفك أي بعدك  - ٧٦
  لدلوك الشمس أي ميلها وهو من عند زواهلا إىل أن تغيب يقال دلكت الشمس إذا مالت  - ٧٨
  إىل غسق الليل أي ظالمه  -
  وقرآن الفجر أي ما يقرأ يف صالة الفجر  -
  فتهجد اسهر واهجد من  - ٧٩
  وق النفس أي بطالهنا وزهق الباطل أي بطل ومن هذا زه - ٨١
ونئا جبانبه أي تباعد بناحيته وقربه أي تباعد عن ذكر اهللا تعاىل والنأي البعد ويقال النأي الفراق وإن مل يكن  - ٨٣

   -زه  -ببعد والبعد ضد القرب 
  يئوسا كثري اليأس  -
بيال أي طريقا ويقال على شاكلته أي ناحيته وطريقته ويدل على ذلك قوله فربكم أعلم مبن هو أهدى س - ٨٤

  على شاكلته أي على خليقته وطبيعته وهو من الشكل يقال لست على شكلي وشاكليت 
  قل الروح من أمر ريب أي من علم ريب أي أنتم ال تعلمونه  - ٨٥
  ينبوعا هو يفعول من نبع املاء إذا ظهر  - ٩٠
دا وأن يكون مجع كسفة مثل سدر كسفا أي قطعا الواحدة كسفة وكسفا بالسكون جيوز أن يكون واح - ٩٢

  وسدرة 
  قبيال أي ضمينا ويقال يقابله يعاينه  -
  زخرف أي ذهب  - ٩٣
  كلما خبت يقال خبت النار ختبو إذا سكنت  - ٩٧
  قتورا أي ضيقا خبيال  - ١٠٠
تسع آيات بينات منها خروج يده بيضاء من غري سوء أي من غري برص والعصا والسنون ونص الثمرات  - ١٠١

  والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم 
  لفيفا أي مجيعا  - ١٠٤
وقرءانا فرقناه معناه أنزلناه جنوما مل ننزله مرة واحدة ويدل عليه قراءة ابن عباس بالتشديد وقيل فصلناه  - ١٠٦

  وبيناه وقال بعضهم فرقنا فيه بني احلق والباطل 



  سل يف ثالث وعشرين سنة انتهى لتقرأه على الناس على مكث أي على تؤدة وتر -
  وال ختافت هبا أي ال ختفيها  - ١١٠
١٨ -   

  سورة الكهف

  عوجا العوج هو امليل يف احلائط والقناة وحنومها ويراد به االعوجاج يف الدين وحنوه  - ١
  قيما قائما مستقيما  - ٢
  باخع نفسك قاتلها  - ٦
  أسفا غضبا ويقال حزنا  -
واجلرز أرض غليظة يابسة ال تنبت فيها ويقال اجلرز األرض اليت حترق ما فيها من النبات جرزا اجلرز واجلرز  - ٨

وتبطله ويقال جرزت األرض إذا ذهب نباهتا فكأهنا قد أكلته ويقال رجل جروز إذا كان يأيت على كل مأكول ال 
  يبقي شيئا وسيف جراز يقطع كل شيء يقع عليه ويهلكه وكذلك السنة اجلروز 

  هف غار يف اجلبل الك - ٩
الرقيم لوح كتب فيه خرب أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف والرقيم الكتاب وهو فعيل مبعىن مفعول  -

  ومنه كتاب مرقوم أي مكتوب ويقال الرقيم اسم الوادي الذي فيه الكهف 
  فضربنا على ءاذاهنم يف الكهف أمتناهم وقيل منعناهم من السمع  - ١١
  هبم ثبتنا قلوهبم وأهلمناهم الصرب ربطنا على قلو - ١٤
  شططا أي جورا يف القول وغريه أو كذبا بلغة خثعم  -
مرفقا املرفق واملرفق مجيعا ما يرتفق به وكذلك مرفق اإلنسان ومرفقه ومنهم من جيعل املرفق بفتح امليم  - ١٦

  وكسر الفاء من األمر يعين الذي يرتفق به واملرفق من اإلنسان 
  ايل وهلذا قيل للكذب زور ألنه أميل عن احلق تزاور مت - ١٧
  تقرضهم أي ختلفهم وجتاوزهم  -
  يف فجوة أي متسع وقيل معناه موضع ال تصيبه الشمس  -
  وفناء الشيء ما امتد من جوانبه  -زه  -بالوصيد هو فناء الباب بلغة مذحج وقيل عتبة الباب  - ١٨
  ورقكم فضتكم  - ١٩
  يشعرن يعلمن  -
  نا عليهم أطلعنا عليهم أعثر - ٢١
  فال متار فيهم ال جتادل فيهم  - ٢٢
  ملتحدا معدال ومميال أي ملجأ متيل إليه فتجعله حرزا  - ٢٧
  واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم أي احبس نفسك عليهم وال ترغب عنهم إىل غريهم  - ٢٨
  فرطا سرفا وتضييعا  -
  الفسطاط سرادقها السرادق احلجرة اليت تكون حول  - ٢٩
  كاملهل أي دردي الزيت ويقال ما أذيب من النحاس والرصاص وما أشبه ذلك  -



  مرتفقا متكأ على املرفق واالتكاء االعتماد على املرفق  -
أساور مجع أسورة وأسورة مجع سوار وسوار وهو الذي يلبس يف الذراع إن كان من ذهب فإن كان من  - ٣١

  فضة فهو قلب ومجعه قلبة وإن كان 
  ويشكل عليه قوله تعاىل وحلوا أساور من فضة  -زه  -من قرون أو عاج فهو مسكة ومجعها مسك 

  سندس هو رقيق الديباج  -
  وإستربق هو ثخينه وصفيقه وهو فارس معرب  -
  األرائك األسرة يف احلجال واحدها أريكة  -
   -زه  -أحفة  وحففنامها بنخل أطفنامهامن جوانبهما بنخل واحلفاف اجلانب ومجعه - ٣٢
  ومل تظلم ومل تنقص عما عهد  - ٣٣
  حياوره خياطبه يقال حتاور الرجالن إذا رد كل منهما على صاحبه واحملاورة اخلطاب من اثنني فما فوق ذلك  - ٣٤
  حسبانا من السماء يعين مرامي واحدها حسبانة وقيل بردا بلغة محري  - ٤٠
  زلقا الزلق الذي ال يثبت فيه القدم  -
  غورا أي غائرا وصف باملصدر  - ٤١
  يقلب كفيه يضرب بالواحدة على األخرى كما يفعل املتندم األسيف على ما فاته  - ٤٢
   -زه  -هنالك يعين يف ذلك الوقت وهو من أمساء املواضع ويستعمل يف أمساء األزمنة  - ٤٤
  عقبا العقب بضم القاف وسكوهنا العاقبة  -
النبت وهتشم أي تكسر وتفتت وهشمت الشيء إذا كسرته ومنه مسي الرجل هامشا هشيما يعين ما يبس من  - ٤٥

  وينشد هذا البيت 
  ورجال مكة مسنتون عجاف ... عمرو الذي هشم الثريد لقومه 

  تذروه الريح تطريه وتفرقه  -
  أكرب الباقيات الصاحلات الصلوات اخلمس ويقال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا  - ٤٦
  بارزة أي ظاهرة أي ترى األرض ليس فيها مستظل وال متفيأ ويقال لألرض الظاهرة الرباز  - ٤٧
  نغادر نبقى ونترك وخنلف يقال غادرت كذا وأغدرته إذا خلفته ومنه مسي الغدير ألنه ماء ختلفه السيول  -
  عضدا أي أعوانا ومنه قوهلم عاضده على أمر إذا أعانه عليه  - ٥١
  وبقا موعدا ويقال مهلكا بينهم وبني آهلتهم ويقال موبق واد يف جهنم م - ٥٢
  مصرفا معدال  - ٥٣
موئال منجاة ومنه قول علي عليه السالم وكانت درعه صدرا بال ظهر فقيل له لو أحرزت ظهرك فقال إذا  - ٥٨

  وليت فال وألت أي إذا أمكنت من ظهرك فال جنوت 
  لح جممع البحرين أي العذب وامل - ٦٠
  حقبا أي دهرا ويقال احلقب مثانون سنة  -
  فاختذ سبيله يف البحر سربا أي فاختذ سبيله فيه مسلكا ومذهبا يسرب فيه  - ٦١
  ارتدا على آثارمها قصصا رجعا يقصان األثر الذي جاءا فيه  - ٦٤
  إمرا أي عجبا ويقال داهية أيضا  - ٧١



  وال ترهقين تغشين  - ٧٣
  هبما وقيل نفس زاكية مل تذنب  زكية زاكية وقرىء - ٧٤

  قط وزكية أذنبت مث غفر هلا 
  نكرا أي منكرا  -
  يضيفومها ينزلومها منزلة األضياف  - ٧٧
  جدارا حائطا ومجعه جدر  -
  ينقض يسقط وينهدم وينقاض ينشق وينقلع من أصله ومنه قوهلم فراق كقض السن أي ال اجتماع بعده أبدا  -
  را يف صحيح البخاري قال سعيد أجرا نأكله لتخذت أي اختذت عليه أج -
  وراءهم ملك أي أمامهم قرأ ابن عباس أمامهم ووراء من األضداد يكون مبعىن خلف ومبعىن أمام  - ٧٩
  وأقرب رمحا أي رمحة وعطفا  - ٨١
  من كل شيء سببا أي وصلة إليه والسبب ما وصل شيئا بشيء وأصله احلبل  - ٨٤
  وحامية بال مهز حارة  محئة مهموز قات محأة - ٨٦
بني السدين يقرأ بفتح السني وضمها أي اجلبلني ويقال ما كان مسدودا خلقة فهو سد بالضم وما كان من  - ٩٣

  عمل الناس فهو سد بالفتح 
  خرجا أي جعال  - ٩٤
  زبر احلديد قطعه واحدهتا زبرة  - ٩٦
  صاد والدال وبضمهما بني الصدفني أي ما بني الناحيتني من اجلبلني قرىء بفتح ال -
  أفرغ عليه قطرا أصبب عليه حناسا مذابا  -
  أن يظهروه يعلوه يقال ظهر على احلائط أي عال  - ٩٧
  بعضهم يومئذ ميوج يف بعض أي يضطرب يعين خيتلط بعضهم ببعض مقبلني ومدبرين حيارى  - ٩٩
يقال عرضت الشيء أظهرته  وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أي أظهرناها حىت رآها الكافر - ١٠٠

  وأعرض الشيء ظهر ومنه 
  ... وأعرضت اليمامة وامشخرت 

  نزال ما يقام للضيف وألهل العسكر  - ١٠٢
  حيسنون صنعا أي عمال والصنع والصنعة والصنيع واحد  - ١٠٤
  حوال أي حتويال  - ١٠٨
  قبل أن تنفد تفىن  - ١٠٩
  يل فمن كان يرجو لقاء ربه أي خاف بلغة هذ - ١١٠
١٩ -   

  سورة مرمي عليها السالم

   -زه  -
  وهن ضعف  - ٤



  عاقرا عقيما أي ال تلد  - ٥
  عتيا أي يبسا والعيت والعيت مبعىن وكل مبالغ من كرب أو كفر أو فساد فقد عتا وعتا وعتيا وعتيا وعتوا وعتوا  - ٨
  وحنانا من لدنا رمحة من عندنا  - ١٣
  جبارا متكربا  - ١٤
   -زه  -أهلها اعتزلتهم ناحية يقال قعد نبذة ونبذة أي ناحية  انتبذت من - ١٦
  روحنا جربيل عليه السالم  - ١٧
  بغيا فاجرة  - ٢٠
  قصيا بعيدا  - ٢٢
  فأجاءها املخاض جاء هبا واملخاض متخض الولد يف بطن أمه أي  - ٢٣

  للخروج 
  نسيا النسي الشيء احلقري الذي إذا القي نسي ومل يلتفت إليه  -
وهذا قول اجلمهور إنه النهر الصغري وقيل الرجل الكرمي وهو  -زه  -سريا أي هنرا بلغة توافق السريانية  - ٢٤

  عيسى عليه السالم 
  جنيا غضا ويقال جىن أي جمين طري  - ٢٥
  صوما أي صمتا والصوم اإلمساك عن الطعام والكالم وحنومها  - ٢٦
  فريا أي عجبا ويقال عظيما  - ٢٧
  م وأبصر أي ما أمسعهم وأبصرهم وكذلك قوله أمسع به وأبصر ما أبصره وأمسعه أمسع هب - ٣٨
  واهجرين مليا أي حينا طويال  - ٤٦
   -زه  -إنه كان يب حفيا أي بارا معنيا  - ٤٧
  جنيا من النجوى أي مناجيا وقيل من النجوة وهو االرتفاع  - ٥٢
  لواو يف الياء فصارت بكيا بكيا مجع باك أصله بكوى على وزن فعول فأدغمت ا - ٥٨
رئيا هو هبمزة ساكنة قبل الياء ما رأيت عليه من شارة حسنة وهيئة وهو بغري مهز جيوز أن يكون على معىن  - ٧٤

  األول وأن يكون من الري أي منظرهم مرتو من النعمة وزيا بالزاي يعين هيئة ومنظرا وقرئت هبذه األوجه الثالثة 
  عاجا تؤزهم أزا تزعجهم إز - ٨٣
  وفدا ركبانا على اإلبل واحدهم وافد  - ٨٥
  وردا مصدر ورد يرد ورودا ووردا ويف التفسري ونسوق اجملرمني إىل جهنم وردا أي عطاشا  - ٨٦
  إدا اإلد العظيم من الكفر وأصله الداهية وقيل أعظم الدواهي يقال أد األمر يؤد إذا عظم وقيل اإلد املنكر  - ٨٩
  دا سقوطا وختر اجلبال ه - ٩٠
  ودا حمبة يف قلوب العباد  - ٩٦
  قوما لدا مجع ألد وهو الشيديد اخلصومة  - ٩٧
  أو تسمع هلم ركزا أي صوتا خفيا  - ٩٨
٢٠ -   

  سورة طه



أي بالقصر تأنيث أعلى كاألكرب والكربى واشتقاقه من العلو وهو الشرف  -زه  -السموات العلى مجع عليا  - ٤
بت الواو ياء على القياس كما يف الدنيا لثقل الصفة وأصل العلى علو فقلبت الواو ألفا والرفعة وأصله العلوى فقل
  لتحركها وانفتاح ما قبلها 

  الثرى التراب الندى وهو الذي حتت الظاهر من وجه األرض  - ٦
   -زه  -وإن جتهر بالقول أي ترفع صوتك به  - ٧
  ن إليه آنسه آنست أبصرت يقال للذي أبصر الشيء من بعيد فسك - ١٠
  بقبس أي شعلة من النار  -
طوى وطوى يقرآن مجيعا ومن جعله اسم أرض مل يصرفه ومن جعله اسم الوادي يصرفه ألنه مذكر ومن  - ١٢

ويف طوى الذي يسن الغسل منه لإلحرام  -زه  -جعله مصدر كقولك ناديت طوى وثين أي مرتني صرفه أيضا 
  أفصح  فتح الطاء أيضا فهو مثلث والفتح فيه

أخفيها أسترها وأظهرها أيضا من أخفيت وهو من األضداد وأخيها أظهرها ال غري من خفيت واملضموم  - ١٥
  اهلمزة الذي مبعىن أظهرها هو من أخفى الذي مهزته للسلب أي أزيل خفاءها قاله أبو الفتح 

  فتردى هتلك  - ١٦
  غنمي فتأكله  أهش هبا على غنمي أضرب هبا األغصان ليسقط ورقها على - ١٨
  مآرب جوائج واحدها مأربة ومأربة  -
  سنعيدها سريهتا األوىل أي سنردها عصا كما كانت  - ٢١
  واضمم يدك إىل جناحك أي إىل جنبك واجلناح ما بني  - ٢٢
طوى وطوى يقرآن مجيعا ومن جعله اسم أرض مل يصرفه ومن جعله اسم الوادي يصرفه ألنه مذكر ومن  - ١٢

ويف طوى الذي يسن الغسل منه لإلحرام  -زه  -ولك ناديت طوى وثين أي مرتني صرفه أيضا جعله مصدر كق
  فتح الطاء أيضا فهو مثلث والفتح فيه أفصح 

أخفيها أسترها وأظهرها أيضا من أخفيت وهو من األضداد وأخفيها أظهرها ال غري من خفيت واملضموم  - ١٥
  مهزته للسلب أي أزيل خفاءها قاله أبو الفتح  اهلمزة الذي مبعىن أظهرها هو من أخفى الذي

  فتردى هتلك  - ١٦
  أهش هبا على غنمي أضرب هبا األغصان ليسقط ورقها على غنمي فتأكله  - ١٨
  مآرب جوائج واحدها مأربة ومأربة  -
  سنعيدها سريهتا األوىل أي سنردها عصا كما كانت  - ٢١
  اح ما بني واضمم يدك إىل جناحك أي إىل جنبك واجلن - ٢٢

  العضد واإلبط 
  طغى أي ترفع وعال حىت جاوز احلد أو كاد  - ٢٤
  عقدة من لساين يعين رتة كانت يف لسانه أي حبسة  - ٢٧
  وزيرا من أهلي أصل الوزارة من الوزر وهو احلمل كأن الوزير حيمل عن السلطان الثقل  - ٢٩
  أزرى عوين وظهري ومنه فئازره أي فأعانه  - ٣١
  ك أي أمنيتك وطلبتك سؤل - ٣٦



  ولتصنع على عيين أي ترىب وتغذى مبرأى مين ال أكلك إىل غريي  - ٣٩
  اصطنعتك اخترتك قال ابن عيسى االصطناع اإلخالص بالطاقة  - ٤١
  وال تنيا ال تفترا  - ٤٢
ط يفرط أن يفرط علينا يعجل إىل عقوبتنا يقال فرط يفرط إذا تقدم أو تعجل وأفرط يفرط إذا أسرف وفر - ٤٥

  إذا قصر ومعناه كله التقدم 
  من نبات شىت خمتلفة األلوان والطعوم  - ٥٣
  أوىل النهى أصحاب العقول واحدها واحدها هنية  - ٥٤
مكانا سوى وسوى أي وسطا بني املوضعني وسوى إذا ضم أوله وكسر قصر وإذا فتح مد كقوله إىل كلمة  - ٥٨

  اك إىل السواء فأقبل إي إىل النصفة وسواء كل شيء وسطه سواء بيننا وبينكم أي عدل ونصفه يقال دع
  يؤم الزينة يوم العيد  - ٥٩
  يسحتكم يهلككم ويستأصلكم  - ٦١
  طريقتكم املثلى أي سنتكم ودينكم وما أنتم عليه واملثلى تأنيث األمثل  - ٦٣
وعن بعضهم أنه قال ما مث ائتوا صفا أي صفوفا والصف أيضا املصلى الذي يصلى فيه ذكرها أبو عبيد  - ٦٤

  استطعت أن آيت الصف اليوم أي املصلى 
  يبسا يابسا  - ٧٧
  دركا الدرك اللحاق  -
  عجال جسدا أي صورة ال روح فيها إمنا هو جسد فقط  - ٨٨
  له خوار كانت الريح تدخل فيه فيسمع هلا صوت  -
س جربيل عليه السالم ويقرأ فقبضت قبضة من أثر الرسول يقول أخذت ملء كفى من تراب موطىء فر - ٩٦

  قبصت قبصة باملهملة أي أخذت بأطراف أصابعي 
  ال مساس أي ال مماسة وخمالطة  - ٩٧
  ظلت عليه عاكفا يقال ظل يفعل كذا إذا فعله هنارا وبات يفعل كذا إذا فعله ليال  -
  لنحرقنه يعين بالنار وحنرقنه نربدنه بالبارد  -
  ذرينه يف البحر مث لننسفنه يف اليم نطرينه ون -

  وزرا محال ثقيال من اإلمث  - ١٠٠
  زرقا بيض الوجوه من العمى قد ذهب البياض وبقي السواد  - ١٠٢
  يتخافتون يتسارون  - ١٠٣
  أمثلهم طريقة أعدهلم قوال عند نفسه  - ١٠٤
  ينسفها ريب نسفا يقلعها من أصلها ويقال ينسفها يزريها ويطريها  - ١٠٥
  ي مستوى من األرض أملس ال نبات فيه قاعا صفصفا أ - ١٠٦
  نبكا مجع نبكة وهي الغليظة من األرض املرتفعة  -زه  -أمتا ارتفاعا وهبوطا ويقال نبكا  - ١٠٧
  وخشعت األصوات أي خفيت  - ١٠٨

  مهسا صوتا خفيا وقيل يعين صوت األقدام إىل احملشر  -



  وعنت الوجوه أي واستأثرت وذلت وخضعت  - ١١١
خياف ظلما وال هضما أي ال خياف ظلما فال يظلم بأن حيمل ذنب غريه عليه وال هضما أي وال يهضم فال  - ١١٢

  فينقص من حسناته أو يعطى منها شيء لغريه يقال هضمه واهتضمه إذا نقصه حقه 
  ومل جند له عزما أي رأيا معزوما عليه  - ١١٥
  ال تظمؤا ال تعطش  - ١١٩

  ر وال تضحى تربز للشمس فتجد احل -
فوسوس إليه الشيطان ألقى يف نفسه شرا يقال ملا يقع يف النفس من عمل اخلري إهلام وملا يقع من الشر وما  - ١٢٠

  ال خري فيه وسواس وملا يقع من اخلوف 
  وملا يقع من تقدير نيل اخلري أمل وملا يقع من التقدير الذي ال على اإلنسان وال له خاطر 

  ال ميوت شجرة اخللد أي من أكل منها  -
وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة جعال يلصقان عليهما من ورق التني وهو يتهافت عنهما يقال طفق  - ١٢١

يفعل كذا أو أقبل يفعل كذا وجعل يفعل كذا مبعىن واحد وخيصفان يلصقان الورق بعضه على بعض ومنه خصفت 
  نعلي إذا أطبقت عليها رقعة وأطبقت طاقا على طاق 

  يشة ضنكا أي ضيقة مع - ١٢٤
ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما مالزما أي ال يفارق وقال أبو عبيدة لكان لزاما أي فيصال يلزم  - ١٢٥

  كل إنسان طائره إن خريا فخري وإن شرا فشر 
  آناء الليل ساعته وقد سبق  - ١٣٠
لنبات والزهرة بضم الزاي وفتح اهلاء النجم زهرة احلياة الدنيا أي زينتها والزهرة بفتح الزاي واهلاء نور ا - ١٣١

  وبنو زهرة بتسكني اهلاء قوم معروفون 
٢١ -   

  سورة األنبياء عليهم الصالة والسالم

اقترب قال ابن عباس االقتراب قصر املدة للشيء باإلضافة إىل ما مضى من زمانه وحقيقة القرب قلة ما بني  - ١
  قرب مكان وقرب حال الشيئني وهو على ثالثة أوجه قرب زمان و

