
للفراء: كتاب    معاىن القرآن 
اء: املؤلف  لفر اد ا ا حيىي بن زي  أبو زكري

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الفاحتة ( سورة 

  }الَْحْمُد للَِّه َربِّ الَْعالَِمَني { 
  

  }...الَْحْمُد للَِّه{: قوله تعاىل
ا أهل الَبْدو فمنهم من يقول . اجتمع القّراء على رفع احلمد ". احلمِد ِللّه : "ومنهم من يقول". لّهاحلمَد ِل: "وأّم

  .فريفع الدال والالم" احلمُد لُلِّه: "ومنهم من يقول 
أمحد اللّه، فإذا َصلح مكان : ليس باسم إمنا هو َمْصدر؛ جيوز لقائله أن يقول" احلمد: "فأما َمن َنصب فإنه يقول

فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُرواْ فََضْرَب {: ك وتعاىلجازفيه النصب؛ من ذلك قول اللّه تبار) فَعل أو َيفْعل(املصدر 
َمَعاذَ اللَِّه أَن نَّأُْخذَ إِالَّ {: ومن ذلك قوله. فاضربوا الرقاب: يصلح مكاهنا يف مثله من الكالم أن يقول} الرِّقَابِ

َسقْيناً لَك، وَرْعياً : ومنه قول العرب .نعوذ باللّه: ؛ يصلح أن تقول يف مثله من الكالم}َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَدُه
  .سقاك اهللا، ورعاك اهللا: لك؛ جيوز مكانه

هذه كلمة كثرت على ألسن العرب حىت صارت كاالسم الواحد؛ : فإنه قال" احلمِد"وأما من خفض الدال من 
ة، ووجدوا الكسرتني فثقُل عليهم أن جيتمع يف اسم واحد من كالمهم َضّمةٌ بعدها كسرة، أو كَْسَرةٌ بعدها َضّم

  .قد جتتمعان يف االسم الواحد مثل إِبِل؛ فكسروا الدال ليكون على املثال من أمسائهم
احلُلُم والُعقُب : وأّما الذين رفعوا الّالم فإهنم أرادوا املثال األكثر من أمساء العرب الذى جيتمع فيه الضمتان؛ مثلُ

.  
الياُء " بِأَبِى"إمنا هو " بِأََبا: "ومن ذلك قول العرب . ا كَثُر هبما الكالموال ُتْنكرنّ أن جيعل الكلمتان كالواحدة إذ

: من املتكلم ليست من األب؛ فلما كَثَُر هبما الكالم توّهموا أهنما حرف واحد فصّيروها ألفا ليكون على مثال
  :أنشدىن أبو ثَْروان. ُحْبلَى وَسكَْرى؛ وما أشبهه من كالم العرب

  وِعْبَننِى ومل أكْن ُمَعيَِّبا* ذََهْبَت َمذَْهَبا  قال اجلوارِى ما

  أَرْيَت إنْ أعِطيَت َنْهداً كَْعثََبا* هل أنَت إال ذاهٌب ِلتلَْعَبا 
  أَبَْرَد ىف الظَّلماء من َمسِّ الصََّبا* أذاك أم ُنعطيَك َهْيًدا َهْيَدَبا 

  ْحرَبَاأجدُر أالّ َتفَْضَحا وَت* ال، بل ذا كما يا بَِيَبا : فقلُت
  ".ما"إىل معىن " ـهل"ذهب بـ" هل أنَت إالّ ذاهٌب لتلَْعَبا"
  .ومها لغتان؛ لكل لغة مذهٌب فىالعربية) َعلَْيهِم(و ) َعلَْيُهم(

ا الرفع فقوهلم: فأما من رفع اهلاء فإنه يقول ، ىف "ُهم قالوا ذاك: "اصلها رفٌع ىف نصبها وخفضها ورفعها؛ فأم



مرفوعة ال جيوز فتحها " َضَرَبُهم: "والنصب يف قولك. رفوعة ال جيوز فتحها وال كسرهااالبتداء؛ أال ترى أهنا م
  .على جهتها األوىل " عليهُم"وال كسرها؛ فتركت ىف 

لكثرة َدور املكّىن يف " عليهِم: "فإنه استثقل الضّمة ىف اهلاء وقبلها ياء ساكنة، فقال" عليهِم: "وأما من قال
، جيوز فيه الوجهان مع الكسرة والياء "بُِهم"و" بِهِم"ا إذا اتصلت حبرف مكسور مثلوكذلك يفعلون هب. الكالم
وال تبال أن تكون الياء مفتوحا ما قبلها أو مكسورا؛ فإذا انفتح ما قبل الياء فصارت ألفاً يف اللفظ مل . الساكنة
، "َمْوالِهم احلقِّ: "وال جيوز} ِه َمْوالَُهُم الَْحقَِِّوُردُّواْ إِلَى اللَّ{: إال الرفع؛ مثل قوله تبارك وتعاىل" هم"ُيْجز ىف 

  " .فبُِهداِهم اقَْتدْه"ال جيوز } فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه{وقوله 

َحتَّى َيْبَعثَ ِفي أُمَِّها {و} َوإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكَتابِ{: ومثله مما قالوا فيه بالوجهني إذا وليته ياء ساكنة أو كسرة، قوله
والكسرة مثل قوله ّتبارك . وكسرها يف احلرفني مجيعا ملكان الياء"أمها"و" أّم"جيوز رفع األلف من } َرُسوالً
: فمن رفع قال". أُوصى امرأً بِأّمه: "، وقول من َرَوى عن النّيب صلى اهللا عليه وسلم}فَُألمِِّه السُُّدُس{: وتعاىل

كثرية اجملرى يف الكالم؛ فاستثقل ضمةً قبلها ياء هي : ومن كسر قال. الرفع هو األصل يف األّم واألّمهات
فالن عند أّمه، : إذا وليها كسرة أو ياء؛ فإذا انفتح ما قبلها فقلت" أّم"وإمنا جيوز كسر ألف . ساكنة أو كسرة
ز اّتبعُت أّمه، وال جيو: عند إِّمه، وكذلك إِذا كان ما قبلها حرفا مضموما مل جيز كسرها؛ فتقول: مل جيز أن تقول

  .الكسر
أال ترى أنك . من أُّمه، وعن أُّمه: وكذلك إذا كان ما قبلها حرفا جمزوما مل يكن يف األّم إال ضم األلف؛ كقولك

فكل موضع َحُسن فيه كسر اهلاء مثل . عنهِم وال ِمنهِم، وال اِضرهِبم: وال تقول). واضرهُبم(عنُهم وِمنُهم : تقول
كتب إىل إِّمه وال على : وال جيوز أن تقول. وهي قياسها" أّم"أللف من فيهم وأشباهها، جاز فيه كسر ا: قوهلم

. قد طالت يدا أُمه باخلري: وكذلك". على"و " إىل: "إِّمه؛ ألن الذي قبلها ألف يف اللفظ وإمنا هي ياء يف الكتاب
ومن ذلك . قبلها ياء جلس بني َيدْى أَمِّه؛ جاز كسرها وضمها ألن الذي: فإن قلت. يدا إِّمه: وال جيوز أن تقول

ما هم بضارىب أُّمهاهتم وإِّمهاهتم؛ جيوز : وتقول. هم ضاربو أُّمهاهتم؛ برفع األلف ال يكون غريه: أن تقول
موصوال هبا أو منقطعا منها؛ والوجهان جيوزان " أّم"وال ُتبال أن يكون ما قبل ألف . الوجهان مجيعا ملكان الياء

ال تكون إال مرفوعة يف " ُهم"وإذا ابتدأهتا مل تكن إال مرفوعة، كم كانت . زيد هذِه أّم زيد وإِمُّ: فيه؛ تقول
  ".بِهِم" فال تكسر إال مع حرف يتصل هبا ال يفرق بينه وبينها مثل" هم"االبتداء، فأما 

  }ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِم َوالَ الضَّآلَِّني { 
  

  }...غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِم{: تعاىل وقوله
نعتاً ملعرفة؛ ألهنا قد " غري"وإمنا جاز أن تكون ". عليهم"ألهنا نعت للذين، ال للهاء وامليم من " غريِ"خبفض 

ال : أضيفت إىل اسم فيه ألف والم، وليس مبصموٍد له وال األّول أيضا مبصمود له، وهى ىف الكالم مبنزلة قولك
مررت بعبد اهللا غريِ : وال جيوز أن تقول. بالصادق غريِ الكاذب؛ كأنك تريد مبن يصدق وال يكذب أمّر إال

يف مذهبِ نكرٍة غري موقتة، وال تكون نعتا إال ملعرفة غري " غري"الظريِف إال على التكرير؛ ألن عبد اهللا ُمَوقّت، و
قبلها يف موضع توقيت، " الذين"ز أن جتعل وقد جيو". عليهم"جتعله قطعا من " غري"والنصب جائز يف . موقتة



  ".صراط غريِ املغضوب عليهم: "على التكرير" غريِ"وختفض 
  }...َوالَ الضَّآلَِّني{: وأما قوله تعاىل

فالن غري حمسن وال ُمْجِمل؛ فإِذا كانت : هذا كما تقول". وال"فلذلك ُرّدت عليها " ال"معىن " غري"فإن معىن 
  .عندى سوى عبد اهللا وال زيد: ؛ أال ترى أنه ال جيوز"ال"ز أن ُتكَرَّ عليها مبعىن سوى مل جي" غري"

صلة يف الكالم، واحتجَّ " ال"، وإن "سوى"معىن " احلمد"يف " غري"إن معىن : وقد قال بعض من ال يعرف العربية
  :بقول الشاعر

  *يف بئرِ الُحورٍ َسَرى وما َشَعْر * 
صلة إذا " ال"وإمنا جيوز أن جتعل . على ما ال يتبني فيه عمله، فهو َجْحد حمضجائز؛ ألن املعىن وقع ] غري[وهذا 

  :اتصلت َبجْحد قبلها؛ مثل قوله
  والطيِّبان أبو بكر وال عمُر* ما كان يرضى رسولُ اِهللا ديَنهم 

حيحة ىف الص" ال"، صلة ملكان اجلحد الذي ىف أّول الكالم؛ هذا التفسري أوضح؛ أراد ىف بئر ال حور" ال"فجعل
: والعرب تقول. إىل غري رشد توجه وما درى: بئر ماء ال ُيحري عليه شيئاً؛ كأنك قلت: اجلحد؛ ألنه أراد ىف

  .طحنت الطاحنةُ فما أحارت شيئا؛ أى مل يتبني هلا أثر عمل
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )البقرة ( سورة 

  }لُْمتَِّقَني ذَِلَك الِْكَتاُب الَ َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّ* امل { 
  

  }...ذَِلَك الِْكَتاُب... امل{: قوله تعاىل
إمنا هو كالم جزمه نَّية الوقوف على كل حرف منه؛ ، اهلجاء موقوف يف كل القران، وليس جبزم يسمَّى جزماً

ألن امليم  ففتحوا امليم؛" آل عمران"ىف " آملَ اُهللا"وإمنا قرأت القّراُء . فافعل ذلك جبميع اهلجاء فيما قلّ أو كثر
ا "كانت جمزومة ِلنّيةّ  الوقفة عليها، وإذا كان احلرف ينوى به الوقوف نوى مبا بعده االستئناف، فكانت القراءة 

فصارت فتحتها يف امليم لسكوهنا، ولو كانت امليم جزما " اهللا"فتركت العرب مهزة األلف من " ل َم اُهللا 
وهو أبو جعفر  -، وقد قرأها رجل من النحويني". اجلنةِقيل ادخلِ " مستِحقّا للجزم لكسرت، كما ىف 

وبلغىن عن عاصم أنه : قال الفراء. بقطع األلف، والقراءة بطرح اهلمزة} امل اهللا{ -الرؤاسّى وكان رجال صاحلا 
  .قرأ بقطع األلف 

العربية؛ إن كان فيه وجهان ىف " ق"و" ن"و " ص"وإذا كان اهلجاء أّول سورة فكان حرفاً واحداً؛ مثل قوله 
نويت به اهلجاء تركته جزماً وكتبته حرفاً واحداً، وإن جعلته امساً للسورة أو يف مذهب قََسم كتبته على هجائه 

: فقلت" نون"وكسرت الدال من صاد، والفاء من قاف، ونصبت النون اآلخرة من " وقاف"و " صاد"و" نون"
ار كأنه أداة؛ كما قالوا رجالِن، فخفضوا النون من رجالِن ألنه قد ص" قاِف"و " صاِد والقرآن"و " نونَ والقلم"

ياسنيَْ "وكذلك فآفعل بـ . ألن قبلها ياء وواوا" املسلمونَ واملسلمَني"ألن قبلها الفاً، ونصبوا النون ىف 



وال جيوز ذلك فيما زاد على هذه " طس"و " حم"وكذلك . وجتزمها " ياسني"فتنصب النون من " والقرآن
وال جيوز ذلك يف شىء من القرآن مثل . تشبه قابيل" طس"ألهنا ال تشبه األمساء، و" طا سني ميم" األحرف مثل

  .وحنومها" املر"و " امل"
  }...ذَِلَك الِْكَتاُب{: وقوله تعاىل

ا أحد الوجهني من " هذا"من جهتني، وتصلح فيه ) ذَِلَك(يصلح فيه  هذه : فعلى معىن" ذلك"من جهة؛ فأم
على معىن يصلح فيه " ذلك"واآلخر أن يكون . ، ذلك الكتاب الذى وعدتك أن أُوِحيه إليكاحلروف يا أمحد

أال ترى أنك . يصلحان يف كل كالم إذا ذكر مث أتبعته بأحدمها باإلخبار عنه" ذلك"و " هذا"؛ ألن قوله "هذا"
ا ذلك، وقد بلغنا ذلك اخلرب، فصلحت في: قد قدم فالن؛ فيقول السامع: تقول ؛ ألنه قد قرب "هذا"ه قد بلغن

ولو كان شيئا . النقضائه، واملنقضى كالغائب" ذلك"من جوابه، فصار كاحلاضر الذى تشري إليه، وصلحت فيه 
َواذْكُْر ِعَباَدَنا إِْبَراِهيمَ {: وقد قال اهللا جل وعز" ذلك" "هذا"، وال مكان "هذا" "ذلك"قائما ُيَرى مل جيز مكان 

  .}َهذَا ِذكٌْر{: مث قال} كُلُّ ِمَن اَألْخَيارَِو{: إىل قوله} َوإِْسحَاَق
. }َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِليْومِ الِْحَسابِ{: مث قال} َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرِف أَْتَراٌب{: وقال جلّ وعّز ىف موضع آخر

ولو قيل ىف مثله من . }ِمْنُه َتِحيد ذَِلَك َما كُْنَت{: مث قال} َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ{: وقال جلّ ذكره
َهذَا "وىف قراءة عبداهللا بن مسعود . لكان صوابا" ذلك": "هذا"أو ىف موضع " هذا": "ذلك"الكالم ىف موضع 

  ".ذَِلكُْم فَذُوقُوُه" وىف قراءتنا" فَذُوقُوُه
ني تنكر أحدمها لقلت فلو رأيت رجل" هذا"ىف موضع " ذلك"وال " ذلك"ىف موضع " هذا"فأما ماال جيوز فيه 

  .َمن ذلك؟ ألنك تراه بعينه: َمن هذا الذى معك؟ وال جيوز هاهنا: للذى تعرف
  }...ُهدًى لِّلُْمتَِّقَني{: وأما قوله تعاىل

كان اهلَُدى ىف " ذلك"أن يكون نعًتا لـ " الكتاب"فإنه َرفْع من وجهني وَنْصب من وجهني؛ إذا أردت بـ 
خربه رفعت } الَ َرْيَب ِفيِه{وإن جعلت . ذلك ُهًدى ال شّك فيه: ؛ كأنك قلت"ذلك"موضع رفع ألنه خرب لـ 

: كأنه قال} َوَهذَا ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك{: ؛ كما قال اهللا عّز وجلّ"الَ َرْيَب ِفيِه"جتعله تابعا ملوضع } ُهدًى{أيضا 
إن شئت رفعته على : لث من الرفعوفيه وجه ثا. وهذا كتاب، وهذا مبارك، وهذا من صفته كذا وكذا

بالرفع " ُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْحِسنَني. ِتلَْك آَياُت الِْكَتابِ الَْحكيم. امل"االستئناف لتمام ما قبله، كما قرأت القّراء 
  ".َشْيخاً"وهى ىف قراءتنا } أَأَِلُد وأََنا َعُجوٌز َوَهذَا َبْعِلى َشْيٌخ{: وكقوله ىف حرف عبداهللا. والنصب

" ُهًدى"على القطع؛ ألن " ُهًدى"فتنصب " ذلك"خربا لـ " الكتاب"فأما النصب ىف أحد الوجهني فأن جتعل 
" ُهدًى"وإن شئت نصبت . قد متّ خربها فنصبتها؛ ألن النكرة ال تكون دليال على معرفة. نكرة اتصلت مبعرفة

  .ال شك فيه هاديا: ؛ كأنك قلت"فيه"على القطع من اهلاء الىت يف 

أن ترى االسم الذى بعد  -أحدها : إذا كان بعده اسم فيه األلف والالم جرى على ثالثة معان" هذا"واعلم أن 
جعلت احلمار نعتاً هلذا إذا كانا . هذا احلمار فارٌه: ففعله حينئذ مرفوع ؛ كقولك" هذا"كما ترى " هذا"

واحدا يؤّدى عن مجيع جنسه، " هذا"د أن يكون ما بع -والوجه اآلخر . حاضرين، وال جيوز ها هنا النصب



ماكان من السباع غري خموف فهذا األسد خموفا؛ أال ترى أنك خترب عن اُألْسد : فالفعل حينئذ منصوب؛ كقولك
ا بعد  -واملعىن الثالث . كلِّها باخلوف وإمنا . واحدا ال نظري له؛ فالفعل حينئذ أيضا منصوب" هذا"أن يكون م

أجود؛ أال ترى أنك " هذا"يست بصفة لألسد إمنا دخلت تقريبا، وكان اخلرب بطرح ل" هذا"نصبت الفعل ألن 
فهذا أّول ما أخربكم عنه، فلم : وأما معىن التقريب. ما ال يضّر من السباع فاألسد ضاّر، كان أبني: لو قلت

فعله الذى كان  نصب" هذا"وخربه منتظر، فلما شغل األسد مبرافعة ، "باألسد"جيدوا بّدا من أن يرفعوا هذا 
ثله . يرافعه خللوته ارتفع هبا واخلرب منتظر يتم به الكالم فنصبته " كان"فإذا أدخلت عليه " واهللا غفور رحيم"وم

  .خللوته
هذه الشمس ضياًء للعباد، وهذا القمر نوراً؛ فإن القمر : وأما نصبهم فعل الواحد الذى ال نظري له مثل قولك

طلع القمر، مل يذهب الوهم إىل : مستغنيا؛ أال ترى أنك إذا قلت" هذا"ن قولك واحد ال نظري له، فكان أيضا ع
  .حلضوره، فارتفع هبذا ومل يكن نعتا، ونصبت خربه للحاجة إليه" هذا"غائب فتحتاَج أن تقول 

  
  }اٌب عِظيٌم َخَتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَ{ 
  

  }...َخَتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ{: قوله تعاىل

َسْمِعهِْم{: انقطع معىن اخلتم عند قوله " وجعل"، ولو نصبتها بإِضمار "على"بـ " الغشاوة"ورفعت . }َوَعلَى 
أَفََرأَْيَت َمنِ اتَّخذَ {: النَُّجود كان ينصبها، على مثل قوله ىف اجلاثيةوزعم املفضَّل أن عاصم بن أىب . لكان صوابا

ِه وَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغَشاوةً . ومعنامها واحد؛ واهللا أعلم} إِهلَُه َهَواُه وأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه وقلْبِ
قد أصاب فالن املال، فبىن الدوَر : ويدلّ أّوله على آخره؛ كقولكوإمنا حيسن اِإلضمار ىف الكالم الذى جيتمع 

والعبيَد واإلماَء واللباَس احلسن؛ فقد ترى البناء ال يقع على العبيد واإلماء وال على الدواّب وال على الثياب، 
. وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدنَ َيطُوُف َعلَْيهِْم{: ومثله ىف سورة الواقعة. ولكنه من صفات الَيَسار؛ فحسن اإلضمار ملّا عرف

ٍة ِممَّا َيَتَخيَّرونَ{: مث قال} بِأَكَْوابٍ َوأََبارِيَق َوكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ } وُحورٍ ِعنيٍ. ولَْحمِ طَْيرٍ ِمّما َيْشَتُهونَ. َوفَاِكَه
؛ فرفعوا ع: قال الذين رفعوا. فخفض بعض القراء، ورفع بعضهم احلور العني لى معىن احلور العني ال يطاف هبّن

الفاكهة واللحم ال يطاف هبما إمنا يطاف باخلمر وحدها : وعندهم ُحوٌر عٌني، أو مع ذلك حورعٌني؛ فقيل: قوهلم
وهو كثري ىف كالم العرب وأشعارهم، وأنشدىن بعض بىن أسد يصف . مث أُتبع آخر الكالم أّوله -واهللا أعلم  -

  :فرسه
  َتْت َهمَّالةً َعْيَناَهاحىت َش* َعلَفُْتَها ِتْبناً وماًء بارداً 

قد أعتقت : وأّماما ال حيسن فيه الضمري لقلّة اجتّماعه، فقولك. والكتاب أعرب وأقوى ىف احلجة من الشعر
. واشتريت آخَر اليوم؛ ألن هذا خمتلف ال يعرف أنك أردت ابتعت: مباَركا أمس وآخَر اليوم ياهذا؛ وأنت تريد

ففى هذين . وقتلت فالنا؛ ألنه ليس هاهنا دليل: نا؛ وأنت تريد باآلخرضربت فالنا وفال: وال جيوز أن تقول
  .الوجهني ما تعرف به ما ورد عليك إن شاء اهللا



  }أُْولَاِئَك الَِّذيَن اْشَترَُواْ الضَّالَلَةَ بِالُْهَدى فََما َربَِحْت تَِّجاَرُتُهْم َوَما كَاُنواْ ُمْهَتِديَن { 
  

  }...َجاَرُتُهْمفََما َربَِحْت تِّ{ : وقوله
ربح َبْيُعك وخسر : كيف َتربح التجارة وإمنا َيربح الرجل التاجر؟ وذلك من كالم العرب: رمبا قال القائل

: ومثله من كالم العرب. بيُعك، فحسن القول بذلك؛ ألن الربح واخلسران إمنا يكونان ىف التجارة، فعلم معناه
. وإمنا العزمية للرجال، وال جيوز الضمري إال ىف مثل هذا} َعَزَم اَْألْمُرفَإذَا {: ومثله من كتاب اهللا. هذا ليل نائم
تريد أن جتعل العبد جتارةً ُيرَبح فيه أو ُيوَضع؛ ألنه قد ) إن كنت(قد خسر عبدك؛ مل جيز ذلك، : فلو قال قائل

قد : فلو قال قائل. ُجوراً فيهيكون العبد تاجرا فريبح أو ُيوَضع، فال يعلم معناه إذا ربح هو من معناه إذا كان َمْت
  .رحبْت درامهُك ودنانُريك، وخسر َبزُّك ورقيقك؛ كان جائزا لداللة بعضه على بعض

  
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ُه بُِنورِِهْم َو{  الَّ ُيْبِصُرونَ َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد َناراً فَلَمَّآ أََضاَءْت َما َحْولَُه ذََهَب اللَّ   }َتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت 
  

  }...َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد َناراً{ : وقوله

مثلهم كمثل الذى : للفعل ال ألعيان الرجال، وإمنا هو َمثَل للنفاق؛ فقال -واهللا أعلم  -فإمنا ضرب املثل 
. }َتُدوُر أَْعُيُنْهم كالَِّذى ُيْغَشى َعلَْيِه ِمَن الَْموِْْت{: اهللاوهو كما قال . الذين استوقدوا: استوقد نارا؛ ومل يقل

إال كبعِث نفس واحدة؛ ولو كان : -واهللا أعلم  -فاملعىن } َماَخلْقُكُْم َوالَ َبْعثُكُْم إِالَّ كََنفْسٍ َواِحَدٍة{: وقوله
كَأَنَُّهْم أَْعجَاُز {: أراد الِقَيم واألجسام، وقال} كَأَنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ{: التشبيه للرجال لكان جمموعا كما قال

وإن جاءك تشبيه مجع الرجال . فكان جمموعا إذا أراد تشبيه أعيان الرجال؛ فأجر الكالم على هذا} َنْخلٍ َخاوِيٍَة
ما : كقولك وإن جاءك التشبيه للواحد جمموعا ىف شعر فهو أيضا يراد به الفعل فأجزه؛.ِ موحَّدا ىف ِشْعر فأَجِْزه

ما فعلك إألا : ِفْعلك إال كفعل احلَِمري، وما أفعالكم إال كفعل الذِّئب؛ فابنِ على هذا، مث ُتلِْقى الفعلَ فتقول
  .كاحلَِمري وكالذِّئب

ا؛ ولو ُوحِّد لكان صواب. ألن املعىن ذهب إىل املنافقني فجمع لذلك} ذََهَب اللَُّه بُِنورِِهمْْ{: وإمنا قال اهللا عّز وجلّ
؛ فمن أّنث ذهب إىل الشجرة، "َيْغِلى"و } كالُْمْهلِ تْغِلى ىف الُْبطُوِن. طَعاُم اَألِثيمِ. إنّ َشَجَرةَ الزَّقُّومِ{: كقوله

  .للنعاس" وَيْغَشى"لَألَمنة، } أََمَنةً ُنَعاساً َتْغَشى طَاِئفَةً مْنكُْم{: ومثله قوله عز وجل. ومن ذَكَّر ذهب إىل املهل
  
  }كٌْم ُعْمٌي فَُهْم الَ َيْرجُِعونَ ُصمٌّ ُب{ 
  

  }...ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم الَ َيْرجُِعونَ{: وقوله

فىآية } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي{ُرفعن وأمساؤهن ىف أّول الكالم منصوبة؛ ألن الكالم متّ وانقضت به آية، مثّ استؤنفت 
جََزاًء {: جلاز أيضا االستئناف؛ قال اهللا تبارك تعاىلأخرى، فكان أقوى لألستئناف، ولو متّ الكالم ومل تكن آية 



يرفع وخيفض ىف اإلعراب، وليس " الرمحن"} َربُّ السََّموات َواَألْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الرَّْحَمنُِ. ِمْن َربَِّك َعطَاًء ِحَساباً
إنَّ اَهللا اشَْتَرى ِمَن {: فأما ما جاء ىف رءوس اآليات مستأنفا فكثري؛ من ذلك قول اهللا. الذى قبله بآخر آية

التَّاِئُبونَ الَْعابُِدونَ {: مث قال جل وجهه. }َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم{: إىل قوله} الُْمْؤِمنَِني أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم
أََتْدُعونَ َبْعالً {: الوق". التاِئبِني العابِِدين احلاِمِدين"بالرفع ىف قراءتنا، وىف حرف ابن مسعود } الْحاِمُدونَ

ُصّماً ُبكْماً : "وىف قراءة عبداهللا. ُيقرأ بالرفع والنصب على مافّسرت لك} اُهللا َربُّكُْم.َوَتذَُرونَ أَْحَسَن الْخَاِلِقَني
تركهم صّماً بكما عميا، وإن شئت اكتفيت بأن توقع : ونصُبه على جهتني؛ إِن شئت على معىن. بالنصب" ُعْمياً

والعرب تنصب بالذّم وباملدح؛ ألن فيه مع األمساء مثل . بالذّم هلم" ُصّماً"ليهم ىف الظلمات، مث تستأنف الَترك ع
  .وُبْعداً وَسقْياً وَرْعياً، َوْيالً له، وثََواباً له: معىن قوهلم

  
ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعلُونَ أََصابَِعُه{  ْم ِفي آذَانِهِم مَِّن الصََّواِعقِ َحذََر الَْمْوِت أَْو كََصيِّبٍ مَِّن السََّمآِء ِفيِه 

  }واللَُّه ُمِحيطٌ بِالْكَاِفرِيَن 
  

  }...أَْو كََصيِّبٍ مَِّن السََّمآِء{: وقوله

  .}َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد َناراً{: مردود على قوله
فطُرِح ما كان ينبغى أن يكون مع الصّيب } اْسَتْوقََد نَاراًالَِّذى {أو كمثل صيِّب، فاسُتغىن بذكر : }أَْو كََصيِّبٍ{

ٌد َوَبْرقٌٌ{: من األمساء، ودلَّ عليه املعىن؛ ألن املَثَل ُضرِب للنفاق، فقال ظُلَُماٌت َوَرْع فشّبه الظلمات } ِفيِه 
وقد قيل فيه وجه  .بكفرهم، والربَق إذا أضاء هلم فمشوا فيه بإمياهنم، والرعد ما أتى ىف القرآن من التخويف

: أال ترى أنه قد قال ىف موضع آخر. إن الرعد إمنا ذُِكر َمثَال خلوفهم من القتال إذا ُدُعوا إليه: آخر؛ قيل
  .أى يظنُّون أهنم أبداً مغلوبون} َيْحَسبونَ كُلَّ َصْيَحٍة َعلَْيهِْم{

على غري وقوعٍ من الفعل " َحذََر"فنصب } َحذََر الَْمْوِت َيْجَعلُونَ أََصابَِعُهْم ِفي آذَانِهِم مَِّن الصََّواِعقِ{: مث قال
اً وفََرقاً: عليه؛ مل ترد جيعلوهنا حذرا، إمنا هو كقولك فأنت ال تعطيه اخلوف، وإمنا تعطيه من أجل . أعطيتك َخْوف

اْدُعوا َربَّكُمْ {: وكقوله. }َيْدُعوَنَنا َرغَباً َوَرَهباً{: اخلوف؛ فنصبه على التفسري ليس بالفعل، كقوله جل وعز
وهو مما قد يستدل به ". ِمن"واملعرفة والنكرة تفسِّران ىف هذا املوضع، وليس نصبه على طرح } َتَضرُّعاً َوُخفَْيةً
  .املبتدئ للتعليم

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َشْواْ ِفيِه َوإِذَآ أَظْلََم َعلَْيهِْم قَاُمواْ َولَْو َشآَء اللَُّه لَذََهَب بَِسْمِعهِْم َيكَاُد الَْبْرُق َيْخطَُف أَْبَصاَرُهْم كُلََّما أََضآَء لَُهْم مَّ{ 

  }َوأَْبَصارِِهْم إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
  

  }...َيكَاُد الْبَْرُق َيْخطَُف أَْبصَاَرُهْم{: وقوله

وبعضهم ينصب الياء وخيفض اخلاء ويشدد . ء واخلاء والتشديدبنصب اليا" َيَخطُِّف أَْبصاََرُهْم"والقّراء تقرأ 
وبعٌض من قرَّاء أهل املدينة ". يِِخطُِّف: "وبعضهم يكسر الياء واخلاء ويشّدد فيقول" َيِخطُِّف: "الطاء فيقول



التاء فإنه نقل إعراب " َيَخطُِّف: "فأما من قال". َيْخطِّف: "يسكِّن اخلاء والطاء فيجمع بني ساكنني فيقول
وأما من كسر اخلاء فإنه طلب كسرة األلف الىت ىف اختطف واالختطاف؛ . املدغمة إىل اخلاء إذ كانت منجزمة

إمنا كسرت اخلاء ألهنا سكنت وأُسكنت التاء بعدها فالتقى ساكنان فخفضَت : وقد قال فيه بعض النحويني
وليس الذي قالوا بشئ؛ ألن ذلك لو كان . اضربِ الرجل؛ فخفضَت الباء الستقباهلا الالم: األّول؛ كما قال

: ولقالوا ىف َيَعّض. ساكنة وسكنت األوىل من الدالني) كانت(َيِمّد؛ ألن امليم : كما قالوا لقالت العرب ىف َيُمّد
. وأما من خفض الياء واخلاء فإنه أيضا ِمن طَلَبِه كسرة األلف؛ ألهنا كانت ىف ابتداء احلرف مكسورة. َيِعّض

أَم مَّْن الَ َيهِدِّى إالَّ أَنْ {: وىف قوله. مجع بني الساكنني فإنه كمن بىن على التبيان؛ إال أنه إدغام خفّىوأما من 
َتأُخذُُهْم َوُهْم : "إال أَن محزة الزيات قد قرأ* مثل ذلك التفسري } َتأُخذُُهْم َوُهْم َيِخصُِّمونَ{: وىف قوله} ُيْهَدى

  *ذا معىن سوى ذلك بتسكني اخلاء، فه" َيْخِصُمونَ
  }...كُلََّما أََضآَء لَُهْم مََّشْواْ ِفيِه{ : وقوله

ضم : والّضوء فيه لغتان. يضوء ضَُوءا: أضاَء القمُر، وضاَء القمُر؛ فمن قال ضاء القمُر قال: يقال: فيه لغتان
  .الضاد وفتحها

  .أظلم الليل وظَِلم: فيه لغتان} َوإِذَآ أَظْلََم َعلَْيهِمْْ{

ومن شأن العرب أن . ولو شاء اهللا ألذهب مسعهم: - واهللا أعلم  - املعىن } ...َولَْو َشآَء اللَُّه لَذََهبَْ{  :وقوله
وقد قرأ بعض ". أذهبت"فإذا أظهروا الباء أسقطوا األلف من . أذهبت بصره؛ باأللف إذا أسقطوا الباء: تقول
َوَشَجَرةً َتخُْرُج ِمْن طُورِ : "وقرأ بعضهم. بضّم الياء والباء ىف الكالم" َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه ُيذْهُب بِاَألْبَصارِ: "القّراء

أن الذين ضمُّوا على معىن األلف شبَّهوا دخول الباء وخروجها من  -واهللا أعلم  - فترى ". َسيَناَء ُتْنبُِت بالدُّْهنِ
فهو كثري ىف الكالم والشعر، . لَّقُت زيداوتع، خذْ باخلطام، وُخِذ اخلطاَم، وتعلَّقُت بزيٍد: هذين احلرفني بقوهلم

ايتنا بغدائنا؛ فلما أسِقطت الباء  -واهللا أعلم  -املعىن } آِتَنا غََداَءَنا{: ولسُت أستحبُّ ذلك لقلَّته، ومنه قوله
ايتوىن بِقطر أُفرِغ  -فيما جاء -املعىن } قَالَ آُتونِى أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً{: زادوا ألفا ىف فعلت، ومنه قوله عزَّ وجلَّ

فجاء هبا املخاض إىل جذع  - واهللا أعلم  -املعىن } فَأََجاَءَها الَْمَخاُض إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة{: عليه، ومنه قوله
  .النخلة

  
ا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأُْتواْ بُِسوَرٍة مِّن مِّثِْلِه َواْدُعواْ ُشَه{  َدآَءكُم مِّن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُْنُتْم َوإِن كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ مِّمَّ

  }َصاِدِقَني 
  

  }...فَأُْتواْ بُِسوَرٍة مِّن مِّثِْلهِِ{: وقوله
استغيثوا هبم؛ : يقول. يريد آهلتكم} َواْدُعواْ ُشَهَدآَءكُْم{. اهلاء كناية عن القرآن؛ فأتوا بسورة من مثل القرآن

  .فاستغث واستعن باملسلمني: ومعناه. ع املسلمنيإذا لِقيت العدّوخاليا فاد: وهو كقولك للرجل
  
  }رِيَن فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ َولَن َتفَْعلُواْ فَاتَّقُواْ النَّاَر الَِّتي َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ أُِعدَّْت ِللْكَاِف{ 



  }...ِتي َوقُوُدَها النَّاُس وَالِْحَجاَرةُفَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ َولَن َتفَْعلُواْ فَاتَّقُواْ النَّاَر الَّ{: وقوله
: مث قال. وزعموا أنه كرببت ُيحمى، وأنه أشّد احلجارة حّرا إذا أمحيت. الناس وقودها واحلجارة وقودها

  .يعىن النار} أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن{
  .عرفوا أنه غري الذى كان قبلهاشتبه عليهم، فيما ذكر ىف لونه، فإذا ذاقوه } َوأُُتوا بِِه ُمَتَشابِهاً{: وقوله

  
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ا الَِّذيَن آَمُنواْ فََيْعلَُمونَ أَنَّ{  ُه الَْحقُّ ِمن رَّبِّهِْم َوأَمَّا إِنَّ اللََّه الَ َيْسَتْحى أَن َيْضرَِب َمثَالً مَّا َبُعوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّ
  }فَاِسِقَني َيقُولُونَ َماذَآ أََراَد اللَُّه بَِهاذَا َمثَالً ُيِضلُّ بِِه كَِثرياً َوَيْهِدي بِِه كَِثرياً َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ الْالَِّذيَن كَفَُرواْ فَ

  
  }...إِنَّ اللََّه الَ َيْسَتْحى أَن َيْضرَِب َمثَالً مَّا َبُعوَضةً فََما فَْوقََها{: وقوله

َمثَلُ {: م الذى هذا جوابه، فإنا ال نراه ىف سورة البقرة؟ فذِكر لنا أن اليهود ملا قال اهللاأين الكال: فإن قال قائل
وما هذا من األمثال؟ وقالوا : قال أعداء اهللا} الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اِهللا أَْوِلَياَء كََمثَلِ الَْعْنكَُبوِت اتََّخذَْت َبْيتاً

ُدون اللَِّه لَْن َيْخلُقُوا ذَُباباًَيأَيَُّه{: مثل ذلك عند إنزاله  -} ا النَّاُس ُضرَِب َمثَلٌ فَاْسَتِمُعوا لَُه إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ مْن 
إِنَّ اللََّه الَ َيْسَتْحى أَن َيْضرِبَ {: لِذكرِ الذباب والعنكبوت؛ فأنزل اهللا} َضُعَف الطَّاِلُب َوالَْمطْلُوُب{ -إىل قوله 
ا فَْوقََهاَمثَالً مَّا َبُع ولو جعلت ىف مثله من . يريد أكرب منها، وهو العنكبوت والذباب" فَْوقََها"فالذى . }وَضةً فََم

ولست أستحسنه؛ ألن البعوضة كأهنا غاية ىف الصغر، فأَحبُّ إىلّ . تريد أصغر منها جلاز ذلك" فما فوقها"الكالم 
والدرهُم فما فوقه؛ . عطَى من الزكاة اخلمُسون فما دوهناُي: أال ترى أنك تقول. أكرب منها" َما فوقها"أن أجعلَ 

إن فالنا : وأما موضع حسنها ىف الكالم فأن يقول القائل. أو دوَنه؛ فيهما.فوقَه؛ فيهما: فَيضيُق الكالُم أن تقول
ليهما وفوق ذاك، يريد بك: إنه لبخيل، فيقول اآلُخر: أو يقول. وفوق ذاك؛ يريد املدح: لشريف، فيقول السامع

أال ترى . دونَ ذلك؛ فكأّنك حتطّه عن غاية الّشرف أو غايِة الُبخل: فإذا عرفَت أنَت الرجل فقلَت. معَنى أكَرب
دون ذاك، : وإذا قلت. تريد فوَق البخل، وفوق ذاك، وفوق الّشرف، إنه لبخيلٌ وفوق ذاك: أنك إذا قلَت

  .وفوق ذاك، إال ىف مدح أو ذّم: ّنفال تقول. فأنت رجلٌ عرفته فأنزلَته قليالَعن َدَرجته
" ما"أن ُتوقع الّضرَب على البعوَضِة، وجتعلَ : أّوهلا: فيكون من ثالثة أوجه" بعوضة"وأما نصبهم : قال القّراء
ا قَِليلٍ لَُيْصبُِحنَّ َناِدِمَني{: صلةً؛ كقوله إن اهللا ال يستحي أن يضرب  -واهللا أعلم  -املعىن ] يريد عن قليل[} َعّم

  .وضة فما فوقها مثالًبع

ألهنما " ما"و " َمْن"وذلك جائز ىف ". ما"امسا، والبعوضةَ صلةً فُتعّرهبا بَِتْعريب " ما"أن جتعل : والوجه اآلخر
  :يكونان معرفة ىف حال ونكرة ىف حال؛ كما قال حسَّان بن ثابت

  ّياناُحبُّ النَّبِىِء ُمَحّمٍد إِ* فَكَفَى بِنا فَْضالً علَى َمْن غَْيرِنا 
ها هنا جائز، ألن الصلة ُترفَُع، وامسها " بعوضة"والرفع ىف *] على َمْن غَُرينا : * ...ويروى: قال الفّراء[

  .منصوب وخمفوض
إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال ما بني بعوضة : فأن جتعل املعىن على -وهو أحبها إىلّ  -وأما الوجه الثالث 



ىف آخره نصبوا احلرفني املخفوضني اللذين خفض " إِلَى"من كالم تصلُح " َبْيَن"ْت والعرُب إذا ألْقَ. إىل ما فوقها
ُمطْرنا ما ُزبالَةَ فالثّْعلبيةَ، وله عشرون ما ناقةً فجمالً، وهى أحسن : فيقولون". إىل"واآلخر بـ " َبْيَن"أحدمها بـ 

هى حسنةٌ ما : فتقول، أن جتعل القرن والقدم معرفة وجيوز. يراد به ما بني قرهنا إىل قدَمها. الناس ما قَْرناً فقَدماً
دارى ما َبْيَن الكوفة : ؛ ِمن ذلك أن تقول"ََبْين"ىف آخر الكالم مل جيْز سقوطُ " إىل"فإذا مل تصلح . قرَنها فقدَمها

ة والكوفة كلُّه إمنا تصلح إذا كان ما بني املدين" إىل"دارى ما الكوفةَ فاملدينةَ؛ ألن : فال جيوز أن تقول. واملدينة
؛ "إىل"وال تصلح الفاء مكانَ الواو فيما ال تصلح فيه . من دارك، كما كان املطر آخذا ما بني ُزبالةَ إىل الثَّعلبية

وجلست بني عبد اهللا فزيٍد؛ حمالٌ، إال أن يكون مقعُدك آخداً . دار فالن َبْيَن اِحلرية فالكوفة؛ ُمحالٌ: كقولك
ال يأتى فيتَّصلَ، "إىل"ا امتنعت الفاُء من الذى ال تصلح فيه وإمن. للفضاء الذى بينهما " وإىل"؛ ألن الفعل فيه 

" إىل"حتتاج إىل امسني يكون الفعل بينهما كَطْرفِة َعْينٍ، وإن قَُصر قدُر الذى بينهما مما يوجد، فصلحت الفاُء ىف 
ل كثريا شيئا بعد شىء ىف املعىن كان فيه تأويلٌ فلمَّا كان الفع. أخذ املطُر أّولَه فكذا وكذا إىل آخره: ألنك تقول
ثْلُه أهنم قالوا. من اجلزاء   إن: وِم

  .إن تأتىن وأنت حمسن؛ فرُضوا بالفاء جوابا ىف اجلزاء ومل تصلح الواو: وحمال أن تقول. تأتىن فأنت ُمحسٌن
يريد ما بني إِهالِلك إىل . ارِكاحلمد هللا ما إِهاللَك إىل َسر: مسعت أعرابّيا ورأى اهلالل فقال: قال الكسائّى

وحكى . ُمراٌد" َبْيَن"فيما بعَده إذا َسقَطت؛ لُيعلم أنّ معىن " َبْيَن"سرارك؛ فجعلوا النصب الذى كان يكون ىف 
. يريد ما بني مخس إىل مخس وعشرين. ما َخْمسا إىل مخس وعشرين: الّشَنُق: الكسائّى عن بعض العرب

  .واَألْوقاص ىف البقر. فريضة من اإلبلما مل جتب فيه ال: والشََّنق
  }...َماذَآ أََراَد اللَُّه بَِهاذَا َمثَالً ُيِضلُّ بِِه كَِثرياً َوَيْهِدي بِِه كَِثرياً{: وقوله

َوَما ُيِضلُّ {: قال اهللا. ماذا أراد اهللا مبثل ال يعرفه كل أحد يضل به هذا ويهدى به هذا -واهللا أعلم  -كأنه قال 
  .}الْفَاِسِقَني بِِه إِالَّ

  
  }نَ كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُْنُتْم أَْمَواتاً فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعو{ 
  

  }...كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُْنُتْم أَْمَواتاً{: وقوله

فَأَْيَن {: وهو كقوله! َوْيَحكم كيف تكفرون] أى[م احملض؛ على وجه التعجُّب والتوبيخ؛ ال على االستفها
مل " قد"وقد كنتم، ولوال إضمار  -واهللا أعلم  -املعىن . }كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُْنُتْم أَْمَواتاً{: وقوله. }َتذَْهُبونَ

واهللا  -املعىن . }قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ فَكَذََبْت إِنْ كَانَ قَِميُصُه{: أال ترى أنه قد قال ىف سورة يوسف. جيز مثله ىف الكالم
قد كَثَُر مالُك؛ ألهنما مجيعا : أصبحَت كَثَُر مالُك، ال جيوز إالّ وأنَت تريُد: وقولك للرجل. فقد كَذَبْت -أعلم 

ْو َجاُءوكُْم أَ: "أو بإِظهارها؛ ومثله ىف كتاب اهللا" قد"قد كانا، فالثاىن حال لألّول، واحلالُ ال تكون إال بإضمار 
وهو  -وقد قرأ بعُض القّراء ]. جاءوكم قد حِصرت صدورهم[ -واهللا أعلم  -يريد " َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم

كأنه مل يعرف الوجه ىف أصبح عبد اهللا قام أو أقبل أخذ شاة، كأّنه يريُد ". َحِصَرةً صدورهم" -احلسن البصرِّى 
كاد قام، وال أراد قام؛ النّ :  جيز الثاىن بقَْد، وال بغري قد، مثل قولكوإذا كان األّول مل َيْمضِ مل. فقد أَخذَ شاة



عسى قام؛ ألن عسى وإن كان لفظها على فََعلَ : اإلرادة شىء يكون وال يكون الفعل، ولذلك كان حماال قولك
ام؛ ألن مابعدمه ام، وال كاد قد قام؛ وال كاد ق ا ال يكون فإهنا ملستقبل، فال جيوز عسى قد قام؛ وال عسى ق

قُلْ {: عسى أن يكون قد ذهب، كما قال اهللا: ماضيا؛ فإن جئت بيكون مع عسى وكاد صلح ذلك فقلت
  .}َعَسى أَنْ َيكُونَ َرِدَف لَكُْم َبْعُض الَّذى َتْستَْعجِلُونَ

: يقول. فهو ميتة؛ واهللا أعلميعىن ُنطَفا، وكل ما فارق اجلسد من شعر أو ُنطْفة } َوكُْنُتْم أَْمَواتاً فَأَْحَياكُْم{: وقوله
  .فأحياكم من النُّطَف، ثُم مييتكم بعد احلياة، مث حيييكم للبعث

  
َو {  بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم مَّا ِفي اَألْرضِ َجِميعاً ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّمآِء فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُه
{  

  }...اْسَتَوى إِلَى السََّمآِء فََسوَّاُهنَّ ثُمَّ {: وقوله
ينتهى شباُبه، أو يستوى عن اعوِجاج، ] و[إحدامها أن يستوَِى الرجلُ: االستواء ىف كالم العرب على جهتني
ّى ُيشامتىن وإىلّ َسواٌء، على معىن أقَْبلَ : فهذان وجهان، ووجه ثالث أن تقول كان مقبال على فالن مث استوى عل

: مث استوى إىل السماء: وقال ابن عباس. واهللا أعلم} ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّمآِء{: ؛ فهذا معىن قولهإىل وعلّى
وكلٌّ ىف كالم العرب . كان قائما فاستوى قاعدا، وكان قاعدا فاستوى قائما: صِعد، وهذا كقولك للرجل

  .جائٌز
للمعىن املعروف أهنّن " فََسوَّاُهّن"فإن السماء ىف معىن َجْمع، فقال } ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّمآِء فََسوَّاُهنَّ{: فأما قوله

ويقع عليهما التوحيُد ومها جمموعتان، قال . اجلمُع -وهى واحدةٌ - وكذلك األرض يقع عليها . سبُع مسوات
  ).قلت لك(فهذا دليل على ما ومل يقل بينهن، } َوَما َبْيَنُهَما{: مث قال. }َربُّ السََّمَواِت وَاَألْرضِ{: اهللا عز وجل

  
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ا ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى الَْمالَِئكَِة فَقَالَ أَْنبِئُونِي بِأَْسَمآِء هؤالء إِن كُْنُت{    }ْم َصاِدِقَني َوَعلََّم َءاَدَم اَألْسَمآَء كُلََّه
  

  }...ا ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى الَْمالَِئكَِةَوَعلََّم آَدَم اَألْسَمآَء كُلََّه{: وقوله
على مذهب ُشخوصِ العاملني وسائر العالَم، ولو قُِصد قَْصد األمساء بال شخوص جاز فيه } عرضهم{فكان 

" عرضها"، فإذا قلت "مث عرضها"وىف حرف أّىب " مث عرضهّن"وهى ىف حرِف عبداهللا ". عرضها"و" عرضهّن"
  .الشخوص وللشخوص دون األمساءجاز أن تكون لألمساِء دون 

  
غَْيَب السََّماَواِت َواَألْرضِ  قَالَ َيآَءاَدُم أَنبِئُْهْم بِأَْسَمآِئهِْم فَلَمَّآ أَْنَبأَُهْم بِأَْسمَآِئهِْم قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَّكُْم إِنِي أَْعلَُم{ 

ا كُْنُتْم َتكُْتُمونَ    }َوأَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَم

  }...اَدُم أَنبِئُْهْم بِأَْسَمآِئهِمَْْيآَء{: وقوله
وإن ألقيَت ". عليهِم"ومل جيز كسر اهلاء وامليم؛ ألهنا مهزة وليست بياء فتصري مثل } أَْنبِئُْهْم{إن مهزت قلت 



  ".عليُهم"و " عليهِم"وكسرها على ما وصفت لك ىف " ِهُم"اهلمزةَ فأثبت الياء أو مل تثبتها جاز رفُع 
  
كُوَنا ِمَن َءاَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ َوكُالَ ِمْنَها َرغَداً َحْيثُ ِشئُْتَما َوالَ َتقَْرَبا َهاِذِه الشََّجَرةَ فََتَوقُلَْنا َيآ{ 

  }الْظَّاِلِمَني 
  

  }...َوالَ َتقَْرَبا َهاِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا{: وقوله
ئَت عطفَته على أّول الكالم فكان جْزما؛ مثل قول امرىء جوابا نصبا، وإن ِش} فتكونا{إن ِشئَت جعلَت 

  :القيس
  فَُيذْرَِك ِمْن أُْخَرى الْقَطاِة فََتْزِلُق* فقلُت له َصوِّْب وال َتْجَهَدنَُّه 

ه تكرير النهى، كقول القائل. فجزم ومعىن اجلواب والنَّْصب ال . ال تذهب وال تعرض ألحد: ومعىن اجلزم كأّن
ا يشا كله وكان ىف أّوله حادثٌ ال يصلح ىف الثاىن تفعل هذا فُيفع ا ُعطف حرُف على غري م لَ بك جمازاةً، فلّم

الَ {و} الَ َتفَْتُروا علََى اللِّه كَِذباً فَُيْسِحَتكُْم بَِعذَابٍ{و} َوالَ َتطَْغْوا ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضبِى{: ومثله قوله. ُنِصَب
وما كان من نفى ففيه ما ىف هذا، وال جيوز الرفع ىف واحد من الوجهني . }فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَِة َتِميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ

ال تركب إىل فالن فريكُب إليك؛ تريد ال تركب إليه : إال أن تريد االستئناف؛ خبالف املعنيني؛ كقولك للرجل
  :الشاعر فإنه سريكب إليك، فهذا خمالف للمعنيني ألنه استئناف، وقد قال

  َوَهلْ ُتْخبَِرْنَك الَْيْوَم َبْيَداُء َسْملَُق* أَلَْم َتسْألِ الَّْربَع الْقَِدَمي فََيْنِطُق 
  :أمل تسأل الربع فإنه خيربك عن أهله، مث رجع إىل نفسه فأكذهبا، كما قال زهري بن أىب ُسلَْمى املَُزىنّ: أرد

  َبلَى وغَيَّرها اَألْرواُح والدَِّيُم* ِقْف بِالدِّيارِ الىت لَْم َيْعفُها الِقَدُم 
فََتكُونَ ِمَن {: فإنّ جوابه قولُه} َوالَ َتطُْرِد الّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة والَْعِشّى{: وأّما قوله. فأكذب نفسه

َك ِمْن ِحَسابِ: "جواب لقوله" فََتطُْرَدُهْم: "والفاء الىت ىف قوله} الظَّاِلمَني فََتكُونَ : "ففى قوله" هِْم ِمْن َشْىٍءَما َعلَْي
ا فّسرت لك، وليس ىف قوله" ِمَن الظَّاِلمَني إال النصب، ألنّ الفاء فيها " فََتطُْرَدُهْم: "اجلزم والنصب على م

ا َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِْم: "مردودة على حملٍّ وهو قوله ا ال تشا كل الفعل، فإذا كان ما قبل الفاء امس" عليك"و " َم
ام وقعد: " ، أو كان فعال ماضيا مثل"عندك وعليك وخلفك: "ال فعل فيه، أو حمالّ مثل قوله مل يكن ىف " ق
  :وجاز ىف قوله. اجلواب بالفاء إال النصب

  *فَُيذْرَِك ِمْن أُْخَرى الْقَطَاِة فََتْزلُْق * 
ألنه فعل مستقبل فيصلح أن يقع الن الذى قبل الفاء َيفَْعل والذى بعدها يفعل، وهذا مشاكل بعُضه لبعض؛ 

  .وعلى أّوله ما يقع على آخره؛ ألنه فعل مستقبل، علىآخره ما يقع على أّوله
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ُدوٌّ َولَكُْم ِفي اَألْرضِ ُمْسَتقَرٌّ فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه َوقُلَْنا اْهبِطُواْ َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َع{ 
  }َوَمَتاٌع إِلَى ِحنيٍ 



  
  }...َوقُلَْنا اْهبِطُواْ َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ َولَكُْم ِفي اَألْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمَتاٌع إِلَى ِحنيٍ{: وقوله

وهو . ذّريته، فكأنه خاطبهم يعنيه ويعىن" اهبطوا: "آدم وإبليس، وقال: فإنه خاطب آدم وامرأته، ويقال أيضا
أََتْينا مبا فينا من اخللق  -واهللا أعلم  -املعىن . }فَقَالَ لََها ولَألْرضِ ائِْتيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني{:كقوله
َوأَرِِهمْ "وىف قراءة عبداهللا } َمَناِسكَنَاً َوأَرَِنا{: مث قال". َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك: "ومثله قول إبراهيم. طائعني

قد تزّوجَت : فهذا ومثله ىف الكالم مما تتبّين به املعىن أن تقول للرجل. فجمع قبل أن تكون ذّريته" َمَناِسكَُهْم
  .وُوِلدََ لك فكثُْرمت وَعَززمت

  }َو التَّوَّاُب الرَّحِيُم فََتلَقَّى َءاَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه إِنَُّه ُه{ 
  

َدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت{: وقوله   }...فََتلَقَّى آ
فجعلَ " فََتلَقَّى آَدَم ِمْن َربِِّه كَِلَماٌت: "وقد قرأ بعض القّراء. مرفوع والكلمات ىف موضع نصب} آَدُم{فـ 

: وىف قراءتنا. َنه، وما نالك فقد نلتهواحد؛ ألن ما لَِقَيك فقد لقي -واهللا أعلم  -الفعلَ للكلمات، واملعىن 
  ".الََيَنالُ َعْهِدى الظَّاِلُمونَ: "وىف حرف عبد اهللا " الََيَنالُ َعْهِدى الظَّاِلمني"
  }َهُبوِن فَاْر َيابَنِي إِسَْراِئيلَ اذْكُرُواْ نِْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُواْ بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهِدكُْم َوإِيَّاَي{

  
  }]... الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم[اذْكُُرواْ نِْعَمِتَي {: وقوله

ه   - واهللا أعلم  -املعىن ال تنَسْوا نعمىت، لتكن منكم على ذُكْر، وكذلك كل ما جاء من ذكر النعمة فإن معنا
ومثله ىف ". وَتذَكَّروا ما فيه: "وىف موضع آخر". ادَِّكروا: "وىف حرف عبداهللا. فاحفظوا وال َتْنَسوا: على هذا

  ".اذكُْر َمكاىن ِمْن أبيك: "الكالم أن تقول

اإلرسالُ والّسكون، والفتح، فإذا : فإن كل ياء كانت من املتكلم ففيها لغتان" نِْعَمِتى"وأمَّا نصب الياء من 
ن الالّم ساكنة فتسقط الياء لَقيْتها ألٌف والم، اختارت العرُب اللغة الىت حّركت فيها الياء وكرِهوا األخرى؛ ال

نعمِتى الىت، فتكونَ كأهنا خمفوضة على غري إضافة، فأخذوا بأوثق : عندها لسكوهنا، فاستقبحوا أن يقولوا
} يا ِعَباِدى الِّذيَِن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم{: وقد جيوز إسكاهنا عند األلف والالم؛ وقد قال اهللا. الوجهني وأبينهما

سال الياء ونصبها، وكذلك ما كان ىف القرآن مما فيه ياء ثابتة ففيه الوجهان، وما مل تكن فيه الياء مل فقرئت بإِر
فإن هذه بغري ياء، فال تنصب ياؤها وهى حمذوفة؛ . }الِّذيَِن َيْستِمُعونَ الْقَْولَ. فََبشِّْر ِعَباِد{: وأمَّا قوله. تنصب

زعم الكسائّى أن العرب } فما آَتانِىََ اللُّه َخْيٌر ِممَّا اَتاكُْم{ :وقوله. وعلىهذا يقاس كل ما ىف القرآن منه
إِنَِّى {و } إِنْ أَْجرَِى إِالَّ َعلَى اللِّه{: تستحبُّ نصب الياء عند كل ألف مهموزة سوى األلف والالم، مثل قوله

عندَى أبوك : وك، وال يقولونعنِدى أب: ومل أر ذلك عند العرب؛ رأيتهم يرسلون الياء فيقولون. }أََخاُف اللَّه
ِلَى ألفان، وبَِى أخواك : وأما قوهلم. بتحريك الياء إال أن يتركوا اهلمز فيجعلوا الفتحة ىف الياء ىف هذا ومثله

 ، والقياس فيهما وفيما ] ىلَ أخواك، وِلَى ألفان، لقلتهما: فيقولون[كفيالن، فإهنم ينصبون ىف هذين لقلتهما
  .قبلهما واحد



  )البقرة ( الواردة يف آيات سورة املعاين 
  }اً قَِليالً َوإِيَّاَي فَاتَّقُوِن َوآِمُنواْ بَِمآ أَنَزلُْت ُمَصدِّقاً لَِّما َمَعكُْم َوالَ َتكُوُنواْ أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه َوالَ َتْشَتُرواْ بِآَياِتي ثََمن{ 
  

  }...َوالَ َتْشَتُرواْ بِآيَاِتي ثََمناً قَِليالً{: وقوله

ل ما كان ىف القرآن من هذا قد ُنِصَب فيه الثََّمُن وأدخلت الباء ىف املبيوع أو املشترَى، فإن ذلك أكثر ما وك
اشتريُت ثوبا بكساء؛ أيَّهما شئَت : يأتى ىف الشيئني ال يكونان ثََمناً معلوما مثل الدنانري والدراهم؛ فمن ذلك

اً لصاحبه؛ ألنه ليس من األمثان، وما كان ليس من األمثان مثل الرقيق والدُّور ومجيع الُعروض فهو على  جتعلْه ثََمن
َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ {: فإن جئت إىل الدراهم والدنانري وضعَت الباَء ىف الثَّمن، كما قال ىف سورة يوسف. هذا

اشَْتَرْوا بآَياِت اللِّه ثََمناً {: ه؛ ألن الدراهم مثٌن أبدا، والباء إمنا تدخل ىف األمثان، فذلك قول}َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة
، فأدِخل الباء ىف أّى }والعذاب باملغفرة} {اشتروا الضاللة باهلدى{، }اْشَترَُوا الَْحَياةَ الدُّْنَيا بِاآلِخَرِة{، }قَِليالً

يعىن [هذين شئَت حىت تصري إىل الدنانري والدراهم فإنك ُتدخل الباء فيهن مع الُعروض، فإذا اشتريَت أحدمها 
بصاحبه أدخلت الباء عى أيِّهما شئت؛ ألن كل واحد منهما ىف هذا املوضع بيٌع ومثٌن، فإن ] الدنانري والدراهم

أحببت أن تعرف فرق ما بني الُعروض وبني الدراهم، فإنك تعلم أن من اشترى عبدا بألِف درهم معلومة، مث 
ولو اشترى عبدا جبارية مث وجد به عيبا . بعينه، ولكن ألفا َوجد به عيبا فرّده مل يكن له على البائع أن ياخذ ألفه

  .مل يرجع جبارية أخرى مثلها، فذلك دليل على أن الُعروض ليست بأمثان
  }...َوالَ َتكُوُنواْ أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه{: وقوله

ْعل، مثل الفاعل فوّحد الكافَر وقبلَه مجٌع وذلك من كالم العرب فصيٌح جيٌد ىف االسم إذا كان مشتقّاً من ِف
ا أّدْت " َمن"واملفعول؛ يراُد به وال تكونوا أّول َمن َيكْفُر فتحذف  ويقوم الفعل مقامها فيؤدِّى الفعلُ عن مثل م

أنتم أفضلُ رجلٍ؛ وال : وال جيوز ىف مثله من الكالم أن تقول. عنه ِمن التأنيث واجلمع وهو ىف لفظ توحيٍد" َمن"
واحُده من مجِعه، والقائم قد يكون لشىء وملَْن ] فُيعَرف[يثّنى وُيجمع وُيفرد أنتما خري رجل؛ ألن الرجل 

اجلْيُش مقبلٌ واجلُْند منهزٌم، فتوحِّد الفعل لتوحيده، فإذا : فيؤّدى عنهما وهو موحَّد؛ أال ترى أنك قد تقول
  :اجليش رجالٌ واجلند رجالٌ؛ ففى هذا تبيان؛ وقد قال الشاعر: صرت إىل األمساء قلت

  وإذا ُهُم جاُعوا فَشرُّ جِياعِ* وإذا ُهُم طَِعُموا فَأََألُم طاِعم 
  .فجمعه وتوحيده جائز حسٌن

  }َوالَ َتلْبُِسواْ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َوَتكُْتُمواْ الَْحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ { 
  

  }...َوأَنُْتْم َتْعلَُمونَ َوالَ َتلْبُِسواْ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َوَتكُْتُمواْ الَْحقَّ{: وقوله

" ال"وال تلبِسوا احلقَّ بالباطل وال تكتموا احلّق، فُتلقى : ىف موضع َجْزم؛ تريد به" وتكتموا"إن شئَت جعلَت 
ا دليلٌ على أنّ فهذ" َوالَ َتكُوُنوا أَّولَ كَاِفرٍ بِِه َوَتْشَتُروا بِآَياِتى ثََمناً قَِليالً: "وىف قراءة أُىبٍّ. جمليئها ىف أّول الكالم

َوالَ َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم َبيَْنكُْم بِالَْباِطلِ َوُتْدلُوا بَِها إِىل {: مستقيٌم صواٌب، ومثله} َوَتكُْتُموا الَْحقَّ{: اجلزم ىف قوله



وإنْ } ا أََمانَاِتكُْم َوأَنُْتْم َتْعلَُمونََيا أَيَُّها الَِّذيَِن آَمُنوا الَ َتُخوُنوا اللَّه َوالرَُّسولَ َوَتُخونُو{: وكذلك قوله} الُْحكّامِ
ا الصَّْرف؟ : شئَت جعلَت هذه األحُرَف املعطوفَة بالواو نصباً على ما يقولُ النحوّيون من الصَّْرف؛ فإن قلَت وم

كذلك  أن تأتى بالواو معطوفةً علىكالمٍ ىف أّوِلِه حادثةٌ ال تستقيُم إعادُتها على ما ُعِطف عليها، فإذا كان: قلت
  :فهو الصَّْرُف؛ كقول الشاعر

ُه  ُم* الَتْنَه عْن ُخلُقٍ وتأِتَى ِمثْلُ َك إذا فَعلَت عِظي   عاٌرعلْي

فلذلك ُسّمى َصْرفاً إذْ كان َمعطوفاً ومل يسَتقم أن ُيعاد فيه احلادث " تأتى مثله"ىف " ال"أال ترى أنه ال جيوز إعادة 
لَْو ُتركَت واألسَد ألكلَك، : ها العرُب وهى معطوفة على مرفوع قوهلموِمثلُه من األمساء الىت نصبت. الذى قبلَه

لو ُتركت وُترك رأُيك لضللت؛ هتّببوا أن يعِطفوا : ملَّا مل حيسن ىف الثاىن أن تقول. ولَْو ُخلِّيت ورأَيك لََضلَلَْت
لو ُترك عبُداهللا واألسُد ألكله، فهل  فإنّ العرب جتيُز الّرفع؛: قال. حرفاً ال يسَتقيُم فيه ما حَََدثَ ىف الذى قبلَه

بلها وفيها معىن الصَّْرف؟ قلت : جيوز ىف األفاعيل الىت ُنِصبت بالواو على الصَّْرف أن تكون مردودة على ما ق
واهللا ألضربّنك أو تسبقَنِّى ىف األرض، : لسُت ألبِى إِنْ مل أقُتلْك أو تذهْب نفسى، ويقولون: نعم؛ العرب تقول

على أّول الكالم، ومعناه الصَّْرف؛ ألنّه ال جيوز على الثاىن إعادة اجلزم بلم، وال إعادة اليمني على  فهذا مردوٌد
كثري إال أنا أّخرنا ذكره حىت تأتى " ال"والصَّْرف ىف غري . واهللا لتسبقَنِّى، فتجد ذلك إذا امتحنَت الكالم

  .مواضُعه
  
ْم ُيْنَصُرونَ َواتَّقُواْ َيْوماً الَّ َتْجزِي َنفٌْس َع{    }ن نَّفْسٍ َشْيئاً َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ َوالَ ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ َوالَ ُه
  

  }...َواتَّقُواْ َيْوماً الَّ َتْجزِي َنفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئاً{: وقوله
ال جتزى نفس : وز ذلك؛ كقولكفإنه قد يعود على اليوم والليلة ِذكُْرمها مّرة باهلاء وحدها ومرة بالصِّفَة فيج

وكان الكسائّى ال جييز . ال جتزى فيه نفس عن نفس شيئا: عن نفس شيئا وتضمر الصفة، مث تظهرها فتقول
أنت الذى تكلمُت وأنا أريد الذى : لو أجزت إضمار الصفة ها هنا ألجزت: إضمار الصفة ىف الصالت ويقول

وقد . يز اهلاء وال تكون، وإمنا يضمر ىف مثل هذا املوضع الصفةال جن: وقال غريه من أهل البصرة. تكلمُت فيه
  :أنشدىن بعض العرب

  أَلْفَْيَتىن ذا عنزٍ وذا طول* ياُربَّ َيْوم لو َتَنّزاُه حول 

  :وأنشدىن آخر
  بِكَبٍِد خالَطها َسناُم* قد َصبَّحْت صبَّحها الّسالُم 

  *ىف ساعة ُيَحبُّها الطّعاُم * 
وليس يدخل على الكسائّى ما أدخل على نفسه؛ ألن الصفة ىف هذا املوضع واهلاء مّتفق . اومل يقل ُيَحّب فيه

كلمُتك كان : آتيك يوَم اخلميس، وىف يوم اخلميس، فترى املعىن واحدا، وإذا قلت: معنامها، أال ترى أنك تقول
  .مكان اهلاء" ىف"وال إضمار " ىف"غَريكلّمُت فيك، فلما اختلف املعىن مل جيز إضمار اهلاء مكان 

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  }َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر فَأَجنَْيَناكُْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ َوأَْنُتْم َتنظُُرونَ { 
  

ْرَعْونَ َوأَْنُتْم َتنظُُرونَ{: وقوله   }...فَأَجنَْيَناكُْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِف
ا ىف ُشغل من أَنْ َيْنظُروا، َمستوريَن مبا اكَْتَنفَهم ِمن البحر أن يروا ِفرعون وغرقَه، ولكّنه ىف قد كانو: يقال

ْسَمع: قد ُضرِبَت وأهلُك َيْنظُرون فما أَتْوك وال أغاثوك؛ يقول: الكالم كقولك ومثله ىف . فهم قريٌب مبرأًى وَم
ُرؤيةُ : ، وليس ها هنا رؤيةٌ إمنّا هو ِعلٌم، فرأيت يكونُ على مذهبني}لَّأَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّ{: القرآن

  .رأيُت ِفرَعْونَ أْعَتى اخللق وأْخَبثَه، ومل تره إِمنا هو بلغك؛ ففى هذا بيانٌ: الِعلْم وُرؤيةُ الَْعْين؛ كما تقول
  
  }لِْعْجلَ ِمن َبْعِدِه َوأَْنُتْم ظَاِلُمونَ َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخذُْتُم ا{ 
  

  }...َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً{: وقوله

: فيقول القائل}، َوَواَعْدَنا ُموَسى ثَالَِثَني ليلةً وأْتَمْمناها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِميقاُت َربِِّه أْرَبعَني ليلةً{: مث قال ىف موضع آخر
:  وأمتّها بالعشر واألربعون قد تكمل بعشرين وعشرين، أو مخسٍة وعشرين ومخسةَ عشَر؟ قيلكيف ذكر الثالثني

أنّ الثّالثني كانت عدد شهر، فذِكرت الثالثون منفصلة ملكان الشَّهر وأّنها ذو القعدة  - واهللا أعلم  -كان ذلك 
  .ت العشُر والثالثون باالنفصالوهلذه الِقصَّة ُخّص. وأمتمناها بعشر من ذى احلجة، كذلك قال املفسِّرون

  
  }َوإِذْ آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب وَالْفُْرقَانَ لََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ { 
  

  }...َوإِذْ آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوالْفُْرقَانَ لََعلَّكُْم َتْهَتُدون{: وقوله
يعىن التوراة، وحممدا صلى اهللا عليه وسلم } تَاَبَوإِذْ آَتْيَنا ُموَسى الِْك{أن يكون أراد  -أحدمها : ففيه وجهان

قد آتْيناكم علَم موسى : كأّنه خاطبهم فقال} َوإِذْ آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب{: وقوله. }لََعلَّكُْم َتْهَتُدون{، }الْفُْرقَانَ{
. فُّرق القرآن؛ فهذا وجه؛ ألن التوراة أُنزلت مجلةً ومل تنزل ُمفّرقة كما "لعلكم هتتدون"وحممد عليهما السالم 

ولقْد آَتْينا موسى اهلُدى كما آتينا ُمَحّمدا : أن جتعل التوراة هدًى والفرقان كمثله، فيكون -والوجه االخر 
ا جاءت به األنبياُء فهو ُهدًى ونوٌر. صلى اهللا عليه وسلم اهلدى وإنّ العرب لتجمُع بني احلرفَْين وإّنهما . وكلُّ م

  :لفظامها؛ كما قال َعِدّى بن زيد لواِحٌد إّذا اختلف
  وأَلْفَى قَْولَها كِذباً وَمْيَنا* وقَدََّمِت اَألِدَمي ِلراِهَشْيِه 

الكتاُب الّتوراةُ، والفُرقان : وقال بعض املفسِّرين. ُبْعداً وُسْحقاً، والُبعد والسُّحق واحٌد، فهذا وجٌه آخُر: وقوهلم
  .الفرقان احلَاللُ واحلراُم الِذى ىف التَّوراة: ضهموقال بع. اْنِفراُق البحر لبىن إسرائيل

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ا َرَزقَْناكُْم َوَم{  ا ظَلَُموَنا َولَاِكن كَاُنواْ َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْغَماَم َوأَنَزلَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُواْ ِمن طَيَِّباِت َم
  }َسُهْم َيظِْلُمونَ أَْنفُ



  
  }...الَْمنَّ َوالسَّلَْوى{: وقوله

بلغنا أن الَمّن هذا الّذى يسقُط على الثَُّمام والُعَشر، وهو حلو كالعسل؛ وكان بعُض املفسِّرين يسمِّيه الََّترْنَجبني 
وأما السَّلَْوى ". نيالكمأة من املّن وماؤها شفاء للع: "وبلغنا أن النّىب صلى اهللا عليه وسلم قال. الذى نعرف

ا أََجموا املّن شبيٌه هبذه السَُّماَنى، وال واحد للسَّلْوى   .فطاِئر كان يسقط عليهم مل
  
ا َحْيثُ ِشئُْتْم َرغَداً َواْدُخلُواْ الَْباَب ُسجَّداً َوقُولُ{  لَكُْم واْ ِحطَّةٌ نَّْغِفْر َوإِذْ قُلَْنا اْدُخلُواْ َهاِذِه الْقَْرَيةَ فَكُلُواْ ِمْنَه

  }َخطَاَياكُْم َوَسَنزِيُد الُْمْحِسنَِني 
  

  }...َوقُولُواْ ِحطَّةٌ{: وقوله
فََبّدلَ الَّذيَِن {: ما أُِمرمت به؛ أى هى حطة، فخالَفُوا إىل كالم بالنَّبِطية، فذلك قوله: قولوا -واهللا أعلم  -يقول 

  .}ظَلَُموا قَْوالً غَْيَر الَِّذى ِقيلَ لَُهْم
منصوبة ىف " ِحطّة"نستغفر اهللا؛ فإن يك كذلك فينبغى أن تكون : أُِمروا أن يقولوا: بن عباس قالوبلغىن أنّ ا

قلَت كلمةً صاحلة، وإمنا تكون احلكاية إذا صلح قبلها : قلُت ال إله إال اهللا، فيقول القائل: القراءة؛ ألنك تقول
مررت : مة كان منصوبا بالقول كقولكإضماُر ما يرفع أو خيفض أو ينصب، فإذا ضممت ذلك كله فجعلته كل

: وتقول. * قلَت كالما: قلُت زيٌد قائٌم، فيقول: مث تقول* قلت كالما حسنا : بزيد، مث جتعل هذه كلمةً فتقول
  .قلَت كلمةً صاحلة: قد ضربُت عمرا، فيقول أيضا

بله ضمَري } َسَيقُولُونَ ثَالَثَةٌ َرابِعُُهْم كَلُْبُهْم{: فأما قول اهللا تبارك وتعاىل ٌع ألن ق إىل آخر ماذكر من العدد فهو رف
اهللا : رفع؛ أى قولوا} َوالَ َتقُولُولُوا ثَالَثَةٌ اْنَتهُوا َخْيراً لَكُْم{وقوله . هم ثالثة، إىل آخر اآلية: أمسائهم؛ سيقولون

ذلك الذى قلنا معذرةٌ : إن أردت: هانففيها وج} قَالُوا َمْعِذَرةً إِىل َربِّكُم{: وقوله. واحٌد، وال تقولوا اآلهلةُ ثالثةٌ
ا معذرةً إىل اهللا؛ فهذا وجُه نْصب: وإن أردت. إىل ربكم رفعَت، وهو الوجه ا قلن وَيقُولُونَ {: وأما قوله. قلنا م

مسٌع : فإن العرب ال تقوله إالّرفعا؛ وذلك أنّ القوم ُيؤَمرون باألْمر يكرهونه فيقول أحدهم} طاَعةٌ فإذا َبَرُزوا
ا أّولَ هذا الدِّين على أن َنسمَع وُنطيَع فيقولونوطاعةٌ ا ابتدأناكم به، مث خيرجون : ، أى قد دخلن علينا م

فإذا خرجوا ] أى[} ]بيََّت طائفةٌ منهم غري الذى تقول[فإذا َبَرُزوا ِمن ِعنِدك{: فيخالفون، كما قال عز وجل
ون الطاعة جوابا لألمر بعينه جاَز النصُب، ألنّ أى نطيع، فتك: ولو أردت ىف مثله من الكالم. من عندك بّدلوا

: معناه واهللا أعلم[} َمَعاذَ اِهللا أَنْ َنأُخذَ{: كلّ مصدر وقع موقع فَعل وَيفْعل جاز نصُبه، كما قال اهللا تباَرك وتعاىل
منكم ما يقوله أهلُ  الرفع على ليكن} قُلْ الَ ُتقِْسُموا طاّعةٌ َمْعُروفَةٌ{: ومثله ىف النور]. نعوذ باهللا أن نأخذ
فهذا قولُ أهل * } َوإذَا ِقيلَ لَُهْمْ َماذَا أَنَْزلَ َربُّكُم قالوا أَساِطُري اَألّوِلَني{: وأما قوله ىف النحل. السَّمع والطاعة

نا خرياً، أنزل ربُّ: وأما الذين آمنوا فإهنم أقّروا فقالوا* اجلَْحد؛ ألهنم قالوا مل ينزل شيئا، إمنا هذا أساطري األّولني 
قُلِ {و } َيْسأَلُوَنَك ماذَا ُيْنِفقُونَ قُلِ الَْعفَْو{: الذى أنزله خٌري لكان صوابا، فيكون مبنزلة قوله: ولو ُرفع خٌري على

  قَالُوا{: وقوله. الذى ُينفقون عفُو األْموالِ: ُينفقون العفَو، والرفُع على: الّنصُب على الفعل} الَْعفُْو



: وأما قوله. قلُت كالماً: ، فُنصب لوقوع الفعلِ عليه، كأّنك قلَت)فقولٌ يقال(فأما السالم } ٌمسالماً قَالَ َسالَ
} قَالُوا َسالَماً قَالَ َسالٌَم{: وبعض املفسرين يقول". قَْوٌم ُمْنكَُرونَ"وأنتم " َسالٌَم"فإنه جاء فيه حنن} قَالَ َسالٌَم{

: الّسالم على معنيني: أال كان الّسالم رفعاً كلّه أونصباً كلّه؟ قلت: يريد سلّموا عليه فرّد عليهم، فيقول القائل
فإن ِشئَت طرحَت اإلضماَر من أحد احلرفني .رفعَته" عليكم"إذا أردَت به الكالم نصبَته، وإذا أضمرت معه 

: ا فقالوا سالٌموالعرب تقول إذا التقو. وأضمرَته ىف أحدمها، وإن ِشئَت رفعَتهما معا، وإن ِشئْت نصبتهما مجيعا
قَالوا َسالَماً قَالَ "والنصب جيوز ىف إحدى القراءتني . سالٌم، على معىن قالوا السالم عليكم فّرد عليهم اآلخرون

  :وأنشدىن بعُض بىن ُعقَْيل". َسالَماً
ُؤَها بِالَْحواجِبِ* فَقُلْنا السَّالُم فاتَّقَْت ِمْن أَِمريَِها    فَما كَانَ إِالَّ َوْم

ا : وجيوز أن تنصب السالم على مثل قولك. لسَّالُم؛ ألنه أراد سلّمنا عليها فاتَّقَْت أن ترّد علينافرفع ا قلن
أوقعت عليه الفعل، وإذا " احلمَد"إذا قلت قرأت " احلمُد"وقرأُت " احلمَد"قرأت : قلنا السالم، ومثله، الكالم

  ".احلمُد هللا"رفعت جعلته حكاية على قرأُت 
  
أَُناسٍ  ْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُلَْنا اْضرِب بَِّعَصاَك الَْحَجَر فَانفََجَرْت ِمْنُه اثَْنَتا َعْشَرةَ َعْيناً قَْد َعِلَم كُلَُّوإِِذ اْسَت{ 

  }مَّْشَرَبُهْم كُلُواْ َواْشَرُبواْ ِمن رِّْزقِ اللَِّه َوالَ َتْعثَْواْ ِفي اَألْرضِ ُمفِْسِديَن 
  

  }...اَك الَْحَجَر فَانفََجَرْت ِمْنُه اثَْنَتا َعْشَرةَ َعْيناًاْضرِب بَِّعَص{: وقوله

أنه قد َضَرب، فاكتفى باجلواب؛ ألنه قد " فَانفََجَرْت: "فَضَرب فانفجرت، فُعرِف بقوله - واهللا أعلم  - معناه 
أنا الذى أمرتك : أن تقول) المىف الك(ومثله } أِن اْضرِْب بَِعَصاَك الَْبْحَر فَاْنفَلََق{: أّدى عن املعىن، فكذلك قوله

  .بالتجارة فاكتسبت األموال، فاملعىن فَتَجرت فاكتسبت
  }...قَْد َعِلَم كُلُّ أَُناسٍ مَّْشَرَبُهْم{: وأما قوله

وما حاجة القوم إىل أن يعلموا مشارهبم وحنن نرى األهنار قد أُجريت لقوم باملنِّ من اهللا : فإن القائل يقول
ألّنه حجٌر  -واهللا أعلم  -قد علم كل أناسٍ مشرهبم، لغريهم؟ وإمنا كان ذلك : ه، ومل يقلوالتَّفضل على عباد

انفجرت منه اثنتا عشرة عينا على عدد األْسباط لكل ِسْبٍط عني، فإذا ارحتل القوُم أو َشرِبوا ما َيكْفيهم عاَد 
ملواضع، فأّتى كل ِسْبٍط َعْيَنهم الىت احلجُر كما كان وذهبت العيونُ، فإذا احتاجوا انفجرت العيونُ من تلك ا

  .كانوا يشربون منها
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ن َبقِْلَها َوِقثَّآِئَها َوإِذْ قُلُْتْم َياُموَسى لَن نَّْصبَِر َعلَى طََعامٍ َواِحٍد فَاْدُع لََنا َربََّك ُيْخرِْج لََنا ِممَّا ُتْنبُِت اَألْرُض ِم{ 
كُْم مَّا َسأَلُْتْم ِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَالَ أََتْسَتْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهبِطُواْ ِمْصراً فَإِنَّ لََوفُو

َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني َوُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ َوالَْمْسكََنةُ َوَبآُءو بَِغَضبٍ مَِّن اللَِّه ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاُنواْ 
  }بَِغْيرِ الَْحقِّ ذاِلَك بَِما َعَصواْ وَّكَاُنواْ َيْعَتُدونَ 



  
  }...َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها{: وأما قوله

أهل هذه ) العرَب من(مسعنا  :قال بعضهم. اِحلْنطَة واخلُْبز مجيعا قد ذُِكرا) وهى(فإن الفوم فيما ذكر لغةٌ قدمية 
بالثاء، فكأّنه أشبهُ " َوثُوِمَها"فَوِّموا لنا بالتشديد ال غري، يريدون اختبزوا وهى ىف قراءة عبداهللا : اللغة يقولون

َجَدثٌ : والعرب ُتبدل الفاء بالثَّاء فيقولون. من الَعَدس والَبَصل وِشْبهه: املعنيني بالّصواب؛ ألّنه مع ما يشاكله
املَغافري (ومسعت كثريا ِمن بىن أسد يسمِّى . َدٌف، ووقَعوا ىف عاثُور َشرٍّ وعافُور شرٍّ، واَألثاثّى واَألثاىفّوَج

  ).املغاثري
  }...أََتْسَتْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر{: وقوله

ُيَدنِّى ىف األمور أى ] وال يهمزون[إنه لَدىنٌّ : لوالعرب تقو. أى الذى هو أقرب، من الدُُّنوِّ، ويقال من الدَّناَءة
ومل نر " أََتْسَتْبِدلونَ الِّذى ُهَو أْدَنأ بِالِّذى هو خٌري: "وقد كان ُزهري الفُْرقُىب َيْهِمز. يتَّبِع َخسيَسها وأصاغرها

. فيهمزون] ا كان ماجناإذ[العرب هتمُز أَْدَنى إذا كان من اِخلّسة، وهم ىف ذلك يقولون إنه لََدانِئٌ َخبِيثٌ 
  :وأنشدىن بعض بىن كالب

  بِيٌض إِىل دانِِئها الظَّاهِرِ* باِسلَةُ الَوقْعِ َسَرابِيلُها 
وقد كنا نسمع . دانئها يريد اخلسيس: إىل اخلسيس منها، فقال -يعىن الكتيبة  - يعىن الدروع على خاصتها 

  .وال أراهم َرَوْوه إالّ وقد َسِمعوه. رب تترك اهلمزةما كنَت دانِئاً ولقد َدناَت، والع: املْشَيَخة يقولون
  }... اْهبِطُواْ ِمْصراً{: وقوله

كتبت باأللف، وأمساُء الُبلدان ال تنصرف َخفَّت أو ثَقُلت، وأمساء النساء إذا َخفَّ منها شئٌ جرى إذا كان على 
نصرفت إذا ّمسى هبا النِّساء؛ ألهنا ُتردَّد وَتكثُر هبا وإمنا ا. ثالثة أحْرٍف َوأَْوَسطُها ساكٌن مثلُ َدْعٍد وِهْند وُجْمل

ألفا ُيوقَُف عليها، " ِمْصَرا"فإن شئت جعلت األلف الىت ىف. مية فتخف لكثرهتا، وامساء البلدان ال تكاد تعود الّتس
وإن . جراء فيهماباأللف، وأكثر القراء على ترك اإل" قََوارِيراً"و " َسالَِسالً"كما كتبوا ، فإذا وصلَت مل تنوِّن

غري املصر الىت ُتعَرف، يريد اهبطوا ِمصراً من األْمصار، فإن الذى سألتم ال يكون إال ىف " ِمْصَر"شئت جعلت 
: بغري ألف، وىف قراءة أَُبىًّ" اْهبِطوا ِمْصَر"والوجه األّول أحّب إىلّ؛ ألهنا ىف قراءة عبداهللا . القَُرى واألمصار

اْدُخلُوا ِمْصَر إِنْ {: وتصديق ذلك أهنا ىف سورة يوسف بغري ألف" ما َسأَلُْتم واْسكُُنوا ِمْصَر اْهبِطُوا فَإنّ لَكُْم"
  .ّ هى مصر الىت عليها صاحل بن على: وقال األعمش وسئل عنها فقال. }َشاَء اللُّه آِمنَِني

  
  }َءاَتْيَناكُم بِقُوٍَّة َواذْكُُرواْ َما ِفيِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ  َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُواْ َمآ{ 
  
  }...ُخذُواْ َمآ آَتْيَناكُم بِقُوٍَّة{: قوله
  .جبدٍّ وبتأدية ما افترض عليكم فيه: يقول

  
َمْوِعظَةً لِّلُْمتَِّقَني {    }فََجَعلَْناَها َنكَاالً لَِّما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخلْفََها َو



  
تَِّقَني{: وقوله   }...فََجَعلَْناَها َنكَاالً لَِّما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخلْفََها َوَمْوِعظَةً لِّلُْم

ليخافوا أن يعملوا مبا عمل الذين : يعىن املْسخة الىت ُمِسخوها ُجعلت نكاال ملا مضى من الذنوب وملا يعمل بعدها
  .ُمِسخوا فُيْمسخوا

  
  )البقرة ( سورة  املعاين الواردة يف آيات

وذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ َتذَْبُحواْ َبقََرةً قَالُواْ أََتتَِّخذَُنا ُهُزواً قَالَ أَُع{ 
  }الَْجاِهِلَني 

  
  }...أََتتَِّخذَُنا ُهُزواً قَالَ{: وقوله

ماذا قال لك؟ : بغري الفاء، وذلك ألنه جواٌب َيستغىن أّولُه عن آخره بالَوقْفَة عليه، فيقالوهذا ىف القرآن كثٌري 
ألهنا  -وأنت تراه ىف رءوس اآليات . قال كذا وكذا؛ فكأنّ ُحسَن الّسكوِت جيوُز به طرُح الفاء: فيقول القائل

فَقَالَ {: والفاء حسنة ِمثل قوله} قَالُوا إّنا أْرِسلْنا. نَقال فََما َخطُْبكُْم أَيُّها الُْمْرَسلو{: َحَسناً؛ من ذلك -فصولٌ
: قُْمُت ففََعلْت، ال يقولون: من ذلك. ولو كان على كلمة واحدة مل ُتسقط العرب منه الفاء} الْمَأل الِّذين كَفَروا

هام يوقف عليه؛ أال قُلُْت فقال، وقُْمُت فقام؛ ألهنا َنَسٌق وليست بآستف: قمت فعلت، وال قلت قال، حىت يقولوا
ومثله من . فيما الأحصيه" ُّكم وَربُّ آبائكم األّولني قال َرب. ِلَمْن َحْولَه أَالَ َتْسَتِمُعونَ"فرعون " قال: "ترى أنه

ذيَن قُلْ أُؤَنبِّئُكُم بَِخْيرٍ ِمْن ذَِلكُْم ِللّ{: غري الفعل كثٌري ىف كتاب اهللا بالواو وبغري الواو؛ فأما الذى بالواو فقوله
وقال . }الصّابِريَن والّصادقَني والْقَانِتَني والُْمنِفقَني والُْمْسَتْغِفرِيَن باَألْسحِار{: مث قال بعد ذلك} اتَّقَْوا ِعْنَد َربِّهِْم
مث } والُْمْؤِمَناِتإِنَّ الَِّذيَِن فََتُنوا الُْمْؤِمنَني {: وقال ىف غري هذا} التّاِئُبونَ الَْعابُِدونَ الَْحاِمُدونَ{: ىف موضع آخر

فاْعرِْف مبا َجرى َتفْسَري ما بقى، فإّنه ال يأتى إال علىالذى . وإنّ: ومل يقل} إِنّ الّذيَن آَمُنوا{: قال ىف اآلية بعدها
  :وأنشدىن بعُض العرب. أْنَبأُتك به من الفصول أو الكالم املكتفى يأتى له جواٌب

  ن ُركَْبِتَى اإلَزارَاَشمَّرُت ع* ملّا رأيُت َنَبطاً أْنَصاَرا 
  *كُْنُت هلا ِمَن النَّصارى َجاَرا * 

ا قَالُواْ اْدُع لََنا َربََّك ُيَبيِّن لََّنا َما ِهَي قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ الَّ فَارٌِض َوالَ بِكٌْر َعَوا{  نٌ َبْيَن ذاِلَك فَافَْعلُواْ َم
  }ُتْؤَمرونَ 

  
  }...َوالَ بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذاِلَكالَّ فَارٌِض {: وقوله

: مث استأنف فقال} َوالَ بِكٌْر{: والَعوانُ ليست بَنْعٍت للبِكْرِ؛ ألهنا ليست هَبرَِمة وال شابَّة؛ انقطع الكالم عند قوله
) أما البكر فلمو(قد فَُرَضت : قد فََرَضت، وبعضهم: والفارُِض. والَعوان يقال منه قد عوََّنت} َعَوانٌ َبْيَن ذاِلَك{

مث قال . والَبكْر مفتوح أّولَه من بِكَاَرة اإلبل. والبِكر ُيكْسر أّوهلا إذا كانت بِكْرا من النِّساء. نسمع فيها بِفْعل
وْحَده؛ ألّنه ىف مذهب اثْنْين، " ذلك"ال تصلح إالّ مع امسني فما زاد، وإمنّا صلحت مع " َبْين"و " َبْيَن ذَِلَك"



أظنُّ زيدا أخاك، وكان زيٌد أخاك، فال بّد لكان : ؛ أال ترى أّنك تقول"ذاك"و " ذلك"معان بـوالفعالن قد ُيج
وإمنا املعىن ىف االمسني اللذين . قد كان ذاك، وأظنُّ ذلك: من شْيئَني، وال بّد ألظن من شيئني، مث جيوز أن تقول

هاَتْين، أو بني َتْينِك، يريد الفارَِض والبِكَْر كان َبْيَن : ولو قال ىف الكالم. بني اهلَرم والشَّباب: َضمَّهما ذلك
؛ ألهنما امسان ليسا بِفْعلني، وأنت تقول ىف األفعال فتوحِّد فعلَهما )مل يظهر إال بتثنية(صوابا، ولو أعيد ذكرمها 

وهو " َبْين"يقع عليه ومما جيوز أن . أخوك وأبوك يزوُرنِى: إِقْبالُك وإِْدباُرك َيُشقُّ علّى، وال تقول: فتقول. بعدها
ال نفرق بني رجل منهم؛ : وال جيوز} الَُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم{: واحٌد ىف اللّفظ مما يؤّدى عن االثنني فما زاد قوله

ألنّ أحدا ال ُيثَّنى كما يثىن الرجل وُيَجمع، فإن شئت جعلت أحدا ىف تأويل اثنني، وإن شئت ىف تأويل أكثر؛ 
  َبْيَن أيِّهِم الَْمالُ؟ وَبْيَن َمْن قُِسم املالُ؟: وتقول} فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه حاجِزِيَن{: هللا عّز وجلّمن ذلك قول ا

  .ألّنهما قد يكونان لواحد وجلمع، جمرى أحد" أَىُّ"و " َمن"فتجرى 
  
  }َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ َصفَْرآُء فَاِقٌع لَّْوُنَها َتُسرُّ النَّاِظرِيَن  قَالُواْ اْدُع لََنا َربََّك ُيَبيِّن لََّنا َما لَْوُنَها قَالَ إِنَُّه{ 
  

  }...اْدُع لََنا َربََّك ُيَبيِّن لََّنا َما لَْوُنَها{: وقوله
ا لوَنها : صلةً فتقول" ما"الّلونُ مرفوٌع؛ ألنك مل ُترِد أن جتعل *   ولو قَرأ به قارٌئ كان صوابا، ولكنه* بّين لنا م

" أّى"ادع لنا ربك ُيَبيِّن لنا أىُّ شىٍء لوُنها، ومل يصلح للفعل الوقوُع على أّى؛ ألن أصل : -واهللا أعلم  -أراد 
بني لنا أسوداُء هى أم َصفْراء؟ فلما مل يصلح للتََّبيُّن أن يقع على : َتفَرُّق َجْمع ِمن االستفهام، ويقول القائل

" ما"ِّق، وكذلك ما كان ىف القرآن مثله، فأعملْ ىف  ؛ ألهنا مجُع ذلك املتفراالستفهام ىف تفّرقه مل يقع على أّى
ما أعلم أَيُّهم قال ذاك، : الفعلَ الذى بعَدمها، وال ُتعِمل الذى قبلهما إذا كان ُمشتقّاً من الِعلْم؛ كقولك" وأّى"

خبار واإلْنباء وما أشبهها على ما وصفُت وال أعلمّن أَيُّهم قال ذاك، وما أدرِى أَيَّهم ضربت، فهو ىف الِعِلم واإل
الثانية رفٌع، فرفعَتها بيوم؛ " ما"} َوَما أَْدَراَك ما َيْوُم الدَّينِ} {َوَما أَْدَراَك َماِهَيْه{: منه قول اهللا تبارك وتعاىل. لك

رفعَته } ْزَبْينِ أَْحَصىِلَنْعلََم أَىُّ الِْح{: ماأدراك أىُّ شئ يوُم الّدين، وكذلك قول اهللا تبارك وتعاىل: كقولك
وإمنا امتنعت من أن ُتوقع على أى الفعل . ما أدرى أَيَّهم ضربت: بأَْحَصى، وتقول إذا كان الفعل واقعا على أّى

اذَْهْب : الذى قبلها من العلم وأشباهه؛ ألنك ِجتُد الفعلَ غَري واقع على أّى ىف املعىن؛ أال ترى أنك إذا قلت
ام أن سل أيُُّهْم : ك تسأل غريمها عن حاهلما فتجد الفعل واقعا على الذى أعلمك، كما أنك تقولفاعلم أيُّهما ق