  الهية قلوهبم يعين شاغلة وغافلة  - ٣
  افتراه افتعله واختلقه  - ٥
  قصمنا أهلكنا والقصم الكسر قال الكرماين كسر الشيء الصلب حىت يبني  - ١١
يركضون يعدون وأصل الركض حتريك الرجلني يقال ركضت الفرس إذا أعديته بتحريك رجليك فعدا وال  - ١٢

  نه اركض برجلك يقال فركض وم
  أترفتم نعمتم وبقيتم يف امللك واملترف املتروك يصنع ما يشاء وإمنا  - ١٣

  للمتنعم مترف ألنه ال مينع من تنعمه فهو مطلق فيه 
  حصيدا خامدين معناه أهنم حصدوا بالسيف واملوت كما حيصد الزرع فلم يبق منهم بقية  - ١٥
  ن النفس بفعل القبيح هلوا قال ابن عيسى اللهو صرف اهلم ع - ١٧



  يدمغه يكسره وأصله أن يصيب الدماغ بالضرب وهو مقتل  - ١٨
  يستحسرون يعيون وهو يستفعلون من احلسري وهو الكال املعيي  - ١٩
  ينشرون حييون املوتى  - ٢١
  مشفقون خائفون  - ٢٨
هما اهللا عز و جل باهلواء الذي رتقا ففتقنامها قيل كانت السماوات مساء واحدة واألرضون أيضا واحده ففتق - ٣٠

  جعل بينهما وقيل فتقت السماء باملطر واألرض بالنبات 
  متيد هبم أي متيل وقيل تضطرب بالذهاب يف اجلهات  - ٣١
  فجاجا مسالك واحدها فج وكل فتح بني شيئني فهو فج  -
فلك موج مكفوف حتت السماء يف فلك هو القطب الذي تدور به النجوم قال الكرماين أكثر املفسرين أن ال - ٣٣

  جتري فيه الشمس والقمر والنجوم وقيل غري ذلك والفلك يف اللغة املستدير ومنه فلك املغزل 
يسبحون يسريون وقيل يدورون وأصل السبح العوم يف املاء مث جعل كل مسرع يف سريه ساحبا وفرس سبوح  -

  مسرع 
  تبهتهم تفجؤهم  - ٤٠
  يكلؤكم حيفظكم  - ٤٢
  حبون جيأرون ألن اجملري صاحب جلاره يص - ٤٣
   -زه  -نفحة الدفعة من الشيء دون معظمة  - ٤٦
  التماثيل مجع متثال وهو عمل يعمل شبيها لغريه يف الشكل  - ٥٢
  عاكفون العكوف اإلطالة اإلقامة  -
ع جذيذ وجذاذ جذاذا فتاتا ومنه قيل للسويق اجلذيذ أي مستأصلني مهلكني وهو مجع ال واحد له وجذاذ مج - ٥٨

  ال واحد له مثل احلصاد يقال جذ اهللا دابرهم أي استأصلهم 
نكسوا على رءوسهم أي انقلبت احلجة عليهم ونكس فالن إذا سفل رأسه وارتفعت رجاله ونكس املريض  - ٦٥

  إذا خرج من مرضه مث عاد إىل مثله 
  أف لكم وملا تعبدون أي نتنا لكم  - ٦٧
  أي رعت ليال يقال نفشت الغنم بالليل وسرحت وسربت ومهلت بالنهار نفشت فيه غنم القوم  - ٧٨
  لبوس دروع يكون واحدا ومجعا  - ٨٠
وذا الكفل مل يكن نبيا وكان عبدا صاحلا تكفل بعمل رجل صاحل عند موته ويقال تكفل لنيب بقومه أن  - ٨٥

  نيب امسه ذو الكفل وقيل هو  يقضي بينهم ففعل فسمي ذا الكفل قال ابن عباس هو إلياس وقال احلسن هو
بن نون والكفل احلظ ويقال هو حزقيل وهو ثالث خلفاء بين إسرائيل بعد موسى ويعرف بابن العجوز وقيل إنه مسي 

ذا الكفل ألنه تكفل بسبعني نبيا وأجناهم من القتل ويف أيامه وقع الطاعون املشار إليه يف قوله تعاىل أمل تر إىل الذين 
  م وهم ألوف حذر املوت خرجوا من دياره

  وذا النون يونس عليه السالم البتالع النوغ إياه يف البحر والنون السمكة ومجعه نينان  - ٨٧
  نقدر عليه نضيق من قوله يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر  -
  ال كفران الكفران جحد النعمة  - ٩٤



  ملعىن واحد وحرام قرئت وحرم مها لغتان األوىل لقريش والثانية هلذيل وا - ٩٥
  حدب نشر ونشز من األرض أي ارتفاع منها  - ٩٦
  ينسلون أي من كل جانب خيرجون بلغة جرهم  -
ينسلون يسرعون من النسالن وهو مقاربة اخلطو مع اإلسراع كمشي الذئب إذا أسرع يقال مر الذئب  - ٥١

  ينسل ويعسل 
  طرف من هول ما هم فيه شاخصة أبصار الذين كفروا أي مرتفعة األجفان ال تكاد ت - ٩٧
حصب جهنم يعين احلطب بلغة قريش وكل شيء ألقيته يف النار فقد حصبتها به ويقال حصب جهنم حطبها  - ٩٨

  باحلبشية 
وقوله باحلبشية إن كان أراد أن هذه الكلمة حبشية وعربية بلفظ واحد فهو وجه واه أو أراد أهنا حبشية األصل 

عربية حينئذ فذلك وجه وإال فليس يف القرآن من غري العربية ويقرأ حضب  مسعتها العرب فتكلمت هبا فصارت
  جهنم 

إن أراد بالعربية استعمال العرب فال شك يف صحة ما قال أي  -زه  -املعجمة وهو ما هيجت به النار وأوقدهتا 
فمن قال إن اللغات ليس فيه إال ما هو على وفق استعماهلم يف أساليب كالمهم وإن اراد وضعهم فهو حمل النزاع 

توقيفية أي واضعها هو اهللا تعاىل فيمنع ذلك وإال فمذهبان يف ثبوت املعرب فيه واحملققون على النفي وليس حمل 
  اخلالف األعالم كإبراهيم وحنوه لالتفاق على أن أحد سبيب منعه الصرف العجمة 

  حسيسها صوهتا  - ١٠٢
إطباق باب النار حني يغلق على أهلها وقيل حني يذبح املوت  الفزع األكرب قال علي رضي اهللا عنه هو - ١٠٣

  وقيل عند النفخة الثانية إذا خرجوا من قبورهم 
  كطي السجل للكتاب أي الصحيفة فيها الكتاب وقيل السجل كاتب كان للنيب ومتام الكالم للكتب  - ١٠٤
  ءاذنتكم على سواء أعلمتكم فاستوينا يف العلم  - ١٠٩
٢٢ -   

  جسورة احل

  تذهل تسلو وتنسى  - ٢
  ذات محل هو بالفتح ما حتمل اإلناث يف بطوهنا وبالكسر ما محل على ظهر أو رأس  -
  مريد ما رد وسبق تفسريه  - ٣
  من نطفة هي املين والنطف الصب والنطفة املصبوب وقيل املاء القليل وقيل الصايف  - ٥
  علقة هي الدم اجلامد قبل أن ييبس ومجعه علق  -
  ضغة حلمة صغرية مسيت بذلك ألهنا مقدرة باملضغ م -
  خملفة خملوقة تامة  -
  غري خملقة غري تامة يعين السقط  -
  هامدة ميتة يابسة ومغربة مقشعرة بلغة هذيل  -
  اهتزت حتركت إلخراج النبات منها  -



  وربت انتفخت  -
  هبيج أي حسن يبهج من يراه أي يسره  -
  والعطف اجلانب يعين معرضا متكربا  ثاين عطفه أي عادال جانبه - ٩
  حرف أي على حد من دينه غري متوغل فيه وقيل غري ذلك  - ١١
  العشري أي املعاشر  - ١٣
  فليمدد بسبب إىل السماء أي حببل إىل سقف بيته مث ليخنق نفسه فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ  - ١٥
سة للشيطان وواحد للرمحن الصابئون يعبدون املالئكة إن الذين آمنوا اآلية قال قتادة األديان ستة مخ - ١٧

ويصلون القبلة ويقرءون الزبور واجملوس يعبدون الشمس والقمر والذين أشركوا يعبدون األوثان واليهود 
  والنصارى 

  يصهر به يذاب  - ٢٠
اهللا واحلمد هللا وقيل وهدوا إىل الطيب من القول أرشدوا إىل قول ال إله إال اهللا وقيل القرآن وقيل سبحان  - ٢٤

  غري ذلك 
  والباد من أهل البدو  - ٢٥
  بإحلاد أي ميل عن احلق  -
  ضامر أي بعري مهزول أتعبه السري لبعده وقيل املضمر الصلب القوي  - ٢٧
  فج عميق أي مسلك بعيد غامض  -
  أيام معلومات عشر ذي احلجة  - ٢٨
ري أنه أخذ من الشارب واألظفار ونتف اإلبطني وحلق تفثهم التفث التنظيف من الوسخ وجاء يف التفس - ٢٩

  العانة 
  البيت العتيق هو بيت اهللا احلرام ومسي عتيقا ألنه مل ميلك وقيل ألنه أقدم ما يف األرض  -
  األوثان مجع وثن تقدم  - ٣٠
  سحيق أي بعيد  - ٣١
ا كانت للنحر على كل حال فهي البدن مجع بدنة وهي ما جعل يف األضحى للنحر والنذر وأشباه ذلك فإذ - ٣٦

  جزور 
  صواف أي صفت قوائمها واإلبل تنحر قياما ويقرأ صوافن  -

وأصل هذا الوصف يف اخليل يقال صفن الفرس فهو صافن إذا قام على ثالث قوائم وثىن سنبك الرابعة والسنبك 
ايف أي خوالص ال تشركوا به يف طرف احلافر فالبعري إذا أرادوا حنره تعقل إحدى يديه فيقف على ثالث ويقرأ صو

  التسمية على حنرها أحدا 
  وجبت جنوهبا سقطت على جنوهبا  -
  القانع أي السائل يقال قنع إذا سأل وقنع قناعة إذا رضي  -
  املعتر الذي يعتريك أي يلم بك لتعطية وال يسأل  -
  صوامع منازل الرهبان  - ٤٠
  بيع مجع بيعة وهي بيعة النصارى  -



  يعين كنائس اليهود وهي بالعربانية وصلوات  -
  بئر معطلة متروكة على هيئتها  - ٤٥
  قصر مشيد أي مبين بالشيد ويقال مزين بالشيد وهو اجلص واجليار والبالط ويقال مشيد واحد أي مطول مرتفع  -
  معاجزين مسابقني ومعجزين فائتني ويقال مثبطني  - ٥١
  رته بلغة قريش ألقى الشيطان يف أمنيته يعين يف فك - ٥٢
  ختبت له قلوهبم ختضع وتطمئن واملخبت اخلاضع املطمئن إىل ما دعى إليه  - ٥٤
  يوم عقيم أي عقم أن يكون فيه خري للكافر  - ٥٥
  منسكا أي عيدا وقيل موضع عبادة وقيل أراقة دم وقيل ذبيحة وقيل شريعة تعبدوا هبا  - ٦٧
يقال سطا به وعليه يسطو سطوا وسطوة إذا محل عليه وبطش به يسطون يتناولون باملكروه وقيل يبطشون  - ٧٢

  وقال ابن عيسى السطوة إظهار احلال اهلائلة لإلخافة 
٢٣ -   

  سورة املؤمنني

  أفلح ظفر بالفالح  - ١
  خاشعون يتواضعون  - ٢
  اللغو واللغا الفحش من الكالم قال العجاج  - ٣

  ... عن اللغا ورفت التكلم 
  الكالم وأيضا الشيء املسقط امللغى يقال ألغيت الشيء إذا طرحته وأسقطته واللغو الباطل من 

  العادون مجع عاد وهو املتجاوز ما حد له من احلالل واحلرام  -زه  - ٧
  الفردوس هو البستان بلغة الروم  - ١١
لغة ما ينسل من ساللة من طني يعين آدم عليه السالم استل من طني ويقال سل من كل تربة والساللة يف ال - ١٢

  الشيء القليل وكذلك الفعالة حنو الفضالة والنخالة والقالحة والقوارة والنحاتة وما أشبه ذلك هذا قياسه 
  سبع طرائق أي سبع مساوات واحدهتا طريقة ومسيت طرائق لتطارق بعضها فوق بعض  - ١٧
م خيرج مثرها ومعه الدهن وقال قوم الباء تنبت بالدهن بضم التاء أي تنبت ما تنبته بالدهن كأنه واهللا أعل - ٢٠

الزائدة يعين أهنا تنبت الدهن أي ما يعصر فيكون دهنا ومن قرأ تنبت بفتح التاء وضم الباء فتأويله كأهنا تنبت 
  ومعها الدهن ال أهنا تغذى بالدهن 

  وصبغ لآلكلني الصبغ والصباغ ما يصطبغ به أي يغمس فيه اخلبز ويؤكل به  -
  جنون  جنة أي - ٢٥
  فار التنور يقال لكل شيء هاج وعال قد فار ومنه فارت القدر إذا ارتفع ما فيها وغال  - ٢٧
  وأترفناهم سبق تفسريه يف سورة األنبياء  - ٣٣
 -هيهات كناية عن البعد يقال فيه هيهات ما قلت أي البعد ما قلت وهيهات ملا قلت أي البعد عما قلت  - ٣٦
  فعل وفيها نيف وثالثون لغة  واملشهور أهنا اسم -زه 
غثاء أي هلكى كالغثاء وهو ما عال السيل من الزبد والقماش ألنه يذهب ويتمزق واملعىن جعلناهم ال بقية  - ٤١



  فيهم 
تترا وتترا فعلى وفعلى من املواترة وهي املتابعة فمن مل يصرفها جعل ألفها للتأنيث ومن صرفها جعل ألفها  - ٤٤

قة بفعلل وأصل تترى وترى فأبدلت التاء من الواو كما أبدلت يف تراث وجتاه وجيوز يف قول لإلحلاق كأهنا ملح
  الفراء أن تقول يف الرفع تتر ويف اخلفض تتر ويف النصب تترا فيكون األلف يف تترا على هذا بدال من التنوين 

  يف اخلري أحاديث أي جعلناهم أخبارا وعربا يتمثل هبم يف الشر ال يقال جعلته حديثا  -
ربوة ذات قرار ومعني قيل إهنا دمشق والربوة والربوة والربوة االرتفاع من األرض ذات قرار يستقر هبا  - ٥٠

  للعمارة ومعني ماء ظاهر جار 
  فتقطعوا أمرهم بينهم اختلفوا يف االعتقاد واملذاهب  - ٥٣
   -زه  -زبرا كتبا مجع زبور  -
  يف غمرة غطاء  - ٦٣
  عون أصواهتم بالدعاء جيئرون يرف - ٦٤
  تنكصون ترجعون القهقرى يعين إىل خلف  - ٦٦
  سامرا أي مسارا أي متحدثني ليال  - ٦٧
هتجرون من اهلجر وهو اهلذيان وهتجرون أيضا من اهلجر وهو الترك واإلعراض وهتجرون بتشديد اجليم تعرضون  -

  إعراضا بعد إعراض وهتجرون من اهلجر وهو اإلفحاش يف املنطق 
  أم تسئلهم خرجا فخراج ربك خري اخلرج واخلراج إتاوة وغلة  - ٧٢

أخص من اخلراج يقال أد خرج رأسك وخراج مدينتك واملعىن إن تسأهلم أجرا على ما جئت به فأجر ربك وثوابه 
  خري 
  لناكبون من نكب عن الطريق إذا عدل عنه ومال ومثله نكب بالتشديد  - ٧٤
  ذرأكم خلقكم  - ٧٩
  الشياطني خنساهتم وغمزاهتم لإلنسان وطعنهم فيه  مهزات - ٩٧
  برزخ إىل يوم يبعثون القرب ألنه بني الدنيا واآلخرة وكل شيء بني شيئني فهو برزخ  - ١٠٠
  اخسئوا فيها ابعدوا فيها بلغة عذرة وبلغة قريش اصربوا وهو إبعاد مبكروه  - ١٠٨
  العادين احلساب  - ١١٣
٢٤ -   

  سورة النور

  ا أي فرضنا ما فيها وفرضناها أنزلنا فيها فرائض خمتلفة فرضناه - ١
  رأفة هي أرق الرمحة  - ٢
  إفك اسوأ الكذب  - ١١
كربه أي معظمه قيل إنه بكسر الكاف وضمها لغتان مبعىن ويقال إنه بالكسر مصدر الكبري من األشياء واألمور  -

  ري تسامح ويف إضافة املصدر إىل الكب -زه  -وبالضم مصدر الكبري السن 
  تلقونه بألسنتكم تلقونه وتلقونه من الولق وهو استمرار اللسان بالكذب  - ١٥



  هبتان البهتان الكذب يواجه به املؤمن فيتحري منه  - ١٦
  ما زكى منكم من أحد أي مل يكن زاكيا يقال زكا فالن إذا كان  - ٢١

  وزكاه اهللا أي جعله زاكيا 
ية وهي اليمني وقرئت يتأل على معىن يتفعل من األلية أيضا ويأتل يفتعل أيضا وال يأتل حيلف يفتعل من األل - ٢٢

  من قولك ما ألوت جهدا أي ما قصرت 
اخلبيثات للخبيثني أي اخلبيثات من الكالم للخبيثني من الناس وقيل اخلبيثات من النساء للخبيثني من الرجال  - ٢٦

  وكذلك الطيبات من النساء للطيبني من الرجال 
  يغضوا من أبصارهم أي ينقصوا من نظرهم عما حرم اهللا فقد أطلق هلم ما سوى ذلك  - ٣٠
خبمرهن مجع مخار وهي املقنعة مسيت بذلك ألن الرأس خيمر هبا أي يغطى وكل شيء غطيته فقد مخرته  - ٣١

  واخلمر ما وارك من شجر 
  اإلربة احلاجة  -
  نساء واحدهم أمي األيامى الذين ال أزواج هلم من الرجال وال - ٣٢
  فتياتكم على البغاء أي إمائكم على الزنا  - ٣٣
  مشكاة كوة غري نافذة  - ٣٥
  مصباح سراج  -
دري مضيء منسوب إىل الدر يف ضيائه وإن كان الكوكب أكثر ضوءا من الدر ولكنه يفضل الكوكب بضيائه  -

على وسطه وآخره ألنه يثقل عليهم ضمة  كما يفضل الرب سائر احلب ودري بال مهز مبعىن دري وكسر أوله محال
بعدها كسرة ويا آن كما قالوا كرسي للكرسي ودرىء مهموز فعيل من النجوم الدراري اليت تدرأ أي تنحط 

وتسري متدافعة يقال درأ الكوكب إذا تدافع منقضا فتضاعف ضوءه ويقال تدارأ الرجالن إذا تدافعا وال جيوز أن 
 الكالم فعيل ويقال دريء فعلي منسوب إىل الدر وجيوز دري بغري مهز يكون خمففا تضم الدال وهتمز ألنه ليس يف

  من املهموز 
كسراب السراب ما رأيته من الشمس كاملاء نصف النهار واآلل ما رأيته يف أول النهار وآخره الذي يرفع  - ٣٩

  كل شيء 
  يقال فيعة مجع قاع بقيعة أي يف قيعة والقيعة والقاع مبعىن وهو املستوى من األرض و -
  جلي منسوب إىل اللجة وهو معظم البحر  - ٤٠
  يزجي يسوق  - ٤٣
  ركاما أي بعضه فوق بعض  -
  الودق املطر بلغة جرهم  -
  واخلالل السحاب بلغتهم أيضا  -
  سنا برقه ضوءه والسنا بالقصر الضوء وباملد الشرف وعلو القدر  -
  مذعنني أي مقرين منقادين  - ٤٩
  يظلم  حييف - ٥٠
  ال تقسموا ال حتلفوا  - ٥٣



  ثالث عورات أي ثالث أوقات من أوقات العورة  - ٥٨
والقواعد من النساء العجائز اللوايت قعدن عن األزواج من الكرب وقيل قعدن عن احليض واحلبل واحدهتن  - ٦٠

  قاعد بغري هاء 
  ل متربجات متزينات ويقال مكشفات الشعور غري متربجات بزينة مظهرات حماسنهن مما ال ينبغي أن يظهرنه ويقا -
  أو صديقكم الصديق من صدقك مودته وحمبته  - ٦١
  أشتاتا فرقا الواحد شت  -
  يتسللون خيرجون من اجلماعة واحدا واحدا كقولك سللت كذا من كذا إذا أخرجته منه  - ٦٣
  لواذا مصدر الوذته مالوذة ولواذا أي يلوذ بعضهم ببعض أي يستتر به  -

  ورة الفرقانس

تبارك تفاعل من الربكة وهي الزيادة والنماء والكثرة واالتساع أي الربكة تكتسب وتنال بذكره ويقال تبارك  - ١
  تعاظم ويقال تقدس والقدس الطهارة 

  نشورا احلياة بعد املوت  - ٣
  تغيظا التغيظ الصوت الذي يهمهم به املغتاظ  - ١٢
  وزفريا وهو من الصدر  -
  هالكا أي صاحوا واهالكاه  ثبورا - ١٣
  بورا هلكى بلغة عمان  - ١٨
صرفا وال نصرا أي ال حيلة وال نصرة ويقال صرفا أي ال يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم عذاب اهللا جل  - ١٩

  امسه وال نصرا أي وال انتصار من اهللا سبحانه 
  حجرا حمجورا أي حراما حمرما عليكم اجلنة  - ٢٢
  يعين ما يدخل البيت من الكوة مثل الغبار إذا طلعت هباء منثورا  - ٢٣

  الشمس وليس له مس وال يرى من الظل 
أحسن قيال من القائلة وهي االستكنان يف وقت انتصاف النهار وجاء يف التفسري أنه ال ينتصف النهار يوم  - ٢٤

  القيامة حىت يستقر أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار 
  روكا ال يسمعونه وقيل جعلوه مبنزلة اهلجر أي اهلذيان مهجورا مت - ٣٠
  وأصحاب الرس الرس املعدن وكل ركية مل تطو فهي رس ومعدن  - ٣٨
  تربنا تتبريا أهلكنا إهالكا  - ٣٩
  كيف مد الظل أي من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس  - ٤٥
  ولو شاء جلعله ساكنا أي دائما ال يتغري يعين ال مشس معه  -
  نشورا ذا نشور أي ينتشر الناس فيه للمعاش  - ٤٧
  ماء طهورا أي نظيفا يطهر من توضأ به واغتسل من جنابته  - ٤٨
أناسي كثريا مجع إنس وهو واحد اإلنس مجع على لفظه مثل كرسي وكراسي واإلنس مجع اجلنس يكون  - ٤٩