  اسأل أيَُّهْم: فقلت" أّى"ولو أوقعت الفعل على . سل الناس أيُُّهْم قام: قام، واملعىن

زيد فقد جاءت سل زيدا أيُُّهْم قام، فإذا أوقعت الفعل على : قام لكنت كانك تضمر أّياً مّرة أخرى؛ ألنك تقول
: إذا أوقعت عليها الفعل خرجت من معىن االستفهام، وذلك إن أردته، جائز، تقول" أّى"فكذلك . بعده" أّى"

اسم مث يأتى بعد ذلك استفهام، وذلك ألن الضرب ال يقع [ألْضرَِبنَّ أيَُّهم يقول ذاك؛ ألنّ الضرب ال يقع على 
سله عن كذا، وال جيوز ضربت عبداهللا : هللا عن كذا، كأنك قلتسل عبدا: اثنني، وأنَت تقول ىف املسألة] على

ثُمَّ لََنْنزَِعّن ِمْن كُلِّ ِشيعٍة أيُُّهم أَشدُّ على {: وقول اهللا. كذا وكذا إال أن تريد صفة الضرب، فأما األمساء فال
. خرجن العاتَى الذى هو أشدمث لنست: من نصب أّياً أوقع عليها النزع وليس باستفهام، كأنه قال} الّرْحَمنِ ِعتّياً



ا من كل قوم، : وفيها وجهان من الرفع؛ أحدمها أن جتعل الفعل مكتفيا بِمن ىف الوقوع عليها، كما تقول قد قتلن
َيْبَتُغونَ إىل َربِّهُِم الَْوِسيلَةَ أيُُّهمْ {: وأصبنا من كل طعام، مث تستأنف أّياً فترفعها بالذى بعدها، كما قال جلّ وعّز

وأما الوجه، اآلخر فإن ىف قوله . }ُيلْقُونَ أقْالََمُهْم أَيُُّهْم َيكْفُلُ َمْرَيَم{ومثله . أى ينظرون أيُُّهم أقرب} ُبأَقَْر
لننزعن من الذين تشايعوا على هذا، ينظرون بالتشايع أيهم أشّد وأخبث، } مث لََنْنزَِعّن ِمْن كلِّ ِشيَعٍة{: تعاىل

ثُّم لَنْنزَِعنَّ {وفيه وجه ثالث من الرفع أن جتعل . ، والشيعة ويتشايعون سواء ىف املعىنوأيهم أشّد علىالرمحن ِعتّياً
ومثله مما تعرفه به . وليس هذا الوجه يريدون} أيُُّهْم أشدُّ على الّرْحَمنِ ِعتّياً{بالنداء؛ أى لننادين } ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة

أَفَلَْم َيْيأَسِ الَِّذيَن {فقال بعض املفسرين } لَْو َيَشاُء اللَُّه هلََدى النَّاس َجميعاًأفَلَْم َيْيأَسِ الَِّذيَِن آمَنُوا أَنْ {: قوله
" لََنْنزَِعّن"وكذلك . أفلم ييأسوا علما بأن اهللا لو شاء هلدى الناس مجيعا - واهللا أعلم  - أمل يعلم، واملعىن : }آَمُنوا

  يقول يريد ننزعهم

  .بالنداء
  )البقرة ( سورة  املعاين الواردة يف آيات

ا {  قَالُواْ اآلنَ جِئَْت بِالَْحقِّ قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ الَّ ذَلُولٌ ُتِثُري اَألْرَض َوالَ َتْسِقي الَْحْرثَ ُمَسلََّمةٌ الَّ ِشَيةَ ِفيَه
  }فَذََبُحوَها َوَما كَاُدواْ َيفَْعلُونَ 

  
  }...اُمَسلََّمةٌ الَّ ِشَيةَ ِفيَه{: وقوله

ْرهنا أصفران: وقال بعضهم. ليس فيها لونٌ غري الصُّفرة: غري مهموز؛ يقول   .هى صفراء حىت ِظلفها وقَ
  
  }َوإِذْ قََتلُْتْم َنفْساً فَادَّاَرأُْتْم ِفيَها َواللَُّه ُمْخرٌِج مَّا كُْنُتْم َتكُْتُمونَ { 
  

  }...اَوإِذْ قََتلُْتْم َنفْساً فَادَّاَرأُْتْم ِفيَه{: وقوله

وعالم " إذ"وأين جواب : يقول القائل} َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبحَْر} { َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً{: وقوله
واذكروا إذ "على إضمار  -واهللا أعلم  -ُعِطفت؟ ومثلها ىف القرآن كثٌري بالواو وال جواب معها ظاهٌر؟ واملعىن 

ثلُه . بالواو مردودةً على ذلك" إذ"ىف أّول الكالم، مث جاءت " اذكروا: "اجتزئ بقولهف" إذ كنتم"أو " أنتم وم
وليس قبلَه شىٌء تراه ناصباً لصاحل؛ فُعلم بذكر الّنىب صلى اهللا } وإِىل ثَُموَد أََخاُهم َصاحلاً{قولُ اهللا " اذ"من غري 

وذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب } {وُنوحاً إِذْ َناَدى ِمْن قَْبلُ{: قولهعليه وسلم واملُرَسل إليه أنّ فيه إضمارََ أرَسلْنا، ومثله 
ا قال ىف } وَإِْبَراِهيَم إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه} {ُمَغاِضباً مث } َواذْكُْر ِعَباَدَنا إِْبَراِهيَم وإِْسَحقَِ{": ص"جيرى هذا على مثل م

ويستدل علىأنّ . فق معروٌف، فجاز ذلكألنّ معناهم ُمّت" واذكر"ذكر األنبياء الذين من بعدهم بغري 
واذْكُُروا إِذْ كُْنُتْم قَِليالً } {َواذْكُُروا إِذْْْْْْْْْْْ أَْنُتْم قَِليلٌ ُمْسَتْضَعفُونَ ِفى اَألْرضِ{: أنه قال" إذ"مضمرة مع " واذكروا"

ا } فَكَثّرََكُْم وال جيوُز مثلُ . قد ذُكرت قبلَ ذلك الستْدلَلَت على أّنها ُتراد؛ ألّنها" واذكروا"فلومل تكن ها هن
ذكرُتك إذ احتجُت إليك أو : ذلك ىف الكالم بسقوط الواو إالّ أن يكون معه جوابه متقدِّما أو متأخِّرا؛ كقولك

  .إذ احتجُت ذكرُتك



  
  }كُْم َتْعِقلُونَ فَقُلَْنا اْضرُِبوُه بَِبْعِضَها كَذَِلَك ُيحْيِي اللَُّه الَْمْوَتى َوُيرِيكُْم آَياِتِه لََعلَّ{ 
  

  }...فَقُلَْنا اْضرُِبوُه بَِبْعِضَها{: وقوله

كَذَِلَك ُيحْيِي اللَُّه {: مث قال اهللا عّز وجلّ. ُضرِب بالذََّنب: إنه ُضرِب بالِفخذ اليمىن، وبعضهم يقول: يقال
أى اعتربوا وال جتحدوا بالبعث، } ُه الَْمْوَتىكَذَِلَك ُيحْيِي اللَّ{فيحيا } اْضرُِبوُه بَِبْعِضهَا{معناه واهللا أعلم } الَْمْوَتى

  .فضرب البحر فانفلق -واهللا أعلم  -واملعىن } أَِن اْضرِْب بَِعَصاَك الَبْحَر فاْنفَلََق{: وأضمر فيحيا، كما قال
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن الِْحجَاَرِة لََما َيَتفَجَُّر ِمْنُه اَألْنَهاُر َوإِنَّ ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم مِّن َبْعِد ذاِلَك فَهَِي كَالِْح{ 
ُه بَِغاِف ا َتْعَملُونَ ِمْنَها لََما َيشَّقَُّق فََيْخُرُج ِمْنُه الَْمآُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَّ   }لٍ َعمَّ

  
  }...َوإِنَّ ِمَن الِْحجَاَرِة لََما َيَتفَجَُّر ِمْنُه اَألْنَهاُر{: هوقول

ذهبت به } منه{تذكري  إىل أن البعض َحجٌر، وذلك مذكر، وإن شئت  -" منه"يعىن  -على وجهني؛ إن شئت 
هاهنا ضربىن بعُضكّن، وإن شئت أنثته : جعلت البعض مجعا ىف املعىن فذكَّرته بتذكري بعض، كما تقول للنسوة

َمْن َتقُْنْت" "َوَمْن َيقُْنْت ِمْنكُنَّ ِللَِّه: "بتأنيث املعىن كما قرأت القّراء بالياء والتاء، على املعىن، وهى ىف قراءة " َو
  ".َوإِنَّ ِمَن الِْحَجاَرِة لََما َيَتفَجَُّر ِمْنَها األَْنَهاُر: "أُّىب
  
نَّا َوإِذَا َخالَ َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ قَالُواْ أَُتَحدِّثُوَنُهم بَِما فََتَح اللَُّه َعلَْيكُْم ِلُيَحآجُّوكُم َوإِذَا لَقُواْ الَِّذيَن آَمُنواْ قَالُواْ آَم{ 

  }بِِه ِعْنَد َربِّكُْم أَفَالَ َتْعِقلُونَ 
  

  }...أَُتَحدِّثُوَنُهم بَِما فََتَح اللَُّه َعلَْيكُْم{: وقوله

ُتحّدثوا املسلمني بأنكم جتدون صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ىف التوراة هذا من قول اليهود لبعضهم؛ أى ال 
ْعلَُم َما ُيِسرُّونَ {: قال اهللا} أَفَالَ َتْعِقلُونَ{. وأنتم ال تؤمنون به، فتكونَ هلم احلجة عليكم أََوالَ َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه َي

  .هذا جواهبم من قول اهللا} َوَما ُيْعِلُنونَ
  
  }ُهْم أُمِّيُّونَ الَ َيْعلَُمونَ الِْكَتاَب إِالَّ أََمانِيَّ َوإِنْ ُهْم إِالَّ َيظُنُّونَ َوِمْن{ 
  

  }...الَ َيْعلَُمونَ الِْكَتاَب إِالَّ أََمانِيَّ َوإِنْ ُهْم{: وقوله
إِالَّ : "اء فيقولفاألماىنّ على وجهني ىف املعىن، ووجهني ىف العربية؛ فأما ىف العربية فإنّ من العرب من خيفّف الي

وكذلك ما كان مثل أمنّية، ومثل أضحّية، وأغنّية، ففى . ومنهم من يشدِّد، وهو أجوُد الوجهني" أََمانَِى َوإِنْ ُهْم
وإمنا تشّدد ألنك تريد األفاعيل، فتكون مشّددة الجتماع الياء من مجع . التخفيف والتشديد: مجعه وجهان



، القَراقري والقَراقر: حذفَت ياء اجلمع فخففت الياء األصلية، وهو كما يقالوأن خفّفت . الفعل والياء األصلية
واألمنِّية ىف . فهو الذى يقول القراِقر، ومن شّدد األماىن فهو الذى يقول القراقري) فمن قال األمانَِى بالتخفيف(

أى ىف تالوته، واألماىنّ أيضا أن } انُ ىف أُْمنِيَّتِِهإِالَّ إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَ{: املعىن التالوة، كقول اهللا عّز وجلّ
أهذا شئ رويَته أم شئ َتمنَّيته؟ : يفتعل الرجل األحاديث املفتعلة؛ قال بعض العرب البن َدأْب وهو حيّدث الناس

  .وهذا أبني الوجهني. يريد افتعلته، وكانت أحاديث يسمعوهنا من كربائهم ليست من كتاب اهللا
  )البقرة ( ردة يف آيات سورة املعاين الوا

ُه َعْهَدُه أَْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َوقَالُواْ لَن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاماً مَّْعُدوَدةً قُلْ أَتََّخذُْتْم ِعنَد اللَِّه َعْهداً فَلَْن ُيْخِلَف اللَّ{ 
  }َما الَ َتْعلَُمونَ 

  }...ةًإِالَّ أَيَّاماً مَّْعُدوَد{: وقوله
آلتينك أياما معدودة، ومل يبني عددها؟ وذلك أهنم َنَووا األيام الىت عبدوا فيها : كيف جاز ىف الكالم: يقال

ا معلوما . لن ُنعذَّب ىف النار إال تلك األربعني الليلة الىت عبدنا فيها العجل: العجل، فقالوا فلما كان معناها مؤقّت
أَْم {هل عندكم من اهللا عهٌد هبذا الذى قلتم : قل يا حممد: اهللاعندهم وصفوه مبعدودة ومعدودات، فقال 

  .}َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما الَ َتْعلَُمونََ
  
  }َبلَى َمن كََسَب َسيِّئَةً َوأََحاطَْت بِِه َخِطيـئَُتُه فَأُْولَـِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { 
  

  }...ئَةًَبلَى َمن كََسَب َسيِّ{: وقوله

" َنَعْم"مبنزلة " بلى"لالستفهام الذى ال َحْجَد فيه، فـ" َنَعم"لكل إقرار ىف أّوله َحْجد، وُوِضعت } َبلَى{ُوِضعت 
} فََهلْ َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّكُْم حقاً قَالُوا َنَعْم{: إال أهنا ال تكون إالّ ملَا ىف أّوله َحْجد؛ قال اهللا تبارك وتعاىل

وال تصلح } قَالُوا َبلَى قَْد َجاَءَنا َنذِيٌر. أَلَْم يَِِِأتِِكُْم َنِذيٌر{: وأما احلجد فقوله. ال تصلح ىف هذا املوضع "بلى"فـ
ما مل يكن فيه َحْجٌد، فإذا دخل احلجدُ " ال"و" َنَعْم"أداة؛ وذلك أن االستفهام حيتاج إىل جواب بـ " َنَعْم"ها هنا 

فتكونُ كأنك مقرٌّ باحلجد وبالفعل الذى بعَده؛ أال ترى أّنك لو قلَت " َنَعْم"قول فيه ىف االستفهام مل يستقم أن ت
" نعم"كنَت مقّراً بالكلمة بطَْرح االستفهام وحَده، كأنك قلت " نعم"أما لك مالٌ؟ فلو قلَت : لقائل قال لك

ألنّ أصلها كان رجوعا َمْحضاً عن  "َبلَى"ماىل مالٌ، فأرادوا أن يرجعوا عن احلجد وُيقّروا مبا بعده فاختاروا 
كلمة َعطْف وُرجوع ال يصلح الوقوف عليها، فزادوا " َبلْ"ما قال عبداهللا بل زيٌد، فكانت : احلجد إذا قالوا

: فيها ألفا يصلح فيها الوقوف عليه، ويكون رجوعا عن احلجد فقط، وإقرارا بالفعل الذى بعد احلجد، فقالوا
  .على الرجوع عن احلجد فقط" بل"قرار واإلنعام، ودل لفظ ، فدلّت على معىن اإل"بلى"

  
الَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ َوقُولُواْ َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاَق َبنِي إِسَْرائِيلَ الَ َتْعُبُدونَ إِالَّ اللََّه َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحسَاناً َوِذي الْقُْرَبى َو{ 

  }الَةَ َوآُتواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ َتَولَّْيُتْم إِالَّ قَِليالً مِّْنكُْم َوأَْنُتْم مُّْعرُِضونَ ِللنَّاسِ ُحْسناً َوأَِقيُمواْ الصَّ



  
  }...َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِي إِسَْراِئيلَ الَ َتعُْبُدونَ إِالَّ اللََّه{: وقوله

ا ُحذف الناصب ُر" أَنْ"ألنّ دخول } َتْعُبُدونَ{ُرِفعت  أَفََغْيَر اللِّه َتأُْمُرونِّى {: ِفعت، كما قال اهللايصلح فيها، فلّم
فهذا وجٌه من " َوالََتْمُنْن أَنْ َتْسَتكِْثر"وىف قراءة عبداهللا } َوالَ َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر{: وكما قال) قرأ اآلية(} أَْعُبُد

، ومعناها اجلزم "َبنِى إِسْرائيلَ الَ َتْعُبُدوا وإِذْ أََخذَْنا ِميثاََق: "وىف قراءة أُىبٍّ. الرفع، فلما مل تأت بالناصب رفعَت
َوإِذْ أََخذَْنا ِميِثَاقَكُم وَرفَْعنا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا ما آَتْيناكُْم {: أال ترى أنه قد قال. بالنهى، وليست جبواب لليمني

واهللا ال : واللِّه قُْم، وال أن تقول :فأُِمروا، واألمر ال يكون جوابا لليمني؛ ال يكون ىف الكالم أن تقول} بِقُّوٍة
أفعلوا وال تفعلوا، أو ال تفعلوا : كما تقول} َوقُولُوا ِللّناَسِ ُحْسناً{: ويدلّ على أنه هنٌى وجزٌم أنه قال. َتقُْم

، ال يعبدون، وال تعبدون: جوابا لليمني؛ ألنّ أخذ امليثاق ميٌني، فتقول} الََتْعُبُدونَ{وإن شئت جعلت . وافعلوا
ُبونَ{: وإّنما جاز أن تقول ال يعبدون وال تعبدون وهم غُيٌَّب كما قال. واملعىن واحد و } قُلْ ِللّذيَن كَفَُروا َسُيْغلَ

بالياء على لفظ الغيب، والّتاء على املعىن؛ ألنه إذا أتاهم أو لقيهم صاروا " َسُيْغلَُبونَ"بالياء والتاء؛ " َسُتْغلَُبونَ"
وجيوز . قد كنُت خاطبته) ألىن(استحلفُت عبَداهللا ليقومّن؛ لغيبته، واستحلفُته لتقومّن : وكذلك قولك. خماطبني

استحلفُت : فإذا قلَت. قُلْ ألقوَمّن: ىف هذا استحلفُت عبداهللا ألقوَمّن؛ أى قلُت له احِلْف ألقومّن، كقولك
ذا كان هو حالفا وليس معه وإ، فأوقعَت فعلك على مستحلٍَف جاز فعلُه أن يكون بالياء والتاء واأللف

مستحلَف كان بالياء وباأللف ومل يكن بالتاء؛ من ذلك َحلَف عبُداهللا ليقومّن فلم َيقُْم، وَحلَف عبداهللا ألقوَمّن؛ 
  ألنّه كقولك قال ألقوَمّن، ومل جيز بالّتاء؛ ألنه ال يكون خماِطبا لنفسه؛ ألنّ التاء ال تكون إالّ لرجل ُتخاطبه، فلما

" لَُيَبيُِّتنَُّه"و" لَُتَبيُِّتنَُّه: "فيها ثالثةُ أوجٍه} قَالُوا َتقَاَسُموا بِاللِّه لَُنَبيَِّننَُّه وأَْهلَُه{: وقوله. مستحلٌَف سقَط اخلطابمل يكن 
: قلَتعلى وجه فََعلوا، فإذا جعلَتها ىف موضع َجْزمٍ " َتقَاَسُموا"إذا جعلت . بالتاء والياء والنون" لَُنَبيَِّتنَُّه"و 

: احِلْف لتقوَمّن، أو احلف ألقومّن، كما تقول: تقامسوا لتبيتُنه ولنبيتَنه، ومل جيز بالياء، أالَترى أنّك تقولُ للرجل
ا ىف الَيمني. قل ألقومّن ، فيصري كأّنه آلخر، فهذا م   .وال جيوز أن تقول للرَّجل احِلف ليقومّن

  )البقرة ( الواردة يف آيات سورة 
ْدَواِن َوإِن ْم هؤالء َتقُْتلُونَ أَْنفَُسكُْم َوُتخْرُِجونَ فَرِيقاً مِّْنكُْم مِّن ِدَيارِِهْم َتظَاَهُرونَ َعلَْيهِْم بِاِإلثْمِ َوالُْعثُمَّ أَنُْت{ 

فُُرونَ بَِبْعضٍ فََما َجَزآُء َمن َيأُتوكُْم أُسَاَرى ُتفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِْخَراُجُهْم أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الِْكَتابِ َوَتكْ
ْعَملُونَ َيفَْعلُ ذاِلَك ِمنكُْم إِالَّ ِخْزٌي ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُيَردُّونَ إِلَى أََشدِّ الَّعذَابِ َوَم   }ا اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َت

  
  }...َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِْخَراُجُهْم{: وقوله

: أى وهو حمّرم عليكم؛ يريد} َوُتْخرُِجونَ فَرِيقاً مِّْنكُْم مِّن ِدَيارِِهْم{كناية عن اإلخراج } ُهَو{إن شئت جعلت 
، )كالٌم" هو"بني اإلخراج وبني (ملّا حالَ " هو"إخراجهم حمّرم عليكم، مث أعاد اإلخراج مرة أخرى تكريرا على 

عمادا ورفعت اإلخراج مبجرم؛ كما قال اهللا " هو"ن شئت جعلت وإ" هو"فكان رفع اإلخراج بالتكرير على 
َو بُِمَزْحزِِحِه ِمَن الَْعذَابِ أنْ ُيَعمََّر{: جل وعّز ليس مبزحزحه من العذاب الّتعِمري؛  -واهللا أعلم  -فاملعىن } َوَما ُه



" إنّ"هنما يرفعان، وىف أل" ليس"و " كان"إن العرب إمنا جتعل العماد ىف الظَّّن ألّنه ناصب، وىف : فإن قلت
مل يوضع : وأخواهتا ألهنن ينِصْبن، وال ينبغى للواو وهى ال تنصب وال ترفع وال ختفض أن يكون هلا عماٌد، قلت

العماد على أن يكون لنصب أو لرفع أو خلفض، إمنا وضع ىف كل موضع يبتدأ فيه باالسم قبل الفعل، فإذا 
أتيت زيدا وأبوه قائم، فقبيٌح أن : فعل صلح ىف ذلك العماُد؛ كقولكرأيت الواو ىف موضع تطلب االسم دون ال

أتيت زيدا وقائم أبوه، وأتيت زيدا ويقوم أبوه؛ ألنّ الواو تطلب األَب، فلما بدأَت بالفعل وإمنا تطلب : تقول
ينفع الّناَس كان مّرة وهو : مسعت بعض العرب يقول: قال الفّراء. ألّنه اسٌم " هو"الواُو االسَم أدخلوا هلا 

  :وأنشدىن بعض العرب. أحسابُهم
  على الِعيسِ ىف آباِطها َعَرٌق َيْبُس* فأَبِلغْ أبا َيحىي إذا ما لَِقيَتُه 
  أَِمَري اِحلَمى قَْد باَع َحقّى َبنِى َعْبسِ* بِأنّ السُّالَِمىَّ الذى بِضَريٍَّة 
ا هنا َرأُْسفَهلْ هو َمْرفوٌع مبا * بِثَْوبٍ وِدينارٍ وشاٍة وِدرهمٍ    ْه

وكذلك : العماَد وهى ال ترفع وال تنصب؛ ألن هل تطلب األمساء أكثر من طلبها فاعال؛ قال" َهلْ"فجعل مع 
  .ماهو بذاهب أحٌد، وأّما هو فذاهٌب زيد، لقبح أّما ذاهب فزيد: تقول، "أّما"و" ما"

  
  }ْم فَقَِليالً مَّا ُيْؤِمُنونَ َوقَالُواْ قُلُوُبَنا غُلٌْف َبل لََّعَنُهُم اللَُّه بِكُفْرِِه{ 

ا ُيْؤِمُنونَ{: وقوله   }...فَقَِليالً مَّ
أالّ يكونوا آمنوا قليال  -أحدمها : هل كان هلم قليلٌ من اإلميان أو كثٌري؟ ففيه وجهان من العربية: يقول القائل
وحكى . لَّ ما رأيُت مثلَ هذا قَطّقَ: ومثله مما تقوله العرب بالِقلّة على أن ينفوا الفعل كلّه قوهلم. وال كثريا

وكذلك قول . أى ما تنبت إالّهذين. مررُت بِبالٍد قَلَّ ما ُتنبت إالّ البصلَ والكّراث: الكسائى عن العرب
أن يكونوا يصدقون  - والوجه اآلخر . ما أكاد أَبرُح منزىل؛ وليس َيربُحه وقد يكون أَنْ يربحه قليال: العرب

َمن خلقكم؟ : بالنىب صلى اهللا عليه وسلم فيكونون كافرين؛ وذلك أنه يقال: ا سواهبالشىء قليال ويكفرون مب
يقولون اهللا تبارك وتعاىل بالنىب صلى اهللا عليه وسلم وبآيات اهللا، فذلك : ويكفرون مبا سواه. َومن رزقكم؟ ف

} ُن أَكْثَُرُهْم باللِّه إالَّ َوُهْم ُمْشرِكُونََوَما ُيْؤِم{: وكذلك قال املفسرون ىف قول اهللا. }قَِليالً َما ُيْؤمُنونَ{: قوله
  .على هذا التفسري

  
 كَفَُرواْ فَلَمَّا َجآَءُهْم َولَمَّا َجآَءُهْم ِكَتاٌب مِّْن ِعنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق لَِّما َمَعُهْم َوكَاُنواْ ِمن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن{ 

ِه َعلَى الْكَاِفرِيَن مَّا َعَرفُواْ كَفَُرواْ بِِه    }فَلَْعَنةُ اللَّ
  

  }...َولَمَّا َجآَءُهْم ِكَتاٌب مِّْن ِعنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق{: وقوله

رفعَت املصدِّق ونويَت أن يكون نعتاً للكتاب ألّنه نكرةٌ، ولو نصبته على أن جتعل املصدِّق ِفْعال ] إن شئت[
وإذا كانت . فجعله ِفعال" ثُمَّ جاءكم َرُسولٌ ُمَصدِّقاً: "عمران وىف قراءة عبداهللا ىف آل. للكتاب لكان صوابا

النكرة قد ُوِصلت بشىٍء سوى نعتها مث جاء الّنعت، فالّنْصب على الفعل أمكُن منه إذا كانت نكرة غري 



و بعبٍد لك مررُت برجل ىف دارك، أ: موصولٍة، وذلك ألنّ صلة النكرة َتصُري كاملوقِّتة هلا، أال َترى أنك إذا قلَت
  :بعبدك أو بسايس داّبتك، فقس على هذا؛ وقد قال بعض الشعراء: ىف دارك، فكأّنك قلت

  ِمْن يوِمِه املَُزلَُّم اَألْعَصْم* لو كان َحىٌّ ناجياً لَنَجا 
الِّلسان على  فإنّ نصب} َوَهذا ِكتاٌب ُمَصدٌِّق ِلَساناً َعَربِيّاً{: فأما قوله. فنصب ومل يصل الّنكرةَ بشىء وهو جائٌز

} ِلساناً عربّياً{وهذا يصّدق التوراةَ واإلجنيلَ : وجهني؛ أحُدمها أن ُتْضمر شيئا يقُع عليه املصّدُق، كأنك قلت
وأما الوْجُه اآلخُر فعلى ما فّسرت لك ملا . فصار اللسان العرّىب مفسِّرا) ألنّ التوراة واإلجنيل مل يكونا عربّيني(

ولو كان الّلسان مرفوعا . ِمن الّراجع ِمن ذكره" ُمَصّدق"ّمما ىف " لساناً"خرجَت وصلت الكتاب باملصدِّق أ
  .لكان صواباً؛ على أنه نعٌت وإن طال

  }...فَلَمَّا َجآَءُهْم مَّا َعَرفُواْ كَفَُرواْ بِِه{: وقوله

} كَفَُرواْ بِِه{الثانية، وصارت  وليس لألوىل جواٌب، فإن األوىل صار جواهبا كأنه ىف الفاء الىت ىف". َولَمَّا" وقبلها 
: ومثله قوله. ما هو إالّ أنْ أتاىن عبداهللا فلما قَعَد أوسعُت له وأكرمُته: ومثله ىف الكالم. كافية من جواهبما مجيعا

ابٍ واحد هلما مجيعا اكتفى جبو" طه"ىف } فََمنِ اتََّبَع ُهَداَى{ىف البقرة } فإّما َيأتَينَّكُْم ِمنِّى ُهدًى فََمْن َتبَِع ُهَداْى{
كأهنا جواب } فََمْن َتبَِع{وصارت الفاء ىف قوله ". طه"ىف } فَالَ َيِضلُّ َوالَ َيْشقَى{ىف البقرة } فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم{
  .، أالَ َترى أنّ الواو ال تصلُح ىف موضع الفاء، فذلك دليلٌ على أن الفاء جواب وليست بَنَسقٍ"إّما"لـ

  )البقرة ( يف آيات سورة املعاين الواردة 
ِه َعلَ{  ى َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه فََبآُءو بِئَْسَما اْشَتَرْواْ بِِه أَْنفَُسُهْم أَن َيكْفُُرواْ بَِمآ أَنَزلَ اللَُّه َبْغياً أَن ُيَنزِّلُ اللَُّه ِمن فَْضِل

  }بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍ َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب مُّهٌِني 
  

  }...بِئَْسَما اْشَتَرْواْ بِِه أَْنفُسَُهْم{: وقوله
: وللعرب ىف َشَرْوا واْشَتروا مذهبان، فاألكثُر منهما أن يكون َشَرْوا. باعوا به أنفَسهم - واهللا أعلم  - معناه 

على معىن . بعت الثوب: ورّمبا جعلومها مجيعا ىف معىن باعوا، وكذلك البيع؛ يقال، ابتاعو: باعوا، واشتروا
. بِْع ىل مترا بدرهم: مسعت أبا ثَرْوانَ يقول لرجل. اشتريُته، وهذه اللُّغة ىف متيم وربيعة: ه من يدى، وبعتهأخرجُت

  :يريد اشتر ىل؛ وأنشدىن بعض ربيعة
ْوِعِد* ويأِْتيَك باَألْخبارِ َمْن لَم َتبِْع لَُه    َبَتاتاً ومل َتْضرِْب له وقَْت َم

ىف " أَنْ َيكْفُروا"} بِئَْسَما اْشَتَرْواْ بِِه أَْنفُسَُهْم{: وقوله. والبتاُت الزاد: فّراءعلى معىن مل تشتر له بتاتا؛ قال ال
ا اخلفض فأن ترّده على اهلاء الىت ىف  على التكرير على كالمني كأّنك قلَت اشتروا " به"موضع خفض ورفع؛ فأم

اً ". بِئس" تلى الىت" ما"وأما الرفع فأن يكون مكرورا أيضا على موضع . أنفسهم بالكفر وال جيوز أن يكون رفع
وبئس ال يليها مرفوٌع موقّت وال : قال الفراء. على قولك بئس الرجل عبداهللا، وكان الكسائّى يقول ذلك

منصوٌب موقَّت، وهلا وجهان؛ فإذا وصلتها بنكرة قد تكون معرفةً حبدوث أِلٍف والم فيها نصبت تلك النكرةَ، 
ونِعم رجالً عمرو، وإذا أوليتها معرفة فلتكن غري موقَّتة، ىف سبيل النكرة، أال ترى بِئس رجالً عمرو، : كقولك

نِعم الرجلُ عمرو، وبِئس الرجلُ عمرو، فإن أضفت النكرة إىل نكرة رفعَت ونصبَت، : أنك ترفع فتقول



عم سائُس اخليل نِ: نِعم غالُم سفر زيٌد، وغالَم سفر زيٌد وإن أضفت إىل املعرفة شيئا رفعَت، فقلت: كقولك
زيٌد، وال جيوز الّنصب إال أن ُيضطرَّ إليه شاعٌر، ألهنم حني أضافوا إىل النكرة رفعوا، فهم إذا أضافوا إىل املعرفة 

كان الكالم فاسدا؛ " أَى"و " مثْل"وإذا أوليَت نِعم وبِئس من النكرات ماال يكون معرفةً مثل . أَْحرى أالّ َيْنصبوا
] هللا: [ِمثْلُك زيٌد، ونعم أَىُّ رجل زيد؛ ألن هذين ال يكونان مفسِّرين، أال ترى أنك ال تقول نِْعَم: خطأٌ أن تقول

إال " ما"وال " َمْن"وال " الذى"وال يصلح أن ُتوِلى نِْعم وبِئَْس . ِللّه َدرُّك ِمن رجل: َدرُّك ِمن أّى رجل، كما تقول
دون أن أتى بعد ذلك اسٌم  بِئسما صنعت، فهذه مكتفية، وساء : من ذلك قولك. مرفوعأن َتْنوى هبما االكتفاء 

وال نعرف : قال الفراء. وقد أجازه الكسائى ىف كتابه على هذا املذهب. وال جيوز ساء ما صنيعك. ما صنعت
بئسما : كأّنه قال" ما"مبنزلة الرجل حرفا تاّماً، مث أضمروا ِلصنعَت " ما"أرادت العرب أن جتعل : ماجهته، وقال

  .نعت، فهذا قوله وأنا أجيزهما ص

فرفعت هبا األمساء؛ من ذلك قول " َحّبذَا"كانت مبنزلة " إّنما"و " كُلّما"مبنزلة قولك ) صلة ملا" (نِْعَم"فإذا جعلت 
ا جعلت وال تثنيةَ إذ" نِعم"وال تأنيث ىف " نِِعمَّا"بـ " ِهَى"رفعت } إِنْ ُتْبُدوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهَى{: اهللا عز وجل

ولو . ال يدخلها تأنيث وال مجٌع" حبذا"أال ترى أنّ " َحّبذَا"من " ذا"مبنزلة " نِعم" مع " ما"صلة هلا فتصري " ما"
بئسما رجلني أنتما، : عما قليلٍ آتيك، جاز فيه التأنيث واجلمع، فقلت: على جهة احلشو كما تقول" ما"جعلت 

بئسما تزويٌج وال مهر، فريفعون التزويج : املكتفية مبا" نِعم"ىف  ومسعت العرب تقول. وبئست ما جاريةً جاريُتك
  ".بئسما"بـ 
  }...َبْغياً أَن ُيَنزِّلُ اللَُّه ِمن فَْضِلِه{: وقوله

  .هى ىف موضع خفض، وإمنا هى جزاٌء": أنْ"جزاٌء، وكان الكسائى يقول ىف " أنْ"موضع 
بله  أكرمك إنْ : وجزمت هبا فقلت" إنْ"هبا االستقبال كسرَت  ينوى) وكان(إذا كان اجلزاء مل يقع عليه شىٌء ق

أكرمك أنْ أَتْيَتىن؛ كذلك قال : وأْبَيُن من ذلك ان تقول. أكرمك أن َتأِتَيىن: فإن كانت ماضية قلت. َتأتنِى
  :الشاعر

ُع* أَتجَْزُع أنْ َبانَ اخلَِليطُ املَُوّدُع  ةَ املَُتقَطِّ   وَحْبلُ الصَّفَا ِمْن َعزَّ
وجزم هبا، كقول اهللا جلّ " إنْ"ولو أراد االستقبالَ وَمْحض اجلزاء لكسر . أجتزع بِأنْ، أو ألنْ كان ذلك يريد
على معىن " أن"فقرأها القُرَّاء بالكسر، ولو قرِئت بفتح } فَلََعلََّك باِخٌع نفَْسَك على آثارِِهْم إنْ لَْم ُيْؤِمُنوا{: ثناؤه

ىف موضع نصب، ألهنا إمنا كانت " أن"وتأويلُ ] لكان صوابا[من أن مل يؤمنوا وألن مل يؤمنوا، و] إذ مل يؤمنوا[
فهى ىف موضع نصب إذا ألقيَت اخلافَض وَتمَّ ما قبلها، فإذا جعلَت هلا الفعل أو أْوقَعته عليها أو " إذْ"أداة مبنزلة 

  .أحدثت هلا خافضا فهى ىف موضع ما يصيبها من الرفع والنصب واخلفض
  }...آُءو بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍفََب{: وقوله

أن اهللا } بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍ{وقوله . باَء بإمث َيُبوُء َبْوءاً: فيقال. مفردةً حىت توصل بالباء) َباُءوا(ال يكون 
عليه  مث غَِضب عليهم ىف تكذيب حممد صلى اهللا. }َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيِديهِْم{: غضب على اليهود ىف قوهلم

  .}فََبآُءو بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍ{: وسلم حني دخل املدينة، فذلك قوله
  



َوُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقاً لَِّما َمَعُهْم َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنواْ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُواْ ُنْؤِمُن بَِمآ أُْنزِلَ َعلَْيَنا َوَيكْفُرونَ بَِما َوَرآَءُه { 
  }َتقُْتلُونَ أَْنبَِيآَء اللَِّه ِمن قَْبلُ إِن كُْنُتْم مُّْؤِمنَِني قُلْ فَِلَم 

  
  }...َوَيكْفُرونَ بَِما َوَرآَءُه{: وقوله

ليس وراء هذا الكالم شىٌء، : يريد ِسواه، وذلك كثٌري ىف العربية أن يتكلّم الرجلُ بالكالم احلسن فيقول الّسامع
  .أى ليس عنده شىٌء سواه

  }...َتقُْتلُونَ أَْنبَِيآَء اللَِّه ِمن قَْبلُ فَِلَم{: وقوله
؟ وحنن ال جنيز ىف الكالم أنا أضرُبك أمسِ، وذلك "ِمن قَْبلُ: "للمستقبل فكيف قال" تقتلون"إمنا : يقول القائل

م ِل! َوْيَحك ِلَم َتكذب: جائز إذا أردَت بتفعلون املاضى، أال ترى أّنك تعنِّف الرجلَ مبا سلف من فعله فتقول
ْيمانَ{: ومثله قول اهللا! ُتبغِّض نفسك إىل الناس ومل يقل ما َتلَت . }َواتََّبْعوا ما َتْتلُو الشَّياطُني َعلى ُملِْك ُسلَ

  :الشياطني، وذلك عرّىب كثري ىف الكالم؛ أنشدىن بعُض العرب
  اومل َتجِِدى ِمن أَنْ ُتِقرِّى هبا ُبدَّ* إذا ما انَتَسبْنا مل َتِلْدىن لِئيمةٌ 

إذا نظرت ىف ِسريِ : فاجلزاء للمستقبل، والوِالدة كلها قد مضت، وذلك أن املعىن معروٌف؛ ومثله ىف الكالم
ُر عمر ال يشك ىف مضّيه مل يقع ىف الوهم أنه مستقبل؛  عمر رمحه اهللا مل ُيِسئ؛ املعىن مل جتده أساء؛ فلما كان أم

وليس الذين خوطبوا بالقتل هم القتلة، } لُونَ أَْنبَِيآَء اللَِّه ِمن قَْبلُفَِلَم َتقُْت{: مع قوله". ِمْن قَْبلُ"فلذلك صلحت 
  .إمنا قتل األنبياَء أسالفُهم الذين َمَضوا فتولَّوهم على ذلك وَرُضوا به فُنِسب القتلُ إليهم

  
بِقُوٍَّة َواْسَمُعواْ قَالُواْ َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َوأُْشرُِبواْ ِفي  َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُواْ َمآ َءاَتْيَناكُم{ 

  }قُلُوبِهُِم الِْعْجلَ بِكُفْرِِهْم قُلْ بِئَْسَما َيأُْمُركُْم بِِه إِميَاُنكُْم إِنْ كُْنُتْم مُّْؤِمنَِني 
  

  }...َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا{: وقوله
  .معناه مسعنا قولك وعصينا أمرك

  }...َوأُْشرُِبواْ ِفي قُلُوبِهُِم الِْعْجلَ بِكُفْرِِهْم{: وقوله
واْسأَلِ الْقَْرَيةَ الِّتى كُنَّا ِفيَها والِْعَري الّىت {: ُحبَّ الِعجل، ومثل هذا مما حتذفه العرب كثٌري؛ قال اهللا: فإنه أراد
  :واملعىن سل أهل القرية وأهل الِعري؛ وأنشدىن املفضَّل} أَقَْبلَْنا ِفيَها

  وما ِهَى َوْيَب غَْيرِك بالََعَناقِ* َحِسْبَت ُبَغاَم راِحلَىت َعَناقاً 
ثله من كتاب اهللا: ومعناه ولكّن البِّر بِرُّ من فعل : معناه واهللا أعلم} ولِكّن البِرَّ َمْن آمَن باللَّه{: ُبغام َعناق؛ وم

.  الّسخاء فانظر إىل َهرِم أو إىل حامتإذا سّرك أن تنظر إىل: والعرب قد تقول. هذه األفاعيل الىت وصف اهللا
  :وأنشدىن بعضهم

  وإنّ جِهاداً طَىٌِّء وِقتالُها* َيقُولون جاِهْد يا َجِميلُ بَغْزَوٍة 
  .جيزئ ذكر االسم من فعله إذا كان معروفا بسخاء أو شجاعة وأشباه ذلك



  
  )البقرة ( الواردة يف آيات سورة 

  }اآلِخَرةُ ِعنَد اللَِّه َخاِلَصةً مِّن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّواْ الَْمْوَت إِن كُْنُتْم َصاِدِقَني  قُلْ إِن كَاَنْت لَكُُم الدَّاُر{ 
  

  }...قُلْ إِن كَاَنْت لَكُُم الدَّاُر اآلِخَرةُ ِعنَد اللَِّه َخاِلَصةً مِّن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّواْ الَْمْوَت{: وقوله
فََتَمنَُّواْ الَْمْوَت إِن {قولون من أن اجلنة ال يدخلها إال من كان يهوديا أو نصرانيا إن كان األمر على ما ت: يقول

مث إنه ". واهللا ال يقوله أحد إِال غّص برِيقه: "فأََبْوا، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال} كُْنُتْم َصاِدِقَني
وأَْحرَص من الذين : معناه واهللا أعلم} ى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُواَولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَ{: وصفهم فقال

ألن التأويل لألّول هو أسخى من الناس ومن . هذا أْسَخى النّاسِ وِمن َهرم: ومثْلُه أن تقول. أشركوا على احلياة
زِْه َهَزاْر : (وذلك أن حتيتهم فيما بينهم} َسَنٍةَيَودُّ أََحُدُهْم لَْو ُيَعمَُّر أَلَْف {: َهرِم؛ مثّ إنه وصف اجملوس فقال

  .ِعْش ألَف سنة: فهذا تفسريه). َسالْ
  
اً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه َو{    }ُهًدى َوُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني قُلْ َمن كَانَ َعُدّواً لِّجِْبرِيلَ فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِإِذِْن اللَِّه ُمَصدِّق
  

  }...قُلْ َمن كَانَ َعُدّواً لِّجِْبرِيلَ فَإِنَُّه َنزَّلَُه{: هوأما قول

ا قالوا عدّونا : أمر اهللا به حممدا صلىاهللا عليه وسلم فقال] هذا أمٌر[} َعلَى قَلْبَِك{] يعىن القران[ قل هلم مل
يعىن قلب حممد صلى اهللا } لَُه َعلَى قَلْبَِكقُلْ َمن كَانَ َعُدّواً لِّجِْبرِيلَ فَإِنَُّه َنزَّ{: جربيل وأخربه اهللا بذلك، فقال

ومثله ىف . وهو يعىن حممداً صلى اهللا عليه وسلم لكان صوابا" على قلىب"عليه وسلم، فلو كان ىف هذا املوضع 
ال تقل للقوم إن اخلري عندى، وعنَدك؛ أّما عندَك فجاَز؛ ألنه كاخلطاب، وأّما عندى فهو قول املتكلم : الكالم
  .بالتاء والياء" َسُيْغلَُبونَ"و " َسُتْغلَُبونَ: "تى هذا من تأويل قولهيأ. بعينه

  
َر ُسلَْيَمانُ َولَاِكنَّ الشَّْياِطَني كَفَُرواْ{  ْيَمانَ َوَما كَفَ  ُيَعلُِّمونَ النَّاَس السِّْحرَ َواتََّبُعواْ َما َتْتلُواْ الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَ

ْر َملَكَْينِ بَِبابِلَ َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى َيقُوالَ إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَالَ َتكْفَُوَمآ أُْنزِلَ َعلَى الْ
ا ُهم بَِضآرِّيَن بِِه ِمْن أََحٍد إِالَّ بِ ا َما ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْوجِِه َوَم ا َيُضرُُّهْم إِفََيَتَعلَُّمونَ ِمْنُهَم ذِْن اللَِّه َوَيَتَعلَُّمونَ َم

ي اآلِخَرِة ِمْن َخالَقٍ َولَبِئَْس َما َشَرْواْ بِِه أَْنفُ   }َسُهْم لَْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ َوالَ َينفَُعُهْم َولَقَْد َعِلُمواْ لََمنِ اْشَتَراُه َما لَُه ِف
  

ِك ُسلَْيَمانَ َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ َواتََّبُعواْ َما َتْتلُواْ الشََّياِطُني{: وقوله   }...َعلَى ُملْ
أتيته ىف عهد سليمان وعلى : ىف مثل هذا املوضع؛ تقول" على"و " ىف"تصلح ). كما تقول ىف ملك سليمان(

  .عهده سواء
  }...َوَمآ أُْنزِلَ َعلَى الَْملَكَْينِ{: وقوله



  .من امللوك" املِلكني: "ن عباس يقولوكان اب. من املالِئكة" امللَكَني"الفّراء يقرءون 
ُهَما َما ُيفَرِّقُونَ بِِه{: وقوله   }...فََيَتَعلَُّمونَ ِمْن

ومن : مث قال. أما السِّْحر فمن عمل الشياطني، فيتعلمون من امللكني كالما إذا قيل أُخِّذَ به الرجلُ عن امرأته
َوَما {: ليست جبواب لقوله} فََيَتَعلَُّمونَ، َنْحُن ِفْتَنةٌ فَالَ َتكْفُْرإِنََّما {. ال تكفر: قول امللكني إذا ُتعلِّم منهما ذلك

. فيتَعلَُّمون ما يضرهم وال ينفعهم؛ فهذا وجه} ُيَعلُِّمونَ النَّاَس السِّحَْر{: إمنا هى مردودة على قوله} ُيَعلَِّماِن
علَُّمونَ َما َيُضرُُّهْم، وكأنه أجود الوجهني ىف ف} إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ{: متصلة بقوله" فََيتعلَُّمونَ"ويكون  يأَْبْون فَيَت
  .واهللا أعلم. العربية
  }...َولَقَْد َعِلُمواْ لََمنِ اْشَتَراُه{: وقوله

وال . ىف موضع رفع وهى جزاء؛ ألن العرب إذا أحدثت علىاجلزاء هذه الالم صّيروا فعله على جهة فَعل} َمْن{
ا : ل كراهة أن حيدث على اجلزاء حادث وهو جمزوم؛ أال ترى أهنم يقولونيكادون جيعلونه على َيفْع سل عّم

ىف تأويل جزاٍء وقد وقع ما قبلها عليها، " ما"ال آتيك ما عشت، وال يقولون ما تعش؛ ألن : شئت، وتقول
 -ب شيئا وإن كانت ال ُتعرِّ -فصرفوا الفعل إىل فَعل؛ ألن احلزم ال يستبني ىف فَعل، فصّيروا حدوث الالم 

وإما بـ " ال"إّما بالمٍ، وإما بـ  -يريد تستقبل به  - كالذى ُيَعرِّب، مث صّيروا جواب اجلزاء مبا ُتلْقى به اليمني 
ا ذلك لك بضائع، وىف ": ما"فتقول ىف " ما"وإّما بـ " إنّ"  -لئن أتيتىن إنّ ذلك ملشكور لك ": إِنّ"لئن أتيتىن م

وىف " لَِئْن أُْخرُِجوا الَ َيخُْرُجونَ َمَعُهْم": "ال"وىف  - بالياء ليفرق بينها وبني ألن ال يكتب لئن إال : قال الفراء
: وإمنا صّيروا جواب اجلزاء كجواب اليمني ألن الالم الىت دخلت ىف قوله} َولَِئْن َنَصُروُهْم لَُيَولُّنَّ األَْدَباَر{الالم 

إمنا هى الم } لَِئْن أُْخرُِجوا{: وىف قوله} لََما آَتْيُتكُْم ِمْن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة{: هوىف قول} َولَقَْد َعِلُمواْ لََمنِ اْشَتَراُه{
اليمني؛ كان موضعها ىف آخر الكالم، فلّما صارت ىف أوله صارت كاليمني، فلُقيت مبا ُيلْقَى به اليمني، وإن 

  :يك، وقال الشاعرلئن تقم ال يقم إل: أظهرت الفعل بعدها على يفعل جاز ذلك وجزمته؛ فقلت
  لََيْعلَُم ربِّى أنّ َبيِْتى واسُِع* لَِئْن َتُك قد ضاقْت عليكم ُبيوُتكُْم 

  :وأنشدىن بعُض بىن ُعقَيل
ا ُحدِّثَْتُه اليوَم صاِدقاً    أَُصْم ىف هنارِ الْقَْيِظ ِللشَّمسِ باِديَا* لِئن كان م
رِ ِمن * وأَْركَْب ِحماراً بني َسْرجٍ وفَْرَوٍة    اخلاتامِ ُصْغَرى ِشماِلَياوأُْع

لئن كان كذا آلتينك، وتوهم إلغاء الالم كما : فألقى جواب اليمني من الفعل، وكان الوجه ىف الكالم أن يقول
  :قال االخر

ُر* فَالَ َيْدُعنِى قَْوِمى َصرِحياً لُِحرٍَّة    لئْن كُنُت مقتوالً وَيْسلَُم عاِم
  :، أال ترى أن الشاعر قد قال"إِنْ" الكالم حىت صارت مبنزلة  ملغاة، ولكنها كثرت ىف" لئن"فالالم ىف 

ا* فَلِئْن قوٌم أصاُبوا ِغرَّةً    وأََصْبنا من زماٍن َرقَقَ
  ِلَصنِيعني ِلَبأْسٍ وُتقَى* لَلَقْد كانوا لََدى أزمانَِنا 

وأنشدىن بعض بىن . منهاحىت صارت كأهنا " لَقَد"الما أخرى لكثرة ما تلزم العرب الالم ىف " لَقَد"فأدخل على 



  :أسد
ا* لََدْدتُُهُم النَّصِيحةَ كلَّ لَدٍّ    فََمجُّوا النُّْصح مث ثََنْوا فقَاُءو
  وال ِلِلَما بِهِم أبداً َدواُء* فَالَ واللِّه ال ُيلْفَى ِلَما بِى 

  :ومثله قول الشاعر
ِه    ُمتضاِئلُ َضعيُف الكالمِ َشْخُصُه* كََما ما امرٌؤ ىف َمْعَشرٍ غريِ َرْهِط

  :وقال األعشى. ىف الكالم فصارت كأهنا منها" كما"أخرى لكثرة " ما"مث زاد معها " كما: "قال
اِء القومِ َنْنَتِفلُ* لَِئْن ُمنِيَت بِنا عن ِغبِّ َمْعَركٍة    ال ُتلِْفَنا ِمن ِدم

ولكنه ملَّا جاء بعد حرٍف ُيْنوى به } نَ َمَعُهْملَِئْن أُْخرُِجوا الَ َيخُْرُجو{: والوجه الرفع كما قال اهللا" ال تلِفنا"فجزم 
  ):عن العرب(وأنشدىن القاسم بن َمْعنٍ . اجلزُم ُصيِّر جزما جوابا للمجزوم وهو ىف معىن رفع

  أََمامَك بيٌت ِمْن ُبيوِتى سائُِر* َحلَفُْت له إِنْ ُتْدِلجِ اللَّْيلَ ال َيَزلْ 
آتيك كى : ومثله فىالعربية. ا جاء بعد اجملزوم ُصيِّر جوابا للجزمواملعىن حلفت له ال يزال أمامك بيٌت، فلم

  ).إن ُتحّدثْىن حبديث أَمسْعه منك، فلما جاء بعد اجملزوم جزم(
  

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َوِللكَاِفرِيَن َعذَاٌب أَِليٌم َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتقُولُواْ َراِعَنا َوقُولُواْ اْنظُْرَنا َواْسَمُعواْ { 
  
  }...َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتقُولُواْ َراِعَنا َوقُولُواْ اْنظُْرَنا{: قوله

وذلك أهنا كلمة باليهودية شتم، فلّما مسعت " الَ َتقُولُوا راُعوَنا"قراءة عبداهللا ) وىف(هو من اِإلرعاء واملراعاة، 
ا نسّبه ىف أنفسنا : يانّىب اهللا راعنا، اغتنموها فقالوا: لى اهللا عليه وسلم يقولوناليهوُد أصحاَب حممد ص قد كن

راِعنا، ويضحك : فنحن اآلن قد أمكننا أن نظهر له السَّبَّ، فجعلوا يقولون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
جل إال ضربت عنقه، فأنزل اهللا واهللا ال يتكلم هبا ر: بعضهم إىل بعض، ففطن هلا رجلٌ من األنصار، فقال هلم

" الَ َتقُولُوا َراِعناً: "وقد قرأها احلسن البصرّى. ينهى املسلمني عنها؛ إذْ كانت سّباً عند اليهود} الَ َتقُولُواْ َراِعنَا{
  .قالوا خريا وقالوا شّرا: ال تقولوا ُحْمقا، وينصب بالقول؛ كما تقول: بالتنوين، يقول

يريد } أَْنظِْرنِى إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ] قَالَ[{): قال اهللا(أخِّرنا، ): أَْنِظرنا(و. أى انتظرنا} ظُْرَناَوقُولُواْ اْن{: وقوله
خفيفة } ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنظُُروَنا َنقَْتبِْس ِمْن ُنورِكُْم] َيْوَم َيقُولُ املَُناِفقُونَ َوالْمناِفقَاُت[{وىف سورة احلديد ، أخِّرىن

  .على معىن التأخري" ِللَِّذيَن آَمُنوا أَْنِظُروَنا: "وقرأها محزة الزّيات. معىن االنتظار األِلف على
  
كُْم َواللَُّه َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه مَّا َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوالَ الُْمْشرِِكَني أَن ُيَنزَّلَ َعلَْيكُْم مِّْن َخْيرٍ مِّن رَّبِّ{ 

  }َمن َيَشآُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ 
  

  }...مَّا َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوالَ الُْمْشرِِكَني{: وقوله



تريد ما يوّد الذين [كان صوابا " الِّذيَن كَفَروا"رفعاً مردودةً على " املشركون"ومن املشركني، ولو كانت : معناه
ِمَن ] َيأَيَُّها الِّذيَن آَمُنوا الَ َتتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُْم ُهُزواً َولَِعباً[{: ، ومثلها ىف املائدة]املشركون كفروا وال

ْبِلكُْم َوالْكُفَّاَر أَْوِلَياَء : بداهللا، وهى ىف قراءة ع]والكفارِ، والكفاَر: [، قُرئت بالوجهني}الَِّذيَن أُوُتوا الِكتَاَب ِمْن قَ
ىف موضع خفض } لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوالُْمْشرِِكَني{: وكذلك قوله". وِمن الكفّارِ أوِلياء"

  .ومن املشركني، ولو كانت رفعا كان صوابا؛ ترّد على الذين كفروا: }ِمن أَهلِ الِكتابِ{: على قوله
  
  }نِسَها َنأِْت بَِخْيرٍ مِّْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُن{ 
  

ْو ُننِسَها{: وقوله   }...َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَ
ِمْن آَيٍة أَْو َنْنَسْخها َنجِئْ  َماُنْنِسَك: "عامة القّراء جيعلونه من النسيان، وىف قراءة عبداهللا) أَْو ُنْنِسَها - أَْو ُنْنِسئَْها (

. ، فهذا يقّوى الّنسيان"َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُنْنِسكََها: "وىف قراءة سامل موىل أىب حذيفة" بِِمثْلها أَْو َخْيرٍ ِمنها
على  -دمها أح: والّنسيان ها هنا على وجهني. والّنسخ أن ُيعَمل باآلية مث َتنزل األخرى فيعمل هبا وُتترك األوىل

 -والوجه اآلخر . يريد تركوه فتركهم} نُسوا اللََّه فََنِسَيُهْم{: الترك؛ نتركها فال ننسخها كما قال اهللا جل ذكره
َيهمز يريد " أَْو َنْنَسأَْها: "وكان بعضهم يقرأ} َواذْكُْر َربََّك إِذَا َنِسيَت{: من الّنسيان الذى ينسى، كما قال اهللا

وحّدثىن قيس عن هشام بن عروة بإسناد برفعه إىل النّىب : حدثنا الفّراء قال. يئة؛ وكلٌّ حسننؤخرها من النَِّس
  ".يرحم اهللا هذا، هذا أذكرىن آياٍت قد كنت أُنِسيتهّن: "صلى اهللا عليه وسلم أنه مسع رجال يقرأ فقال

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َرسُولَكُْم كََما ُسِئلَ ُموَسى ِمن قَْبلُ َوَمن َيَتَبدَّلِ الْكُفَْر بِاِإلَمياِن فَقَْد َضلَّ َسَوآَء السَّبِيلِ  أَْم ُترِيُدونَ أَن َتْسأَلُواْ{ 
  

  }...أَْم ُترِيُدونَ أَن َتْسأَلُواْ َرُسولَكُْم{: وقوله
. واألخرى أن ُيْستفهم هبا" أّى"أن تفّرق معىن : تكون رّدا على االستفهام على جهتني؛ إحدامها) ىف املعىن) (أَْم(

فلو ابتدأت كالما ليس قبله . فتكون على جهة النسق، والذى ُينوى هبا االبتداُء إالّ أنه ابتداء مّتصلٌ بكالم
امل َتْنزِيلُ الِْكتَابِ الَ َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ {: كالٌم، مث استفهمت مل يكن إالّ باألِلِف أو هَبلْ؛ ومن ذلك قول اهللا

وليس قبلها استفهام، فهذا دليل على أهنا استفهاٌم مبتدأ على كالمٍ " أَْم"، فجاءت }أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه. الَِمَنيالَْع
بله : فإن شئت جعلته على مثل هذا، وإن شئت قلت} أَْم ُترِيُدونَ أَن َتْسأَلُواْ َرسُولَكُْم{: وأّما قوله. قد سبقه ق

لِّ َشْىٍء قَِديَر{: اهللا استفهام فُرّد عليه؛ وهو قول َمالََنا الََنَرى رَِجاالً {: وكذلك قوله. }أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللَّه َعلَى كُ
فإن شئت جعلته استفهاما مبتدأ قد سبقه } اتََّخذَْناُهْم ِسْخرِيا أَْم َزاغَْت َعْنُهُم اَألْبَصاُر. كُّنا َنُعدُُّهم مَِّن اَألْشَرارِ

" أَتََّخذَْناُهْم سخْرِّياً: "وقد قرأ بعض القُّراء} َمالََنا الَ َنَرى رَِجاالً{: جعلته مردودا على قولهكالٌم، وإن شئت 
ا جتىُء مع األلف؛ وكلٌّ صواب" أَْم"بقطع األلف ِلينسِّق عليه " أَتََّخذْناُهْم ِسخْرِّياً"يستفهم ىف  . ألن أكثَر م

والتفسري فيهما } أَْم أََنا َخْيٌر ِمْن َهذَا{: مث قال} ِه اَألْنَهاُر َتْجرِى ِمْن َتْحِتىأَلَْيَس ِلى ُملُْك ِمْصَر َوَهِذ{: ومثله



بلَنا حق : إذا سبقها استفهام ال تصلح أىٌّ فيه على جهة بل؛ فيقولون" أَْم"ورّبما جعلِت العرُب . واحد هل لك ِق
  .أم أنت رجلٌ معروٌف بالظّلم

  :لم؛ وقال الشاعربل أنت رجلٌ معروف بالظُّ: يريدون
  أَمِ النَّْوُم أَْم كُلٌّ إِلَّى َحبِيٌب* فََواللِّه ما أْدرِى أََسلَْمى َتَغّولَْت 

  ].بل كلّ إىلّ حبيب[معناه 
اضرب : كقولك" إِْحَدى"، و "أَحٌد"فيجعلوهنا نَسقاً ُمفرِّقة ملعىن ما صلحت فيه " أَْو"وكذلك تفعل العرب ىف 
إذا وقعت ىف كالم ال يراد به أحٌد وإن صلحت جعلوها على جهة بل؛ كقولك ىف أحدمها زيدا أو عمرا، ف

فقد َدلّك هذا على أن الرجل قد رجع عن أمره األّولِ . اذهب إىل فالٍن أو َدْع ذلك فال تربح اليوم: الكالم
  :وأنشدىن بعض العرب} يُدونََوأَْرَسلَْناُه إِلَى ِمائَِة أَلٍْف أَْو َيزِ{: ؛ ومنه قول اهللا"بل"ىف معىن " أو"وجعل 

  وُصوَرِتها أَْو أَْنِت ىف الَْعْينِ أَْملَُح* َبَدْت ِمثْلَ قَْرِن الّشمسِ ىف َرْوَنقِ الضُّحى 
  .بل أنِت: يريد
  }...فَقَْد َضلَّ َسَوآَء السَّبِيلِ{: وقوله

  .ت سواءكأتي: ىف مذهب غري؛ كقولك للرجل" سواء"ىف هذا املوضع قصد، وقد تكون " سواء"و 
  
ا َتَبيََّن لَُهُم  َودَّ كَِثٌري مِّْن أَْهلِ الِْكَتابِ لَْو َيُردُّوَنكُم ِمْن َبْعِد إَِميانِكُْم كُفَّاراً َحَسداً مِّْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم{  مِّن َبْعِد َم

  }ى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر الَْحقُّ فَاْعفُواْ َواْصفَُحواْ َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه إِنَّ اللََّه َعلَ
  

  }...كُفَّاراً{: وقوله
هو : كاملفسِّر مل ُينصْب على أنه نعٌت للكفار، إمنا هو كقولك للرجل) َحَسداً: (ها هنا انقطع الكالُم، مث قال
  .يريد بك الشر حسدا وبغيا

  }...مِّْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم{:وقوله
  .من ِقَبل أنفسهم مل يؤمروا به ىف كتبهم

  
  }ن كُْنُتْم َصاِدِقَني َوقَالُواْ لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِالَّ َمن كَانَ ُهوداً أَْو َنَصاَرى ِتلَْك أََمانِيُُّهْم قُلْ َهاُتواْ ُبْرَهاَنكُْم إِ{ 
  

  }... َوقَالُواْ لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِالَّ َمن كَانَ ُهوداً أَْو َنَصاَرى{: وقوله

إِالّ َمْن كان : "وهى ىف قراءة أُىبٍّ وعبداهللا. الياء الزائدة ورجع إىل الفعل من اليهودّية يريد يهودّيا، فحذف
 -من النوق  -) ممدود، وهو مثل حاِئل ممدود(وقد يكون أن جتعل اليهود مجعاً واحُده هاِئد " يهوِديا أو نصرانِّيا

  .وُحول، وعاِئط وُعوط وِعيط وُعوطَط
  

  )البقرة ( سورة  املعاين الواردة يف آيات



ي َخَرابَِهآ أُْولَاِئَك َما كَانَ لَ{  ا اْسُمُه َوَسَعى ِف ُهْم أَن َيْدُخلُوَهآ إِالَّ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن مََّنَع َمَساجَِد اللَِّه أَن ُيذْكََر ِفيَه
  }َخآِئِفَني لَُّهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 

  
  }...أُْولَاِئَك َما كَانَ لَُهْم أَن َيْدُخلُوَهآ إِالَّ َخآِئِفَني{: وقوله

وإمنا أظهر اهللا عليهم املسلمني ىف زمن عمر . هذه الرُّوُم كانوا غََزوا بيت املقدس فقتلوا وحّرقوا وخّربوا املسجد
  .لقِتلواتكن الروم تدخله إال مستخِفني، لو ُعِلم هبم ) ومل(فبنوه،  -رمحه اهللا  -

  }...لَُّهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي{ : وقوله
تلوا مقاِتلَتهم، وسبَوا الذرارى والنساء، فذلك اخلزى: يقال   .إن مدينتهم األوىل أظهر اهللا عليها املسلمني فق
  }...َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم{: وقوله

  .بعد يقول فيما وعد اهللا املسلمني من فتح الروم، ومل يكن
  
  }َوقَالُواْ اتََّخذَ اللَُّه َولَداً ُسْبحَاَنُه َبل لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ { 
  

  }...كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ{: وقوله
  .يريد مطيعون، وهذه خاّصة ألهل الطاعة ليست بعاّمة

  
  }َضى أَْمراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرضِ َوإِذَا قَ{ 
  

  }...فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ{: وقوبه

َوَيْوَم َيقُولُ كُْن فََيكُونُ {: وكذلك قوله]. فإمنا يقول فيكون" [يقول"رفٌع وال يكون نصبا، إمنا هى مرودة على 
فإهنا نصب، } إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْىٍء إِذَا أََرْدَناُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونَ{:  ىف النحلوأّما الىت. رفٌع ال غري} قَْولُُه الَْحقُّ

والرفع صواٌب، . نصٌب؛ ألّنها مردوةٌ على فعل قد ُنصب بأن، وأكثر القّراء على رفعهما" يس"وكذلك الىت ىف 
فسيكون ما أراد : فقد متّ الكالم، مث قال} اُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْنإِذَا أََرْدَن{: وذلك أن جتعل الكالم مكتفيا عند قوله

  .وإّنه ألحبُّ الوجهني إىلّ، وإن كان الكسائّى ال ُيجيز الرفَع فيهما ويذهُب إىل النَّسق. اهللا
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ا {  ْبِلهِْم مِّثْلَ قَْوِلهِْم َتَشاَبَهْت قُلُوُبُهْم َوقَالَ الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ لَْوالَ ُيكَلُِّمَن اللَُّه أَْو َتأِْتيَنآ آَيةٌ كَذَِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمن قَ
  }قَْد َبيَّنَّا اآلَياِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

  
  }...َتَشاَبَهْت قُلُوُبُهْم{: وقوله
جيوز تّشاهبت بالتثقيل؛ ألّنه ال يستقيم دخول  وال. فجعله اشتباها. تشاهبت قلوهبم ىف اتفاقهم على الكفر: يقول

فتدغم ) عن قليل(تتشابه : وإمنا جيوز اإلدغام إذا قلت ىف االستقبال. تاءين زائدتني ىف تفاعلت وال ىف أشباهها



  .التاء الثانية عند الشني
  
  }بِ الَْجِحيمِ إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبِشرياً َوَنِذيراً َوالَ ُتسْأَلُ َعْن أَْصَحا{ 
  

  }...َوالَ ُتْسأَلُ َعْن أَْصَحابِ الَْجِحيمِ{: وقوله
ّى بن احلسني جزما، وقرأها بعض أهلِ املدينة جزما، وجاء التفسري ] وأبو جعفر[قرأها ابن عباس  حممد بن عل

َت ُتْسئلُ، وىف ولس: على رفعها علىاخلرب] بعد[والقّراء . على فتح التاء على النهى] إال أنّ التفسري[بذلك، 
  .ومها شاهدان للرفع" ولن ُتسألَ: "وىف قراءة عبداهللا" وما ُتسألُ"قراءة أّىب 

اَعةٌ َوالَ ُه{    }ْم ُينَصُرونَ َواتَّقُواْ َيْوماً الَّ َتْجزِي َنفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئاً َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها َعْدلٌ َوالَ َتنفَُعَها َشفَ
  

  }...ِمْنَها َعْدلٌ َوالَ ُيقَْبلُ{: وقوله
  .ِفْديةٌ: يقال

  
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

لَ َوِمن ذُرِّيَّ{  ِتي قَالَ الَ َيَنالُ َعْهِدي َوإِِذ اْبَتلَى إِبَْراِهيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَالَ إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماماً قَا
  }الظَّاِلِمَني 

  
  }...َوإِِذ اْبَتلَى إِْبَراهِيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت{: هوقول
أمره خباللٍ عشرٍ من السُّّنة؛ مخٌس ىف الرأس، ومخس ىف اجلسد؛ فأما الالتى ىف الرأس فالفَْرق، وقّص : يقال

ظافر، وأما الالتى ىف اجلسد فاِخلتان، وَحلْق العانة، وتقليم األ. الّشارب، واالستنشاق، واملضمضة، والسِّواك
  .َواالستنجاء* َويقال للواحد ُرفْغ : * قال الفّراء. ونتف الُرفَْغني يعىن اإلبطني

: ُيهتَدى هَبْديك وُيسّنت بك، فقال: }إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماماً{: عمل هبّن؛ فقال اهللا تبارك وتعاىل: }فَأََتمَُّهنَّ{
  .على املسئلة} َوِمن ذُرِّيَِّتي{ربِّ 
  }...الَ َيَنالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني{ :وقوله
وقد فّسر هذا ألن ما ". الََينَالُ َعْهِدى الظَّاِلُمونَ: "وىف قراءة عبداهللا. ال يكون للمسلمني إمام مشرك: يقول

  .نلت خريك، ونالىن خُريك: نالك فقد نِلته، كما تقول
  
ناً َواتَِّخذُواْ ِمن مَّقَامِ إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى َوَعهِْدَنآ إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيلَ أَن طَهَِّرا َوإِذْ َجَعلَْنا الَْبْيَت َمثَاَبةً لِّلنَّاسِ َوأَْم{ 

  }َبْيِتَي ِللطَّاِئِفَني َوالَْعاِكِفَني َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد 
  



  }...َوإِذْ َجَعلَْنا الَْبْيَت َمثَاَبةً لِّلنَّاسِ{: وقوله
  .واملثابة ىف كالم العرب كالواحد؛ مثل املقام واملقامة. من كل مكان: أراد - املثابة واملثاب من  -يثوبون إليه 

  }...َوأَْمناً{: وقوله
إن من جىن جناية أو أصاب حّدا مث عاذ باحلرم مل ُيقَم عليه حّده حىت خيرج من احلرم، ويؤمر بِأَالَّ خيالَط : يقال

ومّن جىن من أهل احلرم جناية أو أصاب . ليقام عليه احلّد، فذلك أمنه) جحىت خير(وال يباَيع، وأن يضيَّق عليه 
  .حّدا أقيم عليه ىف احلََرم

  }...َواتَِّخذُواْ ِمن مَّقَامِ إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى{:وقوله
: قولففتح اخلاء كان خربا؛ ي" واتََّخذوا"، ومن قرأ ]والتفسري مع أصحاب اجلزم[وقد قرأت القُرَّاء مبعىن اجلزم 

  .جعلناه مثابة هلم واختذوه مصلى، وكلّ صواب إن شاء اهللا
  }...أَن طَهَِّرا َبْيِتَي{: وقوله
  .من األصنام أالّ تعلَّق فيه: يريد
  }...ِللطَّاِئِفَني َوالَْعاِكِفَني{: وقوله

  .يعىن أهل اإلسالم} والرُّكَّعِ السُُّجوِد{يعىن أهله 
  
اجَْعلْ َهاذَا َبلَداً آِمناً َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ قَالَ  َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ{ 

ُه قَِليالً ثُمَّ أَْضطَرُُّه إِلَى َعذَابِ النَّارِ َوبِئَْس الَْمِصُري    }َوَمن كَفََر فَأَُمتُِّع
  

  }..َوَمن كَفََر{: وقوله
َومْن كَفََر فَُنَمتُِّعه قَِليالً ثُمَّ َنْضطَرُُّه إىل عذابِ "وىف قراءة أَُبّى . على اخلرب} فَأَُمتُِّعُه{اهللا تبارك وتعاىل من قول 

وَمْن كَفَر "َرّب : وكان ابن عباس جيعلها مّتصلة مبسئلة إبراهيم صلى اهللا عليه على معىن). فهذا وجه" (النارِ
يريد مث اْضطَرِْره؛ فإذا تركت التضعيف نصبت، وجاز ىف هذا ). منصوبة موصولة" (هفأْمِتْعه قليال مث اضطَرَّ

بكسر األلف كما " فَإِْمِتُعه قِليال مث إضطَرُّة: "وقرأ حيىي بن َوثَّاب. املذهب كسر الراء ىف لغة الذين يقولون ُمدِِّه
  .أَنا إعلَم ذلك: تقول

  
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َعِليُم َوإِذْ َيْرفَُع إِْبَراِهيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت َوإِْسَماِعيلُ َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّآ إِنََّك أَنَت السَِّميُع الْ{ 
  

  }...َوإِذْ َيْرفَُع إِْبَراِهيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت َوإِْسَماِعيلُ{: وقوله
ويقال المرأة . ، ومن النساء اللواتى قد قعدن عن احمليض قاعد بغري هاءواحدهتا قاعدة. يقال هى إساس البيت

  .الرجل قعيدته
  }...َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّآ{:وقوله



  ".ويقوالِن ربنا"وهى ىف قراءة عبداهللا . يقوالن ربنا: يريد
  
  }لََّك َوأَرَِنا َمَناِسكََنا َوُتْب َعلَْيَنآ إِنََّك أَنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم  َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك َوِمن ذُرِّيَِّتَنآ أُمَّةً مُّْسِلَمةً{ 
  

  }...َوأَرَِنا َمَناِسكََنا{: وقوله
ضمَّهم إىل نفسه، فصاروا كاملتكلّمني عن " وأرِنا. "ذهب إىل الذُّرِّيَّة" وأَرِِهم مناِسكهم: "وىف قراءة عبداهللا

  .رجع إىل الذُّرِّيَّة خاّصة} وابعث فيهم رسوال{: لهأنفسهم؛ يدلّك على ذلك قو
  
  }َرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني َوَمن َيْرغَُب َعن مِّلَِّة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمن َسِفَه َنفَْسُه َولَقَِد اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا َوإِنَُّه ِفي اآلِخ{ 
  

َه َنفَْسُه{: وقوله   }...إِالَّ َمن َسِف

وهى من املعرفة كالنكرة، ألنه } بِطرت مِعيشتها{: وكذلك قوله. وهى َمْعرِفة) َنفْسه(قع سِفه على العرب تو
ُه َنفْساً{: ِضقت بِه ذَْرعا، وقوله: مفسِّر، واملفسِّر ىف أكثر الكالم نكرة؛ كقولك ْبَن لَكُْم َعْن َشىٍء مِّْن } فَإنْ ِط

ضقت جاء الَّذْرع مفسرا : مَّا جعلت الِضيق مسَندا إليك فقلتضاق ذَْرعى به، فل: فالفعل للذَْرع؛ ألنك تقول
دخلِت الدار لتدلّ على أن السعة فيها الىف الرَُّجل؛ وكذلك . هو أوسعكم دارا: ألن الضيق فيه؛ كما تقول

إمنا الفعل  ]أكثر ظنِّى وِثقت بالثاء: قال أبو عبداهللا[َوِفقْت،  -أو  -قد َوجِْعَت َبطَْنك، ووِثقَْت رأيك : قوهلم
لألمر، فلمَّا أُسند الفعل إىل الرُجل صلح النصب فيما عاد بذكره على التفسري؛ ولذلك ال جيوز تقدميه، فال 

رأَيه َسِفَه زيٌد، كما ال جيور دارا أنت أوسعهم؛ ألنه وإن كان معرفة فإنه ىف تأويل نكرة، ويصيبه النصب : يقال
  .ىف موضع نصب النكرة وال جياوزه

  )البقرة (  الواردة يف آيات سورة املعاين
أَْم كُنُتْم * ْنُتم مُّْسِلُمونَ َوَوصَّى بَِهآ إِبَْراِهيُم َبنِيِه َوَيْعقُوُب َيابَنِيَّ إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن فَالَ َتُموُتنَّ إَالَّ َوأَ{ 

ِه َما َتْعُبُدونَ ِمن َبْعِدي قَالُواْ َنْعُبُد اهلَك َواله آَباِئَك إِْبَراِهيمَ ُشَهَدآَء إِذْ َحَضَر َيْعقُوَب الَْمْوُت إِذْ قَالَ ِلَبنِي
  }َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسَحاَق اهلاً َواِحداً وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

  
  }...َوَوصَّى بَِهآ إِْبَراهِيُم َبنِيِه{: وقوله

  .لكالموكالمها صواٌب كثٌري ىف ا" وأَوصى"ىف مصاحف أهل املدينة 
  }...َوَيْعقُوُب{ : وقوله

أَنْ َيا بَنىَّ إن اهللا اصطفى لكم : "وىف إحدى القراءتني قراءة عبداهللا أو قراءة أَُبىٍّ. أى ويعقوُب وّصى هبذا أيضا
الوصيَّة : فمن ألقاها قال. ، وكلّ صواب"أن"وليس ىف قراءتنا " بأن"يريد وّصاهم " أن"يوقع وصى على " الدين

: كالم رجع إىل القول جاز فيه دخول أَنْ، وجاز إلقاء أنْ؛ كما قال اهللا عزَّ وجلَّ ىف النساءقول، وكلّ 
  :ألن الوصيَّة كالقول؛ وأنشدىن الكسائى} يوصِيكم اللُّه ىف أوالِدكم ِللذكرِ مثل حظِّ األنثيني{



  ىل َشَجنان َشجن بنجد* إىن سأُبدى لك فيما أُبدى 
  *وشَجن ىل ببالد الِسْند * 

} َوَعَد اللُّه الَّذيَن آمُنوا وَعِملوا الصاِلحاِت ِمْنهم مغِفرةً{ألن اإلبداء ىف املعىن بلسانه؛ ومثله قول اهللا عّز وجلّ 
  .فعلى َهذا ُيبىن ما ورد من حنوه. ألن الِعَدة قول
ا ي: إمنا أراد: وقول النحوّيني كون ىف معىن القول أن فأُلِقيْت ليس بشىء؛ ألن هذا لو كان جلاز إلقاؤها مع م

  .وغريه
ا يكون معناه معىن القول مث ظهرت فيه أن فهى منصوبة األلف وإذا مل يكن ذلك . وإذا كان املوضع فيه م

  .احلرف يرجع إىل معىن القول سقطت أن من الكالم
وحاً إىل قَْوِمه أَنْ أَنِذر إنَّا أَْرَسلَْنا ُن{: فأّما الذى يأتى مبعىن القول فتظهر فيه أن مفتوحة فقول اهللا تبارك وتعاىل

} أَنْ الَ َيْدُخلنا. فاْنطَلَقُوا وهم َيَتَخافَُتونَ{وكذلك قوله . جاءت أن مفتوحة؛ ألن الرسالة قول} قومك
. }وآِخُر َدْعَواُهْم أَِن احلمُد ِللّه{منه قول اهللا . وهو كثري. وكذلك كلّ ماكان ىف القرآن. والتخافت قول

  .األذان قول، والدعوى قول ىف األصل} ]َعلَى الظَّاِلمني[ُمَؤذِّنٌ َبْيَنُهْم أَنْ لَْعَنةُ اللِّه فَأَذَّنَ {: ومثله

ولو َتَرى إِذ اجملرِمون ناِكُسوا ُرُءوِسهِم ِعنَد َرّبهِم َربََّنا {وأّما ما ليس فيه معىن القول فلم تدخله أن فقول اهللا 
م يدلّ على القول أضمرت القول فأسقطت أن؛ ألن ما بعد القول حكاية كال" أبصرنا"فلّما مل يكن ىف } أَْبصِرَنا

ومنه . يقولون أخرجوا: معناه. }واملالِئكةُ باِسطوا أَيِديهم أَخرِجوا أَنفسكم{ومنه قول اهللا . ال حتدث معها أن
َربََّنا َتقَبَّلْ "معناه يقوالِن . }َنا َتقَبَّلْ ِمّناوإِذْ َيْرفَُع إِبراهِيُم القَواِعَد ِمن البيِت وإِمسِعيلُ َربَّ{: قول اهللا تبارك وتعاىل

  .فِقس هبذا ما ورد عليك. وهو كثري" منَّا
  ].قَالُواْ َنْعُبُد اهلَك َواله آَباِئَك إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق اهلاً َواِحداً َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ :... وقوله[

ظّن أن العّم ال (أبيك : وكأن الذى قال. واحدا" وإِله أَبِيك"، وبعُضهم قرأ "ك وإِله آباِئكنعبد إِهل"قرأِت القُّراء 
والعرب جتعل األعمام كاآلباء، وأهلَ األّم . ، مث عّدد بعد األب العَّم"وإِله أبِيك إِبراِهيم"فقال ) جيوز ىف اآلباء
  .وذلك كثري ىف كالمهم. كاألخوال

  
  }وداً أَْو َنَصاَرى َتْهَتُدواْ قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني َوقَالُواْ كُوُنواْ ُه{ 
  

  }...قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً{: وقوله
؛ كان صوابا؛ وإن نصبتها بفعل مضمر كان صوابا" نكون"فإن نصبتها بـ . أمر اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم

  ".قل بل ِملّة إِبراِهيم"، وإمنا أمر اهللا النىب حممدا صلى اهللا عليه وسلم فقال "ِملّة إِبراِهيم"كقولك بل نّتبِع 

آ أُوِتَي ُموَسى اَألْسَباِط َوَمقُولُواْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَمآ أُْنزِلَ إِلَْيَنا َوَمآ أُنزِلَ إِلَى إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َو{ 
  }َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَّبِيُّونَ ِمن رَّبِّهِْم الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّْنُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

  
  }...الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّْنُهْم{: وقوله



  .يقول ال نؤمن ببعض األنبياء ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى
  )البقرة ( ين الواردة يف آيات سورة املعا
  }ِصْبَغةَ اللَِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغةً َوَنْحُن لَُه َعابِدونَ { 
  

  }...ِصْبَغةَ اللَِّه{: وقوله
ألن بعض النصارى كانوا إذا ُولد املولود جعلوه ىف ماء هلم " صبغة اِهللا"وإمنا قيل ، مردودة على اِمللَّلة، َنْصب

وهى اِخلَتانة، اختنت إبراهيم " ِصبغة اللِّه"قل . وكذلك هى ىف إحدى القراءتني. جيعلون ذلك تطهريا له كاخلتانة
يأمر هبا حممدا صلى اهللا عليه وسلم فجرت الِصْبغة على اِخلَتانة لَصبغهم " ِصبغة اللِّه: "صلىاهللا عليه وسلم فقال

فمن . َجدُّك الكَدُّك، وَجدَّك ال كَدَّك: ّة كان صوابا كما تقول العرب للالِغلْمان ىف املاء، ولو رفعت الصبغة واِمل
  .ومن نصب أضمر مثل الذى قلُت لك من الفعل. هى ِملَّة إبراهيم، هى صبغة اهللا، هو َجدُّك : رفع أراد

  
ونَ الرَّسُولُ َعلَْيكُْم َشهِيداً َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً لَِّتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى النَّاسِ َوَيكُ{ 

َعلَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما  كُنَت َعلَْيَهآ إِالَّ ِلَنْعلََم َمن َيتَّبُِع الرَُّسولَ ِممَّن َينقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه َوإِن كَاَنْت لَكَبَِريةً إِالَّ
  }إَِمياَنكُْم إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوٌف رَِّحيٌم  كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع

  
  }...َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً{: وقوله

ال، : بلّغت، فتقول أمَّته: إن كلّ نّىب يأتى يوم القيامة فيقول: يقال} لَِّتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى النَّاسِ{يعىن َعْدال 
، مث يأتى النىبُّ صلى اهللا )جياء بأّمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فيصدِّقون األنبياء ونبّيهم مث(فيكذّبون األنبياء، 

لَِّتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم {: عليه وسلم فيصّدق أمَّته، فذلك قوله تبارك وتعاىل
ٍة بِشهيٍد  فكيف إذا جِئنا ِمن{: ، ومنه قول اهللا}َشهِيداً   .}]وجئنا بك على هؤالء شهيدا[كل أمَّ
  }...َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع إَِمياَنكُْم{: وقوله

فقالوا للنىب صلى اهللا . أسند اإلميان إِىل األحياء من املؤمنني، واملعىن فيمن مات من املسلمني قبل أن حتوَّل القبلة
َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع {: على القبلة األوىل؟ فأنزل اهللا تبارك وتعاىلكيف بصالة إخواننا الذين ماتوا : عليه وسلم
قتلنا : قد قتلناكم وهزمناكم، تريد: يريد إمياهنم ألهنم داخلون معهم ىف امللَّلة، وهو كقولك للقوم} إَِمياَنكُْم

  .منكم، فتواجههم بالقتل وهم أحياء
  
ي السَّ{  َر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوَحْيثُ َما كُْنُتْم قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِف ْبلَةً َتْرَضاَها فََولِّ َوْجَهَك َشطْ َمآِء فَلَُنَولَِّينََّك ِق

لٍفََولُّواْ ُوُجوَِهكُْم َشطَْرُه َوإِنَّ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب لََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّبِّهِْم َوَما ال ا َيْعَملُونَ  لَُّه بَِغاِف   }َعمَّ
  

  }...فََولُّواْ ُوُجوَِهكُْم َشطَْرُه{: وقوله



  .ولِّ وجهك شطره، وتلقاءه، وُتَجاهه: حنوه وتلقاءه، ومثله ىف الكالم: يريد
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

اْ ِقْبلََتَك َوَمآ أَنَت بَِتابِعٍ ِقْبلََتُهْم َوَما َبْعُضُهم بَِتابِعٍ ِقْبلَةَ َبْعضٍ َولَِئْن أََتْيَت الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب بِكُلِّ آَيٍة مَّا َتبُِعو{ 
ا َجآَءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنََّك إِذَاً لَِّمَن الظَّاِلِمَني    }َولَِئنِ اتََّبْعَت أَْهَواَءُهم مِّن َبْعِد َم

  
  }...َب بِكُلِّ آَيٍة مَّا َتبُِعواْ ِقْبلََتَكَولَِئْن أََتْيَت الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتا{: وقوله

ولو ىف املعىن ماضية، ولئن مستقبلة، ولكن الفعل ظهر فيهما بفََعل فأُجيبتا جبواب . مبا جياب به لو) لئن(أجيبت 
لئن قمت ألقومنَّ، : باملستقبل مثل قولك) لئن(واجلواب ىف الكالم ىف . واحٍد، وُشبِّهت كلّ واحدة بصاحبتها

لو : لو قمت لقمت، وال تقول: وجتيب لو باملاضى فتقول. ئن أحسنت لُتكرمّن، ولئن أسأت ال ُيْحَسْن إليكول
فهذا الذى عليه ُيعمل، فإذا أُجيبت لو جبواب لئن فالذى قلت لك من لفظ ِفْعلَيهما باملضّى، أال . قمت ألقومنَّ

ولئن {بعدمها، وهى جائزة، فلذلك قال ) أتىَتفْعل ت(ولئن قمت، وال تكاد ترى ، لو قمت: ترى أنك تقول
ولو أهنم آمنوا {فقال ) لئن(جبواب ) لو(، وأجاب )لو(جبواب ) لئن(فأجاب } أرسلنا رِحيا فرأَْوه ُمْصفَّراً لَظَلُّوا
  .اآلية} واتقَْوا ملثوبة ِمن ِعنِد اهللا خري

  
الَْحقُّ ِمن * فُونَ أَْبَناَءُهْم َوإِنَّ فَرِيقاً مِّْنُهْم لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهْم َيْعلَُمونَ الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِ{ 

  }رَّبَِّك فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن 
  
  }...الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك... َوإِنَّ فَرِيقاً مِّْنُهْم لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهْم َيْعلَُمونَ{: قوله

املعىن أهنم ال يؤمنون بأن الِقْبلة الىت ُصرِف إليها حممد صلى اهللا عليه وسلم قبلة إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم 
فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن {، إهنا قبلة إبراهيم }الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك{يا حممد هو : فقال) احلقُّ(وعلى مجيع األنبياء، مث استأنف 

  .الشاّك: واملمترِى. كَّّن ىف ذلكفال تش: }الُْمْمَترِيَن
  
  }لََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوِلكُلٍّ وِْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتبِقُواْ الَْخْيَراِت أَْيَن َما َتكُوُنواْ َيأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً إِنَّ ال{ 
  

  }...َوِلكُلٍّ وِْجَهةٌ{: وقوله
والتولية ىف هذا املوضع إقبال، وىف . مولٍّ وجَهه إليها: مستقبِلها، الفعل ِلكلٍّ، يريد: }ُهَو ُمَولِّيَها{يعىن قبلة 

وانصرف ، انصرِف إىلّ، أى أقبِل إىلّ: وهو كقولك ىف الكالم. انصراف} ثُمَّ َولَّيتم ُمْدبِرين{، }يولُّوكُم األدبار{
، وكذلك قرأ أبو جعفر حممد بن علّى، "الَّهاهو ُمَو"وقد قرأ ابن عباس وغريه . إىل أهلك أى اذهب إىل أهلك

  .واهللا أعلم. واملعىن واحد. فجَعل الفعل واقعا عليه
  }...( )أَْيَن َما َتكُوُنواْ{: وقوله

، وأىٌّ ما، وحيث ما، وكيف ما، و : ، مثل قوله)ما(إذا رأيت حروف االستفهام قد ُوِصلت بـ  أينما، ومىت ما



كان األغلَب عليها االستفهاُم، وجاز فيها ) ما(فإذا مل توَصل بـ . ء ومل تكن استفهاماكانت جزا} أّياًمَََّا تدعوا{
  .اجلزاء

أَْيَن َما َتكُوُنواْ َيأِْت بِكُمُ {الفعلَ الذى مع أينما وأخواهتا، وجواَبه؛ كقوله : فإذا كانت جزاء جزْمَت الفعلني
كذلك قول اهللا . أينما تكن فآتيك: ىف مثله من الكالم فإن أدخلت الفاء ىف اجلواب رفعت اجلواب؛ فقلت} اللَُّه
  .}ومن كفر فَأُمتِّعه{ -تبارك وتعاىل  -

فإذا كانت استفهاما رفْعَت الفعل الذى يلى أين وكيف، مث جتزم الفعل الثاىن؛ ليكون جوابا لالستفهام، مبعىن 
مث أجاب االستفهام باجلزم؛ } ْنجِيِكم ِمن َعذابٍ أليمهل أَُدلُّكُْم على جتارٍة ُت{: اجلزاء؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل

  .}يغفْر لَكُْم ذنوَبكم{ -تبارك وتعاىل  -فقال 
لوال أًخَّْرتنِى إىل أَجلٍ قرِيبٍ { -تبارك وتعاىل  - فإذا أدخلت ىف جواب االستفهام فاًء نصبت كما قال اهللا 

  .فنصب} فأًصَّّدَق
جلزاء وقد أجبته بالفاء كان لك ىف العطف ثالثة أوجه؛ إن شئت رفعت فإذا جئت إىل الُعطُوف الىت تكون ىف ا

وجتعله ، وإن شئت جزمت. إن تأتىن فإىن أهل ذاك، وُتْؤَجُر وحتمُد، وهو وجه الكالم: العطف؛ مثل قولك
". َيذَْرُهممن يضِللِ اهللا فال هاِدى له و"وقد قرأت القّراء . والرفُع على ما بعد الفاء. كاملردود على موضع الفاء

َجْزم } إِنْ ُتْبُدوا الّصدقاِت فَنِِعمَّا ِهى وإنْ ُتْخفُوها وُتْؤُتوها الفقراَء فَْهَو َخْيٌر لَّكُْم وُيكَفِّرُْ{وكذلك . َرفْع وَجْزم 
  :ولو نصْبَت على ما تنصب عليه ُعطُوف اجلزاء إذا استغىن ألصبت؛ كما قال الشاعر. ورفع

  وُتْخَبأَ ىف جوِف الِعيابِ قُطُوُعها* َر ِمطَّيةٌ فإن َيْهِلِك النعمانُ ُتْع
ا بعد ما نصبت ترّده على األّول، كان صوابا؛ كما قال بعد هذا البيت   :وإن جزمت عطف

  ُضلوعها -أَو َتكاُد  -َتقَصَُّم ِمنها * وَتْنِحطْ َحَصانٌ آِخَر اللّيلِ َنْحطةً 
ب ىف الُعطُوف إذا مل تكن ىف جواب اجلزاء الفاُء، فإذا كانت وأكثر ما يكون النص. وهو كثري ىف الشعر والكالم

  .الفاُء فهو الرفع واجلزم

لَْوالَ {من ذلك قوله ىف املنافقني . وإذا أجبت االستفهام بالفاء فنصبت فانِصبِ العطوف، وإن جزمتها فصواب
؛ إذ كان الفعل إذا  على" وأَكُْن"رددت " أَخَّْرتَنِى إىل أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّق وأََكُْن موضع الفاء؛ الهنا ىف حملّ جزمٍ

ا بعدها، فتقول. وقع موقعها بغري الفاء ُجزم وهى ىف قراءة عبداهللا بن " وأكونَ: "والنصب على أن ترّده على م
وأرى ذلك صوابا؛ ألن الواو رمبا حذفت من الكَتاب : قال. بالواو، وقد قرأ هبا بعض القُّراء" وأكون"مسعود 

وُسلَيمن بطرح األلف والقراءةُ " الرمحن"تراد؛ لكثرة ما ُتْنقَص وُتزاد ىف الكالم؛ أال ترى أهنم يكتبون وهى 
اآلية، } َوَيْدُع اِإلْنسانُ بالّشرِّ{ومن قوله } َسَنْدُع الزَّبانِية{وقد أُسقطت الواو من قوله . بإثباهتا؛ فلهذا جازت

من اَأليكِة أِلفني فكتبوها ىف موضع ليكة، وهى ىف موضع آخر اَألْيكة،  وأسقطوا. والقراءة على نيَّة إثبات الواو
  ".وأكون من الصَّاِلحَني"والقُرَّاء علىالتمام، فهذا شاهد على جواز 

  :وقال بعض الشعراء
  أُصلُكُْم وأَْسَتْدرِْج َنَويّا* فأَبلُونِى َبِليََّتكُم لََعلِّى 

ضع الفاء املضمرة ىف لعلّى، وإن شئت جعلته ىف موضع رفع فإن شئت رددته إىل مو). وأستدرْج(فجزم 



باجلزم وهم ينوون " ال َيْحُزْنُهُم الفََزُع اَألكَْبر"وقد قرأ بعض القراء . فسكّْنت اجليم لكثرة تواىل احلركات
  .والرفع أحبُّ إىلَّ من اجلزم" أَُنلْزِْمكُموها وأَْنُتْم هلا كارِهون"الرفع، وقرءوا 

  }...)كُلٍّ وِْجَهةٌَوِل{: وقوله
وجِّه احلََجر، جَِهةٌ ّماله، : هذا أمر ليس له وِجهة، وليس له جِهة، وليس له َوْجه؛ ومسعتهم يقولون: العرب تقول

وّجه احلََجر فله جهة؛ : ومعناه. َضْعه غري هذه الوْضعة، والضِّعة، والَضَعة: ويقولون. ووِْجهةُ ّماله، وَوْجٌه ّماله
ولو . إذا رأيت احلجر ىف البناء مل يقع موقعه فأِدْره فإنك ستقع على جهته: ه ىف البناء يقولونوهو َمثَل، أصل
  .وجِّهه جِهَته لكان صوابا: نصبوا على قوله

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
كُْنُتْم فََولُّواْ ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه ِلئَالَّ َيكُونَ  َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوَحْيثُ َما{ 

كََمآ * ْم َولََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمْنُهْم فَالَ َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونِي َوألُِتمَّ نِْعَمِتي َعلَْيكُ
اْ كُْم َيْتلُواْ َعلَْيكُْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيكُْم َوُيَعلُِّمكُُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوُيَعلُِّمكُم مَّا لَْم َتكُوُنوأَْرَسلَْنا ِفيكُْم َرُسوالً مِّْن

  }َتْعلَُمونَ 
  

  }...ِلئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ{: وقوله
بلها؛ فإن كان كيف استثىن الذي: يقول القائل ا بعد إالّ خيالف ما ق ن ظَلَموا ىف هذا املوضع؟ ولعلهم توهَّموا أن م