  بطرح ياء النسب مثل رومي وروم وجيوز 



اء بدال من النون ألن األصل أناسني بالنون مثل سراحني مجع سرحان فلما ألقيت يكون أناسي مجع إنسان وتكون الي
  النون من آخره عوضت الياء 

مرج البحرين خلى بينهما كما تقول مرجت الدابة إذا خليتها ترعى ويقال مرج البحرين خلطهما ويقال  - ٥٣
  خلصهما 

  عذب فرات هو أعذب العذوبة  -
  الشديد امللوحة  أجاج األجاج املاحل املر -
  برزخا أي حاجزا  -
  نسبا وصهرا قرابة النكاح  - ٥٤
خلفة خيلف هذا هذا إذا ذهب هذا جاء هذا كأنه خيلفه ويقال جعل الليل والنهار خلفة أي خيالف أحدمها  - ٦٢

  صاحبه وقتا ولونا 
  الرفق والدعة ميشون على األرض هونا أي مشيا رويدا يعين بالسكينة والوقار واهلون أيضا  - ٦٣
كان غراما أي هالكا ويقال ملحا ويقال عذابا مالزما ومنه فالن مغرم بالنساء إذا كان حيبهن ويالزمهن  - ٦٥

ومنه الغرمي الذي عليه الدين ألن الدين الزم له والغرمي أيضا الذي له الدين ألنه يلزم الذي عليه الدين وقال احلسن 
  كل غرمي 

  غرميه إال النار 
  ثاما عقوبة واألثام اإلمث أيضا أ - ٦٨
  باللغو أي الباطل من الكالم  - ٧٢
  ما يعبؤا بكم ما يبايل بكم  - ٧٧
  لزاما مصدر الزمته أي خربا يلزم كل عامل مما عمل من خري أو شر ويقال لزاما أي هالكا  -
٢٦ -   

  سورة الشعراء

  باخع نفسك أي قاتلها  -
أعناقهم مجاعاهتم كما تقول أتاين عنق من الناس أي مجاعة وقيل أضاف فظلت أعناقهم أي رؤساؤهم ويقال  - ٤

  األعناق إليهم يريد الرقاب مث جعل اخلرب عنهم ألن خضوعهم خبضوع األعناق 
  أن عبدت بين إسرائيل أي اختذهتم عبيدا لك  - ٢٢
  لشرذمة أي طائفة قليلة  - ٥٤
  كالطود أي كاجلبل  - ٦٣
مجعناهم يف البحر حىت غرقوا ومنه ليلة املزدلفة أي ليلة االزدالف أي االجتماع ويقال  أزلفنا مث اآلخرين أي - ٦٤

  أزلفنا أي قربناهم من البحر حىت أغرقناهم فيه ومنه أزلفين كذا عند فالن أي قربين منه 
  لسان صدق يعين ثناء حسنا  - ٨٤
  وأزلفت اجلنة قربت وأدنيت  - ٩٠
  وا على رءوسهم يف جهنم من قولك كببت اإلناء إذا قلبته فكبكبوا أصله كببوا أي ألق - ٩٤



  األرذلون أهل الضعة واخلساسة  - ١١١
  املرجومني أي املقتولني والرجم القتل والرجم السب والرجم القذف  - ١١٦
  املشحون اململوء بلغة خثعم  - ١١٩
  ريع أي ارتفاع عن الطريق واألرض ومجعه أرياع وريعة  - ١٢٨
  أبنية واحدها مصنعة  مصانع - ١٢٩
  جبارين قتالني واجلبار أيضا الطويل من النخل  - ١٣٠
طلعها هضيم أي منضم قبل أن ينشق عنه القشر وكذلك طلع نضيد أي منضو أي نضد بعضه على بعض  - ١٤٨

  وإمنا يقال له نضيد 
  دام يف كفراه فإذا انفتح فليس بنضيد ويقال نضيد أي منضود بعضه إىل جنب بعض 

  فارهني وفرهني أشرين وفارهني أيضا حاذقني  - ١٤٩
  من املسحرين أي املتعللني بالطعام والشراب أي إمنا أنت بشر  - ١٥٣
  شرب أي نصيب من املاء  - ١٥٥
  من القالني أي املبغضني يقال قليته أقليه قلى إذا أبغضته  - ١٦٨
  لئيكة الغيضة وهي مجاع من الشجر  - ١٧٦
  نه امليزان بلغة الروم القسطاس سبق أ - ١٨٢
  واجلبلة األولني خلق األولني وخلق األولني اختالفهم وكذهبم وقرئت خلق األولني أي عاداهتم  - ١٨٤
فأخذهم عذاب يوم الظلة قيل إهنم ملا كذبوا شعيبا أصاهبم غم وحر شديد فرفعت هلم سحابة فخرجوا  - ١٨٩

  ى وستر يستظلون هبا فسالت عليهم فأهلكتهم والظلة ما غط
  الروح األمني جربيل عليه السالم مسى روحا ألن النفوس حتىي به كما حتىي باألرواح  - ١٩٣
األعجمني مجع أعجم وأعجمي أيضا إذا كان يف لسانه عجمة وإن مل يكن من العجم ورجل عجمي  - ١٩٨

ب إىل العرب وإن مل يكن منسوب إىل العجم ورجل أعرايب إذا كان بدويا وإن مل يكن من العرب ورجل عريب منسو
  بدويا قال الفراء األعجمي منسوب إىل نفسه من العجمة كما قالوا لألمحر أمحري وكقوله 

  ... والدهر باإلنسان دواري 
  إمنا هو دوار 

  يهيمون يذهبون على غري قصد كما يذهب اهلائم على وجهه  - ٢٢٥
٢٧ -   

  سورة النمل

  بشهاب قبس بشعلة نار يف عود  - ٧
  كأهنا جان اجلان جنس من احليات واجلان واحد اجلن أيضا  - ١٠
   -زه  -يعقب يرجع ويقال يلتفت  -
  يف جيبك أي قميصك ألنه جياب أي يقطع وقيل غري ذلك  - ١٢
  منطق الطري نطقه  - ١٦



ملا  يوزعون يكفون وحيبسون وجاء يف التفسري حيبس أوهلم على آخرهم حىت يدخلوا النار ومنه قول احلسن - ١٧
  ويل القضاء وكره الناس عليه ال بد الناس من وزعة أي من شرط يكفوهنم عن القاضي 

  فتبسم التبسم أول الضحك وهو الذي ال صوت له  - ١٩
  أوزعين أهلمين يقال فالن موزع بكذا ومولع به  -

  مبعىن واحد 
نها وبني صنعاء ثالثة أيام وقيل سبأ اسم أرض ويقال اسم رجل وقيل اسم مدينة تعرف مبأرب من اليمن وبي - ٢٢

  حي من اليمن 
  خيرج اخلبء املستتر ويقال خبء السماوات املطر وخبء األرض النبات  - ٢٥
  ال قبل هلم هبا أي ال طاقة  - ٣٧
عفريت من اجلن العفريت من اجلن واإلنس والشياطني الفائق املبالغ الرئيس وقيل هو الناقد يف األمر املبالغ  - ٣٩

خبث ودهاء قال احلسن وال يكون العفريت إال كافرا ولكن كان مسخرا قيل وكان يضع قدمه حيث ينال  فيه مع
  بصره 
  طرفك بصرك  - ٤٠
  عرشها العرش سرير امللك  - ٤١
  الصرح هو القصر وكل بناء مشرف من قصر أو غريه فهو  - ٤٤

  صرح 
   -زه  -ال ورق عليها  ممرد مملس ومنه األمرد الذي ال شعر على وجهه وشجرة مرداء -
  من قوارير أي من الزجاج  -
  أطرينا أصله تطرينا أي تشاءمنا  - ٤٧
  قال طائركم عند اهللا تقدم تفسريه يف سورة اإلسراء  -
  تقامسوا باهللا لنبيتنه حتالفوا لنهلكنه ليال  - ٤٩
  يه حائط مل يقل فيه حديقة حدائق بساتني واحدهتا حديقة واحلديقة كل بستان عليه حائط ومامل يكن عل - ٦٠
  ذات هبجة البهجة احلسن وهي أيضا السرور  -
  ردف لكم هو وردفكم مبعىن تبعكم وجاء بعدكم  - ٧٢
  تكن صدورهم ختفي  - ٧٤
  داخرين صاغرين أذالء  - ٨٧
  صنع اهللا فعل اهللا  - ٨٨
٢٨ -   

  سورة القصص

  شيعا فرقا  -
اء البارد ومعىن قوهلم أقر اهللا عينك أبرد اهللا دمعتك ألن دمعة قرة عني يل ولك مشتق من القرور وهو امل - ٩

  السرور باردة ودمع احلزن حار 



   -زه  -قصيه اتبعي أثره حىت تنظري من يأخذه  - ١١
  فبصرت به عن جنب أي أبصرته عن مكان جنب وقيل عن جانب ألهناكانت متشي على الشط  -
  املراضع مجع مرضع  - ١٢
  إليهم  يكفلونه يضمونه -
  بلغ أشده قال جماهد بلغ ثالثا وثالثني سنة  - ١٤
  واستوى قال أربعني سنة  -
  من شيعته أي من أتباعه  - ١٥
  وهنزه ونكزه  -زه  -وكزه ضرب صدره جبمع كفه ومثله لكزه وهلزه  -
  يستصرخه يستغيثه  - ١٨
  يأمترون بك يتآمرون يف قتلك  - ٢٠
  ا وقوهلم فعل هذا من تلقاء نفسه أي من عند نفسه تلقاء مدين جتاه مدين وحنوه - ٢٢
  سواء السبيل وسط الطريق وقصده  -
تذودان تكفان غنمهما وأكثر ما يستعمل يف الغنم واإلبل ورمبا استعمل يف غريمها فيقال سنذودكم يف اجلهل  - ٢٣

  علينا أي نكفكم ومننعكم 
   -زه  -الرعاء مجع راع  -
  يه اخلرب قصا قال اجلوهري وضع القصص اسم مصدر قص عل - ٢٥

  املصدر حىت صار أغلب عليه 
  تأجرين تكون يل أجريا  - ٢٧
  حجج مجع حجة أي سنة  -
  جذوة من النار هي بتثليث اجليم قطعة غليظة من احلطب فيها نار ال هلب فيها  - ٢٩
  والصال النار العظيمة  -زه  -تصطلون تسخنون  -
  شاطىء الواد شطه  - ٣٠
  لك يدك يف جيبك أدخلها فيه ويقال اجليب هنا القميص اس - ٣٢
  جناحك أي يدك ويقال العصا  -
  والرهب الكم بلغة بين حنيفة  -
  ردءا أي معينا على عدوه يقال ردأته على عدوه أي أعنته عليه  - ٣٤
  فيف والتشديد من املقبوحني أي املشوهني بسواد الوجوه وزرقة العيون يقال قبح اهللا وجهه وقبح بالتخ - ٤٢
  ثاويا مقيما  - ٤٥
  وصلنا هلم القول أي أتبعنا بعضهم بعضا فاتصل عنده يعين القرآن  - ٥١
  أومل منكن هلم حرما آمنا أي نسكنهم فيه وجنعله مكانا هلم  - ٥٧
   -زه  -جيىب إليه جيمع  -
  بطرت معيشتها أي يف معيشتها والبطر سوء احتمال الغىن  - ٥٨
  لقول وجبت عليهم احلجة فوجب العذاب حق عليهم ا - ٦٣



  فعميت عليهم األنباء أي خفيت عليهم احلجج وقيل التبست  - ٦٦
  ما كان هلم اخلرية االختيار  - ٦٨
  سرمدا أي دائما  - ٧١
  فبغى عليهم أي ترفع وجاوز املقدار  - ٧٦
ه أي ينهضون هبا يقال ناء حبمله إذا لتنوء بالعصبة أي تنهض هبا وهو من املقلوب معناه أن العصبة تنوء مبفاحت -

هنض حبمله متثاقال وقال الفراء ليس هذا مبقلوب إمنا معناه ما إن مفاحته لتىنء العصبة أي متيلهم بثقلها فلما 
انتفتحت التاء دخلت الباء قالوا هو يذهب بالبؤس ويذهب البؤس واختصاره تنوء بالعصبة مبعىن جتعل العصبة تنوء 

  ة كقولك قم بنا أي اجعلنا نقوم أي تنهض متثاقل
  ال تفرح أي ال تأشر  - ٧٦
  إن اهللا ال حيب الفرحني أي األشرين البطرين وأما الفرح مبعىن السرور فليس مبكروه  -
  ويكأن اهللا معناه أمل تر أن اهللا ويقال ويك مبعىن ويلك فحذفت منه الالم كما قال عنترة  - ٨٢

  ويك عنتر أقدم 
نصوبة بإضمار أعلم أن اهللا ويقال وي مفصولة من كأن ومعناها التعجب كما تقول وي مل فعلت أراد ويلك وأن م

  ذلك وكأن معناها أظن ذلك وأقدره كما تقول كأن الفرج قد أتاك أي أظن ذلك وأقدره 
فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به ويقال أصل الفرض احلز يقال لكل حز فرض فمعناه أن اهللا  - ٨٥

  عز و جل ألزمهم ذلك فثبت عليهم كما ثبت احلز يف العود إذا حز فتبقى عالماته 
  إىل معاد أي مرجع وقيل إىل مكة وقيل معاده اجلنة  -
٢٩ -   

  سورة العنكبوت

  وختلقون إفكا أي ختتلقون كذبا  - ١٧
  أي إىل حكمه يف دار اجلزاء تردون  -زه  -وإليه تقلبون أي ترجعون  - ٢١
   -زه  -اديكم املنكر أي يف جملسكم يف ن - ٢٩
  مستبصرين ذوي بصائر متكنهم متييز احلق من الباطل وقيل مستبصرين عند أنفسهم بزعمهم  - ٣٨
  وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت أي ال بيت أوهى وال أقل وقاية للحر والربد من بيت العنكبوت  - ٤١
  ذي روح هلي احليوان أي احلياة واحليوان أيضا كل  - ٦٤
٣٠ -   

  سورة الروم

  بضع سنني البضع ما بني الثالث إىل التسع  - ٤
أثاروا األرض قلبوها للزراعة وقيل قلبوا وجه األرض الستنباط املياه واستخراج املعادن وإلقاء البذور فيها  - ٩

  للزراعة واإلثارة حتريك الشيء حىت يرتفع ترابه 
وقيل السوءا أي العذاب وهي فعلى تأنيث أفعل واحلسىن  -زه  -جلنة أسائوا السوأى أي جهنم واحلسىن ا - ١٠



  والفضلى وقيل السوءا مصدر كالرجعى 
  حيربون يسرون  - ١٥
أهون عليه أي هني عليه كما يقال فالن أوحد زمانه أي وحيده وإين ألوحد أي وحيد وفيه قول آخر أي  - ٢٧

   هو أهون عليه عندكم أيها املخاطبون ألن اإلعادة
وقيل أهون أسهل وقيل أيسر وقيل  -زه  -أسهل من االبتداء وأما قوهلم اهللا أكرب فاملعىن اهللا أكرب من كل شيء 

  أسرع 
  فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها أي خلقة اهللا اليت خلق الناس عليها وهو أن يعلموا أن هلم ربا خلقهم  - ٣٠
  منيبني إليه راجعني تائبني  - ٣١
اعات خمتلفني مأخوذ من الشياع وهو احلطب والشياع الصغار الذي يشتعل به النار ويعني احلطب شيعا مج - ٣٢

  الكبار على إيقاد النار 
املضعفون ذوو األضعاف من احلسنات كما تقول رجل مقو أي صاحب قوة وموسر أي صاحب يسر  - ٣٩

  ويسار 
  لسعري يصدعون يتفرقون فيصريون فريقا يف اجلنة وفريقا يف ا - ٤٣
  ميهدون يوطئون  - ٤٤
  كسفا قطعا الواحدة كسفة  - ٤٨
  من ضعف هو بالضم وبالفتح لغتان وقيل بالضم ما كان من اخللق وبالفتح ما ينتقل  - ٥٤
٣١ -   

  سورة لقمان

   -زه  -هلو احلديث باطله وما يشغل عن اخلري وقيل هو الغناء  - ٦
  وقرأ صمما  - ٧
ويف الوهن ثالث  -زه  -ضعف أي كلما عظم خلقه يف بطنها زادها ضعفا  وهنا على وهن ضعفا على - ١٤

  لغات وهن يهن مثل وعد يعد ووهن يوهن مثل وجل يوجل ووهن يهن مثل ورث يرث 
  وفصاله أي فطامه  -
وال تصعر خدك للناس ال تعرض بوجهك عنهم يف ناحية من الكرب والصغر ميل يف العنق والصعر داء يأخذ  - ١٨
وصعر وصاعر لغتان كضعف  -زه  -يف رأسه فيقلب رأسه يف جانب فشبه الذي يتكرب على الناس به  البعري

  وضاعف 
  مرحا خيالء وكربياء  -
وهذا  -زه  -واقصد يف مشيك أي اعدل فيه فال تتكرب وال تدب دبيبا والقصد ما بني اإلسراف والتقصري  - ١٩

  معىن قول بعضهم 
  " وكال طريف قصد األمور ذميم " "  التوسط بني الغلو والتقصري" 

  وقيل معىن اقصد أسرع بلغة هذيل 
  واغضض من صوتك انقص منه يقال غض منه إذا أنقص منه  -



إن أنكر األصوات أي أقبحها وإمنا يكره رفع الصوت يف اخلصومة والباطل ورفع الصوت حممود يف مواطن منها  -
  األذان والتلبية 

  أقبح الغدر  ختار أي غدار واخلتر - ٣٢
  ال جيزي والد عن ولده ال يغين وجيزى عنه وجيزى عنه بضم الياء يعين يكفى عنه  - ٣٣
  الغرور الشيطان وكل من غر فهو غرور والغرور بضم الغني الباطل مصدر غررت  -
٣٢ -   

  سورة السجدة

   -زه  -يعرج إليه يصعد  - ٥
اآلخرة والدنيا وقيل الغيب ما غاب عن اخللق والشهادة ما عامل الغيب والشهادة أي السر والعالنية وقيل  - ٦

  ظهر هلم وقيل الغيب ما سيوجد والشهادة املوجود والغيب خفاء الشيء عن اإلدراك والشهادة مظهورة لإلدراك 
  من ماء مهني أي ضعيف ويقال حقري يعين النطفة  - ٨
وال دم وال عظم ويقرأ صللنا أي أنتنا وتغرينا من ضللنا يف األرض بطلنا وصرنا ترابا فلم يوجد لنا حلم  - ١٠

  قوهلم صل اللحم وأصل وصن وأصن إذا أننت وتغري 
يتوفاكم ملك املوت من توىف العدد واستيفائه وتأويله أنه يقبض أرواحكم أمجعني فال ينقص واحد منكم كما  - ١١

  ء تقول استوفيت من فالن وتوفيت منه مايل عنده أي مل يبق يل عليه شي
  تتجاىف جنوهبم عن املضاجع أي ترتفع وتنبو عن الفرش  - ١٦
  يف مرية أي شك  - ٢٣
  األرض اجلرز تقدم تفسريها يف سورة الكهف  - ٢٧
٣٣ -   

  سورة األحزاب

  مجع دعى فعيل مبعىن مفعول ألنه مدعو بالبنوة  -زه  -أدعياءكم من تبنيتموه  - ٤
  أقسط أعدل  - ٥
  عن مقرها زاغت األبصار مالت  - ١٠
  احلناجر مجع حنجرة وحنجور ومها رأس الغلصمة حيث تراه حديدا من خارج احللق  -
  يثرب اسم أرض ومدينة الرسول يف ناحية يثرب  - ١٣
إن بيوتنا عورة أي معورة للسراق يقال أعورت بيوت القوم إذا ذهبوا منها فأمكنت العدو ومن أرادها وأعور  -

  لل للضرب والطعن وعورة الثغر املكان الذي خياف منه الفارس إذا بدا منه موضع خ
  من أقطارها وأقتارها أي جوانبها الواحد قطر وقتر  - ١٤
  أشحة مجع شحيح أي خبيل  - ١٩
سلقوكم بألسنة حداد أي بالغوا يف عيبكم والئمتكم بألسنتهم ومنه قوهلم خطيب مسلق ومسالق وسالق  -

   -زه  -الغة ولسن والسلق والصلق رفع الصوت وصالق بالسني والصاد مجيعا أي ذو ب



  بادون يف األعراب أي يتمىن املنافقون جمليئهم لو كانوا يف البوادي من العرب ليأمنوا على أنفسهم  - ٢٠
  أسوة ائتمام واتباع  - ٢١
  حنبه نذره  - ٢٣
فع عن نفسها وصيصتا الديك من صياصهم أي حصوهنم بلغة عيالن وصياصي البقر قروهنا ألهنا متتنع هبا وتد - ٢٦

  شوكتاه 
  يقنت يطع  - ٣١
وقرن يف بيوتكن من الوقار يقال وقر يف منزله يقر وقرن من القرار فيمن قال قر يقر أراد اقررن فحذف  - ٣٣

  الراء األوىل وحول فتحتها على القاف فلما حتركت القاف سقطت ألف الوصل فبقي قرن 
  ا وال تربجن تربزن حماسنكن وتظهرهن -
  وطرا أي أربا وحاجة  - ٣٧
خامت النبييني آخر قرىء بالكسر والفتح ويف االسم لغتان فمن فتح فهو اسم ومن كسر جاز أن يكون امسا  - ٤٠

  وأن يكون اسم فاعل من ختم 
  ترجى من تشاء أي تؤخر  -
  وتئوى إليك تضم  -
  حان حيني  إناه بلوغ وقته ويقال أىن يأىن وآن يئني إذا انتهى مبنزلة - ٥٣
  جالبيبهن مالحفهن واحدهتا جلباب  - ٥٩
  أينما ثقفوا أي وجدوا وظفر هبم  - ٦١
٣٤ -   

  سورة سبأ

  يلج يف األرض يدخل فيها  - ٢
  ال يعزب عنه ال يبعد  - ٣
أويب معه سبحي والتأويب سري النهار فكأن املعىن سبحي هنارك كله معه كتأويب السائر هناره كله وقيل أويب  - ١٠

  سبحي بلسان احلبشة 
  سابغات أي دروعا واسعات طواال  - ١١
وقدر يف السرد أي نسج حلق الدروع ومنه قيل لصانع الدروع السراد والزراد تبدل من السني الزاي كما يقال  -

سراط وزراط والسرد اخلرز أيضا ويقال لإلشفى مسرد ومسراد واملعىن ال جتعل مسمار الدروع دقيقا قيقلق وال 
  ظا فيقصم احللق غلي
  أسلنا أذبنا من قولك سال الشيء وأسلته أنا  - ١٢
  عني القطر النحاس بلغة خثعم  -
  وجفان قصاع كبار واحدهتا جفنة  - ١٣
  كاجلواب أي كاحلياض جيىب فيها املاء أي جيمع واحدهتا جابية  -
  ا وقدور راسيات أي ثابتات يف أماكنها ال تنزل لعظمها ويقال أثافيها منه -



منسأته هي باهلمز وتركه العصا بلغة حضرموت وأمنار وخثعم وهي مفعلة من نسأت البعري إذا زجرته وقيل  - ١٤
  نسأته ضربته باملنسأة وهي العصا 

  خر سقط على وجهه  -
  سيل العرم مجع عرمة وهي سكر ألرض مرتفعة وقيل عرم مسناة وقيل اسم اجلرز الذي نقب السكر  - ١٦
  أبو عبيدة اخلمط كل شجر ذي شوك وقال غريه اخلمط شجر األراك وأكله مثره  أكل مخط قال -
  زه  -وأثل شجر شبيه بالطرفاء إال أنه أعظم منه  -
  ومزقناهم كل ممزق فرقناهم يف البالد كل تفريق أي غاية ما يكون من التفريق وتبديد الشمل  - ١٩
  لوهبم فزعت قلوهبم من الفزع فزع عن قلوهبم جلي الفزع عن قلوهبم وفزع عن ق - ٢٣
  كافة للناس أي تكفهم وتردعهم  - ٢٨
  بل مكر الليل والنهار أي مكر فيهما  - ٣٣
  أسروا الندامة أظهروها ويقال كتموها يقال كتمها العظماء عن السفلة الذين أضلوهم وأسر من األضداد  -
  يف الغرفات املنازل الرفيعة واحدها غرفة  - ٣٧
  عشر  معشار أي - ٤٥
  التناوش يهمز والتناؤش باهلمز التأخري أيضا قال الشاعر  - ٥٢

  وقد حدثت بعد األمور أمور ... متىن نئيشا أن يكون أطاعين 
  هو بالتاء والواو التناول من نشت تنوش قال الشاعر 

  نوشا به تقطع أجواز الفال ... باتت تنوش احلوض نوشا من عال 
و املضمومة مهزة وقيل هو من ناش وأناش إذا بطؤ والنيش احلركة يف إبطاء قال ومن مهز فعند سيبويه قلب الوا

  الشاعر متىن 
  البيت وقال ثعلب التناوش بغري مهز التناول من قرب وباهلمز من بعد ... متىن نئيشا 

٣٥ -   

  سورة فاطر

  حس فاطر السماوات واألرض خالقهما قال ابن عيسى الفطر الشق عن الشيء بإظهاره لل - ١
أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع أي لبعضهم جناحان ولبعضهم ثالث ولبعضهم أربعة وأجنحة مجع جناح مشتق  -

  من جنح إذا مال ومدلول مثىن اثنني اثنني وثالث ثالثة ثالثة ورباع أربعة أربعة كما سبق يف سورة النساء 
  يسري أي سهل ال يصعب واليسري أيضا القليل  - ١١
  واعل من خمرت السفينة إذا جرت فشقت املاء بصدرها ومنه خمر األرض إمنا هو شق املاء هلا مواخر ف - ١٢
  من قطمري هو لفافة النواة  - ١٣
  وال احلرور أي الريح احلارة هتب بالليل وقد تكون بالنهار والسموم بالنهار وقد يكون بالليل  - ٢١
  نكري إنكاري  - ٢٦
  جدة جدد خطوط وطرائق واحدها ها - ٢٧
  غرابيب سود هو مقدم مؤخر معناه سود غرابيب يقال أسود غربيب للشديد السواد  -



  نصب وجع وقيل تعب  - ٣٥
  لغوب كالل يلحق اجلوارح وقيل النصب على القلب واللغوب على البدن  -
سول وقد قيل أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال قتادة احتج عليهم بطول العمر وبالر - ٣٧

النذير الشيب وليس هذا القول بشيء ألن احلجة تلحق كل بالغ وإن مل يشب وإن كانت العرب تسمى الشيب 
  النذير 
  حييق حييط  - ٤٣
٣٦ -   

  سورة يس

  قيل معناه يا إنسان بلغة طيء وقيل يا رجل وقيل يا حممد وقيل جمازها جماز سائر احلروف اهلجائية يف أوائل السور 
  ذقان مجع الذقن وهو جممع اللحيني األ - ٨
مقمحون رافعون رءوسهم مع غض أبصارهم قال الكرماين معناه ال يستطيعون الشرب ويقال املقمح الذي  -

  يقرب ذقنه إىل صدره مث يرفع رأسه 
  فأغشيناهم فهم ال يبصرون جعلنا على أبصارهم غشاوة أي غطاء  - ٩
  وظ يف إمام كتاب قيل هو اللوح احملف - ١٢
  فعززنا عززنا وعززنا مبعىن واحد أي قوينا وشددنا  - ١٤
  خامدون ميتون  - ٢٩
  األزواج األصناف  - ٣٦
  نسلخ منه النهار أي خنرجه منه إخراجا ال يبقى معه شيء من ضوء النهار  - ٣٧
  مظلمون داخلون يف الظالم  -
  كالعرجون أي عود الكباسة  - ٣٩
  فال صريخ هلم أي مغيث  - ٤٣
  ينقذون خيلصون  -
  خيصمون خيتصمون فأدغمت التاء يف الصاد  - ٤٩
  األجداث هي واألجداف القبور واحدها جدف  - ٥١
  من مرقدنا من منامنا  - ٥٢
فاكهون أي يتفكهون تقول العرب للرجل إذا تفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس إن فالنا لفكه  - ٥٥

ان طيب النفس ضاحكا وفاكهون الذين عندهم فاكهة كثرية كما يقال رجل البن بكذا ويقال أيضا رجل فكه إذا ك
وتامر أي ذو لنب وذو متر كثري ويقال فكهون وفاكهون واحد أي معجبون كما يقال حذر وحاذر ويف التفسري 

  فاكهون ناعمون وفكهون معجبون 
  يف ظالل مجع ظلة مثل قلة وقالل  - ٥٦
  رمون اعتزلوا عن أهل اجلنة وكونوا فرقة على حدة وامتازوا اليوم أيها اجمل - ٥٩
  جبال جبال وجبال وجبال وجبال وجبال وجبلة أي خلقا واشتقاقه من جبله وخلقه وطبعه  - ٦٢



  اصلوها ذوقوا حرها يقال صليت النار وبالنار إذا نالك حرها ويقال اصلوها احترقوا هبا  - ٦٤
  يكون بني جفنيه شق طمسنا أي حمونا واملطموس الذي ال  - ٦٦
  مسخناهم جعلناهم قردة وخنازير  - ٦٧
  ننكسه نرده  - ٦٨
  ركوهبم أي ما يركبون وركوهبم فعلهم مصدر ركبت  - ٧٢
  رميم بالية يقال رم العظم إذا بلى  - ٧٨
٣٧ -   

  سورة الصافات

  رض للصالة والصافات صفا يعين املالئكة صفوفا يف السماء يسبحون اهللا كصفوف الناس يف األ - ١
  والزاجرات زجرا قيل املالئكة تزجر السحاب وقيل الزاجرات كل ما زجر عن معصية اهللا  - ٢
  فالتاليات ذكرا قيل املالئكة وجائز أن تكون املالئكة وغريهم ممن يتلو ذكر اهللا تعاىل  - ٣
  دحورا إبعادا وطردا بلغة كنانة  - ٩
  لوصب وقيل شديد وقيل خالص واصب قيل دائم من الوصوب وقيل موجع من ا -
  خطف اخلطفة اخلطف أخذ الشيء بسرعة واستالب  - ١٠
  شهاب ثاقب أي كوكب مضيء  -
الزب والزم والبت والصق مبعىن واحد والطني الالزب هو املتلزج املتماسك الذي يلزم بعضه بعضا ومنه  - ١١

  ضرب الزب والزم أي أمر يلزم 
  يستسخرون يسخرون  - ١٤
  يعين ننفخة الصور والزجرة الصيحة بشدة وانتهار  زجرة - ١٩
  احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وقرناءهم  - ٢٢
  بكأس إناء مبا فيه الشراب  - ٤٥
ال فيها غول أي ال تغتال عقوهلم فتذهب هبا والغول إذهاب الشيء ويقال اخلمر غول للحلم واحلرب غول  - ٤٧

  للنفوس 
الرجل إذا ذهب عقله ويقال للسكران نزيف ومنزوف وأنزف الرجل إذا ذهب ينزفون وينزفون يقال نزف  -

  شرابه وإذا ذهب عقله أيضا قال الشاعر 
  لبئس الندامى كنتم آل أجبرا ... لغمري لئن أنزفتم أو صحومت 

  قاصرات الطرف قصرن أبصارهن على أزواجهن أي حبسن أبصارهن عليهن ومل يطمحن إىل غريهم  - ٤٨
  ات العيون الواحدة العيناء عني واسع -
  بيض شبه اجلارية بالبيض بياضا ومالسة وصفاء لون وهي أحسن منه وإمنا شبه األلوان  - ٤٩
  مكنون مصون  -
  ملدينون جملزيون  - ٥٣
   -زه  -سواء اجلحيم وسطه  - ٥٥



  لتردين هتلكين من الردى وهو اهلالك  - ٥٦
  واحلميم هنا الداين من اإلحراق  -زه  -غة جرهم لشوبا من محيم أي خلطا منه ومزاجا بل - ٦٧
  ألفوا وجدوا  - ٦٩
  فراغ إىل ءاهلتهم أي مال إليهم يف خفاء وال يكون الروغ إال يف خفاء  - ٩١
يزفون يسرعون يقال جاء الرجل يزف زفيف النعامة وهو أول عدوها وآخر مشيها ويقرأ يزفون يصريون  - ٩٤

   إىل الزفيف ومثله قول الشاعر
  فأمسى حصني قد أذل وأقهرا ... متىن حصني أن يسود جذاعه 

  معىن أقهر صار إىل القهر ويقرأ يزفون بالتخفيف من وزف يزف إذا أسرع 
  يعرفها الفراء والكسائي قال أبو إسحاق الزجاج وعرفها غريمها 

  أسلما استسلما ألمر اهللا تعاىل  - ١٠٣
  وتله للجبني وضع وجهه على األرض  -

  بذبح عظيم يعين كبش إبراهيم عليه السالم والذبح ما ذبح وبالفتح املصدر  - ١٠٧
  بعال اسم صنم وقيل ربا بلغة محري  - ١٢٥
إل ياسني يعين إلياس وأهل دينه مجعهم بغري إضافة بالياء والنون كأن كل واحد منهم امسه إلياس وقال بعض  - ٢٩

واحد كما قيل ميكال وميكائيل ويقرأ سالم اهللا على آل ياسني أي العلماء جيوز أن يكون إلياس و إلياسني مبعىن 
وعلى أألول أصله إلياسني بياء النسب مث حذفت كاألعجمني واآلل على القراءة الثانية  -زه  -على آل حممد 

  عشريته واملؤمنون وقيل على 
 اسم كتاب من كتب اهللا فصار دين ياسني يعين املؤمنني وقيل آل زيادة أي سالم على يس وهو حممد وقيل ياسني

  كقولك سالم على آل القرآن حكاه أبو علي اجلبائي 
إال عجوزا يف الغابرين أي الباقني يقال قد غربت يف العذاب أي بقيت فيه ومل تسر مع لوط عليه السالم  - ١٣٥

  وقيل يف الباقني يف طول العمر 
  أبق إىل الفلك هرب إىل السفينة  - ١٤٠
  كان من املدحضني أي قارع فكان من املقروعني أي من املقمورين فساهم ف - ١٤١
  مليم أي يأيت مبا جيب أن يالم عليه  - ١٤٢
  بالعراء هو فضاء ال يتوارى فيه بشجر وال غريه ويقال إن العراء وجه األرض  - ١٤٥
  شجرة من يقطني كل شجر ال يقوم على ساق مثل القرع والبطيخ وحنومها  - ١٤٦
  فتهم سلهم است - ١٤٩
  الصافون مجع صاف أي الصفوف  - ١٦٥
بساحتهم يقال ساحة احلي وناحيتهم للرحبة اليت يديرون أخبيتهم حوهلا أي نزل هبم العذاب فكىن  - ١٧٧

  بالساحة عن القوم 
٣٨ -   

  سورة ص



  يف عزة العزة املغالبة واملمانعة يقالب عزه يعزه عزا إذا غلبه  - ٢
  يس حني فرار بلغة توافق لغة القبط والت حني مناص أي ل - ٣

فيه ثالثة أقوال أحدها أن أصله ليس فقلبت الياء ألفا والسني تاء كما  -زه  -ويقال الت إمنا هي ال والتاء زائدة 
  قال الشاعر 

  عمرو بن يربوع شرار النات ... يا قاتل اهللا بين السعالت 
والثاين هو الذي حكاه ثانيا فهو كما زيد يف مث و رب فقيل  يريد الناس فقوله أي ليس حني فرار حيتمل هذا القول

  مثت وربت والثالث أن التاء تلحق ب حني كما قال الشاعر 
  واملطعمون زمان ال من مطعم ... العاطفون حتني ال من عاطف 

  وكذلك تلحق اآلن فيقال تاآلن قال الشاعر 
  ... وصلينا كما زعمت تاألن 

  وهذا قول أيب عبيد 
  اص مصدر ناص ينوص نوصا ومناصا وهو الفرار واملهرب وقيل املطلب وقيل التأخر واملعىن ال منجىوال فوت واملن
  عجاب العجاب والعجيب مبعىن  - ٥
  األحزاب الذين حتزبوا على أنبيائهم أي صاروا فرقا  - ١١
  ة وقيل غري ذلك ذو األوتاد كان ميد الرجل بني أربعة أوتاد حىت ميوت وقيل ذو اجلموع الكثري - ١٢
ماهلا من فواق بالفتح أي ليس بعدها إفاقة وال رجوع إىل الدنيا وبالضم معناه ماهلا انتظار والفواق بالفتح  - ١٥

  الراحة واإلفاقة كإفاقة العليل من علته وبالضم مقدار ما بني احللبتني ويقال مها مبعىن واحد 
  قطنا واحد القطوط وهي الكتب باجلوائز  - ١٦
ذا األيد أي ذا القوة وأما قوله أويل األيدي واألبصار فاأليدي من اإلحسان يقال له يد يف اخلري وقدم يف  - ١٧

  اخلري واألبصار البصائر يف الدين 
  أواب رجاع أي تواب  - ١٩
  فصل اخلطاب يقال أما بعد ويقال البينة على الطالب واليمني على املطلوب  - ٢٠
  وا من ارتفاع وال يكون التسور إال من فوق تسوروا احملراب نزل - ٢١
  وال تشطط ال جتر وتسرف وتشطط تبعد من قوهلم شطت الدار أي بعدت  - ٢٢
  سواء الصراط قصد الطريق  -
  أكفلنيها ضمها إيل واجعلين كافلها أي الذي يضمها ويلزم نفسه حياطتها والقيام هبا  - ٢٣
  ز مين وعزين يف اخلطاب أي وغلبين وقيل صار أع -
  من اخللطاء أي الشركاء  - ٢٤
  الصافنات مجع صافن من اخليل وقد مر تفسريه يف سورة احلج  - ٣١
أحببت حب اخلري عن ذكر ريب أي آثرت حب اخليل عن ذكر ريب تعاىل ومسيت اخليل اخلري ملا فيها من  - ٣٢

  املنافع وجاء يف احلديث اخليل معقود يف نواصيها اخلري 
اب أي استترت بالليل يعين الشمس أضمرها ومل جير هلا ذكر والعرب تفعل ذلك إذا كان يف توارت باحلج -

  الكالم ما يدل على املضمر 



  بالسوق مجع ساق  - ٣٣
رخاء حيث أصاب أي رخوة لينة وحيث أصاب حيث أراد بلغة األزد وعمان يقال أصاب اهللا بك خريا أي  - ٣٦

  أراد بك خريا 
  ر بنصب أي بالء وش - ٤١
اركض برجلك أي اضرب األرض هبا ومنه ركضت الدابة إذا رفصتها برجلك أي ادفع هبا والركض الدفع  - ٤٢

  بالرجل 
  مغتسل هو املاء الذي يغتسل به وكذلك الغسول واملغتسل أيضا املوضع  -

  الذي يغتسل فيه 
  ضغثا أي ملء كف من احلشيش والعيدان  - ٤٤
  ها ترب أتراب أقران أي أسنان واحد - ٥٢
وغساق ما يغسق من صديد أهل النار أي يسيل ويقال غساق بارد حيرق بشدة برده كما حيرق احلار بشدة  - ٥٧

  حره 
  وءاخر من شكله أي من مثله وضربه  - ٥٨
  مقتحم معكم أي داخلون معكم بكرههم والقتحام الدخول يف الشيء بشدة وصعوبة  - ٥٩
  زاغت عنهم األبصار أي مالت  - ٦٣
٣٩ -   

  سورة الزمر

  زلفى قرىب الواحدة زلفة وقربة  - ٣
  بكور الليل على النهار يدخل هذا على هذا وأصل التكوير اللف واجلمع ومنه كورالعمامة  - ٥
وقيل ظلمة الصلب وظلمة البطن وظلمة  -زه  -يف ظلمات ثالث ظلمة املشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن  - ٦

  ء والرحم الرحم وقيل احلوايا واألحشا
هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل فالظلل اليت فوقهم هلم واليت حتتهم لغريهم ممن حتتهم ألن  - ١٦

  الظلل إمنا تكون من فوق 
  غرف من فوقها غرف منازل رفيعة من فوقها منازل أرفع منها  - ٢٠
  سلكه أدخله  - ٢١
  ينابيع عيونا تنبع واحدها ينبوع  -
  يبس مث يهيج ي -
  حطاما فتاتا واحلطام ما حتطم من عيدان الزرع إذا يبس  -
  كتابا متشاهبا مثاين يعين القرآن ومسي مثاين ألن األنباء والقصص تثىن فيه  - ٢٣
  تقشعر تقبض  -
  شركاء متشاكسون أي خمتلفون عسرون  - ٢٩
خلص له ويقرأ سلما وسلما ومها سلما لرجل أي خالصا له ال يشركه فيه غريه يقال سلم بالشيء لفالن إذا  -



مصدران وصف هبما أي سلم وسلم إليه فهو سلم وسلم له ال يعترض عليه فيه أحد وهذا مثل ضربه اهللا عز و جل 
  ألهل التوحيد ومثل الذي عبد اآلهلة بصاحب الشركاء املتشاكسني مث قال هل يستويان مثال 

  منري امشأزت نفرت واملشمئز النافر أو مالت بلغة  - ٤٥
  حاق هبم أحاط أو جب بلغة قريش واليمن  - ٤٨
  خول أعطى  - ٤٩
  فرطت يف جنب اهللا يقال فرطت يف جنب اهللا ويف ذات اهللا واحد  - ٥٦

  ويقال ما فعلت يف جنب حاجيت أي يف حاجيت قال كثري عزة 
  له كبد حري عليك يقطع ... أما تتقني اهللا يف جنب عاشق 

  الساخرين املستهزئني  -
مقاليد السماوات واألرض مفاتيح بلغة محري وافقت لغة األنباط والفرس واحلبشة واحدها مقليد ومقالد  - ٦٣

  ويقال هو مجع ال واحد له من لفظه وهي األقاليد أيضا الواحد إقليد 
  وأشرقت األرض أضاءت  - ٦٩
  زمرا مجاعات واحدها زمرة  - ٧١
اصي خمابث يف الناس فإذا أراد اهللا عز و جل أن يدخلهم اجلنة غفر طبتم أي طبتم للجنة ألن الذنوب واملع - ٧٣

هلم تلك الذنوب ففارقتهم املخابث واألرجاس من األعماي فطابوا للجنة ومن هذا قول العرب طاب يل هذا أي 
  فارقته املكاره وطاب له العيش 

  ي صاروا يف جوانبه حافني من حول العرش مطيفني حبفافيه أي جبانبه ومنه حف به الناس أ - ٧٥
٤٠ -   

  سورة غافر

  ذي الطول أي النعم أو القدرة أو الغىن أو اخلري أو املن أو الفضل أقوال  -زه  - ٣
فال يغررك تقلبهم يف البالد تصرفهم فيها للتجارة وأمنهم وخروجهم من بلد إىل بلد فإن اهللا عز و جل حميط  - ٤

  هبم 
احلق ويذهبوا به ودحض هو أي زل ويقال مكان دحض أي منزل مزلق ال ليدحضوا به احلق أي ليزيلوا به  - ٥

  يثبت فيه قدم وال حافر 
  حقت وجبت  - ٦
أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني مثل قوله وكنتم أمواتا فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم فاملوتة األوىل كوهنم نطفا يف  - ١١

حياء اهللا إياهم من النطفة واملوتة الثانية إماتة اهللا إياهم بعد احلياة أصالب آبائهم ألن النطفة ميتة واحلياة األوىل إ
واحلياة الثانية إحياء اهللا إياهم للبعث فهاتان موتتان وحياتان ويقال املوتة األوىل اليت تقع هبم يف الدنيا بعد احلياة 

املوتة الثانية إماتة اهللا إياهم بعد املساءلة واحلياة األوىل إحياء اهللا جلت قدرته إياهم يف القرب ملساءلة منكر ونكري و
  واحلياة الثانية إحياء اهللا إياهم للبعث 

  يوم التالق يوم االلتقاء أي يوم يلتقي أهل األرض وأهل السماء  - ١٥
  يوم اآلزفة يوم القيامة وأزف الشيء دنا وقيل يوم املوت وقت خروج الروح  - ١٨



هل اجلنة وأهل النار وينادى أصحاب األعراف رجاال يعرفوهنم بسيماهم والتناد يوم التناد يوم يتنادى فيه أ - ٣٢
  بتشديد الدال من ند البعري إذا مضى على وجهه 

  أسباب السماوات أبواهبا  - ٣٦
   -زه  -إن يف صدورهم إال كرب أي تكرب  - ٥٦
  مترحون املرح البطر وقيل العدوان وقيل اخليالء واإلعجاب  - ٧٥
٤١ -   

  ة فصلتسور

  وقر صمم  - ٥
  أقواهتا أرزاق بقدر ما حيتاج إليه واحدها قوت  - ١٠
  صرصرا أي باردة ذات صوت  - ١٦
  حنسات أي مشئومات  -
  أرداكم أهلككم  - ٢٣
  وقيضنا هلم قرناء أي سببنا هلم من حيث ال يعلمون وال حيتسبون  - ٢٥
  ال نفع فيه  والغوا فيه هو من اللغا وهو اهلجر من الكالم الذي - ٢٦
  يسئمون ميلون  - ٣٨
  خاشعة أي ساكنة مطمئنة  - ٣٩
  من أكمامها أي أوعيتها اليت كانت فيها مستترة قبل تفطرها واحدها كم  - ٤٧
  زه  -آذناك أعلمناك  -
عريض أي كثري وقيل طويل والوصف بالعرض أبلغ من الوصف بالطول ألن الشيء إذا كان عريضا فهو  - ٥١