وإن كان قد نفى عما قبلها الفعل ثبت ملا بعد ، ما قبل إالّ فاعال كان الذى بعدها خارجا من الفعل الذى ذُكر
 زيد، فزيد ذاهب، ذهب الناس إالّ زيدا، فزيد خارج من الذهاب، ومل يذهب الناس إال: إال؛ كما تقول

  .والذهاب مثَبت لزيد
وهو كما تقول ىف } فال َتْخَشْوُهْم{، فال حجَّة هلم ]إال الذين ظلموا منهم: معناه[} إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ{فقوله 
 حامدون إال الظامل لك املعتِدَى عليك، فإن ذلك ال يعتّد بعداوته وال بتركه احلمد] لك[الناُس كلّهم : الكالم

  .وقد ُسمِّى ظاملا. وكذلك الظامل ال حجَّة له. ملوضع العداوة

وال للذين } ِلئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ{: إال ىف هذا املوضع مبنزلة الواو؛ كأنه قال: وقد قال بعض النحويني
، فهذا صواب ىف التفسري، خطأ ىف العربية؛ إمنا تكون إال مبنزلة الواو إذ. ظلموا ا عطفتها على استثناء قبلها

الثانية أن ترجع على ) إالّ(ىل على فالن ألْف إال عشرة إال مائة، تريد بـ : فهنالك تصري مبنزلة الواو؛ كقولك
ذهب : فاملعىن له علّى ألف ومائة، وأن تقول. اللهّم إال مائة:األلْف، كأنك أغفلت املائة فاستدركتها فقلت

  :إال أباك وإال أخاك؛ كما قال الشاعر: فتستثىن الثاىن، تريد. ال أباكالناس إال أخاك، اللهّم إ
  داُر اخلليفة إال داُر َمرْوانا* ما باملدينِة دار غُري واحدٍة 

  .ما باملدينة دار إال دار اخلليفة ودار مروان: كأنه أراد
  }...َواْخَشْونِي{: وقوله

اب، وإمنا استجازوا حذف الياء ألن كسرة النون تدلّ اثبتت فيها الياء ومل تثبت ىف غريها، وكلّ ذلك صو
 - َربِّى أَكَْرَمنِ "عليها، وليست َتَهيَُّب العرب حذف الياء من آخر الكالم إذا كان ما قبلها مكسورا، من ذلك 



، يكتفى من وهو كثري" الداع"و" املُناد"ومن غري النون } أَُتِمدُّوَننِ بِمالٍ{: وقوله" الفجر"ىف سورة " أَهاَننِ -و 
بلها؛ مثل قوله وما أشبهه، وقد } َويْدُع اإلْنسانُ -َسَنْدُع الزَّبانيةَ {: الياء بكسرة ما قبلها، ومن الواو بضّمة ما ق

قد قالُ : قد َضَرُب، وىف قالوا: ُتسقط العرب الواو وهى واو َجماع، اكُتِفى بالضمَّة قبلها فقالوا ىف ضربوا
  :قيس؛ أنشدىن بعضهم  ذلك، وهى ىف هوازن وُعلْيا

  وال يألو هلم أحد ضرارا* إذا ما شاُء ضرُّوا من أرادوا 
  :وأنشدىن الكسائى

  كأهنم جبناحى طائر طاروا* مىت تقول َخلَْت من أهِلها الداُر 
  :وأنشدىن بعضهم

  وكان مع اَألِطباِء األَساة* فلو أَن األطّبا كانُ ِعنِدى 
  :ترةوتفعل ذلك ىف ياء التأنيث؛ كقول عن

  إِن يأْخذوِك تكحَِّلى وَتَخضَّبِ* إن العدّو هلم إِليك وِسيلة 

  .وهى دليل على األنثى اكتفاء بالكسرة) ياء التأنيث(حيذفون 
  }...كََمآ أَْرَسلَْنا ِفيكُْم{: وقوله

  ).مقّدم ومؤخَّر(كما أرسلنا، فهذ جواب : }فاذْكُرونِى أَذْكُْركُْم{: جواب لقوله
جوابا } اذكروىن{: أال ترى أنه قد جعل لقوله} أذكركم{: علها من ِصلَة ما قبلها لقولهجت: وفيها وجه آخر

بلها؛ ألنك تقول ىف الكالم ) كما(على أن الكاف الىت ىف ) فكان ىف ذلك دليل(جمزوما،  كما أحسنُت : ِلَما ق
وهو ىف العربية أنفذ . علت؛ ألن الكاف شرط، معناه افعل كما ف)أحسن(وال حتتاج إىل أن تشترط لـ . فأَحِسن

إذا أتاك فالن فأِته : من الوجه األّول مما جاء به التفسري؛ وهو صواب مبنزلة جزاء يكون له جوابان؛ مثل قولك
  .جوابني) ترضه(و ) فأِته(فقد صارت . ُتْرِضِه

  
  }فَاذْكُُرونِي أَذْكُْركُْم َواْشكُُرواْ ِلي َوالَ َتكْفُُروِن { 
  

  }...واْ ِليَواْشكُُر{: وقوله
نصحتك، ورمبا ِقيلتا؛ قال : وال يقولون. شكرت لك، ونصحت لك: شكرتك، إمنا تقول: العرب ال تكاد تقول

  :بعض الشعراء
  فهالّ شكرَت القوَم إذ مل تقاِتلِ* ُهُم َجمعوا ُبْؤَسى وُنْعَمى َعليكُُم 

  :وقال النابغة
  لديهِم وسائِلى رسوىل ومل َتنجْح* نصحُت بنِى عوٍف فلم َيَتقّبلوا 

  
  }َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي َسبيلِ اللَِّه أَْمَواٌت َبلْ أَْحَياٌء َولَِكن الَّ َتْشُعُرونَ { 



  
  }...َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي َسبيلِ اللَِّه أَْمَواٌت{: وقوله

وال جيوز ىف األموات النصب؛ . وات بل هم أحياءهم أم: ال تقولوا: َرفْع بإضمار َمكْنِّى ِمن أمسائهم؛ كقولك
ألن القول ال يقع على األمساء إذا أُضمرت ُوُصوفها أو أظهِرت؛ كما ال جيوز قلت عبَداهللا قائما، فكذلك ال 

جيوز نصب األموات؛ ألنك مضِمر ألمسائهم، إمنا جيوز النصب فيما قَبله القول إذا كان االسم ىف معىن قولٍ؛ من 
قلت كالما حسنا أو : فترى اخلري والشّر منصوبني؛ ألهنما قول، فكأنك قلت. خريا، وقلت شّرا قلت: ذلك
قلت لك : قلت لك خريا، وقلت لك خري، فيجوز، إن جعلت اخلري قوال نصبته كأنك قلت: وتقول. قبيحا

  .قلت لك مال: كالما، فإذا رفعته فليس بالقول، إمنا هو مبنزلة قولك
، ال يكون "سبعةٌ"و" مخسةٌ"و} سيقولُون ثَالثَةٌ َرابُِعُهْم كَلُْبُهْم{: د عليك؛ من املرفوع قولهفابن على ذا ما ور

: -تبارك وتعاىل  -وأّما قوله . هم ثالثة، وهم مخسة: نصبا؛ ألنه إخبار عنهم فيه أمساء مضمرة؛ كقولك
ال بّد لكم من الَغْزو ىف : كانوا يقال هلموذلك أن العرب . فإنه َرفْع على غري هذا املذهب} وَيقُولُونَ طَاعةٌ{

: ولو نصب على. ِمّنا السمع والطاعة، فجرى الكالم على الرفع: مسع وطاعة؛ معناه: الشتاء والصيف، فيقولون
  .نسمع مسعا ونطيع طاعة كان صوابا

لٌ َمْعُروففَأَْولَى لَُهم طَاعةٌ {: وكذلك قوله تبارك وتعاىل ىف سورة حممٍد صلّى اهللا عليه وسلّم عيَّرهم . }وقَْو
ا يقولون فقال"فأوىل هلم: "وهتّددهم بقوله َنكلُوا " فإذا عزم األمر". "طاعة"يقولون إذا أُِمروا : ، مث ذكر م

إمنا ُرِفعت : ، ورمبا قال بعضهم}فلَْو َصَدقُوا اهللا لكانَ َخْيراً هلم{فقال اهللا تبارك وتعاىل . وكذبوا فلم يفعلوا
فأضمر " طاعة"و " وذِكر فيها الِقتال: "ويقال أيضا. واهللا أعلم. هلم طاعة، وليس ذلك بشىء :الطاعة بقوله

  .الواو، وليس ذلك عندنا ِمن مذاهب العرب، فإنْ يك موافقا للتفسري فهو صواب
  

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوَنقْصٍ مَِّن اَألَمَوالِ َواَألنفُسِ َوالثََّمَراِت َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن  َولََنْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء مَِّن الَْخْوِف َوالْجُوعِ{ 
  

  }...َولََنْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء مَِّن الَْخْوِف َوالُْجوعِ َوَنقْصٍ مَِّن اَألَمَوالِ َواَألنفُسِ َوالثََّمَراِت{: وقوله
بشىء من اخلوف وشىء : لكل ِصنٍف منها شيئا مضمراوذلك أن ِمن تدلّ على أن . الختالفها) بأشياء(ومل يقل 

  .من كذا، ولو كان بأشياء لكان صوابا
  
  }الَِّذيَن إِذَآ أََصاَبْتُهم مُِّصيَبةٌ قَالُواْ إِنَّا للَِّه َوإِنَّآ إِلَْيِه رَاجِعونَ { 
  

  }...قَالُواْ إِنَّا للَِّه{: وقوله
إنا ِلزيد : فتحوا فقالوا) ِللّه(فإذا مل يقولوا . الالم ىف التوّجع خاصَّةإال ىف هذا املوضع مع ) إنا(مل تكِسرِ العرب 

ألهنا استعملت فصارت كاحلرف الواحد، فأشري } إِنَّا للَِّه{وإمنا كسرت ىف . ِحمبُّون، وإِنا ِلربِّنا حامدون عابدون



كسرت الكاف من كاِفر لكسرة هاِلك وكاِفر، : ؛ كما قالوا"ِللّه"إىل النون بالكسرِ ِلكسرة الالم الىت ىف 
  .احلمِد ِللِّه: كاحلرف الواحد لكثرة استعماهلم إياها، كما قالوا" إنا ِللِّه"األلف؛ ألنه حرف واحد، فصارت 

  
َف بِهَِما َوَمن َتطَوََّع َخْيراً إِنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ ِمن َشَعآِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الَْبْيَت أَوِ اْعَتَمَر فَالَ ُجَناَح َعلَْيِه أَن َيطَّوَّ{ 

  }فَإِنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم 
  

  }...فََمْن َحجَّ الَْبْيَت أَوِ اْعَتَمَر فَالَ ُجَناَح َعلَْيِه أَن َيطَّوََّف بِهَِما{: وقوله

، فكرهوا أن يكون ذلك تعظيما  كان املسلمون قد كرهوا الطواف بني الصفا واملروة؛ ِلَصَنمني كانا عليهما
ِه {: ِللصنمني، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمن َشَعآِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الَْبْيَت أَوِ اْعَتَمَر فَالَ ُجَناَح َعلَْي

ِصلَة " أنْ"مع " ال"وهذا يكون على وجهني؛ أحدمها أن جتعل " أَالَّ يطَّوف"وقد قرأها بعضهم } أَن َيطَّوََّف بِهَِما
والوجه اآلخر أن . ما منعك أَن تسجد: واملعىن} ما َمَنَعك أَالَّ َتْسُجَد إذْ أََمْرُتك{: على معىن اإللغاء؛ كما قال

  .واألّول املعمول به. جتعل الطواف بينهما يرخَّص ىف تركه
  }...َوَمن َتطَوََّع َخْيراً{: وقوله

  ".يتطوع"؛ ألهنا ىف مصحف عبداهللا "َوَمْن َيطَّوَّْع" وأصحاب عبداهللا ومحزة). جهة فعل(تنصب على 
  

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
أُولَاِئَك َيلَعُنُهُم اللَُّه إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َمآ أَنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت وَالُْهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاسِ ِفي الِْكَتابِ { 
  }لَْعُنُهُم الالَِّعُنونَ َوَي
  

  }...أُولَاِئَك َيلَعُنُهُم اللَُّه َوَيلَْعُنُهُم الالَِّعُنونَ{: وقوله
إذا تال عن : قال عبداهللا بن مسعود] و. [كلّ شىء على وجه األرض إال الثَقَلني" الالِعنون: "قال ابن عباس

اللعنة على املستِحّق هلا، فإن مل يستحقّها  الرجالن فلعن أحدمها صاحبه وليس أحدمها مستِحّق اللعن رجعِت
فجعل اللعنة من املتالعنني من الناس . واحد منهما رجعت على اليهود الذين كتموا ماأنزل اهللا تبارك وتعاىل

  .على ما فّسر
  
  }ِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني إِن الَِّذيَن كَفَُروا َوَماُتوا َوُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمال{ 
  

ةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني{: وقوله   }...إِن الَِّذيَن كَفَُروا َوَماُتوا َوُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَن

ملالئكة ولعنة عليهم لعنة اهللا ولعنة ا: ىف موضع خفض؛ تضاف اللعنة إليهم على معىن" املالئكة والناس"فـ 
وذلك . وهو جائز ىف العربية وإن كان خمالفا للكَتاب" لعنة اللِّه واملالِئكةُ والناُس أمجعون"وقرأها احلسن . الناس

عجبت من ظلمك : والعرب تقول. كقولك يلعنهم اهللا ويلعنهم املالئكة والناس) عليهم لعنة اللِّه(أن قولك 



عجبت من غلبتك َنفُْسك، فريفعون النفَس؛ ألن : ويقولون. اف رفعنفَسك، فينصبون النفس؛ ألن تأويل الك
ا ورد عليك. تأويل الكاف نصب   .فابن على ذا م

فمن رفع َرّد البعض . عجبت من تساقط البيوت بعُضها على بعض، وبعِضها على بعض: ومن ذلك قول العرب
وَمْن خفض أجراه . قطْت بعُضها على بعضعجبت من أن تسا: إىل تأويل البيوت؛ ألهنا رفع؛ أال ترى أن املعىن

  .من تساقِط بعِضها على بعض: كأنه قال، على لفظ البيوت
عجبت من : وأجوُد ما يكون فيه الرفع أن يكون األّول الذى ىف تأويل رفع أو نصب قد كُىن عنه؛ مثل قولك

يت عنه قبح أن ينعت عجبت من تساقطها بعُضهاعلى بعض؛ ألن اخلفض إذا كََن: فتقول ها هنا. تساقطها
: وتعمل فيما تأويله النصب مبثل هذا فتقول. بظاهر، فرّد إىل املعىن الذى يكون رفعا ىف الظاهر، واخلفض جائز

  .، وجيوز اخلفض)بعضهم(عجبت من إدخاهلم بعَضهم ىف إثر بعض؛ تؤثر النصب ىف 
  
ْيلِ وَالنََّهارِ َوالْفُلِْك الَِّتي َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بَِما َينفَُع النَّاَس َوَمآ إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َواَألْرضِ َواخِْتالَِف اللَّ{ 

ٍة َوَتْصرِ يِف الرَِّياحِ َوالسََّحابِ أَنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّمآِء ِمن مَّآٍء فَأَْحَيا بِِه اَألْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلِّ َدآبَّ
  }َبْيَن السََّمآِء َواَألْرضِ آلَياٍت لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ الُْمَسخَّرِ 

  
  }...َوَتْصرِيِف الرِّيَاحِ{: وقوله

  .فذلك تصريفها. تأتى مّرة َجُنوبا، ومّرة َشَماال، وقَُبوال، وَدُبورا
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

نَداداً ُيِحبُّوَنُهْم كَُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنواْ أََشدُّ ُحّباً للَِّه َولَْو َيَرى الَِّذيَن َوِمَن النَّاسِ َمن َيتَِّخذُ ِمن ُدوِن اللَِّه أَ{ 
  }ظَلَُمواْ إِذْ َيَرْونَ الَْعذَاَب أَنَّ الْقُوَّةَ للَِّه َجِميعاً َوأَنَّ اللََّه َشِديُد الَْعذَابِ 

  
ِه أَنَداداً ُيِحبُّونَُهْم كَُحبِّ اللَِّهَوِمَن النَّاسِ َمن َيتَِّخذُ ِمن ُد{: وقوله   }...وِن اللَّ
من أولئك } َوالَِّذيَن آَمُنواْ أََشدُّ ُحّباً للَِّه{: مث قال. حيّبون األنداد، كما حيّب املؤمنون اهللا -واهللا أعلَم  -يريد 
  .ألنداد
  }...َولَْو َيَرى الَِّذيَن ظَلَُمواْ إِذْ َيَرْونَ الَْعذَاَب{: وقوله
ولَْو أنَّ قُْرآناً ُسيَِّرْت به اِجلبالُ {): وقوله. (واهللا أعلم. وجوابه متروك" أن القوة هللا وأن اهللا"على " يرى"يوقع 

وإن شئت كسرت إنّ وإنّ . وَترك اجلواب ىف القرآن كثري؛ ألن معاىن اجلنة والنار مكرر معروف} أَْو قُطَِّعْت
  .ْتُح أنّ وأنّ مع الياء أحسن من كسرهاوفَ. ىف املعىن" إذ"على " يرى"وأوقعت 
" ترى"؛ ألن ..."وإِن"بالكسر ..." إن القوة"بالتاء كان وجه الكالم أن يقول " َولَْو َتَرى الَِّذيَن ظَلَُموا"ومن قرأ 

" يرى"وِمن " ترى"ولو فتحتهما على تكرير الّرؤية ِمن )" وإنّ( -إِن "فاستؤنفت ) الذين ظلموا(قد وقعت على 
  .}أَنَّ الْقُوَّةَ للَِّه َجِميعاً{يرون " ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب: "ان صوابا؛ كأنه قاللك
  



ِقلُونَ َش َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّبُِعوا َمآ أَنَزلَ اللَُّه قَالُواْ َبلْ َنتَّبُِع َمآ أَلْفَْيَنا َعلَْيِه آَبآَءَنآ أََولَْو كَانَ{  ْيئاً َوالَ آَباُؤُهْم الَ َيْع
  }َيْهَتُدونَ 

  
  }...أََولَْو كَانَ آَباُؤُهْم{: وقوله

الىت واوها ساكنة؛ ألن ) أو(َتنصب هذه الواو؛ الهنا ولو عطٍف أُدخلْت عليها أِلُف االستفهام، وليست بـ 
َو لو كان إذا استفهمت: األِلف ِمن أَْو ال جيوز إسقاطها، وألف االستفهام تسقط؛ فتقول   .ولو كان، أ

أََولَْو كَانَ {يا حممد قل : قال اهللا تبارك وتعاىل} َبلْ َنتَّبُِع َمآ أَلْفَْيَنا َعلَْيِه آَبآَءَنآ{وإمنا عيَّرهم اهللا هبذا ِلَما قالوا 
قل : جلاز؛ ألن األمر بالقول يقع خماطبا؛ مثل قولك" آباؤكم"لَغيبتهم، ولو كانت " آباؤهم"فقال } آَباُؤُهْم 

  .}أََولَْم َيِسُريوا{، }أََولَْو كَانَ الشَّْيطَانُ َيْدُعوُهْم{ومثله . قل له قُْملزيد َيقُم، و
الىت ُتثْبت " أو"ىف الواقعة وأشباه ذلك ىف القرآن، جعلها } أَْو آَباُؤنا اَألوَّلُونَ{: وَمْن َسكَّن الواو من قوله

" ثُّم"دخلت ألُف االستفهام على } إِذا َما َوقََع أَثُمَّ{وهذه الواو ىف فتحها مبنزلة قوله . الواحَد من االثنني
  ".أفلم يِسريوا"وكذلك 

  
  }الَ َيْعِقلُونَ  َوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُرواْ كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِما الَ َيْسَمُع إِالَّ ُدَعآًء َونَِدآًء ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم{ 
  

  }...كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُقَوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُرواْ {: وقوله
مثل الذين كفروا  -واهللا أعلم  -واملعىن . كالغنم: ومل َيقُل. أضاف املَثَل إىل الذين كفروا، مث شبَّههم بالراعى

. ارَعْى أو اشرىب، مل َتْدرِ ما يقول هلا: الىت ال تفقه ما يقول الراعى أكثر من الصوت، فلو قال هلا) كمثل البهائم(
واهللا  - فأضيف التشبيه إىل الراعى، واملعىن . ثَل الذين كفروا فيما يأتيهم من القرآن وإنذار الرسولفكذلك َم

كخوفه األَسد؛ : فالن خيافك كخوف األَسد، واملعىن: وهو ظاهر ىف كالم العرب أن يقولوا. ىف املَْرِعّى -أعلم 
  :وقال الشاعر. ألن األسد هو املعروف بأنه املُخوف

  على َوِعلٍ ىف ذى املَطَارة عاِقلِ* حىت ما تزِيُد خمافِتى  لقد ِخفُْت

ا تزيد خمافة وعلٍ على خمافىت: واملعىن   :وقال اآلخر. حىت م
  كان الزِناُء فرِيضةَ الرَّْجمِ* كانت فرِيضةَ ما تقول كما 

. ح املعىن عند العربفيتهاون الشاعر بوضع الكلمة على صحَّتها الّتضا. كما كان الرجم فريضة الزناء: واملعىن
  :وأنشدىن بعضهم

  َتْحلَى بِِه العُني إِذا ما َتْجَهرُْه* إِن ِسراجا لكرِمي َمفَْخُرْه 
  .والعُني ال حتلى به، إمنا َيْحلَى هو هبا

، وإضافته ىف املعىن إىل الوعظ؛ كقولك َمثَل َوْعظ الذين كفروا )الذين كفروا(تضيف املَثَل إىل : وفيها معًىن آخر
كما تسلّم على : وإمنا تريد به. إذا لقيت فالنا فسلِّم عليه تسليَم األمري: اعِظهم كمثل الناعق؛ كما تقولوو

  :وقال الشاعر. األمري



ا دْمُت حّياً    على زيٍد بِتسِليم األمري* فلسُت ُمَسلَّما م
  .وكلٌّ صواب

  }...ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم الَ َيْعِقلُونَ{: وقوله
ِقلُونَ{و َوْجه الكالم؛ ألنه مستأنُف خربٍ، يدلّ عليه قوله َرفْع؛ وه هو أَصّم فال : كما تقول ىف الكالم} فَُهْم الَ َيْع

ولو ُنصب على الشّم مثل احلروف ىف أّول سورة البقرة ىف قراءة عبداهللا . يسمع، وهو أخرس فال يتكلّم
  .ازجل" وتركهم ىف ظلماٍت ال يبِصرون ُصّماً ُبكْماً ُعْمياً"

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ْيَر َباغٍ َوالَ َعاٍد فَال إِثَْم َعلَْيِه إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ َوالدََّم َولَْحَم الِْخنزِيرِ َوَمآ أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اللَِّه فََمنِ اْضطُرَّ غَ{ 

  }إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم 
  

  }...إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ َوالدََّم َولَْحَم الِْخنزِيرِ{ :وقوله
حرفا واحدا، مث ُتْعِمل " إّنما"أحدمها أن جتعل : على وجهني" إّنا"وذلك أن قولك . عليها" حّرم"َنْصب لوقوع 

إمنا دخلت : صبت؛ فقلتاألمساء، فإن كانت رافعة رفعت، وإن كانت ناصبة ن] ىف[األفعالَ الىت تكون بعدها 
  .فهذا حرف واحد. داَرك، وإمنا أعجبتىن داُرك، وإّنما ماىل مالُك

على معىن الذى، فإذا كانت كذلك َوَصلَْتها مبا " ما"فيكون ) إنّ(منفِصلة من " ما"وأّما الوجه اآلَخر فأن جبعل 
: تريد. مالَُك، إِن ما ركبت دابَُّتكيوصل به الذى، مث يرفع االسم الذى يأتى بعد الصلة؛ كقولك إنّ ما أخذت 

  .فأْجرِمها على هذا. إن الذى ركبت دابُتك، وإن الذى أخذت مالك
فهذه } إِنََّما أَْنت َنِذيٌر{، }ُّه إِلٌَه َواِحٌد إِنََّما الل{: وهو ىف التنزيل ىف غري ما موضع؛ من ذلك قوله تبارك وتعاىل

  ".ما"ن ىف موضع ال َتحُس" الذى"حرف واحد، هى وإنَّ، ألن 
ولو قرأ قارِئ . إِن الذى صنعوا كيُد ساحرٍ: معناه} إنََّما َصَنُعوا كَْيُد َساِحرٍ{: فقوله) الذى(وأّما الىت ىف مذهب 

ِه أَْوثَا{وقوله . نصبا كان صوابا إذا جعل إنَّ وما حرفا واحدا" إِمنا صنعوا كيَد ساِحرٍ" ناً إِنََّما اتََّخذُْتْم ِمْن ُدوِن اللّ
إمنا "ىف قراءة عبداهللا و. قد نصب املوّدة قوم، ورفعها آَخرون علىالوجهني اللذين فسَّرت لك} َمَودَّةَ َبْينِكُْم

: فهذه حجَّة ملن رفع املوّدة؛ ألهنا مستأنفة مل يوقع االّتخاذ عليها، فهو مبنزلة قولك" مودَّةُ َبْينِكُْم ِفى احلياِة الدنيا
؛ وإن شئت "بني"فإن شئت رفعت املوّدة بـ . إن الذى صنعتموه ليس بنافع، موّدة بينكم مث تنقطع بعد

  .}مل َيلَْبثُوا إِالَّ َساَعةً ِمْن َنَهارٍ َبالَغٌ فََهلْ ُيْهلَُك{وكقوله " ُسوَرةٌ أَْنَزلَْناَها"ا يرفعها؛ كقوله أضمرت هلا امسا قبله
؛ )الذى(فيه على جهة " ما"فال جتعلنَّ " َمْن"ىف آِخرها اسم من الناس وأشباههم ممَّا يقع عليه " إنَّما"فإذا رأيت 

  .ال تكون للناس" ما"أخوك؛ ألن : إنَّما ضربت أخاك، وال تقل: من ذلك. لناسل" ما"ألن العرب ال تكاد جتعل 
: وإن شئت. إنَّما سكنت داَرك: وِصلِتها ِمن غري الناس جاز فيه لك الوجهان؛ فقلت" إنَّما"فإذا كان االسم بعد 

  .داُرك

َوالنََّهارِ إِذا َتَجلَّى والذَّكَرِ "وىف قراءة عبداهللا . ىف بعض الكالم للناس، وليس بالكثري" ما"وقد جتعل العرب 
الذكرِ "للذكر واألنثى جاز أن خيفض " ما خلق"فمن جعل " وَما َخلََق الذَّكََر واُألْنثَى"وىف قراءتنا " واُألْنثَى



ِقه : كقوله" خلق"و " ما"جعل " الذكر"ومن نصب . الذكرِ واألنثى: كأنه قال والذى خلق": واألنثى وَخلْ
  .واخلفض فيه على قراءة عبداهللا َحَسن، والنصب أكثر. يوقع َخلَق عليه، ىالذكر واألنث
وال جيوز هاهنا إال " إمنا ُحرِّم عليكم املِّيتةُ: "وقد قرأ بعضهم. كان وجها" إّنما َحرَّم عليكم امليتةُ"ولو رفعت 

ل مل يسمَّ فاعله، وإن جعلت حرفا واحدا رفعت امليتة والدم؛ ألنه فع"إّنما"رفع امليتة والدم؛ ألنك إن جعلت 
  ".ما"رفعت امليتة والدم؛ ألنه خرب لـ) الذى(على جهة " ما"

  }...َوَمآ أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اللَِّه{: وقوله
ىف هذا املوضع حال ) غري[(} فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َوالَ َعاٍد{] وقوله[ما نودى به لغري اهللا على الذباَح : اإلهالل
أُِحلَّْت لَكُْم {والنصب ها هنا مبنزلة قوله . فهو له حالل] فمن اضطّر ال باغيا وال عاديا: ؛ كأنك قلتللمضطّر

َر ُمِحلِّى الصَّْيِد و } إِالَّ أَنْ ُيْؤذَنَ لَكُْم إِلَى طََعامٍ غَْيَر َناِظرِيَن إَِناُه{ومثله } َبهِيَمةُ اَألْنَعامِ إِالَّ َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم غَْي
ا ال؛ تصلح " غري" ىف " ال"يصلح " غري"وإذا رأيت . تصلح ىف موضع غري" ال"ىف موضعها؛ ألنّ " ال"ها هن

  .ىف موضعها" ال"الىت ال تصلح " لغري"موضعها فهى خمالفة 
ّر إذا عدا على الناس بسيفه، أو كان ىف سبيل من ُسُبل املعاصى إنه ال ينبغى : ويقال. وال ِحتلّ امليتة للمضطَ

  .إمنا ُرّخص له فيما ُيْمِسك َنفْسه. لها أن يشبع منها، وال أن يتزّود منها شيئاآلك
  
  }أُولَاِئَك الَِّذيَن اْشَترَُواْ الضَّالَلَةَ بِالُْهَدى َوالَْعذَاَب بِالَْمْغِفَرِة فََمآ أَْصَبَرُهْم َعلَى النَّارِ { 

  }...فََمآ أَْصَبَرُهْم َعلَى النَّارِ{: وقوله
: قال الكسائّى! فما أجرأهم على النار: والوجه اآلخر. فما الذى صبَّرهم على النار؟: أحدمها معناه: انفيه وجه

: اختصم إىلَّ رجالن من العرب، فحلف أحدمها على حّق صاحبه، فقال له: سألىن قاضى اليمن وهو مبكَّة، فقال
، مث تلقى العذاب فيكون كالما؛ كما ما أصربك على عذاب اهللا: ويف هذه أن يراد هبا! ما أصربك على اهللا

  .ما أشبه سخاءك حبامت: تقول
  
ْومِ اآلِخرِ َوالَْمالِئكَِة لَّْيَس الْبِرَّ أَن ُتَولُّواْ ُوُجوَهكُْم ِقَبلَ الَْمْشرِقِ َوالَْمْغرِبِ َولَاِكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْي{ 

الَْمالَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكَني َواْبَن السَّبِيلِ َوالسَّآِئِلَني َوِفي الرِّقَابِ َوالِْكَتابِ وَالنَّبِيَِّني َوآَتى 
الَْبأْسِ أُولَاِئَك  ِء َوِحَنيَوأَقَاَم الصَّالةَ َوآَتى الزَّكَاةَ َوالُْموفُونَ بَِعْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدواْ َوالصَّابِرِيَن ِفي الَْبأَْسآِء والضَّرَّا

  }الَِّذيَن َصَدقُواْ َوأُولَاِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ 
  

  }...لَّْيَس الْبِرَّ أَن ُتَولُّواْ ُوُجوَهكُْم{: وقوله
ىف موضع " أن تولّوا"وإن شئت نصبته وجعلت . ىف موضع نصب" أن تولوا"وجعلت " البِّر"إن شئت رفعت 
ا أَنَُّهَما ِفى الّنارِفَكَانَ عاِقَبَت{: رفع؛ كما قال ، "ليس البِرُّ بِأن"وىف إحدى القراءتني . ىف كثري من القرآن} ُهَم

أى ليس } ليس البِرُّ بِأن تولوا وجوهكم ِقبل املشرِقِ واملغرِبِ{، واملعىن ىف قوله "البِّر"فلذلك اخترنا الرفع ىف 



مث َوَصف ما وصف إىل آخر } ّن البِرَّ َمْن آَمَن بِاللِّهَولَِك{البِرُّ كله ىف توّجهكم إىل الصالة واختالف القبلتني 
  .وهى من صفات األنبياء ال لغريهم. اآلية

إمنا البِرُّ الصادق الذى يصل َرِحمه، : فإنه من كالمِ العرب أن يقولوا} َولِكنَّ البِرَّ َمْن آَمَن بِاللِّه{: وأمَّا قوله
  .لفعلَ خرباً لالسم؛ ألنه أمر معروف املعىنوُيخفى َصَدقته فيجعل االسم خربا للفعل وا
َو َخْيراً لَُهْم{: فأّما الفعل الذى ُجِعل خربا لالسم فقوله ِه ُه } وال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخلُونَ بَِما آَتاُهُم اللُّه ِمْن فَْضِل

ومن قرأ بياء جعل . بالتاء" حتسنبَّ"ىف موضع نصبٍ وقرأها " الِذين"فهذا ِلمن جعل . كناية عن البخل) هو(فـ 
من ذكر البخل؛ ومثله " يبخلون"ِعمادا للبخل املضمر، فاكتفى مبا ظهر ىف ) هو(ىف موضع رفع، وجعل " الِذين"

  :ىف الكالم
  واآلِخذون بِِه والساسة اُألَولُ* هم امللوك وأبناء امللوِك هلم 

  :باملُلْك، وقال آخر: به يريد: قوله
  وخالف والسِفيه إِىل ِخالِف* َرى إليِه إِذا ُنهِى السِفيُه َج
  .يريد إىل السفه

  :وأما األفعال الىت ُجِعلت أخبارا ِللناس فقول الشاعر
  ولِكنما الِفتانُ كُلُّ فًىت َنِدى* لعمرك ما الِفتيان أن َتْنُبت اللحى 

  .خربا للفتيان" أنْ"فجعل 
} َوالُْموفُونَ بَِعْهِدِهْم{عدها صلة هلا، حىت ينتهى إىل قوله ىف موضع رفع، وما ب) من(} َمْن آَمَن بِاللَِّه{: وقوله
؛ "الصابرِين"ونصبت . من آمن ومن فعل وأوىف: كأنه" َمن"ِمن صفة " واملوفون"و " َمْن"على " املوفون"فترّد 

 وإمنا نصبت ألهنا من صفة اسم واحد، فكأنه ذهب به إىل املدح؛ والعرب تعترض من" َمْن"ألهنا من صفة 
صفات الواحد إذا تطاولت باملدح أو الذّم فريفعون إذا كان االسم رفعا، وينصبون بعض املدح فكأهنم ينوون 

  :إخراج املنصوب مبدحٍ جمّدٍد غري ُمْتَبع ألّول الكالم؛ من ذلك قول الشاعر
  ُسمُّ الُعَداِة وآفة اجلُُزرِ* ال َيْبَعَدنْ قومى الذين ُهُم 

  والطَيِّبَِني َمعاِقَد اُألُزرِ*  النازِِلني بِكلّ معتَرٍك

وقال . ، ورمبا نصبومها على املدح، والرفع على أن ُيْتَبع آِخر الكالم أّوله)الطيبون(و ) النازلون(ورمبا رفعوا 
  :بعض الشعراء

  وليثَ الكِتيبِة ىف املُْزَدَحْم* إىل املِلِك القَْرمِ وابنِ اهلَُمام 
  بِذاِت الصليلِ وذاِت الُّلُجْم* وذا الرأى حني ُتَغمُّ اُألمور 

على املدح واالسم قبلهما خمفوض؛ ألنه من صفِة واحٍد، فلو كان الليث ) ذا الرأى(و ) ليث الكتيبة(فنصب 
  :وأنشدىن بعضهم: قال. وأشباهه، غري املِلك مل يكن إال تابعا؛ كما تقول مررت بالرجل واملرأة

  غثّ ِمنهُم وَسمنيِ على كل* فليت الِتى فيها النجوم تواضعت 
  أسود الشََّرى حيِمني كلَّ َعرِينِ* غيوثَ احلََيا ىف كل َمْحلٍ ولَْزَبٍة 

َك {: وُنَرى أنّ قوله. فنصب لَِكنِ الرَّاِسُخونَ ىف الِْعلْمِ ِمْنُهْم َوالُْمْؤِمُنونَ ُيْؤِمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِل



ا " املِقيِمني"أنّ نصب } الصَّالَةَ َوالُْمْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوالُْمِقيِمَني على أنه نعت للراِسِخني، فطال نعته وُنِصب على م
ومل ُيجتمع ىف قراءتنا وىف " واملِقيمني"وىف قراءة أَبّى " واملؤتون -واملِقيمون "وىف قراءة عبداهللا . فسَّرت لك

  .واهللا أعلم. قراءة أَُبّى إال على صوابٍ
ْروة عن أبيه عن عائشة أهنا سِئلت عن قوله: قال: حّدثنا الفّراء : وقد حّدثىن أبو ُمعاوية الصرير عن ِهشام بن ُع

َوالُْمِقيِمَني الصَّالَةَ {: وعن قوله} إنَّ الَِّذيَن آَمُنوا والَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِئُونَ{: وعن قوله} إنّ َهذَاِن لََساحَِراِن{
  .يا بن أَِخى هذا كان خطأ ِمن الكاِتب: فقالت} الزَّكَاةَ َوالُْمْؤُتونَ

ويؤمنون : }بِما أنزِل إليك وما أنزِل ِمن قبِلك{: موضعه خفض ُيَرّد على قوله" واملقيمني"وقال فيه الكسائّى 
وكان النحوّيون } ِمنَِنيُيْؤِمُن بِاِهللا وُيْؤِمُن ِللُْمْؤ{: وهو مبنزلة قوله: قال. باملقيمني الصالة هم واملؤتون الزكاة

لِكنِ الراِسخون "وبعضهم } إىل املِقيِمني... مبا أنزِل إِليك وما أنزِل ِمن قبلك{مردودة على " املقيمني"يقولون 
  ".املقيمني"ومن قَْبل " من قبلك"وبعضهم " املقيمني"ومن " ِفى الِعِلم ِمنهم

ال ينصب املمدوح إال عند متام : سَّرت لك ألنه قالالذى ف - يعىن الكسائىّ  -وإمنا امتنع ِمن مذهب املدح 
إىل قوله  -لكن الراسخون ىف العلم منهم "أال ترى أنك حني قلت . الكالم، ومل يتمم الكالم ىف سورة النساء

ه على والكالم أكثر} أُولِئك َسُنْؤِتيهِْم أَْجراً َعِظيماً{: كأنك منتظر خلربه وخربه ىف قوله " واملؤتون -واملقيمني "
ولكن العرب إذا تطاولِت الصفةُ جعلوا الكالم ىف الناقص وىف التاّم كالواحد؛ أال ترى أهنم . ما َوَصف الكسائّى

  :قالوا ىف الشعر
  ورأيُتم أبناءكم شبُّوا* حىت إِذا قَِملت بطوُنكُُم 

  إنّ اللِئيم العاجُز اِخلبُّ* وقلبتم ظهر اِملَجنِّ لنا 
وهذا أشّد . واو، وكان ينبغى أال يكون فيه واو، فاجتزئ باإلتباع وال خرب بعد ذلكبال) حىت إذا(فجعل جواب 
  .ما وصفت لك
ُه ِللَْجبِنيِ {ومثله وىف قوله } َحّتى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَْبَواُبَها َوقَالَ لَُهْم َخَزَنُتها{ومثله ىف قوله  ا أَْسلََما َوَتلَّ فَلَمَّ
وىف قراءتنا بغري " فَلَمَّا َجهََّزُهْم بَِجَهازِِهْم َوَجَعلَ السِّقَاَيةَ"وىف قراءة عبداهللا . جعل بالواو} ا إِبَْراِهيُمَوَناَدْيَناُه أَنْ َي

  .وكلٌّ عرّىب حسن. واو

. فنصب الصابرين على إيقاع الفعل عليهم" والصابِرِين -وآتى املال على حبِه ذوِى القرىب : "وقد قال بعضهم
والعرب تقول ىف النكرات كما يقولونه ىف . ون َنْصبا على نيَّة املدح؛ ألنه من صفة شىء واحدوالوجه أن يك
  :مررت برجل مجيل وشاّباً بعد، ومررت برجل عاقل وَشْرَمحاً طَُواال؛ وينشدون قوله: املعرفة فيقولون

  وُشْعثاً مراِضيَع ِمثل السََّعاِلى* وَيأوِى إىل نِسوٍة بائساٍت 
  .فيجعلوهنا خفضا بإتباعها أّول الكالم، ونصبا على نية ذّم ىف هذا املوضع )َوُشْعٍث(

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َمْن ُعِفَي لَُه ِمْن ثَى بِاألُْنثَى فَياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالَْعْبُد بِالَْعْبِد َواُألن{ 

ْعَتَدى َبْعَد ذاِلَك فَلَُه أَِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباٌع بِالَْمْعُروِف َوأََدآٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن ذاِلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّبِّكُْم َوَرْحَمةٌ فََمنِ ا
  }َعذَاٌب أَِليٌم 



  
  }...بِالُْحرِّ َوالَْعْبُد بِالَْعْبِد َواُألنثَى بِاُألْنثَىكُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ {: وقوله

فإنه نزل ىف َحيَّني من العرب كان ألحدمها طَْول على اآلخر ىف الكثرة والشرف، فكانوا يتزّوجون نساءهم بغري 
واحلّر بالعبد وأن ُمُهور، فقََتل األوضع ِمن احليَّْين من الشريف قَْتلى، فأقسم الشريف ليقتلّن الذَكَر باألنثى 

َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس {يضاِعفوا اِجلراحاِت، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل هذا على نبّيه، مث نسخه قوله 
  .فاألوىل منسوخة ال ُيحكَم هبا. إىل آخر اآلية} بِالنَّفْسِ

َمْن لقى : وهو مبنزلة األمر ىف الظاهر؛ كما تقول. فإنه َرفْع} إِْحَساٍنفَاتَِّباٌع بِالَْمْعُروِف َوأََدآٌء إِلَْيِه بِ{: وأما قوله
. رفع ونصبه جائز} فَاتَِّباٌع بِالَْمْعُروِف{وقوله تبارك وتعاىل . فهذا نصب؛ ورفعه جائز. العدّو فصربا واحِتسابا

فاألمر فيها على هذا، : فكأنه قال. وإمنا كان الرفع فيه وجه الكالم؛ ألهنا عامَّة فيمن فعل ويراد هبا من مل يفعل
إذا أخذت ىف عملك فجِّداً : وينصب الفعل إذا كان أمرا عند الشئ يقع ليس بدائم؛ مثل قولك للرجل. فريفع

َوَمْن {: نصبت ألنك مل تنوِ به العموم فيصري كالشىِء الواجب على من أتاه وفعله؛ ومثله قوله. جِّداً وَسْيرا سريا
َعمِّداً فََجَزاٌء ِمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِقََتلَُه ِمْنكُْم  ومثله ىف القرآن } فَإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإْحَساٍن{ومثله } ُمَت

  .من فعل هذا فعليه هذا: فكأنه قال. كثري، رفع كله؛ ألهنا عاّمة
وا العدوَّ؛ ومل يكن احلثّ كالشىء الذى جيب بفعلٍ فإنه حثَّهم على القتل إذا لَقُ} فََضْرَب الرِّقَابِ{: وأمَّا قوله

قال  -( إذا لقيتم العدّو فتهليال وتكبريا وِصْدقا عند ِتلك الوقعة : قبله؛ فلذلك نصب، وهو مبنزلة قولك
كأنه حثّ هلم، وليس باملفروض عليهم أن )  -ذلك وِتلك لغة قريشٍ، ومتيم تقول ذاك وتيَك الوقعة : الفّراء

ليس شىء من هذا إال نصبه جائز على أن توِقع عليه األمر؛ فليصم ثالثة أيَّامٍ، فليمسك إمساكا يكّبروا، و
  .باملعروف أو يسّرح تسرحيا بإحساٍن

  
  }َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَياةٌ ياأُوِلي األَلَْبابِ لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { 
  

  }...َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَياةٌ{: وقوله
  ".حياة: "فذلك قوله. إن قََتل قُِتل انتهى عن القتل فحىي: ذا علم اجلاىن أنه ُيقتّص منهإ: يقول

ُروِف َحقّاً َعلَى الُْمتَِّقَني كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم الَْمْوُت إِن َتَرَك َخْيراً الَْوِصيَّةُ ِللَْواِلَدْينِ َواَألقَْربَِني بِالَْمْع{ 
{  

  }...كُِتَب َعلَْيكُْم{: وقوله
  .فرِض عليكم: معناه ىف كلّ القرآن

  }...الَْوِصيَّةُ ِللَْواِلَدْينِ َواَألقَْربَِني{: َوقوله
فال وِصية لوارٍث، . كان الرجل يوصى مبا أحّب ِمن ماله ِلمن شاء من وارٍث أو غريه، فنسختها آيةُ املواريث

  .ذا يوصى مباله كلّه ومبا أحبَّ ِمنهوالوصيَّة ىف الثلث ال جياَوز، وكانوا قبل ه

  



" الوالدين"ىف مذهب ِقيل فترفع الوصية بالالم ىف " كُِتب"، وإن شئت جعلت "كُِتب"مرفوعة بـ " الوِصيَّة"و 
  .}يوِصيكم اهللا ِفى أوالِدكم ِللذكر ِمثل حظّ األنثيني{: كقوله تبارك وتعاىل

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم فََم{    }ْن َخاَف ِمن مُّوصٍ َجَنفاً أَْو إِثْماً فَأَْصلََح َبْيَنُهْم فَالَ إِثَْم َعلَْي
  

  }...فََمْن َخاَف ِمن مُّوصٍ َجَنفاً{: وقوله
. ْوراجلَ: واجلَنف. باأللف" وأوصى بِها إبراِهيم"وصيَّتك وأوصيتك، وىف إحدى القراءتني : والعرب تقول

يريد أهل املواريث وأهل الوصايا؛ فلذلك قال " بينهم"وإمنا ذكر املوِصى وحده فإنه أمنا قال } فَأَْصلََح َبْيَنُهْم{
  .ومل يذكرهم؛ ألن املعىن يدلّ على أن الصلح إمنا يكون ىف الورثة واملوَصى هلم" بينهم"

  
  }اُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّي{ 
  

ْبِلكُْم{: وقوله   }...كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَ

ّراء ما كُتب على الذين قبلنا، وحنن نرى النصارى يصومون أكثر من صيامنا وىف غري شهرنا،؟ حّدثنا الف: يقال
لو صمت السنة كلها ألفطرت : وحّدثىن حممد بن أبان القرشى عن أىب أَُمّية الطناِفسّى عن الّشْعّىب أنه قال: قال

وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان . ِمن رمضان: ِمن شعبان، ويقال: اليوم الذى ُيَشّك فيه فيقال
رمبا صاموه ىف القيظ فعّدوه ثالثني يوما، مث جاء بعدهم  وذلك أهنم كانوا. كما فرض علينا، فحّولوه إىل الفَْصل

قَْرن منهم فأخذوا بالثقة ىف أنفسهم فصاموا قبل الثالثني يوما وبعدها يوما، مث مل يزل اآلِخر يسّتن ُسنَّة األّول 
  .}قَْبِلكُْم كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن{فذلك قوله . حىت صارت إىل مخسني

  
يقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم أَيَّاماً مَّْعُدوَداٍت فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن ُيِط{ 

  }ن كُْنُتْم َتْعلَُمونَ ِمْسِكنيٍ فََمن َتطَوََّع َخْيراً فَُهَو َخْيٌر لَُّه َوأَن َتُصوُمواْ َخْيٌر لَّكُْم إِ
  

  }...أَيَّاماً مَّْعُدوَداٍت{: وقوله
ا مل تسمِّ فاعله إذا كان فيها امسان أحدمها غري صاحبه رفعت واحدا ونصبت اآلخر؛ كما  نصبت على أن كلّ م

انا ظاهرين فإن كان اآلِخر نعتا لألّول وك. وال تبالِ أكان املنصوب معرفة أو نكرة. أُعِطى عبُداهللا املال: تقول
ضرِب عبداهللا : وإن كان نكرة نصبته فقلت. ضرِب عبداهللا الظريف، رفعته؛ ألنه عبداهللا: رفعتهما مجيعا فقلت

  .راكبا ومظلوما وماشيا وراكبا
  }...فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر{: قوله

  .ولوكانت نصبا كان صوابا" فاتباع باملعروِف"رفع على ما فسرت لك ىف قوله 
  }...َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ{: لهوقو



على الذين : ويقال. وعلىالذين يطيقون الصوم وال يصومون أن يطعم ِمسكينا مكان كل يومٍ يفطره: يقال
  .من اإلطعام} َوأَن َتُصوُمواْ َخْيٌر لَّكُْم{: يطيقونه الِفدية يريد الِفداء، مث نسخ هذا فقال تبارك وتعاىل

  
  )البقرة ( الواردة يف آيات سورة  املعاين

نكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه َشْهُر َرَمَضانَ الَِّذي أُْنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهًدى لِّلنَّاسِ َوَبيَِّناٍت مَِّن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن فََمن َشهَِد ِم{ 
انَ َمرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أُ َخَر ُيرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر َوِلُتكِْملُواْ الِْعدَّةَ َوَمن كَ

  }َوِلُتكَبُِّرواْ اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
  

  }...َشْهُر َرَمَضانَ{: وقوله
وان "وقرأ احلسن نصبا علىالتكرير } الْقُْرآنُ الَِّذي أُْنزِلَ ِفيِه{" شهر رمضان"ولكم : َرفْع مستأَنف أى

" شهَر رمضان" كِتب عليكم الصيام"وقد تكون نصبا من قوله . والرفع أجود" خري لكم"شهر رمضان " تصوموا
  .أن تصوموا شهر رمضان: توقع الِصيام عليه

ا ليس مبريض أو مقيما : يقول .دليل على َنْسخ اإلطعام} فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه{وقوله  من كان سامل
ىف اإلفطار ىف السفر } ُيرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيسَْر{. قَضى ذلك} َوَمن كَانَ َمرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ{ليس مبسافر فليصم 

  .الصوَم فيه} َوالَ ُيرِيُد بِكُُم الُْعسَْر{
  }...َوِلُتكِْملُواْ الِْعدَّةَ{: وقوله

والعرب تدخلها ىف . الم كَْى لو ألِْقيت كان صوابا" َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ"وهذه الالم ىف قوله . أفطرمت ىف قضاء ما
جئتك : أال ترى أنك تقول. وال تكون شرطا للفعل الذى قبلها وفيها الواو. كالمها على إضمار فعلٍ بعدها

منه . وهو ىف القرآن كثري. ولتحسن إىلّ جئتك: يدفإذا قلته فأنت تر. لتحسن إىلّ، وال تقول جئتك ولتحسن إىلّ
وكَذَِلَك ُنرِى إِْبَراِهيَم َملَكُوَت السََّمَواتِ {ومنه قوله } وِلتصغى إليِه أفئدة الِذين ال يؤمنون باآلخرة{قوله 

. وت السموات ليكونأريناه َملَكُ: لو مل تكن فيه الواو كان شرطا، على قولك} َواَألْرضِ وِلَيكُونَ ِمَن الْمُوِقنَِني
إِّنا َزيَّنَّا {الالم قوله ) ىف غري(ومنه . أريناه} وِليكون ِمن املوقنني{فإذا كانت الواو فيها فلها فعل مضمر بعدها 

فإذا كانت فيه ". زينا"لومل تكنِ الواو كان احلفظ منصوبا بـ " وِحفْظاً"مث قال } السََّماَء الدُّْنَيا بِزِيَنٍة الْكََواِكبِ
قد : واو وليس قبله شىء ُيْنَسق عليه فهو دليل على أنه منصوب بفعلٍ مضمرٍ بعد احلفظ؛ كقولك ىف الكالمال

  .أتاك أخوك ومكرِما لك، فإمنا ينصب املكرم على أن تضمر أتاك بعده
  
َيْسَتجِيُبواْ ِلي َولُْيْؤِمُنواْ بِي لََعلَُّهْم يَْرُشُدونَ َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَلْ{ 
{  

  
  }...َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب{: وقوله

كيف يكون ربُّنا قريبا يسمع دعاءنا، وأنت ختربنا أن بيننا وبينه سبع : قال املشركون للنّىب صلى اهللا عليه وسلم



َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي {مسرية مخسمائة عامٍ وبينهما ِمثل ذلك؟ فأنزل اهللا تبارك وتعاىل  مسواِت ِغلظَ كلّ مساٍء
  .إهنا التلبية: يقال} فَلَْيْسَتجِيُبوا ِلى{أمسع ما َيْدُعون } فَإِنِّي قَرِيٌب

كُْم َوأَنُْتْم ِلَباٌس لَُّهنَّ َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُنُتْم َتْختاُنونَ أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِسآِئكُْم ُهنَّ ِلَباٌس لَّ{ 
َرُبواْ َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم أَْنفَُسكُْم فََتاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم فَاآلنَ َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغواْ َما كََتَب اللَُّه لَكُْم َوكُلُواْ َواْش

فُونَ ِفي ُض ِمَن الَْخْيِط اَألْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّواْ الصَِّياَم إِلَى الَّلْيلِ َوالَ ُتَباِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم َعاِكالَْخْيطُ اَألْبَي
  }ونَ الَْمَساجِِد ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه فَالَ َتقَْرُبوَها كَذاِلَك يَُبيُِّن اللَُّه آَياِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيتَّقُ

  
  }...أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِسآِئكُْم{: وقوله

  .؛ ألنك مل تسّم فاعله"أحل لكم"وهو اِجلماع فيما ذكروا؛ رفعته بـ " فال ُرفُوث وال فسوق"وىف قراءة عبداهللا 
  }...فَاآلنَ َباِشُروُهنَّ{: وقوله
َواْبَتُغواْ َما كََتَب اللَُّه لَكُْم َوكُلُواْ َواْشَرُبواْ َحتَّى {وقوله . كن قبل ذلك هلمعند الرُّْخصة الىت نزلت ومل ت: يقول

  .سواء: وسئل عنهما ابن عباس فقال. بالعيِن" اتبِعوا: "الولد، ويقال: يقال} َيَتَبيََّن لَكُُم
  }...ْسَوِدَحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألْبَيُض ِمَن الَْخْيِط اَأل{: وقوله

: أهو اخليط األبيض واخليط األسود؟ فقال له النّىب صلى اهللا عليه وسلم: فقال رجل للنّىب صلىاهللا عليه وسلم
  ".إنك لعريض القفا؛ هو الليل من النهار"

" وا بِها إِلَى احلُكَّامِوال تأكلوا أموالكم بينكم بِالباِطلِ وال تدل"وىف قراءة أّىب } َوُتْدلُوا بَِها إِىلَ الُْحكَّامِ{: وقوله
وإن ِشئت جعلته إذا ألقيت منه . وال تكتموا: معناه} َوالَ َتلْبُِسوا الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َوَتكُْتُموا الَْحقَّ{فهذا ِمثْل قوله 

  :ال جتمع بني هذين كذا وكذا؛ وقال الشاعر: معناه. ال تْسرِْق وَتَصدََّق: َنْصبا على الصرِف؛كما تقول" ال"
ُخلُقٍ وتأِتَى ِمثله  م* ال تنه عن    عاٌر عليك إذا فعلَت عِظي

  .واجلزم ىف هذا البيت جائز أى ال تفعلن واحا من هذين
  

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ِة قُلْ ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاسِ َوالَْحجِّ َولَْيَس الْبِرُّ بِأَن َتأُْت{  واْ الُْبُيوَت ِمن ظُُهورَِها َولَاِكنَّ الْبِرَّ َمنِ َيْسأَلُوَنَك َعنِ اَألِهلَّ

  }اتَّقَى َوأُْتواْ الُْبُيوَت ِمْن أَْبَوابَِها َواتَّقُواْ اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 
  

  }...َيْسأَلُوَنَك َعنِ اَألِهلَِّة{: وقوله
ذلك ملواقيت حجكم : ل اهللا تبارك وتعاىلسئل النّىب صلى اهللا عليه وسلم عن نقصان القمر وزيادته ما هو؟ فأنز

  .وعمرتكم وحلّ ديونكم وانقضاء ِعَدد نسائكم
  }...ابَِهاَولَْيَس الْبِرُّ بِأَن َتأُْتواْ الُْبُيوَت ِمن ظُُهورَِها َولَاِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى َوأُْتواْ الُْبُيوَت ِمْن أَْبَو{: وقوله



كان الرجل منهم إذا أحرم ىف غري أشهر  -ومن ولدته قريش من العرب  أال قريشا -وذلك أن أهل اجلاهلية 
احلج ىف بيت َمَدرٍ أو شَعرٍ أو ِخباٍء نقب ىف بيته َنقْبا ِمن ُمَؤخَّره فخرج منه ودخل ومل خيرج من الباب، وإن كان 

عليه وسلم وهو حمرِم  فبينما رسول اهللا صلى اهللا. من أهل األخبِية والفساِطيِط خرج ِمن ُمَؤخَّره ودخل منه
وِلم؟ قال دخلَت من الباب : قال. تنّح عىن: ورجل حمرم يراه، دخل من باب حائٍط فاّتبعه ذلك الرجل، فقال له

فإذا : قال" إِىن أْحَمس: "قال له النّىب صلى اهللا عليه وسلم. إىن قد رضيت بسنَّتك وَهْديك: قال. وانت ُمْحرِم
َوأُْتواْ الُْبُيوَت ِمْن أَْبَوابَِها َواتَّقُواْ اللََّه لََعلَّكُْم { الرجل، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل فوفّق اهللا. كنت أمحس فإىن أمحس

  .}ُتفِْلُحونَ
  
م َوأَْخرُِجوُهْم مِّْن َحْيثُ أَْخَرُجوكُْم َوالِْفْتَنةُ أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ َوالَ ُت{  ُهْم ِعْنَد الَْمْسجِِد قَاِتلُوَواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُه

  }الْحََرامِ َحتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَإِن قَاَتلُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم كَذَِلَك َجَزآُء الْكَاِفرِيَن 
  

ْم فَاقُْتلُوُهْم{: وقوله   }...َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم ِعْنَد الَْمْسجِِد الْحََرامِ َحتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَإِن قَاَتلُوكُ
وال َتقْتلوهم ِعند املسجِد احلرام حىت َيقْتلوكم فيه، فإن "وقرأ أصحاب عبداهللا . فهذا وجه قد قرأْت به العامَّة

قد قُِتل بنو فالن إذا قُِتل منهم : والعرب تقول. فإن بدءوكم بالقتل فاقتلوهم: واملعىن ها هنا" قََتلوكم فاقتلوهم
  .كلّ حسنو. فعلى هذا قراءة أصحاب عبداهللا. الواحد
ظَلَم} فال ُعْدَوانَ{فلم يبدءوكم } فإِن اْنَتَهْوا{: وقوله على من بدأكم : على الذين انتهوا، إمنا الُعدْوان على من 
  .ومل ينته

ليس بُعْدوان ىف : أعدوانٌ هو وقد أباحه اهللا هلم؟ قلنا} فَالَ ُعْدَوانَ إِالَّ َعلَى الظَّاِملَني{أرأيت قوله : فإن قال قائل
ِه بِِمثْلِ َما اْعَتَدى {: عىن، إمنا هو لفظ على مثل ما سبق قبله؛ أال ترى أنه قالامل فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْي

ظلم ىف املعىن، والعدوان الذى أباحه اهللا وأمر به املسلمني إمنا هو } َعلَْيكُْم فالعدوان من املشركني ىف اللفظ 
َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ {: ومثله قول اهللا تبارك وتعاىل. ص ظلما، وإن كان لفظه واحدافال يكون القصا. ِقَصاص
  .وليست ِمن اهللا على مثل معناها من املسىء؛ ألهنا جزاء} ِمثْلُُها

  
َتْحِلقُواْ ُرُؤوَسكُْم َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه  َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ للَِّه فَإِنْ أُْحِصْرُتْم فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ َوالَ{ 

ْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك فَإِذَآ أَِمنُت ْم فََمن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيضاً أَْو بِِه أَذًى مِّن رَّأِْسِه فَِفْدَيةٌ مِّن ِصَيامٍ أَ
الَْهْديِ فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة إِذَا َرَجْعُتْم ِتلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ  الَْحجِّ فََما اْسَتْيَسَر ِمَن

  } ِعقَابِذاِلَك ِلَمن لَّْم َيكُْن أَْهلُُه َحاِضرِي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َواتَّقُواْ اللََّه َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َشِديُد الْ
  

  }...َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ للَِّه{: وقوله
فرفع العمرة ألن املعتمر إذا " والعمرةُ هللا"فلو قرأ قارئ " وأَِتمُّوا الَْحجَّ والُْعْمَرةَ إىل البيت ِللِّه"وىف قراءة عبداهللا 



ٍت ومجيَع املناسك؛ وذلك قوله واحلج يأتى فيه عرفا. أتى البيت فطاف به وبني الصفا واملروة حلّ من عمرته
  .أِتموا العمرة إىل البيت ىف احلج إىل أقصى مناسكه: يقول} َوأَِتمُّواْ الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ للَِّه{

ا مل يكن } فَإنْ أُْحِصْرُتْم{ العرب تقول للذى مينعه ِمن الوصول إىل إمتامِ َحّجه أو عمرته خوف أو مرض، وكل م
ولو . فهذا فَْرق بينِهما. قد ُحِصر: قد أُْحصر، وىف احلبس والقهر): يقال للمريض(ْجن مقهورا كاحلَْبس والسِّ

ولو قلت . قد أُحصر الرجل: نويت ىف قهر السلطان أهنا علَّة مانعة ومل تذهب إىل فعل الفاعل جاز لك أن تقول
إنه ] يقال" [وَسيِّدا وحصورا"وقوله . ُحِصرمت: إن املرض قد حصره أو اخلوف، جاز أن تقول: ىف املرض وشبهه

  .فعلى هذا فابنِ. احملَصر عن النساء؛ ألهنا علَّة وليس مبحبوسٍ
  }...فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: وقوله

ا جاء من أشباهه ىف القرآن مرفوع" ما" ما "أهدوا : ولو نصبت على قولك. ىف موضع رفع؛ ألن أكثر م
  ".استيسر

  .وضع َبَدنة أو بقرة أو شاةوتفسري اهلْدى ىف هذا امل
اهلَْدَى صام ثالثة أيامٍ يكون آِخرها يوم عرفة، واليومان ىف الَعْشر، فأّما السبعة فيصومها إذا } فََمْن لَْم َيجِْد{

وإن نصبتها فجائز . فيها اخلفض على اإلتباع للثالثة" السبعة"رجع ىف طريقه، وإن شاء إذا وصل إىل أهله و 
  .ال بّد من لقاء أخيك وزيٍد وزيدا: كما تقول ىف الكالمعلى فعل جمّدد؛ 

ذلك ملن كان من الُغَرباء من غري أهل مكَّة، : يقول} ذاِلَك ِلَمن لَّْم َيكُْن أَْهلُُه َحاِضرِي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ{: وقوله
ى ذلك على وعلى تصلح ىف موضع الالم؛ أ. ىف موضع رفع" ذِلك"و . فأّما أهل مكة فليس ذلك عليهم

  .الغرباء

تصلح فيها فال يقال إالّ " ىف"فهى وإن كانت . وقُت احلج هذه األشهر: معناه} الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت{: وقوله
: ومثله قوله. البَرْد شهران، واحلَّر شهران، ال ينصبون؛ ألنه مقدار احلج: بالرفع، كذلك كالم العرب، يقولون

ولو كانت األشهر أو الشهر معروفة على هذا املعىن لصلح فيه } غُُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشهٌْر وِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح{
ووجه الكالم الرفع؛ ألن االسم إذا كان ىف معىن ِصفٍة أو حملّ قوِى إذا أسند إىل شىء؛ أال ترى أن . النصب

ومن كالمهم . ، وينصبون إذا أضافواهو رجل دوَنك وهو رجل دونٌ، فريفعون إذا أفردوا: العرب يقولون
وذلك أن الصاحب يدلّ على . املسلمون جانَِب صاحبِهم نصبوا: املسلمون جانٌِب، والكفَّار جانب، فإذا قالوا

  .فإذا سقط الصاحب مل جتده حمالّ تقيده قرب شىء أو بعده. حنَو صاحبهم، وقُْرَب صاحبهم: حملّ كما تقول
واألشهر احلُُرم احملرَّم ورجب وذو القعدة وذو . ذو القَْعدة وَعْشر من ذى احلجةواألشهر املعلومات شّوالٌ و

وإمنا جاز أن يقال له أشهر وإمنا مها شهران وعشر من ثالٍث؛ ألن العرب إذا كان الوقت لشىء يكون . اِحلجة
اذْكُُروا اللَّه ِفى أَيَّامٍ َو{: فيه احلج وِشبهه جعلوه ىف التسمية للثالثة واالثنني، كما قال اهللا تبارك وتعاىل

وإمنا يتعجَّل ىف يومٍ ونِصف، وكذلك هو ىف اليوم الثالث من أيام التشريق } َمْعُدوَداٍت فََمْن َتَعجَّلَ ِفى َيْوَمْينِ
له اليوَم يومان منذ مل أره، وإمنا هو يوم وبعُض آخَر، وهذا ليس : وكذلك تقول العرب، وليس منها شىء تاّم

غري املواقيت، ألن العرب قد تفعل الِفْعل ىف أقلَّ من الساعة، مث يوقعونه على اليوم وعلى العام واللياىل  جبائزٍ ىف



زرته العام، وأتيتك اليوم، وقُتل فالن لياىلَ احلجَّاُج أمري، ألنه ال يراد أّول الوقت وآِخره، فلم : واأليام، فيقال
  ).إذ ذاك احلني(يذهب به على معىن العدد كله، وإمنا يراد به 

إن الرفث اجلماع، والفسوق الِسباب، واجلدال املماراة : يقال} فَالَ َرفَثَ َوالَ فُُسوَق َوالَ جَِدالَ{: وأما قوله
وكلّ . فالقراء على نصب ذلك كله بالتربئة إال جماهدا فإنه رفع الرفث والفسوق ونصب اجلدال} ِفى الَْحجِّ{

الرفع : لكالم أّولَه، ومن رفع بعضا ونصب بعضا فالن التربئة فيها وجهانفمن نصب أتبع آِخر ا. ذلك جائز
ولو نصب الفسوق واجلدال بالنون جلاز ذلك ىف غري القرآن؛ ألن العرب إذا . بالنون، والنصب حبذف النون

" ال"كان فيها وجهاِن، إن شئت جعلت " ال"بدأت بالتربئة فنصبوها مل تنصب بنوٍن، فإذا عطفوا عليها بـ 
ىف معىن ِصلٍة، وإن نويت هبا االبتداء كانت " ال"معلَّقة جيوز حذفها فنصبت على هذه النية بالنون؛ ألن 

  :كصاحبتها، ومل تكن معلَّقة فتنصَب بال نوٍن؛ قال ىف ذلك الشاعر
  َمِقيلَ هلا وال ِشْرباً َنقُوعا* ال ] نْ[رأت إبلى برمل َجُدوَد أ

  :احلذف؛ كما قال اآلخر" ال"فنوَّن ىف الشرب، ونوى بـ 
  إذا هو باجملِد ارتدى وتأّزرا* فال أَب وابنا ِمثلَُ مروان وابنِِه 

فتجعل الصلت تابعا لعمرٍو وفيه األلف والالم؛ . يا عمرو والصَّلَْت أقبِال: وهو ىف مذهبِه مبنزلة املدعّو تقول
فإن حذفت . يا زيد ويأيها الصَّلُْت أقبِالَ: يتها قلتفإن نو. ىف األلف والالم" يا"ألنك نويت به أن يتبعه بال نيَّة 

على : نصب الطري على جهتني} َيا جَِبالُ أَوِّبِى َمَعُه َوالطَّْيَر{وأنت تريدها نصبت؛ كقول اهللا عز وجل " يأيها"
" الطري"له  وسخرنا: نيَّة النداء اجملدَّد له إذ مل يستقم دعاؤه مبا دعيت به اجلبال، وإن شئت أوقعت عليه فعال

  :فهو ىف ذلك متبع؛ كقول الشاعر. فتكون النية على سخرنا
  متقلِّدا سيفا ورحما* ورأيت زوَجِك ىف الوغى 

  :وإن شئت رفعت بعض التربئة ونصبت بعضا، وليس ِمن قراءة القراء ولكنه يأتى ىف األشعار؛ قال أميَّة
  قيموما فاهوا به لَُهُم م* فال لَْغٌو وال تأِْثيَم ِفيها 

  :وقال اآلَخر

  ال أمَّ ِلى إِن كان ذاك وال أب* الصََّغار بِعينِه  - وَجدِّكم  -ذاكم 
  :وقبله

  وإِذا حياس احلَْيس يْدعى ُجْندب* وإِذا تكونُ شِديدةٌ أُدَعى هلا 
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ِذكْرِكُْم آَبآَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذكْراً فَِمَن النَّاسِ َمن َيقُولُ َربََّنآ آِتَنا ِفي الدُّْنَيا فَإِذَا قََضْيُتْم مََّناِسكَكُْم فَاذْكُُرواْ اللََّه كَ{ 
  }َوَما لَُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالَقٍ 

  
  }...فَاذْكُُرواْ اللََّه كَِذكْرِكُْم آَبآَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذكْراً{: وقوله

: هم وقفوا بني املسجد مبىن وبني اجلبل، فذكر أحُدهم أباه بأحسنِ أفاِعيلِهكانِت العرب إذا حجُّوا ىف جاهلَّيت
فَاذْكُُرواْ اللََّه كَِذكْرِكُْم آَبآَءكُْم أَْو أََشدَّ {: فأنزل اهللا تبارك وتعاىل. اللهمَّ كان َيِصل الَرِحم، وَيقْرِى الضيف



  .فأنا الذى فعلت ذلك بِكم وبِهِم} ِذكْراً
  }...لنَّاسِ َمن َيقُولُ َربََّنآ آِتَنا ِفي الدُّْنَيافَِمَن ا{: وقوله

" ِمنهم من يسأل الدنيا فليس له ىف اآلخرة َخالَق: "كان أهل اجلاهلية يسألون املال واإلبل والغنم فأنزل اهللا
  .يعىن نصيبا

  
 إِثَْم َعلَْيِه َوَمن َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيِه ِلَمنِ اتَّقَى َواتَّقُواْ َواذْكُُرواْ اللََّه ِفي أَيَّامٍ مَّْعُدوَداٍت فََمن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَالَ{ 

  }اللََّه َواْعلَُموآ أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 
  

  }...َواذْكُُرواْ اللََّه ِفي أَيَّامٍ مَّْعُدوَداٍت{: وقوله
فِمن املفسرين من جيعل . ثة أيام التشريقأيام التشريق كلها، يوم النحر وثال: املعلومات] و[هى الَعْشر 

املعدوداِت أيام التشريق أيضا، وأما املعلومات فإهنم جيعلوهنا يوم النحر ويومني من أيام التشريق؛ ألن الذبح إمنا 
يكون ىف هذه الثالثة األيام، وِمنهم من جيعل الذبح ىف آخر أيام التشريق فيقع عليها املعدودات واملعلومات فال 

  .ل فيها العشرتدخ

  }...ِلَمنِ اتَّقَى{: وقوله
  .قتل الصيِد ىف احلََرم: يقول

  
ُهَو أَلَدُّ الْ{    }ِخَصامِ َوِمَن النَّاسِ َمن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َو
  

ا ِفي قَلْبِ{: وقوله   }...ِهَوُيْشهُِد اللََّه َعلَى َم
). اهللا يعلم: (كان ذلك رجال ُيعجب النىب صلى اهللا عليه وسلم حديثُه، وُيعلمه أنه معه وحيلف على ذلك فيقول

  ".على ما ِفى قلبِِه"رفع " وَيْشَهُد اللُّه"وقد تقرأ . أى ويستشهِد اهللا" ويشهِد اهللا"فذلك قوله 
  }...َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصامِ{: وقوله

  :و ألّد من قوم لُّد، واملرأة لدَّاء ونسوة لُّد، وقال الشاعره: يقال للرجل
  مث أَُردِّى بِهُِم َمْن َيْرِدى* اللدُّ أقرانُ الرجالِ اللُدِّ 

  .فأنا ألُّده لَّداً) لَددته: قلت(فإذا غلبت الرجل ىف اخلصومة . ما كنَت أَلَدَّ فقد لَِدْدَت، وأنت َتلَّد: ويقال
َرفَع ال يرّده على " ويهلُك"ُنِصبت، ومنهم من يرفع } َوُيْهِلَك الَْحْرثَ وَالنَّْسلَ{: وقول اهللا تبارك وتعاىل

  .والوجه األّول أحسن} ويهِلك...وِمن الناسِ من يعجِبك قوله{: ولكنه جيعله مردودا على قوله" ِليفِسد"
  

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َألْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيَِها َوُيْهِلَك الَْحْرثَ وَالنَّْسلَ وَاللَُّه الَ ُيِحبُّ الفََساَد َوإِذَا َتَولَّى َسَعى ِفي ا{ 
  



  }...َواللَُّه الَ ُيِحبُّ الفََساَد{: وقوله
  .ذهب ذُهوبا وذهابا، وكسد كُسودا وكسادا: فسد الشىُء فسودا، مثل قوهلم: ِمن العرب من يقول

  
الَ َتتَّبُِعواْ ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنو{    }اْ اْدُخلُواْ ِفي السِّلْمِ كَآفَّةً َو
  

  }...َوالَ َتتَّبُِعواْ ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن{: وقوله
  .أى ال تتبعوا آثاره؛ فإهنا معصية

  }لَلٍ مَِّن الَْغَمامِ َوالَْمالِئكَةُ َوقُِضَي اَألْمُر َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع اُألُموُر َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن َيأِْتَيُهُم اللَُّه ِفي ظُ{ 
  

  }...َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن َيأِْتَيُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ مَِّن الَْغَمامِ َوالَْمالِئكَةُ{: وقوله
". ىف ظللٍ ِمن الغمامِ وىف املالئكِة"يريد . ملدينةتبارك وتعاىل، وقد خفضها بعض أهلِ ا) اهللا(َرفْع مردود على 

  ".هل ينظرون إِال أن يأتيهم اهللا واملالئكة ىف ظللٍ من الغمامِ"والرفع أجود؛ ألهنا ىف قراءة عبداهللا 
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َم{  ِه ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُه فَإِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ َسلْ َبنِي إِسَْرائِيلَ كَْم آَتْيَناُهم مِّْن آَيٍة َبيَِّنٍة َو   }ن ُيَبدِّلْ نِْعَمةَ اللَّ
  

  }...َسلْ َبنِي إِْسرَاِئيلَ{: وقوله
ىف األمر خاصَّة؛ ألهنا كثرية ) ترك مهزها(وإمنا . بألٍف" اْسأَل"ال ُتهمز ىف شىٍء من القرآن؛ ألهنا لو مهزت كانت 

. كُلْ، وُخذْ، فلم يهِمزوا ىف األمر، ومهزوه ىف النهى وما ِسواه: م؛ فلذلك ترك مهزه كما قالواالدَّْور ىف الكال
ا ىف القرآن فقد جاء بترك اهلمز. وقد هتمزه العرب وكان محزة الزَّيات يهمز األمر إذا كانت فيه الفاء أو . فأمَّ
ولست أشتهى } فاْسأَلِ الِّذيَن َيقَْرُءونَ الِْكَتاَب{: ومثل قوله} واْسأَلِ الْقَْرَيةَ الِّتى كُنَّا ِفيَها{: الواو؛ مثل قوله

واْضرِْب لَُهمْ }، {فاْضرِْب لَُهْم طَرِيقاً{ذلك؛ ألهنا لو كانت مهموزة لكُتبت فيها األلف كما كتبوها ىف قوله 
  .باأللف} َمثَالً
  }...كَْم آَتْيَناُهم{: وقوله
آتيتك آية؛ كما جاء ىف الكهف : أتيتك بآيٍة، فإذا ألقَُوا الباء قالوا: قولوالعرب ت]. من آية[جئناهم به : معناه

  .ايتنا بغداِئنا: واملعىن" آِتنا غداءنا"

ُه َيْرُزُق َمن َم الِْقَياَمِة ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُرواْ الَْحَياةُ الدُّْنَيا َوَيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنواْ َوالَِّذيَن اتَّقَواْ فَْوقَُهْم َيْو{  َواللَّ
  }َيَشآُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

  
  }...ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُرواْ الَْحَياةُ الدُّْنَيا{: وقوله

فمن أَنَّث . وذلك جائز، وإّنما ذُكِّر الفعل واالسم مؤنث؛ ألنه مشّتق من فعل ىف مذهب مصدر" ُزينت"ومل يقل 
ُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فاْنَتَهى{ومثله .  تذكري املصدرأخرج الكالم على اللفظ، ومن ذكَّر ذهب إىل قَْد {و } فََمْن َجاَء



ا ىف األمساء املوضوعة فال . على ما فسَّرت لك} َوأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ{، } َجاَءكُْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّكُْم فأمَّ
وقد يكون االسم غري خملوقٍ من ِفعلٍ، ويكون فيه معىن . رورتهتكاد العرب تذكِّر فعلَ مؤنٍَّث إال ىف الشعر لض

ة وعلى املعىن مرَّة؛ من ذلك قوله عزَّ وجلَّ  تأنيٍث وهو مذكَّر فيجوز فيه تأنيث الِفعل وتذكريه على اللفظ مرَّ
َو الَْحق{ يلت لكان صوابا؛ كما قال " كَذََّبْت"ومل يقل } وكذََّب بِِه قَْوُمَك َوُه ْوُم ُنوحٍكَ{ولو ِق و } ذََّبْت قَ
  :ذهب إىل تأنيِث اُألّمة، ومثله من الكالم ىف الشعر كثري؛ منه قول الشاعر} كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط{

  وأَنت برِئ ِمن قباِئِلها الَعْشرِ* فإن ِكالباً هذِه َعْشُر أَبطنٍ 
فأّنث لتأنيث القبيلة ، ىف معىن قبيلةعشرة أبطنٍ؛ ألن البطن ذَكَر، ولكنه ىف هذا املوضع : وكان ينبغى أن يقول

  :وكذلك قول اآلخر. ىف املعىن
  وىف وائلٍ كانِت العاِشره* وقاِئع ىف ُمَضرٍ ِتسعة 

ِتسع؛ ألن الوقعة أنثى، ولكنه ذهب إىل األيام؛ ألن العرب تقول ىف معىن : ِتسعة، وكان ينبغى له أن يقول: فقال
} وُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر{: فأّما قول اهللا تبارك وتعاىل. العرب، يريد وقائعها األيام؛ فيقال هو عامل بأيَّام: الوقائع

إمنا ذكّر ِفْعل الشمس ألن الوقوف ال حيسن ىف : وليس قوهلم. ُجِمع الضياءان: - واهللا أعلم  -فإنه أريد به 
ومثل هذا غري . ع والقمرالشمس مج: الشمس حىت يكون معها القمر بشىٍء، ولو كان هذا على ما قيل لقالوا

جائزٍ، وإن شئت ذكَّرته؛ ألن الشمس اسم مؤنث ليس فيها هاء تدلّ على التأنيث، والعرب رمبا ذكَّرت فعل 
  :أنشدىن بعضهم: قال الفّراء. املؤنث إذا سقطت منه عالمات التأنيث

  والَعني باإلمثد احلارِّى مكحول* فهِى أَحوى ِمن الربِعّى خاِذلة 
  :وأنشدىن بعضهم: قال. مكحولة والعني أنثى للعلة الىت أنبأتك هبا: ومل يقل

  وال أَرَض أَْبقَل إبقاهلا* فال ُمْزَنةٌ َوَدقَْت َوْدقَها 
  :عن العرب قول األعشى -يعىن النحوّى البصرّى  - وأنشدىن يونس : قال

  يضّم إىل كَْشَحيِه كفَّا خمضبا* إِىل رجلٍ ِمنهم أَِسيٍف كأمنا 
فإن شئت جعلت السماء مؤنثة مبنزلة العني فلمَّا مل يكن فيها هاء مما يدلّ على } السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه{: ولهوأمَّا ق

وِمن العرب من يذكّر السماء؛ ألنه َجْمع كأن واحدته . التأنيث ذكّر فعلها كما فعل بالعني واألرض ىف البيتني
  :وأنشدىن بعضهم: قال. مساوة أو مساءة

  
ا فلو َرفَ   ِحلقنا بالسماِء مع السحابِ* ع السماُء إليِه قوم

ذلك : أرأيت الفعل إذا جاء بعد املصاِدر املؤنثة أجيوز تذكريه بعد األمساء كما جاز قبلها؟ قلت: فإن قال قائل
را وإمنا قبح ألن الفعل إذا أتى بعد االسم كان فيه مكّنى من االسم فاستقبحوا أن يضمروا مذكَّ. قبيح وهو جائز

  :ُيذْهب به إىل املعىن، وهو ىف التقدمي والتأخري سواء؛ قال الشاعر: قبله مؤنث، والذين استجازوا ذلك قالوا
  فإن احلواِدث أَْزَرى بِها* فإن تعهِدى المرِئ ِلمَّةَ 

  :خروكذلك قال اآل. واحلوادث َجْمع ولكنه ذهب هبا إىل معىن احلََدثاِن. أزرين هبا وال أْزرت هبا: ومل يقل
  بِناقِة سعٍد والعِشيَّةُ بارُد* هنِيئا ِلسعٍد ما اقتضى بعد وقعِتى 



  :وقال اآلخر} أَنْ َسبُِّحوا ُبكَْرةً َوَعِشّياً{كأن العشية ىف معىن العِشّى؛ أال ترى قول اهللا 
َو على الطرِيقِ الواضح* إن السماحة والشجاعة ُضمِّنا    قربا بَِمْر

فهل جيوز أن تذهب باحلََدثاِن إىل : قال. الشجاعة مؤنثتان ِللهاِء الىت فيهماُضمنتا، والسماحة و: ومل يقل
  :احلوادث فتؤّنث فعله قبله فتقول أهلكتنا احلََدثانُ؟ قلت نعم؛ أنشدىن الكسائى

  وِمْدَرُهنا الكَمىُّ إذا نِغري* أال َهلَك الِشهاب املستنري 
  َألنِف الَنُصوربنا احلََدثانُ وا* وَحمَّال املِئني إذا أملّت 

ومل } وإِنّ لكم ِفى األنعامِ لِعربة نسِقيكم ِمما ِفى بطونِِه{: وأما قوله. فهذا كاٍف ِمما ُيحتاج إليه من هذا النوع
واألنعام هى مؤنثة؛ ألنه ذهب به إىل الَنَعم والَنَعم ذَكَر وإمنا جاز أن تذهب به إىل واحدها ألن " بطونِها"يقل 

  :ىن على معىن اجلمع؛ كما قال الشاعرالواحد يأتى ىف املع
  َجْبهَتُه أو اخلََراَت والكََتْد* إذا رأيت أْنُجما ِمن اَألَسْد 

  وطاب أَلبانُ اِللقاحِ فربْد* بال ُسَهيلٌ ىف الفَِضيخِ ففسْد 
  :روقد كان الكسائّى يذهب بتذكريِ األنعام إىل مثلِ قول الشاع. أال ترى أن اللنب مجع يكفى ِمن األلبان

  طَُوالٍ فإن األقصرين أمازِرُْه* وال َتذَْهْبن عيناِك ىف كل َشْرَمح 

ولو كان كذلك جلاز أن تقول هو أحسنكم وأمجله، ولكنه . أمازُِرُهْم، فذَكَّر وهو يريد أمازر ما ذكرنا: ومل يقل
هو : قالت العربذهب إىل أن هذا اجلنس يظهر مع نكرٍة غري مؤقَّتة يضمر فيها مثل معىن النكرة؛ فلذلك 

أحسن الرجلني وأمجله؛ ألن ضمري الواحد يصلح ىف معىن الكالم أن تقول هو أحسن رجل ىف االثنني، وكذلك 
وأمجلهن أخرجه على : أمجل شىء ىف النساء، ومن قال: من قال وأمجله قال. قولك هى أحسن النساء وأمجله
  :اللفظ؛ واحتجَّ بقول الشاعر

  *واصله مثل الِفراخ َنَتقَْت ح* 
قال . وإمنا ذكَّر ألن الفراخ مجع مل ُيْبن على واحده، فجاز أن ُيذَْهب باجلمع إىل الواحد. ومل يقل حواصلها

  :أنشدىن املفضَّل: الفرَّاء
ُح* أال إن جرياىن العشيةَ رائح    دعتهم دواعٍ من هوى ومنازِ

  .من اجلمع إذ مل ينب مجعه على واحِدِهرائح ومل يقل رائحون؛ ألن اجلريان قد خرج َمْخَرج الواحد : فقال
وكذلك الصاحلات نقول، ذاك . ألن اجلمع منه قد بىن على صورة واحده، الصاحلون فإن ذلك مل جيز: فلو قلت

عندى عشرون : أال ترى أن العرب تقول. غري جائز؛ ألن صورة الواحدة ىف اجلمع قد ذهب عنه توّهم الواحدة
عشرون جِيادا فينصبون اجلياد؛ ألهنا مل تنب على واحدها، فذهب هبا إىل  صاحلون فريفعون ويقولون عندى

  :الواحد ومل ُيفعل ذلك بالصاحلني؛ قال عنترة
  ُسوداً كخاِفيِة العرابِ األسحمِ* فيها اثنتاِن وأربعون َحلُوبةً 

َزيَّن "قد قرأ بعض القّراء و. ُسود وهى من نعت االثنتني واألربعني؛ للِعلة الىت أخربتك هبا: سودا ومل يقل: فقال
  .ويقال إنه جماهد فقط" ِللِذين كفروا احلياةَ الدنيا



َحقِّ لَِيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ ِفيَما كَانَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزلَ َمَعُهُم الِْكَتاَب بِالْ{ 
ِه إِالَّ الَِّذيَن أُوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُهُم الَْبيَِّناُت َبْغياً بَْيَنُهْم فََهَدى اللَّ اْخَتلَفُواْ ُه الَِّذيَن آَمُنواْ ِلَما ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفي

  } اْخَتلَفُواْ ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء إِلَى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ
  

لَِّذيَن آَمُنواْ ِلَما َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُهُم الَْبيَِّناُت َبْغياً َبْيَنُهْم فََهَدى اللَُّه ا{: وقوله
  }...اْخَتلَفُواْ ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه

لإلميان مبا أُنزل } فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنواْ{هم بكتابِ بعضٍ ففيها معنيان؛ أحدمها أن جتعل اختالفهم كفر بعِض
فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن {مث قال . والوجه اآلخر أن تذهب باختالفهم إىل التبديل كما بدِّلت التواراة. كلِّه وهو حّق

ومثل {: احلق كما قال اهللا تعاىل وجاز أن تكون الالم ىف االختالف وِمن ىف. به للحق مما اختلفوا فيه} آَمُنواْ
: كمثل املنعوق به؛ ألنه وصفهم فقال تبارك وتعاىل -واهللا أعلم  -واملعىن } الِذين كفروا كمثلِ الِذى ينِعق

  :كمثلِ البهاِئم، وقال الشاعر} ُصّم بكم عمى{
  كان الزِناُء فريضةَ الرجمِ* كانت فريضةَ ما تقول كما 
  :وقال وإمنا الرجم فريضة الزناء،
  َتْحلَى بِه الَعْيُن إذا ما َتْجَهرُْه* إن ِسراجا لكرمي مفخره 

  .َحِليَت بعيىن، وال تقول َحِلَيْت عيىن بك إالّ ىف الشعر: والعني ال حتلى إمنا حيلى هبا ِسَراج، ألنك تقول
  

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ْبِلكُم مَّسَّْتُهُم الَْبأَْسآُء َوالضَّرَّآُء َوُزلْزِلُواْ َحتَّى أَْم َحِسْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّ{  ةَ َولَمَّا َيأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَ
  }َيقُولَ الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب 

  
  }...أَْم َحِسْبُتْم{: وقوله

بله كالم يّتصل به، استفهم بِأم ىف ابتداٍء ليس قبله أِلف فيكونَ أم َرّداً عليه . فهذا مما أعلمتك أنه جيوز إذا كان ق
: ولو قلت. أم عندك خري: أعندك خري؟ مل جيز ها هنا أن تقول: ولو كان ابتداء ليس قبله كالم؛ كقولك للرجل
  .از ذلك؛ إذ تقدَّمه كالم فاّتصل بهأنت رجل ال تنِصف أم لك سلطان ُتِدلّ به، جل

أظننتم أن تدخلوا اجلنة ومل يصبكم : معناه[} أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ َولَمَّا َيأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم{: وقوله
اهللا الِذين جاهدوا ِمنكم  أم حِسبتم أن تدخلوا اجلنة ولَّما يعلمِ{: ومثله. فُتخَتربوا] مثلُ ما أصاب الذين قبلكم

  .}أَْم حِسبتم أن ُتْتَركُوا ولَّما َيْعلَمِ اهللا الِذين جاهدوا منكم{وكذلك ىف التوبة } وَيْعلََم الصابِرين
  }...َوُزلْزِلُواْ َحتَّى َيقُولَ الرَُّسولُ{ : وقوله

فأّما . نصب، ورفع: هان ىف العربيةوهلا وج. قرأها القّراء بالنصب إال جماهدا وبعض أهل املدينة فإهنما رفعاها
فإذا كان الفعل على ذلك املعىن ُنِصب بعده حبتَّى وهو ىف . النصب فألن الفعل الذى قبلها مما َيتطاول كالترداد

  .فإذا كان الفعل الذى قبل حىت ال يتطاول وهو ماضٍ ُرفع الفعل بعد حّتى إذا كان ماضيا. املعىن ماضٍ



. َجَعل فالن يدمي النظر حىت يعرفك؛ أال ترى أن إِدامة النظر تطول: ل وهو ماضٍ فقولكفأّما الفعل الذى َيتطاو
] بعض العرب وهو[وأنشدىن : قال. فإذا طال ما قَْبل حتَّى ذُِهب مبا بعدها إىل النصب إن كان ماضيا بتطاوله

  :املفضَّل
  أَرسانوحّتى اِجلياُد ما ُيقَْدنَ ب* َمطَوُت هبم حتَّى َتِكلّ غَُزاهتم 

ويدلّك على أنه . والفعل الذى أّداه قبل حتَّى ماض؛ ألنّ املَطْو باإلبل يتطاول حىت تكلّ عنه) تِكلّ(فنصب 
وال . فبُِحْسن فََعل مكان يفعل تعرف املاضى من املستقبل. مطوت هبم حىت كلّت غَُزاهتم: ماض أنك تقول

  .حىت يكون ذلك منه: ب زيدا حىت أقَرَّ، ألنك تريدأضرِ: حيسن مكان املستقبل فََعل؛ أال ترى أنك ال تقول
وقد كان الِكسائّى قرأ . ُزلزِلوا حىت قال الرسول: وإمنا َرفَع جماهد ألنّ فََعل حيُسن ىف مثله من الكالم؛ كقولك

وهو دليل على " وزلزِلوا مث زلزِلوا ويقول الرسول: "وهى ىف قراءة عبداهللا. بالرفع دهرا مث رجع إىل النصب
فإذا رأيت قبلها فََعل ماضيا وبعدها يفعل ىف . وحلىت ثالثة معان ىف يفعل، وثالثة معان ىف األمساء. معىن النصب

وكان . يطول فارفع يفَْعل بعدها؛ كقولك جئت حىت اكونُ معك قريبا) حّتى يفعل(معَنى ُمِضّى وليس ما قبل 
سرت حىت يدخلَها زيد، : كان لغري األّول، فيقولون أكثر النحويني ينصبون الفعل بعد حّتى وإن كان ماضيا إذا

إنا : سرنا حىت تطلُع لنا الشمس بُزبالة، فرفع والفعل للشمس، وَسمع: فزعم الكسائّى أنه مسع العرب تقول
  :وأنشدىن الكسائى: قال. جللوس فما َنْشُعُر حىت يسقطُ َحَجر بيننا، رفعا

  ك عنهّن املََساُءيفّرج ذا* وقد ُخْضن اهلَجِري وُعْمن حىت 
  ):قول اآلخر(وأنشَد 

  من الطعن حىت حنسب اجلَْون أشقرا* وُننِكر يوم الروع ألوانَ خيِلنا 
  .وهو الوجه الثاىن من باب حىت. فنصب ها هنا؛ ألنّ اإلنكار يتطاول

عىن أحسَن وذلك أن يكون ما قبل حىت وما بعدها ماضيني، ومها مما يتطاول، فيكون يفعل فيه وهو ماضٍ ىف امل
إنّ البعري ليهَرم حىت جيعلَ إذا : مسعت العرب تقول: قال الكسائّى. من فََعل، فنصب وهو ماضٍ ِلُحْسن يفعل فيه

وإمنا حسنت ألهنا صفة تكون ىف الواحد ). جعل(فيه أحسن من ) جيعل(وهو أمر قد مضى، و. شرب املاء جمَّه
إنّ الرجل ليتعظَّم حىت ميّر فال يسلم على : ومثله. ىف اإلبِلإنّ هذا ليكون كثرياً : على معىن اجلميع، معناه

  :حلسن يفعل فيه وهو ماضٍ؛ وأنشدىن أبو ثَرْوان) ميّر(فتنصب . الناس
  أِحبَّ حلّبها ُسوَد الكالبِ* أِحّب ِلحّبها السودان حىت 

اعتدل فيه الرفع " ال"دخلت فيه فإذا أ. وقد أنشدنيه بعض بىن أََسد رفعا. ولو َرفع ِملضيه ىف املعىن لكان صوابا
. إذا كان املعىن ماضيا" ال"إنّ الرجل ليصادقك حىت ال يكتمك ِسّرا، ترفع لدخول : والنصب؛ كقولك

  .والنصب مع دخول ال جائز
ا يرفع وينصب إذ دخلت  : ومثله. رفعا ونصبا} وحِسبوا أالّ تكون ِفتنة{: ىف قول اهللا تبارك وتعاىل" ال"ومثله م

مل يقولوه " ال"ُينَصبان وُيرفَعان، وإذا أَلقيت منه " َيَرْونَ أَالَّ َيْرجَِع إليهِم قوال وال َيْمِلك هلم ُضّرا وال نفعا أَفَالَ"
إنه : ؛ أال ترى أنك تقول"أَنْ"فيمن رفع بِحتَّى وفيمن رفع بـ " ال"تصلح مكان " ليس"إالّ نصبا؛ وذلك أنّ 

وكلّ موضع َحُسنت فيه . حسبت أن لست تذهب فتخلّفُت": أَن"ىف  ليؤاخيك حىت ليس يكتمك شيئا، وتقول



لكان صوابا؛ " ال"بغري " أن"ولو ُرفع الفعل ىف . الرفع مّرة، والنصب مّرة: فافَعلْ به هذا" ال"مكان " ليس"
  :نٍفتقول حسبت أنه يقول ذاك؛ وأنشدىن القاسم بن َمْع" أن"كقلوك حسبت أن تقولُ ذاك؛ ألنّ اهلاء حتسن ىف 

  قَةُ إن َنجوِت ِمن الَزَواحِ* إىن َزعيم يا ُنَوْيـ 
  ِف ِمن الُغدّو إِِلى الرواحِ* وسِلمِت ِمن َعرضِ احلُُتو 

  م َيرَتُعون ِمن الِطالحِ* أن هتبِطني بِالد قو 
  .أن هتبِطى: ومل يقل) أن هتبِطني(فرفع 

ال أبرح حىت ال : فليس إال النصب، مثل قولك" أن"وال ىف " حىت"ىف " ليس"ال تصلح مكاهنا " ال"فإذا كانت 
  .ال جيوز ههنا الرفع. أردت أن ال تقول ذاك": أن"ومثله ىف . أحكم أمرك

ا بعد " حىت"والوجه الثالث ىف يفعل ِمن   -وال تبالِ كيف كان الذى قبلها  -مستقبال، " حىت"أن يكون م
فَلَْن أَْبَرَح اَألْرَض َحتَّى َيأْذَنَ {، و }َحتَّى َيْرجَِع إِلينا ُموسىلَْن َنْبَرَح عليِه عاِكفني {فتنصب؛ كقول اهللا جل وعز 

  .وهو كثري ىف القرآن} ِلى أبِى
وأّما األوجه الثالثة ىف األمساء فأن ترى بعد حىت امسا وليس قبلها شىء يشاِكلُه يصلح عطُف ما بعد حّتى عليه، 

د حّتى خمفوض ىف الوجهني؛ ِمن ذلك قول اهللا تبارك وتعاىل فاحلرف بع. أو أن ترى بعدها امسا وليس قبلها شىء
ال يكونان إال خفضا؛ ألنه ليس قبلهما اسم ُيعطف عليه } َسالٌَم ِهَى َحتَّى َمطْلعِ الفجر{و } َتَمتَُّعوا حىت ِحنيٍ{

ا ال غري، أضمنه حىت األربعاِء أو اخلميسِ، خفض: والعرب تقول". إىل"ما بعد حىت، فذُِهب حبىت إىل معىن 
وليس مبشاِكل ، أن أضمن القوم ىف األربعاء؛ ألنّ األربعاء يوم من األيام: واملعىن. وأضمن القوم حىت االربعاِء

  .للقوم فيعطَف عليهم

. والوجه الثاىن أن يكون ما قبل حىت من األمساء عددا يكثر مث يأتى بعد ذلك االسم الواحد أو القليل من األمساء
نظر إىل ما بعد حىت؛ فإن كانت األمساء الىت بعدها قد وقع عليها من اخلفض والرفع والنصب فإذا كان كذلك فا

قد ُضرِب القوم حىت : اخلفض واإلتباع ملا قبل حىت؛ من ذلك: ما قد وقع على ما قبل حىت ففيها وجهان
د حتسن فيما قد أصابه وذلك أنّ إِىل ق. كبُريهم، وحىت كبريِهم، وهو مفعول به، ىف الوجهني قد أصابه الضرب

وأعتق أكرمهم عليك، فهذا : تريد. أعتق عبيدك حىت أكرمهم عليك: الفعل، وفيما مل يصبه؛ من ذلك أن تقول
األيام ُتصام كلها : وتقول فيما ال حيسن فيه أن يصيب الفعل ما بعد حىت. مما حيسن فيه إىل، وقد أصابه الفعل

  .وقد حسنت فيها إِىل. ميَسك عن هذه األيامِ فال ُتصاممعناه . حىت يومِ الفطر وأيامِ التشريق
: والوجه الثالث أن يكون ما بعد حىت مل يصبه شىء مما أصاب ما قبلَ حّتى؛ فذلك خفض ال جيوز غريه؛ كقولك
هو يصوم النهار حىت الليلِ، ال يكون الليل إال خفضا، وأكلت السمكة حىت رأِسها، إذا مل يؤكل الرأس مل يكن 

  .فصاإال خ
  :وأّما قول الشاعر

  كأَنّ أباها َنْهَشل أو ُمجاِشع* فيا عجبا حىت كُلَْيب َتُسبُّنِى 
فإنّ الرفع فيه جّيد وإن مل يكن قبله اسم؛ ألنّ األمساء الىت تصلح بعد حىت منفردة إمنا تأتى من املواقيت؛ 

لك مل حيسن إفراد زيد وأشباِهه، وال تقول أضرب حىت زيٍد؛ ألنه ليس بوقت؛ فلذ. أِقم حىت الليلِ: كقولك



بله. يا عجبا أتسُّبىن اللئام حىت يسبىن كليّىب: فرفع بفعله، فكأنه قال والذين . فكأنه عطفه على نّية أمساء ق
، كأنه قال قد انتهى ىب : خفضوا تومهوا ىف كليبٍ ما تومهوا ىف املواقيت، وجعلوا الفعل كأنه مستأنف بعد كليبٍ

  .تسبىن: سكت، مث قالاألمر إىل كليبٍ، ف

اِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َتفَْعلُواْ َيْسأَلُوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلْ َمآ أَْنفَقُْتْم مِّْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ َواَألقَْربَِني َوالَْيَتاَمى َوالَْمَس{ 
  }ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم 

  
  }...َماذَا ُيْنِفقُونَ َيْسأَلُوَنَك{: وقوله
يسألونك أىَّ شىء : ألنّ املعىن) َيْسألونك(وال تنصبها بـ ، "ينِفقون"ىف موضع نصبِ وتوِقع عليها " ما"جتعل 
ا الذى ينفقون: كأنك قلت، امسا يرفع ما" ذا"وإن ِشئت رفعتها من وجهني؛ أحدمها أن جتعل . ينفقون . م

من الِذى يقول ذاك؟ : ومن ذا يقول ذاك؟ ىف معىن: ذى؛ فيقولونوالعرب قد تذهب هبذا وذا إىل معىن ال
  :وأنشدوا

يق* َعَدْس ما ِلعّباٍد عليِك إِمارة    أَِمْنِت وهذا حتِملني طَِل
والرفع اآلخر أن جتعل كلّ استفهام أوقعت عليه فعال بعده رفعا؛ ألنّ الفعل ال . والذى حتملني طليق: كأنه قال

: أال ترى أنك تقول. ام، فجعلوه مبنزلة الذى؛ إذ مل يعمل فيه الفعل الذى يكون بعدهاجيوز تقدميه قبل االستفه
فإذا نويت ذلك . الذى ضربت أخوك، فيكون الِذى يف موضع رفع باَألخِ، وال يقع الفعل الذى يليها عليها

  :؛ كما قال الشاعر}قلِ العفو كذلك{: رفعت قولَه
  َنْحٌب فَُيقَْضى أم َضاللٌ وباِطلأَ* أال تسأَالِن املرء ماذا ُيحاوِل 

أحنبا فيقضى أم ضالال وباطال كان أبني ىف كالم : ولو قال. ىف موضع رفع" ما"رفع النحب؛ ألنه نوى أن جيعل 
وأيُّهم مل أضرب وأيُّهم إالّ قد ضربت رفع؛ للعلّة من االستئناف من حروف : وأكثر العرب تقول. العرب

  .االستفهام وأالّ يسبقها شىء
) كلّ(وذلك أن ىف . كلُّ الناس ضربت: ومما يشبه االستفهام مما ُيرفع إذا تأخَّر عنه الفعل الذى يقع عليه قوهلم

: ضربت، ومثل معىن أىُّ رجل مل أضرب، وأىُّ بلدة مل أدخل؛ أال ترى أنك إذا قلت] إالّ[ِمثْل معىن هل أحٌد 
  :وأنشدىن أبو ثَرْوان. قد ضربت، ومعىن أيهم مل أضرب ما منهم أحد إال: كلُّ الناس ضربت؛ كان فيها معىن

  وما كُلُّ من يغشى ِمًىن أنا عارف* وقالوا تعرَّفْها املنازلَ ممن ِمًىن 
  :وأنشدونا: قال. رفعا، ومل أمسع أحدا َنَصب كل

ا كُلُّ ما ُيْرَوى علىَّ أقول* وما كُلُّ َمْن َيظَّنُّنِى أنا ُمعِتب    وم
  :رفعوه بالفعل الذى سبق إليه؛ ألهنم قد أنشدوناوال تتوهَّم أهنم 

  علىَّ ذنبا كُلُّه مل أصنع* قد َعِلقَت أُّم اخليار تدَّعى 
  :وأنشدىن أبو اجلَراح. رفعا

  أم هكذا بينهما تعريضا* أَرجَزا تريد أم قريضا 
  *كالمها أجُِد مستريضا * 



ويدلّك على أن فيه ضمري جحد . أجده هّينا مستريضا ما منهما واحد إال: ؛ ألن املعىن)أجد(فرفع كُالّ وبعدها 
  :قولُ الشاعر

  كعني الكذوب جهدها واحتفاهلا* فكلهُم جاشاك إال وجدته 
َحَرامِ الَْمْسجِِد الَْيْسأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري َوَصدٌّ َعن َسبِيلِ اللَِّه َوكُفٌْر بِِه َو{ 

تَّى يَُردُّوكُْم َعن ِدينِكُْم إِن َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر ِعنَد اللَِّه َوالِْفْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ َوالَ َيَزالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َح
َك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة اْسَتطَاُعواْ َوَمن َيْرَتِدْد ِمْنكُْم َعن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُْولـاِئ

  }َوأُْولـاِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
  

  }...َيْسأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ ِقَتالٍ ِفيِه{: وقوله
ِه كَبٌِري َوَصدٌّ َعن َسبِيلِ اللَِّهقُلْ ِقَتالٌ ِف{. مضمرة) عن(فخفضته على نّية " عن قتال فيه"وهى ىف قراءة عبداهللا  } ي
قل القتال فيه كبري وصّد عن سبيل اهللا وكفر : إن شئت جعلته مردودا على الكبري، تريد: ففى الصّد وجهان

  .قل القتال فيه كبري؛ وكبري الصّد عن سبيل اهللا والكفر به: وإن شئت جعلت الصّد كبريا؛ تريد. به

} وإِخراج أَهِله{: فقال اهللا تبارك وتعاىل. يسألونك عن القتال وعن املسجد: خمفوض بقوله} َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ{
يريد  - } َوالِْفْتَنةُ{: مث فسَّر فقال تبارك وتعاىل. من القتال ىف الشهر احلرام} ِمْنُه أَكَْبُر ِعنَد اللَِّه{أِهل املسجد 

  .أَشدُّ من القتال فيه - الشرك 
  

  )البقرة (  آيات سورة املعاين الواردة يف
ا َوَيْسأَلُوَنَك َماذَا َيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ قُلْ ِفيهَِمآ إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوإِثُْمُهَمآ أَكَْبُر ِمن نَّفْ{  ِعهَِم

  }كُْم َتَتفَكَُّرونَ ُينِفقُونَ قُلِ الَْعفَْو كَذاِلَك ُيبيُِّن اللَُّه لَكُُم اآلَياِت لََعلَّ
  
  }...قُلِ الَْعفَْو{: قوله

  ].قد عفا: تقول[نسخته الزكاة ] قد[وهو فَْضل املال . قل ينفقون العفو: وجُه الكالم فيه النصب، يريد
ْم فَإِْخَواُنكُْم َواللَُّه َيْعلَُم الُْمفِْسَد ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْيَتاَمى قُلْ إِْصالٌَح لَُّهْم خَْيٌر َوإِنْ ُتَخاِلطُوُه{ 

َألْعَنَتكُْم إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم    }ِمَن الُْمْصِلحِ َولَْو َشآَء اللَُّه 
  

  }...َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْيَتاَمى{: وقوله

ترفع اإلخوان على } إِنْ ُتَخاِلطُوُهْم فَإِْخَواُنكُْمَو{. وُحِكى ىل َيَتم َيْيِتم: قال. يقال للغالم َيتم ييْتَم ُيْتماً وَيْتماً
فإن مل {فإخواَنكم ختالطون، ومثله : ولو نصبته كان صوابا؛ يريد) فهم إخوانكم(؛ كأنك قلت )فهم(الضمري 

). ادعوهم إخوانكم ومواليكم(ولو نصبت ههنا على إضمار فعل } تعلموا آباءهم فإخواُنكم ىف الِدينِ ومواِليكم
ا كان امسا حيسن فيه " فإنَّهم عبادك"وىف قراءتنا " إِن تغذِّْبُهْم فِعباُدَك"قراءة عبداهللا وىف  " هو"وإمنا ُيرفع ِمن ذا م

ا قبله؛ فقلت" هو"فإذا مل حيسن فيه . مع املرفوع إن اشتريت طعاما فجيِّدا، أى فاشترِ اجلَّيد، وإن : أجريته على م



ال حيسن ههنا، واملعىن ىف هذين ههنا خمالف لألّول؛ أال ترى أنك جتد " وه"لبِست ثيابا فالبياَض؛ تنصب ألن 
فإن نويت أن ماوىل شراءه . القوم إخوانا وإن ُجِحدوا، وال جتد كلّ ما ُيلَْبس بياضا، وال كلّ ما يشترى َجّيدا

ة الشراء وبلبوس البياض } خفتم فرِجاال فإن{وكذلك قول اهللا . فجّيد رفعت إذا كان الرجل قد ُعرِف جبْوَد
َصلّوا رَِجاال أو : أال ترى أن املعىن" هو"نصب؛ ألنه شىء ليس بدائم، وال يصلح فيه  إن خفتم أن ُتَصلُّوا قياما ف

  .فُنِصبا ألهنما حاالن للفعل ال يصلحان خربا] رجَّالة: رجاال يعىن[ركبانا 
فلو وضعت أّيا . اهللا يعلم أيُّهم ُيفْسد وأيُّهم ُيصلح: ثله من الكالماملعىن ىف م} َواللَُّه َيْعلَُم الُْمفِْسَد ِمَن الُْمْصِلحِ{

ما يعرِف أّى : مسعت العرب تقول] الفّراء[أنا أعلم أيُّهم قام ِمن القاعد، قال : أو َمْن مكان األّول رفعته، فقلت
قعوَدك، ولو جعلت ىف  ومثله ما أباىل قياَمك أو. استفهامان، واملفسد خرب) َمن(و ) أّى(وذلك أن . ِمن أّى

ولو ألقيت االستفهام اّتصل الفعل مبا قبله . ماأباىل أقائم أنت أم قاعد: الكالم استفهاما بطل الفعل عنه فقلت
  .واالستفهام كله منقطع مما قبله ِلخلقة االبتداء به. فانتصب
  }...َولَْو َشآَء اللَُّه َألْعَنَتكُْم{: وقوله

  .ا، وأعنته اهللا إعناتاقد َعنِت الرجل َعَنت: يقال
  
ٍة َولَْو أَْعَجَبْتكُْم َوالَ ُت{  ةٌ َخْيٌر مِّن مُّْشرِكَ ْنِكُحواْ الُْمِشرِِكَني َحتَّى َوالَ َتْنِكُحواْ الُْمْشرِكَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوَألَمةٌ مُّْؤِمَن

ْم أُْولَاِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ وَاللَُّه َيْدُعواْ إِلَى الَْجنَِّة َوالَْمْغِفَرِة بِإِذْنِِه ُيْؤِمُنواْ َولََعْبٌد مُّْؤِمٌن َخْيٌر مِّن مُّْشرٍِك َولَْو أَْعَجَبكُ
  }َوُيَبيُِّن آَياِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ 

  
  }...َوالَ َتْنِكُحواْ الُْمْشرِكَاِت{: وقوله
. وال ُتْنِكحوا املشركاِت أى ال ُتزّوجوهن املسلمني كان صوابا: نتولو كا. والقُرَّاء على هذا. ال َتَزّوجوا: يريد
  .نكَحها َنكْحا ونِكاحا: ويقال
  }...َولَْو أَْعَجَبْتكُْم{: وقوله
: ولذلك جاز أن جياَزى لَو جبواب إِنْ، إِن جبواب لَْو ىف قوله. ولَْو وإنْ متقارِبان ىف املعىن. وإن أعجبتكم: كقوله

  .يعىن باهلاء الزَّرَع" فرأَوه: "وقوله. }رِحياً فَرأَْوه ُمْصفَراً لظَلُّوا من بعِده َيكْفُرون ولئن أَْرَسلْنا{
  

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
طُْهْرنَ فَإِذَا َتطَهَّْرنَ َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْمِحيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعَتزِلُواْ النَِّسآَء ِفي الَْمِحيضِ َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى َي{ 

  }فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اللَُّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني َوُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن 
  

  }...َحتَّى َيطُْهْرنَ{: وقوله
"  َيطُْهرن، َويطَّهَّرنحىت"بالتاء، والقُرَّاء بعُد يقرءون " يتطهرن"وهى ىف قراءة عبداهللا إن شاء اهللا . بالياء

  .يطَّهَّرن: وهو أحبُّ الوجهني إلينا. يغتسلن باملاء: ينقطع عنهن الدم، ويتطهرن]: َيطُْهْرنَ[



ِايت : من حيث كما تقول للرجل: وإمنا قال. ىف َحْيثُ، وهو الفرج: ومل يقل} فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اللَُّه{
. ِايِت املرأة ىف فرجها: فلو ظهر الفرج ومل ُيكَْن عنه قلت ىف الكالم. لذى يؤتى منهزيدا من مأتاه من الوجه ا

  .ِايت الفرج من حيث شئت: يقال} فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اللَُّه{
  
قُواْ اللََّه َواْعلَُمواْ أَنَّكُْم مُّالَقُوُه َوَبشِّرِ نَِسآُؤكُْم َحْرثٌ لَّكُْم فَأُْتواْ َحْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم َوقَدُِّمواْ َألْنفُِسكُْم َواتَّ{ 

  }الُْمْؤِمنَِني 
  

  }...فَأُْتواْ َحْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم{: وقوله
حّدثنا حممد بن اجلهم، قال حّدثنا الفّراء قال حّدثىن شيخ عن ميمون بن ِمهران قال قلت . كيف شئتم] أى[

قال فقال ابن . جل إذا أتى امرأته من ورائها ىف قُُبلها خرج الولد أحولإن اليهود تزعم أن الر: البن عباس
  .ِايت الفرج من حيث شئت: يقول} نَِسآُؤكُْم َحْرثٌ لَّكُْم فَأُْتواْ َحرْثَكُْم أَنَّى شِئُْتْم{كذبْت يهوُد : عباس

  
  }قُواْ َوُتْصِلُحواْ َبْيَن النَّاسِ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم َوالَ َتْجَعلُواْ اللََّه ُعْرَضةً َألْيَمانِكُْم أَن َتَبرُّواْ َوَتتَّ{ 
  

  }...َوالَ َتْجَعلُواْ اللََّه ُعْرَضةً َألْيَمانِكُْم أَن َتَبرُّواْ{: وقوله
نعنَّ أحُدكم أن ال ميت: يقول} أَن َتَبرُّواْ َوَتتَّقُواْ َوُتْصِلُحواْ َبْيَن النَّاسِ{ال جتعلوا احللف باهللا مانعا معترِضا : يقول

  .َيربَّ ليمني إن حلف عليها، ولكن ِليكفّْر ميينه ويأت الذى هو خري
  

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }ِليٌم الَّ ُيَؤاِخذُكُُم اللَُّه بِالَّلْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم َولَاِكن ُيَؤاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َح{ 
  

  }...الَّ ُيَؤاِخذُكُُم اللَُّه بِالَّلْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم{: وقوله

فيمينان . األميان أربع: والقول اآلخر. ال واهللا، وبلى واهللا: هو ممَّا جرى ىف الكالم من قوهلم: يقال. فيه قوالن
ففى هاتني الكفارة . مث ال تفعل واهللا ال أفعل، مث تفعل، وواهللا ألفعلنَّ: فيهما الكفَّارة واالستغفار، وهو قولك

واهللا ما فعلُت وقد : واللتان فيهما االستغفار وال كفَّارة فيهما قولك]. ألن الفعل فيهما مستقبل[واالستغفار 
وهو  -وكان القول األّول . فيقال هاتان لَْغو؛ إذ مل تكن فيهما كفَّارة. واهللا لقد فعلُت ومل تفعل: فعلَت، وقولك
  .أشبَه بكالم العرب - ن اللغو ما جيرى ىف الكالم على غري َعقْد إ: قول عائشة

  
  }لِّلَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمن نَِّسآِئهِْم َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ فَإِنْ فَآُءو فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم { 
  

  }...َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَشُْهرٍ{: وقوله



أو "َتربٌُّص أربعةَ أشهر كان صوابا كما قرءوا : ولو قيل ىف مثله من الكالم. اءوعليه القّر. الترّبص إىل األربعة
ٍة يتيما ذا مقربة واملعىن تكفتهم } أَلَم جنعلِ اَألْرض ِكفَاتاً أحياء وأمواتا{وكما قال " إِطعاٌم ىف يومٍ ِذى َمْسَغَب

أربعةُ أشهر : تربٌص: ولو قيل. كان صوابا ِكفاَت أحياٍء وأمواٍت: ولو قيل ىف مثله من الكالم. أحياء وأمواتا
. شهر أو شهران؛ جتعل السري هو الشهر، والترّبص هو األربعة: بيىن وبينك سري طويل: كما يقال ىف الكالم

) مثل(فمن رفع } فجزاء ِمثل ما قتل من النعم{ومثله . وأَربَع شهادات} فشهادةُ أَحِدِهم أَْرَبُع شهادات{ومثله 
) مثل(باهلاء، ومن نصب " فجزاؤه"وكذلك رأيتها ىف مصحف عبد اهللا : قال. زاؤه مثلُ ما قتلفج: فإنه أراد

  .فعليه أن َيجزِى ِمثْلَ ما قََتل من النََّعم: أراد
ا وفُُيوءا: يقال} فإن فاءوا{ اءوا يفيئون فَْيئ   .أن يرجع إىل أهله فيجامع: والفىء. قد ف

ا َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَحاِمهِنَّ إِن كُنَّ ُيْؤِمنَّ َوالُْمطَلَّقَاُت َيَتَربَّْصَن بِأَ{  ْنفُِسهِنَّ ثَالَثَةَ قُُروٍء َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ أَن َيكُْتْمَن َم
َعلَْيهِنَّ بِالَْمْعُروِف  ِذيبِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك إِنْ أََراُدواْ إِْصالَحاً َولَُهنَّ ِمثْلُ الَّ

ُه َعزِيٌز َحِكيٌم    }َوِللرَِّجالِ َعلَْيهِنَّ َدَرَجةٌ َواللَّ
  

  }...َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ{: وقوله
  ".بردهتن"وىف قراءة عبداهللا 

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َتأُْخذُواْ ِممَّآ آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئاً إِالَّ أَن  الطَّالَُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف{ 

يَما افْ هَِما ِف وُد اللَِّه فَالَ َتَدْت بِِه ِتلَْك ُحُدَيَخافَآ أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَالَ ُجَناَح َعلَْي
طَلَّقََها فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْوجاً غَْيَرُه * َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُْولَاِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  فَإِنْ 
هَِمآ أَن َيَتَراَجَعآ إِن ظَنَّآ أَن ُي ا فَالَ ُجَناَح َعلَْي   }ِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ُيَبيُِّنَها ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ فَإِن طَلَّقََه

  
  }...إِالَّ أَن َيَخافَآ أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه{: وقوله

أهل  وقرأها بعض. وال يعجبىن ذلك" أال أَنْ ُيخافا"فقرأها محزة على هذا املعىن " إال أَنْ ختافوا"وىف قراءة عبداهللا 
واخلوف والظّن متقاربان ىف كالم " إِال أَنْ َيظنَّا أَالَّ ُيقيَِما ُحُدوَد اهللا"وهى ىف قراءة أّبًى . املدينة كما قرأها محزة

قد ظننت ذاك، وخفت ذاك، : قد خرج عبدك بغري إذنك، فتقول أنت: من ذلك أن الرجل يقول. العرب
  :وقال الشاعر. واملعىن واحد

  وما خفُت يا سالَّم أنك عائىب* ُنَصيب بقوله أتاىن كالَم عن 
  :وقال اآلخر

  ُتَروِّى عظامى بعد موتى عروقها* إذا مت فادفّنى إىل َجْنب كَْرمة 
  ]أخاف إذا ما متُّ أن ال أذوقُها* وال تدفَننِّى ىف الفالة فإنىن [

وقد روى عنه صلى اهللا } ون ِفتنةوَحِسُبوا أال تك{كما رفعوا " أذوقُها"رفع . واخلوف ىف هذا املوضع كالظّن
  .ظَنَّ ليذهنبَّ: كما تقول" أُِمرُت بالسواك حىت خفت َألْدَرَدنَّ"عليه وسلم 



) أن(ألن اخلوف إمنا وقع على  -واهللا أعلم  -وما ما قال محزة فإنه إن كان أراد اعتبار قراءة عبداهللا فلم يصبه 
ع اخلوف على الرجل واملرأة وعلى أن؛ أال ترى أن امسهما ىف أال خيافوا أن ال، ومحزة قد أوق: وحدها إذ قال

فلو أراد أالَّ ُيخاف على هذا ، أو ُيخافا بذا، أو من ذا، فيكون على غري اعتبار . اخلوف مرفوع مبا مل يسمَّ فاعله
  ....ُتخاف ألنك خبيث، وبأنك، وعلى أنك: جائزا؛ كما تقول للرجل] كان[قول عبداهللا 

 -فال جناح عليهما، وإمنا اجلناح : يقال كيف قال} ِخفُْتْم أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَالَ ُجَناَح َعلَْيهَِما فَإِنْ{: وقوله
  :على الزوج ألنه أَخذ ما أعطَى؟ ففى ذلك وجهان -فيما يذهب إليه الناس 

وإمنا } ُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمْرَجانَُيْخ{أن يراد الزوج دون املرأة، وإن كانا قد ذُِكرا مجيعا؛ ىف سورة الرمحن 
ومثله . وأمنا الناسى صاحب موسى وحده" َنِسَيا ُحوَتُهما"ومنه . خيرج اللؤلؤ واملرجان من اِمللح ال من العذب

عندى دابَّتان أركبهما وأستقى عليهما، وإمنا ُيركب إحدامها وُيستقَى على األخرى؛ وقد : ىف الكالم أن تقول
ومثله من كتاب اهللا . وهذا من سعة العربية الىت حيتّج بسعتها. كن أن يكونا مجيعا ُتركبان وُيستقى عليهمامي
قد جعل : فيستقيم ىف الكالم أن تقول} َوِمْن َرْحَمِتِه جعل لكم الليل والنهار ِلتسكنوا ِفيِه ولتبتغوا ِمن فضله{

  .وإن شئت ذهبت بالنوم إىل الليل وبالتعيُّش إىل النهار .اهللا لنا ليال وهنارا نتعيَّش فيهما وننام فيهما
والوجه اآلخر أن يشتركا مجيعا ىف أالَّ يكون عليهما ُجناح؛ إذ كانت تعِطى ما قد ُنفى عن الزوج فيه اإلمث، 

ا ُيطرح فيه املأمث احتاجت هى إىل مثل ذلك من ف{: ومثله قول اهللا تبارك وتعاىل. أُشركت فيه ألهنا إذا أعطت م
ِه ومن تأخَّر فال إِمث عليِه وهو  - وإمنا موضع طرح اإلمث ىف املتعجِّل، فجعل للمتأّخر } تعجَّلَ ىف يومني فال إِمث علي

وإن تصّدقت [إن تصدَّقت ِسّراً فحسن : ومثله ىف الكالم قولك. مثلُ ما جعل على املقصِّر -الذى مل يقصِّر 
  ].جهرا فحسن

أنت مقصِّر، وال : ال يقولّن هذا املتعجل للمتأخر: وجه آخر؛ وذلك أن يريد}  عليِهومن تأّخر فال إِمث{وىف قوله 
  .أى فال يؤثَِّمنَّ أحُدمها صاحَبه} فال إِمث عليِه{املتأّخر للمتعجل مثل ذلك، فيكون قوله 

ىف موضع نصب إذا ُنزِعت ) أَن(فال جناح عليهما ىف أن يتراجعا، : يريد} فَالَ ُجَناَح َعلَْيهَِمآ أَن َيَتَراَجَعآ{: وقوله
وال : قال الفّراء. موضعه خفض: فال جناح عليهما أن يراجعها، قال وكان الكسائّى يقول: الصفة، كأنك قلت

  .أعرف ذلك
  .ىف موضع نصب لوقوع الظّن عليها) أن(} إِن ظَنَّآ أَن ُيِقيَما{: وقوله

نَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوالَ ُتْمِسكُوُهنَّ ِضَراراً لَِّتْعَتُدواْ َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّسآَء فََبلَْغَن أََجلَُه{ 
ِه َعلَْيكُ ْد ظَلََم َنفَْسُه َوالَ َتتَِّخذُواْ آَياِت اللَِّه ُهُزواً َواذْكُُرواْ نِْعَمَت اللَّ ْيكُْم مَِّن ْم َوَمآ أَنَزلَ َعلََوَمن َيفَْعلْ ذَِلَك فَقَ

اْ أَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم    }الِْكَتابِ وَالِْحكَْمِة َيِعظُكُْم بِِه َواتَّقُواْ اللََّه َواْعلَُمو
  

  }...َوالَ ُتْمِسكُوُهنَّ ِضَراراً لَِّتْعَتُدواْ{: وقوله
وكان إذا أراد أن ُيِضّر هبا . ضة الثانيةكان الرجل منهم إذا طلَّق امرأته فهو أحّق بَرْجعتها ما مل تغتسل من احلَْي

  .فتطويله لرجعتها هو الِضرار هبا. تركها حىت حتيض احليضة الثالثة مث يراجعها، ويفعل ذلك ىف التطليقة الثانية
  



ا َتَراضَْواْ َبْيَنُهْم بِالَْمْعُروِف ذاِلَك ُيوَعظُ َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّسآَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ أَن َينِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَ{ 
انَ ِمنكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ذاِلكُْم أَْزكَى لَكُْم َوأَطَْهُر َواللَُّه َيْعلَُم َوأَْنُتْم   } الَ َتْعلَُمونَ بِِه َمن كَ

  
  }...فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ{: وقوله
هّن أن يراجعن أزواجهّن مبهر جديد إذا بانت إحداهّن من زوجها، وكانت هذه أخت فال تضيِّقوا علي: يقول

وجهى من وجهِك حرام إن راجعِته، : معِقل، أرادت أن تزّوج زوجها األّول بعدما انقضت عّدهتا فقال َمْعِقل هلا
  .}فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ أَن َينِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ{: فأنزل اهللا عز وجل

ألنه حرف قد " بذلك"وإمنا جاز أن خياطب القوم . ذلكم، وكالمها صواب: ومل يقل} ذاِلَك ُيوَعظُ بِِه{وقوله 
جعل الكاف منصوبة وإن " ذلك"ومن قال . وليست خبطاب) من احلرف(كثر ىف الكالم حىت ُتُوّهم بالكاف أهنا

ما فعل ذلِك : ذا خاطب الواحدأسقط التوّهم، فقال إ" ذلكم"ومن قال . خاطب امرأة أو امرأتني أو نسوة
وال جيوز أن تقول ىف سائر األمساء إذا . يقاس على هذا ما ورد] و. [الرجل، وذاِلِك الرجالن، وأولِئك الرجال

غالِمك فعل ذلك؛ ال جيوز نصب : خاطبت إال بإخراج املخاطب ىف االثنني واجلميع واملؤنَّث؛ كقولك للمرأة
غالِمك فعل ذاِك : وجيوز أن تقول. ألن الكاف ههنا ال يتوهَّم أهنا من الغالمالكاف وال توحيدها ىف الغالم؛ 

  .من الذهاب بالكاف إىل أهنا من االسم: وذاَك، على ما فسَّرت لك
  

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ِملَْينِ ِلَمْن أََراَد{  أَن ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ َوعلَى الَْمْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ  َوالَْواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ َحْولَْينِ كَا

لَى الَْوارِِث ِمثْلُ ذاِلَك فَإِنْ بِالَْمْعُروِف الَ ُتكَلَُّف َنفٌْس إِالَّ ُوْسَعَها الَ ُتَضآرَّ َواِلَدةٌ بِوَلَِدَها َوالَ َمْولُوٌد لَُّه بَِولَِدِه َوَع
 َعلَْيكُْم إِذَا َعن َتَراضٍ مِّْنُهَما َوَتَشاُورٍ فَالَ ُجَناَح َعلَْيهَِما َوإِنْ أََردتُّْم أَن َتْستَْرِضُعواْ أَْوالََدكُْم فَالَ ُجَناَح أََراَدا ِفَصاالً

ْعَملُونَ َبِصٌري   } َسلَّْمُتم مَّآ آَتْيُتم بِالَْمْعُروِف َواتَّقُواْ اللََّه َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه بَِما َت
  

  }...الرََّضاَعةَ{: وقوله
فإن كانت فهى مبنزلة . الرضاعة بالكسر: وزعم الكسائّى أن من العرب من يقول. القّراء تقرأ بفتح الراء

ومهرت الشىء ِمهارة وَمهارة؛ والرَّضاع والرِّضاع فيه مثل ذلك إال أن ، والدِّاللة والدَّاللة، الوِكالة والَوكالة
  .له اِحلصاد واحلَصادفتح الراء أكثر، ومث

وال " ال تضارِّ والدة"والكسر فيه جائز . ال تضاّرْر، وهو ىف موضع جزم: يريد} الَ ُتَضآرَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها{وقوله 
وإِن َتْصبُِروا وَتتَّقُوا ال يضرُّكم كَْيُدُهْمم {وأّما قوله . جيوز رفع الراء على نيَّة اجلزم، ولكن نرفعه على اخلرب

فقد جيوز أن يكون رفعا على نيَّة اجلزم؛ ألن الراء األّوىل مرفوعة ىف األصل، فجاز رفع الثانية عليها، ومل } ئاَشْي
فليس يأتيها . بالرفع ألن الراء إن كانت تفاَعل فهى مفتوحة، وإن كانت تفاِعل فهى مكسورة) ال تضارُّ(جيز 

  ".وال يضاَرْر كاِتب وال شهيد"طَّاب وقد قرأ عمر بن اخل. الرفع إال أن تكون ىف معىن رفع
الَ { . ال ُينَزعّن ولدها منها وهى صحيحة هلا لنب فيدفَع إىل غريها: يقول} الَ ُتَضآرَّ َواِلَدةٌ بِوَلَِدَها{ومعىن  َو



  .دفع ولده إليهإذا أَرضعت صبيَّها وأِلفها وعرفها فال تضارَّنَّ الزوَج ىف : يقول. يعىن الزوج} َمْولُوٌد لَُّه بَِولَِدِه
  
َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ ُجَناَح َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزَواجاً يََتَربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشراً فَإِذَا { 

ا َت ا فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ بِالَْمْعُروِف َواللَُّه بَِم يَما َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخطَْبِة * ْعَملُونَ َخبٌِري َعلَْيكُْم ِفيَم الَ ُجَناَح َعلَْيكُْم ِف َو
ُروفاً  النَِّسآِء أَْو أَكَْننُتْم ِفي أَْنفُِسكُْم َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم َسَتذْكُُروَنُهنَّ َولَاِكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّراً إِالَّ أَن َتقُولُواْ قَْوالً مَّْع

َه َيْعلَُم َما ِفي أَْنفُِسكُْم  َوالَ فَاْحذَُروُه َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َتْعزُِمواْ ُعقَْدةَ النِّكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الْكَِتاُب أََجلَُه َواْعلَُمواْ أَنَّ اللَّ
  }غَفُوٌر َحِليٌم 

  
  }...بَّْصَنَوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزَواجاً َيتََر{: وقوله

؟ فذلك جائز إذا )الذين(كيف صار اخلرب عن النساء وال خرب لألزواج، وكان ينبغى أن يكون اخلرب عن : يقال
فهذا . ذِكرت أمساء مث ذُكرت أمساء مضافة إليها فيها معىن اخلرب أن تترك األّول ويكون اخلرب عن املضاف إليه

فترِك األّول بال خرب، وقُِصد . ومن مات عنها زوجها تربصْت: به إمنا أريد -واهللا أعلم  -من ذلك؛ ألن املعىن 
  :وأنشدىن بعضهم: قال. الثاىن؛ ألن فيه اخلرب واملعىن
دم داُر املذَلَّة ُحلَّت* بىن أَسد إنّ ابن قيس وقتلَه    بغري 

  :ومثله. وأخرب عن قتله أنه ذُلّ) ابن قيس(فألقى 
  على ابن أىب ِذبَّان أن يتندَّما *لعلَِّى إن مالت بَِى الرِّيح َمْيلة 

والِذين {: ومثله قوله. لعلَّ ابن أىب ذبَّان أن يتنّدم إِن مالت ىب الريح: أن يتندما؛ ألن املعىن: لعلِّى مث قال: فقال
) ينالذ(رجعْت على } وِصيَّة ألزواجِهِم{إال أن اهلاء من قوله } يتوفَّْون ِمنكم ويذرون أَزواجا وِصيَّةً ألزواجِهِم

  .عبداهللا ضربته: فكان اإلعراب فيها أبني؛ ألن العائد من الذِّكْر قد يكون خربا؛ كقولك
وذلك ان العرب إذا أهبمت العدد من اللياىل واأليام غلَّبوا عليه اللياىلَ حىت " عشرة: "ومل يقل} َوَعْشراً{: وقال

فإذا أظهروا مع العدد تفسريه . على األيام قد صمنا عشرا من شهر رمضان لكثرة تغليهم اللياىل: إهنم ليقولون
َسخَّرها عليهِم سبع ليالٍ ومثانية أَيامٍ {: كانت اإلناث بطرح اهلاء، والدُّكْران باهلاء؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل

وإن جعلت العدد غري مّتصل . فأدخل اهلاء ىف األيام حني ظهرت، ومل تدخل ىف اللياىل حني ظهرن} ُحُسوما
فإن اختلطا فكانت لياىل وأيام غلَّبت التأنيث، . م كما يّتصل اخلافض مبا بعده غلَّبت اللياىلَ أيضا على األيَّامباأليا
  :وأّما احملتِلط فقول الشاعر. أيام فيها َبْرد شديد: مضى له سبع، مث تقول بعد: فقلت

  وكان النكري أن تِضيف وَتْجارا* أقامت ثالثا بني يوم وليلة 

عندى ثالثة بني غالم وجارية، وال جيوز هاهنا ثالث؛ ألن اللياىل من األيام : وأنت تقول. ثا وفيها أيامثال: فقال
. عندى َعْشر من اإلبل وإن عنيت أمجاال، وعشر من الغنم والبقر: ومثل ذلك ىف الكالم أن تقول. تِغلب األيام

عندى عشر من البقر وإن : ته بقرة، فتقولوكل مجع كان واحدته باهلاء ومجعه بطرح اهلاء، مثل البقر واحد
عندى مخس عشرة ناقة : فإذا اختلطا وكان املفسِّرمن النوعني قبل صاحبة أجريت العدد فقلت. نويت ذُكْرانا

بني : فإن قلت. عندى مخسة عشر مجال وناقة: وإن بدأت باجلمل قلت. فأنَّثت ألنك بدأت بالناقة فغلَّبتها، ومجال



عندى مخس عشرة بني : ن مفسَّرة غلَّبت التأنيث، ومل تبالِ أبدأت باجلَملَ أو بالناقة؛ فقلتناقة ومجل فلم تك
عندى مخس عشرة أَمة وعبدا، وال بني أمة وعبد إالّ بالتذكري؛ ألن الذُكْران من : وال جيوز أن تقول. مجل وناقة

ذكَرت لك ال ُيجتزأ منها باإلناث، وألن الذَكَر منها موسوم ب غري ِسَمة األنثى، والغنم والبقر يقع على غري ما 
  .ذَكَرها وأنثاها شاة وبقرة، فيجوز تأنيث املذكَّر هلذه اهلاء الىت لزِمت املذكَّر واملؤنَّث

ِة النَِّسآءِِ{وقوله  إنه حلسن الِقعدة واِجللسة؛ يريد : اِخلطبة مصدر مبنزلة اِخلطْب، وهو مثل قولك} ِمْن ِخطَْب
اللهم ارفع عنا ]: يقول[مسعت بعض العرب : اخلُطْبة مثل الرسالة الىت هلا أّول وآِخر، قالالقعود واجللوس، و

الَضْغطة، ولو أراد الفعل لقال الِضْغطة؛ : هذه الُضْغطة، كأنه ذهب إىل أن هلا أّوال وآِخرا، ولو أراد مّرة لقال
من أرضى؛ يريد أرضا مفروزة مثل الِقطعة مل على قُطْعٍة ىل ] فالن[غلبىن : ومسعت آَخر يقول. كما قال اِملْشية

  .ِقطْعة: قلت] قطع منه[ُتقسم، فإذا أردت أهنا قطعة من شىء 
  :وأنشدوىن قول الشاعر: كننته وأكننته، قال: للعرب ىف اكننت الشىء إذا سترته لغتان} أَْو أَكَْننُتْم{ : وقوله

  ِقيعمن الالتى َتكُّن من الَص* ثالثٌ من ثالِث قَُدامياٍت 

فكأنه مذهب للشىء يصان، " َبْيض مكنون"و " لؤلؤ مكنون: "وأّما قوله. ُتِكّن من أكننت] يرويه[وبعضهم 
  .وإحدامها قريبة من األخرى

. ال يصفنَّ أحدكم نفسه ىف ِعدَّهتا بالرغبة ىف النكاح واإلكثار منه: يقول} َولَاِكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّراً {: وقوله
السرُّ : بن اجلهم قال حّدثنا الفّراء قال حّدثىن ِحبَّان عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس أنه قال حّدثنا حممد

  :وأنشد عنه بيت امرئ القيس. ىف هذا املوضع النكاح
  كبِرُت وأَالَّ يشهَد الِسرَّ أَمثاىل* أال زعمت َبْسباسة اليوم أنىن 

  ".أو جاء احد منكم من الغائط: "ويرى أنه مما كىن اهللا عنه قال: قال الفّراء
  
َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الَّ ُجَناَح َعلَْيكُْم إِن طَلَّقُْتُم النَِّسآَء َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَْو َتفْرُِضواْ لَُهنَّ فَرِيَضةً َوَمتُِّعوُهنَّ { 

  }ْحِسنَِني الُْمقِْترِ قََدُرُه َمَتاعاً بِالَْمْعُروِف َحقّاً َعلَى الُْم
  
  }...َوَمتُِّعوُهنَّ َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ قََدُرُه{: قوله

وهو ِمثل قول . ولو ُنصب كان صوابا على تكرير الفعل على النيَّة، أى ليعط املوسع قدره، واملقتر قدره. بالرفع
  .اة اآلِخرة كان صواباأخذت صدقاتِهم، لكل أربعني شاةً شاةُ؛ ولو نصبت الش: العربِ
وإن شئت كان خارجا من قوله . منصوب خارجا من القََدر؛ ألنه نكرة والقدر معرفة} َمَتاعاً بِالَْمْعُروِف{وقوله 

  .َمَتاعاً وُمْتعة" َوَمتُِّعوُهنَّ"

إمنا . ىف الدار حقاً عبُداهللا: وهو كقولك ىف الكالم. فإنه َنْصب من نّية اخلرب ال أنه من نعت املتاع} َحقّاً{فأمَّا 
أخربكم خربا حقا، وبذلك حقا؛ وقبيح أن جتعله تابعا للمعرفات أو : نصب احلق من نيَّة كالم املخبِر؛ كأنه قال

ىل عليك املال : من ذلك أن تقول. للنكرات؛ ألن احلق والباطل ال يكونان ىف أنفُس األمساء؛ إمنا ياتى باألخبار



ىل عليك مال حّق، إال أن تذهب به إىل أنه حّق ىل عليك، : املال احلق، أو ىل عليك: حقّا، وقبيح أن تقول
  .فتخرَجه ُمخرج املال ال على مذهب اخلرب

وكل ما كان ىف القرآن مما فيه من نكرات احلق أو معرفته أو ما كان ىف معىن احلق فوجُه الكالم فيه النصب؛ 
هذا على تفسري } إِلَْيِه َمْرجُِعكُم َجِميعا َوْعَد اللِّه حقاً{ ومثل قوله" وعد الصدق"و " َوْعَد احلقِ"مثل قوله 
وإن . فالنصب ىف احلّق جائز؛ يريد حقّا، أى أخربكم أن ذلك حّق} هناِلك الَوالية ِللّه احلقِّ{وأّما قوله . األّول

وكذلك قوله . يةوإن شئت رفعته فتجعلُه من صفة الَوال. شئت خفضت احلّق، جتعله من صفة اهللا تبارك وتعاىل
ولو نصبت كان صوابا، ولو ُرفع على نيَّة . جتعله من صفة اهللا عز وجلَّ} وُردُّوا إىل اللِّه َمْوالَُهم احلّق{

: وأنت قائل إذا مسعت رجال حيدث} الَْحقُّ ِمن ربَّك فَالَ َتكُوَننَّ ِمن املُْمَترِين{االستئناف كان صوابا؛ كما قال 
، أى ذلك احلقُّقلت حقا، ] حقّا أْى[ فإن الفّراء قد رفعِت } قَالَ فالْحقُّ واحلقَّ أقول{وأّما قوله ىف ص . واحلقُّ

احلقُّ مىن، وأقول احلق؛ فينصبان : وروى عن جماهد وابن عباس أهنما رفعا األّول وقاال تفسريه. األّول ونصبته
وينصب الثاىن " ألمَألنَّ َجَهنََّم"واحلقِّ : عىنونصبهما مجيعا كثري منهم؛ فجعلوا األّول على م". أقول"الثاىن بـ 

رفعه محزة والكسائّى، وجعال احلق هو اهللا تبارك } ذِلَك ِعيَسى بُن َمْرَيَم قَْولَ احلّق{وقوله . بوقوع القول عليه
مبنزلة ) قال(ن كلمةَ اهللا، فيجعلو: كقولك" ذَِلَك ِعيَسى ْبُن َمْرَيَم قالَ اللِّه" وتعاىل، ألهنا ىف حرف عبداهللا 

  .ذلك عيسى بن مرمي قوال حقّا: وقد نصبه قوم يريدون. العاب والَعْيب: القول؛ كما قالوا
  

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ْد فََرْضُتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرْضُتْم إِ{  الَّ أَن َيْعفُونَ أَْو َيْعفَُواْ الَِّذي َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ َوقَ
  }ْعَملُونَ َبِصٌري بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ َوأَن َتْعفُواْ أَقَْرُب ِللتَّقَْوى َوالَ َتنَسُواْ الْفَْضلَ بَْيَنكُْم إِنَّ اللََّه بَِما َت

  
  }...َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ{: وقوله

  .ماسُّوهن وَتَمسُّوهن واحد، وهو اجلماع؛ املماسَّة واملسُُّت
هنَّ يضربن، ومل : يقال. بالنون ألنه فعل النسوة، وفعل النسوة بالنون ىف كل حال} إَالَّ أَن َيْعفُونَ{وإمنا قال 

هلّن تأنيث قالت العرب  وإّنما. يضربن، ولن يضربن؛ ألنك لو أسقطت النون منهن للنصب أو اجلزم مل َيسَتبِْن 
للرجلني الهنم زادوا لالثنني ىف الفعل ألفا ونونا، فإذا أسقطوا نون االثنني للجزم " لن يعفَُوا"للقوم، و" لن يعفُوا"

. وكذلك واو يفعلون تدلّ على اجلمع إذا أُسِقطت النون جزما أو نصبا. أو للنصب دلَّت األلُف على االثنني
  .وهو الزوج} ُعقَْدةُ النِّكَاحِ أَْو َيْعفَُواْ الَِّذي بَِيِدِه{

  
  }َحاِفظُواْ َعلَى الصَّلََواِت والصَّالَِة الُْوْسطَى َوقُوُمواْ للَِّه قَانِِتَني { 
  

  }...َحاِفظُواْ َعلَى الصَّلََواِت والصَّالَِة الُْوْسطَى{: وقوله
ِصب على احلثّ عليها بفعل فلذلك آثرت القرَّاء اخلفض، ولو ُن" وعلى الصالة الوسطى"ىف قراءة عبداهللا 



  .عليك بقرابتك واألّم، فخصَّها بالّرب: وهو كقولك ىف الكالم. مضمر لكان وجها حسنا
  
َناَح فَإِنْ َخَرْجَن فَالَ ُجَوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزَواجاً َوِصيَّةً َألزَْواجِهِْم مََّتاعاً إِلَى الَْحْولِ غَْيَر إِْخرَاجٍ { 

ا فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ ِمن مَّْعُروٍف َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم    }َعلَْيكُْم ِفي َم

  }...َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزَواجاً َوِصيَّةً{: وقوله
يذرون أزواجا فمتاع يتوفون منكم و: "وىف قراءة أّىب" كتب عليهم الوصية ألزواجِهم: "وهى ىف قراءة عبداهللا

وقد نصبها قوم منهم محزة على إضمار فعل كأنه أمر؛ أى ليوصوا . فهذه حجَّة لرفع الوصيَّة" ألزواجهم
  .عليه" ويذرون"وال يكون نصبا ىف إيقاعِ . ألزواجهم وصيَّة

ثله ىف الكالم: يقول} غَْيَر إِْخَراجٍ{ أَْدِخل َيَدَك ىف َجْيبِك و{: ومثله. أتيتك رغبة إليك: من غري ان خترجوهن؛ وم
حّدثنا حممد بن اجلهم، قال . والسوء ههنا الربص. غَري سوء: لقلت" ِمْن"لو ألقيت } َتْخُرْج بْيَضاء ِمن غريِ ُسوءٍٍ

قال الفراء . من غري برص: حّدثنا الفّراء، قال حدثنا شرِيك عن يزيد بن زياد عن ِمقَْسم عن ابن عباس أنه قال
  .يضاء غري برصاءخترج ب: كأنه قال

  
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ةً َواللَُّه َيقْبُِض َوَيْبُسطُ َوإِلَ{    }ْيِه ُتْرَجُعونَ مَّن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافاً كَِثَري
  

  }...َسناً فَُيَضاِعفَُه لَُهمَّن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َح{: وقوله
، ومن نصب أخرجها من الصلة وجعلها )الذى(فمن رفع جعل الفاء منسوقة على صلة . تقرأ بالرفع والنصب

  .؛ ألهنا استفهام، والذى ىف احلديد مثلها)من(جوابا لـ 
  
واْ ِلَنبِيٍّ لَُّهُم اْبَعثْ لََنا َمِلكاً نُّقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ َهلْ أَلَْم َتَر إِلَى الَْمِإل ِمن َبنِي إِْسرَاِئيلَ ِمن َبْعِد ُموَسى إِذْ قَالُ{ 

 ْد أُْخرِْجَنا ِمن ِدَيارَِنا َوأَبَْنآِئَناَعَسْيُتْم إِن كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ أَالَّ ُتقَاِتلُواْ قَالُواْ َوَما لََنآ أَالَّ ُنقَاِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوقَ
ا كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ َتَولَّْواْ إِالَّ قَِليالً مِّْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني    }فَلَمَّ

  }...اْبَعثْ لََنا َمِلكاً نُّقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: وقوله
أّما اجلزم فعلى اجملازاة باألمر، وأمّا ف. جاز رفعها وجزمها" ُيقاتل"فإن قرئت بالياء . جمزومة ال جيوز رفعها) ُنقَاِتلْ(

  .ابعث لنا الذى يقاتل: صلة للملك؛ كأنك قلت) ُيقاتل(الرفع فإن جتعل 
فإذا رأيت بعد األمر امسا نكرة بعده فعل َيرجع بذكره أو يصلح ىف ذلك الفعل إضمار االسم، جاز فيه الرفع 

على أن ) أنتفع(علمىن الذى أنتفع به، وإن جزمت : نك قلتعلِّمىن ِعلْما أنتفُع به، كأ: واجلزم؛ تقول ىف الكالم
مل يكن إال جزما؛ ألن الضمري ال جيوز ىف " به"فإن ألقيت . جتعلها شرطا لألمر وكأنك مل تذكر العلم جاز ذلك

  .علِّمىن علما انتفعه: ؛ أال ترى أنك ال تقول)انتفع(
  ؟)به(فهالَّ رفعت وأنت تريد إضمار : فإن قلت



اقُتلُوا ُيوُسَف أو اطَْرُحوُه أْرضاً {ومثله . إال اجلزم) نقاتل(جيوز إضمار حرفني، فلذلك مل جيز ىف قوله ال : قلت
جاز الرفع " أرضا ختل لكم"ولو كان . مل َيُعْد بِذكْر األرض" َيْخلُ"ال جيوز إال اجلزم ألن } َيْخلُ لَكُْم َوْجه أبيكم

ُم الكَتاَب واِحلكمة ويزكِّيهمَربََّنا واْبَعثْ ِف{: واجلزم؛ كما قال } يهم َرُسوال ِمنهم َيْتلُو عليهم آياِتك ويعلُِّمُه
ولو كان جزما كان صوابا؛ ألن ىف } ُخذْ ِمن أَْمَواِلهِم صدقة ُتطَهِّرهم وُتَزكِّيهِم{: وكما قال اهللا تبارك وتعاىل

  ".تكون"ىف قراءتنا بالواو و" أنزِل علينا مائدة من السماِء َتكُْن لنا ِعيدا"قراءة عبداهللا 

ومنه ما يكون اجلزم فيه أحسن؛ وذلك بأن يكون الفعل الذى قد ُيجزم ويرفع ىف آية، واالسم الذى يكون 
. فَهْب ِلى ِمن لدنك وِلّياً{: الفعل صلة له ىف اآلية الىت قبله، فيحسن اجلزم النقطاع االسم من صلته؛ من ذلك

ملَّا كانت  -هلذه العلّة، وبعض القراء رفعه أيضا " يرِثُىن"ورفعه محزة  -ألعمش جزمه حيىي ابن َوثّاب وا} يرِثىن
} َيأُتوك. واْبَعثْ ىف املدائن حاِشرين{: ومن ذلك قوله. ، فحسن اجلزم)يرثىن(رأَس آية انقطع منها قوله ) وليا(

ا على صلة . على اجلزم   .يأتوك: قلت" احلاشرين"ولو كانت رفع
ابعث إىلّ أخاك : ذى بعده ِفْعل معرفةً َيرجع بذكره، مما جاز ىف نكرته وجهان جزمت فقلتفإذا كان االسم ال

} أَْرِسلُْه َمَعَنا غَداً َيْرَتْع َوَيلَْعْب{: ومنه قوله. ُيِصب خربا، مل يكن إال جزما؛ ألن األخ معرفة واملعرفة ال توصل
  .َجْزم ال غري} قاِتلوهم ُيَعذِّْبُهُم اهللا{: لهمعرفة فليس فيه إال اجلزم، ومثل قو" غدا"اهلاء معرفة و 

} فَذَُروَها َتأْكُلْ ىف أَْرضِ اهللا{: ومن هذا نوع إذا كان بعد معرفته فعلٌ هلا جاز فيه الرفع واجلزم؛ مثل قوله
ا لكان صوابا؛ كما قال تبارك وتعاىل} ذَْرُهْم يأْكُلُوا{: وقوله ومل } هِم َيلَْعُبونثُمَّ ذَْرُهْم ىف َخْوِض{: ولو كان رفع
وكذلك . ذرهم العبني: ىف موضع نصب كأنك قلت ىف الكالم" يلعبون"فأّما رفعه فأن جتعل . يلعبوا: يقل

وكلّ فعل صلح أن يقع على اسم معرفة وعلى فعله ففيه هذان الوجهان، واجلزم فيه . َدْعهم وخلِّهم واتركهم
فإن رأيت . قل له فليقم معك: يه سهل، أال ترى أنك تقولوجه الكالم؛ ألن الشرط حيسن فيه، وألن األمر ف

ذَْرُهْم َيأْكُلُونَ : "الفعل الثاىن حيسن فيه ِمحْنة األمر ففيه الوجهان مبذهب كالواحد، وىف إحدى القراءتني
  ".وَيَتَمتَّعون ويلهِيهم اَألمل

فهذا يذهب إىل . ْره، أو أرسل إليهأوِصِه يأِت زيدا، أو ُم: من ذلك. وفيه وجه آخر ُيحسن ىف الفعل األّول
: من ذلك قولك. وإمنا جيزم على أنه شرط ألّوله. مذهب القول، ويكون جزمه على شبيه بأمر ُيْنَوى له جمدَّدا

قُلْ ِللَِّذيَن {: ، وقال اهللا تبارك وتعاىل)ُمْر(ُمْر عبداهللا يذهْب معنا؛ أال ترى أن القول يصلح أن يوضع ىف موضع 
قل للذين آمنوا : - واهللا أعلم  -ىف موضع جزم، والتأويل " َيْغِفُروا"فـ } ْغِفُروا ِللذين الَ َيْرُجونَ أيَّاَم اهللاآَمُنوا َي

فتجزمه بالشرط } قل ِلعباِدى َيقُولُوا الَِّتى ِهَى أَْحَسن{: ومثله. اغفروا، على أنه شرط لالمر فيه تأويل احلكاية
إن كان جزم على احلكاية : قيل هلم. من القول واألمرِ والوصيَّة: هذه احلروفبنيَّه األمر ىف : ، وقال قوم"قل"

أمرتك تذْهْب معنا، فهذا دليل على : قلت لك َتقُْم، وينبغى أن تقول: فينبغى لكم أن تقولوا للرجل ىف وجهه
  .أنه شرط لألمر

  :فقد قال الشاعر: فإن قلت
  لخري فيك نصيبولكن يكن ل* فال تستِطلْ مّنى بقائى وُمّدِتى 

ولكن ليكن : فأراد. َنَسق وليست جبواب) ولكن(هذا جمزوم بنيَّة األمر؛ ألن أّول الكالم هنى، وقوله : قلُت



  :ومثله قول اآلخر. للخري فيك نصيب
  فََيْدنُ مىن تنَهه املزاجِر* من كان ال يزعم أىن شاعُر 

  :وقال اآلخر]. هبا[الما جيزِم ) فيدن(فجعل الفاء جوابا للجزاء، وضَّمن 
  لصوٍت أن يناِدَى داعيان* فقلت اْدِعى وأَْدُع فإنَّ أَْنَدى 

وهو ِمثل قول اهللا عّز . طََرف من اجلزاء وإن كان أمرا قد ُنِسق أّوله على آِخره) وأَْدع(وىف قوله . وألَْدُع: أراد
فليس تأويل } ونِى أَقُْتلْ ُموَسى َولَْيْدُع َربَّهذَُر{: وأما قوله. واهللا أعلم} اتَّبِعوا سبِيلنا ولْنحِمل خطاياكم{: وجلّ

؛ أال ترى أنه ال حيسن أن )ال حيسن فليس إىل اجلزاء(جزاء، إمنا هو أمر حمض؛ ألن إلقاء الواو وردَّه إىل اجلزاء 
  "اتَّبِعوا سبِيلنا َتْحمل خطاياكم"تقول ذروىن أقتله يدع؛ كما حسن 

. وذلك أن النهى يأتى باجلحد، ومل جتاز العرب بشىء من اجلحود. ازِى باألمروالعرب ال جتازِى بالنهى كما جت. 
فإذا رأيت هنيا بعد امسه ِفْعل . وأحلقوا النهى إذا كان بال، بليس وما وأخواِتهن من اجلحود. وإمنا جييبونه بالفاء
مل يكن آِخره يشاكل أّوله؛ إذ جعلوه رفعا إذ . ال تدَعّنه يضرُبه، وال تتركْه يضرُبك: فتقول. فارفع ذلك الفعل

ال تدعه ال يؤذك جاز اجلزم والرفع؛ إذ كان أّوله كآخره؛ : فلو قلت. كان ىف أّوله َجحد وليس ىف آخره جحد
رفعت؛ ) ال(فإذا أمرت مث جعلت ىف الفعل . َدْعه يناُم، ودعه ينم؛ إذ كان ال جحد فيهما: كما تقول ىف األمر

وأُْمْر أَْهلََك بالصَّالَِة واْصطَبِْر عليها ال {: نا ال نسيء إليك؛ كقول اهللا تبارك وتعاىلِايت: الختالفهما أيضا، فقلت
. على معىن ليس فرفعت) ال(فاختلفا، جعلت ) ال(أّول الكالم أمرا وآخره هنيا فيه ] ملّا كان[} نسألك رِزقا

َيأَيُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُم {: وقوله} ُف إالّ َنفَْسَكفَقَاِتلْ ِفى َسبِيلِ اهللا الَ ُتكَلَّ{: ومن ذلك قوله تبارك وتعاىل
ترفع، ولو } فاجعل بيننا وبينك َمْوِعداً ال ُنخِلفُُه{: َرفْع، ومنه قوله} أَْنفَُسكم ال َيُضرُّكُم َمْن َضلَّ إذَا اْهتديتم

ْب هلم طرِيقا ىف البحر َيَبساً ال ختف فاْضرِ: "وقد قرأ حيىي بن وثَّاب ومحزة. نويت اجلزاء جلاز ىف قياس النحو
  .باجلزاء احملض" دركا وال ختشى

بعد " وال ختشى"ىف ذلك ثالثة أوجه؛ إن شئت استأنفت : ؟ قلت)ختشى(فكيف أثبتت الياء ىف : فإن قلت
ىف موضع جزم وإن كانت فيها الياء؛ ألن من العرب من يفعل ذلك؛ قال ) ختشى(اجلزم، وإن شئت جعلت 

  :َعْبس بعض بىن
  مبا القت لَُبونُ بىن زياد* أمل يأتيك واألنباُء َتْنِمى 

وهى ىف موضع جزم؛ ألنه رآها ساكنة، فتركها على سكونا؛ كما تفعل بسائر ) يأتيك(فأُثبتت الياء ىف 
  :وأنشدىن بعض بىن َحنِيفَة. احلروف

ا استوى    ُهزِّى إليِك اِجلذْع َيجنِيك اجلََنى* قال هلا ِمن حتتها وم

  :وأنشدىن بعضهم ىف الواو. جينِك: وكان ينبغى أن تقول
  من سّب َزبَّان مل هتجو ومل تدع* هجوَت َزّبان مث جئت معتِذرا 

  :والوجه الثالث أن يكون الياء صلة لفتحة الشني؛ كما قال امرؤ القيس
  *أال أيُّها الليلُ الطويل أال اجنلى * 

  :ة الالم؛ كما توصل القواىف بإعراب َروِّيها؛ مثل قول األعشىفهذه الياء ليست بالم الفعل؛ هى صلة لكسر



  *بانت ُسَعاُد وأمسى حبلُها انقطاعا * 
  :وقولِ اآلخر

  *أِمن أُمِّ أوىف ِدْمنةٌ مل تكلمى * 
َولَْنْحِملْ {على نّية النهى وفيه معًىن ِمن اجلزاء؛ كما كان ىف قوله ) ال(وقد يكون جزم الثاىن اذا كانت فيه 

يأيُّها النَّمل اْدُخلُوا َمساِكَنكُم ال {: فمن ذلك قول اهللا تبارك وتعاىل. طرف من اجلزاء وهو أمر} اَياكُْمَخطَ
إن؟ تدخلن ُحطّمُتنَّ، وهو هنى حمض؛ ألنه لو كان جزاء مل تدخله : املعىن واهللا أعلم} َيْحِطَمنَّكُم ُسلَْيمانُ وُجُنوده

  :إن تضربىن أضربنَّك إال ىف ضرورة شعر؛ كقوله: ى أنك ال تقولالنون الشديدة وال اخلفيفة؛ أال تر
  ومهما َتَشأ منه فََزارةُ متنَعا* فمهما تشأ منه فََزارةُ ُتْعِطكُم 

  }...َوَما لََنآ أَالَّ ُنقَاِتلَ{: وقوله
الرَُّسولُ َوَما لَكُْم ال ُتْؤِمنونَ باهللا و{: ىف موضع، وأُسقطت من آخر؛ فقال ىف موضع آخر) أَن(جاءت 
فالكلمة على جهة العربّية الىت ال ) أن(فمن ألقى } وما لنا أالَّ نتوكّل على اهللا{: وقال ىف موضع آخر} َيْدُعوكم

َبلََك ُمْهطعني{: -عزَّ وجل  -ِعلة فيها، والفعل ىف موضع نصب؛ كقول اهللا  : وكقوله} فما ِللَّذيَن كفروا ِق
ا شأنك: فهذا وجه الكالم ىف قولك} نِفما لَكُْم ىف املناِفِقني ِفئََتْي{ أن تنصب فعلها إذا : مالك؟ وما بالُك؟ وم

  :كان امسا، وترفَعه إذا كان فعال أّوله الياء أو التاء أو النون أو األلف؛ كقول الشاعر
  *مالك َتْرِغني وال َتْرغُو اخلَِلْف * 

  .الىت ىف بطنها ولدها: اخلَِلفَة

ذهب إىل املعىن الذى حيتمل دخول فإنه ِمم) أن(وأما إذا قال  مالك ال تصلى : ؛ أال ترى أن قولك للرجل)أن(ا 
والدليل على ذلك . إذ وافق معناها معىن املنع) مالك(ىف ) أن(ىف اجلماعة؟ مبعىن ما مينعك أن تصلى، فأدخلت 

ال تسجد إذ أمرتك{: قول اهللا عزَّ وجلَّ } تكون مع الساجدين مالك أالّ{: وىف موضع آخر} َما َمَنَعَك أن 
ومثله ما ُحِمل على معىن هو خمالف لصاحبه . وقصة إبليس واحدة، فقال فيه بلفظني ومعنامها واحد وإن اختلفا

  :ىف اللفظ قول الشاعر
  أال هل أخو عيشٍ لذيذ بدائم* يقول إذا اقْلَْوىل عليها وأقَْرَدْت 

فلّما كانت النّية ىف . ما أنت بقائل:  ما اجلحِد؛ كقولكوهى استفهام، وإمنا تدخل الباء ىف) هل(فأدخل الباء ىف 
ليس ": كَْيَف يكونُ ِللمْشرِكني َعْهٌد"ومثله قوله ىف قراءة عبداهللا . يراد هبا اجلحد أُدِخلت هلا الباء) هل(

  :وكذلك قول الشاعر. للمشركني
ل* فاذهب فأىُّ فًىت ىف الناس أحرزه  ظُلٌَم ُدْعج وال َجَب   من يومه 

وقال . ليس ُيحرِز الفىت من يومه ظلم دعج وال جبل: كأن معىن أّى فىت ىف الناس أحرزه معناه) د عليه بالر(
ألن ) أين(ما كنت لتنجو مىن، فأدخل الالم ىف : ألن املعىن! أين كنَت لتنجو مىن: مسعت العرب تقول: الكسائى

  :وقال الشاعر. ما كنت لتنجو مىن: معناها جحد
  كثري ولكن أين بالسيف ضارب* َدىُّ بن مالك فهذى سيوف يا ُص

وال تقّدم صلة اسم ) ضارب(مل جيز الكلمة؛ ألن الباء من صلة ) ليس(ليس بالسيف ضارب، ولو مل يرد : أراد



ليس : وجاز أن تقول. ضربت كفيال باجلارية: ضربت باجلارية كفيال، حىت تقول: قبله؛ أال ترى أنك ال تقول
  .ال ترفعه) ما(؛ ألهنا ال ينبغى هلا أن ترفع االسم كما أن )ما(نظرية لـ ) ليس(باجلارية كفيل؛ ألن 

ا قال " مالكم ىف أال تقاتلوا: "هو مبنزلة قوله): مالَك(ىف ) أنْ(وقال الكسائى ىف إدخاهلم  ولو كان ذلك على م
ماضيا ومستقبال، وذلك ىف قيامك، : مالك أَنْ قمت، ومالك أنك قائم؛ ألنك تقول: جلاز ىف الكالم أن تقول

فلذلك جاءت ىف . منعتك أن قمَت: منعتك أن تقوم، وال تقول: غري جائز؛ ألن املنع إمنا يأتى باالستقبال؛ تقول
وقد قال بعض . فذلك شاهد على اتفاق معىن مالك وما منعك. ىف املستقبل ومل تأت ىف دائم وال ماض) مالك(

مالك وألن تذهب إىل فالن؟ فألقى الواو : فت من حنو قولك ىف الكالمهى مما أضِمرت فيه الواو، حِذ: النحويني
  .حرف ليس مبتمكن ىف األمساء) أن(منها؛ ألن 

اسم ليس ) أن(ألن القيام اسم صحيح و]: فقال[مالك القيام : مالك أن تقوم، وال أجيز: أجتيز أن أقول: فيقال
فرّد ذلك عليه أن العرب . املعىن إياك وأن تتكلم إياك أن تتكلم، وزعم أن: واحتّج بقول العرب. بالصحيح

ا ) أن(إياك بالباطل أن تنطق، فلو كانت الواو مضمرة ىف : تقول ا بعد الواو من األفاعيل أن تقع على م مل جيز مل
: وأنك تقول، وأنت كفيل باجلارية: تريد، ضربتك باجلارية وأنت كفيل: قبلها؛ أال ترى أنه غري جائز أن تقول

  :وإّيانا تريد، وال جيوز رأيتك إيَّانا وتريد؛ قال الشاعر رأيتك
  وإّياك ىف غريهم أن تبوحا* فُبْح بالسرائر ىف أهلها 

  .ال جيوز) أن(، فدلّ ذلك على أن إضمار الواو ىف )ىف غريهم(على قوله ) أن(فجاز أن يقع الفعل بعد 
  *فإياك املََحايِن أن حتينا : * وأّما قول الشاعر

احذر احملايِن، ولو أراد مثل : بأمر آخر، كأنه قال) احملاين(إياك، مث نوى الوقفة، مث استأنف : ره فقالفإنه حذّ
أنت : األمر] غري[مل جيز إلقاء الواو؛ ألنه اسم أُتبع امسا ىف نصبه، فكان مبنزلة قوله ىف ) إّياك والباطلَ: (قوله

: وأنت تريد) إيَّاك الباطل: (أو كلُّ ثوب مثنه فكذلك ال جيوزورأُيَك وكلُّ ثوب ومثُنه، فكما مل جيز أنت رأيك، 
  .إّياك والباطل

َعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي إِالَّ فَلَمَّا فََصلَ طَالُوُت بِالُْجُنوِد قَالَ إِنَّ اللََّه ُمْبَتِليكُْم بَِنَهرٍ فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمنِّي َوَمن لَّ{  ْم َيطْ
ُه قَالُواْ الََمنِ اغَْتَرَف غُ طَاقَةَ لََنا الَْيْوَم  ْرفَةً بَِيِدِه فََشرُِبواْ ِمْنُه إِالَّ قَِليالً مِّْنُهْم فَلَمَّا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَع

ٍة غَ ِه َواللَُّه َمَع بَِجالُوَت َوُجنوِدِه قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالَقُواْ اللَِّه كَم مِّن ِفئٍَة قَِليلَ لََبْت ِفئَةً كَِثَريةً بِإِذِْن اللَّ
  }الصَّابِرِيَن 

  
  }...فََشرُِبواْ ِمْنُه إِالَّ قَِليالً مِّْنُهْم{: وقوله

  ".إال قليلٌ منهم: "وىف إحدى القراءتني

فيه جحد َجَعلت ما أن ُينَصب ما بعدها إذا كان ما قبلها ال جحد فيه، فإذا كان ما قبل إالّ ) إالَّ(والوجه ىف 
ما : وأّما النكرة فقولك. ما ذهب الناس إال زيد: فأّما املعرفة فقولك. بعدها تابعا ملا قبلها؛ معرفة كان أو نكرة

ما فعلوه إالّ {: وقال اهللا تبارك تعاىل. فيها أَحٌد إالَّ غالُمك، مل يأت هذا عن العرب إال بإتباع ما بعد إال ما قبلها



. امسا معرفة، فكان الرفع الوجَه ىف اجلحد الذى َينفى الفعل عنهم، ويثبته ملا بعد إالّ) فعلوه(ىف  ألن} قليل ِمنهم
ا فعلوه إال قليال"وهى ىف قراءة أَّىب  ما : كأنه َنفَى الفعل وَجَعل ما بعد إالَّ كاملنقِطع عن أّول الكالم؛ كقولك" م

فلوال كانت {: ومثله قوله. صبت وإذا نويت االّتصال رفعتقام القوُم، اللهم إالّ رجال فإذا نويت االنقطاع ن
ْبِلكم أُولُو {: فهذا على هذا املعىن، ومثله} قرية آمنت فنفعها إِمياهنا إال قوم يونس فلوال كان ِمن القُُروِن ِمن قَ

 -كان استفهاما  وإن -فأّول الكالم } إال قِليال ممن أَجنينا منهم{: مث قال} بِقّيٍة ينهون عن الفساد ىف األرض
) إالّ(ولو كان ما بعد . لَم َتقُْم: أنّ معناه) َهالّ قمت: (جحد؛ ألن لوال مبنزلة َهالّ؛ أال ترى أنك إذا قلت للرجل

فهذا نيَّة } لو كان فيهما آهلة إالَّ اللُّه لفسدتا{: ىف هاتني اآليتني رفعا على نِيَّة الوصل لكان صوابا؛ مثل قوله
ا قبل وصل؛ ألنه غري جا   ).إال(ئز أن يوقَق على م

ام إال زيد: (فتقول. امسا فأعِملْ ما قبلها فيما بعدها) إال(وإذا مل تر قبل  ؛ إذ )قام(إلعمالك ) زيدا(رفعت ) ما ق
ام(مل جتد    .ماضربت إال أخاك، وما مررت إال بأخيك: وكذلك. امسا بعدها) ق

فإن . ما عندى أحد إالّ أخوك: ما بعد إال ما قبلها؛ كقولك نكرة مع جحد فإنك تُْتبِع) إال(وإذا كان الذى قبل 
ا قبلها ) إالّ(وذلك أن . ما أتاىن أال أخوك أحد: قّدمت إالَّ نصبت الذى كنت ترفعه؛ فقلت كانت مسوقة على م

  :ومثله قول الشاعر. فاّتبعه، فلما قُّدمت فمنع أن يتبع شيئا هو بعدها فاختاروا االستثناء
  يلوح كأنه ِخلَل* شاً طَلَلٌ لَِميَّة ُموِح

بله: املعىن وقد جيوز رفعه . ملية طلل موحش، فصلح رفعه ألنه أُتبِع الطلل، فلّما قّدم مل جيز أن يتبع الطلل وهو ق
. عندى ُخَراسانيَّةٌ جاريةٌ، والوجه النصب ىف خراسانية: عل أن جتعله كاالسم يكون الطَلَل ترمجة عنه؛ كما تقول

  :وأنشدونا: قال. يرفع ما تقّدم ىف إالَّ على هذا التفسري ومن العرب من
َع* بالِثْنىِ أسفلَ من َجمَّاَء ليس له    إالَّ بنيِه وإال ِعْرَسه ِشي

  :وأنشد أبو ثَْروان. إال بنوه وإالّ ِعْرُسه: وينشد
  إال الوجيَف هلا رِْعٌى وال َعلَُف* ما كان منذ تركنا أهل أَْسمُنٍة 

  :ذو الرَّمة وقال. ورفع غريه
  إال الضَِراَء وإال صيَدها َنَشُب* ُمقَزٌَّع أطلُس األطمارِ ليس له 
ويبّينه أن جتعل ) نشب(ليس له إال الضراُء وإال صيُدها، مث ذكر ىف آخر الكالم : وَرفُْعه على أنه بىن كالمه على

  .موضعه ىف أّول الكالم

يلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِث{ ٍة قَِل ٍة قليلة غلبت"وىف قراءة أَُبّى } َريةًًكَم مِّن ِفئَ وكأّين {وكذلك . ومها لغتان" كأّين ِمن ِفئ
من ذلك . كان ىف االسم النكرِة النصُب واخلفُض) ِمْن(فإذا ألقيت . هى لغات كلّها معناهّن معىن كم} من نىب

َصبان وُيخفَضان فهذان وجهان، ُين. كم رجلٍ كرمي قد رأيت، وكم جيشا َجّرارا قد هزمت: قول العرب
وجاز أن ُتْعِمل . فإن كان الفعل ليس بواقع وكان لالسم جاز النصب أيضا واخلفض. والفعل ىف املعىن واقع

كم رجلٌ كرٌمي قد أتاىن، ترفعه بفعله، وُتْعِمل فيه الفعلَ إن كان واقعا عليه؛ : الفعل فترفَع به النكرة، فتقول
  :وأنشدوا قول الشاعر. هبزمت كم جيشا جّرارا قد هزمت، نصبته: فتقول

  فَْدعاء قد َحلََبْت علىَّ ِعشارِى* كم عمَّة لك يا َجرِيُر وخالة 



كان أصل كم االستفهام، وما بعدها من النكرة مفسِّر كتفسري العدد، : رفعا ونصبا وخفضا، فمن نصب قال
: من النكرات؛ كما تقول) كم( فتركناها ىف اخلرب على جهتها وما كانت عليه ىف االستفهام؛ فنصبنا ما بعد

ا إرادهتا، : عندى كذا وكذا درمها، ومن خفض قال طالت ُصحبة ِمن للنكرة ىف كَْم، فلمَّا حذفناها أعملن
وأّما . خبري: خريٍ عافاك اهللا، فخفض، يريد: كيف أصبحَت؟ قال: فخفضنا، كما قالت العرب إذا قيل ألحدهم

  :وقال امرؤ القيس. كم قد أتاىن رجل كرمي: تقدمي الفعل كأنه قالنوى ] و[من رفع فأعمل الفعل اآلِخر، 
  وكم أرُض َجْدب دوهنا ولُُصوُص* َتُبوُص وكَْم ِمن دوهنا من مفازٍة 

وإمنا جعلت الفعل مقّدما ىف النية ألن النكرات ال َتسبق أفاعيلها؛ أال ترى أنك . فرفع على نّية تقدمي الفعل
  .ل ما شىء عندىما عندى شىء، وال تقو: تقول

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ي ُيْحيِي َوُيِميُت قَالَ أََنا أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي َحآجَّ إِْبَراِهيَم ِفي َربِِّه أَنْ آَتاُه اللَُّه الُْملَْك إِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم رَبَِّي الَِّذ{ 
نَّ اللََّه َيأِْتي بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمْشرِقِ فَأِْت بَِها ِمَن الَْمْغرِبِ فَُبهَِت الَِّذي كَفََر َواللَُّه الَ أُْحيِي َوأُِميُت قَالَ إِْبَراهِيُم فَإِ

َبْعَد َمْوِتَها  أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها قَالَ أَنَّى ُيْحيِي َهاِذِه اللَُّه* َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
ْو َبْعَض َيْومٍ قَالَ َبل لَّبِ ثَْت ِمئَةَ َعامٍ فَاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك فَأََماَتُه اللَُّه ِمئَةَ َعامٍ ثُمَّ َبَعثَُه قَالَ كَْم لَبِثَْت قَالَ لَبِثُْت َيْوماً أَ

آَيةً ِللنَّاسِ َواْنظُْر إِلَى الِعظَامِ كَْيَف ُنْنِشُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحماً  َوَشَرابَِك لَْم َيَتَسنَّْه َواْنظُْر إِلَى ِحَمارَِك َوِلَنْجَعلََك
ا َتَبيََّن لَُه قَالَ أَْعلَُم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتْحيِي الَْمْوَتى قَالَ أََولَمْ * فَلَمَّ

كُلِّ َجَبلٍ مِّْنُهنَّ ُجْزًءا  ن قَالَ َبلَى َولَِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِي قَالَ فَُخذْ أَْرَبَعةً مَِّن الطَّْيرِ فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْجَعلْ َعلَىُتْؤِم
  }ثُمَّ اْدُعُهنَّ َيأِْتيَنَك َسْعياً َواْعلَْم أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

  
  }...َر إِلَى الَِّذي حَآجَّ إِبَْراِهيَمأَلَْم َت{: وقوله

واهللا  -واملعىن ! أما ترى إىل هذا: ىف هذا املوضع على جهة التعجُّب؛ كما تقول للرجل) إىل(وإدخال العرب 
: فكأنه قال} أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة{: والدليل على ذلك أنه قال! هل رأيت مثل هذا أو رأيت هكذا: -أعلم 
وهذا ىف جهته } أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها{رأيت كِمثْل الذى حاّج إبراهيم ىف ربه هل 

قل ِلمن األرض َومن فيها إن كنتم {: ومثله قول اهللا تبارك وتعاىل. مبنزلة ما أخربُتك به ىف مالَك وما َمَنعك
} سيقولون هللا. قل من ربُّ السموات الّسْبع ورّب العرش العظيم{: تبارك وتعاىلمث قال } سيقولون ِللّه. تعلمون

هى : َمْن صاحب هذه الدار؟ فقال لك القائل: وذلك أنك إذا قلت. فجعل الالم جوابا وليست ىف أّول الكالم
  :رأنشدىن بعض بىن عام: فقال. زيٌد ولزيٍد سواء ىف املعىن: فقوله. لزيد، فقد أجابك مبا تريد
  إذا سار النواجُع ال َيسري* فأَعلُم أنىن سأكونُ َرْمساً 
  وزير: فقال املخربون هلم* فقال السائرون ملن حفرمت 

صاحل، بالرفع، ولو أجبَته على نفس كلمته : كيف أصبحَت؟ فتقول أنت: ومثله ىف الكالم أن يقول لك الرجل
ما كان حممد أَبا {ومثله قول اهللا تبارك وتعاىل  .فكفاك إخبارك عن حالك من أن تلزم كلمته. صاحلا: لقلت



ولكن كان رسول اهللا، وإذا رفعت أخربت، فكَفَاك : وإذا نصبت أردت} أَحٍد ِمن رِجاِلكم ولِكن رسول اهللا
ى سبيل اهللا أمواتا بل أَحياء{: وقوله. اخلرب مما قبله رفع وهو أوجه من النصب، ألنه } وال حتسنب الذيِن قِتلوا ِف

ولو كان نصبا كان صوابا . ولكن احسبهم أحياء؛ فطرح الشكِّ من هذا املوضع أجود: صب لكان علىلو ن
أحيسب اإلنسان أن لن جنمع ِعظامه بلى {: وقال اهللا تبارك وتعاىل. ال تظننه كاذبا، بل اظُْنْنه صادقا: كما تقول

يل، كأنه ىف مثله من الكالم قول إن شئت جعلت نصب قادرين من هذا التأو} قاِدرين على أن نسّوى بنانه
وإن كان الفعل قد وقع . بلى فاحَسْبىن زاِئَرك: أحتسب أن لن أزورك؟ بل سريعا إن شاء اهللا، كأنه قال: القائل
  :وأنشدىن بعُض بىن فَقَْعس. فإنه ىف التأويل واقع على األمساء) أن لن جنمع(على 

  يةً ذَموالوال َبْيدان َناج* أجِدَّك لن ترى بثَُعيِلبات 
  ببعض نواشغ الوادى ُحموال* وال متدارٍك والشمُس ِطفْلٌ 

: وقد يقول بعض النحوّيني. وال متدارٍك، فدلَّ ذلك على أنه أراد ما أنت براٍء بثعيِلبات كذا وال مبتدارٍك: فقال
ا على أهنا ُصرِفت عن َنقِْدر، وليس ذلك بشىء، ولكنه قد يكون فيه وجه ) قادرين(إنا نصبنا  آخر سوى م
أحتسب أن لن أضربك؟ بلى قادرا على : كأنه ىف الكالم قول القائل) جنمع(يكون خارجا من : فسَّرت لك

  .بلى أضربك قادراً على أكثر من ضربك: قتلك، كأنه قال

) تُُّم العجلاتََّخ(وىف قراءة عبداهللا . وقد جرى الكالم باإلدغام للثاء؛ لقيت التاَء وهى جمزومة} كَْم لَبِثَْت{:وقوله
وذلك أهنما متناسبتان ىف قرب املخرج، والثاء والذال . فأدغمت الذال أيضا عند التاء) وإىن ُعتُّ برىب وربكم(

وكذلك الظاء تشاركهن ىف . خمرجهما ثقيل، فأنزل اإلدغام هبما لثقلهما؛ أال ترى أن خمرجهما من طََرف اللسان
والطاء والدال . وليس تركك اِإلدغام خبطأ، إمنا هو استثقال. أدغمفما أتاك من هذه الثالثة األحرف ف. الثقل

خترج الطاء ىف اللفظ تاء، وهو أقرب إىل } أحطت مبا مل ِحتط به{: يدغمان عند التاء أيضا إذا أسكنتا؛ كقوله
  .التاء من األحرف اُألَول، جتُد ذلك إذا امتجنت خمرجيهما

من [، وتكون اهلاء من أصله ]مبرور السنني عليه، مأخوذ من السنة[مل يتغري  :جاء التفسري} لَْم َيَتَسنَّْه{: وقوله
ومن وصله بغري هاء جعله من املساناة؛ ألن الم سنة تعتقب عليها اهلاء . بعته مساهنة، تثبت وصال ووقفا: قولك
فعَّلت منه تسنيت؛ أال  فمن جعل اهلاء زائدة جعل} فبِهداهم اقتِدْه{، وتكون زاِئدةً صلةً بِمنزلة قوله ]والواو

السنة ُسَنينة وإن كان ذلك ] تصغري[ومن قال يف ، ترى أنك جتمع السنة سنوات فيكون تفعَّلت على صحة
وقد . قليال جاز أن يكون تسنيت تفعَّلت أبدلت النون بالياء ملَّا كثُرت النونات، كما قالوا تظنَّيت وأصله الظن

ونرى . فإن يكن كذلك فهو أيضا مما أبدلت نونه ياء. متغّير: يريد} نونمن محإٍ مس{قالوا هو مأخوذ من قوله 
حّدثنا حممد بن اجلهم، قال حّدثنا الفراء، قال . واهللا أعلم. أن معناه مأخوذ من السنة؛ أى مل ُتغّيره السنون

ظر إىل زيد بن ثابت كُِتب ىف َحَجر ننشزها ومل يتسن وان: حّدثىن سفيان بن ُعَيْينة رفعه إىل زيد ابن ثابت قال
تثبت اهلاء : وإن شئت قرأهتا ىف الوصل على وجهني. باهلاء) يتسنه(فنقَط على الشني والزاى أربعا وكتب 

  :وجتزمها، وإن شئت حذفتها؛ أنشدىن بعضهم

  ولكْن َعَراَيا ىف السنَني اجلوائح* فليست بَسْنهاء وال ُرجَّبِيَّة 
فهذه قّوة ملن أظهر اهلاء إذا . النخلة القدمية: والسنهاء. َمد حوهلا باحلجارةالىت تكاد تسقط فُيْع: والُرجَّبِيَّة



  .َوَصل
ولنجعلك آية فعلنا : إمنا أدخلت فيه الواو لنّية فعل بعدها مضمر؛ كأنه قال} َوِلَنْجَعلََك آَيةً ِللنَّاسِ{: وقوله
اللحية والرأس وبنو بنيه ِشيب، فكان آية  حني ُبعث أسوَد} آَيةً ِللنَّاسِ{وقوله . وهو كثري ىف القرآن. ذلك
  .لذلك
". ُنْنِشرها"وقرأها ابن عباس . قرأها زيد بن ثابت كذلك، واإلنشاز نقلها إىل موضعها} ننشزها{وقوله 
ذهب إىل النشر ) َنْنُشُرها( -فيما بلغنا  -وقرأ احلسن } مث إذا شاء أنشره{: واحتجَّ بقوله. إحياؤها: إنشارها
  :أنشر اهللا املوتى فَنشروا إذا َحُيوا، كما قال األعشى: الوجه أن تقولو. والطّى

  *يا عجبا للميت الناِشرِ * 
"وقوله. كان به َجَرب فَنَشر، أى عاد وحىي: ومسعت بعض بىن احلارث يقول فلما تبني له قال أعلم أنّ اهللا : 

واحتجَّ ابن عباس " قيل له اْعلَْم: " مجيعاجزمها ابن عّباس، وهى ىف قراءة أَُبّى وعبداهللا" على كل شىء قدير
وهو " أعلم أن اهللا: "والعاّمة تقرأ} َواْعلَْم أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم{: أهو خري من إبراهيم وأفقه؟ فقد قيل له: فقال

وجه اآلَخر وال) أشهد أن ال إله إال اهللا: (وجه حسن؛ ألن املعىن كقول الرجل عند القدرة تتبني له من أمر اهللا
  .أيضا بّين

فأّما الضمُّ . ومها لغتان. وكان أصحاب عبداهللا يكسرون الصاد. ضمَّ الصاَد العاّمة} فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك{وقوله 
  :وأنشدىن الكسائّى عن بعض بىن ُسلَيم. فكثري، وأما الكسر ففى ُهذَيل وُسلَيم

ْنو* وفَْرعٍ يصري اِجليَد َوْحٍف كأنه    انُ الكروم الدواحلعلى الِليِت ِق

ُهنَّ معروفة من هذين الوجهني، ولكىن أرى . وجِّههن: قطِّعهن، ويقال: ويفّسر معناه  -واهللا أعلم  -ومل جند قَطِّْع
  :ِعثُْت وعثَْيُت، وقال الشاعر: أهنا إن كانت من ذلك أهنا من َصَرْيت تصرِى، قّدمت ياؤها كما قالوا

  غََدا والَعوَاِصى من دمِ اجلوف تنَعُر* ع َصَرْت نظرة لو صادفت َجْوَز دارِ
  :وقال الشاعر. بات َيْصرِى ىف حوضه إذا استقى مث قطع واستقى؛ فلعله من ذلك : والعرب تقول

ه ُخبلُود* يقولون إن الشأم يقتلُ أهلَه    فَمْن ِلَى إن مل آِت
  من املوت أن مل يذهبوا وُجُدوِدى* َتَعرَّب آبائى فَهالَّ َصَراهم 

  
َرْبَوٍة أَصَاَبَها َوابِلٌ فَآَتْت أُكُلََها َوَمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهُم اْبِتَغآَء َمْرَضاِت اللَِّه َوَتثْبِيتاً مِّْن أَْنفُِسهِْم كََمثَلِ َجنٍَّة بِ{ 

ْعَملُونَ َبِصٌري  أََيَودُّ أََحُدكُْم أَن َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ مِّن نَِّخيلٍ َوأَْعَنابٍ * ِضْعفَْينِ فَإِن لَّْم ُيِصْبَها َوابِلٌ فَطَلٌّ َواللَُّه بَِما َت
ابََهآ إِْعَصاٌر ِفيِه َناٌر َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اَألنَْهاُر لَُه ِفيَها ِمن كُلِّ الثََّمَراِت َوأََصاَبُه الِْكَبُر َولَُه ذُرِّيَّةٌ ُضَعفَآُء فَأََص

  }ُن اللَُّه لَكُُم اآلَياِت لََعلَّكُْم َتَتفَكَُّرونَ فَاْحَتَرقَْت كَذَِلَك ُيَبيِّ
  

  }...أََيَودُّ أََحُدكُْم أَن َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ مِّن نَِّخيلٍ َوأَْعَنابٍ{: وقوله

هل جيوز ىف ف: فيقول القائل} فَأََصاَبَهآ إِْعصَاٌر ِفيِه َناٌر فَاْحَتَرقَْت {مث قال } َوأََصاَبُه الِْكَبُر{مث قال بعد ذلك 
نعم ذلك جائز ىف وِددت؛ ألن العرب : فيضيع؟ قلت: أتوّد أنّ تصيب ماال فضاع، واملعىن: الكالم أن يقول



وددت أن تذهب عنا، فلّما صلحت ] و[لوِدْدت لو ذهبَت عنا، : فيقولون) لو(ومرَّة بـ ) أن(َتلْقاها مرَّة بـ 
ا االستقبال استجازوا أن فأصاهبا، : فلذلك قال. َيُردُّوا فََعل بتأويل لْو، على يفعل مع أن َبلْو وبأن ومعنامها مجيع

وهى ىف مذهبه مبنزلة لو؛ إذ ضارعت إن مبعىن اجلزاء فُوضعت ىف مواضعها، وأُجيبت إن جبواب لو، ولو جبواب 
} ة ولو أعجبتكموال تنِكحوا املشرِكاِت حىت ُيْؤِمنَّ وَألَمةٌ مؤمنة خري ِمن مشرِك{إن؛ قال اهللا تبارك وتعاىل 

} ]من بعده يكفرون[ولئن أَْرَسلَْنا رِحيا فرأوه مصفرا لظلوا {وإن أعجبتكم؛ مث قال: -واهللا أعلم  -واملعىن 
وّد الذين كفروا لو تغفلون عن أسِلحتكم "ولذلك قال ىف قراءة أّىب . فأجيبت لئن بإجابة لو ومعنامها مستقبل

رددت على تأويل لو؛ كما قال اهللا ) فيميلون(فإذا رفعت . وّدوا أن تفعلوا: رّده على تأويل" وأمِتعِتكم فيِميلوا
ورمبا مجعت } وتوّدون أن غري ذات الشوكِة تكون لكْم{وقال أيضا } وّدوا لو تدِهن فيدهنون{تبارك وتعاىل 

وهو ِمثْل مجع } عيداوما عِملت من سوء توّد لو أن بينها وبينه أمدا ب{العرب بينهما مجيعا؛ قال اهللا تبارك وتعاىل 
  :العرب بني ما وإن ومها جحد؛ قال الشاعر

  بغري ال َعْصٍف وال اصطراف* قد يكِسُب املالَ اِهلَدانُ اجلاىف 
  :وقال آخر

  ُسود الرءوس فواجل وفُُيول* ما إن رأينا مثلهن ملعشر
  :ومثله قولُ الشاعر. وذلك الختالف اللفظني جيعل أَحدمها لَْغوا

ا* ء الذين إذا ُهُم من النفر الال   هتاب اللئام َحلْقة الباب قعقعو

ا . الالء الذين، ومعنامها الذين، استجيز مجعهما الختالف لفظهما، ولو اتفقا مل جيز: أال ترى أنه قال ال جيوز ما م
ا قول الشاعر. قام زيد، وال مررت بالذين الذين يطوفون   :وأمَّ

  الكالم شخُصه متضائل ضعيُف* كماما أمرٌؤ ىف معشرٍ غريِ َرهِطه 
 - كأهنا كانت هى والكاف امساً واحدا  -ألن األوىل ُوِصلت بالكاف، ] ما[فإمنا استجازوا اجلمع بني ما وبني 

كانت ال موصولةً، وجاءت } كالَّ ال َوَزر{وهو ىف قول اهللا . َومل توَصل الثانية، واسُتحسن اجلمع بينهما
ا ) ما ما قلُت حبَسنٍ: (قال القائلفإذا . األخرى مفردة فحسن اقتراهنما جاز ذلك على غري عيب؛ ألنه جيعل م

َمن َمْن عندك؟ جاز؛ ألنه جعل من األول استفهاما، : وكذلك لو قال. [األوىل جحدا والثانية ىف مذهب الذى
  .فإذا اختلف معىن احلرفني جاز اجلمع بينهما]. والثاىن على مذهب الذى

  :وأّما قول الشاعر
  *مٍة كانت هلاكم كم وكم كم نِْع* 

نعم نعم ، تكررها، أو : وهو كقولك للرجل. إمنا هذا تكرير حرف، لو وقْعَت على األّول أجزاك من الثاىن
  :وقال الشاعر. وليس هذا من البابني األولني ىف شىء. اعجل اعجِل، تشديدا للمعىن: قولك

  َدةَ يوم ولَّواْ أين أينا* هالَّ سألَت ُجُموَع كنـ 
وأمَّا . مل أره منذ يوم تعلم: فإنه ُينَوى بالثاىن غري اليوم األّول، إمنا هو ىف املعىن) مل أَره منُد يوم يوم: (أمَّا قولهو

  :قوله
  ُض القوم يسقط بَني بينا* حنِمى حقيقَتنا وبعـ 



هو جارى بيَت : وهلمفكان اجتماعهما ىف هذا املوضع مبنزلة ق. يسقط هو ال بني هؤالء وال بني هؤالء: فإنه أراد
بيىت وبيُته : وكذلك هو جارِى بيت بيَت منها. بيَت، ولِقيته كَفَّة كفّة؛ ألن الكَفَّتني واحدة منك وواحدة منه

  }...فَإِن لَّْم ُيِصْبَها َوابِلٌ فَطَلٌّ{: كيف قال قوله: قال. لِصيقان

قد أَعتقُت عبدين، فإن مل أُعِتق : تقولومثله أن . فصلح الكالم) كان(أُضمَرت : وهذا األمر قد مضى؟ قيل
ومثله قول . اثنني فواحدا بقيمتهما، واملعىن إالَّ أكن؛ ألنه ماض فال بدَّ من إضمار كان؛ ألن الكالم جزاء