  طويل 
٤٢ -   

  سورة الشورى

  وكيل كفيل ويقال كاف  - ٦
  يذرؤكم خيلقكم  - ١١
ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء والعرب تقيم املثل مقام النفس فتقول مثلي ال يقال له هذا أي أنا ال يقال  -

  يل هذا 
  شرع لكم أي فتح لكم الدين وعرفكم طريقه  - ١٣
  حرث اآلخرة عمل اآلخرة واحلرث الزرع أيضا  - ٢٠
  يبشر ويبشر واحد  - ٢٣
  يقترف يكتسب  -
  اجلوار يف البحر كاألعالم أي سفن فيه كاجلبال الواحدة جارية  - ٣٢



  رواكد سواكن  - ٣٣
  أو يوبقهن يهلكهن  - ٣٤
  شورى بينهم أي يتشاورون فيه  - ٣٨
  من طرف خفي أي ال يرفع عينيه إمنا ينظر ببعضها أي يغضون استكانة وذال  - ٤٥
٤٣ -   

  ورة الزخرفس

  أم الكتاب أصله يعين اللوح احملفوظ  - ٤
صفحا إي إعراضا يقال صفحت عن فالن إذا أعرضت عنه واألصل يف ذلك أن توليه صفحة وجهك  - ٥

  وصفحة عنقك 
  مقرنني مطيقني من قولك فالن قرن فالن إذا كان مثله يف الشدة  - ١٣
  ثا وقيل بنات يقال أجزأت املرأة إذا ولدت أنثى قال الشاعر وجعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا وقيل إنا - ١٥

  قد جتزىء احلرة املذكار أحيانا ... إن أجزأت حرة يوما فال عجب 
  وجاء يف التفسري أن مشركي العرب قالوا إن املالئكة بنات اهللا عز و جل عما يقول املبطلون 

   أو من ينشؤا يف احللية يرىب يف احللي يعين البنات - ١٨
  خيرصون يكذبون بلغة هذيل  - ٢٠
   -زه  -مقتدون متبعون  - ٢٣
  براء مصدر أي بريء وقيل وصف كهيم وهيام  - ٢٦
  من القريتني يعين مكة والطائف  - ٣١
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يستخدم بعضهم والسخري بكسر السني من اهلزء وبالضم من السخرة وهو أن  - ٣٢

  يضطهد ويكلف عمال بال أجر 
  معارج عليها يظهرون درجات عليها يعلون واحدها معرج ومعراج  - ٣٣
  وزخرفا الزخرف الذهب مث جعلوا كل مزين مزخرفا أي وجيعل هلم ذلك ذهبا  - ٣٥
يعش عن ذكر الرمحن يظلم بصره عنه كأن عليه غشاوة ويقال عشوت إىل النار أعشو إذا استدللت إليها  - ٣٦

  ببصر ضعيف قال احلطيئة 
  جتد خري نار عندها خري موقد ...  تأته تعشو إىل ضوء ناره مىت

ومن قرأ يعش بفتح الشني أي يعم عنه يقال عشي الرجل يعش فهو أعش إذا مل يبصر بالليل وقيل معىن يعشو عن 
   -زه  -ذكر الرمحن يعرض عنه 

  نقيض نسبب وقيل نسلط عليه وقيل غري ذلك  -
  ذكر لك ولقومك أي شرف  - ٤٤
  أكرب من أختها أي من اليت تشبهها أو تؤاخيها  - ٤٨
  مقترنني اثنني اثنني  - ٥٣
  آسفونا أغضبونا  - ٥٥



  يصدون يضجون  - ٥٧
  حتربون تسرون وتكرمون بلغة قيس عيالن وبين حنيفة  - ٧٠
  وأكواب أي أباريق ال عرى هلا وال خراطيم واحدها كوب  - ٧١
  أبرموا أمرا أحكموه  - ٧٩
العابدين إن كنتم تزعمون أن للرمحن ولدا فأنا أول من يعبده على أنه واحد ال ولد له وقيل معناه  فأنا أول - ٨١

  فأنا أول األنفني واجلاحدين ملا قلتم ويقال عبد 
  إذا أنف من الشيء 

فاصفح عنهم أعرض عنهم وأصل الصفح أن تنحرف عن الشيء فتوليه صفحة وجهك أي ناحية وجهك  - ٨٩
  هو أن تويل الشيء عرضك أي جانبك وال تقبل عليه  وكذلك اإلعراض

٤٤ -   

  سورة الدخان

  ليلة مباركة ليلة القدر  - ٣
يوم تأيت السماء بدخان مبني أي جدب ويقال إنه اجلدب والسنون اليت دعا النيب فيها على مضر فكان  - ١٠

دخان ليبس األرض وارتفاع الغبار  اجلائع فيها يرى بينه وبني السماء دخانا من شدة اجلوع ويقال قيل للجدب
  فشبه ذلك بالدخان ورمبا وضعت العرب الدخان يف موضع الشر إذا عال فتقول كان بيننا أمر ارتفع له دخان 

  البطشة الكربى يوم بدر ويقال يوم القيامة والبطش أخذ بشدة  - ١٦
ضربه موسى عليه السالم وذلك أن  واترك البحر رهوا إهنم جند مغرقون رهوا أي ساكنا كهيئته بعد أن - ٢٤

موسى ملا سأل ربه عز جل أن يرسل البحر خوفا من فرعون أن يعرب يف إثره قال اهللا واترك البحر رهوا اآلية ويقال 
  رهوا منفرجا 

  منشرين حميني  - ٣٥
  فاعتلوه أي فردوه بالعنف  - ٤٧
٤٥ -   

  سورة اجلاثية

  أفاك كثري الكذب  - ٧
   أثيم كثري اإلمث - ٨
  شريعة من األمر أي سنة وطريقة  - ١٨
  اجترحوا اكتسبوا  - ٢١
  احتذ أهله هواه أي ما متيل نفسه إليه فأطاعه وكذلك اهلوى يف احملبة إمنا هو ميل النفس إىل من حتبه  - ٢٣
  وما يهلكنا إال الدهر أي السنني واأليام  - ٢٤
ادل ومنه قول علي رضي اهللا عنه أنا أول من جيثو جاثية باركة على الركب وتلك جلسة املخاصم واجمل - ٢٨

  للخصومة 



نستنسخ نثبت ونستنسخ نأخذ نسخته وذلك أن امللكني يرفعان عمل اإلنسان صغريه وكبريه ليثبت اهللا منه  - ٢٩
  ما كان له ثواب وعقاب ويطرح اللغة حنو 

  قوهلم هلم واذهب وتعال 
  ي إىل يقني إمنا خيرجنا إىل ظن مثله إن نظن إال ظنا ما نظن إال ظنا ال يؤد - ٣٢
  يستعتبون يطلب منهم العتىب  - ٣٥
  الكربياء أي العظمة وامللك  - ٣٧
٤٦ -   

  سورة األحقاف

  أثارة من علم أي بقية من علم يؤثر عن األولني أي يسند إليهم وكذلك األثرة  - ٤
  ن قبلي رسل بدعا من الرسل أي بدءا أي ما كنت أول من بعث من الرسل قد كا - ٩
  عذاب اهلون أي اهلوان  - ٢٠
  األحقاف رمال مفترقة معوجة واحدها حقف بلغة حضرموت وتغلب  - ٢١
  لتأفكنا عن ءاهلتنا لتصرفنا عنها  - ٢٢
  عارض ممطرنا أي سحاب ممطرنا  - ٢٤
  ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه إن يف اجلحد ٦ - ٢٦

  ما وقيل صلة ومبعىن قد 
  لعزم من الرسل نوح وإبرهيم وموسى وعيسى وحممد وفيهم أقوال أخر أولوا ا - ٣٥
٤٧ -   

  سورة حممد

  أضل أعماهلم أبطلها  - ١
  باهلم أي أمر معاشهم يف الدنيا وقيل حاهلم يف النعيم وهو لغة هذيل  - ٢
   -زه  -أثخنتموهم أكثرمت فيهم القتل  - ٤
  يقال طعام معرف أي مطيب عرفها هلم أي عرفم منازهلم فيها وقيل طيبها  - ٦
  فتعسا هلم أي عثارا وسقوطا وقيل التعس أن خير عل وجهه والنكس أن خير على رأسه  - ٨
  مثوى هلم منزل  - ١٢
  ءاسن وأسن مننت بلغة متيم متغري الريح والطعم  - ١٥
  لذة أي لذيذة  -
  آنفا أي الساعة يف أول وقت يقرب منها ءانفا أي الساعة من قولك استأنفت الشيء ابتدأته وقوله ماذا قال  - ١٦
أشراطها عالماهتا ويقال أشرط نفسه لألمر إذا جعل نفسه علما فيه وهلذا مسي أصحاب الشرط للبسهم  - ١٨

  يكون عالمة هلم والشرط يف البيع عالمة بني املتبايعني 
  أوىل هلم هتديد ووعيد أي قد وليك شر فاحذره  - ٢٠



ن يقال تدبرت األمر أي نظرت يف عاقبته والتدبري قيس دبر الكالم بقبله لينظر هل أفال يتدبرون القرآ - ٢٤
  خيتلف مث جعل كل متييز تدبرا 

  وأملى هلم أطال هلم املدة مأخوذ من املالوة وهي احلني أي تركهم حينا  -سول هلم أي زين  - ٢٥
ي بكيف عن ذكر الفعل معها لكثرة فكيف إذا وفتهم املالئكة أي كيف يعملون عند ذلك والعرب تكتف - ٢٧

  دورها 
  أضغاهنم أحقادهم واحدها ضغن وهو ما يف القلب مستكن من العداوة  - ٢٩
  يف حلن القول اي حنوه ومعناه وفحواه  - ٣٠
ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكم ويظلمكم بلغة محري يقال وترىن حقي أي ظلمين حقي واملعىن لن  - ٣٥

بكم ويقال وترت الرجل إذا قتلت له قتيال أو أخذت له ماال بغري حق ويف احلديث من فاتته ينقصكم شيئا من ثوا
  صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله 

  حيفكم تبخلوا أي يلح عليكم يقال أحفى باملسألة وأحلف وأحل مبعىن واحد  - ٣٧
٤٨ -   

  سورة الفتح

  أثاهبم جازاهم  - ١٨
  معكوفا حمبوسا بلغة محري  - ٢٥
  معرة جناية كجناية العدو وهو احلرب يقال معىن فتصيبكم منهم معرة أي تلزمكم الديات  -
  احلمية األنفة والغضب  - ٢٦
  مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل أي صفتهم فيهما  - ٢٩
اية العدو وهو شطئه فراخه وصغاره يقال أشطأ الزرع إذا أفرخ وهذا مثل ضربه اهللا تعاىل للنيب معرة جناية كجن -

  احلرب يقال معىن قتصيبكم منهم معرة أي تلزمكم الديات 
  احلمية األنفة والغضب  - ٢٦
  مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل أي صفتهم فيهما  - ٢٩
  شطأه فراخه وصغاره يقال أشطأ الزرع إذا أفرخ إذ أخرجه وحده مث قواه اهللا تعاىل بأصحابه  -
  فئازره أعانه  -
٤٩ -   

  سورة احلجرات

  امتحن اهللا قلوهبم للتقوى أخلصها  - ٣
   -زه  -تفيء إىل أمر اهللا ترجع  - ٩
  املقسطني العادلني يف القول والفعل واإلقساط العدل كالقسط بالكسر خالف القاسطني والقسط بالفتح فإنه ضد  -
   ال تلمزوا أنفسكم أي ال تعيبوا إخوانكم من املسلمني واللمز العيب - ١١
  وال تنابزوا باأللقاب أي ال تدعوا هبا أحد وال يدعوكم أي ال تداعوا هبا أحدا واألنباز األلقاب واحدها نبز  -



  وال جتسسوا أي ال تبحثوا عن األخبار ومنه مسي اجلاسوس  - ١٢
إذا قيل ما ليس وال يغتب بعضكم بعضا الغيبة أن يقال يف الرجل من خلفه ما فيه وإذا استقبل به فتلك اجملاهرة و -

  وظاهره أن  -زه  -فيه فذلك البهت 
البهت مباين للغيبة ألن جعله قسيمها وهو ظاهر احلديث وأما ما يقتضيه كالمهم فهو أخص منها ألنه قسم منها 

  واهللا أعلم 
ر شعوبا وقبائل الشعوب أعظم من القبائل واحدها شعب بفتح الشني مث القبائل واحدها قبيلة مث العمائ - ١٣

واحدها عمارة مث البطون واحدها بطن مث األفخاذ واحدها فخذ مث الفصائل واحدها فصيلة مث العشائر واحدها 
ويف تعديدها وترتيبها خالف ذكرته مبينا فيما عملته من شرح  -زه  -عشرية وليس بعد العشرية حي يوصف 

  األربعني النواوية 
  وألت يألت لغتان يلتكم ويألتكم أي ينقصكم يقال الت يليت  - ١٤
٥٠ -   

  سورة ق

  ق جمازها جماز سائر حروف اهلجاء يف أوائل السور ويقال ق جبل من زبرجد أخضر حميط باألرض  - ١
  مريج خمتلط  - ٢
  ماهلا من فروج أي فتوق وشقوق  - ٦
ملوصوف إىل حب احلصيد أراد احلب احلصيد وهو مما أضيف إىل نفسه الختالف اللفظني ألنه من باب إضافة ا - ٩

  صفته وهو جائز عند الكوفيني مؤول عند البصريني 
  باسقات طويالت عجيبة اخللق وقيل حوامل من قوهلم أبسقت الشاة إذا محلت  - ١٠
  نضيد منضود  -
حبل الوريد احلبل هو الوريد أضيف إىل نفسه الختالف لفظي امسيه والوريدان عرقان بني األوداج واللبتني  - ١٦

  ب أهنما من وتزعم العر
والوتني عرق مستبطن من الصلب أبيض غليظ كأنه قصبة معلق بالقلب يسقى كل عرق يف اإلنسان وقال ملعلق 

   -زه  -القلب من الوتني النياط ومسي نياطا لتعلقه بالقلب ومسي الوريد وريدا ألن الروح ترده 
  قعيد قاعد أي جالس وقيل قعيد رصيد رقيب  - ١٧
  احلاضر عتيد العتيد  - ١٨
  سكرة املوت اختالط العقل لشدة املوت  - ١٩
ألقيا يف جهنم قيل اخلطاب ملا لك وحده والعرب تأمر الواحد واجلمع كما تأمر االثنني وذلك أن الرجل  - ٢٤

  أدىن أعوانه يف إبله وغنمه اثنان وكذلك الرفقة أدىن ما تكون ثالثة فجرى كالم الواحد على صاحبيه 
  قاء الدائم الذي ال آخر له اخللود الب - ٣٤
نقبوا يف البالد أي طافوا وتباعدوا وقيل معناه ساروا يف نقوهبا أي طرقها الواحد نقب ويقال نقبوا حبثوا  - ٣٦

  وتعرفوا 
  هل من حميص هل جتدون من املوت معدال فلم جيدوا ذلك  -



  له قلب أي عقل  - ٣٧
  شاهد القلب والفهم وليس بغافل وال ساه  ألقى السمع وهو شهيد أي استمع كتاب اهللا وهو -
  من لغوب أي إعياء  - ٨
أدبار السجود وأدبار النجوم األدبار مجع دبر وبالكسر مصدر أدبر إدبارا عن علي رضي اهللا عنه أدبار  - ٣٨

  السجود الركعتان بعد املغرب وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجر 
  لغة محري وما أنت عليهم جببار أي مبسلط ب - ٤٥
٥١ -   

  سورة الذاريات

  والذاريات ذروا الرياح  - ١
  فاحلامالت وقرا السحاب حتمل املاء  - ٢
  فاجلاريات يسرا السفن جتري يف املاء جريا سهال ويقال ميسرة أي مسخرة  - ٣
  ت أمرا فاملقسمات أمرا املالئكة هكذا يؤثر عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف الذاريات واملقسما - ٤
ذات احلبك أي الطرق اليت تكون يف السماء من آثار الغيم واحدها حبيكة وحباك واحلبك أيضا الطرائق اليت  - ٧

تراها يف املاء القائم إذا ضربته الريح وكذلك حبك الرمل الطرائق اليت تراها فيه إذا هبت عليه الريح ويقال شعره 
  حبك إذا كان متكسرا جعودته طرائق 

  ل اخلراصون أي لعن الكذابون واخلرص الكذب واخلرص قت - ١٠
  أيضا الظن واحلزر 

  يهجعون ينامون بلغة هذيل  - ١٧
حق للسائل واحملروم السائل الذي يسأل الناس واحملروم احملارف ومها واحد ألن احملروم الذي حرم الرزق  - ١٩

  فال يتأتى له ذلك واحملارف الذي حارفه الكسب أي احنرف عنه 
  يف صرة شدة صوت  - ٢٩
  فصكت وجهها ضربت وجهها جبميع أصابعها  -
  فتوىل بركنه أي برهطه بلغة كنانة  - ٣٩
ذنوبا نصيبا بلغة هذيل وأصل الذنوب الدلو العظيمة وال يقال هلا ذنوب إال وفيها ماء وكانوا يسقون  - ٣٥٩

  فيكون لكل واحد منهم ذنوب فجعل الذنوب يف مكان النصيب 
٥٢ -   

  رة والطورسو

  الطور اجلبل الشاهق أو طور سيناء وهو جبل املناجاة بفلسطني أو بني أيلة ومصر  - ١
  وكتاب مسطور أي مكتوب  - ٢
  يف رق منشور ألصحائف اليت خترج يوم القيامة إىل بين آدم  - ٣
ن إليه واملعمور البيت املعمور بيت يف السماء حيال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك مث ال يعودو - ٤



  املأهول 
  والسقف املرفوع يعين السماء  - ٥
  والبحر املسجور أي اململوء بلغة عامر بن صعصعة  - ٦
  متور السماء مورا تنشق شقا بلغة قريش أي تدور مبا فيها ويقال متور تكفأ أي تذهب وجتيء  - ٩
  وتسري اجلبال سريا كما يسري السحاب  - ١٠
  يدعون يدفعون  - ١٣
  زوجناهم قرناهم  - ٢٠
  ألتناهم نقصناهم بلغة محري يقال ألت يألت والت يليت لغتان  - ٢١
  وال تأثيم إمث  - ٢٣
   -زه  -ريب املنون حوادث الدهور  - ٣٠
أحالمهم عقوهلم واحللم العقل وقيل أشرف من العقل ومن مث يوصف اهللا به وال يوصف بالعقل وقد يوصف  - ٣٢

  لم وقيل احللم اإلمهال الذي عدعو إليه احلكمة بالعقل من ينفى عنه احل
  أم هم املسيطرون أي األرباب يقال تسيطرت علي أي اختذتين خوال  - ٣٧
  كسفا جيوز أن يكون واحدا وأن يكون مجع كسفة مثل يدرة وسدر ٦ - ٤٤
  مركوم بعضه على بعض  -
  يصعقون ميوتون  - ٤٥
٥٣ -   

  سورة النجم

القرآن جنوما فأقسم اهللا عز و جل بالنجم منه إذا نزل وقال أبو عبيدة والنجم أقسم  والنجم قيل كان ينزل - ١
  به والنجم يف معىن النجوم 

  إذا هوى إذا سقط يف الغرب  -
  شديد القوى يعين جربيل عليه السالم وأصل القوى من قوى احلبل وهي طاقته واحدها قوة  - ٥
ل إنه لذو مرة إذا كان ذا رأي حمكم ويقال فرس ممر أي موثق اخللق ذو مرة أي قوة وأصل املرة الفتل ويقا - ٦

  وحبل ممر حمكم الفتل 
  قاب قوسني أي قدر قوسني عربيتني  - ٩
  أفتمارونه أجتادلونه ومترونه جتحدونه وتستخرجون غضبه من  - ١٢

  الناقة إذا حلبتها واستخرجت لبنها 
  كانت يف جوف الكعبة يعبدوهنا  الالت والعزى ومناة أصنام من حجارة - ٢٠ - ١٩
قسمة ضيزى ناقصة وقيل جائرة ويقال أضازه حقه إذا نقصه وضاز يف احلكم إذا جار وضيزى وزنه فعلى  - ٢٢

يقال رجل كيصى أي يأكل وحده فهذا فعلى وهو صفة  -زه  -فكسرت الضاد للياء وليس يف النعوت فعلى 
  على فيحتمل اللهم إال أن يدعى فيه مثل ضيزى وأن أصله ف

  إال اللمم هي صغار الذنوب ويقال اللمم أن يلم بالذنب مث ال يعود  - ٣٢



أكدى قطع عطيته ويئس من خريه مأخوذ من كدية الركية وهو أن حيفر احلافر فيبلغ الكدية وهي الصالبة  - ٣٤
  من حجر أو غريه وال يعمل معوله شيئا فييأس ويقطع احلفر يقال أكدى فهو مكد 

  ذا متىن تقدر وختلق إ - ٤٦
  أقىن جعل هلم قنية أي أصل مال  - ٤٨
  الشعرى كوكب معروف كان الناس يف اجلاهلية يعبدوهنا  - ٤٩
  واملؤتفكة أهوى املؤتفكة املخسوف هبا وأهوى جعلها هتوى  - ٥٣
  نذير من النذر األوىل هو حممد  - ٥٦
  أزف شخوص فالن أي قرب أزفت اآلزفة قربت القيامة مسيت بذلك لقرهبا يقال  - ٥٧
  وأنتم سامدون الهون والسامد على مخسة أوجه الالهي واملغين واهلائم والساكت واحلزين اخلاشع  - ٦١
٥٤ -   

  سورة القمر

  مستمر قوي شديد ويقال مستحكم ويقال ذاهب بلغة قريش  - ٢
  مزدجر متعظ ومنتهي وهو مفتعل من زجرت  - ٤
   خوف ويف التفسري معناه ناظرين قد رفعوا رؤوسهم إىل الداعي مهطعني إىل الداع مسرعني يف - ٨
  ازدجر افتعل من الزجر وهو االنتهار  - ٩
  مباء منهمر أي كثري سريع االنصباب ومنه مهرالرجل إذا أكثر الكالم وأسرع  - ١١
  دسر مسامري واحدها دسار والدسر أيضا الشرط اليت تسد هبا السفينة  - ١٣
  آن للذكر سهلناه للتالوة ولوال ذاك ما أطاق يسرنا القر - ١٧

  أن يلفظوا به أن يسمعوه 
فهل من مدكر أي متفكر بلغة قريش ويف البخاري ميسر مهيأ وقال عطر الوراق هل من طالب علم فيعان عليه  -