  :الشاعر
  ومل ِجتِدى ِمن أن ُتِقّرى هبا ُبّدا* إذا ما انتسبنا مل تِلْدىن لئيمةٌ 

  
ا كََسْبُتْم َوِممَّآ أَْخَرْجَنا لَكُم مَِّن اَألْرضِ َوالَ َتَيمَُّمواْ الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَْنِف{   قُواْ ِمن طَيَِّباِت َم

  }َولَْسُتْم بِآِخِذيِه إِالَّ أَن ُتْغِمُضواْ ِفيِه َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحِميٌد 
  

  }...الَّ أَن ُتْغِمُضواْ ِفيِهَولَْسُتْم بِآِخِذيِه إِ{: وقوله
فإذا رأيت . وإمنا فتحتها ألن إال قد وقعت عليها مبعىن خفضٍ يصلح. بعد إالَّ وهى ىف مذهب جزاء) أن(فُِتحت 

ولستم  -واهللا أعلم  -واملعىن . فهذا من ذلك. ىف اجلزاء قد أصاهبا معىن خفضٍ أو نصب أو رفع انفتحت) أن(
: ويدلك على أنه جزاء أنك جتد املعىن. صفة غري معلومة، وبإغماض، أو عن إغماضٍبآخذيه إال على إغماض، أ

ا أالَّ يِقيما حدوَد اهللا{: ومثله قوله. أو أغمضتم بعض اإلغماض أخذمتوه هذا } إالَّ أن يعفون{ومثله } إال أن خياف
ال تقُلْ إىن فاعل : أال ترى أن املعىن} وال تقولنَّ ِلشىٍء إىن فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا{كلُّه جزاء، وقوله 

ولو مل تكن فيها . عن معىن االبتداء، مع ما فيها من نيَّة اخلافض فُتحت) إال(إال ومعها إن شاء اهللا؛ فلمَّا قطعْتها 
أحسن إال أالَّ : قلت) إالَّ(فإن أدخلت . أحِسْن إن قُبِل منك : ترِكْت على كسرهتا؛ من ذلك أن تقول) إالَّ(

إن تصوموا فهو : هو جزاء، املعىن} وأن تصوموا خري لكم{، }وأن تعفوا أقرُب للتقوى{فمثله قوله . منك يقبل
. صار هلا ما ُيراِفعها إن فتحت وخرجت من حّد اجلزاء) خري(مرفوعة بـ ) أن(فلما أنْ صارت . خري لكم

  .والناصب كذلك

اضربه َمْن كان، وال : ب ذهب عنه اجلزم قولكومثله من اجلزاء الذى إذا وقع عليه خافض أو رافع أو ناص
فَمن وما ىف موضع جزاء، والفعل فيهما مرفوع ىف املعىن؛ ألنَّ كان والفعل الذى قبله قد وقعا . آتيك ما عشت

  :فتغيَّر عن اجلزم ومل خيرج من تأويل اجلزاء؛ قال الشاعر) ما(و ) َمن(على 
  ُم ذلك َمْن أصاباُمصيبا َرغْ* فلسُت مقاِتال أبداً قَُريشا 

  .ىف تأويل رفع لوقوع ُمصيب على َمْن
مردودة على خفض ) َمْن(إن جعلت } وللِّه على الناسِ ِحّج البيِت منِ استطاع{وِمثله قول اهللا عزَّ وجلَّ 

ىف موضع رفع، وإن نويت االستئناف َمبْن كانت جزاء، وكان الفعل بعدها ) استطاع(فهو ِمن هذا، و) الناس(
أيُّهم يقم فاضرب، فإن قّدْمَت الضرب : وكذلك تقول ىف الكالم. واكتفيت مبا جاء قبله من جوابهجزما، 

ومنه قول . فأيُّهم ما أخذها ركب على أيهم يريد: فأوقعته على أّى قلت اضرب أيَّهم يقوم؛ قال بعض العرب



  :الشاعر
  من األمر واستيجاَب ما كان ىف غد* فإىن آلتيكم تَشكَُّر ما مضى 

إمنا ُخِلقْت للماضى إالَّ ىف اجلزاء فإهنا تصلح ) كان(كان ىف غد؛ ألن : ألنه ال جيوز لو مل يكن جزاء أن تقول
  .استيجاب أّى شىء كان ىف غد: كأنه قال. للمستقبل

فإنّ ) قلت إنك قائم: (وِمثل إنْ ىف اجلزاء ىف انصرافها عن الكسر إىل الفتح إذا أصاهبا رافع قول العرب
ا أو نصبا . ة بعد القول ىف كل تصّرفهمكسور فإذا وضعت مكان القول شيئا ىف معناه مما قد حيِدث خفضا أو رفع

ناديت زيدا، ودعوت : وذلك أنك تقول. ناديت أنك قائم، ودعوت، وصحت وهتفت: فتحت أنّ، فقلت
: لح فيه أن تقولفتجد هذه احلروف تنفرد بزيد وحده؛ والقول ال يص) وهتفت بزيد(زيدا، وناديت بزيد، 

إال أن ُيضطرَّ شاعر . فنفذت احلكاية ىف القول ومل تنفُذ ىف النداء؛ الكتفائه باألمساء. قلت زيدا، وال قلت بزيد
  :إىل كسر إنَّ ىف النداء وأشباهه، فيجوز له؛ كقوله

  ىل َشَجنان َشَجٌن بنجد* إىن سأبدى لك فيما أُبِدى 
  *وَشَجن ىل ببالد اهلند * 

وىف القياس أن تكسر؛ ألن رفع الشجنني دليل على إرادة . إنّ ىف هذا املوضع لكان الوجه فتحهالو ظهرت 
  .ىل شجنني شجنا بنجد: القول، ويلزم ِمن فتح أنّ لو ظهرت أن تقول

قلت لك ما قلت أنك : من ذلك أن تقول. فإذا رأيت القول قد وقع على شىء ىف املعىن كانت أنّ مفتوحة
ىف موضع ) قلت زيد قائم(زيد صاحل أنه صاحل؛ ألن قولك : وكذلك قلت.  موضع نصبظامل؛ ألنّ ما ىف

إن أباك قائم، : قلت ما قلت: فلو أردت أنْ تكون أنّ مردودة على الكلمة الىت قبلها كََسرَت فقلت. نصب
وإنا، } طعامه أنَّا فلينظر اإلنسان إىل{قول اهللا تبارك وتعاىل . وإذا فتحت فهى سواها) وهى الكلمة الىت قبلها(

إىل صّبنا : فمن فتح نوى أن جيعل أنّ ىف موضع خفض، وجيعلها تفسرياً للطعام وسببه؛ كأنه قال. قد قرئ هبما
فلينظر اإلنسان إىل طعامه، مث أخرب : ومن كسر نوى االنقطاع من النظر عن إّنا؛ كأنه قال. املاء وإنباتنا ما أنبتنا

  .باالستئناف
  

  )البقرة ( ة يف آيات سورة املعاين الوارد
َيآَء ِمَن التََّعفُِّف ِللْفُقََرآِء الَِّذيَن أُحِصُرواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَ َيْسَتِطيُعونَ َضْرباً ِفي اَألْرضِ َيْحَسُبُهُم الَْجاِهلُ أَغْنِ{ 

َه بِِه َعِليٌم َتْعرِفُُهم بِِسيَماُهْم الَ َيْسأَلُونَ النَّاَس إِلَْحافاً َوَما ُتنِفقُواْ ِم   }ْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللَّ
  

  }...الَ َيْسأَلُونَ النَّاَس إِلَْحافاً{: وقوله
  .قلَّما رأيت مثلَ هذا الرجل؛ ولعلَّك مل تر قليال وال كثريا من أشباهه: ومثله قولك ىف الكالم. وال غَري إحلاف

ا َيقُوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ إِنََّما الَْبْيُع ِمثْلُ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا الَ َيقُوُمونَ إِالَّ كََم{ 
َسلََف  ُه َما  َمْن َعاَد َوأَْمُرُه إِلَى الرَِّبا َوأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا فََمن َجآَءُه َمْوِعظَةٌ مِّْن رَّبِِّه فَاْنَتَهى فَلَ اللَِّه َو

  }فَأُْولَاِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 



  
  }...الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا{: وقوله

ل اجلنون، يقا: واملسُّ} إِالَّ كََما َيقُوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ {ىف اآلخرة } الَ َيقُوُمونَ{أى ىف الدينا 
  .رجل َمْمسوس

  
  }ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َوذَُرواْ َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا إِن كُْنُتْم مُّْؤِمنَِني { 
  

  }...َوذَُرواْ َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا{: وقوله
مضى؟ وذلك أن ثَِقيفا كانت ُتْربِى ما هذا الربا الذى له بقيَّة، فإن البقيَّة ال تكون إالَّ من شىء قد : يقول القائل

على قوم من قريش، فصوحلوا على أن يكون ما هلم على قريش من الربا ال ُيَحطّ، وما على ثَقيف من الربا 
ا حلَّ األجل على قريش، وطُلب منهم احلقُّ نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. موضوع عنهم : فلمَّ

وأُِمروا بأخذ رءوس . فهذه تفسري البقيَّة} اتَّقُواْ اللََّه َوذَُرواْ َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا إِن كُْنُتْم مُّْؤِمنَِني ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ{
َوإنْ كَانَ {: األموال فلم جيدوها متيّسرة، فأبوا أن حيطُّوا الربا ويؤّخروا رءوس األموال، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل

ةٌ من قريش } وإن كان ذو ُعْسرة{. }إِىلَ َمْيَسَرٍة َوأَنْ َتصَّّدقُوا َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَر
خري {برءوس األموال } وأن تصّدقوا{: -تبارك وتعاىل  - وكانوا حمتاجني، فقال ) إىل ميسرة(يا ثقيف } فنظرة{

  .}لكم

  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }اتَّقُواْ َيْوماً ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ مَّا كََسَبْت َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ َو{ 
  

  }...َواتَّقُواْ َيْوماً ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه{: وقوله
آخر : عن أىب صاحل عن ابن عباس قالحّدثىن أبو بكر َعّياش عن الكَلّىب : حّدثنا حممد بن اجلَْهم عن الفّراء قال

ِه إِلَى اللَِّه{آية نزل هبا جربيل صلى اهللا عليه وسلم  َضْعها ىف رأس الثمانني : هذه، مث قال}َواتَّقُواْ َيْوماً ُتْرَجُعونَ ِفي
  .واملائتني من البقرة

مى فَاكُْتُبوُه َولَْيكُْتب بَّْيَنكُْم كَاِتٌب بِالَْعْدلِ َوالَ َيأَْب كَاِتٌب أَنْ ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِذَا َتَدايَنُتم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ مَُّس{ 
ِه الَْحقُّ َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه َوالَ َيْبَخ ُه فَلَْيكُْتْب َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْي انَ الَِّذي َعلَْيَيكُْتَب كََما َعلََّمُه اللَّ ِه ْس ِمْنُه َشْيئاً فَإن كَ

يَدْينِ مِّن رَِّجاِلكُْم فَإِن لَّْم الَْحقُّ َسِفيهاً أَْو َضِعيفاً أَْو الَ َيْسَتِطيُع أَن ُيِملَّ ُهَو فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ َواْسَتشْهُِدواْ َشهِ
لَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما اُألْخَرى َوالَ َيأْبَ َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َواْمَرأََتاِن ِممَّن َتْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَدآِء أَن َتِض

اللَِّه َوأَقْوُم ِللشََّهاَدِة  الشَُّهَدآُء إِذَا َما ُدُعواْ َوالَ َتْسأَُمواْ أَن َتكُْتُبوُه َصِغرياً أَو كَبِرياً إِلَى أََجِلِه ذَِلكُْم أَقَْسطُ ِعنَد
ذَا  أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً حَاِضَرةً ُتِديُروَنَها َبيَْنكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَالَّ َتكُْتُبوَها َوأَْشهُِدواْ إَِوأَْدَنى أَالَّ تَْرَتاُبواْ إِالَّ

ُه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم كَُتَباَيْعُتْم َوالَ ُيَضآرَّ كَاِتٌب َوالَ َشهِيٌد َوإِن َتفَْعلُواْ فَإِنَُّه فُُسوٌق بِكُْم َواتَّقُواْ اللََّه َوُيَعلُِّم ُم اللَُّه َواللَّ
{  



  
  }...إِذَا َتدَاَينُتم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ مَُّسمى{: وقوله

. فإن كتب فحسن، وإن مل يكتب فال بأس. هذا األمر ليس بفريضة، إمنا هو أدب ورمحة من اهللا تبارك وتعاىل
فإذا قُِضيت الصالة فانتشروا {وكذلك قوله . لكم الصيدأى فقد أُبيح } وإذا حللتم فاصطادوا{وهو ِمثلْ قوله 

ا {وقوله . ليس االنتشار واالبتغاء بفريضة بعد اجلمعة، إمنا هو إذن} ىف األرض َوالَ َيأَْب كَاِتٌب أَنْ َيكُْتَب كََم
ُه اللَُّه   .ليه وسلمأُمر الكاتب أالّ يأىب ِلقلّة الكُتَّاب كانوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا ع} َعلََّم

  .فأمر الذى عليه الدين بأن ِميلّ ألنه املشهود عليه} فَلَْيكُْتْب َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ{وقوله 
ِه الَْحقُّ َسِفيهاً{مث قال  أَْو الَ َيْسَتِطيُع أَن ُيِملَّ {صغريا أو امرأة } أَْو َضِعيفاً{يعىن جاهال } فَإن كَانَ الَِّذي َعلَْي

فإِن شئت جعلت اهلاء للذى وِلَى الدين، وإن شئت . يعىن صاحب الدين}فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه{يكون عيّيا باإلمالء  }ُهَو
أى فليكن } فَإِن لَّْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َواْمَرأََتاِن{مث قال تبارك وتعاىل . كلُّ ذلك جائز. جعلتها للمطلوب

ولو كانا نْصبا أى فإن مل يكونا . فهو رجل وامرأتان: وإن شئت قلت. الكونرجل وامرأتان؛ فرفع بالرّد على 
  .وأكثر ما أتى ىف القرآن من هذا بالرفع، فجرى هذا معه. رجلني فاستشهِدوا رجال وامرأتني

االبتداء فجعلها فمن كسرها نوى هبا . بفتح أن، وتكسر} ِممَّن َتْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَدآِء أَن َتِضلَّ إْْحَداُهَما{وقوله 
بلها فصار اجلزاء . ومن فتحها فها أيضا على سبيل اجلزاء إال أنه نوى أن يكون فيه تقدمي وتأخري. منقِطعة مما ق

استشهدوا امرأتني مكان الرجل كيما تذكِّر الذاكرة الناسيةَ  -واهللا أعلم  -ومعناه . وجوابه كالكلمة الواحدة
إنه ليعجبىن أن : (ومثله ىف الكالم قولك. صل مبا قبله، وصار جوابه مردودا عليهإن َنسيت؛ فلمَّا تقّدم اجلزاء اتَّ

استظهرُت : ومثله. فالذى يعجبك اإلعطاُء إنْ َيسأل، وال يعجبك املسألة وال االفتقار) َيسأل السائل فَُيْعطَى
ْسلم فأِمحلَه، إمنا استظهرَت هبا لَتحمل الساقط، ال أل فهذا دليل على . ن يسقط مسلمخبمسة أمجال أن َيسقط ُم

  .التقدمي والتأخري
أال ترى } ولوال أن تِصيبهم مصيبة مبا قّدمت أيديهم فيقولوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال{ومثله ىف كتاب اهللا 

  .فهذا مذهب َبّين. هالَّ أرسلت إلينا رسوال: لوال أن يقولوا إن أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم: أن املعىن
فإن شئت . ترفع وتنصب} إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً حَاِضَرةً{. إىل احلاكم} َوالَ َيأَْب الشَُّهَدآُء إِذَا َما ُدُعواْ{ه وقول

ىف موضع " تِديروهنا"وإن شئت جعلت . ىف موضع نصب فيكون لكان مرفوع ومنصوب} ُتِديُروَنهَا{جعلت 
إن كان أحد صاحل ففالن، مث : ا تابعة ألمسائها؛ ألنك تقولوذلك أنه جائز ىف النكرات أن تكون أفعاهل. رفع

إن كان صاحل ففالن، وهو غري موقّت فصلح نعته مكان امسه؛ إذ كانا مجيعا غري معلومني، : فتقول) أحدا(ُتلْقى 
  .ومل يصلح ذلك ىف املعرفة؛ ألن املعرفة موقَّتة معلومة، وفعلها غري موافق للفظها وال ملعناها

ا لالتفاق إذا ، كان أخوك القاتل: فهل جيوز أن تقول: فإن قلت فترفع؛ ألن الفعل معرفة واالسم معرفة فَُتْرفع
  كانا معرفة كما ارتفعا لالتفاق ىف النكرة؟

وقد . ال جيوز ذلك من ِقبل أن نعت املعرفة دليل عليها إذا ُحصِّلت، ونعت النكرة مّتصل هبا كصلة الذى: قلت
  :ّىأنشدىن املفضَّل الضّب



  وال جتزعى كُلُّ النساء يئيم* أفاطَم إىن هالك فتبيَّىن 
  ُخُموٌش وإن كان احلميم احلميم* وال أَُنبأنْ بأنَّ وجهك شاَنه 

: ومثله ىف الكالم. ولومل يكن ىف الكالم احلميم لرفع األول. وإمنا رفع احلميم الثاىن ألنه تشديد لألول. فرفعهما
  .باالسم) كان( صرت وجئت، فتكتفى ما كنا بشىء حني كنت، تريد حني

فهما جائزان؛ " وإن كان ذا عسرة"وىف قراءة عبداهللا وأُّىب } َوإِنْ كَانَ ذُو ُعْسَرٍة{ومما يرفع من النكرات قوله 
  :إذا نصبت أضمرت ىف كان امسا؛ كقول الشاعر

ة                 ! إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا* هللا قومى أىُّ قوم حلُرَّ
  :قال آخرو

ا* أعيَنىَّ هالَّ تبِكيان ِعفَاقا    إذا كان طعنا بينهم وِعناق
على أن يكون هلا مرفوع ومنصوب، ) كان(مع املنصوب؛ ألنه بِْنية ) كان(وإمنا احتاجوا إىل ضمري االسم ىف 

. رت األمساءفقد أظه} فإن كُنَّ نساء فوق اثنتني{وقوله . حيتمل صاحبا مرفوعا فأضمروه جمهوال) كان(فوجدوا 
إال أن يكون {ومثله } إال أن تكون جتارة عن تراض منكم{ومثله . فإن كان نساء جاز الرفع والنصب: فلو قال

إهنا {لتأنيث امليتة، وقوله ) تكون(وقلت . جاز فيه الرفع والنصب) تكون ميتة(ومن قال } ميتة أو دما مسفوحا
ألن املثقال أضيف إىل احلبَّة : ؟ قلت)تكن(ذكر فكيف قال إن املثقال : فإن قلت} إن تك مثقال حبة من خردل

  :إهنا إن تك حّبة؛ وقال الشاعر: وفيها املعىن؛ كأنه قال
  فال املرء ُمْسَتْحىٍ وال هو طاعم* على قبضة مرجّوة ظهُر كفّه 

  :ألنه ذهب إىل الكّف؛ ومثله قول اآلخَر
  القناة من الدمكما شرِقت َصْدُر * وَتْشَرق بالقول الذى قد أذعته 

  :وقوله
  ستدعوه داعى َمْوتة فيجيب* أبا ُعْرَو ال تبَعْد فكلُّ ابن ُحرَّة 

  :وقال اآلخر. فأّنث فعل الداعى وهو ذكر؛ ألنه ذهب إىل املوتة

  َوقُْع احملاجِن باملَْهرِيَّة الذُّقُن* قد صرَّح السُري عن كُْتمانَ وابُتِذلت 
أى ال ُيْدَع كاتب وهو } َوالَ ُيَضآرَّ كَاِتٌب َوالَ َشهِيٌد{وقوله . ذهب إىل احملاجنفأنث فعل الوقع وهو ذَكَر؛ ألنه 

  .مشغول، وال شهيد
  
دِّ الَِّذ{  رٍ َولَْم َتجُِدواْ كَاِتباً فَرَِهانٌ مَّقُْبوَضةٌ فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُم َبْعضاً فَلُْيَؤ لَْيتَّقِ ي اْؤُتِمَن أََماَنَتُه َوَوإِن كُنُتْم َعلَى َسفَ

ْعَملُونَ َعِليٌم ُه َواللَُّه بَِما َت   } اللََّه َربَُّه َوالَ َتكُْتُمواْ الشََّهاَدةَ َوَمن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْب
  

  }...فَرَِهانٌ مَّقُْبوَضةٌ{: وقوله
َوَمن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم {: وقوله. جلمع الثمار" كلوا من ثُُمره"على َجْمع الرهان كما قال " فُرُهن"وقرأ جماهد 

  .َسفهَت رأَيك وأِثمت قلَبَك: فإن يكن حقا فهو من جهة قولك] بالنصب) قَلْبَه(وأجاز قوم [} قَلُْبُه



  
  )البقرة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ِه َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّن  آَمَن الرَُّسولُ بَِمآ أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن{  بِاللَّ
الَ ُيكَلُِّف اللَُّه َنفْساً إِالَّ ُوْسَعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها * رُُّسِلِه َوقَالُواْ َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري 

ا َربََّنا َسَبْت َربََّنا الَ ُتَؤاِخذَْنا إِن نَِّسيَنآ أَْو أَْخطَأَْنا َربََّنا َوالَ َتْحِملْ َعلَْيَنآ إِْصراً كََما َحَملَْتُه َعَما اكَْت لَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَن
  }َمْوالََنا فَاْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن  َوالَ ُتَحمِّلَْنا َما الَ طَاقَةَ لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنآ أَنَت

  
  }...غُفَْراَنَك َربََّنا{: وقوله

ومجيع األمساء من املصادر وغريها إذا نويت . الصالةَ الصالة: ومثله. مصدر وقع ىف موضع أمر فُنِصب
هو اهللا، فيكون خربا وفيه تأويل األمر : اللَّه اللَّه يا قوم؛ ولو رفع على قولك: فأمَّا األمساء فقولك. األمرنصبت

  :جلاز؛ أنشدىن بعضهم
  ه عمري ومنهم السفّاح* إن قوما منهم ُعَمري وأشبا 

  ل أخو النجدة السالحُ السالُح* جلديرون بالوفاء إذا قا 
ال مضمرا ومن نصب الليل أعمل فيه فع. هذا الليل فبادروا: يا هؤالء الليلُ فبادروا، أنت تريد: ومثله أن تقول

  .غفراُنك ربَّنا جلاز: ولو قيل. قبله
  .}الَ ُيكَلُِّف اللَُّه َنفْساً إِالَّ ُوْسَعَها{وقوله 

اجلَْهد قال ىف مثله : الَوْجد، وىف مثل اجلُْهد: ومن قال ىف مثل الوجد. الُوْسع اسم ىف مثل معىن الُوْجد واجلُْهد
  .َوْسَعها لكان جائزا، ومل نسمعه: ولو قيل". ال يكلف اهللا نفسا إالَّ وْسعها: "من الكالم

} وأخذمت على ذلكم إصرى{العهد كذلك، قال ىف آل عمران : واإلصر} َربََّنا َوالَ َتْحِملْ َعلَْيَنآ إِْصراً{وقوله 
  .اإلمث إمث الَعقْد إذا ضيَّعوا، كما ُشدِّد على بىن إسرائيل: واإلصر هاهنا

  .فآذنوا أى فأعِلموا: وقرأ قوم. فاعلموا أنتم به: يقول" َحْربٍ ِمَن اهللافَأْذَُنوا بِ"وقد قرأت القُرَّاء 
  .قد يوجد الكاتب وال توجد الصحيفة وال الدواة: وقال" فإن مل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة: "وقال ابن عباس

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )آل عمران ( سورة 

  }يُّوُم اللَُّه ال اله إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَ{ 
  

  }...اللَُّه ال اله إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم{: قوله تعاىل
" القيَّام"قراءة العامة، وقرأها عمر بن اخلطاب وابن مسعود ) احلّى القيُّوم(حدثنا حممد بن اجلهم عن الفراء 



الفَْيعال من ذوات : كثر شىء قوالوأهل احلجاز أ. الفيعول، والقيَّام الفيعال، ومها مجيعا َمْدح: وصورة القَيُّوم
  .الصيَّاغ: فيقولون للصوَّاغِ. الثالثة

لَِّذيَن يف قُلُوبِهِْم َزْيغٌ ُهَو الَِّذي أَنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحكََماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكَتابِ َوأَُخُر ُمَتَشابَِهاٌت فَأَمَّا ا{ 
ا بِِه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتأْوِيِلِه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه  َيقُولُونَ آَمنَّ

  }كُلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ اَأللْبَابِ 
  

  }...َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحكََماٌت ُهَو الَِّذي أَنَزلَ{: وقوله
قل {: وهّن الثالث اآلياِت ىف األنعام أّوهلا. مبّينات للحالل واحلرام ومل ُيْنَسخن: يعىن} ِمْنُه آَياٌت مُّْحكََماٌت{

  .هّن األصل: يقول. }ُهنَّ أُمُّ الِْكَتابِ{: وقوله. واآليتان بعدها} تعالَوا أَتل ما حّرم رّبكم عليكم
أملص، وألر، وأملر؛ اشتبهن على اليهود ألهنم التمسوا مّدة أَكْل هذه األّمة من : وهّن} َوأَُخُر ُمَتَشابِهَاٌت{

وكفروا مبحمد صلى  -صلى اهللا عليه وسلم  -خلّط حممد : حساب اجلُمَّل، فلمَّا مل يأهتم على ما يريدون قالوا
  .اهللا عليه وسلم

  .يعىن تفسري املّدة} بُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتأْوِيِلِهفََيتَّ{: فقال اهللا
ُه إِالَّ اللَُّه{: مث قال وىف . ال بإتباعهم إعراب اهللا" يقولون"فرفعهم بـ " والراسخون"مث استأنف } َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَ

  ".إنْ تأويله إال عند اهللا، والراسخون ىف العلم يقولون"عبداهللا وىف قراءة " ويقول الراسخون"قراءة أّىب 
  
  } الِْعقَابِ كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم كَذَُّبواْ بِآَياِتَنا فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُُنوبِهِْم َواللَُّه َشِديُد{ 
  

  }...كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ{: وقوله
  .هود ككفر آل فرعون وشأهنمكفرت الي: يقول

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }قُلْ لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ َسُتْغلَُبونَ َوُتْحَشُرونَ إِلَى َجَهنََّم َوبِئَْس الِْمَهاُد { 
  

ْغلَُبونَ{: وقوله   }...قُلْ لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ َسُت
. يوم أُُحد] بعد[نه ذهب إىل خماطبة اليهود، وإىل أن الغلبة على املشركني فمن جعلها بالياء فإ. تقرأ بالتاء والياء

وذلك أن النّىب صلى اهللا عليه وسلم ملّا هزم املشركني يوم بدر وهم ثلثمائة ونّيف واملشركون ألف إال شيئا 
. تكون وقعةٌ أخرىال تعَجلوا بتصديقه حىت : فقال بعضهم. هذا الذى ال ترّد له راية، فصدِّقوا: قالت اليهود

. قل لليهود سُيغلب املشركون وحيشرون إىل جهنم: فأنزل اهللا. فلما ُنِكب املسلمون يوم أُُحد كذَّبوا ورجعوا
  .فليس جيوز ىف هذا املعىن إال الياء

ْغلَبون؛ كما ت. ومن قرأ بالتاء جعل اليهود واملشركني داخلني ىف اخلطاب غلَبون وسُت قول فيجوز ىف هذا املعىن سُي
قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم ما قد {وىف حرف عبداهللا . قل لعبداهللا إنه قائم، وإنك قائم: ىف الكالم



وىف } هذا ِللَّه بَِزْعِمهْم وَهذَا ِلُشركَائهم{وىف األنعام " ُيْغفَر هلم ما قد سلف] إن ينتهوا"[وىف قراءتنا } سلف
  ".لشركائنا"قراءتنا 

  
ي ِفئََتْينِ الَْتقََتا ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ َيَرْوَنُهْم مِّثْلَْيهِْم َرأَْيقَْد كَانَ لَكُ{  الَْعْينِ َواللَُّه ُيَؤيُِّد  ْم آَيةٌ ِف

  }بَِنْصرِِه َمن َيَشآُء إِنَّ ِفي ذاِلَك لَِعْبَرةً ُألْوِلي اَألْبَصارِ 
  

  }...آَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ الَْتقََتا قَْد كَانَ لَكُْم{: وقوله
قرئت بالرفع؛ وهو وجه } ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ{. يعىن النّىب صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، واملشركني يوم بدر

  :على االستئناف؛ كما قال الشاعر} َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ{إحدامها تقاتل ىف سبيل اهللا : الكالم على معىن
  ورِْجلٌ رَمى فيها الّزمان فَشلِّت* لنيِ رجلٌ صحيحةٌ فكنُت كِذى رِْج

كذى رجلٍ صحيحٍة ورجلٍ : كذى رجلني: ترّده على اخلفض األّول؛ كأنك قلت: ولو خفضت لكان جيدا
" فئةً تقاتل ىف سبيل اهللا أخرى كافرةً: "ولو قلت. وكذلك جيوز خفض الفئة واألخرى على أّول الكالم. سقيمٍة

  :وقال الشاعر ىف مثل ذلك مما يستأنف. التقتا خمتلفتني: قولككان صوابا على 
ثْنٍ بالذى كنت أفعل* إذ مُِتُّ كان الناس نصفني شامٌت    وآَخُر ُم
والنصب فيهما جائز، يرّدمها على . بعٌض شامٌت وبعض غُري شامت: وأراد. ابتدأ الكالم بعد النصفني ففسَّره

  :وقال اآلخر. النصفني
  وغوِدر البقلُ ملْوِىٌّ وحمصود* لّ النجُم ىف غَلَس حىت إذا ما استق

  .والنصب جائز. ففسر بعض البقل كذا، وبعضه كذا
وكل فعل أوقعته على أمساء هلا أفاعيل ينصب على احلال الذى ليس بشرط ففيه الرفع على االبتداء، والنصب 

اعدا، وقائم وقا: على االتصال مبا قبله؛ من ذلك عد؛ ألنك نويت بالنصب القطع، رأيت القوم قائما وق
ام : وهو أيضا فيما ينصب بالفعل جائز؛ فتقول. واالستئناف ىف القطع حسن أظّن القوم قياما وقعودا، وقي

وكذلك رأيت القوم ىف الدار قياما وقعودا، وقياٌم وقعود، وقائما وقاعدا، . وقعود، وكان القوم بتلك املنزلة
  :مع؛ قال الشاعروقائم وقاعد؛ فتفّسره بالواحد واجل

  فيها الفوارس حاسر ومقنَّع* وكتيبٍة َشْعواء ذات أِشلّة 
ا وقعودا: فإذا نصبت على احلال مل جيز أن تفّسر اجلمع باالثنني، ولكن جتمع فتقول   .فيها القوم قيام

. وىف إساءته اضربه ىف ظلمه: اضرب أخاك ظاملا أو مسيئا، تريد: وأّما الذى على الشرط مما ال جيوز رفعه فقوله
ضربت القوم جمرَّدين أو ال : وكذلك اجلمع؛ تقول. وال جيوز هاهنا الرفع ىف حاليه؛ ألهنما متعلقتان بالشرط

جمردون وال البسون؛ إال أن تستأنف فتخرب، وليس بشرط للفعل؛ أال ترى أنك لو أمرت : بسني وال جيوز
اضرب القوم جمّردين أو ال بسني؛ ألن الشرط ىف األمر : لبضرهبم ىف هاتني احلالني مل يكن فعلهم إال نصبا؛ فتقو

  .فلذلك جاز الوجهان ىف املاضى. وفيما قد مضى جيوز أن جتعله خربا وشرطا. الزم
رأى املسلمون املشركني ىف احلَْزر ستمائة : زعم بعض َمن َرَوى عن ابن عبَّاس أنه قال} َيَرْوَنُهْم مِّثْلَْيهِْم{: وقوله



أن املسلمني رأوا : وُروى قول آخر كأنه أشبه بالصواب. ن تسعمائة ومخسني، فهذا وجهوكان املشركو
يعىن اليهود } قَْد كَانَ لَكُْم{: املشركني على تسعمائة ومخسني واملسلمون قليل ثلثمائة وأربعة عشر، فلذلك قال

  .ىف قلّة املسلمني وكثرة املشركني" آيةٌ"
أحتاج إىل مثله، : كما تقول وعندك عبد: يريد ثالثة أمثاهلم؟ قلت" ْيهِْمِمثْلَ"فكيف جاز أن يقال : فإن قلت

معى ألف : ويقول الرجل. أحتاج إىل ِمثلَْى عبدى، فأنت إىل ثالثة حمتاج: فأنت حمتاج إليه وإىل مثله، وتقول
صار املثل اثنني واملثالن  فلّما نوى أن يكون اَأللْف داخال ىف معىن اِملثل. وأحتاج إىل مثليه، فهو حيتاج إىل ثالثة

أراكم ضعفكم، وأراكم مثليكم يريد ضعفيكم، : أراكم مثلكم، كأنك قلت: ومثله ىف الكالم أن تقول. ثالثة
  .فهذا على معىن الثالثة

فكيف } ىف أَعينِهِم وإِذْ ُيرِيكُموُهْم إِِذ الَْتقَْيُتْم ِفى أَْعُينِكُْم قِليالً َوُيقَلّلُكُْم{: فقد قال ىف سورة األنفال: فإن قلت
. هذه آية املسلمني أخربهم هبا، وتلك اآلية ألهل الكفر: كان هذا ها هنا تقليال، وىف اآلية األوىل تكثريا؟ قلت

، ال أىن أرى الثالثة اثنني: مع أنك تقول ىف الكالم   .إىن ألرى كثريكم قليال، أى قد ُهّون علّى

حىت إِذا كُْنُتْم ِفى {: فعلى ذلك؛ كما قال) َيَرْوهنم(خاطبهم، ومن قال  ذهب إىل اليهود ألنه) َتَرْوَنهم(ومن قرأ 
  .للمسلمني دون اليهود) َيَرْوَنهم(وإن شئت جعلت } الفُلْك َوَجَرْيَن بِهِم

  
بِ َوالِْفضَِّة َوالَْخْيلِ الُْمَسوََّمِة ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َوالَْبنَِني َوالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِة ِمَن الذََّه{ 

  }َواَألْنَعامِ َوالَْحْرِث ذاِلَك َمَتاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الَْمآبِ 
  

  }...َوالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِة{: وقوله
ىف الكالم، والقناطري ثالثة، ) القناطُري( ويقال إنه ِملء َمْسك ثَور ذهبا أو فّضة، وجيوز. واحد القناطري ِقنطار

  .كذلك مسعت، وهو املضاعف. واملقنطرة تسعة
  

  )آل عمران ( الواردة يف آيات سورة 
َها َوأَْزَواٌج اِلِديَن ِفيقُلْ أَُؤَنبِّئُكُْم بَِخْيرٍ مِّن ذاِلكُْم ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعنَد َربِّهِْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخ{ 

  }مُّطَهََّرةٌ َورِْضَوانٌ مَِّن اللَِّه َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعَباِد 
  

  }...قُلْ أَُؤَنبِّئُكُْم بَِخْيرٍ مِّن ذاِلكُْم{: وقوله

ُحلْت بينهما ومل جيز رّدها على أّول الكالم؛ ألنك . فرفع اجلنات بالالم} ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعنَد َربِّهِْم َجنَّاٌت{مث قال 
وقد جيوز أن حتول بالالم ومثِلها بني الرافع وما َرفَع، . بالالم، فلم يضمر خافض وقد حالت الالم بينهما

قد : ويف الرفع، وترفع بالالم إذا مل ُتعِمل الفعل. وألبيك إبال، رأيت ألخيك ماال: فتقول. والناصبِ وماَنَصب
وأنت ، قد أمرُت لك بألف بألف وألخيك ألفني: ول ىف اخلفضومل ُجيز أن تق. كان ألخيك مال وألبيك إبل

: زيدا، ومن أتاك؟ فتقول: َمْن ضربَت؟ فتقول: ألن إضمار اخلفض غري جائز؛ أال ترى أنك تقول) بألفني(تريد 



ا َخفَض مبنزلة احلرف : مبن مررت؟ مل تقل: ولو قال. فيضمر الرافع والناصب. زيٌد زيٍد؛ ألن اخلافض مع م
بله إذا مل َتُحلْ بينهما . دالواح فإذا قّدمت الذى أخرته بعد الالم جاز فيه اخلفض؛ ألنه كاملنسوق على ما ق
جلاز اخلفض والنصب على معىن ) َخبْيرٍ ِمْن ذَِلكُْم جناٍت للذين اتقوا: (فلو قُّدِمت اجلّنات قبل الالم فقيل. بشىء

  :تكرير الفعل بإسقاط الباء؛ كما قال الشاعر
          فهال سِعيدا ذا اخليانِة والغدرِ* بعبداهللا ىف الِقّد ُموثَقا أتيَت 

وقال . أخاك، وأنت تريد اْمُرْر بأخيك: كذلك تفعل بالفعل إذا اكتسب الباء مث أضمرا مجيعا نصب كقولك
  :استجازة العطف إذا قّدمته ومل َتُحلْ بينهما بشىء] ىف[الشاعر 

  وِللطريِ َمْجرًى واجلُُنوبِ َمَصارع* ع أال يا لقومٍ كُلُّ ما ُحمَّ واق
: فلو قلت. وللجنوبِ مصارع، فاستجاز حذف الالم، وهبا ترتفع املصارع إذ مل حتل بينهما بشىء: أراد

  :وقال اآلخر. مل جيز وأنت تريد إضمار الالم) ومصارُع اجلنوبِ(
  رِجِلى ورِجلى َشثَْنة املناِسمِ* أوعدىن بالسجن واألداِهم 

  .أوعد رجلى باألداهم: أراد
ومن نصب نوى به النصب، ومل . والوجه رفع يعقوب} فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاَق َوِمْن َوَراء إْسَحاَق َيْعقُوَب{: وقوله

  .ومن وراء إسحاق بيعقوب: جيز اخلفض إال بإعادة الباء

وال تبالِ أن . جيوز على هذاقبل املخفوض الذى ترى أن اإلضمار فيه ] أحدمها[وكلّ شيئني اجتمعا قد تقدم 
وعمرو ] أو[مررت بزيد وبعمرو وحممد : فمن ذلك أن تقول. تفرق بينهما بفاعل أو مفعول به أو بصفة

أمرت ألخيك بالعبيد : وكذلك. مبحمد: وال جيوز مررت بزيد وعمرو وىف الدار حممٍد، حىت تقول. وحممد
. ومطلقا بزيد: مَُرَّ بعبداهللا موثَقا ومطلقا زيٍد، وأنت تريد: وكذلك. ألبيك الوِرِق: وال جيوز. وألبيك بالوِرِق

  .وزيٍد مطلقا جاز ذلك على شبيه بالَنَسق إذا مل َتُحل بينهما بشىء: وإن قلت
النصب من فيها ثالثة أوجه أجودها الرفع، و} قُلْ أَفَأَُنبِّئُكُْم بَِشّر ِمن ذَِلكُُم الناُر َوَعدها اهللا الَِّذيَن كَفَروا{: وقوله
جاِئز ألنك مل . من وعدها إذ مل تكن النار مبتدأة، والنصب اآلخر بإيقاع اإلنباء عليها بسقوط اخلفض: جهتني

  .والرفع على االبتداء. َتُحلْ بينهما مبانع
  :فما تقول ىف قول الشاعر: فإن قلت

  هال التقّدُم والقلوُب ِصحاُح* آآلن بعد جلاجىت َتلَْحْوننِى 
الِعظَة والقلوب فارغة، والُرطَُب واحلّر : كأنه قال) والقلوُب صحاح: (مبعىن الواو ىف قوله: تقّدم؟ قلتبِم ُرفع ال

ا رفعتها، ولو نصبت التقّدم بنية ِفعل كما تقول أتيتنا بأحاديث ال : شديد، مث أدخلت عليها هالّ وهى على م
  .نعرفها فهال أحاديثَ معروفة
  .من صلة اإلنباء جاز خفص اجلنات واألزواج والرضوان} ِذيَن اتَّقَْوا ِعنَد َربِّهِْمِللَّ{: ولو جعلت الالم ىف قوله

  
ْر لََنا ذُُنوَبَنا َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ {    }الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنآ إِنََّنآ آَمنَّا فَاغِْف



  
  }...الَِّذيَن َيقُولُونَ{: وقوله

. وإن شئت استأنفتها فرفعتها إذ كانت آية وما هي نعت له آيةٌ قبلها إن شئت جعلته خفضا نعتا للذين اتقوا،
الّتاِئُبونَ {فلّما انقضت اآلية قال } إنّ اهللاََ اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَني أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم{ومثله قول اهللا تبارك وتعاىل 

  ."التاِئبني العابدين"، وهى ىف قراءة عبداهللا }الَْعابُِدونَ
  
  }الصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقَني َوالْقَانِِتَني َوالُْمْنِفِقَني َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِاَألْسحَارِ { 
  

  }...الصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقَني{: وكذلك
: املصلّون باألسحار، ويقول} َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِاَألْسَحارِ{وقوله . موضعها خفض، ولو كانت رفعا لكان صوابا

أخربنا حممد ابن اجلهم قال حّدثنا الفّراء قال حّدثىن شريك عن السُّدِّّى . لصالة بالسحر أفضل مواقيت الصالةا
  .أّخرهم الَسَحر: قال} َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُْم َربِّى{ىف قوله 

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

إِنَّ الدِّيَن ِعنَد * َوالَْمالَِئكَةُ َوأُْولُواْ الِْعلْمِ قَآِئَماً بِالِْقْسِط الَ اله إِالَّ ُهَو الَْعزِيُز الَْحكِيُم  َشهَِد اللَُّه أَنَُّه الَ اله إِالَّ ُهَو{ 
َمن َيكْفُْر بِآَياِت اللَِّه فَإِنَّ  َواللَِّه اِإلْسالَُم َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءُهُم الِْعلُْم َبْغياً َبْيَنُهْم

  }اللََّه َسرِيُع الِْحَسابِ 
  

  }...َشهَِد اللَُّه أَنَُّه الَ اله إِالَّ ُهَو{: وقوله
على الشرط ) أنه(وإن شئت جعلت ". أنّ الدِّيَن ِعْنَد اللِّه اِإلْسالَُم"ومن قوله ) أنه(قد فتحت القُّراء األِلف من 

األوىل يصلح فيها اخلفض؛ ) أنّ(وتكون } إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اللَِّه اِإلْسالَُم{: على قولهوجعلت الشهادة واقعة 
  .شهد اهللا بتوحيده أن الدين عنده اإلسالم: كقلوك

وهو . وكذلك قرأها محزة. }أَنَُّه الَ اله إِالَّ ُهَو{بكسرهتا، وأوقعت الشهادة على ) إِن الدين(وإن شئت استأنفت 
وقرأ . وكان الكسائّى يفتحهما كلتيهما". إن الدين عند اهللا اإلسالم"وهى ىف قراءة عبداهللا .  إىلّ أحّب الوجهني

مستأنفة } أَنَُّه الَ اله إِالَّ ُهَو{، وهو وجه جيد؛ جعل "أن الدين عند اهللا اإلسالم"ابن عباس بكسر األّول وفتح 
: ومثله ىف الكالم قولك للرجل". أن الدين عند اهللا"وأووقع الشهادة على  -كأنّ الفاء تراد فيها -معترضة 

وإذا . أنك عامل -إىن أعلم هبذا من غريى  - أشهد : أّنك عامل، كأنك قلت -إىن أعلم الناس هبذا  - أشهد 
جئت بأنّ قد وقع عليها العلم أو الشهادة أو الظن وما أشبه ذلك كسرت إحدامها ونصبت الىت يقع عليها 

ال حتسنب أنك عاقل؛ إنك جاهل، ألنك تريد فإنك جاهل، وإن : أشبه ذلك؛ نقول للرجل الظّن أو العلم وما
  .يقاس على هذه ما ورد. صلحت الفاء ىف إن السابقة كسرهتا وفتحت الثانية

 وهو ىف قراءة عبداهللا. منصوب على القطع؛ ألنه نكرة نعت به معرفة} َوأُْولُواْ الِْعلْمِ قَآِئَماً بِالِْقْسِط{وقوله 



  .َرفْع؛ ألنه معرفة نعت ملعرفة" القاِئُم بالقسط"
  
ِد فَإنْ َحآجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوْجهَِي للَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ َوقُلْ لِّلَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َواُألمِّيَِّني أَ{  أَْسلَْمُتْم فَإِنْ أَْسلَُمواْ فَقَ

  }ا َعلَْيَك الَْبالَغُ َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعَباِد اْهَتَدواْ وَّإِن َتَولَّْواْ فَإِنََّم
  

ِه َوَمنِ اتََّبَعنِ{: وقوله   }...فَإنْ َحآجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوْجهَِي للَّ
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للفراء: كتاب    معاىن القرآن 
اء: املؤلف  لفر اد ا ا حيىي بن زي  أبو زكري

َدْعَوةَ "مثل اتبعن، وأكرمن، وأهانن، ومثل قوله  -للعرب ىف الياءات الىت ىف أواخر احلروف } َوَمنِ اتََّبَعنِ{
ها اكتفى بالكسرة الىت قبلها فمن حذف. أن حيذفوا الياء مرة ويثبتوها مرة -" َوقَْد َهَداِن -الّداعِ إِذَا َدَعاِن 

ومن أمتّها فهو البناء . وذلك أهنا كالصلة؛ إذ سكنت وهى ىف آخر احلروف واستثقلت فحذفت. دليال عليها
بلها نون؛ فيقولون هذا غالمى قد جاء، وغالمِ قد جاء؛ قال اهللا . واألصل ويفعلون ذلك ىف الياء وإن مل يكن ق

وأكثر ما حتذف باإلضافة ىف النداء؛ ألن النداء . ىف غري نداء حبذف الياء} لَِّذيَنفََبشِّْر ِعباِد ا{تبارك وتعاىل 
بغري ياء، وقال ىف سورة امللك } َربََّنا وَتقَبَّل ُدَعاِء{وقال إبراهيم . مستعمل كثري ىف الكالم فحذف ىف غري نداء

آليات قبلهن ياء ثانية فأُجرين على ما وذلك أهنن رءوس اآليات، مل يكن ىف ا" نِذير"و } كَْيَف كَانَ َنِكري{
  .قبلهن؛ إذ كان ذلك من كالم العرب

اِعل: ويفعلون ذلك ىف الياء األصلية؛ فيقولون فإذا . هذا قاض ورام وداع بغري ياء، ال يثبتون الياء ىف شىء من ف
ىف كل } اهللا فهو املهتِد من يهِد{وقال اهللا . أدخلوا فيه األلف والالم قالوا بالوجهني؛ فأثبتوا الياء وحذفوها

. }أُجيُب َدْعَوةَ الّداعِ{و } َيْوَم ُيَناِدى املَُناِد{وكذلك قال " فهو املهتدى"وقال ىف األعراف . القرآن بغري ياء
ا أشبهه مبا أتاها من مقارنة نون  وأحّب ذلك إىلّ أن أثبت الياء ىف األلف والالم؛ ألن طرحها ىف قاض ومفترٍ وم

فإذا أدخلت األلف . اكنة والياء ساكنة، فلم يستقم مجع بني ساكنني، فحذفت الياء لسكوهنااإلعراب وهى س
وجدت احلرف : قال: ومن حذفها فهو يرى هذه العلّة. والالم مل جيز إدخال النون، فلذلك أحببت إثبات الياء

  .وكلّ صواب .بغري ياء قبل أن تكون فيه األلف والالم، فكرهت إذ دخلت أن أزيد فيه ما مل يكن

فهل أَْنُتم {ومثله قول اهللا . وهو استفهام ومعناه أمر} َوقُلْ لِّلَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َواُألمِّيَِّني أَأَْسلَْمُتْم{وقوله 
أَو . مسألة] هو[وهل تستطيع َربَّك إمنا } هل َيْسَتِطيع ربُّك{وكذلك قوله . انتهوا: استفهام وتأويله} ُمنتهون
فلذلك . أِقم وال تربح: أين أين؟: اكفف، تقول للرجل: هل أنت كاّف عنا؟ معناه: نك تقول للرجلال ترى أ

. َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى ِتَجاَرٍة تُْنجِيكُم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ"وىف قراءة عبداهللا . جوزى ىف االستفهام كما جوزى ىف األمر
واجملازاة ىف ) هل أدلكم(فاجملازاة ىف قراءتنا على قوله . لى اخلربوىف قراءتنا ع. باألمر) هل أدلكم(ففّسر " آِمنوا

  .قراءة عبداهللا على األمر؛ ألنه هو التفسري
  
سِ فََبشِّْرُهم الِْقْسِط ِمَن النَّاإِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بَِغْيرِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِ{ 

  }بَِعذَابٍ أَِليمٍ 
  

  }...إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بَِغْيرِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ{: وقوله
 وقد قرأ هبا الكسائّى َدْهراً، )يقاتلون(فلذلك قرأها من قرأها " وقاتلوا"ويقتلون، وهى ىف قراءة عبداهللا : تقرأ

بغري األلف فتركها ورجع إىل قراءة } وقََتلوا{مث رجع، وأحسبه رآها ىف بعض مصاحف عبداهللا ) يقاتلون(
  .العاّمة؛ إذ وافق الكتاب ىف معىن قراءة العاّمة



  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ِه َوُوفَِّيْت{    }كُلُّ َنفْسٍ مَّا كََسَبْت َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ  فَكَْيَف إِذَا َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ الَّ َرْيَب ِفي
  

  }...فَكَْيَف إِذَا َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ الَّ َرْيَب ِفيِه{: وقوله

وكأنّ الالم لفعل مضمر ىف . ُجِمعوا ِليوم اخلميس: قد تصلح ىف موضعها؛ تقول ىف الكالم) ىف(و . قيلت بالالم
: وىف قوله. مجعوا ىف يوم اخلميس مل تضِمر فعال: وإذا قلت. يوم اخلميس اخلميس؛ كأهنم ُجِمعوا ِلَما يكون

  .أى للحساب واجلزاء} َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ الَّ َرْيَب ِفيِه{
  
ُتِذلُّ َمن َتَشآُء بَِيِدَك قُلِ اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملِْك ُتْؤِتي الُْملَْك َمن َتَشآُء َوَتنزُِع الُْملَْك ِممَّْن َتَشآُء َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء َو{ 

  }الْخَْيُر إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
  

  }...قُلِ اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملِْك{: وقوله
إمنا نصبت إذ زيدت فيها امليمان ألهنا ال تنادى بيا؛ : وقد قال بعض النحويني. كلمة تنصبها العرب} اللهم{

ا من يايا زيد، ويا عبداهللا، ف: كما تقول   :وقد أنشدىن بعضهم. جعلت امليم فيها َخلَف
ا* وما عليِك أن تقوىل كُلَّما    صلَّيِت أو سبَّحِت يا اللهمَّ م

  *اُرُدْد علينا شيخنا مسلما * 
ومل جند العرب زادت مثل هذه امليم ىف نواقص األمساء إال خمفَّفة؛ مثل الفم وابنم وهم، ونرى أهنا كانت كلمة 

فالرفعة الىت ىف اهلاء من مهزة أُّم ملا تركت . يا أهللا اُّمنا خبري، فكثرت ىف الكالم فاختلطت: ّم، تريدضّم إليها؛ اُ
بلها فضّم إليها أُّم فتركت على ) هل(مثلها، إمنا كانت ) َهلُمَّ إلينا: (ونرى أن قول العرب. انتقلت إىل ما ق

فمن . ىل، ويا اهللا اغفر ىل، فيهمزون ألفها وحيذفوهنا يا أهللا اغفر: ومن العرب من يقول إذا طرح امليم. نصبها
ال . حذفها فهو على السبيل؛ ألهنا ألف والم مثل احلارث من األمساء ومن مهزها توّهم أهنا من احلرف إذ كانت 

  :تسقط منه؛ أنشدىن بعضهم
  على امسك اللهمَّ يا أهللا* مبارٌك ُهّو وَمن مسَّاه 

  :ىت ُخفِّفت ميمها ىف بعض اللغات؛ أنشدىن بعضهمىف الكالم ح) اللهم(وقد كثرت 
  يسمعها اللهَم الكُبار* كََحلْفٍَة من أىب رياح 

  :وأنشدىن الكسائّى. الهه الكبار: وإنشاد العاّمة
  *يسمعها اهللا واهللا كبار * 

والعرب ). أن تنزِعه منه إذا رأيت من تشاء مع من تريد من تشاء. (}ُتْؤِتى املُلَْك َمْن َتَشاُء{: وقوله تبارك وتعاىل
يما شئت: فيقولون. تكتفى مبا ظهر ىف أّول الكالم ّمما ينبغى أن يظهر بعد شئت ومعناه . خذ ما شئت، وكن ف

ىف أّى صورٍة {وقال تبارك وتعاىل " اعملوا ما ِشئتم: "فيحذف الفعل بعدها؛ قال تعاىل. فيما شئت أن تكون فيه



َولَْوالَ إذْ {: ومنه قوله تعاىل. ىف أّى صورة شاء أن يركّبك ركّبك: -لم واهللا أع- واملعىن } ّما شاء ركّبك
إن شئت أن : وكذلك اجلزاء كله؛ إن شئت فقم، وإن شئت فال تقم؛ املعىن} َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت ما َشاَء اهللا

فهذا بّين أنّ املشيئة } َشاَء فَلَْيكْفُْر فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن وَمْن{وقال اهللا . تقوم فقم، وإن شئت أالَّ تقوم فال تقم
فرفعوا أّيا ألهنم أرادوا أيُّها ) أَيُّها شئت فلك: (ولذلك قالت العرب. واقعة على اإلميان والكفر، ومها متروكان

  .بأّيهم شئت أن متّر فمّر: وهم يريدون) بِأيِّهم شئت فمّر(وقالوا . شئت أن يكون لك فهو لك
  
 َوَتْرُزُق َمن لَ ِفي الْنََّهارِ َوُتوِلُج النَّهَاَر ِفي الْلَّْيلِ َوُتْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُتْخرُِج الََميَِّت ِمَن الَْحيُِّتوِلُج اللَّْي{ 

  }َتَشآُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ 
  

  }...ُتوِلُج اللَّْيلَ ِفي الْنََّهارِ َوُتوِلُج النََّهاَر ِفي الْلَّْيلِ{: وقوله
  .التفسري أنه نقصان الليل يولَج النهار، وكذلك النهار يولَج ىف الليل، حىت يتناهى طولُ هذا وِقَصر هذا جاء

ميتة : ميتة خيرج منها الفرخ حّيا، والُنطْفة: ذُكر عن ابن عباس أهنا البيضة} َوُتْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت{وقوله 
  .خيرج منها الولد

  
  )آل عمران ( ات سورة املعاين الواردة يف آي

ِفي َشْيٍء إِالَّ أَن َتتَّقُواْ الَّ َيتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَيآَء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه { 
  } ِمْنُهْم ُتقَاةً َوُيَحذُِّركُُم اللَُّه َنفَْسُه َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري

  
  }...الَّ َيتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ{: وقوله

إِالَّ أَن َتتَّقُواْ ِمْنُهْم {وقوله . } الَ ُتَضارُّ َواِلَدةٌ بَِولَِدها{: ولو ُرفع على اخلرب كما قرأ من قرأ. هنى، وُيجزم ىف ذلك
  .وكلّ صواب" َتِقيَّة"وذِكر عن احلسن وجماهد أهنما قرءا . هى أكثر كالم العرب، وقرأه القّراء} ُتقَاةً
  
ُه َوَيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ {  َواللَُّه َعلَى كُلِّ قُلْ إِن ُتْخفُواْ َما ِفي ُصُدورِكُْم أَْو ُتْبُدوُه َيْعلَْمُه اللَّ

  }َشْيٍء قَِديٌر 
  

  }...َيْعلَْمُه اللَُّه{: وقوله
ي {. جزم على اجلزاء رفع على االستئناف؛ كما قال اهللا ىف سورة براءة } السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضَِوَيْعلَُم َما ِف

وكذلك قوله . رفعا على االئتناف} ويتوُب اهللا على من يشاء{فجزم األفاعيل، مث قال } قاِتلوهم يعذِّْبهم اهللا{
يَّة رفع مستأنفة وإن مل تكن فيها واو؛ وَيْمُح ىف نِ} وميح اهللا الباِطل{مث قال } فإن يشأ اهللا خيِتْم على قلبِك{

وإذا عطفت على جواب اجلزاء جاز الرفع والنصب . }سندُع الّزبانية{حذفت منها الواو كما حذفت ىف قوله 
وتقرأ جزما على العطف } وإن تبدوا ما ِفى أنفِسكم أو ختفوه حياِسْبكم بِِه اهللا فيغِفُر{وأّما قوله . واجلزم



وهى ىف نية رفع تدغم الراء من يغفر عند الالم، والباء من يعذب عند امليم؛ كما يقال  ومسكَّنة تشبه اجلزم
  .}شهر رمضان{وكما قرأ احلسن } أَرأَْيَت الِذى ُيكذِّب بِالّدين{

ْيَنَها َوَبْيَنُه أََمَداً َبِعيداً َيْوَم َتجُِد كُلُّ َنفْسٍ مَّا َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ مُّْحَضراً َوَما َعِملَْت ِمن ُسوٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ َب{ 
  }َوُيَحذُِّركُُم اللَُّه َنفَْسُه َواللَُّه َرُؤوٌف بِالِْعَباِد 

  
  }...َيْوَم َتجُِد كُلُّ َنفْسٍ مَّا َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ مُّْحَضراً{: وقوله

  .قد وقعت على ما) جتد(وال يكون جزاء ألن . ما ىف مذهب الذى
َتَودُّ لَْو {صلة هلا ىف مذهب رفع لقوله ) عملت(فتجعل ) ما(فإنك ترّده أيضا على } ْت ِمن ُسوٍءَوَما َعِملَ{وقوله 
تودَّ بالنصب : ويقول ىف توّد. جمزومة) عملت(جاز اجلزاء؛ جتعل ) جتد(ولو استأنفتها فلم توقع عليها } أَنَّ َبْيَنَها
فهذا دليل على " وما عملت من سوء ودَّت"راءة عبداهللا وهى ىف ق. ولو كان التضعيف ظاهر جلاز َتْوَدْد. وتودِّ

  .اجلزم، ومل أمسع أحدا من القراء قرأها جزما
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }إِنَّ اللََّه اْصطَفَى َءاَدَم َوُنوحاً َوآلَ إِْبَراِهيَم َوآلَ ِعْمَرانَ َعلَى الَْعالَِمَني { 
  

  }...اْصطَفَى آَدَم َوُنوحاً َوآلَ إِْبَراِهيَم َوآلَ ِعْمَرانَ َعلَى الَْعالَِمَني إِنَّ اللََّه{: وقوله
واسألِ {يقال اصطفى دينهم على مجيع األديان؛ ألهنم كانوا مسلمني، ومثله مما أضمر فيه شىء فأُلِقى قوله 

تني؛ إحدامها أن جتعل الذّرية قطعا فنصب الذّرية على جه} ذرية بعضها ِمن بعضٍ{مث قال . }القرية الِتى كنا فيها
وإن شئت نصبت على التكرير، اصطفى ذّرية بعضها من بعض، ولو استأنفت . من األمساء قبلها ألهنن معرفة

  .فرفعت كان صوابا
  
  }نََّك أَنَت السَِّميُع الَْعِليُم إِذْ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَرانَ َربِّ إِنِّي َنذَْرُت لََك َما ِفي َبطْنِي ُمَحرَّراً فََتقَبَّلْ ِمنِّي إِ{ 
  

  }...إِنِّي َنذَْرُت لََك َما ِفي َبطْنِي ُمَحرَّراً{: وقوله
  .أل أشغله بغريه: لبيت املقدس

إِنِّي َسمَّْيُتَها َمْرَيَم ى َوفَلَمَّا َوَضَعْتَها قَالَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَهآ أُنْثَى َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت َولَْيَس الذَّكَُر كَاُألْنثَ{ 
  }وِإِنِّي أُِعيذَُها بَِك َوذُرِّيَّتََها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 

  
ا َوَضَعْت{: وقوله   }...َواللَُّه أَْعلَُم بَِم

يسكن العني، وقرأ هبا بعض القراء، ويكون من قول " واهللا أعلم بِما وضْعُت"قد يكون من إخبار مرمي فيكون 
  .رك وتعاىل، فتجزم التاء؛ النه خربعن أنثى غائبةاهللا تبا

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



رِيَّا الِْمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها فََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَُبولٍ َحَسنٍ َوأَنَبَتَها َنَباتاً َحَسناً َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَ{ 
ِه إِنَّ اللًَّه َيْرُزُق َمن َيَشآُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ رِْز   }قاً قَالَ ياَمْرَيُم أَنَّى لَِك َهاذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اللَّ
  

  }...َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا{: وقوله
. ومن خفف الفاء جعل زكرياء ىف موضع رفع، ضمَّنها زكريا: من شّدد جعل زكريا يف موضع نصب؛ كقولك

ومتّد ألفه فتنصب وترفع بال ، فاليستبِني فيها رفع وال نصب وال خفض، القصر ىف أِلفه:  زكريا ثالث لغاتوىف
هذا زكرّى قد حاء فُيْجَرى؛ : وكثري من كالم العرب أن حتذف املّدة والياء الساكنة فيقال، نون؛ ألنه ال ُيْجَرى

  .ألنه يشبه املنسوب من أمساء العرب
  
  }ا َزكَرِيَّا َربَُّه قَالَ َربِّ َهْب ِلي ِمن لَُّدْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً إِنََّك َسِميُع الدَُّعآِء ُهَناِلَك َدَع{ 
  

  }...َهْب ِلي ِمن لَُّدْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً{: وقوله
. ل أولياءومل يق} فهب ِلى ِمن لدنك وِليا{: فهذا من ذلك؛ ألنه قد قال. الذّرية مجع، وقد تكون ىف معىن واحد

ومل يقل طيبا ألن الطيبة أُخرِجت على لفظ الذّرية فأنثت لتأنيثها، ولو قيل ذّرية طيبا كان " طيبة"وإمنا قيل 
  :ومثله من كالم العرب قول الشاعر. صوابا

  وأنت خليفة ذاك الكمال* أبوك خليفةٌ َولَدْته أخرى 
  .وقال آخر. ه آخرَولََد: لتأنيث اسم اخلليفة، والوجه أن تقول) أخرى(فقال 

  ُسكَاٍت إذا ماَعّض ليس بأْدَرَدا* فما تْزَدرِى من َحيَّة َجَبلّيٍة 
. فذهب إىل تذكري املعىن. عّضت: إذا ما عضَّ ومل يقل: َجَبلّية، فأّنث لتأنيث اسم احلّية، مث ذكّر إذ قال: فقال

  :وقال اآلخر
  اَألرطَاة قاالإذا ما الشّاةُ ىف * َتجوُب بنا الفالةَ إِىل سِعيٍد 

وال جيوز هذا النحو إال ىف االسم الذى ال يقع عليه فالن؛ مثل الداّبة والذّرية واخلليفة؛ فإذا مسيت رجال بشىء 
. حّدثنا املغرية الّضّىب، وال جيوز الّضبّية: فتقول ىف ذلك. من ذلك فكان ىف معىن فالن مل جيز تأنيث فعله وال نعِته

  :وأّما قوله. نا؛ ألنه ىف معىن فالن وليس ىف معىن فالنةحّدثَْت: وال جيوز أن تقول
  كأنَُّه ِفْنٌد من َعَماية أَسود* وعنترةُ الفلحاء جاء ُمألَّماً 

هذا عينان قد : ومسعت أبا ثْروان يقول لرجل من ضبَّة وكان عظيم العينني: قال. الفلحاء فنعته بَشفَته: فإنه قال
  .قد جاءتكم القَْصماء، ذهب إىل ِسّنه: ألعراب لرجل أقصم الثنِيَّةوقال بعض ا. جاء، جعله كالنعت له

  
ِه َوَسيِّداً َوَحُصوراً فََناَدْتُه الَْمالِئكَةُ َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي الِْمْحَرابِ أَنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّقاً بِكَِلَمٍة {  مَِّن اللَّ

  } َوَنبِّياً مَِّن الصَّاِلِحَني



  
  }...فََناَدْتُه الَْملَِئكَةُ{: وقوله

يعرج "وقرأت القراء . يؤّنث ويذكّر: وكذلك ِفْعل املالئكة وما أشبههم من اجلمع. يقرأ بالتذكري والتأنيث
فمن ذكّر ذهب إىل معىن التذكري، ومن . وكل صواب" يتوفاهم املالئكة -و  -تتوفاهم "و " املالئكة، وتعرج
واملالِئكة ىف هذا املوضع . السم، وأن اجلماعة من الرجال والنساء وغريهم يقع عليه التأنيثأنَّث فِلتأنيث ا

أن خيرب عن الواحد مبذهب اجلمع؛ كما تقول ىف : وذلك جاِئز ىف العربّية. جربيل صلّى اهللا عليه وسلم وحده
. وإمنا ركب بغال واحدا وإمنا خرج ىف سفينة واحدة، وخرج على البغال،، خرج فالن ىف الُسفُن: الكالم
وإذا {: وقد قال اهللا تبارك وتعاىل. وإمنا مسعه من رجل واحد، من الناس: ِممَّن مسعت هذا اخلرب؟ فيقول: وتقول

وذلك جاِئز فيما مل ُيقَصد فيه قصُد : ومعنامها واهللا أعلم واحد} وإذا مسَّ اإلنسان ضر{، } َمسَّ الّناَس ضُّر
  .واحٍد بعينه

) أنّ(والنصب فيها أجود ىف العربّية فمن فتح . تقرأ بالكسر} َو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي الِْمْحَرابِ أَنَّ اللََّهَوُه{وقوله 
النداء ىف مذهب القول، والقولُ : ومن كسر قال. ناَدوه بذلك أن اهللا يبشرك: أوقع النداء عليها؛ كأنه قال

فناداه املالئكة وهو قائم يصلِّى ىف احملراب يا زكريا إن اهللا " وىف قراءة عبداهللا. فاكسر إنّ مبعىن احلكاية. حكاية
ألن احلكاية ختلص، إذا كان ) إن(وأشباهه كسرت ) يا زكريا(فإذا أُوقع النداء على منادًى ظاهر مثل " يبشرك
ز يا زيد أنك يا زيد إنك قائم، وال جيو: يناَدى هبا، ال خيلص إليها رفع وال نصب؛ أال ترى أنك تقول) يا(ما فيه 
كما أوقعته على ) أنّ(بالنداء جاز أن توقع النداء على ) زيدا(ناديت زيدا أنه قائم فنصبت : وإذا قلت. قائم
فلّما {: وقال ىف طه. ومل جيز أن جتعل إنّ مفتوحة إذا قلت يا زيد؛ ألن زيدا مل يقع عليه نصب معروف. زيد

ولو فُتحت كان صوابا من الوجهني؛ أحدمها أن جتعل النداء ). إِىن(فكُِسرت } أتاها نوِدى يا موسى إِىن أنا ربك
اسم موسى ) نودى(وإن شئت جعلت ىف . ىف موضع رفع) أنّ(خاّصة ال إضمار فيها، فتكون ) إنّ(واقعا على 

نودى : فلو قيل ىف الكالم. فإذا خلعت الباء نصبته. بأىن أنا ربك: ىف موضع نصب تريد) أنّ(مضمرا، وكانت 
وناديناه أن يا {: كان صوابا؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل] هو املرفوع بالنداء) [أن يا زيد(يا زيد فجعلت  أنْ

  .}قد صّدقت الرؤيا. إبراهيم
نودى هبذا النداء إذا أوقعته على اسم بالفعل فتحت : قيل يا زيد، كأنك قلت) إن(فهذا ما ىف النداء إذا أوقعت 

معه فتقول ناديت ) أن(النداء الذى قد أصابه الفعل امسا منادًى فلك أن ُتحِدث  وإذا ضممت إىل. أن وكسرهتا
  .وجيوز الكسر على احلكاية. فتجعلها ىف الفعل بعده مث تنصبها) يا زيد(أن يا زيد، فلك أن حتذفها من 

ومل } علينا ربك وناَدوا يا مالك ليقض{: بالكسر على احلكاية قوله" إن اهللا يبشرك"ومما يقّوى مذهب من أجاز 
ونادى أصحاُب النار أصحاَب اجلنة أن {وقال ىف موضع آخر . فهذا مذهب احلكاية. أن ليقض علينا ربك: يقل

  .أفيضوا، وهذا أمر وذلك أمر؛ لتعلم أن الوجهني صواب: ومل يقل} أفيضوا
ن حرفان، وىف بىن ىف آل عمرا: أصحاُب عبداهللا ىف مخسة مواضع من القرآن] بالتخفيف[قرأها " يبشرك"و 

وكأنّ املشّدد على بِشارات الُبَشراء، وكأن . والتخفيف والتشديد صواب. إسرائيل، وىف الكهف، وىف مرمي



  :وأنشدىن بعض العرب. وهذا شىء كان املشيخة يقولونه. التخفيف من وجهة اإلفراح والسرور
  ُبهاأتتك من احلَجَّاج ُيْتلى كتا* َبَشرُت ِعياىل إذْ رأيت صحيفةً 

وبشرت لغة مسعتها من . ومسعت سفيان بن ُعَيْينة يذكرها ُيْبِشر. أبشرت، ولعلّها لغة حجازّية: وقد قال بعضهم
  :وأنشدىن الكسائّى. َبشَرىن بوجه حسن: وقال أبو ثَروان. ُعكل، ورواها الكسائّى عن غريهم

  غُْبرا أكفُّهم بِقاع ممِحل* وإذا رأيت الباهشني إىل العلى 
  وإذا هُم نزلوا بَضْنك فانزِل* ْنُهُم واْبَشْر مبا َبِشُروا به فأَِع

  .وسائر القرآن يشدَّد ىف قول أصحاب عبداهللا وغريهم
يعىن مصدِّقا } بكلمة{: وقوله. ألنه نكرة، وحيىي معرفة) مصّدقا(نصبت } ُيَبشُِّرَك بَِيحَْيى ُمَصدِّقاً{: وقوله
  .بعيسى
  .الذى ال يأتى النساء: إن احلَُصور: ويقال. مصّدقا: مردودات على قوله} َوَنبِيّاً َوَسيِّداً َوَحُصوراً{: وقوله

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َوَسبِّْح بِالَْعِشيِّ  ِثرياًقَالَ َربِّ اْجَعلْ لِّي آَيةً قَالَ آَيُتَك أَالَّ ُتكَلَِّم النَّاَس ثَالَثَةَ أَيَّامٍ إِالَّ َرْمزاً َواذْكُر رَّبََّك كَ{ 
  }َواِإلْبكَارِ 

  
  }...أَالَّ ُتكَلَِّم النَّاَس{: وقوله

آيتك أنك على هذه : وإذا أردت. على غري معىن ليس) ال(وجعلت ) تكلِّم(إذا أردت االستقبال احملض نصبت 
أنك ال تكلم الناس ثالثة  آيتك: أن ال تكلُِّم الناس؛ أال ترى أنه حيسن أن تقول: احلال ثالثةَ أيام رفعت، فقلت

  .كلّ ذلك َرْمز. وأكثره ىف الشفتني. والرمز يكون بالشفتني واحلاجبني والعينني. أيام إال رمزا
  
لدُّْنَيا َواآلِخَرةِ جِيهاً ِفي اإِذْ قَالَِت الَْمالِئكَةُ يامَْرَيُم إِنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك بِكَِلَمٍة مِّْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َو{ 

  }َوِمَن الُْمقَرَّبَِني 
  

  }...إِذْ قَالَِت الَْمالِئكَةُ ياَمرَْيُم إِنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك بِكَِلَمٍة مِّْنُه اْسُمُه{: وقوله
كان } يَِّبةًذُّريَّةً طَ{بالتذكري للمعىن، ولو أنَّث كما قال ) امسه(قيل فيها } ذُّريَّةً طَيَِّبةً{مما ذكرت لك ىف قوله 

  .صوابا
ا من عيسى، ولو خفضت على أن تكون نعتا للكلمة ألهنا هى عيسى كان صوابا) َوجِيهاً: (وقوله   .قطع

  
  }َوُيكَلُِّم النَّاَس ِفي الَْمْهِد َوكَْهالً َوِمَن الصَّاِلِحَني { 
  
  }...َوُيكَلُِّم النَّاَس ِفي الَْمْهِد َوكَْهالً{: قوله



ومكلما كان نصبا، والعرب جتعل ) ويكلّم(ولو كان ىف موضع } َوُيكَلُِّم النَّاَس{. الوجيهوالكهل مردود على 
  :يفعل وفاِعلٌ إذا كانا ىف عطوف جمتمعني ىف الكالم، قال الشاعر

  يقِصد ىف أَْسُوِقها وجاِئر* بِّت أَعشِّيها بَغْضبٍ باِترِ 
  :وقال آخر

  شى ويطول باركايقُصر مي* من الذَّرِحييَّات َجْعدا آرِكا 
. وأُتبعته) فاِعل(إذا كانت ىف موضع صلة لنكرة أتبِعها ) فََعلَ(فكذلك . يقصر ماشيا فيطول باركا: كأنه قال

  :ومررت بغالم قد احتلم أو حمتلمٍ؛ قال الشاعر، مررت بفًىت ابنِ عشرين أو قد قارب ذلك: تقول ىف الكالم
  اَت َخلْقٍ بارِجقبل الصباح ذ* يا ليتىن َعِلقُْت غري خارج 

  *أُّم الصّىب قد حبا أو دارج * 
  

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ِة الطَّْيرِ فَأَنفُُخ ِفيِه َوَرُسوالً إِلَى بَنِي إِْسرَاِئيلَ أَنِّي قَْد جِئُْتكُْم بِآَيٍة مِّن رَّبِّكُْم أَنِي أَْخلُُق لَكُْم مَِّن الطِّنيِ كََهْي{  ئَ
ي ونُ طَْيراً بِإِذِْن اللَِّه َوأُْبرِىُء اَألكَْمَه واَألْبَرَص َوأُْحيِ الَْمْوَتى بِإِذِْن اللَِّه َوأَُنبِّئُكُْم بَِما َتفََيكُ أْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ ِف

  }ُبُيوِتكُْم إِنَّ ِفي ذاِلَك آلَيةً لَّكُْم إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني 
  

  }...فَأَنفُُخ ِفيِه كََهْيئَِة الطَّْيرِ{: وقوله
وىف ) فأنفخها(ذهب إىل اهليئة، فأنث لتأنيثها، وىف إحدى القراءتني } فتنفخ فيها{يذهب إىل الطني، وىف املائدة 

  .رّب ليلة قد بِّت فيها وبِتُّها: بغري ىف، وهو مما تقوله العرب) فأنفخها(قراءة عبداهللا 
  :ويقال ىف الفعل أيضا

  *ى وأظلهُّ ولقد أَبيت على الطََو* 
  :وقال الشاعر. ُتلْقَى الصفات وإن اختلفت ىف األمساء واألفاعيل

  فإن القول ما قالت حذام* إذا قالت حذامِ فأنِصتوها 
  :كالوا هلم، وقال الشاعر: يريد} وإِذا كَالُوُهْم أَو َوَزُنوُهْم ُيْخِسرون{: وقال اهللا تبارك وتعاىل وهو أصدق ِقيال

  وال بكتك جِياد عند أسالبِ* قامتك نائحة ما ُشّق َجْيب وال 
َعلون، وبعض العرب ) وما تْدَخرون(هى تفتعلون من ذخرت، وتقرأ ) وما تدَِّخرون: (وقوله خفيفة على َتفْ
مظِّلم ومطَِّلم، وُمذَِّكر : تدَِّخرون فيجعل الدال والذال يعتقبان ىف تفتعلون من ذخرت، وظلمت تقول: يقول

  .قد اثَّغر: وغريهم. قد اتَّغر، وهذه اللغة كثرية فيهم خاصَّة: ض بىن أََسد يقولومدَِّكر، ومسعت بع
يّدخر ويّدِكر ومّدِكر فإهنم وجدوا التاء إذا سكنت واستقبلتها ذال دخلت التاء ىف الذال : فأّما الذين يقولون

إىل حرف يكون َعْدال بينهما ىف فصارت ذاال، فكرِهوا أن تصري التاء ذاال فال يَعرُف االفتعال من ذلك، فنظروا 
  .املقاَربة، فجعلوه مكان التاء ومكان الذال



وأّما الذين غلَّبوا الذال فأمضُوا القياس، ومل يلتفتوا إىل أنه حرف واحد، فأدغموا تاء االفتعال عند الذال والتاء 
  .والطاء

زجتر، فجعلوا الدال عدال بني التاء ا: ازدجر ومعناها: وال تنكرنّ اختيارهم احلرف بني احلرفني؛ فقد قالوا
عليك بأبوال : ومسعت بعض بىن ُعقَيل يقول. ُمزجَّر،فغلَّب الزاى كما غلَّب التاء: ولقد قال بعضهم. والزاى

الِظباء فاصَِّعطْها فإهنا ِشفاء للطََحل، فغلب الصاد على التاء، وتاُء االفتعال تصري مع الصاد والضاد طاء، كذلك 
وقال اهللا تبارك . ومعناها افتعل من الضرر} فََمن اْضطُّر ىف َمْخَمَصٍة{: كالم كما قال اهللا عز وجلالفصيح من ال

  .فجعلوا التاء طاء ىف االفتعال} وأُْمْر أهْْلََك بالصَّالَِة واْصطَبِْر َعلَْيها{وتعاىل 
  
َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَْيكُْم َوجِئُْتكُْم بِآَيٍة مِّن رَّبِّكُْم فَاتَّقُواْ اللََّه  َوُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُألِحلَّ لَكُم{ 

  }َوأَِطيُعوِن 
  

  }...َوُمَصدِّقاً{: وقوله
وجِئتكم مصّدقا ِلما بني يدّى من التوراة، وليس نصُبه بتابع : ، كأنه قال)جئت(على ِفعل ) مصّدقا(نصبت 
  ).ومصّدقا ملا بني يديه(كان كذلك لكان ألنه لو ) َوجِيهاً(لقوله 
وكذَِلَك ُنرِى إِبَراِهيَم َملَكُوَت السََّمَواِت َواَألْرضِ َوِلَيكُونَ ِمَن {الواو فيها مبنزلة قوله } َوُألِحلَّ لَكُم{: وقوله

  .}الُْموِقنِني
  
لَِّه قَالَ الَْحَوارِيُّونَ َنْحُن أَْنَصاُر اللَِّه آَمنَّا بِاللَِّه َواْشَهْد بِأَنَّا فَلَمَّآ أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم الْكُفَْر قَالَ َمْن أَنَصارِي إِلَى ال{ 

  }ُمْسِلُمونَ 
  

  }...فَلَمَّآ أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم الْكُفَْر{: وقوله

هل ُتِحسُّ {وكذلك قوله . هل أحسست أحدا: الوجود، تقول ىف الكالم: واإلحساس. وجد عيسى: يقول
إذْ {من ذلك قول اهللا عز وجل . َحَسْست، بغري ألف فهى ىف معىن اإلفناء والقتل: فإذا قلت. }ِمْن أََحٍد ِمْنُهْم

  :العطف والرِقّة؛ كقول الكَُميت: واحلَّس أيضا} َتُحسُّونَُهْم بِإذْنِِه
  أو ُيْبِكَى الداَر ماُء الَعْبرِة اخلَِضل* هل َمْن بكى الدار راجٍ أن ِحتّس له 

من أين َحَسيت : والعرب تقول. ما رأيت ُعقَيلّيا إال َحَسست له، وحِسست لغة: بعض العرب يقولومسعت 
كقول أىب ] ورمبا قالوا حِسيت باخلرب وأحسيت به، يبدلون من السني ياء[من أين ختبَّرته؟ : هذا اخلرب؟ يريدون

  .ُزبيد
  *حِسَني بِه فَُهّن إليه ُشوس * 

: م أحدا، فيحذفون السني األوىل، وكذلك ىف وددت، ومِسست وَهَمْمت، قالوقد تقول العرب ما أَحسْت هب
  :أنشدىن بعضهم



  كثرةُ ما تأتى وَتْعقاد الَرَتْم* هل ينفََعْنك اليوم إِن َهْمت بَِهمّْ 
جتعل وإمنا جيوز أن . من أنصارى مع اهللا، وهو وجه حسن: املفسِّرون يقولون} َمْن أَنَصارِي إِلَى اللَِّه{: وقوله

إن الذود إىل الذود إبل؛ أى : إذا ضممت الشىء إىل الشىء مما مل يكن معه؛ كقول العرب) مع(موضع ) إىل(
فإذا كان الشىء مع الشىء مل تصلح مكان مع إىل، أال ترى أنك . إذا ضممت الذود إىل الذود صارت إبال

قدم فالن : وكذلك تقول. ن وإليه مال كثريقِدم فال: قدم فالن ومعه مال كثري، وال تقول ىف هذا املوضع: تقول
وال تضيفوا أمواهلم إىل : معناه} َوال َتأْكُلُوا أْموالَُهْم إِلَى أَْمواِلكُْم{: مع أهله، ومنه قوله: إىل أهله، وال تقول

  .أموالكم
وكان . ونوكذلك خاصة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقع عليهم احلوارّي. واحلواريُّون كانوا خاصَّة عيسى

ورمبا جاء ىف احلديث ألىب بكر وعمر وأشباههما . الزبري يقال له حوارّى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وجاء ىف التفسري أهنم ُسمُّوا حواريني لبياض ثياهبم. حوارّى

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }الَْماِكرِيَن َوَمكَُرواْ َوَمكََر اللَُّه َواللَُّه َخْيُر { 
  

  }...َوَمكَُرواْ َوَمكََر اللَُّه{: ومعىن قوله
نزل هذا ىف شأن عيسى إذ أرادوا قتله، فدخل بيتا فيه كّوة وقد أيَّده اهللا تبارك وتعاىل جبربيل صلى اهللا عليه 

َبه عيسى بن وسلم، فرفعه إىل السماء من الكّوة، ودخل عليه رجل منهم ليقتله، فألقى اهللا على ذلك الرجل َش
ما ىف البيت أحد، فقتلوه وهم َيُرون أنه : فلّما دخل البيت فلم جيد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول. مرمي

  .واملكر من اهللا استدراج، ال على مكر املخلوقني} َوَمكَُرواْ َوَمكََر اللَُّه{فذلك قوله . عيسى
  
َراِفُعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَجاِعلُ الَِّذيَن اتََّبُعوَك فَْوَق الَِّذيَن إِذْ قَالَ اللَُّه ياِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َو{ 

  }كَفَُرواْ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم َبْيَنكُْم ِفيَما كُنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 
  

  }...ياِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَيَّإِذْ قَالَ اللَُّه {: وقوله
إىن رافعك إىلَّ ومطهِّرك من الذين كفروا ومتوفِّيك بعد إنزاىل إّياك ىف : واملعىن فيه. إن هذا مقّدم ومؤخَّر: يقال
  .فهذا وجه. الدنيا

: توفيت ماىل من فالن :قابضك؛ كما تقول: وقد يكون الكالم غري مقّدم وال مؤخَّر؛ فيكون معىن متوفّيك
  .فيكون التوفّى على أخذه ورفعه إليه من غري موت. قبضته من فالن

  
  }إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد اللَِّه كََمثَلِ َءاَدَم َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ ثُمَّ قَالَ لَُه كُن فََيكُونُ { 



  
َدَم{: وقوله   }...إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد اللَِّه كََمثَلِ آ

إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعنَد اللَِّه كََمثَلِ {لقول النصارى إنه ابنه، إذ مل يكن أب، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل ُعلُّوا كبريا هذا 
صلة آلدم؛ إمنا تكون " خلقه"ال أن قوله } َخلَقَُه{: ال أب له وال أم، فهو أعجب أمرا من عيسى، مث قال} آَدَم

على " خلقه"ن تراب، وإمنا فسَّر أمر آدم حني ضرب به املثل فقال رجل خلقه م: الصالت للنكرات؛ كقولك
َيْحملُ {مث قال } َمثَلُ الذين ُحمِّلوا الّتْوَراة مث مل َيْحِملُوَها كََمثَل الِْحَمارِ{االنقطاع والتفسري، ومثله قوله 

: صلة للحمار، كأنك قلت" لحيم"وإن شئت جعلت . كتب العلم حيملها وال َيْدرى ما فيها: واألسفار} أَْسفَاراً
ال أمرَّ إال بالرجل يقول ذلك، كقولك : كمثل محار حيمل أسفارا؛ ألن ما فيه األلف والالم قد يوصل فيقال

  .وال جيوز ىف زيد وال عمرو أن يوصل كما يوصل احلرف فيه األلف والالم. بالذى يقول ذلك
  

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }ِمن رَّبَِّك فَالَ َتكُْن مِّن الُْمْمَترِيَن  الَْحقُّ{ 
  

  }...الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك{: وقوله
  .أى هو احلق، أو ذلك احلق فال َتْمَترِ} الَْحقُّ ِمْن َربَِّك{ومثله ىف البقرة ) هو(رفعته بإضمار 

  
َبْيَنكُْم أَالَّ َنْعُبَد إِالَّ اللََّه َوالَ ُنْشرَِك بِِه َشْيئاً َوالَ َيتَِّخذَ َبْعُضَنا قُلْ ياأَْهلَ الِْكَتابِ َتَعالَْواْ إِلَى كَِلَمٍة َسَوآٍء َبْيَنَنا َو{ 

  }َبْعضاً أَْربَاباً مِّن ُدوِن اللَِّه فَإِن َتَولَّْواْ فَقُولُواْ اْشَهُدواْ بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 
  

  }...ْيَنكُْمَتَعالَْواْ إِلَى كَِلَمٍة َسَوآٍء َبْيَنَنا َوَب{: وقوله
وقد يقال ىف معىن عدل ِسوًى وُسوًى، قال اهللا تبارك وتعاىل " إىل كلمة عدل بيننا وبينكم"وهى ىف قراءة عبداهللا 

وُسوًى؛ يراد به َعْدل ونصف } فاْجَعلْ َبْيَنَنا وَبْيَنَك َمْوِعداً ال ُنْخِلفُُه َنْحُن َوالَ أَْنَت َمكَاناً ِسوًى{ىف سورة طه 
  .نكبيننا وبي

) ما نعبد(ولو أنك رفعت . تعالوا إىل أالّ نعبد إال اهللا: فأن ىف موضع خفض على معىن} أَالَّ َنْعُبَد إِالَّ اللََّه{مث قال 
مع العطوف عليها على نية تعالوا نتعاقد ال نعبد إال اهللا؛ ألن معىن الكلمة القول، كأنك حكيت تعالوا نقول ال 

تعالوا ال : طُوف لَصلَح على التوّهم؛ ألن الكالم جمزوم لو مل تكن فيه أن؛ كما تقولولو جزمت الُع. نعبُد إال اهللا
  .نقل إال خريا

هنيا ىف ) وال تكونن(فصيَّر } قُلْ إِنِّى أُِمْرُت أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم وال َتكُوَنّن{ومثله مما يرِد على التأويل 
فردَّ أن على الم كى } َوأَنْ أَِقيُموا الصَّالَةَ. ِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ الْعالَِمَنيَوأُ{موضع جزم، واألول منصوب، ومثله 

فردَّ أن على أن مثلها يصلح ىف موقع الالم؛ أال ترى أنه قال ىف موضع . تصلح ىف موقع الالم) أن(ألن 
  .}ُيرِيُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا{وىف موضع } ُيرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا{



  
  }لُونَ ْهلَ الِْكَتابِ ِلَم ُتحَآجُّونَ ِفي إِْبَراِهيَم َوَمآ أُنزِلَِت التَّورَاةُ َواإلْنجِيلُ إِالَّ ِمن َبْعِدِه أَفَالَ َتْعِقياأَ{ 
  

  }...ِلَم ُتحَآجُّونَ ِفي إِْبَراِهيَم{: وقوله
وديا على ديننا، فأكذهبم اهللا كان يه: كان إبراهيم نصرانّيا على ديننا، وقالت اليهود: فإن أهل َنْجران قالوا

  .أى بعد إبراهيم بدهر طويل، مث عيَّرهم أيضا} َوَمآ أُنزِلَِت التَّوَراةُ َواإلْنجِيلُ إِالَّ ِمن َبْعِدِه{فقال 
  

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ا لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم َواللَُّه َيْعلَُم َوأَْنُتْم الَ َتْعلَُمونَ هاأَْنُتْم َهُؤالِء َحاَجْجُتْم ِفيَما لَكُم بِِه ِعلٌم فَِلَم ُتَحآجُّ{  َما * ونَ ِفيَم

  }كَانَ إِْبَراِهيُم َيُهوِدّياً َوالَ َنصَْرانِّياً َولَِكن كَانَ َحنِيفاً مُّْسِلماً َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني 
  
  }...هاأَْنُتْم َهُؤالِء َحاَجْجُتْم{: فقال
  .مث بيَّن ذلك. آخر اآليةإىل 

  }...َما كَانَ إِْبَراِهيُم َيُهوِدّياً َوالَ َنْصرَانِّياً َولَِكن كَانَ َحنِيفاً مُّْسِلماً{: فقال
  .إىل آخر اآلية

  
  }ياأَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم َتكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه َوأَْنُتْم َتْشَهُدونَ { 
  

  }...اللَِّه َوأَْنُتْم َتْشَهُدونَ ِلَم َتكْفُُرونَ بِآَياِت{: وقوله
  ).تشهدون: (فذلك قوله. تشهدون أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم بصفاته ىف كتابكم: يقول

  
  }ياأَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َوَتكُْتُمونَ الَْحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ { 
  

  }...قَّ بِالَْباِطلِ وََتكُْتُمونَ الَْحقَِّلَم َتلْبُِسونَ الَْح{: وقوله
  .كان صوابا) وتكتموا(ِلَم تقوُم وتقعَد يا رجل؟ على الصرف جلاز، فلو نصبت : لو أنك قلت ىف الكالم

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َعلَى الَِّذيَن آَمُنواْ َوْجَه النََّهارِ َواكْفُُرواْ آِخَرُه لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ  َوقَالَْت طَّآِئفَةٌ مِّْن أَْهلِ الِْكَتابِ آِمُنواْ بِالَِّذي أُْنزِلَ{ 
{  

  }...َوقَالَْت طَّآِئفَةٌ مِّْن أَْهلِ الِْكَتابِ آِمُنواْ بِالَِّذي أُْنزِلَ َعلَى الَِّذيَن آَمُنواْ َوْجَه النََّهارِ{: وقوله
  



هذا قالته اليهود ملّا ُصرِفت الِقبلة عن بيت املَقِْدس إىل . يعىن صالة الظهر} َواكْفُُرواْ آِخَرُه{يعىن صالة الصبح 
الصبَح، فإذا كانت الظهرُ  -صلى اهللا عليه وعلى أصحابه وسلم  -َصلُّوا مع حممد : الكعبة؛ فقالت اليهود

بلتكم لتشكّكوا أصحاب حممد ىف قبلتهم؛ ألنكم عندهم أعلم منهم فريجعوا إ   .ىل قبلتكمفصلّوا إىل ق
  
ْو ُيحَآجُّوكُْم ِعنَد َربِّكُمْ َوالَ ُتْؤِمُنواْ إِالَّ ِلَمن َتبَِع ِديَنكُْم قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه أَن ُيْؤَتى أََحٌد مِّثْلَ َمآ أُوِتيُتْم أَ{ 

  } قُلْ إِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمن َيَشآُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم

  }...َوالَ ُتْؤِمُنواْ إِالَّ ِلَمن َتبَِع ِديَنكُْم{: فأما قوله
َعَسى أَنْ َيكُونَ {: والالم مبنزلة قوله. وال تصدقوا إال ملن تبع دينكم: يقول. إهنا من قول اليهود: فأنه يقال
  .رِدفكم: املعىن} َرِدَف لَكُْم

  }...أَن ُيْؤَتى أََحٌد مِّثْلَ َمآ أُوِتيُتْم{: وقوله
وال تؤمنوا أن : كأنه قال} أن يؤتى{على } تؤمنوا{أوقعت . ال تصّدقوا أن يؤَتى أحد مثل ما أوتيتم: يقول

  .يعطى أحد مثل ما أُعِطيتم، فهذا وجه
د مث صار الكالم من قوله قل يا حمم}، َوالَ ُتْؤِمُنواْ إِالَّ ِلَمن َتبَِع ِديَنكُْم{قد انقطع كالم اليهود عند قوله : ويقال

مثلَ } قُلْ إِنَّ الُْهَدى{ألنّ ىف قوله ) أن(إن اهلدى هدى اهللا أن يؤتى أحد مثل ما أوتى أهل اإلسالم، وجاءت 
ألن معىن أن ) أحد(وصلحت . إن البيان بيان اهللا، فقد بّين أنه ال يؤتى أحد مثل ما أوتى أهلُ اإلسالم: قوله

كَذَِلَك َسلَكْناُه {وقال تبارك وتعاىل . ال تضلّون: معناه} لَكُْم أنْ َتِضلُّواُيَبيُِّن اُهللا {معىن ال كما قال تبارك وتعاىل 
  .أن تصلح ىف موضع ال} الَُيْؤِمُنونَ بِِه. ِفى قُلُوبِ املُْجرِمَني

يعطَيك  تعلَّْق به أبدا أو: ىف معىن َحتَّى وىف معىن إالّ؛ كما تقول ىف الكالم} أْو ُيَحاجُّوكُْم ِعْند َربِّكُْم{وقوله 
  .حقّك، فتصلح حتَّى وإالَّ ىف موضع أو

  
َؤدِِّه إِلَْيَك إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه َوِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َمْن إِن َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ ُيَؤدِِّه إِلَْيَك َوِمْنُهْم مَّْن إِن َتأَْمْنُه بِِديَنارٍ الَّ ُي{ 

  }ْيَس َعلَْيَنا ِفي اُألمِّيَِّني َسبِيلٌ َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ قَآِئماً ذاِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ لَ
  

  }...َوِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َمْن إِن َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ ُيَؤدِِّه إِلَْيَك{: وقوله

". شرا يرْه"، و "خريا يرْه"، و "أرجِْه وأخاه" ، و"ُنولِّْه ما َتَولّى"كان األعمش وعاصم جيزمان اهلاء ىف يؤدِّه، و 
؛ . وفيه هلما مذهبان؛ أّما أحدمها فإن القوم ظّنوا أن اجلزم ىف اهلاء، وإمنا هو فيما قبل اهلاء فهذا وإن كان توهُّما

بلها؛ فيقول ضربتْه ضربا شديدا، أو يترك. خطأٌ اهلاء إذ  وأمَّا اآلخر فإن من العرب من جيزم اهلاء إذا حتّرك ما ق
ومن العرب من حيّرك اهلاء . سكَّنها وأصلها الرفع مبنزلة رأيتهم وأنتم؛ أال ترى أن امليم سكنت وأصلها الرفع

والوجه األكثر أن توَصل بواو؛ فيقال كلمتهو كالما، . ضربا شديدا) بال واو(حركة بال واو، فيقول ضربتُه 
  :على هذا البناء، وقد قال الشاعر ىف حذف الواو

  ِقناعُه َمْغِطّيا فإّنى ملُْجَتلَى* أنا ابن ِكالب وابن أْوس فمن يكْن 



وال يكادون . َدْعُه يذهب، ومْنه، وعْنه: وأّما إذا سكن ما قبل اهلاء فإهنم خيتارون حذف الواو من اهلاء؛ فيقولون
بلها منهو وال عنهو، فيصلون بواو إذا سكن ما قبلها؛ وذلك أهنم ال يقِدرون على : يقولون تسكني اهلاء وق

  .حرف ساكن، فلمَّا صارت متحّركة ال جيوز تسكينها اكتفَوا حبركتها من الواو
والتفسري ىف ذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا بايعهم . ما دمت له متقاضيا: يقول} إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَآِئماً{وقوله 

ُحْرمة كحرمة أهل ديننا،  - وهم العرب  -ألمِّيِّني ليس ل: أهل اإلسالم أّدى بعضهم األمانه، وقال بعضهم
ىف } َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب{أنّ فيهم أمانة وخيانة؛ فقال تبارك وتعاىل  -تبارك وتعاىل  -فأخرب اهللا 

  .استحالهلم الذهاب حبقوق املسلمني
  

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ِه  َما كَانَ ِلَبَشرٍ{  َولَاِكن أَن ُيْؤِتيُه اللَُّه الِْكَتاَب َوالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُوُنواْ ِعَباداً لِّي ِمن ُدوِن اللَّ

  }كُوُنواْ َربَّانِيَِّني بَِما كُنُتْم ُتَعلُِّمونَ الِْكَتاَب َوبَِما كُْنُتْم َتْدُرُسونَ 

  }...ُمونَ الِْكَتاَب َوبَِما كُْنُتْم َتْدُرُسونَبَِما كُنُتْم ُتَعلِّ{: وقوله
وقرأ الكسائّى ) َتْعلَمون(فكان الوجه . بقراءتكم الكتب وِعلمكم هبا: ُتعلِّمون وَتْعلَمون، وجاء ىف التفسري: تقرأ

  .ألن العاِلم يقع عليه ُيَعلِّم وَيعلَم) ُتَعلِّمون(ومحزة 
  
  }الَْمالَِئكَةَ َوالنَّبِيِّْيَن أَْربَاباً أََيأُْمُركُم بِالْكُفْرِ َبْعَد إِذْ أَْنُتْم مُّْسِلُمونَ  َوالَ َيأُْمَركُْم أَن َتتَِّخذُواْ{ 
  

  }...َوالَ َيأُْمَركُْم{: وقوله
) ولن يأمركم(وهى ىف قراءة عبداهللا . وال أن يأمركم: }أَنْ ُيْؤِتَيُه اُهللا{أكثر القراء على نصبها؛ يردوهنا على 

رفعت كما قال تبارك وتعاىل ) لن(ىف موقع ) ال(ل على انقطاعها من الَنَسق واهنا مستأنفة، فلمَّا وقعت فهذا دلي
وىف ) ولن تسأل(وهى ىف قراءة عبداهللا } إِّنا أْرَسلْناَك بالَْحقِّ َبِشرياً وَنِذيراً َوال ُتْسأَلُ َعْن أَْصَحابِ الَْجحِيم{

  ).يموما ُتسأل عن أصحاب اجلح(قراءة أّىب 
  
ِه َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيِّْيَن لََمآ آَتْيُتكُم مِّن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة ثُمَّ َجآَءكُْم َرُسولٌ مَُّصدٌِّق لِّ{  َما َمَعكُْم لَُتْؤِمُننَّ بِ

  }َنا قَالَ فَاْشَهُدواْ َوأََناْ َمَعكُْم مَِّن الشَّاِهِديَن َولََتنُصُرنَُّه قَالَ أَأَقَْرْرُتْم َوأََخذُْتْم َعلَى ذاِلكُْم إِْصرِي قَالُواْ أَقَْرْر
  

  }...َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيِّْيَن لََمآ آَتْيُتكُم مِّن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة{: وقوله

من } ْؤِمُننَّ بِِهلَُت{وِلما آتيتكم، قرأها حيىي بن َوثّاب بكسر الالم؛ يريد أخذ امليثاق للذين آتاهم، مث جعل قوله 
جعل ) ملا(ومن نصب الالم ىف . أخذُت ميثاقك لتعَملَّن؛ ألن أخذ امليثاق مبنزلة االستحالف: األخذ؛ كما تقول

الالم الما زائدة؛ إذْ أُوقعت على جزاء صّير على جهة فعل وصّير جواب اجلزاء بالالم وبإن وبال وميا، فكأنّ 
  .وهو وجه الكالم. ب اليمنيالالم ميني؛ إذ صارت ُتلْقَى جيوا



  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ُه أَْسلََم َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً َوإِلَْيِه ُيْرَجُعونَ {    }أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَ
  

  }...َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَُه أَْسلََم{: وقوله
وأما أهل األرض فإهنم ملّا كانت السُّنَّة فيهم أن يقاَتلوا إن مل ُيسلموا أسلموا طوعا . أسلم أهل السموات طَوعا

  .وكرها
  
م مِّلُْء اَألْرضِ ذََهباً َولَوِ افَْتَدى بِِه أُْولَاِئَك لَُهْم َعذَاٌب إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَماُتواْ َوُهْم كُفَّاٌر فَلَن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِه{ 

  }أَِليٌم َوَما لَُهْم مِّن نَّاِصرِيَن 
  

  }...فَلَن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهم مِّلُْء اَألْرضِ ذََهباً{: وقوله

رون درمها، ولك عندى عش: نصبت الذهب ألنه مفسِّر اليأتى مثله إال نكرة، فخرج نصبه كنصب قولك
وإمنا ينصب على خروجه من املقدار الذى تراه قد ذكر قبله، } أْو َعْدلُ ذلك ِصَياماً{ومثله قوله . خريمها كبشا

مثل ملء األرض، أو َعْدل ذلك، فالَعْدل مقدار معروف، وملء األرض مقدار معروف، فانصب ما أتاك على 
دقيقا، وقدر َحْملٍة تْبنا، وقدر رطلني عسالع: هذا املثال ما أضيف إىل شىء له قدر؛ كقولك ، ندى قدر قَِفيز 

فهذه مقادير معروفة خيرج الذى بعدها مفسِّرا؛ ألنك ترى التفسري خارجا من الوصف يدلّ على جنس 
عندى عشرون فقد أخربت عن عدد جمهول قد متّ خربه، وجُهل : املقدارمن أّى شىء هو؛ كما أنك إذا قلت

عندى : ولو رفعته على االئتناف جلاز؛ كما تقول. ه، فصار هذا مفسِّرا عنه، فلذلك ُنِصبجنُسه وبقى تفسري
  .ذََهٌب، خترب على غري اّتصال: ِملْء األرض، مث قلت: رجالٌ، كذلك لو قلت: عشرون، مث تقول بعد

وهو . ا لو افتدى به كان صواباالواو ها هنا قد ُيستغَنى عنها، فلو قيل ِملْء األرض ذهب} َولَوِ افَْتَدى بِِه{: وقوله
نِني{: مبنزلة قوله ا كأن هلا فعال مضمرا بعدها} وِليكون ِمن املوِق   .فالواو ها هن

  
ُتواْ بِالتَّْوَراِة لتَّْوَراةُ قُلْ فَأْكُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحالًّ لَِّبنِي إِْسَرائِيلَ إِالَّ َما َحرََّم إِْسَرائِيلُ َعلَى َنفِْسِه ِمن قَْبلِ أَن ُتَنزَّلَ ا{ 

  }فَاْتلُوَها إِن كُنُتْم َصاِدِقَني 
  

  }...إِالَّ َما َحرََّم إِْسَراِئيلُ َعلَى َنفِْسِه{: وقوله
ُيذكَر ىف التفسري أنه أصابه ِعْرق الَنَسا فجعل على نفسه إن برأ أن حيرِّم أحّب الطعام والشراب إليه، فلمَّا برأ 

  .باهنَا، وكان أحّب الطعام والشراب إليهحّرم على نفسه حلوم اإلبل وأل
  



  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ ُمَباَركاً َوُهًدى لِّلَْعالَِمَني { 

  }...إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ{: وقوله
َبكَّ الناُس بعُضهم : وإمنا ّمسيت َبكّة الزدحام الناس هبا؛ يقال} لَلَِّذي بَِبكَّةَ{اس إنّ أّول مسجد ُوضع للن: يقول
  .إذا ازدمحوا: بعضا
  .مباركا ألنه مغِفرة للذنوب: ويقال إْنما قيل. موضع نصب متبعة للمبارك} ُهدًى{: وقوله

  
نَ آِمناً َوللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً َوَمن ِفيِه آَياٌت َبيَِّناٌت مَّقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمن َدَخلَُه كَا{ 

  }كَفََر فَإِنَّ اهللا غَنِيٌّ َعنِ الَْعالَِمَني 
  

  }...ِفيِه آَياٌت َبيَِّناٌت{: وقوله
  .ام هو اآلية ال غريجعل املق" فيه آية بيِّنة"اآليات املقاُم والِْحجر واحلَِطيم، وقرأ ابن عباس : يقال
  .من قال ليس علّى حّج فإمنا جيحد بالكفر فرضه ال يتركه: يقول} َوَمن كَفََر{: وقوله

  
ا َتْعَملُقُلْ ياأَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم َتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوجاً َوأَْنُتْم ُشَهَدآُء َوَما اللَّ{  ونَ ُه بَِغاِفلٍ َعمَّ
{  

  }...َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها{: وقوله
ابغىن : والعرب يقولون. يبغون لكم الفتنة: }يبغونكم الِفتنة{وكذلك . يريد السبيل فأنَّثها، واملعىن تبغون هلا

طلبه قالوا أَْبغىن : ابتِغِه ىل، فإذا أرادوا: خادما فارِها، يريدون وىل من ففتحوا األِلف األ(ابتغِ مِعى وأِعنِّى على 
اِملسىن نارا وأِملسىن، واحلبىن وأَحلبىن، واْحِملىن وأمحلىن، واعكمىن : وكذلك يقولون) بغيت، والثانية من أبغيت

يه، وبِقيته على مثل هذا: احلب ىل؛ أى اكفىن احلَلَب، وأحلبىن: احِلبىن يريد: وأعكمىن؛ فقوله   .أِعنِّى عل
  

  ) آل عمران( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  

فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم َواْعَتِصُمواْ بَِحْبلِ اللَِّه َجِميعاً َوالَ َتفَرَّقُواْ َواذْكُُرواْ نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُْنُتْم أَْعَدآًء { 
ْم مِّْنَها كَذاِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم فَأَْصَبْحُتْم بِنِْعَمِتِه إِْخوَاناً َوكُْنُتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرٍة مَِّن النَّارِ فَأَنقَذَكُ

  }َتْهَتُدونَ 
  

  }...َواْعَتِصُمواْ بَِحْبلِ اللَِّه َجِميعاً{: وقوله
  :اعتصمت بك واعتصمتك؛ قال بعضهم: الكالم العرّىب هكذا بالباء، ورمبا طرحت العرُب الباَء فقالوا

  وآسيتىن مث اعتصمَت حباليا *إذا أنت جازيت اإلخاَء مبثله 



  :وأنشد بعضهم. تعلَّقت زيدا، وتعلقت بزيد: وهو كقولك. فألقى الباء
ْم* تعلَّقت هندا ناشئا ذات ِمئَزرٍ    وأنت وقد قاَرفَْت مل َتْدر ما احللُ

  
ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أَكْ{  فَْرُتْم َبْعَد إِميَانِكُْم فَذُوقُواْ الَْعذَاَب بَِما كُْنُتْم َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّ

  }َتكْفُُرونَ 
  

  }...َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه{: وقوله
} ال ِحيلّ لك النِساء ِمن بعد{وقوله } لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها{مل يذكِّر الفعلَ أحد من القّراء كما قيل 

ال حيلّ لك أحد من النساء، ولن ينال اهللا شىء من : التذكري ىف هذين ألن معهما جحدا، واملعىن فيه وإمنا سهل
قام القوم جلاز : حلومها، فذهب بالتذكري إىل املعىن، والوجوه ليس ذلك فيها، ولو ذكِّر فعل الوجوه كما تقول

  .ذلك

إهنا كانت : ال بّد هلا من الفاء جوابا فأين هى؟ فيقال) أّما: (يقال} ْرُتْمفَأَمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أَكْفَ{: وقوله
فأّما الذين اسوّدت وجوههم  -واهللا أعلم  -مع قولٍ مضمر، فلمَّا سقط القول سقطت الفاء معه، واملعىن 

لك قوله ومنه ىف كتاب اهللا شىء كثري؛ من ذ. والقول قد يضمر). فيقال(أكفرمت، فسقطت الفاء مع : فيقال
وإِذ يرفع إِبراِهيم القواِعد من {وقوله } ولو ترى إِِذ اجملرِمون ناِكسوا رءوِسهِم ِعند رهبم ربنا أبصرنا وِمسعنا{

  ".ويقوالن ربَّنا"وىف قراءة عبداهللا } البيت وإِمساعيل ربنا تقبل منا
  
  }ُيرِيُد ظُلْماً لِّلَْعالَِمَني ِتلَْك آَياُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوَما اللَُّه { 
  

  }...ِتلَْك آَياُت اللَِّه{: وقوله
  .وقد فّسر شأهنا ىف أّول البقرة. هذه آيات اهللا: يريد

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

الُْمْنكَرِ َوُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َولَْو آَمَن أَْهلُ الِْكَتابِ كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْونَ َعنِ { 
  }لَكَانَ َخْيراً لَُّهْم مِّْنُهُم الُْمْؤِمُنونَ َوأَكْثَُرُهُم الْفَاِسقُونَ 

  
  }...كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة{: وقوله

إِذ أنتم قليل {، و }نتم قِليال فكثركمواذكروا إِذ ك{ومعناه أنتم خري أّمة؛ كقوله . ىف اللوح احملفوظ: ىف التأويل
  .فإضمار كان ىف مثل هذا وإظهارها سواء} مستضعفون ىف األرض

  
  }لَن َيُضرُّوكُْم إِالَّ أَذًى َوإِن ُيقَاِتلُوكُْم ُيَولُّوكُُم اَألْدَباَر ثُمَّ الَ ُينَصُرونَ { 



  
  }...ُيَولُّوكُُم اَألْدَباَر{: وقوله

مرفوع على االئتناف، وألن رءوس اآليات بالنون، فذلك مما } ثُمَّ الَ ُينَصُرونَ{ جمزوم؛ ألنه جواب للجزاء
  .}ال يقضى عليهِم فيموتوا{فرفع، وقال تبارك وتعاىل } وال يؤذن هلم فيعتِذرون{يقّوى الرفع ؛ كما قال 

ِه َوَحْبلٍ مَِّن النَّاسِ َوَبآُءوا بَِغَضبٍ مَِّن اللَِّه َوُضرَِبْت َعلَْيهُِم ُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُواْ إِالَّ بَِحْبلٍ مَِّن اللَّ{ 
  }ا َعَصْواْ وَّكَاُنواْ َيْعَتُدونَ الَْمْسكََنةُ ذاِلَك بِأَنَُّهْم كَاُنواْ َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ اَألْنبَِيآَء بَِغْيرِ َحقٍّ ذاِلَك بَِم

  
  }... بَِحْبلٍ مَِّن اللَِّهإِالَّ{: وقوله
  :إال أن يعتصموا حببل من اهللا؛ فأضمر ذلك، وقال الشاعر: يقول

  وىف احلبل روعاء الفؤاِد فروق* رأتىن حببليها فَصدَّت خمافةً 
  :أقبلُْت حببليها، وقال اآلخر: أراد

  كأىن خاِتل أَدنو ِلصَيِد* حنتنِى حانياُت الدِهر حىت 
  ولست مقيَّدا أىن بِقَْيِد* ب من رآىن قريُب اخلَطْوِ حيس

  .مقيَّدا بقيد: يريد
  

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }لَْيُسواْ َسَوآًء مِّْن أَْهلِ الِْكَتابِ أُمَّةٌ قَآِئَمةٌ َيْتلُونَ آَياِت اللَِّه آَنآَء اللَّْيلِ َوُهْم َيْسُجُدونَ { 
  

  }...ْن أَْهلِ الِْكَتابِ أُمَّةٌ قَآِئَمةٌلَْيُسواْ َسَوآًء مِّ{: وقوله
  .ذَكَر أّمه ومل يذكر بعدها أخرى، والكالم مبّىن علىأخرى يراد؛ ألن سواء ال بّد هلا من اثنني فما زاد

ال تستوى أمة صاحلة وأخرى كافرة منها : ورفع األمة على وجهني؛ أحدمها أنك َتكُرُّه على سواء كأنك قلت
  :، وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئني إذا كان ىف الكالم دليل عليه، قال الشاعرأّمة كذا وأّمة كذا

  مسيع فما أَدرى أَُرْشد ِطالُبها* عصيت إليها القلب إىن ألمرها 
  :وقال اآلخر. أم ال؛ ألن الكالم معروف واملعىن: أم غّى، وال: ومل يقل

  متضاِئلوذو اهلّم ِقدماً خاشع * أراك فال أدرى أهّم مهمته 
  :وقال اآلخر

  أريد اخلري أيُّهما يِليىن* وما أدرى إذا ميَّمت وجها 
  أم الشرُّ الذى ال يأتليىن* أأخلري الذى أنا أبتغيه 

قل {: ومل يذكر الذى هو ضّده؛ ألنّ قوله} أمَّن هو قانِت آناء الليلِ ساجِدا وقاِئما{:ومنه قول اهللا تبارك وتعاىل
  .دليل على ما أضِمرمن ذلك} والِذين ال يعلمون هل يستوِى الِذين يعلمون

السجود ىف هذا املوضع اسم للصالة ال للسجود؛ ألن } َيْتلُونَ آَياِت اللَِّه آَنآَء اللَّْيلِ َوُهْم َيْسُجُدونَ{: وقوله



  .التالوة ال تكون ىف السجود وال ىف الركوع
  
اَنةً مِّن ُدونِكُْم الَ َيأْلُوَنكُْم خََباالً َودُّواْ َما َعنِتُّْم قَْد َبَدِت الَْبْغَضآُء ِمْن أَفَْواِههِْم ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ بِطَ{ 

  }َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم أَكَْبُر قَْد َبيَّنَّا لَكُُم اآلَياِت إِنْ كُْنُتْم َتْعِقلُونَ 
  

  }...فَْواِههِْمقَْد َبَدِت الَْبْغَضآُء ِمْن أَ{: وقوله تعاىل
واملصدر إذا كان مؤّنثا جاز تذكري ، ذكَّر ألنّ البغضاء مصدر" وقد بدا البغضاء من أفواههم"وىف قراءة عبداهللا 

  .وأشباه ذلك} قد جاءكم بينة ِمن ربكم{و } وأَخذ الِذين ظلموا الصيحةُ{ِفعله إذا تقّدم؛ مثل 
  
ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ بِالِْكَتابِ كُلِِّه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُواْ آَمنَّا َوإِذَا َخلَْواْ َعضُّواْ َعلَْيكُُم َهآأَنُْتْم أُْوالِء ُتِحبُّوَنُهْم َوالَ { 

  }اَألَناِملَ ِمَن الَْغْيِظ قُلْ ُموُتواْ بَِغْيِظكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 
  

  }...َهآأَْنُتْم أُْوالِء{: وقوله

ّرقوا بني الع جعلوا املكنَّى بينهما، ) ذا(وبني ) ها(رب إذا جاءت إىل اسم مكّىن قد ُوِصف هبذا وهاذان وهؤالء ف
هذا أنا، : هأنذا، وال يكادون يقولون: أين أنت؟ فيقول القاِئل: وذلك ىف جهة التقريب ال ىف غريها، فيقولون

فوصلوها بذا وهذان وهؤالء؛ ) ها(ورمبا أعادوا } بُّوَنُهْمَهآأَْنُتْم أُْوالِء ُتِح{وكذلك التثنية واجلمع، ومنه 
  .}ها أنتم هؤالِء جادلتم عنهم{: ها أنت هذا، وها أنتم هؤالء، وقال اهللا تبارك وتعاىل ىف النساء: فيقولون

هذا هو، وهذان : موصولة بذا، فيقولون) ها(فإذا كان الكالم على غري تقريب أو كان مع اسم ظاهر جعلوا 
، إذا كان على خرب يكتِفى كلُّ واحد بصاحبه بال ِفعل، والتقريب ال بّد فيه من فعل لنقصانه، وأحبوا أن مها

  .يفرقوا بذلك بني معىن التقريب وبني معىن االسم الصحيح
  

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ةٌ َيفَْرُحواْ بَِها َوإِن َتْصبُِرواْ َوَتتَّقُواْ الَ َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم َشْيئاً إِنَّ اللََّه إِن َتْمَسْسكُْم َحَسَنةٌ َتُسْؤُهْم َوإِن ُتِصْبكُْم َسيِّئَ{ 

  }بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ 
  

  }...َوإِن َتْصبُِرواْ َوَتتَّقُواْ الَ َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم َشْيئاً{: وقوله
ُمدُّ يا هذا، ولو نصبتها أو خفضتها كان : للرجلإن شئت ُجِعلت جزما وإن كانت مرفوعة، تكون كقولك 

ا وجعلت  ) ال(صوابا؛ ألن من العرب من يقول ُمدِّ يا هذا، والنصب ىف العربية أهيؤها، وإن شئت جعلته رفع
  :على مذهب ليس فرفعت وأنت مضِمر للفاء؛ كما قال الشاعر

  ياإىل قَطَرِّى ال إخالك راِض* فإن كان ال ُيرِضيك حىت تردَّىن 
ال ينفعىن : جتعله من الَضْير، وزعم الكسائى أنه مسع بعض أهل العالية يقول" ال َيِضْركُْم"وقد قرأ بعض القراء 



  .على هذه اللغة كان صوابا" ال يُضْركم"ذلك وما يضورىن، فلو قرئت 
  
اِعَد ِللِْقَتالِ َوا{  ٌع َعِليٌم َوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوِّىُء الُْمْؤِمنَِني َمقَ   }للَُّه َسِمي

  }...َوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوِّىُء الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِللِْقَتالِ{: وقوله
قال الفّراء . َرِدفك وَردف لك: والعرب تفعل ذلك، فيقولون" تبّوى للمؤمنني مقاعد للقتال"وىف قراءة عبداهللا 

وأنشدىن . ت هلا مائة، يريدون نقدهتا مائة، المرأة تزّوجهانقد: مسعت بعض العرب يقول: قال الكسائّى
  :الكسائّى

  ربَّ العباِد إليه الوجُه والعمل* أستغفر اهللا ذنبا لست ُمحِصَيه 
  :وأنشدىن} فاستغفروا ِلذنوبِهِم{و } واستغِفرِى ِلذنبِك{: والكالم بالالم؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل

ال بّد ُمتَّزُِر*  أستغفر اهللا من جِّدى ومن لعىب   وِزرِى وكلُّ امرِئٍ 
  :ووزرى حني ألقيت الالم ىف موضع نصب، وأنشدىن الكسائّى. يريد لوزرى

  ال تلقنِى أَجزِى بسعى واحِد* إن أَْجزِ علقمةَ بن سعٍد سعيه 
  ضمَّ اهلِدّى إِىل الكرِمي املاجِِد* ألحبىن ُحبَّ الصبِىِّ وضمَّنِى 

  .ه جعل جواب إِن إذ كانت جزاء كجواب لوألن) ألحبىن(وإمنا قال 
  
  }إِذْ َهمَّْت طَّآِئفََتاِن ِمنكُْم أَن َتفَْشالَ َواللَُّه َوِليُُّهَما َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ { 
  

  }...َواللَُّه َوِليُُّهَما{: وقوله
هذاِن خصماِن اختصموا ِفى {: قال اهللا عز وجل رجع هبما إىل اجلمع؛ كما" واهللا وِليُّهم"وىف قراءة عبداهللا 

  .}وإِن طاِئفتاِن ِمن املؤِمنِني اقتتلوا{: وكما قال} رهِبم
  

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }لَْيَس لََك ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء أَْو َيُتوَب َعلَْيهِْم أَْو ُيَعذَِّبُهْم فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ { 
  

  }...لَْيَس لََك ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء أَْو َيُتوَب َعلَْيهِْم أَْو ُيَعذَِّبُهْم{: وقوله

أَْو َيُتوَب {أى } ِلَيقْطََع طََرفاً ِمَن الِذيَن كَفَُروا أْو َيكْبَِتُهْم{: ىف نصبه وجهان؛ إن شئت جعلته معطوفا على قوله
ال أزال مالزِمك أو تعِطَينِى، أو إال : مذهب حتَّى؛ كما تقولوإن شئت جعلت نصبه على } َعلَْيهِْم أَْو ُيَعذَِّبُهْم
  .أن تعِطيىن حقّى

  
ِفُر الذُُّنوَب إِالَّ اللَُّه َولَْم َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً أَْو ظَلَُمواْ أَْنفَُسُهْم ذَكَُرواْ اللََّه فَاْسَتْغفَُرواْ ِلذُُنوبِهِْم َوَمن َيْغ{ 

ْعلَُمونَ ُيِصرُّواْ َعلَ َعلُواْ َوُهْم َي   }ى َما فَ



  
  }...َوَمن َيْغِفُر الذُُّنوَب إِالَّ اللَُّه{: وقوله
بله إذا كان نكرة ومعه َجحد؛ كقولك] ما قبل إال[يقال  ما عندى : معرفة، وإمنا يرفع ما بعد إال بإتباعه ما ق

. ما يغفر الذنوب أحد إال اهللا، فجعل على املعىن} اللَُّه َوَمن َيْغِفُر الذُُّنوَب إِالَّ{: أحد إال أبوك، فإن معىن قوله
  .وهو ىف القرآن ىف غري موضع

  
ُه َوِتلَْك اَأليَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ َوِلَيْعلََم{  اللَُّه الَِّذيَن آَمُنواْ َوَيتَِّخذَ  إِن َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح مِّثْلُ
  }ْم ُشَهَدآَء َواللَُّه الَ ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني ِمنكُ
  

  }...إِن َيْمَسْسكُْم قَْرٌح{: وقوله
قُْرح، وكأنّ القُْرح أمل اجلراحات، وكأنّ : وقد قرأ أصحاب عبداهللا. وأكثر القّراء على فتح القاف. وقُْرح

والِّذينَ {وَوْجدكُم } َحْيثُ َسكَْنُتم ِمن ُوْجِدكُمأَْسِكُنوهنَّ ِمن {: وهو ىف ذاته مثل قوله . القَْرح اجلراح بأعياهنا
  ].وَوْسعها[} الَ ُيكَلُّف اُهللا َنفْساً إِال ُوْسَعَها{وَجْهدهم، و } الَ َيجُِدونَ إالَّ ُجْهَدُهْم

؛ كما قال وهذا ىف مذهب أّى. يعلم املؤمن من غريه، والصابر من غريه} َوِلَيْعلََم اللَُّه الَِّذيَن آَمُنواْ{: وقوله : وَمْن
فإذا جعلت مكان أّى أو َمن الذى أو ألفا والما نصبت مبا يقع عليه؛ كما قال اهللا } ِلَنْعلََم أَىُّ الِْحْزَبْينِ أَْحَصى{

َمْن  وىف األلف والالم تأويل" الذى"وجاز ذلك ألن ىف } فَلََيْعلََمّن اُهللا الَِّذيَن َصَدقُوا َولََيْعلََمّن الكّاِذبِني{: تبارك
  .وأّى؛ إذ كانا ىف معىن انفصال من الفعل

قد سألت فعلمت عبداهللا، إال أن : فال جيوز أن تقول. فإذا وضعت مكاهنما امسا ال فعل فيه مل حيتمل هذا املعىن
إمنا سألت ألعلم عبداهللا : ولو جعلت مع عبداهللا امسا فيه داللة على أىٍّ جاز ذلك؛ كقولك. تريد علمت ما هو

مل تعلموا مكاهنم، : يكون} مل َتْعلَُموُهْم أَن َتطَئُوُهْم{: وقول اهللا تبارك وتعاىل. ، أى ألعرِف ذا ِمن ذاِمن زيد
  .واهللا أعلم بتأويله. ويكون مل تعلموا ما هم أكفار أم مسلمون

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َحَق الْكَاِفرِيَن َوِلُيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنواْ َوَيْم{ 
  

  }...َوِلُيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنواْ{: وقوله
  .ينقصهم ويفنيهم: }َوَيْمَحَق الْكَاِفرِيَن{ميّحص اهللا الذنوب عن الذين آمنوا، : يريد

  
  }كُْم َوَيْعلََم الصَّابِرِيَن أَْم َحِسْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمن{ 
  

  }...َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمنكُْم َوَيْعلََم الصَّابِرِيَن{: وقوله



وهتو الذى يسّميه النحوّيون الصرف؛ . والقّراُء بعُد تنصبه. يريد اجلزم" ويعلمِ الصابِرين"خفض احلسن 
والصرف أن جيتمع الفعالن بالواو أو مث أو الفاء أو أو، وىف أّوله جحد " ّف ىبمل آته وأُكرَِمُه إال استخ: "كقولك

وجيوز فيه اإلتباع؛ ألنه . أو استفهام، مث ترى ذلك اجلحد أو االستفهام ممتنعا أن ُيكَرَّ ىف العطف، فذلك الصرف
ا أحدث ىف أّوله؛ أال ترى أ لست ألىب إن مل : نك تقولنسق ىف اللفظ؛ وينصب؛ إذ كان ممتنعا أن حيدث فيهما م

فهذا . ىف يضيق) ال(ال يسُعىن شىء ويضيَق عنك، وال تكّر : وكذلك يقولون. أقتلك أو إن مل تسبقىن ىف األرض
  .تفسري الصرف

  
ْد َرأَْيُتُموُه َوأَْنُتْم َتنظُُرونَ {  قَْوُه فَقَ   }َولَقَْد كُْنُتْم َتَمنَّْونَ الَْمْوَت ِمن قَْبلِ أَن َتلْ
  
  }...َولَقَْد كُْنُتْم َتَمنَّْونَ الَْمْوَت ِمن قَْبلِ أَن َتلْقَْوُه فَقَْد َرأَْيُتُموُه َوأَْنُتْم َتنظُُرونَ{: هوقول
  .وهذا يوَم أُُحد؛ يعىن السيف وأشباهه من السالح. رأيتم أسباب املوت: معناه

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ِه الرُُّسلُ أَفإِنْ مَّاَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َوَمن َينقَِلْب َعلَى َوَما ُمَحمٌَّد إِالَّ{  َعِقَبْيِه  َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِل

  }فَلَن َيُضرَّ اللََّه َشْيئاً َوَسَيْجزِي اللَُّه الشَّاِكرِيَن 
  

  }...لَى أَْعقَابِكُْمأَفإِنْ مَّاَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَْبُتْم َع{: وقوله
كلُّ استفهام دخل على جزاء فمعناه أن يكون ىف جوابه خرب يقوم بنفسه، واجلزاء شرط لذلك اخلرب، فهو على 

  :هذا، وإمنا جزمته ومعناه الرفع جمليئه بعد اجلزاء؛ كقول الشاعر
  ُرأََمامَك َبْيٌت من بُيوِتَى ساِئ* حلفت له إنْ ُتْدجلِ اللَّْيلَ الَ َيَزلْ 

أفإن مات أو قتل "فلو كان . ىف موضع رفع؛ إال أنه ُجزِم جمليئه بعد اجلزاء وصار كاجلواب) ال يزل(فـ 
فكَْيَف {: وقوله. أهنم اخلالدون إن مت: املعىن} أفإن ِمتَّ فَُهُم اخلالدون{ومثله . جاز فيه اجلزم والرفع" تنقلبون

جاز الرفع ) فكيف إن كفرمت تتقون: (لو تأخرت فقلت ىف الكالم} نَ ِشيباَتتَّقُون إِنْ كَفَْرمت يوما َيْجَعلُ الوِلدا
  .واجلزم ىف تتقون

  
ا َوَهُنواْ ِلَمآ أََصاَبُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَما َضُعفُ{  ٌري فََم واْ َوَما اْسَتكَاُنواْ َواللَُّه َوكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِث

  }لصَّابِرِيَن ُيِحبُّ ا
  

  }...َوكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثٌري{: وقوله
  .والرّبيون اُأللوف

اْ ِلَمآ أََصاَبُهْم{: فمن أراد قُتل جعل قوله. قُِتل وقاتل: تقرأ قاتل جعل الوهن : للباقني، ومن قال} فََما َوَهُنو
قُِتل حممد صلى اهللا عليه وسلم، ففِشلوا، ونافق بعضهم، فأنزل : يوم أُُحد وإمنا ذكر هذا ألهنم قالوا. للمقاِتلني



ْبِلِه الرُُّسلُ{: اهللا تبارك وتعاىل ُه رِبِّيُّونَ {: ، وأنزل}وما حممد إِالّ رسولٌ قَْد َخلَْت ِمن قَ َوكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاَتلَ َمَع
  .}كَِثٌري

  .وكم: ومعىن وكأين
والفعل واقع على النّبى صلّى اهللا عليه " معه ربيون"و : يريد" وكأين من نىب قُِتل: "نوقد قال بعض املفسري

  .وهو وجه حسن. فلم يرجعوا عن دينهم ولَم ينهوا بعد قتله: وسلم، يقول
  
َوثَبِّْت أَقَْداَمَنا واْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ ربََّنا اغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوإِْسَرافََنا ِفي أَْمرَِنا { 
{  

  
  }...َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ{: وقوله

ىف موضع الرفع؛ ) أن(والوجه أن جتعل . ومثله ىف القرآن كثري. نصبت القول بكان، وجعلت أنْ ىف موضع رفع
  .كان صوبا" أن"ولو رفع القول وأشباهه وجعل النصب ىف 

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َبلِ اللَُّه َمْوالَكُْم َوُهَو َخْيُر النَّاِصرِيَن { 
  

  }...َبلِ اللَُّه َمْوالَكُْم{: وقوله
  .كان وجها حسنا) بل أطيعوا اهللا موالكم: (رفع على اخلرب، ولو نصبته

  
ا إِذْ َتُحسُّونَُهْم بِإِذْنِِه َحتَّى إِذَا فَِشلُْتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اَألْمرِ َوَعَصْيُتْم مِّن َبْعِد َمآ أََراكُْم مَّ َولَقَْد َصَدقَكُُم اللَُّه َوْعَدُه{ 

فَا َعْنكُْم َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َع ُتِحبُّونَ ِمنكُم مَّن ُيرِيُد الدُّْنَيا َوِمنكُم مَّن ُيرِيُد اآلِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيكُْم َولَقَْد
  }َعلَى الُْمْؤِمنَِني 

  
  }...َحتَّى إِذَا فَِشلُْتْم{: وقوله
: كما يقال: فهذه الواو معناها السقوط". حىت إذا تنازعتم ىف األمر فِشلتم: "إنه مقّدم ومؤخر؛ معناه: يقال

. مقول، مل يأت ىف غري هذين" فلمَّا أن"و " حىت إذا"وهو ىف . ناديناه: معناه} ونادْيناه. فلمَّا أسلما وَتلَّه للَْجبِني{
واقترَب الوعُد {: مث قال} حىت إذا فُِتحْت يأجوُج ومأجوُج وُهْم ِمن كل َحَدبٍ َيْنِسلون{: قال اهللا تبارك وتعاىل

وقال } فِتحت{: وىف موضع آخر} حىت إِذا جاءوها وفُِتحت أبواهبا{: اقترب، وقال تبارك وتعاىل: معناه} احلقُّ
  :الشاعر

  ورأيُتم أبناءكُْم َشبُّوا* حىت إذا قَِملت بطوُنكُم 
  إن اللِئيم العاجُِز اخلَّب* وقلبُتم ظهَر اِملَجنِّ لنا 



وإِذا اَألْرضُ {: وقوله} َوأَِذَنْت لَربِّها وُحقّت. إذا السماُء اْنَشقَّْت{: وأمَّا قوله. الَغْدر: الغّدار، واِخلّب: اخلَّب
وقد قال ". فيومئذ يالقى حسابه: "فإنه كالم واحد جوابه فيما بعده، كأنه يقول} وألْقَْت ما ِفيها وَتَخلّْت. ْتُمدَّ

ولست أشتهى ذلك؛ ألهنا ىف " أذنت لرهبا وُحقَّت. إذا السَّماُء اْنَشقَّْت"بعض من َروى عن قَتادة من البصرّيني 
و } َعلَمْت َنفٌْس ما أَْحَضَرْت{فجواب هذا بعده } ماُء اْنفَطَرْتإذا السَّ{و } إذا الشَّمُس كُوَِّرْت{مذهب 

  .}وعِلمت نفس ما قدَّمت وأخَّرت{
  
 َتْحَزُنواْ َعلَى َما إِذْ ُتْصِعُدونَ َوالَ َتلُْوونَ َعلَى أَحٍد َوالرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِفي أُْخَراكُْم فَأَثَاَبكُْم غَّماًً بَِغمٍّ لِّكَْيالَ{ 
  }ْم َوالَ َمآ أََصاَبكُْم َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ فَاَتكُ
  

  }...إِذْ ُتْصِعُدونَ َوالَ َتلُْوونَ َعلَى أَحٍد{: وقوله
فإذا . أصعدنا من مكة ومن بغداد إىل خراسان، وشبيَه ذلك: تقول. اإلصعاد ىف ابتداء األسفار واملخارج

إِذ َتْصَعدون : "وقرأ احلسن البصرّى. صِعدت، ومل تقل أصعدت: صعدت على السلم أو الّدرجة وحنومها قلت
  .جعل الصعود ىف اجلبل كالصعود ىف السلم" وال تلوون

أُخراِتكم، وال جيوز ىف القرآن؛ لزيادة التاء فيه : ومن العرب من يقول} َوالرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِفي أُْخَراكُْم{: وقوله
  :على ِكَتاب املصاحف؛ وقال الشاعر

  من دون كّف اجلارِ واِملعصمِ* ويّتقى السيف بأُخْراِته 
  :معىن عقاب، ولكنه كما قال الشاعر] ىف[اإلثابة ها هنا } فَأَثَاَبكُْم غَّماًً بَِغمٍّ{: وقوله

  أداِهَم ُسوداً أو ُمَحْدَرَجةً ُسْمَرا* أخاف زيادا أن يكون عطاؤه 

 ألِثيبّنك ثوابك، معناه ألعاقبنَّك، ورمبا أنكره من ال يعرف لئن أتيتىن: وقد يقول الرجل الذى قد اجترم إليك
والبشارة إمنا تكون ىف اخلري، فقد قيل ذاك } فََبشِّْرُهْم بعذَابٍ أليم{: وقد قال اهللا تبارك وتعاىل. مذاهب العربية

  .ىف الشّر
اًً بَِغمٍّ{ومعىن قوله  ف عليهم خالد بن الوليد خبيله فخافوه، ما أصاهبم يوم أُُحد من اهلزمية والقتل، مث أشر} غَّم
  .وغَمَّهم ذلك

ا فاتكم"ىف موضع خفض على ) ما(} َوالَ َمآ أََصاَبكُْم{: وقوله   .أى وال على ما أصابكم" م
  

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
آِئفَةً مِّْنكُْم َوطَآِئفَةٌ قَْد أََهمَّْتُهْم أَْنفُُسُهْم َيظُنُّونَ بِاللَِّه غَْيَر الَْحقِّ ثُمَّ أَنَزلَ َعلَْيكُْم مِّن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً نَُّعاساً َيْغَشى طَ{ 

ُه للَِّه ُيْخفُونَ ِفي أَْنفُِس هِم مَّا الَ ُيْبُدونَ لََك ظَنَّ الَْجاِهِليَِّة َيقُولُونَ َهل لََّنا ِمَن اَألْمرِ ِمن َشْيٍء قُلْ إِنَّ اَألْمَر كُلَّ
ا قُِتلَْنا َهاُهَنا قُل لَّْو كُنُتْم ِفي ُبُيوِتكُْم لََبَرَز الَِّذيَن كُِتَيقُ َب َعلَْيهُِم الْقَْتلُ إِلَى ولُونَ لَْو كَانَ لََنا ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء مَّ

  }َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ  َمَضاجِِعهِْم َوِلَيْبَتِلَي اللَُّه َما ِفي ُصُدورِكُْم َوِلُيَمحَِّص َما ِفي قُلُوبِكُْم َواللَُّه
  



  }...ثُمَّ أَنَزلَ َعلَْيكُْم مِّن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً نَُّعاساً َيْغَشى طَآِئفَةً مِّْنكُْم{: وقوله
فهى ) تغلى(وتغلى، إذا كانت } َيْغِلى ىف الُبطون{تقرأ بالتاء فتكون لألمنة؛ وبالياء فيكون للنعاس، مثل قوله 

  .فهو للُمْهل) يغِلى(انت الشجرة، وإذا ك

مبا رجع من ذكرها، وإن ) أمهتهم(ترفع الطاِئفة بقوله } َيْغَشى طَآِئفَةً مِّْنكُْم َوطَآِئفَةٌ قَْد أََهمَّْتُهْم أَْنفُُسُهْم{: وقوله
فَرِيقاً َهَدى {: افولو كانت نصبا لكان صوابا؛ مثل قوله ىف األعر} َيظُنُّونَ بِاللَِّه غَْيَر الَْحقِّ{شئت رفعتها بقوله 

  .}وفَرِيقاً َحّق َعلَْيهِم الضَّالَلَةُ
فمن ذلك . وإذا رأيت امسا ىف أّوله كالم وىف آخره فعل قد وقع على راجع ِذكره جاز ىف االسم الرفع والنصب

فمن نصب جعل . ا ورفعايكون نصب} واألرَض فََرْشَناَها فَنِْعَم الَْماِهُدون{: وقوله} والسماَء َبَنْيناها بِأَْيٍد{: قوله
  :الواو كأهنا ظرف للفعل متصلة بالفعل، ومن رفع جعل الواو لالسم، ورفعه بعاِئد ذكرِه؛ كما قال الشاعر

  وعِدىٌّ تطَاُه ُجْرُب اجلِمال* إن لََم اشِف النفوَس من حىِّ َبكْرٍ 
وتطأ : لفعل؛ أال ترى أنك ال تقولىف معناه؛ ألن الواو ال يصلح نقلها إىل ا) عدّى(فال تكاد العرب تنصب مثل 

وإذا رأيت الواو حيسن ىف . فإذا رأيت الواو حتسن ىف االسم جعلت الرفع وجه الكالم. عِدّيا ُجْرُب اِجلمال
وإذا رأيت ما قبل الفعل حيسن للفعل واالسم جعلت الرفع والنصب سواء، . الفعل جعلت النصب وجه الكالم
  :قول الشاعر ومل يغلَّب واحد على صاحبه؛ مثل

  فقام بفأسٍ بني وُِْصلَْيَك جازِر* إذا ابَن أبِى موسى بِالالً أتيته 
فوجه الكالم فيه الرفع؛ ألن أّما } وأّما مثوُد فََهَدْيناهم{: وأّما قول اهللا عز وجل. فالرفع والنصب ىف هذا سواء

  .حتسن ىف االسم وال تكون مع الفعل
فوجه الكالم فيه الرفع؛ ألنه غري مَوقَّت فرفع كما يرفع }ارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيهماَوالسَّارُِق وَالسَّ{: وأّما قوله

اقطعوا يده: اجلزاء، كقولك قال (معناه واهللا أعلم من } والشعراُء َيتَّبُِعُهم الغاوون{وكذلك قوله . من سرق ف
  .ن صوابابالفعل كا) والسارَق والسارقَة(ولو نصبت قوله . اتبعه الغاوون) الشعر

ختتار الرفع، وقع الفعل على راجع الذكرِ أو مل ) كل(العرب ىف } وكلَّ إنساٍن ألزمناه طاِئَرُه ىف ُعُنقه{وقوله 
وأنشدوىن فيما مل يقع . بالرفع وقد رجع ذكره) وكُلُّ َشْىٍء أْحَصْيَناُه ىف إَمامٍ ُمبِنيٍ(ومسعت العرب تقول . يقع

  :الفعلُ على راجع ذكرِه
ا كلُّ من َيْغَشى ِمًىن أنا عارُِف* َتَعّرفْها املنازِلَ ِمن ِمًىن  فقالوا   وم

  ومن ُيَتأَلّْف بالكراَمِة َيأْلَُف* أِلفْنا ِديارا مل تكن ِمن ديارِنا 
وما من أحد يغشى ِمًىن أنا عارف، ولو نصبت لكان : تأويل) كل(على كلّ؛ وذلك أن ىف ) عارف(فلم يقع 

  :وقال اآلخر.رفعاصوابا، وما مسعته إال 
ّى ذنبا كلُّه مل أَصنعِ* قد َعِلقَت أمُّ اِخليارِتّدِعى    عل

  .رفعا، وأنشدنيه بعض بىن أَسد نصبا
ويوَم القيامة َتَرى الِذين {امسا فرفعه بالالم ىف ِللّه كقوله ) كل(فمن رفع جعل } قُلْ إِنَّ اَألْمَر كُلَُّه للَِّه{: وقوله

  .جعله من نعت األمر) كله(ومن نصب } م مسوّدةكَذَُبوا على اِهللا وجوهه



  
 كَاُنواْ غُزى لَّْو كَاُنواْ ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن كَفَُرواْ َوقَالُواْ ِإلْخَوانِهِْم إِذَا َضَرُبواْ ِفي اَألْرضِ أَْو{ 

  }لَُّه ذاِلَك َحْسَرةً ِفي قُلُوبِهِْم َواللَُّه ُيْحيِي َوُيِميُت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري ِعْنَدَنا َما َماُتواْ َوَما قُِتلُواْ ِلَيْجَعلَ ال
  

  }...ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتكُوُنواْ كَالَِّذيَن كَفَُرواْ َوقَالُواْ ِإلْخَوانِهِْم إِذَا ضََرُبواْ ِفي اَألْرضِ{: وقوله

ضربتك إذ قمت، : وقالوا إلخواهنم إذ ضربوا ىف األرض، ألنه ماض؛ كما تقول: بية أن يقالكان ينبغى ىف العر
وذلك جائز، والذى ىف كتاب اهللا عرّىب حسن؛ ألن القول وإن كان ماضيا ىف . وال تقول ضربتك إذا قمت

أحبِب : أنت تقول للرجلف. ُيذهب هبا إىل معىن اجلزاء ِمن َمْن وما) الذين(اللفظ فهو ىف معىن االستقبال؛ ألن 
من أحبَّك، وأحبب كلّ رجل أحبَّك، فيكون الفعل ماضيا وهو يصلح للمستقبل؛ إذ كان أصحابه غري مَوقَّتني، 

ألضربن هذا الذى ضربك إذ سلَّمت عليك، ألنك قد وقَّته فسقط عنه : من ذلك أن تقول. فلو َوقَّته مل جيز
: وكذلك قوله. ألنك مل توقته) إذا(ربك إذا سلمت عليه، فتقول ال تضرب إال الذى ض: وتقول. مذهب اجلزاء

ألهنا غري موقَّتة، وكذلك ) كفروا(فرّدها على } وَيُصدُّون{فقال } إِنّ الِذين كَفَُروا وَيُصدُّون َعْن َسبيل اهللا{
. واهللا أعلم. بلِ أن تقِدروا عليهمإال الِذين يتوبون من ق: املعىن} إِالَّ الِذين تابوا من قَبلِ أن َتقِْدروا عليهِم{قوله 

  :وقال الشاعر. إِال من يتوب ويعمل صاحلا: معناه} إِالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن وَعِملَ َصاِلحا{وكذلك قوله 
ِد* فإىن آلتيكم تَشكَُّر ما مضى    ِمن اَألمرِ واسِتيجاَب ما كان ىف غ

وأّما . ما كان ىف أمس، ومل جيز ما كان ىف غد: قالولو كان ماضيا ل) كان ىف غد(لذلك قال : يريد به املستقبل
  :قول الكميت

  فيما َمَضى أَحٌد إذا مل َيْعشقِ* ماذاَق ُبؤَس مِعيشٍة ونعيمها 
ماهلك امرؤ عرف : وتقول. مل يذقها فيما مضى ولن يذوقها فيما يستقبل إذا كان مل يعشق: فمن ذلك؛ إمنا أراد

؛ ألنك مل خترب بذلك عن واحد فيكونَ بإذا، وإمنا جعلته )إذ(أجود من  كانت) إذا(قدره، فلو أدخلت ىف هذا 
: كنَت صابرا إذا ضربتك؛ ألن املعىن: ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل. كالدأب فجرى املاضى واملستقبل

  .كنت صابرا إذ ُضرِبت، فإمنا أخربت عن صربه ىف ضربٍ واحد: فإذا قلت. كنت كلَّما ُضرِبت تصرب

اْعُف َعْنُهْم َوافَبَِم{  ِه ِلنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ الَْنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَ ْسَتْغِفْر لَُهْم ا َرْحَمٍة مَِّن اللَّ
َه ُيِحبُّ الُْمَتَوكِِّلَني    }َوَشاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ فَإِذَا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَّ اللَّ

  
ٍة مَِّن اللَِّه ِلنَت لَُهْم{: وقوله   }...فَبَِما َرْحَم

  .صلة ىف املعرفة والنكرة واحدا) ما(العرب جتعل 
. واهللا أعلم. عن قليل: واملعىن} َعمَّا قَليلٍ لَُيْصبُِحّن ناِدِمَني{واملعىن فبنقِضهِم، و } فبِما َنقِْضهِْم ميثاقَُهْم{قال اهللا 

ذهب الصلة؛ فيجوز فيما بعدها الرفع على أنه صلة، واخلفض على إتباع الصلة ملا ورمبا جعلوه امسا وهى ىف م
  :قبلها؛ كقول الشاعر

  حبُّ النبِّى حممٍد إيانا* فكفى بنا فضال على من غريِنا 



  :وقال الفرزدق، وختفض على االتباع ملَْن، )هو(إذا جعلت صلة بإضمار ) غري(وترفع 
  كمن بِواديه بعد املَْحل ممطورِ *إىن وإياك إن بلَّغن أرُحلَنا 

بِما َنقِْضهِْم(فهذا مع النكرات، فإذا كانت الصلة معرفة آثروا الرفع، من ذلك  . مل يقرأه أحد برفع ومل نسمعه) فَ
  :وأنشدونا بيت عدّى. ولو قيل جاز

  أيامِ َيْنَسْونَ ما عواقُبها* مل أََر مثل الفتيان ىف ِغَيرِ الـ 
فأكرهه } أّيما األجالن قضيت{: وهو مما أكرهه؛ ألن قاِئله يلزمه أن يقول. بها صلة ملاينسون عواق: واملعىن

ينسون أىُّ شىء عواقُبها، وهو جائز، والوجه األّول : وقد جاء، وقد وجَّهه بعض النحويني إىل. لذلك وال أردّه
  .يع مشنِّع مما مل يقرأه القّراء مما جيوزوالقّراء ال تقرأ بكل ما جيوز ىف العربية، فال يقبحّن عندك تشنِ. أحّب إىلّ

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َبْت َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ َوَما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغلَّ َوَمن َيْغلُلْ َيأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ مَّا كََس{ 
  

  }...ا كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغلََّوَم{: وقوله

أن ُيَغلَّ؛ يريدون أن ُيسرَّق أو : وقرأه أصحاب عبداهللا كذلك. يقرأ بعض أهل املدينة أن ُيَغلَّ؛ يريدون أن خيان
وقرأ ابن عباس وأبو } وُيكِْذبونك -فإهنم ال يكذِّبونك {: ُيَغلَّل فيكون مثل قوله: وذلك جائز وإن مل يقل. خيّون
أن : ومعناه. ، وذلك أهنم ظنُّوا يوم أحد أن لن ُتقسم هلم الغنائم كما فِعل يوم بدر"أن َيُغلَّ"لرمحن الُسلَِمّى عبد ا

  .يتَّهم ويقالَ قد غَلّ
  
  }ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد اللَِّه واللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ { 
  

  }...ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد اللَِّه{: وقوله
  .بعضهم أرفع من بعض: لفضل خمتلفونهم ىف ا: يقول

  
كِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمؤِمنَِني إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرُسوالً مِّْن أَْنفُِسهِْم َيْتلُواْ َعلَْيهِْم آَياِتِه َوُيَز{ 

  } َوالِْحكَْمةَ َوإِن كَاُنواْ ِمن قَْبلُ لَِفي َضاللٍ مُّبِنيٍ
  

  }...َوُيَزكِّيهِْم{: وقوله
  .}ُخذْ ِمْن أمواِلهِم َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهْم وُتَزكّيهِم هبا{: يأخذ منهم الزكاة؛ كما قال تبارك وتعاىل

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }نَّى َهاذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر أََو لَمَّا أََصاَبْتكُْم مُِّصيَبةٌ قَْد أََصْبُتْم مِّثْلَْيَها قُلُْتْم أَ{ 



  
  }...قُلْ ُهَو ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم{: وقوله
  .تركتم ما أِمرمت به وطلبتم الغنيمة، وتركتم مراكزكم، فِمن ِقَبلكم جاءكم الشّر: يقول

  
ُهْم ِللْكُفْرِ َوِقيلَ لَُهْم َتَعالَْواْ قَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْدفَُعواْ قَالُواْ لَْو َنْعلَُم ِقَتاالً الَّتََّبْعَناكُْم  َوِلَيْعلََم الَِّذيَن َنافَقُواْ{ 

  }بَِما َيكُْتُمونَ َيْوَمِئٍذ أَقَْرُب ِمْنُهْم ِلِإلَمياِن َيقُولُونَ بِأَفَْواِههِم مَّا لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم َواللَُّه أَْعلَُم 

  }...قَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْدفَُعواْ{: وقوله
  .كثّروا، فإنكم إذا كثّرمت دفعتم القوم بكثرتكم: يقول

  
ي َسبِيلِ اللَِّه أَْمَواتاً َبلْ أَحَْياٌء ِعنَد َربِّهِْم ُيْرَزقُونَ {  بَِمآ آَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه  فَرِِحَني* َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِف

  }َوَيْسَتْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم َيلَْحقُواْ بِهِم مِّْن َخلِْفهِْم أَالَّ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ 
  

  }...َبلْ أَْحَياٌء ِعنَد َربِّهِْم ُيْرَزقُونَ{: وقوله
  }...فَرِِحَني{: وقوله

وإن شئت يرزقون ". رهبم"ونصبها على االنقطاع من اهلاء ىف . جلاز" ل أحياء فرحونب"لو كانت رفعا على [
من إخواهنم الذين يرجون هلم الشهادة للذى رأوا من } َوَيْسَتْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم َيلَْحقُواْ بِهِم مِّْن َخلِْفهِْم{] فرحني

  .ثواب اهللا فهم يستبشرون هبم
  ".وال حزن"يستبشرون هلم بأهنم ال خوف عليهم } ْيهِْمأَالَّ َخْوٌف َعلَ{: وقوله

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َيْسَتْبِشُرونَ بِنِْعَمٍة مَِّن اللَِّه َوفَْضلٍ َوأَنَّ اللََّه الَ ُيِضيُع أَْجَر الُْمْؤِمنَِني { 
  

  }...ْؤِمنَِنيَوفَْضلٍ َوأَنَّ اللََّه الَ ُيِضيُع أَْجَر الُْم{: وقوله
واهللا ال "وهى قراءة عبداهللا . ومن كسرها استأنف. من فتحها جعلها خفضا متبعة للنعمة. تقرأ بالفتح والكسر

  .فهذه حجَّة ملن كسر" يضيع
  
  }واْ َحْسُبَنا اللَُّه َونِْعَم الَْوِكيلُ الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعواْ لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إَِمياناً َوقَالُ{ 
  

  }...الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس{: وقوله

 -ثَبِّط حممدا : بعثه أبو سفيان وأصحابه فقالوا. ىف هذا املوضع واحد، وهو ُنَعيم بن مسعود األشجعّى) الناس(و
ال يلقانا ببدر الصغرى، وكانت - صلى اهللا عليه وسلم  : فأتاهم ُنَعيم فقال. ميعادا بينهم يوم أُحد أو خّوفه حىت 



قد أتوكم ىف بلدتكم فصنعوا بكم ما صنعوا، فكيف بكم إذا وردمت عليهم ىف بلدهتم وهم أكثر وأنتم أقلّ؟ 
  .}إِنََّما ذاِلكُُم الشَّْيطَانُ ُيَخوُِّف أَْوِلَياَءُه{: فأنزل اهللا تبارك وتعاىل

  
  }ُيَخوُِّف أَوِْلَياَءُه فَالَ َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِن كُنُتْم مُّْؤِمنَِني  إِنََّما ذاِلكُُم الشَّْيطَانُ{ 
  

  }...إِنََّما ذاِلكُُم الشَّْيطَانُ ُيَخوُِّف أَْوِلَياَءُه{: أما قوله
: ولهوق. لينذركم يوم التالق: معناه} ِلينِذر يوم التالقِ{: ومثل ذلك قوله" فال ختافوهم"خيّوفكم بأوليائه : يقول

  .لينذركم بأسا شديدا؛ البأس ال ينذر، وإمنا ينذَر به: املعىن} ِلينِذر بأسا شِديدا{
  

  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َماً َولَْهُم َعذَاٌب مُّهٌِني َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم َخْيٌر َألْنفُِسهِْم إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ِلَيْزَداُدواْ إِثْ{ 
  

  }...َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم َخْيٌر َألْنفُِسهِْم{: وقوله
ال : بالتاء والفتح على التكرير" وال حتسنب الِذين كفرا أمنا"وقد قرأها بعضهم " إمنا"قال " وال حتسنب"ومن قرأ 

هل ينظرون إال : على التكرير} َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ السَّاَعةَ أَنْ َتأِْتَيُهم{: ا منلى هلم، وهو كقولهحتسبنهم ال حتسنب أمن
  .أن تأتيهم

ِه َحتَّى َيِميَز الَْخبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ َوَما كَانَ {  ِلَعكُْم َعلَى الَْغْيبِ اللَُّه ِلُيطْمَّا كَانَ اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمنَِني َعلَى َمآ أَْنُتْم َعلَْي
ِه َوإِن ُتْؤِمُنواْ َوَتتَّقُواْ فَلَكُْم   }أَْجٌر َعِظيٌم  َولَِكنَّ اللََّه َيْجَتبِي ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشآُء فَآِمُنواْ بِاللَِّه َوُرُسِل

  
  }...مَّا كَانَ اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمنَِني َعلَى َمآ أَْنُتْم َعلَْيِه{: وقوله
هو : مالك تزعم أن الرجل منا ىف النار، فإذا صبأ إليك وأسلم قلت: املشركون للنّىب صلى اهللا عليه وسلمقال 

مَّا كَانَ اللَُّه ِلَيذََر {: ىف اجلنة، فأعلمنا من ذا يأتيك ِمنَّا قبل أن يأتيك حّتى نعرفهم، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل
مل يكن اهللا ليعلمكم ذلك : مث قال" حّتى َيميَز الَْخبِيثَ ِمَن الطّيِّبِ"ن على ما تقولون أيها املشركو} الُْمْؤِمنَِني

  .فيطلعكم على غيبه
  
َو َخْيراً لَُّهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُّهْم َسُي{  ِه ُه ْوَمَوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخلُونَ بَِمآ آَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِل  طَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه َي

  }الِْقَياَمِة َوللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت َواَألْرضِ َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 
  

ْضِلِه ُهَو َخْيراً لَُّهْم{: وقوله   }...َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخلُونَ بَِمآ آَتاُهُم اللَُّه ِمن فَ
فال حيسنب الباخلون البخل هو خريا : هو مضمر، معناه: لههنا عماد، فأين اسم هذا العماد؟ قي" هو"إمنا : يقال[
سررت : قدم فالن فُسرِرت به، وأنت تريد: فاكتفى بذكر يبخلون من البخل؛ كما تقول ىف الكالم] هلم



  :بقدومه، وقال الشاعر
  وخالف، والسِفيُه إىل ِخالِف* إِذا ُنهى السِفيُه َجَرى إليه 

  .الموهو كثري ىف الك. إىل السفه: يريد

هى الزكاة، يأتى الذى َمَنعها يوم القيامة قد طُوِّق شجاعا أقرع بفيه : يقال} َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه{: وقوله
  .أنا الزكاة الىت منعتىن: زبيبتان يلدغ خّديه، يقول

هل األرض ويبقى وحده، فذلك مييت اهللا أهل السموات وأ: املعىن. }َوللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت َواَألْرضِ{: وقوله
  .أنه يبقى ويفىن كل شىء: مرياثه تبارك وتعاىل

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ا قَالُواْ َوقَْتلَُه{  ِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِيآُء َسَنكُْتُب َم بَِغْيرِ َحقٍّ َوَنقُولُ  ُم اَألنبَِياَءلَّقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه فَ

  }ذُوقُواْ َعذَاَب الَْحرِيقِ 
  

  }...َسَنكُْتُب َما قَالُواْ{: وقوله
  .قرأها محزة اعتبارا؛ الهنا ىف مصحف عبداهللا" سُيكتب ما قالوا"وقرئ 

بِقُْرَباٍن َتأْكُلُُه النَّاُر قُلْ قَْد َجآَءكُْم ُرُسلٌ مِّن قَْبِلي  الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه َعهَِد إِلَْيَنا أَالَّ ُنْؤِمَن ِلَرُسولٍ َحتَّى َيأِْتَيَنا{ 
َتلُْتُموُهْم إِن كُنُتْم َصاِدِقَني    }بِالَْبيِّنَاِت َوبِالَِّذي قُلُْتْم فَِلَم قَ

  
  }...َحتَّى َيأِْتَيَنا بِقُْرَباٍن َتأْكُلُُه النَّاُر{: وقوله

  .ت شديد كانت تنزل على بعض األنبياءوالقربان نار هلا حفيف وصو. كان هذا
ا قالوا ذلك للنّىب صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تبارك وتعاىل  ي {يا حممد " قل"فلمَّ قَْد َجآَءكُْم ُرُسلٌ مِّن قَْبِل

  .}فَِلَم قََتلُْتُموُهْم إِن كُنُتْم َصاِدِقَني{وبالقربان الذى قلتم } بِالَْبيِّنَاِت
  
الَْعذَابِ َولَُهْم  ِذيَن َيفَْرُحونَ بَِمآ أََتْواْ وَُّيِحبُّونَ أَن ُيْحَمُدواْ بَِما لَْم َيفَْعلُواْ فَالَ َتْحَسَبنَُّهْم بَِمفَاَزٍة مَِّنالَ َتْحَسَبنَّ الَّ{ 

  }َعذَاٌب أَِليٌم 
  

  }...بَِما لَْم َيفَْعلُواْ الَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بَِمآ أََتْواْ وَُّيِحبُّونَ أَن ُيْحَمُدواْ{: وقوله

فمن أتى "وىف قراءة عبداهللا } واللذان َيأِْتيانِها ِمنكم{: كقوله} لقد جئِت شيئا فرِيا{: مبا فعلوا؛ كما قال: يقول
حنن أهل العلم األّول والصالة األوىل، : قالوا} وُيِحبُّون أَن ُيْحَمُدوا بِما مل يفعلوا{: وقوله". فاحشة فعله
  .}وُيِحبُّون أن ُيْحمدوا بِما مل َيفَْعلُوا{: لك وال يقّرون مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، فذلك قولهفيقولون ذ

من زعم أن أوىف هذه : قال قال الفراء. (ببعيد من العذاب: يقول. }فَالَ َتْحَسَبنَُّهْم بَِمفَاَزٍة مَِّن الَْعذَابِ{: وقوله



: ؛ ألن اهللا تبارك وتعاىل ال َيُشّك، ومنه قول اهللا تبارك وتعاىلاآلية على غري معىن بل فقد افترى على اهللا
  .)}وأرسلناه إىل ِمائِة ألٍف أَو يزِيدون{

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
َخلْقِ السََّما{  َواِت َواَألْرضِ َربََّنآ َما َخلَقَْت َهذا الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِهِْم َوَيَتفَكَُّرونَ ِفي 

  }َباِطالً سُْبَحاَنَك فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ 
  

  }...الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِهِْم{: وقوله
: }َوَعلَى ُجُنوبِهِْم{: هإهنا ىف معىن األمساء أال ترى أن قول: كيف عطف بعلى على األمساء؟ فيقال: يقول القائل

أو قاعدا أو "مضطجعا : ، يقول"دعانا ِلجْنبِه: "ونياما، وكذلك عطف األمساء على مثلها ىف موضع آخر، فقال
  .فلجنبه، وعلى جنبه سواء" قائما

  
رَبََّنا فَاغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوكَفِّْر َعنَّا َسيِّئَاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع رَّبََّنآ إِنََّنآ َسِمْعَنا ُمَناِدياً ُيَناِدي ِلِإلَمياِن أَنْ آِمُنواْ بَِربِّكُْم فَآَمنَّا { 

  }اَألبَْرارِ 
  

  }...ُيَناِدي ِلِإلَمياِن{: وقوله
  .يريد إليها، وهدانا إىل هذا" أْوَحى هلَا"و " الذى هدانا هلذا: "كما قال

  
  }ي الْبِالَِد الَ َيُغرَّنََّك َتقَلُُّب الَِّذيَن كَفَُرواْ ِف{ 

  }...الَ َيُغرَّنََّك َتقَلُُّب الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفي الْبِالَِد{: وقوله
  .ال يغرَّنك ذلك: كانت اليهود تضرب ىف األرض فتصيب األموال، فقال اهللا عّز وجلّ

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوبِئَْس الِْمَهاُد َمَتاٌع قَِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم { 
  

  }...َمَتاٌع قَِليلٌ{: وقوله
  .ىف الدنيا

  
ِه َخْيٌر  لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْواْ َربَُّهْم لَُهْم جَنَّاٌت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر خَاِلِديَن ِفيَها ُنُزالً مِّْن ِعنِد{  اللَِّه َوَما ِعنَد اللَّ



  }لَِّألبَْرارِ 
  

  }... مِّْن ِعنِد اللَِّهُنُزالً{: وقوله
  .هو لك هبةً وبيعا وصدقة: هلم ذلك نزال وثوابا، مفسِّرا؛ كما تقول: خارجان من املعىن) ثوابا(و

  
ونَ بِآَياِت اللَِّه ثََمناً  َيْشَتُرَوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ لََمن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَمآ أُنزِلَ إِلَْيكُْم َوَمآ أُنزِلَ إِلَْيهِْم خَاِشِعَني للَِّه الَ{ 

  }قَِليالً أُْولـاِئَك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِّهِْم إِنَّ اللََّه َسرِيُع الِْحَسابِ 
  

  }...َخاِشِعَني للَِّه{: وقوله
  .يؤمنون به خاشعني: معناه

  
  )آل عمران ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }بُِرواْ َوصَابُِرواْ َوَرابِطُواْ َواتَّقُواْ اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْص{ 
  

  }...َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْصبُِرواْ{: وقوله
  .عدّوكم فال يكونّن أصرب منكم) وصابِروا(مع نبيكم على اجلهاد 

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )النساء ( سورة 

  
اً َونَِسآًء اُس اتَّقُواْ َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجاالً كَِثريياأَيَُّها النَّ{

  }َواتَّقُواْ اللََّه الَِّذي َتَسآَءلُونَ بِِه َواَألْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيباً 

  }...الَِّذي َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدٍة{: عاىلوقوله تبارك وت
) من نفس واحد(ولو كانت . آدم] يعىن[واحدة لتأنيث النفس، وهو : ألن النفس مؤنثة، فقال) واحدة(قال 

  .لكان صوابا، يذهب إىل تذكري الرجل
} كالفَراشِ املَْبثوث{: وضع آخروقال ىف م. أى نشرهم: بثَّ اهللا اخللق: العرب تقول} َوَبثَّ ِمْنُهَما{: وقوله

  .بثثتك ما ىف نفسى، وأبثثتك: ويقولون. أَبثّ اهللا اخللق: ومن العرب من يقول
حّدثنا الفّراء : قال. فنصب األرحام؛ يريد واتقوا األرحام أن تقطعوها} الَِّذي َتَسآَءلُونَ بِِه َواَألْرَحاَم{: وقوله
باهللا والرحم؛ : هو كقوهلم: عن إبراهيم أنه خفض األرحام، قال حّدثىن شريك بن عبداهللا عن األعمش: قال



  :وفيه قبح؛ ألن العرب ال ترّد خمفوضا على خمفوض وقد كُنِى عنه، وقد قال الشاعر ىف جوازه
  وما بينها والْكَعبِ غَْوط َنفَانِف* ُنَعلّق ىف مثلِ السَّوارِى سيوفَنا 
  .وإمنا جيوز هذا ىف الشعر لضيقه

  .تتساءلون به، فأْدغم التاء عند السني: يريد" َتسَّاءلون به"م وقرأ بعضه
  
  }ِلكُْم إِنَُّه كَانَ ُحوباً كَبِرياً َوآُتواْ الَْيَتاَمى أَْمَوالَُهْم َوالَ َتتََبدَّلُواْ الَْخبِيثَ بِالطَّيِّبِ َوالَ َتأْكُلُواْ أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْمَوا{

  
  }...الَْخبِيثَ بِالطَّيِّبِ َوالَ َتَتَبدَّلُواْ{: وقوله
  .ال تأكلوا أموال اليتامى بدل أموالكم، وأمواهلم عليكم حرام، وأموالكم حالل: يقول
. القاتل، وقد حاب حيوب: ورأيت بىن أََسد يقولون احلائب. اإلمث العظم: احلوب} إِنَُّه كَانَ ُحوباً كَبِرياً{: وقوله

  )إنه كان َحْوبا كبريا(وقرأ احلسن 
  
فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ َتْعِدلُواْ َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُواْ ِفي الَْيَتاَمى فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم مَِّن النَِّسآِء َمثَْنى َوثُالَثَ َوُربَاَع {

  }فََواِحَدةً أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ذاِلَك أَدَْنى أَالَّ َتُعولُواْ 

  }...فُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُواْ ِفي الَْيَتاَمى فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْمَوإِنْ ِخ{: وقوله
: ما َعَدل الكالَم من أموال اليتامى إىل النكاح؟ فيقال: واليتامى ىف هذا املوضع أصحاب األموال، فيقول القائل
من مؤاكلة اليتامى فاْحَرجوا من فإن كنتم تتحرجون : إهنم تركوا خمالطة اليتامى حتّرجا، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل

: فقال تبارك وتعاىل. يعىن الواحدة إىل األربع} فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُْم{مجعكم بني النساء مث ال تعدلون بينهن، 
 أو ملك: يريد} أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم{وذلك أنه ذهب إىل الفعل كما قال . من طاب: ومل يقل} َما طَاَب لَكُْم{

خذ من : وأنت تقول ىف الكالم. كان صوابا، ولكن الوجه ما جاء به الكتاب) من(ولو قيل ىف هذين . أميانكم
  .خذ الذى تشاء: من شئت، فمعناه: عبيدى ما شئت، إذا أراد مشيئتك، فإن قلت

هتّن؛ أال ترى أهنّن وذلك أهنن مصروفات عن جها. فإهنا حروف ال ُتْجَرى} َمثَْنى َوثُالَثَ َوُرَباَع{: وأما قوله
ا يضاف إليه الثالثة والثالث فكان ال متناعه من االضافة كأنّ فيه األلف . للثالث والثالثة، وأهنن ال يضفن إىل م

: وامتنع من األلف والالم ألن فيه تأويل اإلضافة؛ كما كان بناء الثالثة أن تضاف إىل جنسها، فيقال. والالم
جعلوا مكان ثُالَث وُرَباع َمثْلَث وَمْرَبع، فال ُيْجرى أيضا؛ كما مل ُيْجَر ثُالث  ورمبا. ثالث نسوة، وثالثة رجال

. ومن جعلها نكرة وذهب هبا إىل األمساء أجراها. وُرباع ألنه مصروف، فيه من العلّة ما ىف ثُالث وُرباع
  :وقال الشاعر. ادخلوا ثُالثَ ثُالثَ، وثُالثا ثالثا: والعرب تقول

  قَتلْنا به ِمن َبني َمثًْىن وَمْوحِد] * املستهام بذكرهوإنَّ الغالم [
  وساٍد مع اإلظالم ىف رمح معبِد* بأربعٍة منكم وآخر خامسٍ 

لُكَع : فوجه الكالم أالّ ُتجرى وأن جتعل معرفة؛ ألهنا مصروفة، واملصروف ِخلْقته أن ُيترك على هيئته، مثل
  .}وثُالثَ وُرباع أُوِلى أَجنِحٍة َمثَْنى{: وكذلك قوله. ولَكاع



  :والواحد يقال فيه َمْوَحُد وأُحاد وُوحاد، ومثىن وثَُناء؛ وأنشد بعضهم
  أُحاَد وَمثَْنى أَْصَعقَْتها َصواهله* َترى النَُّعراِت الزُّْرَق حتَت لَبانه 

دة أو ما فإن خفتم أالّ تعدلوا على األربع ىف احلّب واجلماع فانكحوا واح: تنصب على} فََواِحَدةً{: وقوله
يه فإن مل يكونا رجلني فرجل {فواحدةٌ، بالرفع كان كما قال : ولو قال. ملكت أميانكم ال وقت عليكم ف

  .رِضا) مقنع، فواحدة(فواحدة : كان صوابا على قولك} وامرأتان
وال : (قراءة عبداهللا وىف. قد عال يعول: وهو أيضا ىف كالم العرب. أالّ متيلوا: }ذاِلَك أَدَْنى أَالَّ َتُعولُواْ{: وقوله

والفقر يقال منه عال يعيل َعْيلة؛ . وال يشْق عليه أن يأتيىن هبم مجيعا: كأنه ىف املعىن) َيُعلْ أن يأِتينِى هبم مجيعا
  :وقال الشاعر

  وال يردى الغنِىُّ مىت َيِعيل* وال يدرى الفقري مىت غناه 
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
كُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاً َوآُتواْ {   }النَِّسآَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشْيٍء مِّْنُه َنفْساً فَ

  
  }...َوآُتواْ النَِّسآَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً{: وقوله

يئا، فأنزل اهللا وذلك أهنم كانوا ىف اجلاهلية ال يعطون النساء من مهورهن ش: يعىن أولياء النساء ال األزواج
  .هبة وعطية: أعطوهن صدقاهتن حنلة، يقول: تعاىل
ُه َنفْساً{: وقوله فإن طابت أنفسهن : -واهللا أعلم  -وذلك أن املعىن . ومل يقل طنب. }فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشْيٍء مِّْن

وجها، والفعل  أنت حسن: فنِقل الفعل من األنفس إليهن فخرجت النفس مفّسرة؛ كما قالوا. لكم عن شىء
ا حّول إىل صاحب الوجه خرج الوجه مفسِّرا ملوِقع الفعل ولو . ولذلك وّحد النفس. ىف األصل للوجه، فلّم
قال اهللا . فتقول قَرِرت به عينا: مجعت لكان صوابا؛ ومثله ضاق به ذراعى، مث حتول الفعل من الذراع إليك

  :؛ وقال الشاعر}ِسىء بِهِم وضاق هبم ذرعا{: وقال. }فكِلى واشرىب وقّرى عينا{: تبارك وتعاىل

  إليك إليك ضاق هبا ذراعا* إذا الّتيَّاُز ذو الَعضالت قلنا 
ذرعا وذراعا ألن املصدر واالسم ىف هذا املوضع يدالّن على معىن واحد، فلذلك كَفَى املصدر من : وإمنا قيل
  .االسم

  
اً  َوالَ ُتْؤُتواْ السُّفََهآَء أَْمَوالَكُُم الَِّتي{   }جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً َواْرُزقُوُهْم ِفيَها َواكُْسوُهْم َوقُولُواْ لَُهْم قَْوالً مَّْعُروف

  
  }...َوالَ ُتْؤُتواْ السُّفََهآَء أَْمَوالَكُُم{: وقوله

وقرأ نافع املدىن . وقيامايقول الىت هبا تقومون قواما } الَِّتي َجَعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً{النساء والصبيان : السفهاء
  .واحد -واهللا أعلم  -واملعىن ) ِقَيما(



، ويقولون ىف مجع األموال وسائر األشياء سوى )الىت(أكثر مما يقولون ) الالتى(والعرب تقول ىف مجع النساء 
  ).الالتى(أكثر مما يقولون فيه ) الىت(النساء 

  
النِّكَاَح فَإِنْ آَنْسُتْم مِّْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَُعواْ إِلَْيهِْم أَْمَوالَُهْم َوالَ َتأْكُلُوَهآ إِْسَرافاً َوبَِداراً  َواْبَتلُواْ الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَُغواْ{

ْم أَْمَوالَُهْم فَأَْشهُِدواْ ْيهِأَن َيكَْبُرواْ َوَمن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروِف فَإِذَا َدفَْعُتْم إِلَ
  }َعلَْيهِْم َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيباً 

  
  }...فَإِنْ آَنْسُتْم مِّْنُهْم ُرْشداً{: وقوله
  ".فإن أَحْستم منهم رشدا"وىف قراءة عبداهللا . فإن وجدمت: يريد

  .يعىن األوصياء واليتامى} فَاْدفَُعواْ إِلَْيهِْم أَْمَوالَُهْم{
  .ال تبادروا كربهم: يقول. ىف موضع نصب) أن(} اراً أَن َيكَْبُرواَْوبَِد{: وقوله
  .يأكل قرضا: يقول. هذا الوصّى} فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروِف{: وقوله

  
  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ِصيٌب مِّمَّا َتَرَك الَْواِلَداِن َواَألقَْرُبونَ ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثَُر لِّلرَِّجالِ َنصيٌِب مِّمَّا َتَرَك الَْواِلَداِن َواَألقَْرُبونَ َوِللنَِّسآِء َن{ 
  }َنِصيباً مَّفُْروضاً 

  
  }...لِّلرَِّجالِ َنصيٌِب{: وقوله

وإمنا نصب النصيب املفروض وهو نعت للنكرة ألنه أخرجه خمرج . }َنِصيباً مَّفُْروضاً{: مث قال اهللا تبارك وتعاىل
لك على حّق : لك علّى حّق حقّا، وال تقول: ولكنه مبنزلة قولك. و كان امسا صحيحا مل ينصبول. املصدر
  .فريضة وفرضا: فاملفروض ىف هذا املوضع مبنزلة قولك. ومثله عندى درمهان هبةً مقبوضة. درمها

  
انَ لَُهنَّ َولٌَد فَلَكُُم الرُُّبُع ِممَّا َتَركَْن ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجكُْم إِنْ لَّْم َيكُْن لَُّهنَّ َولٌَد فَإِن كَ{ 

ا َتَركُْتم مِّن ُيوِصَني بَِهآ أَْو َدْينٍ َولَُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَركُْتْم إِن لَّْم َيكُْن لَّكُْم َولٌَد فَإِن كَانَ لَكُْم َولٌَد فَ لَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ
ُهَما ُتوُصونَ بَِهآ أَْو َدْينٍ َوإِن كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَالَلَةً أَو اْمَرأَةٌ َولَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ َواِحٍد مِّْن َبْعِد َوِصيٍَّة

ْيَر ُمَضآرٍّ َوِصيَّةً مَِّن السُُّدُس فَإِن كَاُنواْ أَكْثََر ِمن ذاِلَك فَُهْم ُشَركَآُء ِفي الثُّلُِث ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى بَِهآ أَْو َدْينٍ غَ
  }اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِليٌم 

  
  }...ُيوَرثُ كَالَلَةً{: وقوله
  .ما خال الولد والوالد: الكاللة



وهلما؛ وهذا جائز؛ إذا جاء حرفان ىف معىن واحد بأو أسندَت التفسري إىل : ومل يقل} َولَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت{: وقوله
؛ تقول ىف الكالموإن ش. أّيهما شئت من كان له أخ أو أخت فليِصلْه، تذهب إىل األخ : ئت ذكرهتما فيه مجيعا

إن يكن غنِيا أو فِقريا فاهللا (وىف قراءتنا . فذلك جائز) فليصلهما(وإن قلت . فليِصلها، تذهب إىل األخت) و(
وىف قراءة عبداهللا . اثنان غري مَوقَّتنيذهب إىل اِجلَماع ألهنما ) فاهللا أوىل هبم(وىف إحدىالقراءتني ) أوىل بِهِما

والسارقون : (فذهب إىل اجلمع ألهنما اثنان غري موقتني، وكذلك ىف قراءته) والذين يفعلون ِمنكم فآذومها(
  ).والسارقات فاقطعوا أمياهنما

  .يوصى بذلك غري مضاّر: يقول} غَْيَر ُمَضآرٍّ{: وقوله
لك درمهان نفقةً إىل : مثل قولك} وِصيةً ِمن اهللا - منهما السُّدسُ ِلكلّ واِحٍد {: ونصب قوله وصية من قوله

  .}نصيبا مفروضا{أهلك، وهو مثل قوله 
  
ا َوذاِلَك الْفَْوزُ ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر خَاِلِديَن ِفيَه{ 
  }يُم الَْعِظ
  

  }}...ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه{: وقوله
  .هذه حدود اهللا : معناه

  
  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ي الُْبُيوَوالالَِّتي َيأِْتَني الْفَاِحَشةَ ِمن نَِّسآِئكُْم فَاْسَتشْهُِدواْ َعلَْيهِنَّ أَْرَبعةً مِّْنكُْم فَإِن َشهُِدواْ فَأَْمِس{  ِت َحتَّى كُوُهنَّ ِف

َواللَّذَانَ َيأِْتَيانَِها ِمنكُْم فَآذُوُهَما فَإِن َتاَبا َوأَْصلََحا فَأَْعرُِضواْ َعْنُهَمآ إِنَّ * َيَتَوفَّاُهنَّ الَْمْوُت أَْو َيْجَعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبِيالً 
  }اللََّه كَانَ َتوَّاباً رَِّحيماً 

  
  }...ةََوالالَِّتي َيأِْتَني الْفَاِحَش{: وقوله

أتيت أمرا عظيما، وأتيت بأمر عظيم، وتكلمت : والعرب تقول) والالتى يأِتني بالفاحشة(وىف قراءة عبداهللا 
ولو كانت فيه الباء لكان } جِئتم شيئا إِدّا{و } لقد جِئِت شيئا فرِّيا{وقال ىف مرمي . كالما قبيحا، وبكالم قبيح

  .صوابا
: قولَه: حَبسن ىف بيوت هلن إذا أتني الفاحشة حىت أنزل اهللا تبارك وتعاىلكن ُي} فأمِسكوهن ِفى البيوِت{: وقوله

  }...َواللَّذَانَ يَأِْتَيانَِها ِمنكُْم فَآذُوُهَما{
  .فنسَحْت هذه األوىل

  
أُْولَاِئَك َيُتوُب اللَُّه َعلَْيهِْم َوكَانَ اللَُّه إِنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ َيُتوُبونَ ِمن قَرِيبٍ فَ{



  }َعِليماً َحِكيماً 
  

  }...ثُمَّ َيُتوُبونَ ِمن قَرِيبٍ{ : وقوله
  .فمن تاب ىف صحَّته أو ىف مرضه قبل أن ينزل به املوت فتوبته مقبوله. قبل املوت: يقول
  .ذنب، ولكن ال يعلمون كُْنه ما فيه كعلم العاِلمال جيهلون أنه } َيْعَملُونَ السُّوَء بَِجَهالٍَة{: وقوله

  
 َوالَ الَِّذيَن َيُموُتونَ َولَْيَسِت التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت َحتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ إِنِّي ُتْبُت اآلنَ{

  }اً أَِليماً َوُهْم كُفَّاٌر أُْولَاِئَك أَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاب
  

  }...َوالَ الَِّذيَن َيُموُتونَ َوُهْم كُفَّاٌر{: وقوله
إن أسلم الكافر ىف مرضه قبل أن ينزل به املوت كان مقبوال، فإذا نزل به : يقول. ىف موضع خفض) الذين(

  .املوت فال توبة
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ن َيأِْتَني الَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َترِثُواْ النَِّسآَء كَْرهاً َوالَ َتْعُضلُوُهنَّ ِلَتذَْهُبواْ بَِبْعضِ َمآ آَتْيُتُموُهنَّ إِالَّ أََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ {

  }لَ اللَُّه ِفيِه َخْيراً كَِثرياً بِفَاِحَشٍة مَُّبيَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَإِن كَرِْهُتُموُهنَّ فََعَسى أَن َتكَْرُهواْ َشْيئاً َوَيْجَع

  }...الَ َيِحلُّ لَكُْم أَن تَرِثُواْ النَِّسآَء كَْرهاً{: وقوله
كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غريها وثب الولد فألقى ثوبه عليها، فتزّوجها بغري مهر إال مهر 

الَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َترِثُواْ النَِّسآَء كَْرهاً َوالَ {: بارك وتعاىلاألول، مث أضرَّ بِها لريثها ما ورثت من أبيه، فأنزل اهللا ت
ولو كانت جزما على ) وال أن تعضلوهّن(وهى ىف قراءة عبداهللا . ىف موضع نصب بأن) تعضلوهن(} َتْعُضلُوُهنَّ

  .النهى كان صوابا
  
  }أََخذْنَ ِمنكُم مِّيثَاقاً غَِليظاً َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى َبْعُضكُْم إِلَى َبْعضٍ َو{ 
  

  }...َوقَْد أَفَْضى َبْعُضكُْم إِلَى َبْعضٍ{: وقوله
  .اإلفضاء أن خيلو هبا وإن مل جيامعها

  .}فإمساك بِمعروٍف أو تسريٌح بإحسان{الغليظ الذى أخذنه قوله تبارك وتعاىل } مِّيثَاقاً غَِليظاً{وقوله 
  
ِتي اُتكُْم َوَبَناُتكُْم َوأََخَواُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوَخاالَُتكُْم َوَبَناُت اَألخِ َوَبنَاُت اُألْخِت َوأُمََّهاُتكُُم الالَُّحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّه{ 

َسآِئكُُم الالَِّتي َدَخلُْتمْ أَْرَضْعَنكُْم َوأََخوَاُتكُم مَِّن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت نِسَآِئكُْم َوَربَاِئُبكُُم الالَِّتي ِفي ُحُجورِكُْم مِّن نِّ



كُْم َوأَن َتْجَمُعواْ َبْيَن اُألْخَتْينِ بِهِنَّ فَإِن لَّْم َتكُوُنواْ َدَخلُْتْم بِهِنَّ فَالَ ُجَناَح َعلَْيكُْم َوَحالَِئلُ أَْبَناِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَْصالَبِ
  }يماً إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوراً رَِّح

  
  }...َوأَن َتْجَمُعواْ َبْيَن االْخَتْينِ{: وقوله

  .واجلمع بني األختني: أن ىف موضع رفع؛ كقولك
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ا َوَراَء ذَِلكُْم أَن َتْبَتُغواْ َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّسآِء إِالَّ َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِكَتاَب اللَِّه َعلَْيكُْم َوأُِحلَّ لَكُْم مَّ{ 
 ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما َتَراَضْيُتْم بِأَْمَواِلكُْم مُّْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني فََما اْسَتْمَتْعُتْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَرِيَضةً َوالَ

  }يماً َحِكيماً بِِه ِمن َبْعِد الْفَرِيَضِة إِنَّ اللََّه كَانَ َعِل
  

  }...َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّسآِء{: وقوله
وقد . والنصب ىف احملصنات أكثر. ذوات األزواج الىت أحصنهّن أزواجهن: واحملصنات. العفائف: احملصنات

هذا احلرف الواحد؛ ألهنا } واحملَصنات من الّنساء{بالكسر ىف القرآن كله إال قوله " احملصنات: "روى علقمة
  .إذا كان هلا زوج ىف أرضها استربأَْتها حبيضة وحلَّت لك: يقول. ذات الزوج من سبايا املشركني

. عليكم كتاب اهللا: معناه: وقد قال بعض أهل النحو. كتابا من اهللا عليكم: كقولك} ِكتاَب اللَّه عليكم{وقوله 
وهو جائز كأنه منصوب بشىء . زيدا عليك، أو زيدا دونك: وقلّما تقول العرب. واألّول أشبه بالصواب

  :مضمر قبله، وقال الشاعر
  إىن رأيت الناس َيْحَمُدونكا* يأيُّها املائُح َدلْوى دونكا 

وتنصب الدلو مبضمر ىف . الليلُ فبادروا، والليلَ فبادروا: والعرب تقول. زيد فاضربوه: الدلو رفع، كقولك
  .دونك دلوى دونك: اخللفة كأنك قلت

  .ما سوى ذلكم: يقول} لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُْم َوأُِحلَّ{: وقوله
  .سواه: يريد} َوَيكْفُرون مبا َوراَءه{: وقوله
أحل اهللا لكم : ، وإن شئت كانت خفضا، يريد)ما(يكون موضعها رفعا؛ يكون تفسريا لـ } أن َتْبَتُغوا{: وقوله

  .وإذا فقدت اخلافض كانت نصبا. ما وراء ذلكم ألن تبتغوا
  .واملسافحة الزنا. أن تبتغوا احلالل غري الزنا: يقول} مُّْحِصنَِني{ :وقوله

اِتكُُم الُْمْؤِمَناِت َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع ِمنكُْم طَْوالً أَن َينِكَح الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمَناِت فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُم مِّن فََتَي{ 
هِنَّ َوآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِالَْمْعُروِف ُمْحَصَناٍت غَْيَر َواللَُّه أَْعلَُم بِإَِميانِكُْم َبْع ُضكُْم مِّن َبْعضٍ فَانِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِل

َعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْح َعذَابِ َصَناِت ِمَن الُْمَساِفَحاٍت َوالَ ُمتَِّخذَاِت أَْخَداٍن فَإِذَآ أُْحِصنَّ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فَ
  }ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي الَْعَنَت ِمْنكُْم َوأَن َتْصبُِرواْ َخْيٌر لَّكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم 

  



  }...ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي الَْعَنَت ِمْنكُْم{: وقوله
  .وأن تتركوا تزوجيهن أفضل: مث قال. إمنا يرخص لكم ىف تزويج اإلماء إذا خاف أحدكم أن يفجر: يقول

  
  }يٌم ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم َوَيْهِدَيكُْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم َوَيُتوَب َعلَْيكُْم َواللَُّه َعِليٌم َحِك{ 
  

  }...ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم{: وقوله
معىن كى ىف موضع أن ىف والعرب جتعل الالم الىت على } واهللا ُيرِيُد أن يتوَب عليكم{وقال ىف موضع آخر 

وأمرتك لتقوم؛ قال اهللا تبارك ، وأمرتك أن تقوم، أردت أن تذهب، وأردت لتذهب: فتقول. أردت وأمرت
وقال } قل إِىن أُِمرت أن أكون أّول من أسلم{وقال ىف موضع آخر } وأُِمرنا ِلُنْسِلم ِلربِّ الَعاِملني{وتعاىل 

وأردت ألهنما يطلبان املستقبل ) أمرتك(منا صلحت الالم ىف موضع أن ىف وإ} أن يطِفئوا{و } يرِيدون ِليطِفئوا{
ىف ) أن(فلما رأوا . أمرتك أن تقوم، وال يصلح أمرتك أن قمت: وال يصلحان مع املاضى؛ أال ترى أنك تقول

وا بني ورمبا مجع. غري هذين تكون للماضى واملستقبل استوثقوا ملعىن االستقبال بكى وبالالم الىت ىف معىن كى
  :ثالثهن؛ أنشدىن أبو ثروان

  وَمْن ذا الذى ُيْعطَى الكمالَ فَيكْملُ* أردت لكيما ال ترى ىلَ َعثَْرةً 

  :وقال اآلخر ىف اجلمع بينهن} ِلكيال َتأَْسْوا على ما فاتكم{: وقال اهللا تبارك وتعاىل) بني الالم وبني كى(فجمع 
  ّنا ببيداَء بلقعفتتركَها َش* أردَت لكيما أن َتطَري بِقْربىت 

  :وإمنا مجعوا بينهّن التفاقهّن ىف املعىن واختالف لفظهن؛ كما قال رؤبة
  *بِغريِ ال َعْصٍف وال اْصِطراِف * 

) ال ما إن رأيت مثلك: (ورمبا مجعوا بني ما وال وإن الىت على معىن اجلحد؛ أنشدىن الكسائى ىف بعض البيوت
  .فجمع بني ثالثة أحرف

مما يطلب املستقبل؛ أنشدىن األنفّى من بىن أنف ) أردت وأمرت(فيما أشبه ) أن(ب الالم مكان ورمبا جعلت العر
  :الناقة من بىن سعد

ْه* أمل تسأَلِ األنفىَّ يوَم َيُسوقىن    وَيْزعم أىن ُمْبِطلُ القولِ كاِذُب
  ليضحك مىن أو ليْضحك صاحبُْه* أحاولَ إعناتى مبا قال أم رجا 

الىت تدخل مع الظّن تكون مع املاضى ) أَن(وذلك أنّ . ظننت لتقوم: وال جيوز. ك مىنرجا أن يضح: والكالم
ام زيد، ومع املستقبل، فتقول) أن قد(أظّن : فتقول. من الفعل أظّن : أظّن أن سيقوم زيد، ومع األمساء فتقول: ق
) أن(وكلما رأيت . هفلم جتعل الالم ىف موضعها وال كى ىف موضعها إذ مل تطلب املستقبل وحد. أنك قائم

  .تصلح مع املستقبل واملاضى فال ُتدخلنَّ عليها كى وال الالم
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  



ِه َناراً َوكَانَ ذاِلَك َعلَى اللَِّه َيِسرياً {    }َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك ُعْدَواناً َوظُلْماً فََسْوَف ُنْصِلي
  

  }...َناراً فََسْوَف ُنْصِليِه{: وقوله
: َتصليه على النار، وكأنّ أصليت: وكأنّ َصلَْيت. َنْصِليه، ومها لغتان، وقد قرئتا، من َصلَْيُت وأَصليت: وتقرأ

  .جعلته يصالها
  
  }إِن َتْجَتنُِبواْ كَبَآِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوُنْدِخلْكُْم مُّْدَخالً كَرِمياً { 
  

  }...َوُنْدِخلْكُْم مُّْدَخالً كَرِمياً{: وقوله

َمدخال : ومن قال. وإدخال صدق} أَْدخلىن مَُْدَخل صدق وأخرجىن مَُْخَرج صدق{: وَمدخال، وكذلك
وقد يكون إذا كان مفتوحا أن . أدخلىن دخول صدق وأخرجىن خروج صدق: وَمخرجا وَمنزال فكأنه بناه على

ورمبا فتحت . ولو فتحت امليم كانت كالدار والبيت} رّب أنزلىن َمنزِال مباركا{: ا قاليراد به املنزل بعينه؛ كم
  :من ذلك قوله. العرب امليم منه، وال يقال ىف الفعل منه إأل أفعلت