  ائل هذه األمة وقال يف قوله تعاىل ولقد تركناها ءآية فهل من مدكر قال قتادة أبقى اهللا سفينة نوح حىت أدركها أو
  يف يوم حنس مستمر أي استمر عليهم بنحوسه أي بشؤمه  - ١٩
  أعجاز خنل منقعر أصول خنل منقطع  - ٢٠
  أشر مرح متكرب ورمبا كان املرح من النشاط  - ٢٥
  حمتضر هو احلضار  - ٢٨
  كهشيم احملتظر صاحب احلظرية كأنه صاحب الغنم الذي جيمع احلشيش يف احلظرية لغنمه  - ٣١
  فتماروا بالنذر شكوا يف اإلنذار  - ٣٦
وسعر السعر مجع سعري وهو احلميم بلغة غسان يف قول أيب عبيدة وقال غريه يف جنون يقال ناقة مسعورة إذا  - ٤٧

  كان هبا جنون 
  مستطر مكتوب  - ٥٣
٥٥ -   



  سورة الرمحن

  حبسبان أي حبساب ويقال مجع حساب مثل شهاب وشهبان  - ٥
شجر يسجدان النجم ما جنم من األرض أي طلع ومل يكن له ساق كالعشب والبقل والشجر ما قام والنجم وال - ٦

على ساق وسجودمها أهنما يستقبالن الشمس إذا طلعت ومييالن معها حىت ينكسر الفيء والسجود من مجيع املوات 
  االستسالم واالنقياد ملا سجد له وليس فيه شيء من االمتناع عن املراد به 

  أال تطغوا يف امليزان جتاوزوا القدر والعدل  - ٨
وال ختسروا امليزان ال تنقصوا الوزن وقرئت وال ختسروا امليزان بفتح التاء أي ال ختسروا الثواب املوزون يوم  - ٩

  القيامة 
  لألنام للخلق بلغة جرهم  - ١٠
  ذات األكمام أي الكفرى قبل أن تتشقق وتتفتق  - ١١
  مث يصري إذا جف ويبس تبنا  العصف ورق الزرع - ١٢
  والرحيان الرزق  -
من مارج من نار املارج هنا هلب النار من قولك مرج الشيء إذا اضطرب ومل يستقر ويقال من مارج من نار  - ١٥

  أي من خليط من النار أي من نوعني من النار خلطا من قولك مرجت الشيئني إذا خلطت أحدمها باآلخر 
  املغربني املشرقان مشرقا الصيف والشتاء واملغربان مغربامها  رب املشرقني ورب - ١٧
  اجلوار املنشآت يعين السفن اللوايت أنشئن أي ابتدىء هبن يف البحر واملنشآت اللوايت ابتدأن  - ٢٤
  كاألعالم كاجلبال واحدها علم  -
نتهم وقيل ألهنما مثقالن الثقالن اإلنس واجلن مسيا بذلك قيل لثقلهما على األرض وقيل لعقلهم ورزا - ٣١

  بالذنوب وقيل غرب ذلك 
  شواظ الشواظ النار احملضة بال دخان  - ٣٥
  وحناس النحاس والنحاس الدخان  -
  وردة أي صارت كلون الورد ويقال يعين وردة محراء  - ٣٧

  لون الفرس الورد 
  كالدهان مجع دهن أي متور كالدهن صافية ويقال الدهان األدمي اآلمحر  -
  فيؤخذ بالنواصي واألقدام قيل جيمع بني ناصيته ورجليه فيلقى يف النار  - ٤١
  محيم أي ماء حار  - ٤٤
  آن بلغ النهاية يف احلرارة  -
  أفنان أغصان واحدها فنن  - ٤٨
  وجىن اجلنتني ما جيىن منهما  - ٥٤
  مل يطمثهن مل ميسسهن والطمث النكاح بالتدمية ومنه قيل للحائض طامث  - ٥٦
  واملرجان صغار اللؤلؤ واحدهتا مرجانة  - ٥٨
  مدهامتان سوداوتان من شدة اخلضرة والري  - ٦٤
النضخ دون اجلري وقيل جاريتان وقيل مملوءتان ال ينقصان وعن أنس  -زه  -نضاختان فوارتان باملاء  - ٦٦



  ة نضاختان باملسك والعنرب وعن احلسن باخلري والربكة وعن سعيد بن جبري بأنواع الفاكه
  خريات أي خريات خمفف  - ٧٠
  مقصورات خمدرات واحلجلة تسمى املقصورة  - ٧٢
رفرف خضر يقال رياض اجلنة ويقال هي الفرش ويقال هي اجملالس ويقال هي البسط أيضا ويقال للبسط  - ٧٦

  رفارف 
عبقر أرض وعبقري العبقري طنافس ثخان وقال أبو عبيدة تقول العرب لكل شيء من البسط عبقري ويقال  -

يعمل فيها الوشي فنسب إليها كل جيد ويقال العبقري املمدوح املوصوف من الرجال والفرش ومنه قوله يف عمر 
  فلم أر عبقريا يفري فريه 

-   

  سورة الواقعة

  وقعت الواقعة أي قامت القيامة  - ١
  خافضة رافعة ختفض قوما إىل النار وترفع قوما إىل اجلنة  - ٣
  ا زلزلت أي اضطربت وحتركت رجت األرض رج - ٤
بست اجلبال بسا فتتت بلغة كنانة كالدقيق والسويق املبسوس أي املبلول قال لص من غطفان وأراد أن خيبز  - ٥

  فخاف أن يعجل عن اخلبز قبل الدقيق وأكله عجينا وقال ال ختبز خبزا وبسا بسا 
  ك اخليل وهو من اهلبوة أي الغبار منبثا أي ترابا منتشرا واهلباء املنبث ما ينقطع من سناب - ٦
امليمنة واملشئمة من اليمني والشمال أصحاب امليمنة الذين يعطون كتبهم بأمياهنم وأصحاب املشأمة الذين  - ٩ - ٨

يعطون كتبهم بشمائلهم والعرب يسمون اليد اليسرى الشؤمى واجلانب األيسر أألشأم ومنه اليمن والشؤم فاليمن 
  مني والشؤم ما جاء عن الشمال ومنه اليمن والشام ألهنما ميني كأنه ما جاء عن الي

ومشاهلا ويقال أصحاب امليمنة أصحاب اليمن على أنفسهم أي كانوا ميامني على أنفسهم وأصحاب املشأمة أي 
  أصحاب الشؤم على أنفسهم ألهنم كانوا مشائيم على أنفسهم 

  ثلة مجاعة  - ١٣
ض كما توضن الدرع يف بعض مضاعفة ويف التفسري موضونة منسوجة موضونة منسوجة بعضها على بع - ١٥

  باليواقيت واجلواهر 
ولدان خملدون أي مبقون ولدانا ال يهرمون وال يتغريون ويقال خملدون مسورون ويقال مقرطون ويقال  - ١٧

  حملون ويقال جلماعة احللي اخللد 
  وكأس من معني أي من مخر جيري من العيون  - ١٨
عني احلور مجع حوراء وهي الشديدة بياض العني يف شدة سوادها والعني واسعات العيون والواحدة  حور - ٢٢

  العيناء 
  يف سدر السدر شجر النبق  - ٢٨
  خمضود أي ال شوك فيه كأنه خضد شوكه أي قطع يعين  -

  خلقة املخضود 



  وطلح أي موز والطلح أيضا شجر عظام كثري الشوك  - ٢٩
  دائم ال تنسخه الشمس إال أنه ينري كأحسن ما يكون من النور  وظل ممدود أي - ٣٠
  وماء مسكوب أي مصبوب سائل  - ٣١
  عربا مجع عروب والعروب املتحببة إىل زوجها ويقال العاشقة لزوجها احلسنة التبعل  - ٣٧
  أترابا مجع ترب أي أقرانا أسناهنن واحدة  -
  م الشديد السواد وظل من حيموم قيل إنه دخان أسود واليحمو - ٤٣
احلنث العظيم  -زه  -يصرون على احلنث يقيمون على اإلمث واحلنث الشرك واحلنث الكبري من الذنوب  - ٤٦

  قيل هو املشار إليه يف قوله تعاىل وأقسموا باهللا جهد أمياهنم ال يبعث اهللا من ميوت 
  ال شرب اهليم اهليم إبل يصيبها داء يقال له اهليام تشرب املاء ف - ٥٥

  ويقال بعري أهيم وناقة هيماء 
  ما متنون من املين وهو املاء الغليظ الذي يكون منه الولد  - ٥٨
  حترثون احلرث إصالح األرض وإلقاء البذر فيها  - ٦٣
  حطاما فتاتا واحلطام ما عظم من عيدان الزرع إذا يبس  - ٦٥
  أي تندمون  فظلتم تفكهون تعجبون ويقال تفكهون وتفكنون بالنون لغة عكل -
  إنا ملغرمون أي معذبون من قوله إن عذاهبا كان غراما أي هالكا وقيل املعىن إنا ملولع بنا  - ٦٦
  حمرومون ممنوعون من الرزق مجع حمروم  - ٦٧
  من املزن أي السحاب  - ٦٩
  النار اليت تورون تستخرجوهنا بقداحكم من الزنود  - ٧١
ا بذلك للزومهم القواء أي القفر ويقال املقوين الذين ال زاد معهم وال مال متاعا للمقوين أي املسافرين مسو - ٧٣

  هلم واملقوي أيضا الكثري املال وهو 
  األضداد 

  أقسم أحلف مبواقع النجوم يعين جنوم القرآن إذا نزل ويقال يعين مساقط النجوم يف املغرب  - ٧٥
  ما يظهرون مدهنون أي مكذبون ويقال كافرون ويقال مسرون خالف  - ٨١
وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون أي جتعلون شكر رزقكم التكذيب فحذف الشكر وأقيم الرزق مقامه كقوله  - ٨٢

  واسأل القرية أي أهل القرية 
  مدينني جمزيني ويقال مملوكني أذالء من قولك دنت له بالطاعة  - ٨٦
  بالضم فمعناه حياة ال موت فيها  فروح ورحيان الروح نسيم طيب والرحيان رزق ومن قرأ فروح أي - ٨٩
  حق اليقني هو كقوله عني اليقني وكقولك حمض اليقني  - ٩٥
٥٧ -   

  سورة احلديد

  مستخلفني فيه مملكني فيه أي جعله يف أيديكم خلفا له يف ملكه  - ٧
  بسور له باب يقال هو السور الذي بني األعراف  - ١٣



  فطال عليهم األمد أي األمل  - ١٦
  ب الكفار نباته يعين الزراع وإمنا قيل للزارع كافر ألنه إذا ألقى البذر يف األرض كفره أي غطاه وستره أعج - ٢٠
  كفلني من رمحته أي نصيبني منها  - ٢٨
٥٨ -   

  سورة اجملادلة

  وتشتكي أي تشكو  - ١
  حتاوركما حماورهتما أي مراجعتهما القول  -
حترمي ظهور األمهات روى أن هذه نزلت يف رجل ظاهر فذكر اهللا  الذين يظاهرون منكم من نسائهم حيرموهنن - ٢

  قصته مث تبع هذا كل ما كان من األم حمرما على االبن أن يراه كالبطن والفخذين وأشباه ذلك 
  حترير رقبه عتق رقبة يقال حررت اململوك فحرر أي أعتقته فعتق والرقبة ترمجة عن اإلنسان  - ٣
   يتماسا كناية عن اجلماع -
  كبتوا أهلكوا وقيل لعنوا بلغة مذحج  - ٥
  من جنوى أي سرار جنوى يقال قوم يتناجون أي يسار بعضهم بعضا  - ٧
  تفسحوا توسعوا  - ١١
انشزوا ارتفعوا يقال قعد على نشز من األرض أي مكان مرتفع ويقال معىن انشزوا ارتفعوا عن مواضعكم  -

  توسعوا لغريكم 
  اجلنة الترس وما أشبهه مما يستر اختذوا أمياهنم جنة  - ١٦
استحوذ عليهم الشيطان غلب عليهم واستوىل واستحوذ مما أخرج على األصل ومل يعل ومثله استروح  - ١٩

  واستنوق اجلمل واستصوب رأيه 
  حاد اهللا عاداه وخالفه ويقال احملاداة املمانعة  - ٢٢
٥٩ -   

  سورة احلشر

  اره وهو اجلالء أول احلشر أول من حشر وأخرج من د - ٢
  يشاق اهللا أي يعاديه وخيالفه  - ٤
  من لينة أي خنلة بلغة األوس ومجعها لني وهي ألوان النخل مامل تكن العجوة أو الربين  -
  أوجفتهم من األجياف وهو السري السريع  - ٦
  ركاب هي اإلبل خاصة  -
أي بالضم يف املال وبالفتح يف احلرب ويقال  دولة بني األغنياء منكم يقال دولة ودولة لغتان ويقال الدولة - ٧

  الدولة بالضم أسم الشيء الذي يتداول بعينه والدولة بالفتح الفعل واملعىن لئال يتداوله األغنياء بينهم 
  تبوءو الدار أي لزموها واختذوها مسكنا  - ٩
  واإلميان أي متكنوا يف اإلميان واستقر يف قلوهبم  -



  بة أيضا حاجة أي فقرا وحمنة وحم -
  خصاصة أي حاجة وفقر وأصل اخلصاصة اخللل والفرج ومنه خصاص األصابع وهي الفرج اليت بينها  -
  املهيمن يعين الشاهد بلغة قيس  - ٢٣
السالم على أربعة أوجه اسم اهللا تعاىل كما هنا والسالمة والتسليم يقال سلمت عليه سالما أي تسليما ويف دار  -

  عظام واحدهتا سالمة السالم القوالن وشجر 
٦٠ -   

  سورة املمتحنة

  فامتحنوهن فاختربوهن  - ٩
  الكفار مجع كافر وهو املقابل للمؤمن  -
وال متسكوا بعصم الكوافر أي حبباهلن والعصم احلبال واحدها عصمة وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه يقول ال  -

  ترغبوا فيهن 
  دوا عليكم مهور النساء الاليت خيرجن إليهم مرتدات واسئلوا ما أنفقتم أي اسألوا أهل مكة أن ير -
  وليسئلوا ما أنفقوا أي وليسألوكم مهور من خرج إليكم من نسائهم مؤمنات  -
٦١ -   

  سورة الصف

  كرب مقتا عظم بغضا  - ٣
  بنيان مرصوص الصق بعضه ببعض ال يغادر شيء منه شيئا  - ٤
  ا عن احلق والطاعة أمال اهللا قلوهبم عن اخلري واإلميان فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم أي فلما مالو - ٥
٦٢ -   

  سورة اجلمعة

  أسفارا كتبا واحدها سفر بلغة كنانة  - ٥
  فاسعوا إىل ذكر اهللا بادروا بالنية واجلد ومل يرد العدو واإلسراع يف املشي  - ٩
  انفضوا ذهبوا بلغة اخلزرج  - ١١
٦٣ -   

  سورة املنافقون

  ع خشبة كأهنم خشب مج - ٤
  مسندة منصوبة  -
٦٤ -   



  سورة التغابن

  وبال أمرهم الوبال مصدر الوبيل وهو الطعام الثقيل الذي ال يوافق أكله  -زه  - ٥
  زعم تعين كذب بلغة محري  - ٧
  يوم التغابن يوم يغنب فيه أهل اجلنة أهل النار وأصل الغنب النقص يف املعاملة واملبايعة واملقامسة  - ٩
٦٥ -   

  ة الطالقسور

  أراد اجلمع اللغوي وإال فالالئي اسم مجع  -زه  -الالئي واحدها اليت والذي مجيعا والاليت مجع اليت ال غري  - ٤
  أوالت واحدها ذات  -
  من وجدكم سعتكم ومقدرتكم من اجلدة  - ٦
  وأمتروا بينكم مبعروف أي ليأمر بعضكم بعضا به  -
  وإن تعاسرمت تضايقتم  -
  ر رهبا يعين عتا أهلها عن أمر رهبم أي تكربوا وجتربوا يقال لكل جبار عات عتت عن أم - ٨
٦٦ -   

  سورة التحرمي

  صغت قلوبكما أي مالت  - ٤
  ظهري أي عون  -
  سائحات أي هائمات والسياحة يف هذه األمة الصوم  - ٥
  قوا أنفسكم أي احفظوها واألمر منه ق  - ٦
والنصوح بالضم مصدر نصحت له نصحا ونصوحا والتوبة النصوح توبة نصوحا النصوح فعول من النصح  - ٨

املبالغة يف النصح اليت ال ينوي التائب معها معاودة املعصية وقال احلسن رمحه اهللا ندم بالقلب واستغفار باللسان 
  وترك باجلوارح وإضمار أال يعود 

٦٧ -   

  سورة امللك

من عيب بلغة هذيل أو اختالف وأصله من الفوت وهو ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت أي اضطراب أو  - ٣
  أن يفوت شيء شيئا فيقع اخللل 

  من فطور أي صدوع  -
  حسري أي كليل معىي  - ٤
  متيز من الغيظ تنشق وتتميز غيظا على الكفار  - ٨



  فوج مجاعة  -
  فسحقا أي بعدا  - ١١
  صافات ويقبضن أي باسطات أجنحتهن وقابضاهتا  - ١٩
  ني أي جار ظاهر مباء مع - ٢٠
٦٨ -   

  "ن " سورة 

  النون احلوت الذي حتت األرض وقيل الدواة  - ١
  يسطرون يكتبون  -
  غري ممنون غري مقطوع  - ٣
  بأيكم املفتون أي الفتنة كما يقال ليس له معقول أي عقل ويقال معناه أيكم املفتون والباء زائدة كقوله  - ٦

  ... نضطرب بالسيف ونرجو بالفرج 
ودوا لو تدهن تنافق واالدهان النفاق وترك املناصحة والصدق ويقال لو تكفر فيكفرون ويقال لو تصانع  - ٩

  فيصانعون ويقال أدهن الرجل يف دينه وداهن إذا خان وأظهر خالف ما أضمر 
  مهاز اهلماز العياب وأصل اهلمز الغمز وقيل لبعض العرب الفأرة هتمز قال السنور يهمزها  - ١١
  ل العتل الشديد من كل شيء وهو هنا الفظ الغليظ الكافر عت - ١٣
زنيم أي معلق بالقوم وليس منهم وقيل الزنيم الذي له زمنة من الشر يعرف هبا كما تعرف الشاة بزمنتها يقال  -

  تيس زنيم إذا كان له زمنتان ومها احللمتان املعلقتان يف حلقه 
لنار أي سنسود وجهه وإن كان اخلرطوم هو األنف بلغة مذحج سنسمه على اخلرطوم سنجعل له مسة أهل ا - ١٦

  فقد خص بالسمة فإنه يف مذهب الوجه ألن بعض الوجه يؤدى عن بعض 
فأصبحت كالصرمي أي سوداء حمترقة كالليل ويقال أصبحت وقد ذهب ما فيها من التمر فكأنه قد صرم أي  - ٢٠

  زه  -منهما منصرم عن صاحبه قطع وجد والصرمي الليل والصبح أيضا ألن كل واحد 
  يتخافتون يتسارون فيما بينهم  - ٢٣
على حرد أي غضب وحقد وحرد قصد وحرد منع من قولك حاردت الناقة إذا مل يكن هبا لنب وحاردت  - ٢٥

  السنة إذا مل يكن هبا مطر 
  أوسطهم أعدهلم وخريهم  - ٢٨
  ألمر عن ساقه يوم يكشف عن ساق إذا اشتد األمر واحلرب قيل كشف ا - ٤٢
ليزلقونك يزيلونك ويقال يغتالونك أي يصيبونك بعيوهنم وقرئت بفتح الياء أي يستأصلونك من زلق رأسه  - ٥١

  وأزلقه إذا حلقه 
٦٩ -   

  سورة احلاقة



  احلاقة القيامة مسيت بذلك ألن فيها حواق األمور أي صحائحها  - ١
  اهية وأشباههما من املصادر بالطاغية أي بالطغيان وهو مصدر كالعافية والد - ٥
حسوما أي تباعا متوالية واشتقاقه من حسم الداء وهو أن يتابع عليه باملكواة حىت يربأ فجعل مثال فيما يتابع  - ٧

  ويقال حسوما حنوسا أي شئوما 
  خاوية بالية  -
  أخذة رابية أي شديدة بلغة محري  - ١٠
  د ملا طغا املاء حني ترفع وعال حىت جاوز احل - ١١
  يف اجلارية يعين سفينة نوح عليه الصالة و السالم  -
  وتعيها أذن واعية أي حتفظها أذن حافظة من قولك  - ١٢

  العلم إذا حفظته 
  واهية أي منخرقة يقال وهى الشيء إذا ضعف وكذلك إذ اخنرق اخنرق  - ١٦
   وما أشبه ذلك أرجائها جوانبها واحدها رجى مقصور يقال ذلك حلرف البئر وحلرف القرب - ١٧
  قطوفها دانية أي مثرها قريب املتناول يتناول على كل حال من قيام وقعود ونيام واحدها قطف  - ٢٣
  القاضية املنية يعين املوت  - ٢٧
  ذرعها سبعون ذراعا أي طوهلا إذا ذرعت  - ٣٢
وغسلني فعلني من  من غسلني غسالة أجواف أهل النار وكل جرح أو دبر غسلته فخرج منه شيء غسلني - ٣٦

  الغسل للجراح والدبر 
  ألخذنا منه باليمني أي بالقوة والقدرة وقيل معناه ألخذنا منه بيمينه منعناه من التصرف  - ٤٠
  الوتني عرق متعلق بالقلب إذا انقطع مات صاحبه  - ٤٦
٧٠ -   

  سورة املعارج

  وال يسأل محيم محيما أي ال يسأل قريب قريبا 
  ه األدنون فصيلته عشريت - ١٣
  لظى اسم من أمساء جهنم  - ١٥
  نزاعة للشوى مجع شواة وهي فلقة الرأس أو هي جعله يف الوعاء يقال أوعيت املتاع يف الوعاء إذا جعلته فيه  - ١٦
هلوعا هو كما فسر اهللا عز و جل وقيل ال يصرب إذا مسه اخلري وال يصرب إذا مسه الشر واهللوع الضجور  - ١٩

  أسوأ اجلزع  اجلزوع واهللع
  عزين أي مجاعات يف تفرقة واحدها عزة  - ٣٧
  رب املشارق واملغارب يعين مشارق الصيف والشتاء ومغارهبا وإمنا مجع الختالف مشرق كل يوم ومغربه  - ٤٠
  يوفضون يسرعون  - ٤٣
٧١ -   



  سورة نوح عليه السالم

  واستغشوا ثيابتهم تغطوا هبا  - ٧
  ة وأصروا أقاموا على املعصي -
  مدرارا أي دارة يعين عند احلاجة إىل املطر ال أن تدر ليال وهنارا ومدرارا للمبالغة  - ١١
  ترجون هللا وقارا ختافون هللا عظمة  - ١٣
أطوارا ضروبا وأحواال نطفا مث علقا مث مضغا مث عظاما وقيل املعىن خلقكم أصنافا يف ألوانكم ولغاتكم  - ١٤

  ملرة والطور احلال والطور التارة وا
  كبارا كبريا  - ٢٢
  ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا كلها أمساء أصنام وسواع اسم  - ٢٣

  كان يعبد يف زمن نوح عليه السالم 
  ديارا أي أحدا وال يتكلم به إال يف اجلحد يقال ما يف الدار أحد وال ديار  - ٢٦
ذب فاجر ألنه مال عن الصدق وللفاسق فاجر ألنه فاجرا أي مائال عن احلق وأصل الفجور امليل فقيل للكا - ٢٧

مال عن احلق وقال بعض األعراب لعمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه وكان قد أتاه فشكا إليه نقب إبله ودبرها 
  واستحمله فلم حيمله فقال 
  ... أقسم باهللا أبو حفص عمر 
  ... ما مسها من نقب وال دبر 

  ... فاغفر له اللهم إن كان فجر 
  إن مال عن الصدق أي 
  تبارا هالكا  - ٢٨
٧٢ -   

  سورة اجلن

  نفر مجاعة ما بني الثالثة إلىالعشرة  - ١
جد ربنا عظمة ربنا يقال جد فالن يف الناس إذا عظم يف عيوهنم وجل يف صدورهم ومنه قول أنس رضي اهللا  - ٣

  عنه كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم 
  ا ما يرهقه أي يغشاه من املكروه أو نقصا بلغة قريش رهق - ٦
  شهبا مجع شهاب يعين الكوكب والشهاب كل موقد مضيء  - ٨
  شهابا رصدا يعين جنما أرصد به للرجم  - ٩
طرائق قددا أي فرقا خمتلفة األهواء واحد الطرائق طريقة وواحد القدد قدة وأصله يف األدمي يقال لكل ما  - ١١

  ومجعها قدد قطع منه قدة 
  خبسا نقصا  - ١٣
  حتروا رشدا توخوا وتعمدوا والتحري القصد إىل الشيء  - ١٤



  القاسطون اجلائرون  - ١٥
  غدقا أي كثريا  - ١٦
  صعدا أي شاقا يقال تصعدين األمر أي شق علي ومنه قول عمر ما تصعدين شيء ما تصعدتين خطبة النكاح  - ١٧
روفة اليت يصلى فيها أي فال تعبدوا فيها صنما وقيل هي مواضع السجود من املساجد قيل هي املساجد املع - ١٨

  اإلنسان اجلبهة واألنف واليدان والركبتان والرجالن واحدها مسجد 
لبدا أي كثريا من التلبد كأن بعضه على بعض وبالكسر مجاعات واحدها لبدة ومعىن لبدا يركب بعضهم  - ١٩

اليت تفرش ومعىن كادوا يكونوا عليه لبدا كادوا يركبون النيب رغبة يف القرآن بعضا ومن هذا اشتقاق هذه اللبود 
  وشهوة الستماعه 

٧٣ -   

  سورة املزمل

  املزمل امللتف يف ثيابه وأصله املتزمل فأدغمت التاء يف الزاي  - ١
ر رتل ورتل إذا كان ورتل القرآن الترتيل يف القراءة التبيني هلا كأنه يفصل بني احلرف واحلرف ومنه قيل ثغ - ٤

  مفلجا مل يلصق بعض األسنان على بعض وال يركب بعضها بعضا 
  ناشئة الليل ساعته من نشأت اي ابتدأت  - ٦

هي أشد وطئا أثبت قياما يعين أن ناشئة الليل أوطأ للقيام وأسهل على املصلي من ساعات النهار ألن النهار خلق 
  لتصرف العباد فيه والليل خلق للراحة 

العمل فالعبادة فيه أسهل وجواب آخر أشد وطئا أي أشد على املصلي من صالة النهار ألن الليل خلق للنوم  من
فإذا أزيل عن ذلك ثقل على العبد ما يتكلفه منه وكان الثواب أعظم من هذه اجلهة ومن قرأ أشد وطاء أي موطأة 

فقيل هو مبعىن الوطء وقال الفراء ال يقال  أي أجدر أن يواطىء اللسان القلب والقلب العمل وقرئت أشد وطئا
  الوطء ومل جيزه 

  أقوم قيال أصح قوال هلدوء الناس وسكون األصوات  - ٦
سبحا طويال أي متصرفا فيما تريد أي لك يف النهار ما يقضي حوائجك وقرئت سبخا باخلاء املعجمة أي سعة  - ٧

  ضا يقال اللهم سبخ عنه احلمى أي خفف يقال سبخي قطنك أي وسعيه ونفشيه والتسبيخ التخفيف أي
  تبتل إليه انقطع إليه  - ٨
  أنكاال قيودا ويقال أغالال واحدها نكل  - ١٢
  طعاما ذا غصة أي تغص به احللوق فال يسوغ  - ١٣
كثيبا مهيال رمال سائال يقال لك ما أرسلته من يدك من رمل أو تراب أو حنو ذلك هلته يعين أن اجلبال  - ١٤

  زلزلتها حىت صارت كالرمل املدرى  فتتت من
  وبيال أي شديدا بلغة محري متخما ال يستمرأ  - ١٦
  شيبا مجع أشيب وهو األبيض الرأس  - ١٧
  منفطر به متشقق به أي باليوم  - ١٨
٧٤ -   



  سورة املدثر

  املدثر أي املتدثر بثيابه  - ١
بك فطهر فكين بالثياب عن القلب وقال ابن وثيابك فطهر فيه أقوال قال الفراء وعملك فأصلح وقيل وقل - ٤

عباس ال تكن غادرا فإن الغادر دنس الثياب وقال ابن سريين معناه اغسل ثيابك باملاء وقيل معناه وثيابك فقصر 
  فإن تقصري الثياب طهر 

ا سبب والرجز فاهجر الرجز بكسر الراء وضمها ومعنامها واحد وتفسريه األوثان ومسيت األوثان رجزا ألهن - ٥
  الرجز الذي هو العذاب 

  نقر يف الناقور نفخ يف الصور  - ٨
سأرهقه صعودا سأغشيه مشقة من العذاب صعودا أي عقبة شاقة ويقال إهنا نزلت يف الوليد بن املغرية وأنه  - ١٧

ا مث يكلف أن يصعد جبال يف النار شاهقا من صخرة ملساء فإذا بلغ أعالها مل يترك أن يتنفس وجذب إىل أسفله
  يكلف مثل ذلك أبدا 

  عبس وبسر أي كلح وكره وجهه  - ٢٢
  لواحة للبشر مغرية هلم أو حمرقة بلغة قريش يقال الحته الشمس ولوحته مبعىن واحد إذا غريته  - ٢٩
  والليل إذا أدبر أي دبر الليل النهار إذا جاء خلفه وأدبر أي وىل  - ٣٣
  والصبح إذا أسفر أي أضاء  - ٣٤
  مجع الكربى  الكرب - ٣٥
  سلككم يف سقر أدخلكم فيها  - ٤٢
  من قسورة أي أسد ويقال رماة وقسورة فعوهلة من القسر وهو القهر  - ٥١
٧٥ -   

  سورة القيامة

اللوامة ليس من نفس برة وال فاجر إال وهي تلوم نفسها يوم القيامة إن كانت عملت خريا هال ازدادت منه  - ٢
  وإن كانت عملت سوء مل عملته 

  ليفجر أمامه قيل يكثر الذنوب ويؤخر التوبة وقيل يتمىن اخلطيئة ويقول سوف أتوب سوف أتوب  - ٥
  برق البصر شق وبرق بفتح الراء من الربيق إذا شخص يعين إذا فتح عينيه عند املوت  - ٧
  خسف القمر وكسف سواء أي ذهب ضوؤه  - ٨
  ء ومجع الشمس والقمر أي مجع بينهما يف ذهاب الضو - ٩
  ال وزر ال ملجأ  - ١١
  بل اإلنسان على نفسه بصرية أي من اإلنسان على نفسه عني بصرية أي  - ١٤

يشهدن عليه بعمله ويقال معناه اإلنسان على نفسه بصري واهلاء دخلت للمبالغة كما دخلت يف عالمة ونسابة وحنو 
  ذلك 
  ار معاذيره ما اعتذر به ويقال املعاذير الستور واحدها معذ - ١٥



  باسرة متكرهة  - ٢٤
فاقرة أي داهية ويقال إهنا من فقار الظهر كأهنا تكسره تقول فقرت الرجل إذا كسرت فقاره كما تقول  - ٢٥

  رأسته إذا ضربت رأسه 
  التراقي مجع ترقوة وهي العظم املشرف على الصدر ومها ترقوتان أي إذا بلغت الروح  - ٢٦
طبيب يرقى وقيل املعىن من يرقى بروحه إىل السماء أمالئكة الرمحن أم  من راق أي صاحب رقية أي هل من - ٢٧

  مالئكة العذاب 
والتفت الساق بالساق أي آخر شدة الدنيا بأول شدة اآلخرة ومعىن التفت التصقت من قوهلم امرأة لفاء  - ٢٩

لعبد إىل ربه تبارك إذا التصقت فخذاها ويقال هو من التفاف ساقي الرجل عند السياق يعين عند سوق روح ا
  وتعاىل ويقال هو من قوهلم يف املثل مشرت احلرب عن ساقها إذا اشتدت 

يتمطى يتبختر يقال جاء ميشي املطيطاء وهي مشية فيها تبختر وهي أن يلقى بيده ويتكفأ وكان األصل  - ٣٣
وميد مطاه يف مشيته ويقال يتمطط فقلبت احدى الطاءين ياء كما قيل يتظىن فيما أصله يتظنن وقيل يتبخر يتمطى 

  يلوي مطاه تبخترا واملطا الظهر 
  أوىل لك فأوىل هتدد ووعيد أي قد وليك شر فاحذره  - ٣٤
  أن يترك سدى مهمال  - ٣٦
٧٦ -   

  سورة اإلنسان

وقيل واحده مشج بفتحتني  -زه  -أمشاج أخالط واحدها مشج ومشيج وهو ها هنا اختالط النطفة بالدم  - ٢
ت الشيء إذا خلطته وقيل املراد هبا ماء الرجل وماء املرأة وقيل العروق اليت ترى يف النطفة وقال مشتق من مشج

  ابن عيسى األمشاج احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة وقيل غري ذلك 
  مستطريا فاشيا منتشرا يقال استطار احلريق إذا انتشر واستطار الفجر إذا انتشر الضوء  - ٧
  يوم العبوس الذي يعبس الوجوه عبوسا ال - ١٠

  قمطريرا 
  شديدا وكذلك القماطر ويقال قمطرير وقماطر وعصبصب أشد ما يكون من األيام وأطوله يف البالء  -
  قوارير من فضة يعين قد اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة  - ١٦
  حته زجنبيال وهو معروف والعرب تأكل الزجنبيل وتستطيبه وتستطيب رائ - ١٧
  سلسبيال أي سائغة لينة  - ١٨
  ولدان صبيان واحدهم ولد  - ١٩
  خملدون مقيمون ويروى مبقون ولدانا ال يهرمون وال يتغريون ويقال خملدون مسورون ويقال مقرطون  -
  أسرهم خلقهم  - ٢٨
٧٧ -   

  سورة املرسالت



ح عرفا أي متتابعة يقال هم إليه عرف واملرسالت عرفا أي املالئكة تنزل باملعروف ويقال املرسالت الريا - ١
  واحد إذا توجهوا إليه وأكثروا وتتابعوا 

  فالعاصفات عصفا الرياح الشدائد  - ٢
والناشرات نشرا الرياح اليت تأيت باملطر كقوله عز و جل بشرا بني يدي رمحته يقال نشرت الريح إذا جرت  - ٣

  قال جرير 
  نية بيوم ماطر ريح ميا... نشرت عليك فذكرت بعد البلى 

  فالفارقات فرقا املالئكة عليهم السالم تنزل تفرق ما بني احلالل واحلرام  - ٤
  فامللقيات ذكرا عذرا أو نذرا املالئكة تلقي الوحي إىل األنبياء  - ٦ - ٥

  السالم إعذارا من اهللا عز و جل وإنذارا 
  طمست ذهب ضوؤها كما يطمس األثر حىت يذهب  - ٨
  شقت فرجت أي ان - ٩
  أقتت ووقتت مجعت بلغة كنانة لوقت وهو يوم القيامة  - ١١
  كفاتا أوعية واحدها كفت  - ٢٥
أحياء وأمواتا أي منها ما ينبت ومنها ماال ينبت ويقال كفاتا مضما تكفت تضمهم أحياء على ظهرها  - ٢٦

الغرقد كفتة ألهنا مقربة تضم  وأمواتا يف بطنها يقال كفت الشيء يف الوعاء إذا ضممته فيه وكانوا يسمون بقبع
  املوتى 
  شاخمات عاليات ومنه يقال مشخ بأنفه  - ٢٧
  ظل ذي ثالث شعب يعين دخان جهنم  - ٣٠
  بشرر كالقصر واحد القصور ومن قرأ كالقصر أراد أعناق النخل  - ٣٢

  أصول النخل املقلوعة 
  بضم اجليم قلوس سفن البحر مجاالت صفر إبل سود مجع مجالة وواحد اجلمالة مجل ومجاالت  - ٣٣
٧٨ -   

  سورة النبأ

  سباتا راحة ألبدانكم  - ٩
  وهاجا وقادا يعين الشمس  - ١٣
من املعصرات السحاب اليت قد حان هلا أن متطر فيقال شبهت مبعاصري اجلواري واملعصر اجلارية اليت قد  - ١٤

  دنت من احليض 
 أحب العمل إىل اهللا عز و جل العج والثج فالعج التلبية والثج ثجاجا متدفقا ويقال ثجاجا سياال ومنه قول النيب -

  إسالة الدماء من الذبح والنحر 
  ألفافا ملتفة من الشجر واحدها لف ولفيف وجيوز أن يكون الواحد لفاء ومجعها لف ومجع اجلمع ألفاف  - ١٦
  ميقاتا مفعاال من الوقت  - ١٧
  وله البثني فيها أحقابا مجع حقب واحلقب مثانون سنة وق - ٢٣



  أي كلما مضى حقي تبعه حقب أخر أبدا 
  بردا أي نوما بلغة هذيل ويقال يف مثل منع الربد الربد أي أصابين من الربد ما منعين من النوم  - ٢٤
  جزاء وفاقا لسوء أعماهلم  - ٢٦
  كذابا أي كذبا  - ٢٨
  ا ظفر به إن للمتقني مفازا أي ظفرا مبا يريدون يقال فاز باألمر إذ - ٣١
  كواعب أي نساء قد كعب ثديهن  - ٣٣
  دهاقا مترعة أي مألى بلغة هذيل  - ٣٤
  عطاء حسابا أي كافيا يقال أعطاين ما أحسبين أي ما كفاين ويقال أصل هذا أن تعطيه حىت يقول حسيب  - ٣٦
و جل يقوم وحده يوم يقوم الروح واملالئكة صفا قال املفسرون الروح ملك عظيم من مالئكة اهللا عز  - ٣٨

  فيكون صفا وتقوم املالئكة صفا 
٧٩ -   

  سورة النازعات

  والنازعات غرقا املالئكة تنزع أرواح الكفار إغراقا كما يغرق النازع يف القوس  - ١
والناشطات نشطا املالئكة تنشط أرواح املؤمنني أي حتل حال رفيقا كما ينشط العقال من يد البعري أي حيل  - ٢

  حال برفق 
  والساحبات سبحا املالئكة عليهم السالم جعل نزوهلا كالسباحة  - ٣
والسابقات سبقا املالئكة تسبق الشياطني بالوحي إىل األنبياء صلوات اهللا عليهم إذ كانت الشياطني تسترق  - ٤

  السمع 
إىل قوله فالسابقات  فاملدبرات أمرا املالئكة تنزل بالتدبري من عند اهللا عز و جل وقال أبو عبيدة والنازعات - ٥

  سبقا هذه كلها النجوم فاملدبرات أمرا املالئكة 
  الراجفة النفخة األوىل  - ٦
  الرادفة النفخة الثانية  - ٧
  واجفة خافقة أي شديدة االضطراب أو خائفة بلغة مهدان وإمنا مسي الوجيف يف السري لشدة هزه واضطرابه  - ٨
ىل أول األمر يقال رجع فالن يف حافرته إذا رجع من حيث جاء واملعىن ملردودون يف احلافرة أي الرجوع إ - ١٠

  أننا نعود بعد املوت أحياء 
  خنرة وناخرة بالية ويقال خنرة بالية وناخرة مبعىن عظاما فارغة يصري فيها من هبوب الريح كالنخري  - ١١
مسهورة ومسهور فيها فصرفت  بالساهرة أي وجه األرض ومسيت ساهرة ألن فيها سهرهم ونومهم وأصلها - ١٤

  من مفعولة إىل فاعلة كما قيل عيشة راضية أي مرضية ويقال الساهرة أرض القيامة 
فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل أغرقه يف الدنيا وعذبه يف اآلخرة ويف التفسري نكال اآلخرة واألوىل نكال  - ٢٥

  فنكل اهللا عز و جل به به نكال هاتني الكلمتني  قوله ما علمت لكم من إله غريي وقوله أنا ربكم األعلى
  أغطش ليلها أظلم بلغة أمنار وأشعر  - ٢٩
  دحاها بسطها  - ٣٠



  الطامة الكربى يعين يوم القيامة والطامة الداهية ألهنا تطم على كل شيء أي تعلوه وتغطيه  - ٣٤
٨٠ -   

  سورة عبس

  تصدى تعرض يقال تصدى له إذا تعرض له  - ٦
  ى تشاغل يقال تلهيت عن الشيء وهليت عنه إذا شغلت عنه فتركته تله - ١٠
سفرة يعين املالئكة عليهم السالم الذين يسفرون بني اهللا عز و جل وبني أنبيائه صلى اهللا عليهم واحدهم  - ١٥

ل امسه سافر يقال سفرت بني القوم إذا مشيت بينهم بالصلح فجعلت املالئكة عليهم السالم إذا نزلت بوحي اهللا ج
  وتأديبه كالسفري الذي يصلح بني القوم وقال أبو عبيدة سفرة كتبة واحدهم سافر وهي لغة كنانة 

أقربه جعله ذا قرب يوارى فيه وسائر األشياء تلقى على وجه األرض يقال أقربه إذا جعل له قربا وقربه إذا  - ٢١
  دفنه 
  أنشره أحياه  - ٢٢
  يقضب مرة بعد  قضبا القضب ألقت مسي بذلك ألنه - ٢٨

  أي يقطع 
  وحدائق غلبا بساتني خنل غالظ األعناق  - ٣٠
  وأبا األب ما رعته األنعام ويقال األب للبهائم كالفاكهة للناس  - ٣١
  الصاخة يعين يوم القيامة تصخ أي تصم يقال رجل أصخ وأصلخ إذا كان ال يسمع  - ٣٣
  سفر الصبح مسفرة مضيئة يقال أسفر وجهه إذا أضاء وكذلك أ - ٣٨
  ترهقها قترة تغشاها غربة  - ٤١
٨١ -   

  سورة التكوير

  كورت ذهب ضوؤها وقيل لفت كما تلف العمامة  - ١
  انكدرت انتثرت وانصبت ومثله قول العجاج  - ٢

  ... أبصر خربان فضاء فانكدر 
رة أشهر مث ال يزال العشار عطلت أي احلوامل من اإلبل واحدهتا عشراء وهي اليت أتى عليها يف احلمل عش - ٤

  ذلك امسها حىت تضع وما بعدها تضع وهي من أنفس اإلبل عندهم يقول عطلها أهلها من الشغل بأنفسهم 
البحار سجرت ملئت أو مجعت بلغة خثعم ونفذ بعضها إىل بعض فصارت حبرا واحدا مملوءا ويقال معىن  - ٦

  سجرت يقدن بالكواكب فيها مث تضرم فتصري نريانا 
  فوس زوجت مجع معها مقارنتها اليت كانت على رأيها يف الدنيا الن - ٧
  املوءودة البنت تدفن حية  - ٨
السماء كشطت نزعت فطويت كما يكشط الغطاء عن الشيء يقال كشطت اجللد وقشطته مبعىن واحد إذا  - ١١

  نزعته 



  سعرت أوقدت  - ١٢
املريخ والزهرة وعطارد مسيت بذلك ألهنا ختنس اخلنس اجلواري الكنس مخسة أجنم زحل واملشتري و - ١٦ - ١٥

  يف جمراها أي ترجع وتكنس أي تستتر كما تكنس الظباء يف كنسها 
  والليل إذا عسعس يقال عسعس الليل إذا أقبل ظالمه ويقال أدبر ظالمه وهوم لغة قريش وهو من األضداد  - ١٧
  والصبح إذا تنفس أي انتشر وتتابع ضوءه  - ١٨
  ي خبيل بلغة قريش ومن قرأ بظنني فمعناه متهم بلغة هذيل بضنني أ - ٢٤
٨٢ -   

  سورة األنفطار

  انفطرت انشقت  - ١
  فجرت أي فجر بعضها إىل بعض اي فتح وصارت كلها حبرا واحدا  - ٣
  القبور بعثرت أي حبثرت وأثريت فأخرج ما فيها  - ٤
  الصور يف احلسن والقبح عدلك بالتشديد قوم خلقك وبالتخفيف صرفك إىل ما شاء من  - ٧
٨٣ -   

  سورة املطففني

  املطفففني الذين ال يوفون الكيل والوزن  - ١
  كالوهم أو وزنوهم أي كالوا هلم ووزنوا هلم  - ٣
  خيسرون أي ينقصون  -
  سجني حبس فعيل من السجن ويقال سجني صخرة حتت األرض السابعة يعين أن اعماهلم ال تصعد إىل السماء  - ٧
ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون أي غلف على قلوهبم كسب الذنوب كما يرين اخلمر على عقل  بل - ١٤

  السكران ويقال ران غلبه النعاس وران به إذا غلب عليه 
  لفي عليني أي يف السماء السابعة  - ١٨
  كتاب مرقوم أي مكتوب أو خمتوم بلغة محري  - ٢٠
  وجوه يومئذ ناضرة  نضرة النعيم بريق النعيم ونداه منه - ٢٤

  أي مشرقة 
  رحيق الرحيق اخلالص من الشراب ويقال العتيق من الشراب  - ٢٥
  خمتوم له ختام أي عاقبة ريح كما قال عز و جل  -
ختامه مسك أي آخر طعمه وعاقبته إذا شرب أن يوجد يف آخره طعم املسك ورائحته يقال للعطار إذا  - ٢٦

  ا اشترى منه الطيب اجعل خامته مسك
من تسنيم يقال هو أرفع شراب أهل اجلنة ويقال تسنيم عني جتري من فوقهم تسنمهم يف منازهلم تنزل  - ٢٧

  عليهم من عال يقال تسنم الفحل الناقة إذا عالها 



  ثوب الكفار أي جوزوا  - ٣٦
٨٤ -   

  سورة االنشقاق

  أذنت لرهبا وحقت مسعت لرهبا وحق هلا أن تسمع  - ٢
  اخللوة  ختلت نفعلت من - ٤
  كادح عامل  - ٦
  حيور رجيع أي ظن أن لن يبعث  - ١٤
  الشفق احلمرة بعد مغيب الشمس وقيل البياض وقيل النهار كله وهلذا قرنه بالليل وقيل الشفق الشمس  - ١٦
والليل وما وسق أي وما مجع وذلك أن الليل يضم كل شيء ويقال استوسق الشيء إذا اجتمع وكمل  - ١٧