  *َمبْصبح احلمد وحيث ُيمسى * 
  :وقال اآلخر

  باخلري صّبحنا رىب ومسَّانا* احلمد هللا ممسانا ومَُْصَبحنا 
  .لوأنشدىن املفضَّ

  جواد احملثّة واملَْرود* واعددت للحرب وثّابة 
ا ظهرت الواو ىف املُرود ظهرت ىف املَرود كما قالوا. فهذا مما ال يبىن على فعلت، وإمنا يبىن على أرودت : فلّم

  .َمْصبح وبناؤه أصبحت ال غري
  
لرَِّجالِ َنِصيٌب مِّمَّا اكَْتَسُبواْ َوِللنَِّسآِء َنِصيٌب مِّمَّا اكَْتَسْبَن َوالَ َتَتَمنَّْواْ َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه َبْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ لِّ{ 

  }َواْسأَلُواْ اللََّه ِمن فَْضِلِه إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليماً 
  

ِه َبْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ{: وقوله   }...َوالَ َتَتَمنَّْواْ َما فَضَّلَ اللَُّه بِ
ليتنا كنا رجاال فجاهدنا وغزونا وكان : وإمنا قالت أم َسلَمة وغريها. حمّرم؛ إمنا هو من اهللا أدب ليس هذا بنهى

ال يتمنني أحدكم مال أخيه، : وقد جاء} َوالَ َتَتَمنَّْواْ َما فَضَّلَ اللَُّه{لنا مثل أجر الرجال، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 
  .اللهّم ارزقىن، اللهّم أعطىن: ولكن ليقل

  
  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاتٌ الرِّجَالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّسآِء بَِما فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ َوبَِمآ أَْنفَقُواْ ِمْن أَْمَواِلهِْم { 
ونَ ُنُشوَزُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمَضاجِعِ َواْضرُِبوُهنَّ فَإِنْ َحاِفظَاٌت لِّلَْغْيبِ بَِما َحِفظَ اللَُّه َوالالَِّتي َتَخافُ

اً كَبِرياً    }أَطَْعَنكُْم فَالَ َتْبُغواْ َعلَْيهِنَّ َسبِيالً إِنَّ اللََّه كَانَ َعِلّي
  

  }...فَالصَّاِلَحاُت{: وقوله
القراءة } بَِما َحِفظَ اللَُّه{: وقوله. الت ىف مجع فاعلةتصلح فواعل وفاع) فالصواحل قوانت(وىف قراءة عبداهللا 

مبا َحفظ (وبعضهم يقرأ . حافظات لغيب أزواجهن مبا حفظهن اللُّه حني أوصى هبن األزواج: ومعناه. بالرفع
مبا أرضى : حافظات للغيب بالذى حيفظ اللَّه؛ كما تقول: فنصبه عل أن جيعل الفعل واقعا؛ كأنك قلت) اللَّه
ولست أشتهيه؛ ألنه ليس بفعل لفاعل معروف، وإمنا هو . ه، فتجعل الفعل ملا، فيكون ىف مذهب مصدراللَّ

  .كاملصدر
  .ال تبغوا عليهن ِعلَال: يقول} فَالَ َتْبُغواْ َعلَْيهِنَّ َسبِيالً{: وقوله
هى كالظن؛ ألن الظانّ كالشاّك و. تعلمون: جاء التفسري أن معىن ختافون} َوالالَِّتي َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ{: وقوله

أما واهللا لقد خفت : فلذلك ضارع اخلوف الظّن والعلم؛ أال ترى أنك تقول للخرب يبلغك. واخلائف قد يرجو
  :ولذلك قال الشاعر. ظننت ذلك، فيكون معنامها واحدا: ذاك، وتقول

  أخاف إذا ما مُِتُّ أنْ ال أذوقها* وال تدِفَننِّى بالفَالة فإنىن 
  :اآلخروقال 

  وما خفت يا سالّم أنك عائىب* أتاىن كالم عن ُنَصْيب يقوله 
أمرت بالسواك حىت : ونقلنا ىف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. وماظننت أنك عائىب: كأنه قال

  .حىت ظننت ألدردن: كقولك. خفُت َألْدَرَدن

ْهِلَهآ إِن ُيرِيَدآ إِْصالَحاً ُيَوفِّقِ اللَُّه َبْيَنُهَمآ إِنَّ اللََّه َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق َبْينِهَِما فَاْبَعثُواْ {  َحكَماً مِّْن أَْهِلِه َوَحكَماً مِّْن أَ
  }كَانَ َعِليماً َخبِرياً 

  
  }...فَاْبَعثُواْ َحكَماً مِّْن أَْهِلِه َوَحكَماً مِّْن أَْهِلَهآ{: وقوله
فينبغى للحكم أن يأتى الرجل . ملرأة ليعلما من أيهما جاء النشوزحكما من أهل الرجل وحكما من أهل ا: يقول

ويقول حكم . ال واهللا ماىل فيها حاجة، علم أن النشوز جاء من قبله: فينتظر ما عنده هل يهوى املرأة، فإن قال
اهللا، إن كان  أنت ظامل أنت ظامل اتق: املرأة هلا مثل ذلك، مث يعلمامها مجيعا على قدر ذلك، فيأتيا الزوج فيقوال

  .إذا فعال هذا الفعل} إِن ُيرِيَدآ إِْصالَحاً ُيَوفِّقِ اللَُّه َبْيَنُهَمآ{فذلك قوله . ظاملا
  
الْقُْرَبى ِكنيِ َوالَْجارِ ِذي َواْعُبُدواْ اللََّه َوالَ ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاً َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاناً َوبِِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَسا{ 

  }انَ ُمْخَتاالً فَُخوراً َوالْجَارِ الُْجُنبِ َوالصَّاِحبِ بِاجلَْنبِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ َمن كَ
  



  }...َواْعُبُدواْ اللََّه َوالَ ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاً َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحَساناً{: وقوله
ولو رفع اإلحسان } وقضى ربُّك أالّ َتْعُبدوا إال إّياه وبالوالدين إحسانا{ومثله . أمرهم باإلحسان إىل الوالدين

  .أحِسْن إىل أخيك، وإىل املسىء اإلساءة: بالباء إذ مل يظهر الفعل كان صوابا؛ كما تقول ىف الكالم
ُتق املصاحفمصاحف أهل (وىف بعض . باخلفض} َوالَْجارِ ِذي الْقُرَْبى{ . مكتوبة باأللف) ذا القرىب) (الكوفة وُع

حافظوا على الصلواِت والصالَة {فيكون مثل قوله ) واجلاَر ذا القرىب(فينبغى ملن قرأها على األلف أن ينصب 
  .يضمر فعال يكون النصب به} الوسطى

  .الضيف: }َواْبنِ السَّبِيلِ{الرفيق : }جلَْنبِوَالصَّاِحبِ بِا{اجلار الذى ليس بينك وبينه قرابة : }َوالَْجارِ الُْجُنبِ{
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ْيطَانُ لَُه قَرِيناً فََسآَء ِقرِيناً َوالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم رِئَآَء النَّاسِ َوالَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَ بِالَْيْومِ اآلِخرِ َوَمن َيكُنِ الشَّ{ 
{  

  }...فََسآَء ِقرِيناً{ : وقوله
وبناء نعم وبئس وحنومها أن } كَُبر مقتا{و } وساءت مصريا{وكذلك . نعم رجال، وبئس رجال: مبنزلة قولك

وما أضيف . ينصبا ما وليهما من النكرات، وأن يرفعا ما يليهما من معرفة غري مَوقّتة وما أضيف إىل تلك املعرفة
  .النصبإىل نكرة كان فيه الرفع و

وساءت {نِعمت منزال، كما قال : الدار منزل ِصدق، قلت: فإذا مضى الكالم مبذكر قد جعل خربه مؤنثا مثل
بِئس املنزل : وساء مصريا، وحسن مرتفقا، لكان صوابا؛ كما تقول: ولو قيل} حسنت مرتفقا{وقال } مصريا

ا كان : فالتذكري والتأنيث على هذا؛ وجيوز. النار، ونعم املنزل اجلنة نعمت املنزل دارك، وتؤنث فعل املنزل مل
  :وقال ذو الرمَّة. نعم الدار منزلك، فتذكّر فعل الدار إذ كانت وصفا للمنزل: وكذلك تقول. وصفا للدار

  دعائَم الزَّورِ نِعمت زورُق البلد* أو ُحرَّةٌ َعْيطَل ثْبجاُء ُمْجِفرةٌ 
ا ونعموا قوما: ئس رجلني، وللقوموجيوز أن تذكر الرجلني فتقول بِئسا رجلني، وبِ وكذلك اجلمع من . نِعم قوم

وإمنا وحَّدوا الفعل وقد جاء بعد األمساء ألن بئس ونعم داللة على مدح أو ذّم مل يرد منهما مذهب . املؤنث
وقال . ورمبا قيل ىف غريها مما هو ىف معىن بئس ونعم. فهذا ىف بئس ونعم مطرد كثري. مثل قاما وقعدا، الفعل

أضِمر حاد هبن أبياتا، وليس ها : وكان الكسائّى يقول. قلت أبياتا جاد أبياتا، فوّحد فعل البيوت: بعض العرب
ا فيه   .هنا مضمر إمنا هو الفعل وم

  

إمنا وحد الرفيق وهو صفة جلمع ألن الرفيق والربيد والرسول تذهب به العرب } وَحُسَن أولئك رفيقا{: وقوله
حسن أولئك : وال جيوز ىف مثله من الكالم أن تقول} وَحُسن أولِئك رفيقا{فلذلك قال . إىل الواحد وإىل اجلمع

رجال، وال قبح أولِئك رجال، إمنا جيوز أن توحد صفة اجلمع إذا كان امسا مأخوذا من فعل ومل يكن امسا مصرحا؛ 
  :مثل رجل وامرأة، أال ترى أن الشاعر قال



  جاعوا فشّر جِياع وإذا هم* وإذا ُهُم طِعموا فأألم طاعم 
كذلك، وقد رفعها بعضهم ومل جيعل قبلها ضمريا تكون الكلمة } كَُبَرْت كَلمةً َتْخُرُج ِمْن أَفَْواِههِم{: وقوله

أى كربت } وُيْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولَداً{: فإذا نصبت فهى خارجة من قوله. خارجة من ذلك املضمر
  .هذه كلمة

  
  }اللََّه الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َوإِن َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها َوُيْؤِت ِمن لَُّدْنُه أَْجراً َعِظيماً  إِنَّ{ 
  

  }...َوإِن َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها{: وقوله
وإن {وهو مثل قوله . وإن شئت رفعت احلسنة ومل تضمر شيئا. اسم مرفوع) تك(ينصب احلسنة ويضمر ىف 

  }ذُو ُعْسَرٍة فََنظَرة إىل َمْيسرةكانَ 
  
  } َيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَعَصُواْ الرَُّسولَ لَْو ُتَسوَّى بِهُِم اَألْرُض َوالَ َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثاً{ 
  

  }...اَألْرُض َيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَعَصُواْ الرَُّسولَ لَْو ُتَسوَّى بِهُِم{: وقوله

كوىن : وإمنا متّنوا ذلك ألن الوحوش وسائر الدواب يوم القيامة يقال هلا. لو يسوون بالتراب: ومعناه) وتسوى(
واهللا ما كنا : تعالوا فلنقل إذا سئلنا: ترابا، مث حييا أهل اجلنة، فإذا رأى ذلك الكافرون قال بعضهم لبعض

فهنالك يوّدون أهنم كانوا . واههم وأِذن جلوارحهم فشهدت عليهممشركني، فإذا سِئلوا فقالوها خِتم على أف
يومئذ ال يكتمون اهللا حديثا : إمنا املعىن: ويقال. فكتمان احلديث ههنا ىف التمىن. ترابا ومل يكتموا اهللا حديثا

  .ويودون لو تسوى هبم األرض
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
لٍ َحتَّى آَمُنواْ الَ َتقَْرُبواْ الصَّالَةَ َوأَنُْتْم ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُمواْ َما َتقُولُونَ َوالَ ُجُنباً إِالَّ َعابِرِي َسبِي َيا أَيَُّها الَِّذيَن{ 

رٍ أَْو َجآَء أََحٌد مِّْنكُْم مِّن الَْغآِئِط أَْو الََمْسُتُم ا لنَِّسآَء فَلَْم َتجُِدواْ َمآًء فََتَيمَُّمواْ َتْغَتِسلُواْ َوإِنْ كُْنُتْم مَّْرَضى أَْو َعلَى َسفَ
  }َصِعيداً طَيِّباً فَاْمَسُحواْ بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِدَيكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُّواً غَفُوراً 

  
  }... الَ َتقَْرُبواْ الصَّالَةَ َوأَْنُتْم ُسكَاَرى{: وقوله

ربوا وحضروا الصالة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه نزلت ىف نفر من أصحاب حمممد صلى اهللا عليه وسلم ش
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن } الَ َتقَْرُبواْ الصَّالَةَ{فأنزل اهللا تبارك وتعاىل . وسلم قبل حترمي اخلمر
  .صلّوها ىف رحالكم

  }َحتَّى َتْغَتِسلُواْ{أى ال تقربوها ُجُنباً } َوالَ ُجُنباًً{مث قال 



اء: يقول} إِالَّ َعابِرِي َسبِيلٍ{فقال مث استثىن    إال أن تكونوا مسافرين ال تقدرون على امل
وليس التيمم إال ضربة للوجه وضربة لليدين . أن تقصد الصعد الطّيب حيث كان: والتيمم} فََتَيمَُّمواْ{مث قال 

  .للجنب وغري اجلنب

  }ِكَتابِ َيْشَتُرونَ الضَّالَلَةَ َوُيرِيُدونَ أَن َتِضلُّواْ السَّبِيلَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتواْ َنِصيباً مَِّن الْ{ 
  

  }...أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتواْ{: وقوله
  .أما ترى، أما تعلم: وقد يكون ىف العربية. أمل خترب: ىف عامة القرآن} أَلَْم َتَر{

  
ا َوَعَصْيَنا َواْسَمْع غَْيَر ُمْسَمعٍ َوَراِعَنا لَّياً بِأَلِْسَنِتهِمْ مَِّن الَِّذيَن َهاُدواْ ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم {  َعن مََّواِضِعِه َوَيقُولُونَ َسِمْعَن

ُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم َم َولَِكن لََّعَنَوطَْعناً ِفي الدِّينِ َولَْو أَنَُّهْم قَالُواْ َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا َواْسَمْع َواْنظُْرَنا لَكَانَ َخْيراً لَُّهْم َوأَقَْو
  }فَالَ ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً 

  
  }...مَِّن الَِّذيَن َهاُدواْ ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم{: وقوله

} مَِّن الَِّذيَن َهاُدواْ ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم{، }أمل تر إىل الذين أوتوا نِصيبا من الكتاب{أن شئت جعلتها متصلة بقوله 
وذلك من كالم . من الذين هادوا من حيرفون الكلم: منقطعة منها مستأنفة، ويكون املعىنوإن شئت كانت 

ال يقوله: فيقولون. ىف مبتدأ الكالم) من(أن يضمروا : العرب بعض ملا ) ِمن(وذلك أن . منَّا يقول ذلك، ومنا 
وإِنْ ِمْنكُْم {وقال } الَّ لَُه َمقاٌم َمْعلُوموما ِمّنا إِ{: هى منه، فلذلك أدَّت عن املعىن املتروك؛ قال اهللا تبارك وتعاىل

  :وقال ذو الرمَّة} إِال وارِدها
  وآخُر يثْنِى َدْمَعة العني بالَْهْملِ* فظلّوا ومنهم دمعه سابٌِق له 

ىف شىء من الصفات إال على املعىن الذى نبأتك به، وقد ) من(وال جيوز إضمار . منهم من دمعه سابِق: يريد
  :ولست أشتهيها، قال) ىف(ىف  قاهلا الشاعر

  َيفُْضلها ىف حسب وِميسم* لو قلت ما ىف قومها مل تأْمث 

أنه بعض ما أضيفت إليه؛ أال ترى أنك ) من(ألنك جتد معىن ) ىف(وإمنا جاز ذلك ىف . لغة) تيثم(ويروى أيضا 
دون ذلك، فكأنك قلت يقول ذلك؛ وأنت تريد ىف  ىف الدار: منا، وال جيوز أن تقول: تقول؛ فينا صاحلون وفينا 

  .إىل جنس املتروك) ىف(الدار من يقول ذلك، إمنا جيوز إذا أضفت 
  .فذلك اللّى. يوجهوهنا إىل شتم حممد صلى اهللا عليه وسلم) وراِعنا(ويقولون : يعنِى} لَّياً بِأَلِْسَنتِهِْم{: وقوله
  .أى أعدل} َوأَقَْوَم{: وقوله

  
  )النساء  (املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ا ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء َوَمن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَر{  يماً إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َم   }ى إِثْماً َعِظ



  
  }...إِنَّ اللََّه الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه{: وقوله

إن اهللا ال : افض فتنصبها؛ يكون ىف مذهب جزاء؛ كأنك قلتفإن شئت جعلتها ىف مذهب خفض مث تلقى اخل
  .يغفر ذنبا مع شرك وال عن شرك

  
  }أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّونَ أَْنفَُسُهْم َبلِ اللَُّه ُيَزكِّي َمن َيَشآُء َوالَ ُيظْلَُمونَ فَِتيالً { 
  

  }...ُهْمأَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّونَ أَْنفَُس{: وقوله
ا : ال، قالوا: هل هلؤالء ذنوب؟ قال: جاءت اليهود بأوالدها إىل النّىب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا فإنا مثلهم م

  .فذلك تزكيتهم أنفسهم. عملناه بالليل كفّر عنا بالنهار، وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل
  .وهو الذى ىف بطن النواة: بني إصبعيك من الوسخ، ويقالالفتيل هو ما فتلت } َوالَ ُيظْلَُمونَ فَِتيالً{: وقوله

  
  }أَْم لَُهْم َنِصيٌب مَِّن الُْملِْك فَإِذاً الَّ ُيْؤُتونَ النَّاَس َنِقرياً { 
  

  }...أَْم لَُهْم َنِصيٌب مَِّن الُْملِْك فَإِذاً الَّ ُيْؤُتونَ النَّاَس َنِقرياً{: وقوله

إذا استؤنف هبا الكالم نصبت الفعل الذى ىف أوله الياء أو التاء أو النون أو ) إذاً(و. النقطة ىف ظهر النواة: النقري
اء أو واو أو مثّ أو . إذا أضربك، إذاً أَْجزَيك: األلف؛ فيقال حرف من حروف النسق، فإن ) أو(فإذا كان فيها ف

و إذا كانتا منها منقولتني وإن شئت جعلت الفاء أو الوا. شئت كان معنامها معىن االستئناف فنصبت هبا أيضاً
ويدلك على ذلك أنه ىف . فال يؤتون الناس نقريا إِذاً: على} فَإِذاً الَّ ُيْؤُتونَ{واملعىن ىف قوله . عنها إىل غريها

ولئن كان هلم، أو ولو كان هلم نصيب ال يؤتون الناس : جواب جلزاء مضمر، كأنك قلت -واهللا أعلم  -املعىن 
هل أنت : وإذا رأيت الكالم تاّما مثل قولك) فإذا ال يؤتوا الناس نقريا(اءة عبداهللا منصوبة وهى ىف قر. إذا نقريا

وكذلك األمر والنهى يصلح ىف . فإذا أضربك، نصبت بإذاً ونصبت جبواب الفاء ونويت النقل: قائم؟ مث قلت
ه فإذاً يكْرُِمك، تريد فهو إيت: ولو شئت رفعت بالفعل إذا نويت النقل فقلت. النصب هبا ونقلها: إذاً وجهان

: وإن شئت. إن تأتىن إذا أُكْرُِمك: وإذا كان قبلها جزاء وهى له جواب قلت. يكرمك إذاً، وال جتعلها جواهبا
. ومن نصب نوى ىف إذاً فاء تكون جوابا فنصب الفعل بإذاً. إذا أُكْرَِمك وأُكْرِْمك؛ فمن جزم أراد أكرِمك إِذاً

وإذا رأيت ىف جواب إِذاً الالم فقد . فأُكرِمك إِذاً: ة إىل آخر الكالم؛ كأنه قالومن رفع جعل إذاً منقول
ا كان َمَعه ِمن إِلٍه إِذاً {من ذلك قوله عّز وجل ). لو(أو ميينا أو ) لئن(أضمرت هلا  ما اّتخذ اللَُّه من ولٍد وم

ومثله . ما إله لذهب كل إله مبا خلقفيه] معه[لو كان : -واهللا أعلم  -واملعىن . }لذهب كُلُّ إِلٍه بِما خلق
لو فعلت : ومعناه} وإِن كادوا لََيفْتنونك عنِ الِذى أَوحينا إِليك ِلتفترَِى علينا غَريه، وإذا الّتَخذوك خِليال{

) إذاً(وإذا أوقعت . ، معناه لو ركنت ألذقناك إِذاً}إِذاً ألذقناك{: مث قال} ِكْدَت تركن{وكذلك قوله . الختذوك
بله اسم بطلت فلم تنصب؛على يف   عل وق



والرفع . إىن إذاً أوِذَيك: نصبت يفعل ورفعت؛ فقلت) إِنّ(وإذا كانت ىف أّول الكالم . أنا إذا أَضرُبك: فقلت
  :جائز؛ أنشدىن بعض العرب

  إِىن إِذاً أهِلَك أو أَطريا* ال تتركنِّى ِفيُهم َشطريا 
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ْضِلِه فَقَْد آَتْيَنآ آلَ إِْبَراِهيَم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوآأَ{  َتْيَناُهْم مُّلْكاً ْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َمآ آَتاُهُم اللَُّه ِمن فَ

  }فَِمْنُهْم مَّْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم مَّن َصدَّ َعْنُه َوكَفَى بَِجَهنََّم َسِعرياً * َعِظيماً 
  

  }...ْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َمآ آَتاُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِهأَ{: وقوله
  .هذا يزعم أنه نّىب وليس له هّم إال النساء: فقالوا، هذه اليهود حسدت النىب صلى اهللا عليه وسلم كثرة النساء

وىف آل إبراهيم سليمان بن داود، وكان له  }فَقَْد آَتْيَنآ آلَ إِْبَراِهيَم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ{فأنزل اهللا تبارك وتعاىل 
  .تسعمائة امرأة، ولداود مائة امرأة

  .فلما تليت عليهم هذه اآلية كذَّب بعضهم وصدَّق بعضهم
  }...فَِمْنُهْم مَّْن آَمَن بِِه{: وهو قوله

  .بالتكذيب واإلعراض} َوِمْنُهْم مَّن َصدَّ َعْنُه{بالنبأ عن سليمان وداود 
  
  }ا الَِّذيَن آَمُنواْ ُخذُواْ ِحذَْركُْم فَانِفُرواْ ثُبَاٍت أَوِ اْنِفُرواْ َجِميعاً َيا أَيَُّه{ 
  

  }...َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُخذُواْ ِحذَْركُْم فَانِفُرواْ ثَُباٍت أَوِ اْنِفرُواْ َجِميعاً{: وقوله
  .اإذا دعيتم إِىل السرايا، أو دعيتم لتنفروا مجيع. ُعَصباً: يقول

  }َعُهْم َشهِيداً َوإِنَّ ِمْنكُْم لََمن لَُّيَبطِّئَنَّ فَإِنْ أََصاَبْتكُْم مُِّصيَبةٌ قَالَ قَْد أَْنَعَم اللَُّه َعلَيَّ إِذْ لَْم أَكُْن مَّ{ 
  

  }...َوإِنَّ ِمْنكُْم لََمن لَُّيَبطِّئَنَّ{: وقوله

وهى صلة ملن على ) لَُيَبطِّئَنَّ(ودخلت الالم ىف . ألخاك إنّ فيها: كما تقول) إنّ(دخلت ملكان ) من(الالم الىت ىف 
والالم ىف النكرات . هذا الذى ليقومنَّ؛ وأرى رجال ليفعلنَّ ما يريد: إِضمارِ شبيه باليمني؛ كما تقول ىف الكالم

واملذهب ىف الرجل والذى . إذا وِصلت أسهل دخوال منها ىف من وما والذى؛ ألن الوقوف عليهن ال ميكن
، ودخلت ) ما(من ذلك، دخلت الالم ىف } وإنّ كُالّ ملا لَُيَوفِّيّنهم{: وقوله. اِحد إذا احتاجا إىل صلةو ملكان إنّ

إن أخاك ليقومّن؛ ألن األخ وزيدا : وال جيوز ذلك ىف عبداهللا، وزيد أن تقول. ىف الصلة كما دخلت ىف ليبطئن
مها وهو متأخر؛ ألن اليمني إذا وقعت بني االسم واخلرب ال حيتاجان إىل صلة، وال تصلح الالم أن تدخل ىف خرب

  .زيد واهللا يكرمك، وال تقول زيد واهللا ليكرمك: بطل جواهبا؛ كما نقول



  
  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َودَّةٌ يالَيَتنِي كُنُت َمَعُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً َولَِئْن أََصاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اهللا لََيقُولَنَّ كَأَن لَّْم َتكُْن َبْيَنكُْم َوَبْيَنُه َم{ 
  

  }...يالَيَتنِي كُنُت َمَعُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً{: وقوله
أفعلَ فهذا نصب كأنه . العرب تنصب ما أجابت بالفاء ىف ليت؛ ألهنا متّن، وىف التمىن معىن يّسرىن أن تفعل ف

وجواب صحيح يكون جلحد ينوى ىف التمّنى؛ ألنّ . دت أن أقوم فيتبَعىن الناسوِد: منسوق؛ كقولك ىف الكالم
أفوز: فاملعىن} يالَيَتنِي كُنُت َمَعُهْم فَأَفُوَز{ما متّنى مما قد مضى فكأنه جمحود؛ أال ترى أن قوله  وقوله . أكن معهم ف

فمن قرأها كذلك } نرّد فال نكذَب بآياِت رّبنا{فاء هى ىف قراءة عبداهللا بال} يا ليتنا ُنَردُّ وال ُنكَذَِّب{ىف األنعام 
فالرفع ىف قراءتنا . وىف قراءتنا بالواو. جاز النصب على اجلواب، والرفع على االستئناف، أى فلسنا نكذب

  .ال يسعىن شىء ويضيَق عنك: أجود من النصب، والنصب جائز على الصرف؛ كقولك

يلِ اللَِّه َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجالِ َوالنَِّسآِء َوالْوِلَْداِن الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنآ أَْخرِْجَنا ِمْن َوَما لَكُْم الَ ُتقَاِتلُونَ ِفي َسبِ{ 
  }َهاِذِه الْقَْرَيِة الظَّاِلمِ أَْهلَُها َواْجَعلْ لََّنا ِمن لَُّدْنَك َوِلّياً َواْجَعلْ لََّنا ِمن لَُّدْنَك َنصِرياً 

  
  }...َوَما لَكُْم الَ ُتقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالُْمْسَتْضَعِفَني{: وقوله

  .ىف موضع خفض) املستضعفني(و
ألنه نعت لألهل، فلما أعاد األهل على القربة كان فعل ما أضيف إليها ) الظامل(خفض } الظَّاِلمِ أَْهلَُها{: وقوله

وىف قراءة . مررت برجلٍ َحَسنٍة عيُنه: داُره، وكما تقولمررت بالرجلِ الواسعِة : مبنزلة فعلها؛ كما تقول
ومثله مما نسب الظلم إىل القرية وإمنا الظلم ألهلها ىف غري موضع ". أخرجنا من القرية اليت كانت ظاملة: "عبداهللا

سل أهل : همعنا} واسألِ القرية الِتى كنا ِفيها{: ومنه قوله} وكَْم ِمن قَْريٍة أهلكناها{من ذلك . من التنزيل
  .القرية

  
ِه ِمْن ِعنِد اللَِّه َوإِن أَْيَنَما َتكُوُنواْ ُيْدرِككُُّم الَْمْوُت َولَْو كُنُتْم ِفي ُبُروجٍ مَُّشيََّدٍة َوإِن ُتِصْبُهْم َحَسَنةٌ َيقُولُواْ َهاِذ{ 

  }ِه فََمالِ هؤالء الْقَْومِ الَ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحِديثاً ُتِصْبُهْم َسيِّئَةٌ َيقُولُواْ َهاِذِه ِمْن ِعنِدَك قُلْ كُلٌّ مِّْن ِعنِد اللَّ
  

  }...ِفي ُبُروجٍ مَُّشيََّدٍة{: وقوله

فجاز التشديد ألن الفعل متفرق ىف . مررت بثياب ُمَصبَّغٍة وأكبشٍ مذّبحٍة: يشّدد ما كان من مجع؛ مثل قولك
 الواحد ويكثر جاز فيه التشديد والتخفيف؛ مثل فإذا أفردت الواحد من ذلك فإن كان الفعل يترّدد ىف. مجع

مررت : وتقول. مررت برجل مشّجج، وبثوب ممّزق؛ جاز التشديد؛ ألن الفعل قد تردد فيه وكثر: قولك
جيوز فيه } وبِئرٍ ُمَعطَّلٍة وقصرٍ َمِشيد{: بكبشٍ مذبوح، وال تقل مذبح ألن الذبح ال يترّدد كترّدد التخرق، وقوله



  .يقاس على هذا ما ورد. التشييد بناء فهو يتطاول ويترّدد التشديد؛ ألن
ِه َوإِن ُتِصْبُهْم َسيِّئَةٌ َيقُولُواْ َهاِذِه ِمْن ِعنِدَك{: وقوله   }...َوإِن ُتِصْبُهْم َحَسَنةٌ َيقُولُواْ َهاِذِه ِمْن ِعنِد اللَّ

ما رأينا رجال أعظم شؤما من هذا؛ نقصت : وذلك أن اليهود ملّا أتاهم النّىب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة قالوا
هذه من عند اهللا، وإن غلت أسعارهم : إن أمطروا وأخصبوا قالوا: فقال اهللا تبارك وتعاىل. مثارنا وغلت أسعارنا

يه وسلم(هذا من ِقبل حممد : قالوا   ).صلى اهللا عل
  .}قُلْ كُلٌّ مِّْن ِعنِد اللَِّه{: وقول اهللا تبارك وتعاىل

وأهنا حرف ىف ) ما(كثرت ىف الكالم، حىت توهَّموا أن الالم متصلة بـ ) فمال(} َمالِ هؤالء الْقَْومِفَ{: وقوله
  .وال تصالِ القراءة ال جيوز الوقف على الالم؛ ألهنا الم خافضة. بعضه

  
  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
َبيََّت طَآِئفَةٌ مِّْنُهْم غَْيَر الَِّذي َتقُولُ َواللَُّه َيكُْتُب َما ُيَبيُِّتونَ فَأَْعرِْض َعْنُهْم  َوَيقُولُونَ طَاَعةٌ فَإِذَا َبَرُزواْ ِمْن ِعنِدَك{ 

  }َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً 
  

  }...طَاَعةٌ{: وقوله

ُروفَةٌقُل الَ ُتقِْسُموا طَا{وكذلك . ِمّنا طاعة، أو أمُرك طاعة: الرفع على قولك : - واهللا أعلم  - معناه } َعةٌ مَّْع
ليست } فأَوىل هلم طاعةٌ وقولٌ معروف{وكذلك الىت ىف سورة حممد صلى اهللا عليه وسلم . مسع وطاعةٌ: قولوا

مسع : وذلك أهنم أنزل عليهم األمر بالقتال فقالوا. هى مرتفعة على الوجه الذى ذكرت لك). هلم(مبرتفعة بـ 
فلو صدقوا اهللا لكان خريا {فقال اهللا تبارك وتعاىل . حممّدا صلى اهللا عليه وسلم غّيروا قوهلم وطاعة، فإذا فارقوا

ولو . وليست فيها واو فيجوَز هذا الوجه) طاعة(وذِكر فيها القتال، وذِكرت : وقد يقول بعض النحويني} هلم
ذكر فيها القتال بالطاعة أو : لىرددت الطاعة وجعلت كأهنا تفسري للقتال جاز رفعها ونصبها؛ أّما النصب فع

  .ذكر فيها القتال ذِكر فيها طاعة: والرفع على. على الطاعة
غري " بّيَت ُمبّيت منهم: "وىف قراءة عبداهللا. القراءة أن تنصب التاء، ألهنا على جهة فََعل} َبيََّت طَآِئفَةٌ{: وقوله

جزمها لكثرة احلركات، فلما . زة وقرأها بيَّْت طائفةوقد جزمها مح. غَّيروا ما قالوا وخالفوا: معناه. الذى تقول
  .سكنت التاء اندغمت ىف الطاء

  
رِ ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َوإِذَا َجآَءُهْم أَْمٌر مَِّن اَألْمنِ أَوِ الَْخْوِف أَذَاُعواْ بِِه َولَْو َردُّوُه إِلَى الرَُّسولِ َوإِلَى أُْوِلي اَألْم{ 

  }ُه ِمْنُهْم َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه الَتََّبْعُتُم الشَّْيطَانَ إِالَّ قَِليالً َيْسَتْنبِطُوَن
  

  }...َوإِذَا َجآَءُهْم أَْمٌر مَِّن اَألْمنِ أَوِ الَْخْوِف{: وقوله



بادر املنافقون إىل االستخبار  هذا نزل ىف سرايا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبعثها، فإذا غَلَبوا أو غُِلبوا
يقول } أَذَاُعواْ بِِه{عن حال السرايا، مث أفشوه قبل أن يفشيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو حيّدثه، فقال 

ولو مل يفعلوا حىت يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذى خيرب به لكان خريا هلم، أو رّدوه إىل . أفشوه
  .}َولَْو َردُّوُه إِلَى الرَُّسولِ َوإِلَى أُْوِلي اَألْمرِ ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه ِمْنُهْم{قوله فذلك . أمراء السرايا

أذاعوا به إال : ويقال. لعلمه الذين يستنبطونه إِال قليال: قال املفسرون معناه} الَتََّبْعُتُم الشَّْيطَانَ إِالَّ قَِليالً{: وقوله
وهو أجود الوجهني؛ ألن علم السرايا إذا ظهر علمه املستنبط وغريه، واإلذاعة قد تكن ىف بعضهم دون . قليال
  .فلذلك استحسنت االستثناء من اإلذاعة. بعض

  
مِّْنَها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ مَّن َيْشفَْع َشفَاَعةً َحَسَنةً َيكُْن لَُّه َنِصيٌب مِّْنَها َوَمن َيْشفَْع َشفَاَعةً َسيِّئَةً َيكُْن لَُّه ِكفْلٌ { 

  }َشْيٍء مُِّقيتاً 
  

  }...َيكُْن لَُّه ِكفْلٌ مِّْنَها{ : وقوله
  .نصيبني: معناه} يؤِتكم ِكفْلَْينِ ِمن رمحِتِه{: ومنه قوله. احلظّ: الِكفل
وجاء ىف . لذى يعطى كل رجل قُوتهاملقّدر واملقتدر، كا: املِقْيت} َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء مُِّقيتاً{: وقوله

  .أن يضيع من ُيِقيت، ويقوت) إمثا(كفى باملرء : احلديث
  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوإِذَا ُحيِّيُتم بَِتِحيٍَّة فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَهآ أَْو ُردُّوَهآ إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِسيباً { 
  
  }...}َوإِذَا ُحيِّيُتم بَِتِحيٍَّة فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَهآ{: هوقول

قيل هذا } أَْو ُردُّوَهآ{فهذه الزيادة . وعليكم ورمحة اهللا: السالم عليكم، فيقول: أى زيدوا عليها؛ كقول القاِئل
  .وعليكم: وأّما أهل الكتاب فال يزادون على. للمسلمني

  
ُه فَلَن ِفِقَني ِفئََتْينِ َواللَُّه أَْركََسُهْم بَِما كََسُبواْ أَُترِيُدونَ أَن َتْهُدواْ َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَمن ُيْضِللِ اللَّفََما لَكُْم ِفي الُْمَنا{ 

  }َتجَِد لَُه َسبِيالً 
  

ِقَني ِفئََتْينِ{: وقوله   }...فََما لَكُْم ِفي الُْمَناِف
فقال . ينة من مكة، مث ضجِروا منها واستومخوها فرجعوا سّرا إىل مكةإمنا كانوا تكلّموا ىف قوم هاجروا إىل املد

تلناهم وسلبناهم، وقال بعض املسلمني: بعض املسلمني أتقتلون قوما على دينكم أن استومخوا : إن لقيناهم ق
  ).فئتني(فذلك قوله . املدينة؛ فجعلهم اهللا منافقني، فقال اهللا فما لكم خمتلفني ىف املنافقني

مالك قائما، كما قال اهللا : بالفعل، تقول) فئتني(فنصب } َودُّوا لو َتكْفُرون كما كَفَروا{تصديقا لنفاقهم  مث قال



فال تبالِ أكان املنصوب معرفة أو نكرة؛ جيوز ىف الكالم أن } فََما ِللِّذيَن كَفَروا ِقبلك ُمْهِطِعني{تبارك وتعاىل 
وكل موضع صلحت فيه فََعل . الذى ينصب بكان وأظّن وما أشبههمامالك الناظَر ىف أمرنا، ألنه كالفعل : تقول

ويفعل من املنصوب جاز نصب املعرفة منه والنكرة؛ كما تنصب كان وأظّن؛ ألهنن نواقص ىف املعىن وإن ظننت 
ما : وال تقل. والعمل ىف هذه األحرف مبا ذكرت لك سهل كثري. ومثل مالِ، ما بالُك، وما شأنك. أهنن تاّمات

ُرك القائَم، وال ما خطُبك القائَم، قياسا عليهن؛ ألهنن قد كثرن، فال يقاس الذى مل يستعمل على ما قد أم
  .أيش عندك؟ وال جيوز القياس على هذه ىف شىء من الكالم: استعمل؛ أال ترى أهنم قالوا

  .}واللَّه َركََسهم{هللا وأّىب وهى ىف قراءة عبدا. رّدهم إىل الكفر: يقول} واهللا أَْركََسُهْم مبا كَسبوا{: وقوله
.  

كُْم أَْو ُيقَاِتلُواْ قَْوَمُهْم إِالَّ الَِّذيَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْيَنُهْم مِّيثَاٌق أَْو َجآُءوكُْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم أَن ُيقَاِتلُو{ 
ْم  اْعَتَزلُوكُْم فَلَْم ُيقَاِتلُوكُْم َوأَلْقَْواْ إِلَْيكُُم السَّلََم فََما َجَعلَ اللَُّه لَكُْم َولَْو َشآَء اللَُّه لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُ فَإِِن 

  }َعلَْيهِْم َسبِيالً 
  

  }...إِالَّ الَِّذيَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْيَنُهْم مِّيثَاٌق{: وقوله
وسلم أالّ يقاتلوه وال يعينوا عليه، فكتبوا صلحا مل حيلّ قتاهلم وال من  إذا واثق القوم النّىب صلى اهللا عليه: يقول

) يصلون(فذلك قوله . اتَّصل هبم، فكان رأيه ىف قتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كرأيهم فال حيلّ قتاله
  .يتصلون هبم: معناه
فذلك معىن . قتالكم أو قتال قومهم ضاقت صدورهم عن: ، يقول}أَْو َجآُءوكُْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم{: وقوله
أتاىن : ، والعرب تقول"حِصرةً صدورهم"وقد قرأ احلسن . أى ضاقت صدورهم} َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم{قوله 

فإذا . فأصبحُت نظرت إىل ذات التنانِريِ: وَسمع الكسائىُّ بعضهم يقول. ذهب عقلُه، يريدون قد ذهب عقله
ألهنا توكيد ) قد مع جحد(ة، إال أن يكون مع كان جحد فال تضمر فيها رأيت فََعل بعد كان ففيها قد مضمر
  .ما ذهبت، وال جيوز ما قد ذهبت: واجلحد ال يؤكَّد؛ أال ترى أنك تقول

  
  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ا ُردُّواْ إِلَى الِْفْتنِِة أُْرِكُسواْ ِفيَِها فَإِن لَّْم َيْعَتزِلُوكُْم َسَتجُِدونَ آَخرِيَن ُيرِيُدونَ أَن َيأَْمُنوكُْم َوَيأَْمُنواْ قَْوَمُهْم كُلَّ َم{ 

َجَعلَْنا لَكُْم َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً َوُيلْقُواْ إِلَْيكُُم السَّلََم َوَيكُفُّواْ أَْيِدَيُهْم فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم َوأُْولَاِئكُْم 
  }مُّبِيناً 

  
  }...َسَتجُِدونَ آَخرِيَن ُيرِيُدونَ أَن َيأَْمُنوكُْم{: قولهو

  .فهؤالء مبنزلة الذين ذكرناهم ىف أن قتاهلم حالل إذا مل يرجعوا. أن يأمنوا فيكم ويأمنوا ىف قومهم: معناه
  



فََتْحرِيُر َرقََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِدَيةٌ مَُّسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِالَّ  َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن َيقُْتلَ ُمْؤِمناً إِالَّ َخطَئاً َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَئاً{ 
ِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوإِن كَانَ ِمن قَْو مٍ َبْيَنكُْم َوَبْيَنُهْم مِّيثَاقٌ أَن َيصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ ِمن قَْومٍ َعُدوٍّ لَّكُْم َوُهَو ُمْؤ

للَِّه َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َمةٌ إِلَى أَْهِلِه َوَتْحرِيُر َرقََبٍة مُّْؤِمَنٍة فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم َشْهَرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ َتْوَبةً مَِّن افَِدَيةٌ مَُّسلَّ
  }َحِكيماً 

  
  }...فََتْحرِيُر َرقََبٍة مُّْؤِمَنٍة{: وقوله

رقبة مؤمنة، أجزأت الصغرية الىت مل : فإن مل يقل. املصلِّية املدرِكة: نةواملؤم. فعليه حترير رقبة: مرفوع على قولك
  .تصلِّ ومل تبلغ

انَ ِمن قَْومٍ َعُدوٍّ لَّكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن{: وقوله فمن قُِتل . كان الرجل يسلم ىف قومه وهم كفّار فيكتم إسالمه} فَإِن كَ
وذلك . تدفع ِديته إىل الكفار فيقَْوْوا هبا على أهل اإلسالم وهو غري معلوم إسالمه من هؤالء أعتق قاتله رقبة ومل

  .فإن كان عهد جرى جمرى املسلم. إذا مل يكن بني قومه وبني النّىب صلى اهللا عليه وسلم عهد
  
لْقَى إِلَْيكُُم السَّالََم لَْسَت ُمْؤِمناً َتْبَتُغونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِذَا َضَربُْتْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََتَبيَُّنواْ َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن أَ{ 

ُه َعلَْيكُْم فَ ا َتْعَملُونَ َعَرَض الَْحَياِة الدُّنَْيا فَِعْنَد اللَِّه َمَغانُِم كَِثَريةٌ كَذاِلَك كُْنُتْم مِّن قَْبلُ فََمنَّ اللَّ َه كَانَ بَِم َتَبيَُّنواْ إِنَّ اللَّ
  }َخبِرياً 

  
  }...ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِذَا َضَرْبُتْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََتَبيَُّنواَْي{: وقوله

ومها متقاربتان ىف ) فََتثَبَُّتوا: وَيقْرأ ان. وكذلك الىت ىف احلجُرات. قراءة عبداهللا بن مسعود وأصحابه -فََتثَبَُّتوا (
  .ال تعجل بإقامة حىت تتبني وتتثبت: تقول للرجل. املعىن
ذكروا أنه رجل سلّم على بعض سرايا املسلمني، } َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّالََم لَْسَت ُمْؤِمناً{: وقوله

  .االستسالم واإلعطاء بيده: والسلم. الَسلَم: وقرأه العامة. فظّنوا أنه عائذ باإلسالم وليس مبسلم فقُِتل
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ْم َوأَْنفُِسهِْم فَضَّلَ اللَُّه الَّ َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُْوِلي الضََّررِ َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْمَوالِهِ{ 

ُه الُْحْسَنى َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الُْمَجاِهِديَن بِأَْمَواِلهِْم َوأَْنفُسِهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً َوكُالًّ  َوَعَد اللَّ
  }الْقَاِعِديَن أَْجراً َعِظيماً 

  
ُر أُْوِلي الضََّررِ{: وقوله نَِني غَْي   }...الَّ َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِم
أوِ {وكما قال } ريِ املغضوبِصراطَ الذين أنعمت عليهم غ{: لتكون كالنعت للقاعدين؛ كما قال) غري(يرفع 

نزلت بعد أن ذكر فضل اجملاهد على القاعد، فكان ) غري(وقد ذِكر أن } التابِِعني غريِ أوِلى اإلْربِة ِمن الرجالِ



بالقاعدين يكاد يوجب الرفع؛ ألن االستثناء ينبغى أن يكون ) غري(إال أنّ اقتران . الوجه فيه االستثناء والنصب
وقد يكون نصبا على أنه حال . ال يستوى احملسنون واملسيئون إال فالنا وفالنا: ىف الكالمفتقول . بعد التمام
جتعل : ولو قرئت خفضا لكان وجها} أُِحلَّْت لكم هبيمةُ األنعامِ إال ما ُيْتلَى عليكم غَري ُمِحلِّى الصيِد{: كما قال

  .من صفة املؤمنني

ظَاِلِمي أَْنفُِسهِْم قَالُواْ ِفيَم كُنُتْم قَالُواْ كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِفي اَألْرضِ قَالْواْ أَلَْم َتكُْن  إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ{ 
  }أَْرُض اللَِّه َواِسَعةً فَُتَهاجُِرواْ ِفيَها فَأُْولَاِئَك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَسآَءْت َمِصرياً 

  
  }...الَْمالِئكَةُ إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم{: وقوله

} إن البقر تشابه علينا{فيكون مثل قوله ، ومل تضمر تاء مع التاء. ىف موضع نصب} َتَوفَّاُهُم{إن شئت جعلت 
وكل موضع اجتمع فيه تاءان جاز فيه إِضمار . إن الذين تتوفاهم املالئكة: وإن شئت جعلتها رفعا؛ تريد

  .}فإن َتَولَّْوا فقد أبلغتكم{ ومثل قوله} لعلكم تذكرون{إحدامها؛ مثل قوله 
  
  }إِالَّ الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجالِ َوالنَِّسآِء َوالْوِلَْداِن الَ َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً َوالَ َيْهَتُدونَ َسبِيالً { 
  

  }...إِالَّ الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجالِ َوالنَِّسآِء{: وقوله
  .}مأواهم جهنم{ ىف موضع نصب على االستثناء من

  
  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
لَى اللَِّه َوَرُسوِلِه َوَمن ُيَهاجِْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفي اَألْرضِ ُمَراغَماً كَِثرياً َوَسَعةً َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيِتِه ُمَهاجِراً إِ{ 

َى اللَِّه َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً ثُمَّ ُيْدرِكُْه الَْمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُر   }ُه َعل
  

  }...َيجِْد ِفي اَألْرضِ ُمَراغَماً كَِثرياً{: وقوله
  .املضطَرب واملذهب ىف األرض: فاملراغَم. ومراغَمة مصدران

لَْيأُْخذُواْ أَْسِلَحَتُهْم فَإِذَا َسَجُدواْ فَلَْيكُوُنواْ ِمن َوإِذَا كُنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالَةَ فَلَْتقُْم طَآِئفَةٌ مِّْنُهْم مََّعَك َو{ 
دَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو َتْغفُلُونَ َوَرآِئكُْم َولَْتأِْت طَآِئفَةٌ أُْخَرى لَْم ُيَصلُّواْ فَلُْيَصلُّواْ َمَعَك َولَْيأُْخذُواْ ِحذَْرُهْم َوأَْسِلَحَتُهْم َو

ْو كَُعْن أَْسِلَحِتكُْم َوأَ ْيلَةً َواِحَدةً َوالَ ُجَناَح َعلَْيكُْم إِن كَانَ بِكُْم أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَ نُتْم ْمِتَعِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم مَّ
  }مَّْرَضى أَن َتَضُعواْ أَْسِلَحَتكُْم َوُخذُواْ ِحذَْركُْم إِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللْكَاِفرِيَن َعذَاباً مُّهِيناً 

  
  }...فَلَْتقُْم{ :وقوله

اء وال ثُمَّ كُسرت فإذا كان معها شىء من هذه احلروف . وكلّ الم أمر إذا استؤنفت ومل يكن قبلها واو وال ف



قالت ) وْهَى(قال ذاك، ) وْهَو(وإمنا ختفيفها مع الواو كتخفيفهم . وقد تكسر مع الواو على األصل. ُسكّنت
لََيقم زيد، وجيعلون الالم منصوبة ىف كل جهة؛ كما : ت فيقولونوبنو ُسلَيم يفتحون الالم إذا استؤنف. ذاك

  .جئت َآلخذ حقّى: نَصبت متيم الم كى إذا قالوا

كما قيل " فلُتصل: "ولو قيل. فلتصل: ومل يقل} لَْم ُيَصلُّواْ{آخرون؛ مث قال : ومل يقل} طَآِئفَةٌ أُْخَرى{: وقوله
اقتتلتا ىف الكالم كان : ولو قيل} ائفتاِن ِمن املؤِمنِني اقتتلواوإنْ ط{: وقال ىف موضع آخر. جلاز ذلك" أخرى"

َحقَّ {وقال . اختصما: ومل يقل} هذاِن َخْصماِن اختصموا ىف ربِّهم{وكذلك قوله . صوابا ِفرقا هدى وفرِيقا 
ه؛ كقول فإذا ذكرت امسا مذكّرا جلمع جاز مجع فعله وتوحيد". عليه الضاللة"وىف قراءة أّىب } عليهم الّضاللة

وكذلك إذا كان االسم مؤّنثا وهو } أم يقولون َنْحن َجميٌع ُمْنَتصر{: وقوله. }وإنا جلميع حاذرون{اهللا تعاىل 
كلّ . وإن شئت مجعته فذكَّرته على املعىن. جلمع جعلت فعله كفعل الواحدة األنثى الطائفة والعصبة والرفقة

  .ذلك قد أتى ىف القرآن
  
الَ َيْرَوالَ َتهُِنواْ ِفي {  ُجونَ َوكَانَ اْبِتَغآِء الْقَْومِ إِن َتكُوُنواْ َتأْلَُمونَ فَإِنَُّهْم َيأْلَُمونَ كََما َتأْلَمونَ َوَتْرُجونَ ِمَن اللَِّه َما 

  }اللَُّه َعِليماً َحِكيماً 
  

  }...َوَتْرُجونَ ِمَن اللَِّه َما الَ َيْرُجونَ{: وقوله
فإذا كان كذلك . ومل جند معىن اخلوف يكون رجاء إال ومعه جحد. افونخت: معىن ترجون: قال بعض املفّسرين

ال {كان اخلوف على جهة الرجاء واخلوف، وكان الرجاء كذلك؛ كقوله تعاىل  قل ِللِذين آمنوا يغِفروا ِللِذين 
ال ختافون هللا : }قاراما لكم ال َتْرجون ِللِّه و{: للذين ال خيافون أيام اهللا، وكذلك قوله: هذه} يرجون أَّياَم اِهللا

  :وقال الراجز. وهى لغة حجازية. عظمة
  أسبعة القت معا أم واحدا* ال ترِجتى ِحني تالقى الذائدا 

  :وقال اهلدىلّ
  وخالفها ىف بيِت ُنوب عواِملِ* إذا لسعته النحلُ مل يرَج لَْسعها 

  .خفتك، وال خفتك وأنت تريد رجوتك: رجوتك وأنت تريد: وال جيوز
  

  )النساء ( الواردة يف آيات سورة  املعاين
  
  }َوَمن َيكِْسْب َخِطيئَةً أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِِه َبرِيئاً فَقَِد اْحَتَملَ ُبْهَتاناً َوإِثْماً مُّبِيناً { 

  }...َوَمن َيكِْسْب َخِطيئَةً أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِِه َبرِيئاً{: وقوله
وذلك جائز أن ُيكَْنى عن الفعلني وأحدمها مؤّنث بالتذكري . اخلطيئة واإلمث؟ وقد ذَكَر" به"كيف قال : يقال

فإن شئت . والتوحيد، ولو كثر جلاز الكناية عنه بالتوحيد؛ ألن األفاعيل يقع عليها فعل واحد، فلذلك جاز
ْوا جتارةً أو لَْهواً وإذا َرأَ{وإن شئت جعلت اهلاء لإلمث خاّصة؛ كما قال . ضممت اخلطيئة واإلمث فجعلته كالواحد



فجعله للتجارة ىف ) وإذا رأوا هلوا أو جتارة انفَضُّوا إليها(وىف قراءة عبداهللا . فجعله للتجارة} انفَضُّوا إِليها
إِن يكن {وقال . ولو ذكّر على نِّية اللهو جلاز. ولو أتى بالتذكري فجِعال كالفعل الواحد جلاز. تقدميها وتأخريها

إن (وىف قراءة أّىب . فلو أتى ىف اخلطيئة واللهو واإلمث والتجارة مثىن جلاز. فثّنى} ا فاللَُّه أَْولَى هبماغَنِّياً أو فَِقري
ا قول أّىب ) إِن يكن غّىن أو فقري فاهللا أوىل هبما(وىف قراءة عبداهللا ) يكن غنِّى أو فقري فاهللا أوىل هبم فإنه ) هبم(فأمَّ

ٍك ىف السمواِت{كقوله  ذهب إىل اجلمع، كذلك جاء ىف قراءة أّىب، ألنه قد } ال ُتْغنِى شفاَعُتهْم وكم ِمن َملَ
أصبح الناس صائما ومفطرا، فأّدى اثنان : ذكرهم مجيعا مث وّحد الغّىن والفقري ومها ىف مذهب اجلمع؛ كما تقول

  .عن معىن اجلمع
  
ةٌ مِّْنُهْم أَن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِالَّ أَْنفَُسُهْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لََهمَّْت طَّآِئفَ{ 

ْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْي   }َك َعِظيماً َشْيٍء َوأَنَزلَ اللَُّه َعلَْيَك الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َت
  

  }...لََهمَّْت طَّآِئفَةٌ{: وقوله
  .لقد مهت طائفة فأضمرت: يريد
  .ُيخطِّئوك ىف حكمك: }أَن ُيِضلُّوَك{: وقوله

فَْعلْ ذاِلَك اْبِتَغآَء الَّ َخْيَر ِفي كَِثريٍ مِّن نَّْجَواُهْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالَحٍ َبْيَن النَّاسِ َوَمن َي{ 
  }ُنْؤِتيِه أَْجراً َعِظيماً  َمْرَضاِت اللَِّه فََسْوَف

  
  }...الَّ َخْيَر ِفي كَِثريٍ مِّن نَّْجَواُهْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة{: وقوله

} وإذْ ُهْم َنجوى{والنجوى هنا رجال؛ كما قال . إال فيمن أمر بصدقة: ىف موضع خفض ونصب؛ اخلفض) من(
وأّما النصب فأن . حينئذ ىف موضع رفع) من(فـ } ثٍةما يكون من جنوى ثال{ومن جعل النجوى فعال كما قال 

  :فإذا استثنيت الشىء من خالفه كان الوجه النصب، كما قال الشاعر. جتعل النجوى فعال
  َعيَّت جوابا وما بالرْبعِ ِمن أحِد* وقفت فيها أَُصيالناً أُسائلها 

ِدوالُنْؤُى كاحلوض باملظل* إِال األوارِىَّ ْألياً ما أُبيِّنها    ومِة اجلَلَ
  :وقد يكون ىف موضع رفع وإن رّدت على خالفها؛ كما قال الشاعر

  إال اليعاِفُري وإالَّ الِعيُس* وبلد ليس بِِه أنيُس 
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }إِن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ إَِناثاً َوإِن َيْدُعونَ إِالَّ َشْيطَاناً مَّرِيداً { 
  

  }...إِن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ إَِناثاً{: وقوله



ِه إِالَّ إَِناثاً{وقد قرأ ابن عباس . الالت والُعزَّى وأشباههما من اآلهلة املؤنثة: يقول مجع الوثن } إِن َيْدُعونَ ِمن ُدونِ
مجع اإلناث، فيكون ) ُدونِه إال أُُنثا إنْ َيْدُعونَ ِمن(وقد قرئت } وإذا الرُُّسلُ أُقَِّتت{فضم الواو فهمزها، كما قال 

  .}كُلُوا ِمْن ثُُمرِه{مثل مجع الثمار والثمر 
  }لََّعَنُه اللَُّه َوقَالَ َألتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيباً مَّفُْروضاً { 
  

  }...َنِصيباً مَّفُْروضاً{: وقوله
  .جعل اهللا له عليه السبيل؛ فهو كاملفروض

ن َيتَِّخِذ الشَّْيطَانَ َوِلّياً مِّن َوُألَمنَِّينَُّهْم َوَألُمَرنَُّهْم فَلَُيَبتِّكُنَّ آذَانَ اَألْنَعامِ َوَألُمَرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اللَِّه َوَمَوُألِضلَّنَُّهْم { 
ْد َخِسَر ُخْسَراناً مُّبِيناً    }ُدوِن اللَِّه فَقَ

  
  }...َوُألِضلَّنَُّهْم{: وقوله

  ".وأُضلهم وأَُمنِّيهم"أُّىب  وىف قراءة
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ُه هللا َوُهَو ُمْحِسٌن واتََّبَع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً َواتََّخذَ اللَّ{    }ُه إِْبَراِهيَم َخِليالً َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممَّْن أَْسلََم َوْجَه
  

  }...ْبَراِهيَم َخِليالًَواتََّخذَ اللَُّه إِ{: وقوله
ما هذه اخلُلَّة؟ فذُِكر أنّ إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم كان يضيف الضيفان ويطعم الطعام، فأصاب : يقول القائل

فبعث إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم إىل خليل له مبصر كانت اِملرية من عنده، . الناس سنةُ جدب فعزَّ الطعام
: قال. إبراهيم ال يريد هذا لنفسه، إمنا يريده لغريه: إلبل ليمريه، فرّدهم وقالفبعث غلمانه معهم الغرائر وا

فاحتملوا من رملها فملئوا الغرائر؛ استحياء من أن يرّدوها فارغة، فُرّدوا . فرجع غلمانه، فمّروا ببطحاء لينة
ّما، وانتبهت والناس على على إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه اخلرب وامرأه نائمة، فوقع عليه النوم َه

افتحوا هذه الغرائر واعتجنوا، ففتحوها فإذا أطيب طعام، فعجنوا : فقالت للخّبازين. الباب يلتمسون الطعام
ِمن أين هذا؟ فقالت امرأة إبراهيم : وانتبه إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم فوجد ريح الطعام، فقال. واختبزوا

يلى اهللا ال من عند : قال فقال إبراهيم. ليلك املصرّىهذا من عند خ: صلى اهللا عليه وسلم هذا من عند خل
  .فذلك ُخلّته: قال. خليلى املصرّى

ا ُيْتلَى َعلَْيكُْم ِفي الِْكَتابِ ِفي َيَتاَمى النِّ{   َسآِء الَّالِتي الَ ُتْؤُتوَنُهنََّوَيْسَتفُْتوَنَك ِفي النَِّسآِء قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفيهِنَّ َوَم
ِقْسِط َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ َما كُِتَب لَُهنَّ َوَتْرغَُبونَ أَن َتنِكُحوُهنَّ َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الْوِلَْداِن َوأَن َتقُوُمواْ ِللَْيَتاَمى بِالْ

  }فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِِه َعِليماً 
  



  }...لَىقُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيْت{: وقوله
وإن شئت . يفتيكم فيهّن ما يتلى عليكم: رفع كأنه قال) ما(فموضع ). قل اهللا يفتيكم فيهّن وما يتلى: معناه(

  .يفتيكم اهللا فيهّن وما يتلى عليكم غريهّن: جعلت ما ىف موضع خفض
} َوأَن َتقُوُمواْ{: لهوقو. يفتيكم فيهّن وىف املستضعفني: ىف موضع خفض، على قوله} َوالُْمْسَتْضَعِفَني{: وقوله

  .ويفتيكم ىف أن تقوموا لليتامى بالقسط: موضع خفض على قوله) أن(
  
ْعِلَها ُنُشوزاً أَْو إِْعَراضاً فَالَ ُجَناَْح َعلَْيهَِمآ أَن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصلْحاً {  َوالصُّلُْح َخْيٌر َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمن َب

  }شُّحَّ َوإِن ُتْحِسُنواْ َوَتتَّقُواْ فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً َوأُْحِضَرِت األْنفُُس ال
  

  }...َخافَْت ِمن َبْعِلَها ُنُشوزاً{: وقوله
ونشوزه أن تكون حتته املرأة . والنشوز هاهنا من الرجل ال من املرأة. والنشوز يكون من ِقبل املرأة والرجل

إىن أريد أن أتزّوج : فينبغى له أن يقول للكبرية. عليها شاّبة فيؤثرها ىف القسمة واجلماعالكبرية فرييد أن يتزوج 
  .عليك شابَّة وأوثرها عليك، فإن هى رضيت صلح ذلك له، وإن مل ترض فلها من القسمة ما للشاّبة

جل بنصيبه من الشابة، وضّنت ضّن الر. إمنا عىن به الرجل وامرأته الكبرية} َوأُْحِضَرِت األْنفُُس الشُّحَّ{: وقوله
  .وإن رضيت باإلمرة: مث قال. الكبرية بنصيبها منه

  
  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ن ُتْصِلُحواْ َعلَّقَِة َوإَِولَن َتْسَتِطيُعواْ أَن َتْعِدلُواْ َبْيَن النَِّسآِء َولَْو َحَرْصُتْم فَالَ َتِميلُواْ كُلَّ الَْمْيلِ فََتذَُروَها كَالُْم{ 
  }َوَتتَّقُواْ فَإِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً 

  
  }...فَالَ َتِميلُواْ كُلَّ الَْمْيلِ{: وقوله

  ).كاملسجونة(وهى ىف قراءة أَُبّى } فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَِة{إىل الشابة، فتهجروا الكبرية كل اهلجر 
  
ّياً أَْو وُنواْ قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط ُشَهَدآَء للَِّه َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَوِ الَْواِلَدْينِ َواَألقَْربَِني إِن َيكُْن غَنَِيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ كُ{ 

ُه أَْولَى بِهَِما فَالَ َتتَّبُِعواْ الَْهَوى أَن َتْعِدلُواْ َوإِن َتلُْوواْ أَْو ُتْعرُِضواْ فَإِنَّ ا ا َتْعَملُونَ َخبِرياً فَِقرياً فَاللَّ   }للََّه كَانَ بَِم
  

  }...كُوُنواْ قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط ُشَهَدآِء للَِّه{: وقوله
وال تنظروا ىف ِغىن الغنِّى وال فقر الفقري؛ فإن اهللا . هذا ىف إقامة الشهادة على انفسهم وعلى الوالدين واألقربني

  .أوىل بذلك
ال : ال تتبعوا اهلوى لتعدلوا؛ كما َتقول: وقد يقال. فرارا من إقامة الشهادة]) لواأن تعِد[فال َتتَّبُِعوا اهلوى (

. وَتلُوا، قد قرئتا مجيعا} َوإِن َتلُْوواْ{وقوله . تتبِعّن هواك لُترِضى ربك، أى إىن أهناك عن هذا كيما ترِضى ربك



مث يتركون اهلمز فيتحّول إعراب اهلمز إىل  فيهمزون الواو النضمامها،) َتلُْؤوا(أرادوا ) تلوا(ونرى الذين قالوا 
أوتتركوه، فهو : عنه} أَْو ُتْعرِضُواْ{تتولَّوه : وإن تلوا ذلك، يريد: إال أن يكون املعىن فيها. الالم فتسقط اهلمزة

  .وجه
  
  }اً لَّْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم َوالَ ِلَيْهِدَيُهْم َسبِيالً إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ ثُمَّ كَفَُرواْ ثُمَّ آَمُنواْ ثُمَّ كَفَُرواْ ثُمَّ اْزَداُدواْ كُفْر{ 

  }...إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ ثُمَّ كَفَُرواْ ثُمَّ آَمُنواْ ثُمَّ كَفَُرواْ{: وقوله
وكفرت  وآمنت اليهود مبوسى. وهم الذين آمنوا مبوسى مث كفرا من بعده بُعَزْير، مث آمنوا بُعَزْير وكفروا بعيسى

  .بعيسى
  .ازدادوا كفرا بكفرهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم: يعىن اليهود} اْزَداُدواْ كُفْراً] ثُمَّ[{: مث قال

  
  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ْم َوإِن كَانَ ِللْكَاِفرِيَن َنِصيٌب قَالُواْ أَلَْم الَِّذيَن َيَتَربَُّصونَ بِكُْم فَإِن كَانَ لَكُْم فَْتٌح مَِّن اللَِّه قَالُواْ أَلَْم َنكُْن مََّعكُ{ 

اللَُّه ِللْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني َنْسَتْحوِذْ َعلَْيكُْم َوَنْمَنْعكُْم مَِّن الُْمْؤِمنَِني فَاللَُّه َيْحكُُم َبْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َولَن َيْجَعلَ 
  }َسبِيالً 

  
  }...ْحوِذْ َعلَْيكُْم َوَنْمَنْعكُْمأَلَْم َنسَْت{: وقوله
أمل نستحوذ عليكم وقد منعناكم، فيكون مثل قوله : ولو نصبت على تأويل الصرف؛ كقولك ىف الكالم. َجْزم

فإن شئت ) ومنعناكم من املؤمنني(وهى ىف قراءة أُّىب } وملّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذين جاَهدوا ِمْنكم وَيْعلََم الصابرين{
أما : كأنه قال} أَلَْم{وإن شئت جعلته مردودا على تأويل " وقد كنا منعناكم"ىف تأويل " ومنعناكم"جعلت 

  ).أَلَْم ُتْنهَيا عن ِتلْكُما الّشَجَرِة وِقيلَ لكما(وىف قراءة أُّىب . استحوذنا عليكم ومنعناكم
  
  }َتجَِد لَُهْم َنِصرياً  إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك اَألْسفَلِ ِمَن النَّارِ َولَن{ 
  

  }...ِفي الدَّْرِك اَألْسفَلِ ِمَن النَّارِ{: وقوله
  .يقال الدْرك، والدَرك، أى أسفل َدَرج ىف النار

  
ُه  َنيإِالَّ الَِّذيَن َتاُبواْ َوأَْصلَحُواْ َواْعَتَصُمواْ بِاللَِّه َوأَْخلَُصواْ ِديَنُهْم للَِّه فَأُْولَاِئَك َمَع الُْمْؤِمنِ{  َوَسْوَف ُيْؤِت اللَّ

  }الُْمْؤِمنَِني أَْجراً َعِظيماً 

  }...فَأُْولَاِئَك َمَع الُْمْؤِمنَِني{: وقوله
  ).من املؤمنني: (جاء ىف التفسري



  
  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميعاً َعِليماً الَّ ُيِحبُّ اللَُّه الْجَْهَر بِ{    }السُّوِء ِمَن الْقَْولِ إِالَّ َمن 
  

  }...الَّ ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّوِء ِمَن الْقَْولِ إِالَّ َمن ظُِلَم{: وقوله
ا ) من( وإن شئت جعت. ىف الوجهني نصبا على االستثناء على االنقطاع من األّول) َمْن(وقد يكون . وظَلََم رفع

وهو الضيف إذا أراد النزول . ال حيبُّ اهللا أن جيهر بالسوء من القول إال املظلوم: فيكون املعىن) ظُلم(إذا قلت 
ظلمه، ورّخص له أن يذكره مبا فعل؛ ألنه منعه حقَّه الَّ ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّوِء {ويكون . على رجل فمنعه فقد 

لئالّ يكونَ ِللناسِ عليكم {إال الظامل فدعوه، فيكون مثل قول اهللا تبارك وتعاىل : تاما، مث يقولكالما } ِمَن الْقَْولِ
ال حجَّة له، وكأنه قال إال َمْن ظلم فَخلُّوه} ُحّجة إِال اِلذين ظَلَموا فذكِّر إمنا أنت {وهو مثل قوله . فإن الظامل 

وليس . وليست فيه أمساء} إمنا أنت ُمذَكّر{فاالستثناء من قوله  }إِال َمْن َتَولَّى وكفر{مث استثىن فقال } ُمذَكِّر
: شىء ظاهر قولك) األمساء ليس قبلها(ومثله ّمما جيوز أن يستثىن } لَْسَت َعلَْيهم مبصيطر{االستثناء من قوله 

بله شىء من فجاز استثناء الرجل ومل يذكر ق. إىن ألكره اخلصومة واِملَراء، اللهم إالَّ رجال يريد بذلك اهللا
  .األمساء؛ ألن اخلصومة واِملَراء ال يكونان إال بني اآلدميّين

  
ا غُلٌْف َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها فَبَِما َنقِْضهِم مِّيثَاقَُهْم َوكُفْرِِهم َبآَياِت اللَِّه َوقَْتِلهُِم اَألْنبَِيآَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوقَْوِلهِْم قُلُوُبَن{ 

  }ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً  بِكُفْرِِهْم فَالَ
  

  }...قُلُوُبَنا غُلٌْف{: وقوله

فقال اهللا تبارك وتعاىل ) حممد صلى اهللا عليه وسلم(أى أوعية للعلم تعلمه وتعقله، فما لنا ال نفهم ما يأتى به 
  .}َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم فَالَ ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً{

  
ُه َولَاِكن ُشبَِّه لَُهَوقَْو{  ُه َوَما َصلَُبو ْم َوإِنَّ الَِّذيَن ِلهِْم إِنَّا قََتلَْنا الَْمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسولَ اللَِّه َوَما قََتلُو

َتلُوُه  ا لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما قَ   }َيِقيناً اْخَتلَفُواْ ِفيِه لَِفي َشكٍّ مِّْنُه َم
  

ا َصلَُبوُه{: وقوله َتلُوُه َوَم   }...َوَما قَ
  .اهلاء ها هنا لعيسى صلى اهللا عليه وسلم

َتلُوُه َيِقيناً{وقوله  ا للعلم} َوَما قَ تلته يقينا، للرأى واحلديث والظّن، اهلاء ها هن   .كما تقول قتلته علما، وق
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  
ْوَم الِْقَياَمِة َيكُونُ َعلَْيهِْم َشهِيداً َوإِن مِّ{    }ْن أَْهلِ الِْكَتابِ إِالَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه َوَي
  

  }...َوإِن مِّْن أَْهلِ الِْكَتابِ إِالَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه{: وقوله
يؤمنون إذا : حدمها أن تكون اهلاء ىف موته لعيسى، يقولفجاء التفسري بوجهني؛ أ. من ليؤمنَّن به قبل موته: معناه

وحتقيق ذلك ىف قراءة . يؤمن كل يهودّى بعيسى عند موته: ويقال. أنزل قبل موته، وتكون اِمللَّة والدين واحدا
  ).إال ليؤمُننَّ به قبل موهتم(أّىب 
بِيَِّني ِمن َبْعِدِه َوأَْوَحْيَنآ إِلَى إِْبَراِهيَم وَإِْسَماِعيلَ َوإْسَحاَق َوَيْعقُوبَ إِنَّآ أَْوحَْيَنآ إِلَْيَك كََمآ أَْوَحْيَنآ إِلَى نُوحٍ َوالنَّ{ 

  }َواَألْسَباِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َوُيوُنَس َوَهاُرونَ َوُسلَْيَمانَ َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبوراً 
  

  }...وحٍإِنَّآ أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك كََمآ أَْوَحْيَنآ إِلَى ُن{: وقوله
  .كما أوحينا إىل كلهم

  }َوُرُسالً قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمن قَْبلُ َوُرُسالً لَّْم َنقُْصْصُهْم َعلَْيَك َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً { 
  

  }...َوُرُسالً قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك{: وقوله
واإلرسال اتصلت بالفعل ) إىل(ن قبلك، فإذا ألقيت كما أوحينا إىل رسل م: يكون من قولك. نصبه من جهتني

ى رمحِتِه والظاِلمني أَعّد هلم عذابا أَليما{فكانت نصبا؛ كقوله  ). قصصناهم(ويكون نصبا من } ُيْدِخل من يشاء ِف
ا كان صوابا مبا عاد من ذكرهم ورسلٌ  وُرُسلٌ قَْد قََصْصناهم عليك من قَْبل(وىف قراءة أُّىب بالرفع . ولو كان رفع

  ).مل َنقُْصْصُهْم عليك
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
للَِّه َما ِفي السََّماَواِت ياأَيَُّها النَّاُس قَْد َجآَءكُُم الرَُّسولُ بِالَْحقِّ ِمن رَّبِّكُْم فَآِمُنواْ َخْيراً لَّكُْم َوإِن َتكْفُُرواْ فَإِنَّ { 

  }ِليماً َحِكيماً َواَألْرضِ َوكَانَ اللَُّه َع
  

  }...فَآِمُنواْ َخْيراً لَّكُْم{: وقوله
منصوب باتصاله باألمر؛ ألنه من صفة األمر؛ وقد يستدلّ على ذلك؛ أمل تر الكناية عن األمر تصلح قبل ) خري(

 اتصل مبا قبله وهو معرفة) هو(اتق اهللا هو خري لك؛ أى االتقاء خري لك، فإذا سقطت : اخلري، فتقول للرجل
اتق اهللا تكن : ؛ ألن ذلك يأتى بقياس يبطل هذا؛ أال ترى أنك تقول)يكن(فنصب، وليس نصبه على إضمار 

وأنت تريد (انصرنا أخانا : وال يصلح أن تقول) تكن(اتق اهللا حمسنا وأنت تضمر : حمسنا، وال جيوز أن تقول
  ).تكن أخانا



الَ َتقُولُواْ َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّ إِنََّما الَْمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسولُ اللَِّه ياأَْهلَ الِْكَتابِ الَ َتْغلُواْ ِفي ِدينِكُْم َو{ 
ُه أَلْقَاَها إِلَى َمْرَيَم َوُروٌح مِّْنُه فَآِمُنواْ بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوالَ َتقُولُواْ ثَالَثَةٌ انَتُهواْ َخ ُه اله َواِحٌد ْيراً لَّكُْم إِنََّما اللََّوكَِلَمُت
  }ُسْبَحاَنُه أَن َيكُونَ لَُه َولٌَد لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً 

  
  }...َوالَ َتقُولُواْ ثَالَثَةٌ{: وقوله

وال رافع معه ففيه فكل ما رأيته بعد القول مرفوعا } سيقولون ثالثَةٌ رابعهم{هم ثالثة؛ كقوله تعاىل : أى تقولوا
  .إضمار اسم رافع لذلك االسم

وكان . ىف موضع نصب) أن(ِمن وعن، فإذا أُلقيتا كانت ) أن(يصلح ىف } ُسْبَحاَنُه أَن َيكُونَ لَُه َولٌَد{: وقوله
  .هى ىف موضع خفض، ىف كثري من أشباهها: الكسائّى يقول

  
اِت فَُيَوفِّيهِْم أُُجوَرُهْم َوَيزيُدُهْم مِّن فَْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن اْسَتنكَفُواْ َواْسَتكَْبُرواْ فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَح{

ِه َوِلّياً َوالَ َنِصرياً    }فَُيَعذُِّبُهْم َعذَاباً أَِليماً َوالَ َيجُِدونَ لَُهْم مِّن ُدوِن اللَّ
  

  }...َوالَ َيجُِدونَ{: وقوله
من يضِللِ {لفاء فرفعت، ولو جزمت على أن ترّد على موضع الفاء كان صوابا، كما قال رّدت على ما بعد ا

  .}اهللا فال هاِدى له ويذرهم
  

  )النساء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َو َيرِثَُهآ إِن  َيْسَتفُْتوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَالَلَِة إِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه َولٌَد َولَُه أُْخٌت{  فَلََها نِْصُف َما َتَرَك َوُه
َونَِسآًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ اُألنثََيْينِ لَّْم َيكُْن لََّهآ َولٌَد فَإِن كَاَنَتا اثَْنَتْينِ فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا َتَرَك َوإِن كَاُنواْ إِْخَوةً رَِّجاالً 

  }لُّواْ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَن َتِض
  

  }...إِن اْمُرٌؤ َهلََك{: وقوله
لو كان مكاهنما يفعل كانتا جزما؛ } وإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك{وكذلك قوله . ىف موضع جزم) هلك(

  :كما قال الكَُميت
  أنت اجمليزين تلك الغمارا* فإن أنت تفعل فللفاعلني 

  :شد بعضهموأن
  أَينما الريح ُتَميِّلْها ِمتل* صعدة نابتة ىف حاِئرٍ 

ألن اجلزم ال يتبني ىف فََعل، ويكرهون ) فََعل(إال أن العرب ختتار إذا أتى الفعل بعد االسم ىف اجلزاء أن جيعلوه 
ولذلك صلحت ال . أالَّ تضلوا: همعنا} ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَن َتِضلُّواْ{وقوله . أن يعترض شىء بني اجلازم وما جزم

  .إذا صلحت ىف موضعها لئال وكيال صلحت ال) أن(هذه حمنة لـ . ىف موضع أن



  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )املائدة ( سورة 

  
َر ُمِحلِّي الصَّْيِد َوأَْنُتْم ُحُرٌم  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَْوفُواْ بِالُْعقُوِد أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ اَألْنَعامِ إِالَّ َما ُيْتلَى{  َعلَْيكُْم غَْي

  }إِنَّ اللََّه َيْحكُُم َما ُيرِيُد 
  

  }...أَْوفُواْ بِالُْعقُود{: ومن قوله تبارك وتعاىل
  .والعهود واحد] والعقود. [بالعهود: يعىن
  .ُمر الوحشيَّةوهى بقر الوحش والظباء واحلُ} أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ اَألْنَعامِ{: وقوله

. قام القوم إال زيدا وإالّ زيد: ىف موضع نصب باالستثناء، وجيوز الرفع، كما جيوز} إِالَّ َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم{: وقوله
} غَْيَر ُمِحلِّي الصَّْيِد{فذلك قوله . إال ما نبينه لكم من حترمي ما َيْحُرم وأنتم ُمحرمون، أو ىف احلََرم: واملعىن فيه

وهو مبنزلة } إلَى طََعامٍ غَْيَر ناِظرِيَن إَناُه{ومثله . }َوأَْنُتْم ُحُرٌم{أحلّت لكم هذه غري مستِحلّني للصيد  :يقول
صار النصب ) ال(مكان ) غري(فإذا جعلت . أحلَّ لك هذا الشىء ال مفرطا فيه وال متعّديا) ىف قولك(قولك 

وىف } وال آمِّني الَْبْيَت احلََراَم{؛ كما قال اهللا جل وعز نصبت) حملِّني الصيد(ولو كان . الذى بعد ال ىف غري
  ).وال آمِّى البيِت احلرامِ(قراءة عبداهللا 

  .يقضى ما يشاء: }إِنَّ اللََّه َيْحكُُم َما ُيرِيُد{
  
َهْدَي َوالَ الْقَالِئَد َوال آمَِّني الَْبْيَت الَْحَرامَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ ُتِحلُّواْ َشَعآِئَر اللَِّه َوالَ الشَّْهَر الْحََراَم َوالَ الْ{ 

دُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد َيْبَتُغونَ فَْضالً مِّن رَّبِّهِْم َورِْضَواناً َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَاُدواْ َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ أَن َص
ى الْربِّ َوالتَّقَْوى َوالَ َتَعاَوُنواْ َعلَى اِإلثْمِ َوالُْعْدَواِن َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ الْحََرامِ أَن َتْعَتُدواْ َوَتَعاَوُنواْ َعلَ

{  

  }...َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ ُتِحلُّواْ َشَعآِئَر اللَِّه{: وقوله
ال : وال يطوفون بينهما، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل كانت عاّمة العرب ال يرون الصفا واملروة من الشعائر،

  .تستحلّوا ترك ذلك
  .وال القتالَ ىف الشهر احلرام: }َوالَ الشَّْهَر الَْحَراَم{: وقوله

  

وكانت العرب إذا أرادت أن . أن تعرضوا له وال أن ختيفوا من قلّد بعريه: وهو َهْدى املشركني} َوالَ الَْهْدَي{
وكان أهل مكَّة يقلِّدون . ال ختيفوا من قلّد: حلُُرم قلّد أحُدهم بعيِره، فيأمن بذلك، فقالتسافر ىف غري أشهر ا



  .بِلحاء الشجر، وسائر العرب يقلِّدون بالَوَبر والشَعر
مث َنَسخْت هذه اآليةُ . وال متنعوا َمن أّم البيت احلرام أو أراده من املشركني: يقول} َوال آمَِّني الَْبْيَت{: وقوله

  .إىل آخر اآلية} فاقُْتلُوا الُْمْشرِكَني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم{لىت ىف التوبة ا
وال ُيْجرِمنَّكم، من أجرمت، وكالم العرب وقراءة : قرأها حيىي بن وثَّاب واألعمش} َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم{: وقوله

فُالن : ومسعت العرب تقول: ال الفّراءق. وال حيملنَّكم بغض قوم: جاء التفسري. بفتح الياء} َيجرِمنكم{القّراء 
ال يكسبنَّكم بغُض قوم : واملعىن فيها متقارب. يكسب هلم: كاسب ألهله، وخرج جيرِمهم: َجريِمة أهله، يريدون

ال حيملنَّكم بغضهم على : ذهبَت إىل معىن) على) (أن(فإذا جعلت ىف . ىف وضع تصب) أن(فـ . أن تفعلوا َشّرا
َوالَ {. محلتىن أن أسال وعلى أن أسأل: ؛ كما تقول)على(تعدلوا، فيصلح طرح  كذا وكذا، على أن ال
وقد ُروى ختفيفه وتثقيله عن . وقد ثقّل الشنآن بعضهم، وأكثر القُّراء على ختفيفه} َيْجرَِمنَّكُْم َشَنآنُ قَْومٍ

: به َبغيض قوم قلت ال حيِملنكم بغض قوم، فالوجه إذا كان مصدرا أن يثقَّل، وإذا أردت: األعمش؛ وهو
  .َشْنآن

وىف حرف . ولو كسرت على معىن اجلزاء لكان صوابا. ىف موضع نصب لصالح اخلافض فيها} أَن َصدُّوكُْم{و
وإن جعلته جزاء بالكسر . فإن كسرت جعلت الفعل مستقبال، وإن فتحت جعلته ماضيا) إِن َيصدُّوكم(عبداهللا 

أَْوِلَياَء إِن اسَْتَحبُّوا {وكذلك . وأن، تفتح وتكسر} ذِّكَْر صَفْحاً إِنْ كُْنُتْمأفََنْضرُِب َعْنكُُم ال{صلح ذلك كقوله 
الفتح ] فيه[} باِخٌع َنفَْسَك أَالَّ َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني{ولو فتحت لكان صوابا، وقوله . تكسر} الكُفَْر َعلَى اإلَمياِن

: مفتوحة؛ ألنّ معناها ماضٍ؛ كأنك قلت) أَنْ(فـ } َهَداكُْم ِلإلمياِن َبلِ اللُّه َيُمنُّ َعلَْيكُم أَنْ{وأّما قوله . والكسر
: فإذا قلت. والفتح الوجه ملضّى أّول الفعلني. فلو نويت االستقبال جاز الكسر فيها. مّن عليكم أن هداكم

  .أكرمتك أن أتيتىن، مل جيز كسر أن؛ ألنّ الفعل ماضٍ
  .}َتْعَتُدواْ{ألهنا أمر، وليست مبعطوفة على . هو ىف موضع جزم} َوَتَعاَوُنواْ{: وقوله

  
َمْوقُوذَةُ َوالُْمَتَردَِّيةُ َوالنَِّطيَحةُ ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ َوالْدَُّم َولَْحُم الْخِْنزِيرِ َوَمآ أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه َوالُْمْنَخنِقَةُ َوالْ{ 

ْيُتْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َوأَنْ َتْسَتقِْسُمواْ بِاَألْزالَمِ ذاِلكُْم ِفْسٌق الَْيْوَم َيِئَس الَِّذيَن َوَمآ أَكَلَ السَُّبُع إِالَّ َما ذَكَّ
كُُم ي َوَرِضيُت لَكَفَُرواْ ِمن ِدينِكُْم فَالَ َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِت

  }اِإلْسالَم ِديناً فََمنِ اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة غَْيَر ُمَتَجانٍِف ِإلثْمٍ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم 
  

  }...َوَمآ أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه{: وقوله
  .ىف موضع رفع مبا مل يسّم فاعله: }َوَمآ{
  .ما اختنقت فماتت ومل ُتدَرك: }َوالُْمْنَخنِقَةُ{
  .املضروبة حىت متوت ومل ُتذَكَّ: }الَْمْوقُوذَةَُو{

  .ما ترّدى من فوق جبل أو بئر، فلم تدَرْك ذكاُته: }َوالُْمَتَردِّيَةُ{
  .كل ذلك حمّرم إذا مل ُتدرك ذكاته. ماُنِطحت حىت املوت: }َوالنَّطِيَحةُ{



  .نصب ورفع} إِالَّ َما ذَكَّْيُتْم{: وقوله
  .ىف موضع رفع ال غري) ما ذبح(و. ذبح لألوثان: }ُصبَِوَما ذُبَِح َعلَى النُّ{
أمرىن رىب، : أنّ سهاما كانت تكون ىف الكعبة، ىف بعضها: واالستقسام. َرفْع مبا مل يسمَّ فاعله} َوأَنْ َتْسَتقِْسُمواْ{
) ىن رىبأمر(فكان أحدهم إذا أراد سفرا أخرج سهمني فأجاهلما، فإن خرج الذى فيه ) هناىن رىب: وىف موضعها(

  .قعد وأمسك عن اخلروج) هناىن رىب(وإن خرج الذى فيه . خرج
ال ) يِئس(منصوب بـ } الَْيْوَم{والكالم منقطع عند الفسق، و } ذاِلكُْم ِفْسٌق الَْيْوَم{: قال اهللا تبارك وتعاىل

  .بالفسق
  ).أُِحلّ(بـ ) اليوم(نصب } اليوَم أُِحلَّ لَكُُم الطّيِّباُت{

ألهنا حال لـ ) غري(نصبت . غري معتمد إلمث: يقول} غري حملّى الصيد{مثل قوله } ُمَتَجانٍِف ِإلثْمٍ غَْيَر {: وقوله
  ).اضطّر(، وهى خارجة من االسم الذى ىف )َمْن(

  )املائدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ا َعلَّْمُتْم مَِّن الَْجَوارِحِ ُمكَلِّبَِني ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه َيْسأَلُوَنَك َماذَآ أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوَم{ 

ِه َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َسرِيُع الِْحَسا   }بِ فَكُلُواْ ِممَّآ أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم َواذْكُُرواْ اْسَم اللَِّه َعلَْي
  

  }...لَْجَوارِحَِوَما َعلَّْمُتْم مَِّن ا{: وقوله
الرجال أصحاب الِكالب، يقال : ، يعىن مبكلِّبني)لكم(نصب على احلال خارجة من } ُمكَلِّبَِني{و . يعىن الكالَب

  .رفع) ما(وموضع . مكلِّب وكالَّب: للواحد
  .تؤّدبوهنن أالَّ يأكلن صيدهّن: }ُتَعلُِّموَنُهنَّ{: وقوله

ممَّا مل يأكلن منه، فإن أكل فليس حبالل؛ ألنه إمنا أمَسَك على } أَْمَسكَْن َعلَْيكُْمفَكُلُواْ ِممَّآ {مث قال تبارك وتعاىل 
  .نفسه

َسُحواْ بُِرُؤوِسكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فاغِْسلُواْ ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ َواْم{ 
ْو َجآَء أََحٌد مِّْنكُْم مَِّوأَْرُجلَكُْم إِ َن الَْغاِئِط أَْو لَى الْكَْعَبنيِ َوإِن كُنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّرواْ َوإِن كُنُتم مَّْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَ

اْ َصِعيداً طَيِّباً فَاْمَسُحواْ بُِوُجوِهكُْم َوأَْي ِديكُْم مِّْنُه َما ُيرِيُد اللَُّه ِلَيْجَعلَ الََمْسُتُم النَِّسآَء فَلَْم َتجُِدواْ َمآًء فََتَيمَُّمو
  }َعلَْيكُم مِّْن َحَرجٍ َولَاِكن ُيرِيُد ِلُيطَهَِّركُْم َوِلُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

  
  }...َوأَْرُجلَكُْم{: وقوله

زِّر عن عبداهللا بن مسعود أنه قرأ  وحدَّثىن قيس بن الربيع عن عاصم عن: قال الفراء. مردودة على الوجوه
وحّدثىن حممد بن أبان القريشى عن أىب إسحاق اهلَْمداىنّ عن رجل عن : قال الفراء. مقّدم ومؤخر) وأرجلكم(

: وحّدثىن أبو شهاب عن رجل عن الشعّىب قال: قال الفراء. نزل الكتاب باملسح، والُسنَّة الَغْسل: علّى أنه قال
السنة : قال الفراء. عليه وسلم باملسح على حممد صلى اهللا عليهما وعلى مجيع األنبياءنزل جربيل صلى اهللا 



  .الغسل
خلوة الرجل إذا أراد احلاجة} أَْو َجآَء أََحٌد مِّْنكُْم مَِّن الَْغاِئِط{: وقوله   .كناية عن 

  
ِه ُشَهَدآَء بِالْ{  ِقْسِط َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم َشَنآنُ قَْومٍ َعلَى أَالَّ َتْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو َيا أَيَُّهآ الَِّذيَن آَمُنواْ كُوُنواْ قَوَّاِمَني للَّ

ْعَملُونَ    }أَقَْرُب ِللتَّقَْوى َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َت
  

  }...اْعِدلُواْ ُهَو أَقَْرُب ِللتَّقَْوى{: وقوله

. يكىن عن الفعل ىف هذا املوضع هبو وبذلك؛ تصلحان مجيعا. صبان) أقرب(ىف الكالم كانت ) هو(لو مل تكن 
وىف الصّف } إِذَا َناَجْيُتُم الرَُّسولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْى َنْجواكُم َصَدقَةً ذَِلَك َخْيٌر لَكُْم َوأَطْهَُر{قال ىف موضع آخر 

  .}اْنَتهُوا َخْيراً لَكُْم{ت نصبا؛ كقوله ىف الكالم كان) ذلك(وال ) هو(فلو مل تكن } ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم{
  

  )املائدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ن َبِشريٍ َوالَ َنِذيرٍ فَقَْد َيا أَْهلَ الِْكَتابِ قَْد َجآَءكُْم َرُسولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم َعلَى فَْتَرٍة مََّن الرُُّسلِ أَن َتقُولُواْ َما َجآَءَنا ِم{ 

  }ِشٌري َوَنِذيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َجاَءكُْم َب
  

  }...ُيَبيُِّن لَكُْم َعلَى فَْتَرٍة مََّن الرُُّسلِ أَن َتقُولُواْ{: وقوله
  .}ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلّوا{مثل ما قال } َما َجآَءَنا ِمن َبِشريٍ{: كى ال تقولوا: معناه

  
ا لَْم ُيْؤِت قَْوِمِه َياقَْومِ اذْكُُرواْ نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َجَعلَ ِفيكُْم أَْنبَِيآَء َوَجَعلَكُْم مُّلُوكاً َوآَتاكُْم مََّوإِذْ قَالَ ُموَسى ِل{ 

  }أََحداً مِّن الَْعالَِمَني 
  

  }...إِذْ َجَعلَ ِفيكُْم أَْنبَِيآَء{: وقوله
  .معه إىل اجلبل، مسَّاهم أنبياء هلذايعىن السبعني الذين اختارهم موسى ليذهبوا 

  .أحدكم ىف بيته مِلك، ال ُيدَخل عليه إال بإذن: يقول} َوَجَعلَكُْم مُّلُوكاً{
  .ظَلَّلَكُم بالغمام األبيض، وأنزل عليكم املّن والسَّلوى} َوآَتاكُْم مَّا لَْم ُيْؤِت أََحداً مِّن الَْعالَِمَني{

  
  }املُقَدََّسةَ الَِّتي كََتَب اللَُّه لَكُْم َوالَ َترَْتدُّوا َعلَى أَْدَبارِكُْم فََتْنقَِلُبوا َخاِسرِيَن  َياقَْومِ اْدُخلُوا اَألْرَض{ 
  

  }...اْدُخلُوا اَألْرَض املُقَدََّسةَ{: وقوله
  ).مشّددة النون(ذُكر أن األرض املقّدسة ِدَمْشق وِفلسطون وبعض اُألْرُدنّ 



  )املائدة ( ة املعاين الواردة يف آيات سور
  
  }قَاِعُدونَ قَالُواْ َياُموَسى إِنَّا لَْن نَّْدُخلََهآ أََبداً مَّا َداُمواْ ِفيَها فَاذَْهْب أَنَت َوَربَُّك فَقَاِتال إِنَّا َهاُهَنا { 
  

  }...فَاذَْهْب أَنَت َوَربَُّك فَقَاِتال{: وقوله
إِنه يراكم (ان صوابا؛ ألنه ىف إحدى القراءتني اذهب وربك فقاِتال ك: فقيل) أنت(ولو ألقيت ) أنت(فقال 
وذلك أنّ املردود على االسم املرفوع . أكثر ىف كالم العرب) اذهب أنت وربك(وهى هبو و) هو(بغري ) وقبِيلُه

إذا أضمر يكره؛ ألن املرفوع خفّى ىف الفعل، وليس كاملنصوب؛ ألنّ املنصوب يظهر؛ فتقول ضربته وضربتك، 
قام وقاما، فال ترى امسا منفصال ىف األصل من الفعل، فلذلك أُوِثر إظهاره، وقد قال اهللا : عوتقول ىف املرفو

  .وكلّ صواب) حنن(ومل يقل} أَِئذَا كُّنا ُترَاباً َوآَباُؤَنا{تبارك وتعاىل 
ضربت زيدا : من ذلك قولك. وإذا فرقت بني االسم املعطوف بشىء قد وقع عليه الفعل حسن بعَض احلسن

  .كان صوابا) إِنا ها هنا قاعدين(ولو كانت . قمت أنا وأنت، وقمت وأنت قليل: ولو مل يكن زيد لقلت .وأنت
  
  } قَالَ فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَْيهِْم أَْرَبِعَني َسَنةً َيِتيُهونَ ِفي اَألْرضِ فَالَ َتأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسِقَني{ 
  

  }...أَْرَبِعَني َسَنةً{: وقوله
ألعطينَّك : ومثله ىف الكالم أن تقول. كان صوابا) َيِتيُهونَ(ولو قطعت الكالم فنصبتها بقوله . منصوبة بالتحرمي

  .كان صوبا) ألعطينك(ثوبا ترضى، تنصب الثوب باإلعطاء، ولو نصبته بالرضا تقطعه من الكالم من 
  
رََّبا قُْرَباناً فَُتقُبِّلَ ِمن أََحِدِهَما َولَْم ُيَتقَبَّلْ ِمَن اآلَخرِ قَالَ َألقُْتلَنََّك قَالَ إِنََّما َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ اْبَنْي َءاَدَم بِالَْحقِّ إِذْ قَ{ 

  }َيَتقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني 
  

  }...فَُتقُبِّلَ ِمن أََحِدِهَما َولَْم ُيَتقَبَّلْ ِمَن اآلَخرِ قَالَ َألقُْتلَنََّك{: وقوله