   وذلك أن الليل يعلو كل شيء ويتخلله وال ميتنع منه شيء ويقال وسق عال
  والقمر إذا اتسق أي مت وامتأل يف الليايل البيض ويقال اتسق استوى  - ١٨
  طبقا عن طبق أي حاال بعد حال  - ١٩
  مبا يوعون جيمعون يف صدورهم من التكذيب بالنيب كما يوعى املتاع يف الوعاء  - ٢٣
٨٥ -   

  سورة الربوج

  الربوج بروج الشمس منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجا  - ١
وشاهد ومشهود قيل شاهد يوم اجلمعة ومشهود يوم عرفة وقيل شاهد حممد كما قال تعاىل وجئنا بك على  - ٣

  هؤالء شهيدا ومشهود يوم القيامة كما قال وذلك يوم مشهود 
  األخدود شق يف األرض ومجعه أخاديد  - ٤
٨٦ -   

  الطارقسورة 

  الطارق هو النجم مسي بذلك ألنه يطرق أي يطلع ليال  -
  الثاقب املضيء بلغة قريش  - ٣
  الترائب مجع تريبة وهي موضع القالدة من الصدر  - ٧
والسماء ذات الرجع أي تبتدىء باملطر مث ترجع به كل عام وقال أبو عبيدة الرجع املاء وأنشد للمتنخل  - ١١

  يصف السيف 
  ما ثاخ يف حمتفل خيتلى ... ع رسوب إذا أبيض كالرج

  ذات الصدع تصدع بالنبات  - ١٢
  باهلزل أي باللعب  - ١٤



  يكيدون كيدا الكيد املكر واحليلة  - ١٥
  رويدا إمهاال قليال  - ١٧
٨٧ -   

  سورة األعلى

شدة غثاء أحوى فيه قوالن أحدمها والذي أخرج املرعى أحوى أي أخضر غضا يضرب إىل السواد من  - ٥
اخلضرة والري فجعله بعد خضرته غثاء أي يابسا والغثاء ما يبس من النبت فحملته األودية واملياه والثاين فجعله 

  غثاء أي يابسا أحوى أسود من قدمه واحتراقه أي فكذلك مييتكم بعد احلياة 
  من تزكى تطهر من الذنوب بالعمل الصاحل  - ١٤
٨٨ -   

  سورة الغاشية

  مة ألهنا تغشاهم الغاشية القيا - ١
  من عني ءانية أي قد انتهى حرها بلغة بربر  - ٥
  ضريع هو نبت باحلجاز يقال لرطبه الشربق  - ٦
  الغية لغو ويقال الغية فاعلة لغوا  - ١١
  منارق وسائد واحدها منرقة ومنرقة  - ١٥
  زرايب هي الطنافس املخملة واحدها زربية بلغة هذيل والزرايب البسط أيضا  - ١٦
  مبثوثة أي مفرقة كثرية يف كل جمالسهم  -
  سطحت بسطت  - ٢٠
  مبصيطر أي مبسلط وقيل نزلت اآلية قبل أن يؤمر بالقتال مث نسخه األمر بالقتال  - ٢٢
  إياهبم رجوعهم  - ٢٥
٨٩ -   

  سورة الفجر

الوتر يوم عرفة وليال عشر عشر األضحى الشفع هو يف اللغة اثنان والوتر واحد وقيل الشفع يوم األضحى و - ٢
وقيل الوتر اهللا تعاىل والشفع اخللق خلقوا أزواجا وقيل الوتر آدم شفع بزوجته وقيل الشفع والوتر الصالة منها 

  شفع ومنها وتر 
لذي حجر أي لذي عقل واحلجر يقع على ستة أوجه احلرام وديار مثود والعقل وقد ذكرت الثالثة وحجر  - ٥

إرم أبو عاد وهو عاد بن إرم بن سام  - ٧قميص وحجره لغتان لكن الفتح أفصح الكعبة والفرس األنثى وحجر ال
  بن نوح عليه السالم ويقال إرم اسم بلدهتم اليت كانوا فيها 

  جابو ا الصخر خرقوا الصخر فاختذوا فيه بيوتا ويقال جابوا قطعوا الصخر فابتنوه بيوتا  - ٩



ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لقرآن: كتاب  غريب ا تفسري  تبيان يف  ل   ا
ملصري: املؤلف  ئم ا اهلا بن حممد  لدين أمحد  ا  شهاب 

  
  سوط عذاب السوط اسم للعذاب وإن مل يكن مثة ضرب بسوط  - ١٣
باملرصاد أي لبالطريق املعلم الذي يرتصدون به واملرصاد واملرصد الطريق وقوله عز و جل إن جهنم كانت  - ١٤

عد يقال أرصدت له بكذا إذا أعددته له لوقته واإلرصاد يف الشر وقال ابن األعرايب رصدت مرصادا أي أهنا م
  وأرصدت يف الشر واخلري مجيعا 

  التراث املرياث  - ١٩
  أكال ملا يعين أكال شديدا يقال ملمت الشيء إذا أتيت على آخره  -
٩٠ -   

  سورة البلد

   أقسم به بعد خروجه منه وأنت حل أي حالل ويقال حل حال أي ساكن أي ال - ٢
  كبد الكبد الشدة واملكابدة ألمور الدنيا واآلخرة  - ٤
  النجدين الطريقني طريق اخلري وطريق الشر  - ١٠
اقتحم العقبة يقال هي عقبة بني اجلنة والنار واالقتحام الدخول يف الشيء واجملاوزة له بشدة وصعوبة أي مل  - ١١

  املاضي مبعىن مل مع املستقبل كقوله يقتحمها أي مل جياوزها وال مع 
  وأي عبد لك ال أملا ... إن تغفر اللهم تغفر مجا 

  أي وأي عبد لك مل يلم ومعناه يهم 
  فك رقبة أي عتقها وفكها من الرق  - ١٣
  مسغبة أي جماعة بلغة هذيل  - ١٤
  مقربة قرابة  - ١٥
  متربة فقر كأنه قد لصق بالتراب من الفقر  - ١٦
  محة الرمحة باملر - ١٧
  مؤصدة مطبقة يقال أوصدت الباب وآصدته إذا أطبقته  - ٢٠
٩١ -   

  سورة الشمس

  طحاها بسطها ووسعها  - ٦
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي ظفر من طهر نفسه بالعمل الصاحل وفات الظفر من أمخلها  - ١٠ - ٩

ن أضله اهللا ويقال دش نفسه أي أخفاها بالفجور واملعصية بالكفر واملعاصي ويقال املعىن أفلح من زكاه اهللا وخاب م



  واألصل دسسها فقلبت أحدى السينني ياء كما قيل تظننت وتظنيت 
  بطغواها أي بطغياهنا  - ١١
  انبعث انفعل من البعث واالنبعاث اإلسراع يف الطاعة للباعث  - ١٢
  أشقاها هو قدار بن سالف عاقر الناقة  -
  م أرجف هبم األرض أي حركها فدمدم عليهم رهب - ١٤
  فسواها فسواها عليهم ويقال فسوى األمة بإنزال العذاب بصغريها وكبريها مبعىن سوى بينهم  -
٩٢ -   

  سورة الليل

  جتلى ظهر وبان  - ٢
  إن سعيكم لشىت أي عملكم ملختلف  - ٤
  ليسرى اجلنة والعسرى النار سنيسره لليسرى سنهيئه للعودة إىل العمل الصاحل ونسهل ذلك عليه ويقال ا - ٧
تردى تفعل من الردى وهو اهلالك ويقال تردى سقط على رأسه يف النار من قوهلم تردى فالن من رأس  - ١١

  اجلبل إذا سقط 
تلظى تلهب وأصله تتلظى فأسقطت إحدى التاءين استثقاال هلما يف صدر الكلمة ومثله فأنت عنه تلهى  - ١٤

  وتنزل املالئكة وما أشبهه 
٩٣ -   

  سورة الضحى

  سجى سكن واستوت ظلمته ومنه حبر ساج وطرف ساج أي ساكن  - ١٢
  ودعك تركك ومنه قوهلم استودعك اهللا غري مودع أي غري متروك وهبذا مسي الوداع ألنه فراق ومفارقة  - ٣
  قلى أبغض  -
  تنهر تزجر  - ١٠
٩٤ -   

  سورة الشرح

ته وهذا مثل ويقال أنقض ظهرك أي أثقله حىت جعله نقضا أنقض ظهرك أثقله حىت يسمع نقيضه أي صو - ٣
  والنقض البعري الذي قد أتعبه السفر والعمل فنقض حلمه فيقال له حينئذ نقض 

٩٥ -   

  سورة التني



والتني والزيتون جبالن بالشام ينبتان التني والزيتون يقال هلما طور تينا وطور زيتا بالسريانية ويروى عن جماهد  - ١
  تينكم الذي تأكلون وزيتكم الذي تعصرون  أنه قال

  البلد األمني أي األرض يعين مكة وكان آمنا قبل مبعث النيب ال يغار عليه  - ٣
٩٦ -   

  سورة العلق

  الرجعى املرجوع والرجوع  - ٨
شعر  لنسفعا بالناصية نأخذن بناصيته إىل النار يقال سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا والناصية - ١٥

  مقدم الرأس قال جل وعز واسئل القرية أي أهل القرية 
  الزبانية واحدهم زبين مأخوذ من الزبن وهو الدفع كأهنم يدفعون أهل النار إليها  - ١٨
٩٧ -   

  سورة القدر

  أنزلناه أي القرآن وقيل جربيل وقيل أول القرآن  -زه  -
  والروح هو جربيل عليه السالم  - ٤
٩٨ -   

  سورة البينة

  مل يكن الذين تعين يزل الذين بلغة قريش  - ١
  منفكني زائلني  -
الربية اخللق مأخوذ من برأ اهللا اخللق أي خلقهم فترك مهزها ومنهم من جيعلها من الربا وهو التراب خللق آدم  - ٦

  عليه الصالة و السالم من التراب 
٩٩ -   

  سورة الزلزلة

  بطن األرض فهو ثقل هلا وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها أثقاهلا مجع ثقل وإذا كان امليت يف  - ٢
  أوحى هلا وأوحى إليها واحد أي أهلمها ويف التفسري أوحى هلا أمرها  - ٥

١٠٠ -   

  سورة العاديات



والعاديات ضبحا اخليل والضبح صوت أنفاس اخليل إذا عدون أمل تر إىل الفرس إذا عدا يقول أج أج يقال  - ١
  وما أشبههما والضبح والضبع أيضا ضرب من العدو  ضبح الفرس والثعلب

  فاملوريات قدحا اخليل تورى النار بسنابكها إذا وقعت على احلجارة  - ٢
فاملغريات صبحا من الغارة وكانوا يغريون عند الصبح واإلغارة كبس احلي وهم غارون ال يعلمون وقيل إهنا  - ٣

ليه خربها فنزل عليه الوحي خبربها يف العاديات وعن علي رضي اهللا كانت سرية لرسول اهللا إىل بين كنانة فأبطأ ع
عنه أنه كان يقول العاديات هي اإلبل ويذهب إىل وقعة بدر وقال ماكان معنا يومئذ إال فرس عليه املقداد بن 

  األسود 
  نقعا أي غبارا  - ٤
  ند النعمة إذا كفرها وجحدها لكنود أي لكفور بالنعم يذكر املصائب وينس النعم بلغة كنانة يقال ك - ٦

١٠١ -   

  سورة القارعة

  القارعة القيامة وهي الداهية  - ١
  كالفراش هو شبيه بالبعوض يتهافت يف النار  - ٤
  العهن الصوف املصبوغ  - ٥
  عيشة راضية أي مرضية  - ٧
  فأمه هاوية أي يأوي إليها فصارت األصل له  - ٩

١٠٢ -   

  سورة التكاثر

  اثر شغلكم والتكاثر تفاعل من الكثرة أهلاكم التك - ١
  كال أي ليس األمر كما ظننتم وهو ردع وزجر  - ٣

١٠٣ -   

  سورة العصر

وقال احلسن أحد طريف النهار والعرب تسمي الغداة والعشي بالعصرين واليوم  -زه  -العصر الدهر أقسم به  - ١
ه ونوائب العصر وقيل أراد وأهل العصر وقيل والليل العصرين والشتاء والصيف العصرين وعن علي رضي اهللا عن

  ورب العصر 
١٠٤ -   

  سورة اهلمزة



وهذا حمكي عن  -زه  -مهزة ملزة معنامها واحد أي عياب ويقال اللمز يف الوجه بكالم خفي واهلمز يف القفا  - ١
سن اهلمزة الذي يهمز اخلليل وعن ابن عباس هو املشاء بالنميمة املفرق بني األحبة الباغي للربيء العيب وعن احل
  جليسه بعينه أي يكسرها ويومىء إليه واللمزة الذي يستقبل أخاه بوجه ويعيب له بآخر 

احلطمة النار مسيت بذلك ألهنا حتطم كل شيء تكسره وتأيت عليه ويقال للرجل األكول إنه احلطمة واحلطمة  - ٤
  السنة الشديدة أيضا 

١٠٥ -   

  سورة الفيل

  وحيلتهم  كيدهم أي مكرهم - ٢
  أبابيل مجاعات يف تفرقة أي حلقة بعد حلقة واحدها إبالة وإبول وإبيل ويقال هو مجع ال واحد له  - ٣
  كعصف العصف والعصيفة ورق الزرع  - ٥
مأكول يعين أخذ ما فيه من احلب فأكل وبقي هو ال حب فيه ويف اخلرب أن احلجر كان يصيب أحدهم على رأسه  -

  أسفله فيصري كقشر احلنطة وقشر األرز اجملوف فيجوفه حىت خيرج من 

  سورة قريش

  إليالف قريش اإليالف مصدر ألفت إيالفا وآلفت مبعىن ألقت قال ذو الرمة  - ١
  ... من املؤلفات الرهو 
ولة مبا قبلها واملعىن فجعلهم كعصف مأكول إليالف قريش أي أهلك اهللا أصحاب الفيل وقيل هذه الالم موص

  إليالف قريش أي لتآلفهم 
زه  -رحلة الشتاء والصيف وكانت هلم يف كل سنة رحلتان رحلة الشتاء إىل الشام ورحلة الصيف إىل اليمن  - ٢
  املشهور العكس وهو الظاهر وقيل غري ذلك  -

١٠٧ -   

  اعونسورة امل

  يدع اليتيم يدفعه عن حقه  - ٢
املاعون يف اجلاهلية كل عطية ومنفعة ويف اإلسالم الزكاة والطاعة وقيل هو ما يتنفع به املسلم من أخيه  - ٧

  كالعارية واإلعانة وحنو ذلك قال الفراء مسعت بعض العرب يقول املاعون هو املاء وأنشد 
  ... ميج صبريه املاعون صبا 

  ب الصبري السحا
١٠٨ -   

  سورة الكوثر



  الكوثر هنر يف اجلنة وقيل فوعل من الكثرة  - ١
  احنر إذبح ويقال احنر إرفع يدك بالتكبري إلىنحرك  - ٢
  شانئك مبغضك  - ٣
  األبتر الذي ال عقب له  -

١٠٩ -   

  سورة الكافرون

  لكم دينكم أي الشرك  - ٦
  م جزاؤكم ويل جزائي ويل دين اإلسالم وهذا قبل أن يؤمر بالقتال وقيل لك -

١١٠ -   

  سورة النصر

  نصر اهللا معونته على قريش وقيل عام يف مجيع الكفار  - ١
والفتح اإلسالمي على البالد وقال احلسن هو فتح مكة ألن العرب أسلمت بإسالم أهل مكة وقال ابن عباس  -

  فتح املدائن والقصور 
١١١ -   

  سورة املسد

  رت يداه وخسر تبت يدا أيب هلب وتب أي خس - ١
محالة احلطب امرأة أيب هلب كانت متش بالنمائم ومحل احلطب كناية عن النمائم ألهنا توقع بني الناس الشر  - ٤

وتشعل بينهم النريان كاحلطب الذي يدىل به يف النار ويقال إهنا كانت موسرة وكانت لفرط خبلها حتمل احلطب 
بح من فعلها ويقال إهنا كانت تقطع الشوك فتطرحه يف طريق رسول على ظهرها فنعى اهللا عز و جل عليها هذا الق

  اهللا وأصحابه لتؤذيهم بذلك واحلطب معين به الشوك يف هذا اجلواب واهللا أعلم بالصواب 
حبل من مسد قيل إنه السلسلة اليت ذكرها اهللا يف احلاقة تدخل من فمها وخترج من دبرها ويلوى سائرها  - ٥

د ليف املقل وقيل حبال من ضروب من أوبار اإلبل وقيل احلبل احملكم فتال من أي شيء علىجسدها وقيل املس
  كان تقول مسدت احلبل إذا أحكمت فتله ويقال امرأة ممسودة إذا كانت ملتفة اخللق ليس يف خلقها اضطراب 

١١٢ -   

  سورة اإلخالص

فتوحة كما أبدلت املضمومة يف قوهلم وجوه فأبدلت اهلمزة من الواو امل" وحد " أحد مبعىن واحد وأصل أحد  - ١
وأجوه ومن املكسورة يف قوهلم وشاح وإشاح ومل تبدل من املفتوحة إال يف حرفني أحد وأناة من قوهلم امرأة أناة 

قلت هكذا قال ابن األنباري وزاد أبو الفتح يف سر الصناعة أمجا يف  -زه  -وأصلها وناة من الوىن وهو الفتور 



جام وهي عالمات وأبنية يهتدى هبا يف الصحاري وأمساء يف ومساء وأحسب أن السخاوي زاد على وجم واحد اآل
  ذلك يف خمتصر سر الصناعة لكنه ليس عندي اآلن وباجلملة فهو إبدال متفق على شذوذه 

  الصمد الذي ال جوف له ويقال السيد الذي يصمد إليه يف األمور ليس فوقه أحد  - ٢
  ثل كفوا الكفء امل - ٤

١١٣ -   

  سورة الفلق

  الفلق الصبح ويقال واد يف جهنم  - ١
غاسق إذا وقب يعين الليل إذا دخل يف كل شيء والغسق الظلمة ويقال الغاسق القمر إذا كسف وقوله إذا  - ٣

  وقب إذا دخل يف الكسوف 
  النفاثات السواحر ينفثن إذا سحرن ورقني  - ٤

١١٤ -   

  سورة الناس

ن وهو اخلناس أيضا يعين الشيطان الذي يوسوس يف الصدور وجاء يف التفسري أن رأسا الوسواس الشيطا - ٤
كرأس احلية جيثم على القلب يوسوس فيه فإذا ذكر اهللا عز و جل العبد خنس أي تأخر وتنحى وإذا ترك ذكر اهللا 

  رجع إىل القلب فوسوس فيه 
  اجلنة أي اجلن  - ٦

  فوائد وتنبيهات

  وائد وتنبيهات ولنختتم هذا الكتاب بف
أحدها مصنف أصل هذا الكتاب هو اإلمام أبو بكر حممد بن عزيز السجستاين رمحه اهللا تعاىل قال الشيخ أبو زكريا 
حيىي بن علي اخلطيب التربيزي رمحه اهللا عزيز بالزاي املعجمة يف آخره تصحيف وإمنا هو عزير بالراء املهملة انتهى 

أبو عبداهللا ابن خالويه كان أبو بكر بن عزير هذا من أكابر تالمذة ابن األنباري واجلاري على األلسنة األول وقال 
علما وسنا وسريا وصالحا وكان يؤدب أوالد العامة ويأيت مجاع املدينة ببغداد كل مجعة ومعه زنبيل صغري فيه رقائق 

ه يف أربعني سنة انتهى يطيل الصمت فإذا تكلم قال حقا وكان ثقة ومل يؤلف غري هذا الكتاب وقيل إنه صنف
  واعترض عليه يف 

  أنه مل يصنف غري هذا الكتاب بأن له تصانيف كثرية واهللا أعلم 
الثانية موضوع أصل هذا الكتاب تفسري غريب القرآن وال شك أن الغريب يقابله املشهور ومها أمران نسبيان فرب 

 يف تركه تفسري ألفاظ كثرية غريبة وتعرضه لفظ يكون غريبا عند شخص مشهور عند آخر وعذر العزيري رمحه اهللا
  لتفسري ألفاظ مشهورة هو هذا 

الثالثة أنه قد جاوز موضوع الكتاب إىل ذكر معان تفسريية وغريها فحذونا حذوه يف كثري من الزيادات وهذا قد 



  يعاب باعتبار اخلروج عن موضع التصنيف وال يعاب باعتبار الفائدة يف اجلملة 
كشف فيما عملته من غريب سورة فال جتده يف تلك السورة فهو إما مهمل لعدم غرابته وإما مذكور الرابعة لعلك ت

يف سورة أخرى سابقة وهو الغالب أو يف سورة الحقة فيعني الناظر فيه قوة حفظه للقرآن حىت يستحضر السورة 
  السابقة أو الالحقة اليت شاركت تلك السورة يف غريبها فيطلبه منها 

  فاحلاجة إىل الكشف اليت جعلتها الباعثة على هتذيب الكتاب مل تنتف إذا  فإن قلت
قلت نعم لكنها خفت وكانت تنتهي لو نبه يف كل سورة عند السكوت على تفسري باقي غريبها على مواضع 

  ذكرها السابقة لكن تركت ذلك إلمكان الطول وباهللا املستعان 
سبحانك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك احلمد وليكن هذا آخر الكتاب وهللا احلمد واملنة 

  حىت ترضى وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
قال مؤلفه رمحه اهللا ورضي عنه وأعاد علينا وعلى املسلمني من بركته كان الفراغ من تعليقه على يد مؤلفه الفقري 

اهللا عنه يف اليوم الرابع والعشرين من شوال املبارك سنة مثان ومثامنائة باملسجد إىل اهللا تعاىل أمحد بن حممد اهلائم عفا 
األقصى الشريف وفرغ من كتابة هذه النسخة أفقر عبيد اهللا تعاىل وأحوجهم إىل رمحته على بن عاشور بن 

با األشعري عبدالكرمي بن حممد بن رجب بن حممد الربلسي أصال اإلتكاوي مولدا احليسين نسبا الشافعي مذه
اعتقادا أصلح اهللا تعاىل شأنه وصانه عما شانه آمني وذلك يف يوم الثالثاء املبارك ثامن شهر ذي احلجة احلرام من 

شهور سنة ثالثني بعد مائة وألف خلت من اهلجرة الشريفة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأذكى التحية وعلى 
  التقية آله وصحابه أوىل النفوس الزكية والقلوب 

وصلى اهللا على أشرف خلقه وسراج أفقه سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وسلم تسليما كثريا دائما إىل يوم 
  مت حبمده تعاىل  -الدين واحلمد هللا رب العاملني 
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