تلنَّك(قال الذى مل يتقبل منه : لومل يق : ألن املعىن يدلّ على أن الذى مل يتقبل منه هو القاِئل حلسده ألخيه) ألق
إذا اجتمع السفيه واحلليم ُحِمد، تنوى باحلمد احلليم، وإذا رأيت الظامل : ومثله ىف الكالم أن تقول. ألقتلنك

ّر ىب رجل وامرأة فأعْنُت، : ولو قلت. لذى ال ُيْشِكلأعنت املظلوم، للمعىن ا: واملظلوم أَعْنَت، وأنت تنوى م
: وأنت تريد أحدمها مل جيز حىت يبّين؛ ألهنما ليس فيهما عالمة تستدلّ هبا على موضع املعونة، إال أن تريد

  .فأعنتهما مجيعا
  )املائدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َتلَُه فَأَْصَبَح ِمَن الَْخاِسرِيَن فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه فَقَ{ 



  
  }...فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه{: وقوله
  .فتابعته: يريد

  
لنَّاسَ كَأَنََّما قََتلَ اِمْن أَْجلِ ذاِلَك كََتْبَنا َعلَى َبنِي إِْسَرائِيلَ أَنَُّه َمن قََتلَ َنفْساً بَِغْيرِ َنفْسٍ أَْو فََساٍد ِفي اَألْرضِ فَ{ 

كَِثرياً مِّْنُهْم َبْعَد ذاِلَك ِفي َجِميعاً َوَمْن أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميعاً َولَقَْد َجآَءْتُهْم ُرُسلَُنا بِالَّبيِّنَاِت ثُمَّ إِنَّ 
  }اَألْرضِ لَُمْسرِفُونَ 

  
  }...ِمْن أَْجلِ ذاِلَك{: وقوله

  .جواب لقتل ابن آدم صاحبه
ا العفو: يقول} َوَمْن أَْحَياَها{: هوقول   .عفا عنها، واإلحياء ها هن
  
واْ أَْو ُتقَطََّع أَْيِديهِْم إِنََّما َجَزآُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فََساداً أَن ُيقَتَّلُواْ أَْو ُيَصلَُّب{ 

  }نفَْواْ ِمَن اَألْرضِ ذاِلَك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم َوأَْرُجلُُهم مِّْن ِخالٍف أَْو ُي
  

  }...واْ أَْو ُتقَطََّعإِنََّما َجَزآُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فََساداً أَن ُيقَتَّلُواْ أَْو ُيَصلَُّب{: وقوله
  .ىف موضع رفع) أن(

فإذا أصاب الرجل الدم واملال وأخاف السبيل ِصلب، وإذا أصاب القتل ومل يصب املال قِتل، وإذا أصاب املال 
  .على، والباء، والالم) ِمن(ويصلح مكان " من خالف"ومل يصب القتل قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى 

  .فهذا النفى. من قتله فدمه هدر: ونفيه أن يقال
  
  )املائدة ( ملعاين الواردة يف آيات سورة ا

  
ا كََسَبا َنكَاالً مَِّن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم{    } َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما َجَزآًء بَِم
  

  }...َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما{: وقوله
وإمنا ختتار العرب . والنصب فيهما جائز؛ كما جيوز أزيد ضربته، وأزيدا ضربته. ن ذكرمهامرفوعان مبا عاد م

اقطعوا يده، فـ : مَوقَّتني، فوجِّها توجيه اجلزاء؛ كقولك] غري[ألهنما " السارق والسارِقة"الرفع ىف  َمْن سرق ف
واللذاِن {ومثله . ب وجه الكالمال يكون إال رفعا، ولو أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينها كان النص) من(

  ".والسارقون والسارقات فاقطعوا أمياهنما"وىف قرءة عبداهللا } يأتياهنا ِمنكم فآذومها
قد : فقيل. ألنّ كل شىء موحَّد من َخلْق اإلنسان إذا ذكر مضافا إىل اثنني فصاعدا مجع) أيدِيهما(وإمنا قال 



  .}إِن َتُتوَبا إِىل اهللا فقَْد َصَغْت قُلُوُبكُما{ومثله . هشمت رءوسهما، ومألت ظهورمها وبطوهنما ضربا
فلما . اليدين والرجلني والعينني: وإمنا اختري اجلمع على التثنية ألن أكثر ما تكون عليه اجلوارح اثنني ىف اإلنسان

  :أبو ذُؤيب وقد جيوز تثنيتهما؛ قال. جرى أكثره على هذا ذِهب بالواحد منه إذا أضيف إىل اثنني مذهب التثنية
  كنواِفِذ الُعُبط الىت ال ترقَع* فتخالسا َنفَْسيهِما بنوافذ 

يما ليس من َخلْق اإلنسان خلَّيتما نساءكما، وأنت تريد امرأتني، : وذلك أن تقول للرجلني. وقد جيوز هذا ف
  .وخرقتما قُُمصكما

وقد جيوز أن تقول ىف . ن، وكلٌّ سواءوإمنا ذكرت ذلك ألن من النحويني من كان ال جييزه إالّ ىف َخلْق اإلنسا
  :اليمني من كل واحد منهما؛ كما قال الشاعر: السارق والسارِقة فاقطعوا ِميينهما؛ ألن املعىن: الكالم

  فإنَّ زمانكم زمن ِمخيص* كُلُوا ىف نصف بطنِكم تِعيشوا 
  :وقال اآلخر

  يسقد عضَّ أعناقهم جِلُد اجلواِم* الواردون وَتْيم ىف ذرى سبٍأ 
  .أراد موضعا) ذَُرى: (جعل سبأ جِيال، ومن قال) ذََرى: (من قال

برأس شاة فإمنا أردت رأَسْى هذا اجلنس، : فإذا قلت. أِْتنِى برأس شاتني، ورأس شاة: وجيوز ىف الكالم أن تقول
  :وإذا قلت برأس شاتني فإنك تريد به الرأس من كل شاة؛ قال الشاعر ىف غري ذلك

  مستهدف ِلطعاٍن غريِ تذبيب* نيِ قد غِضبا كأنه َوْجه ترِكيَّ
  
ْم ُتْؤِمن قُلُوُبُهْم َوِمَن ياأَيَُّها الرَُّسولُ الَ َيْحُزنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُواْ آَمنَّا بِأَفَْواِههِْم َولَ{ 

قَْومٍ آَخرِيَن لَْم َيأُْتوَك ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم ِمن َبْعِد َمَواِضِعِه َيقُولُونَ إِنْ الَِّذيَن َهاُدواْ َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِل
ُه فَلَن َتْمِلَك لَُه ِمَن اللَّ ُيرِدِ  ِه َشْيئاً أُْولَاِئَك الَِّذيَن لَْمأُوِتيُتْم َهاذَا فَُخذُوُه َوإِن لَّْم ُتْؤَتْوُه فَاْحذَرُواْ َوَمن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَت

  }اللَُّه أَن ُيطَهَِّر قُلُوَبُهْم لَُهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 
  

  }...َوِمَن الَِّذيَن َهاُدواْ َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ{: وقوله

فِمنهم {: كما قال اهللاىف املعىن متصلة مبا قبلها، ) ِمن(بِِمن ومل جتعل " مسَّاعون للكذب"إن شئت رفعت قوله 
َوِمَن {ال حيزنك الِذين يسارِعون ِفى الكفرِ من هؤالء وال : وإن شئت كان املعىن} ظاِلم ِلنفِسِه وِمنهم مقتِصد

ِليستأِذنكم الِذين ملكت أمياُنكُمْ {على االستئناف، فيكون مثل قوله ) مسَّاعون(فترفع حينِئذ } الَِّذيَن َهاُدواْ
مساعني، وطّوافني لكان صوابا؛ : ولو قيل} طوَّافون عليكم{: مث قال تبارك وتعاىل} احلُلُم ِمنكم والِذين مل يبلغوا

آِخذين، وفاِكهِني، {: مث قال} إن املتَِّقني يف َجنَّاٍت وُعيوٍن{: وكما قال} ملعونِني أينما ثُِقفوا{: كما قال
على ) نزَّاعة(فرفع } هنا لظى نزَّاعة ِللشوىكالَّ إِ{ : وقد قال أيضا ىف الرفع. والنصب أكثر} ومتكِئني

إِهنا ِإلحدا "وىف قراءة أّىب } ال تبِقى وال تذر لَوَّاَحة{: وكذلك قوله. االستئناف، وهى نكرة من صفة معرفة
. ونصبه على القطع وعلى احلال. فما أتاك من مثل هذا ىف الكالم نصبته ورفعته. بغري ألف" الكَُبر نِذير ِللبشرِ

ويصلح إذا نصبته على الشتم أو املدح أن تنصب معرفته كما . حسن فيه املدح أو الذّم فهو وجه ثالث وإذا



  .على ما ذكرت لك} مسَّاعون ِللكذبِ أكَّالون ِللسُّحِت{وكذلك قوله . نصبت نكرته
  
اَألْنَف بِاَألْنِف َواُألذُنَ بِاُألذُِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َوالُْجُروَح َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَهآ أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ َوالَْعْيَن بِالَْعْينِ َو{ 

  } ِقَصاٌص فََمن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُّه َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِمآ أنَزلَ اللَُّه فَأُْولَاِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ
  

  }...فَْس بِالنَّفْسَِوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَهآ أَنَّ النَّ{: وقوله

َوالُْجُروحَ {إىل قوله } َوالَْعْيَن بِالَْعْينِ َواَألْنَف بِاَألْنِف{وأنت ىف قوله . عليها) أَنّ(بوقوع ) النفس(تنصب 
وحّدثىن : قال الفراء. وقد نصب محزة ورفع الكسائّى. إن شئت رفعت، وإن شئت نصبت. باخليار} ِقَصاٌص

والعني : (ىي عن أبان بن أىب عياش عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأإبراهيم بن حممد ابن أىب حي
وقد كان بعضهم ينصب كله، . فإذا رفعت العني أتبع الكالم العني، وإن نصبنه فجائز: قال الفّراء. رفعا) بِالعني

عطوف إِنّ وأنّ إمنا يسهالن  وكل صواب، إِال أن الرفع والنصب ىف. رفع} وَالُْجُروَح ِقَصاٌص{فإذا انتهى إىل 
كان النصب سهال؛ } وإذا قيل إن وعد اللِّه حق والساعة ال ريب ِفيها{إذا كان مع األمساء أفاعيل؛ مثل قوله 

وإِن {ومثله } إن األرض ِللِّه يورِثها من يشاء ِمن عباِدِه والعاِقبة ِللمتِقني{ومثله . ألنّ بعد الساعة خربها
أنَّ {فإذا مل يكن بعد االسم الثاىن خرب رفعته، كقوله عزَّ وجلّ } لياُء بعضٍ واهللا َوِلىُّ املتِقنيالظاِلِمني بعُضهم أو

إِنّ أخاك : وكذلك تقول} فإن اهللا هو مواله وجِربِيل وصاِلح املؤِمنني{وكقوله } اهللا برئ ِمن املشرِِكني ورسوله
  .فابنِ على هذا .بإتباعه االسم املضمر ىف قائم) زيد(قاِئم وزيد، رفعت 

  }...فََمن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُّه{: وقوله
قد قِدمتِ  القافلة ففرحت به، : وهى ىف الفعل الذى جيرى منه فعل ويفعل، كما تقول) هبو] الفعل[عن (كىن 
  .بقدومها: تريد

  .للجارح واجلاىن، وأجر للمجروح: يعىن} كَفَّاَرةٌ لَُّه{وقوله 
  

  )املائدة ( الواردة يف آيات سورة املعاين 
  
لَ ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدِّقاً َوقَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهم بَِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الَتْوَراِة َوآَتْيَناُه اِإلِجني{ 

  }ةً لِّلُْمتَِّقَني لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعظَ
  

  }...َوآَتْيَناُه اِإلِجنيلَ ِفيِه ُهًدى{: وقوله

  .من صفة عيسى، وإن شئت من صفة اإلجنيل} ُمَصدِّقاً{فإن شئت جعل } َوُمَصدِّقاً{مث قال 
ْوِعظَةً لِّلُْمتَِّقَني{وقوله  } ُهًدى َوُنوٌر ِفيِه{متبع للمصّدق ىف نصبه، ولو رفعته على أن تتبعهما قوله } َوُهًدى َوَم

  .كان صوابا
  



  }اِسقُونَ َولَْيْحكُْم أَْهلُ اإلِْنجِيلِ بَِمآ أَنَزلَ اللَُّه ِفيِه َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِمآ أَنَزلَ اللَُّه فَأُْولَاِئَك ُهُم الْفَ{ 
  

  }...َولَْيْحكُْم أَْهلُ اِإلْنجِيلِ{: وقوله
  .جزما على أهنا الم أمر} َولَْيْحكُْم{وقرئت . ىقرأها محزة وغريه نصبا، وجعلت الالم ىف جهة ك

  
َزلَ اللَُّه إِلَْيَك فَإِن َتَولَّْواْ َوأَِن اْحكُم َبْينَُهْم بَِمآ أَنَزلَ اللَُّه َوالَ َتتَّبِْع أَْهَوآَءُهْم َواْحذَْرُهْم أَن َيفِْتُنوَك َعن َبْعضِ َمآ أَن{ 

  }ِصيَبُهم بَِبْعضِ ذُُنوبِهِْم َوإِنَّ كَِثرياً مَِّن النَّاسِ لَفَاِسقُونَ فَاْعلَْم أَنََّما ُيرِيُد اللَُّه أَن ُي
  

  }...َوأَِن اْحكُم َبْيَنُهْم{: وقوله
  .ألنه كالم معطوف بعضه على بعض. جزم) وليحكم(دليل على أنّ قوله 

  
  )املائدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ُؤالِء الَِّذيَن أَقَْسُمواْ بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم إِنَُّهْم لََمَعكُْم َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم فَأَْصَبحُواْ َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنواْ أَُهـ{ 

  }َخاِسرِيَن 
  

  }...َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنواْ{: وقوله
وهى . كان صوابا} ِمن ِعنِدِه فعسى اهللا أَن يأِْتى بِالفتحِ أَو أَمرٍ{ولونصبت على الرّد على قوله . مستأنفة ىف رفع

  .بغري واو) يقول الذين آمنوا(ىف مصاحف أهل املدينة 

أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َمن َيْرَتدَّ ِمنكُْم َعن ِدينِِه فََسْوَف َيأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه { 
ُه َواِسٌع َعِليٌم كَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالَ َيَخافُونَ لَْوَمةَ الِئمٍ ذاِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمن َيَشآُء َوالَعلَى الْ لَّ

{  

  }...ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني{: وقوله
وىف قراءة . كان وجها} ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّونَُه{القطع من أمساِئهم ىف  ولو نصبت على) لقوم(خفض، جتعلها نعتا 

  .أى رمحاء هبم: أذله) أَذلَّة على املؤمنني غلظاء على الكافرين(عبداهللا 
  
أُوُتواْ الِْكَتاَب ِمن قَْبِلكُْم َوالْكُفَّاَر  َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِديَنكُْم ُهُزواً َولَِعباً مَِّن الَِّذيَن{ 

  }أَْوِلَيآَء َواتَّقُواْ اللََّه إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني 
  

  }...َوالْكُفَّاَر أَْولَِيآَء{: وقوله

  



  .}الَِّذيَن اتََّخذُواْ{، ومن نصبها رّدها على )ومن الكفار(وىف ىف قراءة أّىب 
  

  )املائدة  (املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }لُ َوأَنَّ أَكْثََركُْم فَاِسقُونَ قُلْ َياأَْهلَ الِْكَتابِ َهلْ َتنِقُمونَ ِمنَّآ إِالَّ أَنْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَمآ أُنزِلَ إِلَْيَنا َوَمآ أُنزِلَ ِمن قَْب{ 
  

  }...َوأَنَّ أَكْثََركُْم فَاِسقُونَ{: وقوله
ىف موضع مصدر، ولو استأنفت ) أن. (إال إمياننا وفسقكم} نِقُمونَ ِمنَّآَهلْ َت{ىف موضع نصب على قوله ) أنّ(
  .فكسرت لكان صوابا) وإن اكثركم فاسقون(

  
ُه اللَُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوَجَعلَ ِمْنُهُم{  ازِيَر َوَعَبَد الِْقَرَدةَ َوالَْخَن قُلْ َهلْ أَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ مِّن ذاِلَك َمثُوَبةً ِعنَد اللَِّه َمن لََّعَن

  }الطَّاغُوَت أُْولَاِئَك َشرٌّ مَّكَاناً وَأََضلُّ َعن َسَوآِء السَّبِيلِ 

  }...قُلْ َهلْ أَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ مِّن ذاِلَك َمثُوَبةً{: وقوله
  .}أَنا أَكثر ِمنك ماال وأَعزُّ َنفَرا{ألهنا مفّسرة كقوله ) مثوبة(نصبت 
ُه اللَُّه{: وقوله قل {: وإن شئت استأنفتها فرفعتها؛ كما قال) بِشّر(ىف موضع خفضٍ ترّدها على ) من(}  َمن لََّعَن

: كما تقول) من(أُنبئكم : على قولك) من(ولو نصبت } أَفَأُنبئكم بِشر ِمن ذِلكم النار وعدها اهللا الِذين كفروا
وجعل ِمنهم الِقردة : "على قوله} وَتَوَعَبَد الطَّاغُ{وقوله .أنبأتك خريا، وأنبأتك زيدا قائما، والوجه اخلفض

على اجلمع، وكان أصحاب عبداهللا ) وعبدوا(وهى ىف قراءة أُّىب وَعْبداهللا " ومن عبد الطاغوَت] واخلنازير[
فأراد قوم هذا . َخَدمة الطاغوِت: على فََعل، ويضيفوهنا إىل الطاغوِت، ويفّسروهنا" وَعَبد الطاغوِت"يقرأون 

) وَعَبد الطاغوِت(ولو قرأ قارئ . ُعُبد الطاغوِت؛ مثل ِثمار وثُُمر، يكون مجع مجع:  فقالوااملعىن، فرفعوا العني
  :يريد عبدة الطاغوت فيحذف اهلاء ملكان اإلضافة؛ كما قال الشاعر. كان صوابا جّيدا

  *قام ُوالَها فسقَوها َصْرخدا * 
 -مثل َحِذر وَحذُر وَعُجل فهو وجه، وإال فإنه أراد  فإن تكن فيه لغة) وَعُبد الطاغوت(وأَما قوله . والهتا: يريد

  :قول الشاعر -واهللا أعلم 
  أََمةٌ وإِن أباكم َعُبد* أََبنِى لُبَْيَنى إِنّ أمَّكُُم 

  .وهذا ىف الشعر جيوز لضرورة القواىف، فأّما ىف القراءة فال
  
ْم َولُِعُنواْ بَِما قَالُواْ َبلْ َيَداُه َمْبُسوطََتاِن ُينِفُق كَْيَف َيَشآُء َولََيزِيَدنَّ َوقَالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيِديهِ{ 

آ أَْوقَُدواْ  إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة كُلََّمكَِثرياً مِّْنُهم مَّآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغَياناً َوكُفْراً َوأَلْقَْيَنا َبْينَُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضآَء
  }َناراً لِّلْحَْربِ أَطْفَأََها اللَُّه َوَيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فََساداً َواللَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن 



  }...َوقَالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ{: وقوله
ْغلُولَةً إِىل ُعُنقك وال َتْبُسطْها كلَّ وال جتعلْ َيَدَك َم{وهو كقوله . ممسكة عن اإلنفاق واإلسباغ علينا: أرادوا
  .ىف اإلنفاق} الَبْسِط

الق أخاك بوجه مبسوط، وبوجه : والعرب تقول) بل يداه بُِْسطَاِن(وىف حرف عبداهللا } َبلْ َيَداُه َمْبُسوطََتاِن{
  .بُِْسط

  
  )املائدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ْم َوِمن َتْحِت أَْرُجِلهِم مِّْنُهْم أَُولَْو أَنَُّهْم أَقَاُمواْ التَّ{  مَّةٌ ْوَراةَ َواإلِْنجِيلَ َوَمآ أُنزِلَ إِلَيهِْم مِّن رَّبِّهِْم َألكَلُواْ ِمن فَْوِقهِ

ْعَملُونَ    }مُّقَْتِصَدةٌ َوكَِثٌري مِّْنُهْم َسآَء َما َي
  

ْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجِلهِم{: وقوله   }...َألكَلُواْ ِمن فَ
هو : إن هذا على وجه التوسعة؛ كما تقول: وقد يقال. من قَطْر السماء ونبات األرض من مثارها وغريها: قولي

  .ىف خري قَْرنه إىل قََدمه
  
حاً فَالَ َخْوٌف َصاِلإِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوالَِّذيَن َهاُدواْ َوالصَّابِئُونَ َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ وَعِملَ { 

  }َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ 
  

  }...إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوالَِّذيَن َهاُدواْ َوالصَّابِئُونَ َوالنََّصاَرى{: وقوله
حرف على جهة واحدة ىف رفعه ونصبه وخفضه، ) الذين(، و)الذين(على أنه عطف على ) الصابِئني(فإن رفع 

ا كان إعرابه وا  -خربه ) االسم وال يقع على(وضعفه أنه يقع على  -نصبا ضعيفا ) إنّ(حدا وكان نصب فلمَّ
وقد كان الكسائى . إنّ عبداِهللا وزيد قاِئمان لتبّين اإلعراب ىف عبداهللا: وال أستحبُّ أن أقول. جاز رفع الصابئني
  :وقد أنشدونا هذا البيت رفعا ونصبا. جييزه لضعف إنّ

  فإنِى وقَيَّارا هبا لغرِيب* رحلُُه  فمن يك أمسى باملدينِة

ألن قّيارا قد عطف على اسم مكّىن عنه، ) إنّ عمرا وزيد قاِئمان(ليس هذا حبجَّة للكسائّى ىف إجازته . وقَيَّاٌر
وهذا أقوى ىف اجلواز ) الصابئون(إذا عطفت عليه ) الذين(ىف ) فيه كما سهل(واملكىن ال إعراب له فسهل ذلك 

وأنشدىن . اللذون فريفع ىف حال: قد يقال) الذين(ألنّ املكّىن ال يتبني فيه الرفع ىف حال، و ) الصابئون(من 
  :بعضهم

  ُبَغاة ما حيِينا ىف ِشقاقِ* وإالَّ فاعلموا أَنَّا وأَنتم 
  :وقال اآلَخر

  ببلٍد ليس به أنِيس* يا ليتىن وأَنِت يا لَِميُس 



  :وأنشدىن بعضهم
  حىت يرى بعُضنا بعضا ونأتِلف*  يا ليتىن ومها خنلو مبنزِلٍة

ال من ) إنا هدنا إليك(على إتباعه االسم الذى ىف هادوا، وجيعله من قوله ) الصابِئون(أرفع : قال الكسائّى
وجاء التفسري بغري ذلك؛ ألنه َوَصف الذين آمنوا يأفواههم ومل تؤمن قلوهبم، مث ذكر اليهود . اليهودية

  .ه كذا، فجعلهم يهودا ونصارىمن آمن منهم فل: والنصارى فقال
  
ٌري مِّْن{  ُهْم َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ َوَحِسُبواْ أَالَّ َتكُونَ ِفْتَنةٌ فََعُمواْ َوَصمُّواْ ثُمَّ َتاَب اللَُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِث
{  

  
ٌري مِّْنُهْمفََعُمواْ َوَصمُّواْ ثُمَّ َتاَب اللَُّه َعلَْي{: وقوله   }...هِْم ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِث

عِمى وَصمَّ كثري منهم، وإن شئت : فقد يكون رفع الكثري من جهتني؛ إحدامها أن تكّر الفعل عليها؛ تريد
  :فعال للكثري؛ كما قال الشاعر} َعُموا وَصمُّوا{جعلت 

  لَ أَهِلى فكلُّهم أَلَْوُم* يلومونىن ىف اشترائى النخيـ 
ولو . وإن شئت جعلت الكثري مصدرا فقلت أى ذلك كثري منهم، وهذا وجه ثالث. قاموا قومك: وهذا ملن قال

  .ومثله قول الشاعر. نصبت على هذا املعىن كان صوابا
  كَلَون الَنُؤور وهى أدماء ساُرها* وسوَّد ماُء املَْرِد فاها فلونه 

الِهيةً {فعال لقوله ) وأَسّروا(إن شئت جعلت } َوى الِذين ظلمواوأََسّروا النَّْج{: ومثله قول اهللا تبارك وتعاىل
على نعت الناس ىف ) إن شئت(وإن شئت جعلتها خفضا . بالرفع) الذين(مث تستأنف } قلوُبهم وأَسّروا النجوى

  ).ذهبوا قومك(وإن شئت كانت رفعا كما جيوز " اقترب ِللناسِ ِحساهبم"قوله 
  

  )املائدة ( رة املعاين الواردة يف آيات سو
  
مَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن لَّقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَالَثٍَة َوَما ِمْن اله إِالَّ اله َواِحٌد َوإِن لَّْم َينَتُهواْ َع{ 

  }كَفَُرواْ ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 
  

  }...لُواْ إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَالَثٍَةلَّقَْد كَفََر الَِّذيَن قَا{: وقوله
واحد من اثنني، وواحد من ثالثة؛ أال : وكذلك قلت. فتنصب الثالثة) ثالث(وال جيوز التنوين ىف . يكون مضافا

أنت ثالث اثنني، : أنت ثالث اثنني جلاز أن تقول: فلو قلت. ترى أنه ال يكون ثانيا لنفسه وال ثالثا لنفسه
  .أنت رابع ثالثة جاز ذلك؛ ألنه فعل واقع: نوين ونصب االثنني؛ وكذلك لو قلتباإلضافة، وبالت

ليس إِله إِال إِله واحد، : إال رفعا؛ ألن املعىن) إِله واِحد(ال يكون قوله } َوَما ِمْن اله إِالَّ اله َواِحٌد{: وقوله
  :وقد قال بعض الشعراء. لكالم رفعتإذا فُِقدت من أّول ا) ِمن(إىل املعىن؛ أال ترى أن ) إال(فرددت ما بعد 



  وال ُشْعبٍة إال ِشَباٌع نسورها* ما من حوِّى بني بدرٍ وصاحٍة 
مع اجلحود مبنزلة غري، وليس ذلك بشىء؛ ألنه أنزله ) إال(فرأيت الكسائى قد أجاز خفضه وهو بعد إال، وأنزل 

  :مبنزلة قول الشاعر
  ُعضد إِال يٍد ليست هلا* أبنِى لبيىن لسُتم بِيٍد 

ما أنت بقاِئم، والقاِئم نكرة، وما : وهذا جائز؛ ألن الباء قد تكون واقعة ىف اجلحد كاملعرفة والنكرة، فيقول
ام من رجل: أنت بأخينا، واألخ معرفة، وال جيوز أن تقول ام من أخيك، كما تقول ما ق   .ما ق

ْبِلِه الرُُّسلُ َوأُمُُّه ِصدِّيقَةٌ كَاَنا َيأْكُالَِن الطََّعاَم اْنظُْر كَْيَف ُنَبيُِّن مَّا الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم إِالَّ َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمن {  قَ
  }لَُهُم اآلَياِت ثُمَّ اْنظُْر أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

  
  }...َوأُمُُّه ِصدِّيقَةٌ{: وقوله

فلما } نا إِليها ُروَحَنا فََتَمثّلَ هلافأَرسل{: وذلك لقول اهللا تبارك وتعاىل. وقع عليها التصديق كما وقع على األنبياء
  .كلَّمها جربيل صلى اهللا عليه وسلم وصّدقته وقع عليها اسم الرسالة، فكانت كالنّىب

  
لَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن قَالُواْ َودَّةً لِّلََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً لِّلَِّذيَن آَمُنواْ الَْيُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُواْ َولََتجَِدنَّ أَقَْرَبُهْم مَّ{ 

  }إِنَّا َنصَاَرى ذاِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَباناً َوأَنَُّهْم الَ َيْسَتكْبُِرونَ 
  

  }...ذاِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسَني{: وقوله
  .النَِجاِشى: ويقال قال الفّراء. هو النََّجاشى وأصحابه: ويقال. نزلت فيمن أسلم من االنصارى

  
  )املائدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }بُّ الُْمْعَتِديَن ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ ُتَحرُِّمواْ طَيَِّباِت َمآ أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َوالَ َتْعَتُدواْ إِنَّ اللََّه الَ ُيِح{ 
  

  }...لَّ اللَُّه لَكُْم َوالَ َتْعَتُدواْالَ ُتَحرُِّمواْ طَيَِّباِت َمآ أََح{: وقوله
هم نفر من أصحاب النّىب صلى اهللا عليه وسلم أرادوا أن يرفضوا الدنيا، وُيحبُّوا أنفسهم، فأنزل اهللا تبارك 

  .أى ال جتبُّوا أنفسكم} الَ ُتَحرُِّمواْ طَيَِّباِت َمآ أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َوالَ َتْعَتُدواْ{: وتعاىل

 َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن َؤاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم َولَاِكن ُيَؤاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم اَألْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُمالَ ُي{ 
اُم ثَالَثَِة أَيَّامٍ ذاِلَك كَفَّاَرةُ أَْيمَانِكُْم إِذَا أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم أَْو ِكْسَوُتُهْم أَْو َتْحرِيُر َرقََبٍة فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَي

  }َحلَفُْتْم َواْحفَظُواْ أَْيَماَنكُْم كَذاِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
  

  }...فَِصَياُم ثَالَثَِة أَيَّامٍ{: وقوله



أو {: ىف الصيام نصبت الثالثة؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل ولو نّونت" ثالثة أيام متتابعات"ىف حرف عبداهللا 
ثله قوله. بإيقاع اإلطعام عليه) يتيما(نصبت } يتيما. إِطعاٌم ِفى يومٍ ِذى َمْسَغبٍة أَلَْم جنعلِ األرض ِكفَاتاً {: وم

كانت ) مثل(و نصبت ول} فجزاٌء ِمثلُ ما قتل من النعم{وكذلك قوله . تكِْفُتهم أحياء وأمواتا: }أحياًء وأمواتا
وكلُّ ذلك " فجزاُء ِمثلِ ما قََتل"وقرأها بعض أهل املدينة " فجزاؤه مثل ما قتل"وهى ىف قراءة عبداهللا . صوابا
  .صواب

وال نكتم اللَّه : على) اللّه(لو نّونت ىف الشهادة جاز النصب ىف إعراب } وال َنكُْتم شهادةَ اللِّه{وأما قوله 
ىف اإلعراب كما خيفض القسم، ال على إضافة ) اللِّه(فإمنا خيفض ) اللِّه(هم باهللا فقال وأّما من استف. شهادةً

  .الشهادة إليه
  
ُحونَ اْجَتنُِبوُه لََعلَّكُْم ُتفِْلَياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِنََّما الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر َواَألنصَاُب َواَألْزالَُم رِْجٌس مِّْن َعَملِ الشَّْيطَاِن فَ{ 
{  

  }...لَْخْمُر َوالَْمْيِسُر{؛: وقوله
سهام كانت ىف الكعبة يقتسمون هبا ىف أمورهم، وواحدها : األوثان، واألزالم: القمار كلّه، واألنصاب: امليسر
  .َزلَم
  

  )املائدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  

ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُمواْ إِذَا َما اتَّقَواْ َوآَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت ثُمَّ اتَّقَواْ لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت { 
  }َوآَمُنواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَْحَسُنواْ َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني 

  
  }...إِذَا َما اتَّقَواْ{: وقوله

  .أى اتقَوا شرب اخلمر، وآمنوا بتحرميها
  
ُه َمن َيَخافُُه بِالَْغْيبِ فََمنِ َها الَِّذيَن آَمُنواْ لََيْبلَُونَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء مَِّن الصَّْيِد َتَنالُُه أَْيِديكُْم َورَِماُحكُْم ِلَيْعلََم اللََّيـأَيُّ{ 

  }اْعَتَدى َبْعَد ذاِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَِليٌم 
  

  }...َتَنالُُه أَْيِديكُْم َورَِماُحكُْم{: وقوله
  .فما نالته األيدى فهو َبْيض النعام وِفراخها، وما نالت الرماُح فهو سائر الوحش

  
لُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ َيْحكُُم بِِه َيـأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتقُْتلُواْ الصَّْيَد َوأَْنُتْم ُحُرٌم َوَمن قََتلَُه ِمنكُم مَُّتَعمِّداً فََجَزآٌء مِّثْ{ 
ا ا َعْدلٍ مِّْنكُْم َهْدياً َباِلغَ الْكَْعَبِة أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكَني أَو َعْدلُ ذاِلَك ِصَياماً لَِّيذُوَق َوَباذََو لَ أَْمرِِه َعفَا اللَُّه َعمَّ



ُه َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ  َمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْن   }َسلَف َو
  
ا قََتلَ ِمَن النََّعمِ َيْحكُُم بِِه ذََوا َعْدلٍ مِّْنكُْمفََجَزآ{: قوله   }...ٌء مِّثْلُ َم

أقتلت قبل : من أصاب صيدا ناسيا إلحرامه معتِمدا للصيد حكم عليه حاِكمان عدالن فقيهان يسأالنه: يقول
يه، فإن بلغ قيمةُ ال، حكما عل: وإن قال. ينتقم اهللا منك: نعم، مل حيكما عليه، وقاال: هذا صيدا؟ فإن قال

: وإن مل يبلغ مثن شاة حكما عليه بقيمة ما أصاب} َهْدياً َباِلغَ الْكَْعبَِة{حكمها مثن َبَدنة أو شاة حكما بذلك عليه 
فإن مل جيد َحكَما عليه أن يصوم يوما مكان . دراهم، مثّ قّوماه طعاما، وأطعمه املساكني لكل مسكني نصُف صاع

  .كل نصف صاع
: وذلك أن تقول. ما عادل الشىء من غري جنسه، والِعدل الِْمثل: والَعْدل} و َعْدلُ ذاِلَك ِصَياماًأَ{: وقوله

فإذا أردت قيمته من غري . عندى ِعدل غالمك وِعدل شاتك إذا كان غالما يعدل غالما أو شاة تعدل شاة
وقد .  الَعْدل من الِعدلوكأنه منهم غلط لتقارب معىن. ِعدله: ورمبا قال بعض العرب. جنسه نضبت العني

عندى رطالن عسال، وِملء : ونصبك الصيام على التفسري؛ كما تقول. اجتمعوا على واحد األعدال أنه ِعدل
عليه : فإذا حسنت فيه مث أُلقيت نصبت؛ أال ترى أنك تقول) ِمن(أن ينظر إىل : بيت قَّتا، وهو مما يفّسر للمبتدئ

  .}فلَْن ُيقَْبل ِمن أَحِدِهم ِملُء األْرضِ ذهبا{هللا تبارك وتعاىل وكذلك قول ا. َعْدل ذلك من الصيام
  

  )املائدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
اْ اللََّه الَِّذي ْم ُحُرماً َواتَّقُوأُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَّكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُْم َصْيُد الَْبرِّ َما ُدْمُت{ 

  }إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 
  

  }...أُِحلَّ لَكُْم صَْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه{: وقوله
  .ما ِصدته، وطعامه ما نضب عنه املاء فبقى على وجه األرض: الصيد

  
ن َتْسأَلُواْ َعْنَها ِحَني ُيَنزَّلُ الْقُْرآنُ ُتْبَد لَكُْم َعفَا ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتْسأَلُواْ َعْن أَْشَيآَء إِن ُتْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم َوإِ{ 

  }اللَُّه َعْنَها َواللَُّه غَفُوٌر َحِليٌم 

  }...الَ َتْسأَلُواْ َعْن أَْشَيآَء إِن ُتْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم{: وقوله
: رض عليهم احلّج، فقام رجل فقالخطب النّىب صلى اهللا عليه وسلم الناس، وأخربهم أن اهللا تبارك وتعاىل قد ف

فقال له النىب صلى ) أىف كل عام فأعرض عنه، مث عاد: فقال(مث عاد . كلّ عام فأعرض عنه) أََوىف(يا رسول اهللا 
ا تركتكم) نعم(ما يؤمنك أن أقول : "اهللا عليه وسلم   ".فيجب عليكم مث ال تفعلوا فتكفروا اتركوىن م

فأشبهت ) أفعال(إمنا كثرت ىف الكالم وهى : وقد قال فيها بعض النحويني. ىىف موضع خفض ال ُتْجَر) أشياء(و
 -كما مجعوا عذراء عذاَرى، وصحراء صحارى  -فَْعالء فلم ُتصرف؛ كما مل تصرف محراء، ومجعها أشاَوى 



ا كثر ولوكانت على التوّهم لكان أملك الوجهني هبا أن ُتْجَرى؛ ألن احلرف إذ. محراوات: وأشياوات؛ كما قيل
ولكنا نرى أن أشياء . به الكالم َخّف؛ كما كثرت التسمية بيزيد فأَجروه وفيه ياء زاِئدة متنع من اإلجراء

) أَْشيِئاء(ُجمعت على أفِعالء، كما مجع لَيِّن وأَلْيِناء، فحذف من وسط أشياء مهزة، كان ينبغى هلا أن تكون 
ناوات سعد، وأُعيذك بأمساوات اهللا، وواحدها أمساء وأبناء هذا من أب: وقد قالت العرب. فحذفت اهلمزة لكثرهتا

  .جترى، فلو َمنعُت أشياء اجلَْرى جلمعهم إياها أشياوات مل أُجر أمساء وال أبناء؛ ألهنما ُجِمعتا أمساوات وأبناوات
  
الَِّذيَن كَفَُرواْ َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوأَكْثَُرُهْم َما َجَعلَ اللَُّه ِمن َبِحَريٍة َوالَ َسآِئَبٍة َوالَ َوِصيلٍَة َوالَ َحامٍ َولَاِكنَّ { 

  }الَ َيْعِقلُونَ 
  

  }...َما َجَعلَ اللَُّه ِمن َبِحَريٍة َوالَ َسآِئَبٍة َوالَ َوِصيلٍَة َوالَ َحامٍ{: وقوله

ذين يقومون على خدمة كان الرجل يسيِّب من ماله ما شاء، يذهب به إىل ال: فقيل. قد اخُتِلف ىف الساِئبة
السائبة إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهّن إناث سيِّبت فلم تركَب ومل ُيَجزَّ هلا َوَبر، ومل : قال بعضهم. آهلتهم

: يريد -َيشرب لبنَها إال ولدها أو ضيف حىت متوت، فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء وُبِحرت أذن ابن ابنتها 
إذا ولدت الشاة سبعة أبطن َعَناقني . وأمَّا الوصيلة فمن الشاء. لساِئبة، وهى مبنزلة أّمهافالَبِحرية ابنة ا -ُخرِقت 

وصلت أخاها، فال يشرب لبنها النساء وكان للرجال، وجرت : َعناقني فولدت ىف سابعها َعناقا َوْجديا قيل
ظهره، فال ُيركب وال جيّز له َوَبر،  وأما احلامى فالفحل من اإلبل؛ كان إذا لَِقح ولُد ولده َحَمى. جمرى الساِئبة

  .وال ُيمنع من مرعًى، وأّى إبل َضرب فيها مل ُيمنع
َولَاِكنَّ الَِّذيَن {قال اهللا تبارك وتعاىل . هذا أنتم جعلتموه كذلك} َما َجَعلَ اللَُّه ِمن َبِحَريٍة{فقال اهللا تبارك وتعاىل 

  .}َوأَكْثَُرُهْم الَ َيْعِقلُونَكَفَُرواْ َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب 
  

  )املائدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ْم َجِميعاً فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم الَ َيُضرُّكُْم مَّن َضلَّ إِذَا اهَْتَدْيُتْم إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُ{ 

  } َتْعَملُونَ
  

  }...َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم{: وقوله

والعرب تأمر من الصفات بغليك، وعندك، ودونك، . عليكم أنفسكم: هذا أمر من اهللا عّز وجلّ؛ كقولك
وزعم الكسائىّ . فهذه احلروف كثرية. وراءك وراءك: تأّخر؛ كما تقول: إليك إليك، يريدون: يقولون. وإليك
فأجاز ذلك ىف كلّ الصفات الىت قد ُتفرد، ومل ُيجِزه ىف الالم وال ىف الباء وال ىف . هبينكما البعري فَخذا: أنه مسع
بىن ُسلَيم يقول ] بعض[ومسعت : قال الفراء. كما أنت زيدا، ومكاَنك زيدا: ومسع بعض العرب تقول. الكاف
  .كما أَنَتنِى، ومكاَنكَنِى، يريد انتظرىن ىف مكانك: ىف كالمه



: ضرباً زيدا، وال تقول: ته هذه احلروُف قبلها؛ ألهنا أمساء، واالسم ال َينصب شيئا قبله؛ تقولوال تقّدمّن ما نصب
  :فإن قلته نصبت زيدا بفعل مضمر قبله كذلك؛ قال الشاعر. زيدا ضربا

  *يأيها املاِئح دلوى دونكا * 
، تريد) الدلو(إن شئت نصبت    .هذه دلوى فدونكا: مبضمر قبله، وإن شئت جعلتها رفعا

) فاضرِْب هلم طَرِيقا ِفى البحر َيَبسا ال ختَْف، وال ختاُف(رفع، ولو جزمت كان صوابا؛ كما قال } الَ َيُضرُّكُْم{
  .جائزان

  
كُْم أَْو آَخَراِن ِمْن لٍ مِّْنيِا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َشَهاَدةُ َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم الَْمْوُت ِحَني الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْد{ 

ُيقِْسَماِن بِاللَِّه إِِن غَْيرِكُْم إِنْ أَنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اَألْرضِ فَأََصابَْتكُم مُِّصيَبةُ الَْمْوِت َتْحبِسُوَنُهَما ِمن َبْعِد الصَّالَِة فَ
  }َهاَدةَ اللَِّه إِنَّآ إِذَاً لَِّمَن اَآلِثِمَني اْرَتبُْتْم الَ َنْشَترِي بِِه ثََمناً َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى َوالَ َنكُْتُم َش

  
  }...َشَهاَدةُ َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم الَْمْوُت ِحَني الَْوِصيَِّة اثَْناِن{: وقوله
  .ورفع االثنني بالشهادة، أى ليشهدكم اثنان من املسلمني. شاهدان أو وصّيان، وقد اختِلف فيه: يقول

ِمن الِذين {إال أنّ املعىن ىف قوله . هذا ىف السَّفَر، وله حديث طويل. من غري دينكم} ِمْن غَْيرِكُْم أَْو آَخَراِن{
اَألوليان أراد ولَّي املوروث؛ يقومان َمقَام النصرانيَّني إذا اتُّهِما أهنما اختانا، : فمن قال} اسَتَحقَّ عليهِم اَألْولَياِن

. ظُهِر على خيانتهما، فهذا وجه قد قرأ به علّى، وذُكر عن أّىب بن كعبفيحلفان بعد ما حلف النصرانيَّان و
جيعله نعتا ) اَألوَِّلني(حّدثنا الفراء قال حّدثىن قيس بن الربيع عن عبد امللك عن عطاء عن ابن عباس أنه قال 

فيهم؛ كما : معناه )استحقَّ عليهِم(وقوله . وقال أرأيت إن كان األوليان صغريين كيف يقومان َمقامهما. للذين
يمان{قال  جاء } وُألَصلَِّبنَّكُْم ِفى ُجذُوع النخل{أى ىف ُملْك، وكقوله } واتَّبعوا ماَتْتلُو الشياِطُني على ُملِْك ُسلَ

وقرأ . استحقَّا مبا حقَّ عليهما من ظهور خيانتهما: يريد) األّوالن(وقرأ احلسن . على جذوع النخل: التفسري
 - واهللا أعلم  - ها هنا النصرانيَّني ) اَألوليان(وقد يكون . كقول ابن عباس) اَألّوِلني(عبداهللا بن مسعود 

، وجيعلهما األْولََيْين باليمني؛ ألن اليمني كانت عليهما، وكانت البيِّنة على الطالب؛ فقيل )اسَتَحقَّ(فريفعهما بـ 
  .وهو على معىن قول احلسن. األوليان مبوضع اليمني

  .غريِهم على اميانِهِم فتبطلها} دَّ أَْيَمانُتَر{وقوله أَن
  }َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَآ أُجِْبُتْم قَالُواْ الَ ِعلَْم لََنآ إِنََّك أَنَت َعالَُّم الُْغُيوبِ { 
  

  }...قَالُواْ الَ ِعلَْم لََنآ{: وقوله
ا ذكر فـ إ: مث قالوا. فيما ذكر من هول يوم القيامة: قالوا ىف ) إال(الىت بعد ) ما(ال ما علمتنا، فإن كانت على م

  .، والرفع جائز)ال علم لنا: (موضع نصب؛ حلسن السكوت على قوله
  

  )املائدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



أَيَّدتَُّك بُِروحِ الْقُُدسِ ُتكَلُِّم النَّاَس ِفي  إِذْ قَالَ اللَُّه ياِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اذْكُْر نِْعَمِتي َعلَْيَك َوَعلَى َواِلَدِتَك إِذْ{ 
َهْيئَِة الطَّْيرِ بِإِذْنِي فََتنفُُخ الَْمْهِد َوكَْهالً َوإِذْ َعلَّْمُتَك الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوالتَّْورَاةَ َواإلِْنجِيلَ َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ كَ

ُتْبرِىُء اَألكَْمَه َواَألْبَرَص بِإِذْنِي َوإِذْ ُتْخرُِج الَْموَتى بِإِذْنِيِ َوإِذْ كَفَفُْت َبنِي إِْسرَاِئيلَ َعنَك ِفيَها فََتكُونُ طَْيراً بِإِذْنِي َو
  }إِذْ جِئَْتُهْم بِالَْبيَِّناِت فَقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْنُهْم إِنْ َهاذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني 

  
  }...إِذْ أَيَّدتَُّك{: وقوله

وىف . فاعلتك، وهى جتوز: وقال الكسائّى. على أفعلتك) آيدتك(وقرأ جماهد . قويتك: على فعَّلتك؛ كما تقول
  .مثل عاونتك

اِعدا أَو قاِئما{فرّد الكهل على الصفة؛ كقوله } َوكَْهالً{صبِّيا : يقول} ِفي الَْمْهِد{: وقوله   .}دعانا جلنبِِه أَو ق
  }َحوَارِيَِّني أَنْ آِمُنواْ بِي َوبَِرُسوِلي قَالُواْ آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنََّنا ُمْسِلُمونَ َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الْ{ 
  

  }...َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الَْحَوارِيَِّني أَنْ آِمُنواْ بِي َوبَِرُسوِلي{: وقوله
  .أى أهلَمها} يوتاوأَوحى ربُّك إِىل النحلِ أَِن اِختِذى ِمن اجلبال ب{أهلمتهم؛ كما قال : يقول

  
ِء قَالَ اتَّقُواْ اللََّه إِن إِذْ قَالَ الَْحوَارِيُّونَ ياِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهلْ َيْسَتِطيُع رَبَُّك أَن ُيَنزِّلَ َعلَْيَنا َمآِئَدةً مَِّن السََّمآ{ 

  }كُْنُتم مُّْؤِمنَِني 
  

  }...َهلْ َيْسَتِطيُع َربَُّك{: وقوله

وقد يكون ذلك على ) يستطيع ربُّك: (ها أهل املدينة وعاصم بن أىب الَنُجود واألعمُش بالياءقرأ. بالتاء والياء
ّى وعائشة رمحهما اهللا . هل يستطيع فالن القيام معنا؟ وأنت تعلم أنه يستطيعه، فهذا وجه: قولك وذُِكر عن عل

هل (سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقرأىن ر: بالتاء، وذكر عن ُمَعاذ أنه قال) هل تستطيُع ربَّك(أهنما قرآ 
  .}أَن ُيَنزِّلَ َعلَْيَنا َمآِئَدةً مَِّن السََّمآِء{أى هل تقدر على أن تسأل ربك . بالتاء، وهو وجه حسن) تستطيع ربََّك

  
  )املائدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
َنا َمآِئَدةً مَِّن السََّمآِء َتكُونُ لََنا ِعيداً َألوَِّلَنا َوآِخرَِنا َوآَيةً مِّْنَك َواْرُزقَْنا قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربََّنآ أَنزِلْ َعلَْي{ 

  }َوأَنَت َخْيُر الرَّازِِقَني 
  

  }...َتكُونُ لََنا ِعيداً{: وقوله
ليها أمر جاز فىالفعل وما كان من نكرة قد وقع ع. بغري واو) تكْن لنا ِعيدا(وهى ىف قراءة عبداهللا ). وَتكُن لَنا(

يوم األحد مرَّتني،  - فيما ذكر  - نزلت . وأّما املائدة فذُكر أهنا نزلت، وكانت خبزا ومسكا. بعده اجلزم والرفع



: مل تنزل؛ ألنه اشترط عليهم أنه إن أنزهلا فلم يؤمنوا عذَّهبم، فقالوا: وقال بعض املفّسرين. فلذلك اختذوه عيدا
  .ال حاجة لنا فيها

  
لَ ُسْبَو{  َحاَنَك َما َيكُونُ إِذْ قَالَ اللَُّه ياِعيَسى اْبَن َمْرَيَم أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي اهلْينِ ِمن ُدوِن اللَِّه قَا

ْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َوالَ أَ ا ِفي َنفِْسَك إِنََّك أَنَت َعالَُّم ِلي أَنْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِحقٍّ إِن كُنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه َت ْعلَُم َم
  }الُْغُيوبِ 

  
  }...ياِعيَسى اْبَن َمْرَيَم{: وقوله

وكذلك تفعل ىف كل اسم . فال جيوز فيه إال النصب) ابن(وأّما . ىف موضع رفع، وإن شئت نصبت) عيسى(
ىف كالم العرب ) زيد(والنصب ىف . َن عبداهللايا زيُد بَن عبِداهللا، ويا زيَد ب: دعوته بامسه ونسبته إىل أبيه؛ كقولك

يا زيد : يا زيد أخا متيم، أو قلت: فإذا قلت. فإذا رفعت فالكالم على دعوتني، وإذا نصبت فهو دعوة. أكثر
  :ابن الرجلِ الصاحل رفعت األّول، ونصبت الثاىن؛ كقول الشاعر

  ما أنَت ويلَ أبيك والفَخُْر* يا زِْبرِقانُ أخا بىن َخلٍَف 
  
آ أََبداً رَِّضَي اللَُّه قَالَ اللَُّه َهذَا َيْوُم َينفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَه{ 

  }َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنُه ذاِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم 
  

  }...َهذَا َيْوُم َينفَُع الصَّاِدِقَني{: وقوله
. مضى يوَمئٍذ مبا فيه: ، وجيوز أن تنصبه؛ ألنه مضاف إىل غري اسم؛ كما قالت العرب)هذا(بـ ) اليوم(ترفع 

  :ويفعلون ذلك به ىف موضع اخلفض؛ قال الشاعر
  كيْوَمِئٍذ شيئا ُترّد رساِئله* رددنا لشعثاَء الرسولَ وال أرى 
وجيوز خفضه ىف موضع اخلفض؛ كما } ومن خزىِ يوَمئذ{؛ }ِمن عذابِ يوَمِئٍذ{: وكذلك وجه القراءة ىف قوله
افعل به ما فعلت ىف هذا؛ كقول الشاعر. جاز رفعه ىف موضع الرفع   :وما أُضيف إىل كالم ليس فيه خمفوض ف

  وقلُت أَلَمَّا َتْصُح والشيب وازِع* على حنيَِ عاتبُت املشيب على الِصبا 
َهاذَا َيْوُم {: وقد يكون قوله. عشيَّة، وزمن، وأزمان وأيام، وليالوتفعل ذلك ىف يوم، وليلة، وحني، وغََداة، و

هذا يوٌم ينفع "وإن قلت ) يوم ينفع: (فيه ما ىف قوله} هذا يوم ال ينِطقون{: وقوله. كذلك} َينفَُع الصَّاِدِقَني
النصب ىف مثل هذا و. تذهب إىل النكرة كان صوابا} واتقوا يوما ال َتْجزِى َنفٌْس{: كما قال اهللا" الصادقني

  .مكروه ىف الصفة؛ وهو على ذلك جاِئز، وال يصلح ىف القراءة

  املعاين الواردة يف آيات 

  )األنعام ( سورة 



ي اَألْرضِ َما لَْم ُنَمكِّن لَّكُْم َوأَْرَسلَْن{  لَْيهِم مِّْدَراراً ا السََّمآَء َعأَلَْم َيَرْواْ كَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْبِلهِم مِّن قَْرٍن مَّكَّنَّاُهْم ِف
  }َوَجَعلَْنا اَألْنَهاَر َتْجرِي ِمن َتْحِتهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُُنوبِهِْم َوأَْنَشأَْنا ِمن َبْعِدِهْم قَْرناً آَخرِيَن 

  
  }...أَلَْم َيَرْواْ كَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْبِلهِم مِّن قَْرٍن{: قوله تبارك وتعاىل
  .سبعون: ل بعضهموقد قا. القرن مثانون سنة

  
ا َيلْبُِسونَ {    }َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلَْناُه َرُجالً َولَلََبْسَنا َعلَْيهِم مَّ
  

  }...َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلَْناُه َرُجالً{: وقوله
  .ىف صورة رجل؛ ألهنم ال يقدرون علىالنظر إىل ُصورة املَلَك

  
ا ِفي ا{  يِه لسََّماَواِت َواَألْرضِ قُل للَِّه كََتَب َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة الَ َرْيَب ِفقُل لَِّمن مَّ

  }الَِّذيَن َخِسُرواْ أَْنفَُسُهْم فَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ 
  

  }...كََتَب َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ{: وقوله
وإن ِشئت جعلته ىف موضع نصب؛ كما ) لَيْجَمَعنَّكم(غاية كالم، مث استأنفت بعدها  )الرمحة(إن ِشئت جعلت 

والعرب تقول ىف احلروف الىت َيْصلح معها جواب } كََتب ربكم على نفِسِه الرمحة أَنه من عمل ِمنكم{: قال
مث بدا هلم {: وكذلك قوله. أرسلت إليه أن يقوم، وأرسلت إليه ليقومّن: فيقولون. اَألْيمان بأن املفتوحة وبالالم

  .بدا هلم أن يسجنوه كان صوابا: وهو ىف القرآن كثري؛ أال ترى أنك لو قلت} ِمن بعِد ما رأَُوا اآلياِت ليسجُُننَُّه
  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعُم قُلْ إِنِّي أُِمْرُت أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ َوِلّياً فَاِطرِ السََّماَواِت َواَألْرضِ َوُه{ 
  }َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِكََني 

  
  }...قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ َوِلّياً فَاِطرِ السََّماَواِت{: وقوله

. و نصبته على املدح كان صوابا، وهو معرفةول. خمفوض ىف اإلعراب؛ جتعله صفة من صفات اهللا تبارك وتعاىل
: ولو استأنفته فرفعته كان صوابا؛ كما قال. ولونويت الفاطَر اخلاِلق نصبته على القطع؛ إذ مل يكن فيه ألف والم

  ).ربُّ السمواِت واَألرضِ وما بينهما الرمحن(
  
  }َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبُِري { 
  

  }...َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه{: وقوله



  .كلُّ شىء قهر شيئا فهو ُمْستعلٍ عليه
  
 بِِه َوَمن َبلَغَ أَِئنَّكُمْ قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهادةً قُلِ اللَُّه َشهِيٌد بِْينِي َوَبْيَنكُْم َوأُوِحَي إِلَيَّ َهاذَا الْقُْرآنُ ُألنِذَركُْم{ 

َو اله َواِحٌد َوإِنَّنِي َبرِيٌء مِّمَّا ُتْشرِكُونَلََتْشَهُد   } ونَ أَنَّ َمَع اللَِّه آِلَهةً أُْخَرى قُل الَّ أَْشَهُد قُلْ إِنََّما ُه
  

  }...ُألنِذَركُْم بِِه َوَمن َبلَغَ{: وقوله
ومل } آِلَهةً أُْخَرى{: وقوله. باإلنذار) من(ونصبت ). من(ِصلة لـ ) بلغ(ومن بلغه القرآن من بعدكم، و: يريد
يه التأنيث؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل) واجلمع(أَُخر؛ ألن اآلهلة مجع، : يقل وقال } وِللِّه اَألمساُء احلسىن{: يقع عل

  .وكلّ ذلك صواب. اُألَول واألّولني: ومل يقل} فما بال القُروِن اُألوىل{: اهللا تبارك وتعاىل
  

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }ْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَنآَءُهُم الَِّذيَن َخِسُرواْ أَْنفُسَُهْم فَُهْم الَ ُي{ 

ا َيْعرِفُونَ أَْبَنآَءُهُم{: وقوله   }...َيْعرِفُوَنُه كََم
: ا هذه املعرفة الىت تعرفون هبا حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ قالم: ذُكر أنّ عمر بن اخلطاب قال لعبداهللا بن َسالَم

واهللا َألنابِِه إذا رأيته أعرُف ِمىن بابىن وهو يلعب مع الصبيان؛ ألىن ال أشكُّ فيه أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ 
  .فهذه املعرفة لصفته ىف كتاهبم. ولست أدرى ما صنع النساء ىف االبن

ليس من مؤمن وال كافر إال له منزل ىف اجلنة وأهل وأزواج، : يقال} َخِسُرواْ أَْنفَُسُهْم{ :وجاء التفسري ىف قوله
فذلك قوله . إىل من أسلم وسعد) ومن كفر صار منزله وأزواجه(فمن أسلم وسعد صار إىل منزله وأزواجه 

  .}ا أنفسهم وأهليهمالِذين خِسرو{: يرثون منازل الكفار، وهو قوله: يقول} الِذين َيرِثُون الِفردوَس{
  
  }ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { 
  

  }...َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني{: وقوله
ن عياش عن األعمش عن وحّدثىن احلسن بن عيَّاش أخو أىب بكر ب: قال الفّراء. ربَِّنا وربَّنا خفضا ونصبا: تقرأ

  .جعله حملوفا به) ربِّنا(فمن قال . واهللا يا ربَّنا: معناه: قال) واللِّه ربَّنا(الشعّىب عن علقمة أنه قرأ 
  
  }َوَما الَْحَياةُ الدُّنَْيآ إِالَّ لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدَّاُر اآلخَِرةُ َخْيٌر لِّلَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَالَ َتْعِقلُونَ { 
  
  }...َولَلدَّاُر اآلِخَرةُ{: لهوقو

ثله . جعلت الدار ها هنا امسا، وُجِعلت اآلِخرة من صفتها، وأضيفت ىف غري هذا املوضع ثله ممَّا يضاف إىل م وم
وكذلك أتيتك بارحة . واحلق هو اليقني؛ كما أَنّ الدار هى اآلخرة} إِنّ هذا هلو َحقُّ الَيِقني{ىف املعىن قوله 



يضاف الشىء إىل نفسه إذا اختلف لفظه؛ كما . يوم اخلميس، وليلة اخلميس: ومنه. األوىلاألوىل، والبارحة 
، وال يقني : فإذا اتفقا مل تقل العرب. واالخرة، واليوم اخلميس] و[اختلف احلق واليقني، والدار  هذا حقُّ احلّق

) وذلك الِدين القَيِّمة(ه ىف قراءة عبداهللا ومثل. اليقني؛ ألهنم يتومهون إذا اختلفا ىف اللفظ أهنما خمتلفان ىف املعىن
  .رجل راوية َوهَّابة لألموال؛ ووهَّاب وراو، وشبهه: والقَيُِّم والقَيِّمة مبنزلة قولك) ِدين القَيِّمة(وىف قراءتنا 

  
  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }إِنَُّهْم الَ ُيكَذُِّبوَنَك َولَاِكنَّ الظَّاِلِمَني بِآَياِت اللَِّه َيْجَحُدونَ قَْد َنْعلَُم إِنَُّه لََيْحُزُنَك الَِّذي َيقُولُونَ فَ{ 
  

  }...فَإِنَُّهْم الَ ُيكَذُِّبوَنَك{: وقوله
حّدثنا الفراء قال حّدثىن قيس بن الربيع االَْسدّى عن أىب إسحاق الَسبِيعّى عن : قال. قرأها العامَّة بالتشديد

ال جيعلونك كذَّابا، وإمنا : - واهللا أعلم  -ومعىن التخفيف . خمفّفة) ُيكِْذبونك(أنه قرأ ناجية بن كعب عن علّى 
يريدون أن ما جئت به باطل؛ ألهنم مل جيّربوا عليه صلى اهللا عليه وسلم كذبا فيكذِّبوه وإمنا أكذبوه؛ أى ما جئت 

  .واهللا أعلم. كَذَبت: أن يقال: والتكذيب. به كذب ال نعرفه
  
َر َعلَْيَك إِْعَراُضُهْم فَإِن اْسَتطَْعَت أَن َتْبَتِغَي َنفَقاً ِفي اَألْرضِ أَْو ُسلَّماً ِفي السََّمآِء فََتأَْوإِن {  ِتَيُهْم بِآَيٍة َولَْو كَانَ كَُب

  }َشآَء اللَُّه لََجَمَعُهْم َعلَى الُْهَدى فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني 

  }...ن َتْبَتِغَي َنفَقاً ِفي اَألْرضِ أَْو ُسلَّماً ِفي السََّمآِء فََتأِْتَيُهْم بِآَيٍةفَإِن اْسَتطَْعَت أَ{: وقوله
وإمنا تفعله العرب ىف كل موضع ُيعرف فيه معىن اجلواب؛ أال . فافعل، مضَمرة، بذلك جاء التفسري، وذلك معناه

. بترك اجلواب؛ ملعرفتك مبعرفته بهإن استطعت أن تتصدق، إن رأيت أن تقوم َمَعنا، : ترى أنك تقول للرجل
إن تقم ُتِصب خريا، ال بّد ىف هذا من جواب؛ : فإذا جاء ما ال ُيعرف جوابه إال بظهوره أظهرته؛ كقولك للرجل

  .ألن معناه ال ُيعرف إذا طُرح
  
كُْم مَّا فَرَّطَْنا ِفي الِكَتابِ ِمن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِّهِْم َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَألْرضِ َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجَناَحْيِه إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُ{ 

  }ُيْحَشُرونَ 
  

  }...َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَألْرضِ َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجَناَحْيِه{: وقوله
ا عند: رجل وال امرأٍة، وامرأةٌ؛ من رفع قال) ماعندى من: كما تقول(ورفعه جائز . خمفوض) الطائر( ى من م

وال أصغَر ِمن ذلك، وال (مث قال } وما يعُزُب عن ربِّك ِمن ِمثقالِ ذرٍة{: وكذلك قوله. رجلٍ وال عندى امرأة
  .فهو ىف نيَّة خفض، وَمن رفع رّده على املعىن) أصغر(إذا نصبت ) أَصغُر وال أَكَرب، وال أَكُرب

له ِتسع وتسعون (وهو ىف الكالم مبنزلة قوله . طائر ال يطري إال جبناحيهفإنّ ال} َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجَناَحْيِه{وأَّما قوله 
  .كلَّمته بِفّى، ومشيت إليه على رِْجلَىَّ، إبالغا فىالكالم: ، وكقولك للرجل)أنثى] وىل نعجة[نعجة 



  ].وَصْنف[إنّ كل صنف من البهائم أّمة، والعرب تقول ِصْنف : يقال
وعند ذلك يتمّنى الكافر أنه . كوىن ترابا: موهتا، مث حتشر مع الناس فيقال هلا: اَحْشره} مث إِىل ربِّهِم حيشرون{

  .كان ترابا ِمثلها
  

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }اِدِقَني قُلْ أََرأَيُْتكُم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه أَْو أََتْتكُْم السَّاَعةُ أَغَْيَر اللَِّه َتْدُعونَ إِن كُنُتْم َص{ 
  

  }...قُلْ أََرأَْيُتكُم{: وقوله
فإذا . أرأيت زيدا بعينك؟ فهذه مهموزة: أحدمها أن يسأَل الرجلُ الرجل. لغتان، ومعنيان) أرأيت(العرب هلا ىف 

مث . هل رأيَت نفسك على غري هذه احلال: أرأيَتك على غري هذه احلال؟ تريد: أوقعتها على الرُجل منه قلت
أَرَأَْيِتِك، ختفض : أَرَأَْيُتنَّكُنَّ، وللمرأة: أََرأَيتموكم، وللنسوة: أرايتماكما، وللقوم: فتقول للرجلني تثّنى وجتمع،

  .التاء والكاف، ال جيوز إال ذلك
وتنصب التاء منها؛ وتترك اهلمز إن شئت، ) وهتمزها (أَخبِْرىن : أرأيَتَك، وأنت تريد: واملعىن اآلخر أن تقول

فتقول . مؤّنثه ومذكّره] واجلميع ىف[لعرب، وتترك التاء موحَّدة مفتوحة للواحد والواحدة وهو أكثر كالم ا
وإمنا تركت العرب التاء واحدة ألهنم مل يريدوا . أرايَتكُنَّ زيدا ما فعل: أرايَتِك زيدا هل خرج، وللنسوة: للمرأة

ووجَّهوا التاء إىل املذكَّر والتوحيد؛ إذ مل أن يكون الفعل منها واقعا على نفسها، فاكتفَْوا بذكرها ىف الكاف، 
دونك زيدا وجدت الكاف : وموضع الكاف نصب وتأويله رفع؛ كما أنك إذا قلت للرجل. يكن الفعل واقعا

؛ ألهنا مأمورة   .ىف اللفظ خفضا وىف املعىن رفعا

التامَّة غري ما يقولون ىف والعرب إذا أوقَعْت ِفْعل شىء على نفسه قد كُنِى فيه عن االسم قالوا ىف األفعال 
كذلك . قتلَتَك وال أحسنَت إليك: قتلَت نفسك، وأحسنت إىل نفِسك، وال يقولون: فيقال للرجل. الناقصة

ظلموا أنفسهم{ىف كثري من القرآن؛ كقوله } فاقتلوا أنفسكم{قال اهللا تبارك وتعاىل  فإذا } وماظلمناهم ولِكن 
ومل . أَظُنُّىن خارجا، وأَحِسبىن خارجا، ومىت تراك خارجا: قالوا - مثل حسبت وظننت  -كان العفل ناقصا 

وذلك أهنم أرادوا أن يفُرقوا بني الفعل الذى قد ُيلْغى، وبني . مىت ترى نفسك، وال مىت تظّن نفسك: يقولوا
وقد . لهويعمل ىف االسم فع) أظّن(خارج، فتبطل  -أظنّ  -أنا : الفعل الذى ال جيوز إلغاؤه؛ أال ترى أنك تقول

ضربَتَك : ورمبا جاء ىف الشعر. رأى نفسه: ومل يقل} أَن رآه استغىن. إِن اإلِنسان ليطغى{قال اهللا تبارك وتعاىل 
  :من ذلك قول الشاعر. أو شبهُه من التاّم

  رأيُت جَِران الَعْوِد قد كاد ُيْصلح* ُخذَا َحذراً يا جارتىَّ فإنىن 
  ا كنت أَلقَى من رزينة أَبرُحوم* لقد كان ىل ىف َضّرتني عِدمُتىن 

  .عِدمُتنِى، ووجدُتىن، وفقدُتىن، وليس بوجه الكالم: والعربِ يقولون
  
  }ونَ فَلَْوال إِذْ َجآَءُهْم َبأُْسَنا َتَضرَُّعواْ َولَاِكن قََسْت قُلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ َما كَاُنواّ َيْعَملُ{ 



  
  }...ُهْم َبأُْسَنا َتَضرَُّعواْفَلَْوال إِذْ َجآَء{: وقوله
فإذا رأيت بعدها امسا . لوال عبداهللا لضربتك: ويكون معناها على معىن لوال؛ كأنك قلت. فهالَّ) فلوال(معىن 

لوال أَخَّْرَتنِى إىل {: واحدا مرفوعا فهو مبعىن لوال الىت جواهبا الالم؛ وإذا مل تر بعدها امسا فهى استفهام؛ كقوله
ترجِعوهنا إن كنّتم [فلوال إِن كنتم غري مِدينني {: وكقوله} ]فأصّدق وأَكُن ِمَن الصاِلِحني[ أَجلٍ قريب
  .االستفهام واخلرب: فيها ما ىف لوال) لوما(وكذلك } ]صاِدِقني

ا ذُكُِّرواْ بِِه فََتْحَنا َعلَْيهِْم أَْبَواَب كُلِّ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَرُِحواْ بِ{  َمآ أُوُتواْ أََخذَْناُهْم َبْغَتةً فَإِذَا ُهْم فَلَمَّا َنُسواْ َم
  }مُّْبِلُسونَ 

  
  }...فََتْحَنا َعلَْيهِْم أَْبَواَب كُلِّ َشْيٍء{: وقوله

حىت إذا أَخذَِت اَألْرُض ُزْخُرفها {: وهو مثل قوله. يعىن أبواب الرزق واملطر وهو اخلري ىف الدنيا لنفتنهم فيه
وأن لوِ استقاموا على الطرِيقِة {ومثله } أهنم قاِدرون عليها أتاها أَْمُرنا ليال أَْو هناراوازَّيََّنْت وظّن أَْهلُها 

  .والطريقة طريقة الِشْرك؛ أى لو استمّروا عليها فعلنا ذلك هبم} ألسقيناهم ماًء غَدقا ِلنفِتنهم فيه
قيل للذى يسكت عند انقطاع حجته وال  ولذلك. اليائس املنقطع رجاؤه: املبِلس} فَإِذَا ُهْم مُّْبِلُسونَ{: وقوله

  :قد أبلس؛ وقد قال الراجز: يكون عنده جواب
  قال نعم أعرِفه، وأبلسا* يا صاحِ هل تعرف َرْسما ُمكَْرَسا 

  .أى مل ُيِحْر إىلّ جوابا
  

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ِه َيأِْتيكُْم بِِه اْنظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم َوأَ{  ْبصَاَركُْم َوَخَتَم َعلَى قُلُوبِكُْم مَّْن اله غَْيُر اللَّ

  }اآلَياِت ثُمَّ ُهْم َيْصِدفُونَ 
  

  }...َيأِْتيكُْم بِِه{: وقوله
ذهاب السمع والبصر واخلتم على األفئدة لكناية؛ وإذا كنيت عن األفاعيل وإن كثرت وحَّدت ا. كناية عن 

  .كناية عن اهلدى، وهو كالوجه األّول) به(إن اهلاء الىت ىف : وقد يقال. إقبالك وإدبارك يؤذيىن: كقولك للرجل
  
ٌع لََّعلَّ{    }ُهْم َيتَّقُونَ َوأَنِذْر بِِه الَِّذيَن َيَخافُونَ أَن ُيْحَشُرواْ إِلَى رَبِّهِْم لَْيَس لَُهْم مِّن ُدونِِه َوِليٌّ َوالَ َشِفي
  

  }...َوأَنِذْر بِِه الَِّذيَن َيَخافُونَ أَن ُيْحَشُرواْ إِلَى َربِّهِْم{: وقوله
  .يعلمون): خيافون(ولذلك فّسر املفسرون . خيافون أن حيشروا إىل رهبم ِعلْما بأنه سيكون: يقول



ْجَهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِم مِّن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َوالَ َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدونَ َو{ 
َتطُْرَدُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني    }َعلَْيهِْم مِّن َشْيٍء فَ

  
  }...َوالَ َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم{: وقوله

عوا ربه حىت ُيْنَهى عن ذلك؟ فإنه بلغنا أن وكيف َيطْرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يد: يقول القائل
ُعَيْينة بن ِحْصن الفََزارّى دخل على النّىب صلى اهللا عليه وسلم وعنده َسلْمان وبِالل وُصَهيب وأشباههم، فقال 

ِد َوالَ َتطُْر{: فأنزل اهللا تبارك وتعاىل. يا رسول اهللا لو حنَّيَت هؤالء عنك ألتاك أشراف قومك فأسلموا: ُعَيينة
  .}الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ

  
  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ا ُه َمن َعِملَ ِمنكُْم ُسوًءَوإِذَا َجآَءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِآَياِتَنا فَقُلْ َسالٌَم َعلَْيكُْم كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ أَنَّ{ 
  }بَِجَهالٍَة ثُمَّ َتاَب ِمن َبْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَُّه غَفُوٌر رَِّحيٌم 

  
  }...كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ أَنَُّه َمن َعِملَ ِمنكُْم{: وقوله

أللف من وإن شئت فتحت ا. والىت بعدها ىف جواهبا على االئتناف، وهى ىف قراءة القّراء) أنّ(تكسر األلف من 
فأّما من فتح فإنه . الىت بعد الفاء الكسر والفتح) أنّ(ولك ىف . كتب ربكم على نفسه أنه من عمل: تريد) أنّ(

مرة واحد؛ ولكن اخلرب هو موضعها، فلما دخلت ىف ابتداء الكالم أعيدت ) أنّ(إمنا حيتاج الكتاب إىل : يقول
: فلمَّا كان موقع أنّ} ذَا ِمتُّْم َوكُْنُتْم ُترَاباً َوِعظَاماً أَنَّكُْم ُمْخَرُجونَأََيِعُدكُْم أَنَّكُْم إِ{: إىل موضعها؛ كما قال

} كُِتَب َعلَْيِه أَّنُه َمْن َتَوالَُّه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه{: ومثله. أيعدكم أنكم خمرجون إذا متم دخلت ىف أّول الكالم وآخره
الىت بعد الفاء ىف ) إن(ولك أن تكسر } ُيَحاِدِد اللَّه َوَرُسولَُه فَأَنّ لَُه َناَر َجَهنََّمأَلَْم َيْعلَُموا أَنَُّه َمْن {: ومثله. بالفتح

. بالفتح" كتب أنه من تواله فهو يضله: "هؤالء احلروف على االستئناف؛ أال ترى أنك قد تراه حسنا أن تقول
  .حسن الكسر) هو(فإذا حُسن دخول . لو كان لكان صوابا" وأصلح فهو غفور رحيم"وكذلك 

  
  }َوكَذَِلَك نفَصِّلُ اآلَياِت َوِلَتْسَتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِِمَني { 
  

  }...َوِلَيْسَتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِِمَني{: وقوله
 وقد جيعل. }َوِلَتْسَتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِِمَني{: من أنَّث السبيل قال. ألنّ الفعل له) وليستبني: (بقوله) السبيل(ترفع 

  .ولتستبني يا حممد سبيلّ اجملرمني: الفعل للنّىب صلى اهللا عليه وسلم فتنصب السبيل، يراد به
  
قُصُّ الَْحقَّ َوُهَو َخْيُر قُلْ إِنِّي َعلَى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِّي َوكَذَّْبُتم بِِه َما ِعنِدي َما َتْسَتْعجِلُونَ بِِه إِِن الُْحكُْم إِالَّ للَِّه َي{ 

  }َني الْفَاِصِل



  
  }...إِِن الُْحكُْم إِالَّ للَِّه َيقُصُّ الَْحقَّ{: وقوله

} فََما ُتْغنِ النُّذُُر{بغري واو، وكما كتب } َسَنْدُع الزَّبَانَيةَ{كتبت بطرح الياء الستقباهلا األلف والالم؛ كما كتب 
قال حّدثنا . بالصاد) قُصُّ الَْحقََّي: (وذُِكر عن علّى أنه قال. فهذه قراءة أصحاب عبداهللا. بغري ياء على اللفظ

قال ) يقِضى باحلق(وحّدثىن سفيان بن ُعَيينة عن عمرِو بنِ دينارٍ عن رجلٍ عن ابنِ عباسٍ أنه قرأ : الفّراء قال
  .وكذلك هى ىف قراءة عبداهللا: الفّراء

  
  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ٍة َوِعنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ الَ {  ٍة إِالَّ َيْعلَُمَها َوالَ َحبَّ ِفي َيْعلَُمَهآ إِالَّ ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَما َتْسقُطُ ِمن َوَرقَ
  }ظُلَُماِت اَألْرضِ َوالَ َرطْبٍ َوالَ َيابِسٍ إِالَّ ِفي ِكَتابٍ مُّبِنيٍ 

  
ظُلَُماِت اَألْرضِ{: وقوله   }...َوالَ َحبٍَّة ِفي 
  .وز رفعهاجي

  
ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َتْدُعوَنُه َتَضرُّعاً َوُخفَْيةً لَِّئْن أَجنَاَنا ِمْن َهاِذِه لَ{    }َنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن قُلْ َمن ُيَنجِّيكُْم مِّن 
  

  }...عاً َوُخفَْيةًقُلْ َمن ُيَنجِّيكُْم مِّن ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َتْدُعوَنُه َتَضرُّ{: وقوله
قد َحلّ ُحْبوته : ُخفوة وِخفوة؛ كما قيل: -وال تصلح ىف القراءة  -وفيها لغة بالواو، . ُخفَية وِخفية: يقال

  .وِحبوته وِحْبيته
  }...لَِّئْن أَجنَاَنا ِمْن َهاِذِه{: وقوله

وقراءة الناس ) أجنانا(وبعضهم باأللف " أن جِ ى ن ألف" -وكذلك هى ىف مصاحفهم  - قراءة أهل الكوفة، 
  .بالتاء) أجنيتنا(

  
َيعاً َوُيِذيَق َبْعَضكُْم قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَن َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً مِّن فَْوِقكُْم أَْو ِمن َتْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو َيلْبَِسكُْم ِش{ 

  }فْقَُهونَ َبأَْس َبْعضٍ اْنظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف اآلَياِت لََعلَُّهْم َي

  }...قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَن َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً{: وقوله
خيلطكم : }أَْو َيلْبَِسكُْم ِشَيعاً{اخلَْسف : }أَْو ِمن َتْحِت أَْرُجِلكُْم{املطر واحلجارة والطوفان : كما فعل بقوم نوح
  .ِشَيعا ذوى أهواء

  )عام األن( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحَسابِهِم مِّن َشْيٍء َولَاِكن ِذكَْرى لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ { 
  



  }...َولَاِكن ِذكَْرى{: وقوله
  ).ذكرى(هو ) ولكن(والرفع على قوله ) ِذكرى(نذكرهم ) ولِكن(ىف موضع نصب أو رفع؛ بفعل مضمر؛ 

  
لََها ِمن واْ دِيَنُهْم لَِعباً َولَْهواً َوغَرَّْتُهُم الَْحَياةُ الدُّنَْيا َوذَكِّْر بِِه أَن ُتْبَسلَ َنفٌْس بَِما كََسَبْت لَْيَس َوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُ{ 

بَِما كََسُبواْ لَُهْم َشَراٌب مِّْن ُدوِن اللَِّه َوِليٌّ َوالَ َشِفيٌع َوإِن َتْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ الَّ ُيْؤَخذْ ِمْنَهآ أُْولَاِئَك الَِّذيَن أُْبِسلُواْ 
  }َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِما كَاُنواْ َيكْفُُرونَ 

  
  }...َوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِدينَُهْم لَِعباً َولَْهواً{: وقوله
إن أعيادهم بِّر ليس من قوم إالَّ وهلم عيد فهم َيلُهون ىف أَعيادهم، إال أُمَّة حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ف: يقال

  .وصالة وتكبري وخري
أَسد : ولذلك قيل. هذا عليك َبْسل أى حرام: والعرب تقول(أى ترهتن } َوذَكِّْر بِِه أَن ُتْبَسلَ َنفٌْس{: وقوله

  .أْعِط الراِقَى ُبْسلته، وهو أجر الرقية: والعرب تقول) باسل أى ال ُيقَْرب

 الَ َينفَُعَنا َوالَ َيُضرَُّنا َوُنَردُّ َعلَى أَْعقَابَِنا َبْعَد إِذْ َهَداَنا اللَُّه كَالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشََّياِطُنيقُلْ أََنْدُعواْ ِمن ُدوِن اللَِّه َما { 
ْسِلَم ِلَربِّ الْعَالَِمَني ِلُنِفي اَألْرضِ َحْيَرانَ لَُه أَْصَحاٌب َيْدُعوَنُه إِلَى الُْهَدى ائِْتَنا قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َوأُِمْرَنا 

{  
  
  }...َيْدُعوَنُه إِلَى الُْهَدى ائِْتنَا{: قوله

أى أِطْعنا، } إِلَى الُْهَدى ائِْتَنا{: فهو قوله. كان أبو بكر الصّديق وامرأته يدعوان عبد الرمحن ابنهما إىل اإلسالم
ىف كثري من } ْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَْنِذْر قَْوَمَكإِنَّا أَ{: لكان صوابا؛ كما قال" إِىل اهلدى أن ائتنا"ولو كانت 

  .أشباهه، جيىء بأَنْ، ويطرُحها
  

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َوأَنْ أَِقيُمواْ الصَّالةَ َواتَّقُوُه َوُهَو الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ { 
  

  }...َوأَنْ أَِقيُمواْ الصَّالةَ{: وقوله
فأَن ىف موضع ) وأن تذهب(أمرتك لتذهب : والعرب تقول} وأُِمْرَنا ِلُنْسِلَم{: مردودة على الالم الىت ىف قوله

  .ومثله ىف القرآن كثري. نصب بالرّد على األمر
  
ْوَم ُينفَُخ ِفي الصُّورِ َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض بِالَْحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ كُن فََيكُونُ قَْولُُه الَْح{ قُّ َولَُه الُْملُْك َي

  }َعاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبُِري 
  



  }...كُن فََيكُونُ{: وقوله
لقوله هو ) كن فيكون: (ويقال إن قوله). كُْن فََيكُونُ: (للصُّور خاصَّة، أى يقول للصُّور) فيكون: (يقال إنّ قوله

: وقد يكون أن تقول. يكون قوله احلّق يومئذ: يريد} َيْوَم ُينفَُخ ِفي الصُّورِ{من نعت القول، مث جتعل فعله احلّق 
، وتنصب } َوَيْوَم َيقُولُ كُن فََيكُونُ{ ألنه حمل لقوله ) اليوم(لكل شىء فتكون كلمة مكتِفية وترفع القول باحلّق

  .احلّق

وقال ) كهيئة الطري فأنفخها فتكون طريا بإذىن: (وىف قراءة عبداهللا نِفخ ىف الصورِ وُنِفَخ،: والعرب تقول
  :الشاعر

  وال ُخراسانُ حىت ُيْنفََخ الصوُر* لوال ابُن َجْعدة مل ُيفَتح قُُهْنُدزكم 
  .واهللا أعلم بصواب ذلك. هو مجع للصور ينفخ ىف الصور ىف املوتى: إن الصُّور قَرن، ويقال: ويقال

  
  }َراِهيُم َألبِيِه آَزَر أََتتَِّخذُ أَْصَناماً آِلَهةً إِنِّي أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ َوإِذْ قَالَ إِْب{ 
  

  }...َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َألبِيِه آَزَر{: وقوله
 وقد أمجع أهل النسب على أنه ابن تاَرَح، فكأن آزر لقب. آزر ىف موضع خفض وال ُيْجرى ألنه أعجمّى: يقال
) ألبيه ازُر(وقد قرأ بعضهم . ىف كالمهم معوّج، كأنه عابه بزيغه وبِِعوجه عن احلّق) آزر(وقد بلغىن أن معىن . له

  .نصبت األصنام بإيقاع الفعل عليها} أََتتَِّخذُ أَْصَناماً آِلَهةً{: وقوله. وهو وجه حسن) يا(بالرفع على النداء 
  

  ) األنعام( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َجنَّ َعلَْيِه الْلَّْيلُ َرأَى كَْوكَباً قَالَ َهاذَا َربِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ ال أُِحبُّ اآلِفِلَني {    }فَلَمَّا 
  

ِه الْلَّْيلُ{: وقوله   }...فَلَمَّا َجنَّ َعلَْي
وهى أكثر من جنَّه ) لىع(جّن عليه الليل، وأََجنَّ، وأَجنَّه الليل وَجّنه الليل؛ وباأللف أجود إذا ألقيت : يقال
  .الليل

َجنَّ َعلَْيِه الْلَّْيلُ َرأَى كَْوكَباً قَالَ َهاذَا َربِّي{: يقال ىف قوله هذا رّبى استدراجا للحجَّة : إمنا قال: قوالن} فَلَمَّا 
إنه : على قومه ليعيب آهلتهم أَهنا ليست بشىء، وأن الكوكب والقمر والشمس أكرب منها ولسن بآهلة؛ ويقال

َوَوَجَدَك . أَلَْم َيجِْدَك َيِتيماً فَآَوى{: قاله على الوجه اآلخر؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلم
  .}لَِئْن لَْم َيْهِدىن َربِّى َألكُوَنّن ِمَن الْقَْومِ الضَّالَِّني{: واحتجوا ها هنا بقول إبراهيم} َضاالّ فََهَدى

  }آَتْيَناَهآ إِْبَراِهيَم َعلَى قَْوِمِه َنْرفَُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشآُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم َوِتلَْك ُحجَُّتَنآ { 
  

  }...َوِتلَْك ُحجَُّتَنآ آَتْيَناَهآ إِبَْراِهيَم َعلَى قَْوِمِه{: وقوله
افون أنتم ذلك منها إذ سّويتم بني أَفال خت: أما ختاف أن ختبِلك آهلتنا لسبِّك إياها؟ فقال هلم: وذلك أهنم قالوا له



أمن يعبد إهلا واحدا أحّق أن : مث قال هلم. الصغري والكبري والذَكَر واألنثى أن يغضب الكبري إذ سّويتم به الصغري
َوِتلَْك ُحجَُّتَنآ {: فذلك قوله. من يعبد إهلا واحدا، فغضبوا على أنفسهم: يأمن أم من يعبد آهلة َشتَّى؟ قالوا

  .}َهآ إِبَْراِهيَم َعلَى قَْوِمِهآَتْيَنا
  
نَ َوأَيُّوَب َوُيوُسَف َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب كُالًّ َهَدْيَنا َوُنوحاً َهَدْيَنا ِمن قَْبلُ َوِمن ذُرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسلَْيَما{ 

  }َوُموَسى َوَهاُرونَ َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 
  

  }...ذُرِّيَِّتِه َوِمن{: وقوله
ولو رفع داود وسليمان على هذا املعىن إذ مل يظهر الفعل . من ذرِّيِته داود وسليمان) هدينا(و: هذه اهلاء لنوح

  .وشاةٌ) شاٍة شاةً(أخذت صدقاِتهِم لكل مائة : كان صوابا؛ كما تقول
  

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َوُيوُنَس َولُوطاً َوكُالًّ فَضَّلَْنا َعلَى الَْعالَِمَني  َوإِْسَماِعيلَ َوالَْيَسَع{ 
  

  }...َوالَْيَسَع{: وقوله
ال تكاد العرب تدخل األلف ) والَْيَسَع(يشّدد أصحاب عبداهللا الالم، وهى أشبه بأمساء العجم من الذين يقولون 

  :والالم فيما ال ُيْجرى؛ مثل يزيد ويعمر إال ىف شعر؛ أنشد بعضهم
  شديدا بأَْحَناء اِخلالفِة كاِهله* ْدنا الوليد بن اليزيد مباركا َوَج

  .والعرب إذا فعلت ذلك فقد أمسَّت احلرف مدحا. وإمنا أَدخل ىف يزيد األلف والالم ملَّا أدخلها ىف الوليد

  }َها هؤالء فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوماً لَّْيُسواْ بَِها بِكَاِفرِيَن أُْولَاِئَك الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ فَإِن َيكْفُْر بِ{ 
  

  }...فَإِن َيكْفُْر بَِها هؤالء{: وقوله
  .باآلية} لَّْيُسواْ بَِها بِكَاِفرِيَن{يعىن أهل املدينة } فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوماً{يعىن أهل مكَّة 

  
رِِه إِذْ قَالُواْ َمآ أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ مِّن َشْيٍء قُلْ َمْن أَنَزلَ الِْكَتاَب الَِّذي َجآَء بِِه ُموَسى َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْد{ 

َباُؤكُْم قُلِ اللَُّه ثُمَّ ْم َوالَ آُنوراً َوُهًدى لِّلنَّاسِ َتْجَعلُوَنُه قََراِطيَس ُتْبُدوَنَها َوُتْخفُونَ كَِثرياً َوُعلِّْمُتْم مَّا لَْم َتْعلَُمواْ أَنُت
  }ذَْرُهْم ِفي َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَ 

  
  }...َوَما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه{: وقوله

مل ُينزل اهللا على بشر من شىء وقد : كيف قلتم: يقول} َتْجَعلُوَنُه قََراِطيَس{وقوله . ما عظَّموه حّق تعظيمه
َولَْو َنزَّلَْنا {: وكذلك قوله. والِقرطاس ىف هذا املوضع صحيفة} وَنُه قََراِطيَسَتْجَعلُ{أنزلت التوراة على موسى 



  .ىف صحيفة: يعىن} َعلَْيَك ِكَتاباً ىف ِقْرطَاسٍ
  .تبدون ما حتبون، وتكتمون صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم: يقول} ُتْبدُوَنَها َوُتْخفُونَ كَِثرياً{

أنزله : أى} قُلِ اللَُّه{أُمر حممد صلى اهللا عليه وسلم أن يقول } ْم ِفي َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَقُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَْرُه{: وقوله
َمْن أَنَزلَ الِْكَتاَب الَِّذي {: جوابا لقوله} قُلِ اللَُّه{وقد يكون قوله . اهللا) هو(قل : وإن شئت قلت. اهللا عليكم

بغري اجلواب ألن اهللا تبارك وتعاىل الذى أمر حممدا } اللَُّه{خترت رفع وإمنا ا. أنزله} قُلِ اللَُّه}، {َجآَء بِِه ُموَسى
وليست مبسألة منهم فيجابوا، ولكنه جاز النه استفهام، } َمْن أَنَزلَ الِْكَتاَب{: صلى اهللا عليه وسلم أن يسأهلم
  .واالستفهام يكون له جواب

  .}ذَْرُهْم يأكُلُوا َوَيَتمّتُعوا{نت جزما لكان صوابا؛ كما قال لو كا} ثُمَّ ذَْرُهْم ِفي َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَ{: وقوله
  

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َرةِ ِذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَوَهاذَا ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه ُمَباَرٌك مَُّصدُِّق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوِلُتنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها َوالَّ{ 

  }ُيْؤِمُنونَ بِِه َوُهْم َعلَى َصالَِتهِْم ُيَحاِفظُونَ 
  

  }...َوِلُتنِذَر أُمَّ الْقَُرى{: وقوله
  .إنّ أّم القرى َمكَّة: يقال ىف التفسري

  .اهلاء تكون حملمد صلى اهللا عليه وسلم وللتنزيل} َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة ُيْؤِمُنونَ بِِه{: وقوله
  
زِلُ ِمثْلَ َمآ أََنزلَ اللَُّه ْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو قَالَ أُْوِحَي إِلَيَّ َولَْم ُيوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمن قَالَ َسأُنَوَم{ 

رِجُواْ أَْنفَُسكُُم الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب َولَْو َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراِت الَْمْوِت َوالَْمالِئكَةُ َباِسطُواْ أَْيِديهِْم أَْخ
  }الُْهوِن بَِما كُنُتْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه غَْيَر الَْحقِّ َوكُْنُتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتكْبُِرونَ 

  
  }...َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً{: وقوله
  .اب، وذلك أنه اّدعى النبّوةإهنا نزلت ىف مسيلمة الكذَّ: يقال

سأنزل مثل ما أنزل : ومن أظلم من هذا ومن هذا الذى قال: يريد. ومن ىف موضع خفض} َوَمن قَالَ َسأُنزِلُ{
وذلك أنه كان يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا قال . نزلت ىف عبداهللا بن سعد بن أىب َسْرح. اهللا

فيقول له النىب صلى اهللا ) عزيزحكيم(أو ) مسيع عليم(كتب } َواللُّه غَفُوٌر َرِحيُم{: النىب صلى اهللا عليه وسلم
ثُمَّ أَْنشَأَْناُه َخلْقاً {: إىل قوله} َولَقَْد َخلَقَْنا اإلْنَسانَ ِمْن ُسالَلٍَة ِمْن ِطنيٍ{: سواء؛ حىت أملَّ عليه قوله: عليه وسلم

قال فقال له النّىب ، تعجُّبا من تفصيل َخلْق اإلنسان} للُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَنيفََتَباَرَك ا{فقال ابن أىب َسْرح } آَخَر
لئن كان حممد صلى اهللا عليه وسلم صادقا لقد : وقال. هكذا أنزِلْت علّى، فشكَّ وارتّد: صلى اهللا عليه وسلم

ا قال، فأنزل اهللا ت) كما أوحى إليه(أوحى إىلّ  َوَمن قَالَ {: بارك وتعاىل فيهولئن كان كاذبا لقد قلُت مثل م
  .}َسأُنزِلُ ِمثْلَ َمآ أَنَزلَ اللَُّه



َيْضرُِبونَ {: وهو مثل قوله. باسطو أيديهم بإخراج أنفس الكفار: ويقال} َوالَْمالِئكَةُ َباِسطُواْ أَْيدِيهِْم{: وقوله
. كان صوابا" باسطو أيديهم أن أخرِجوا"ت ولو كان) أيِدَيُهْم(كانت ) باسطون(ولو كانت } ُوُجوَهُهْم َوأَْدَباَرُهْم

ففيه القول ) أن(وإذا طرحت من مثل هذا الكالم } َيْدُعوَنُه إِلَى الْهَدى ائِْتنَا{: مثله مما تركت فيه أن قوله
ُرُءوِسهِْم ِعْنَد َربِّهِْم{: ُمضَمٌر كقوله   .}َربَّنا{: يقولون} َولَْو َتَرى إِِذ املُْجرُِمونَ َناِكُسو 

ا َنَو{  ْم أَوَّلَ َمرٍَّة َوَتَركُْتْم مَّا َخوَّلَْناكُْم َوَراَء ظُُهورِكُْم َوَم َرى َمَعكُْم ُشفََعآَءكُُم لَقَْد جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُ
  }ْم َتْزُعُمونَ الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنَُّهْم ِفيكُْم ُشَركَآُء لَقَد تَّقَطََّع َبْيَنكُْم َوَضلَّ َعنكُم مَّا كُنُت

  
  }...َولَقَْد جِئُْتُموَنا فَُراَدى{: وقوله

، وفرادى واحدها فَْرد. فرادى وفراُد يا هذا فال ُجيروهنا، شبهت بثُالَث وُرَباع] قوم: [والعرب تقول. وهو مجع
  :وأنشدىن بعضهم. وفرِد، وفريد، وفراد للجمع، وال جيوز فرد ىف هذا املعىن

  فَُراَد ومثىن أصعقتها صواِهله* ق حتت لََبانه ترى الُنَعراِت الُزْر
  }...لَقَد تَّقَطََّع َبْيَنكُْم{: وقوله

إذا جعل . وهو وجه الكالم) لقد تقطع ما بيَنكم(وىف قراءة عبداهللا . يريد وصلكم) بيُنكُْم(قرأ محزة وجماهد 
: وإذا قالوا. ىف موضع رفع؛ ألنه صفةأتاىن دونك من الرجال فترك نصبا وهو : الفعل لبني ترك نصبا؛ كما قالوا

بني الرجلني بني بعيد، وبون بعيد؛ إذا أفردته : وكذلك تقول. هذا دون من الرجال رفعوه ىف موضع الرفع
  .أجريته ىف العربية وأعطيته اإلعراب

  
  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوالشَّْمَس َوالْقََمَر ُحْسَباناً ذاِلَك َتقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ  فَاِلُق اِإلْصَباحِ َوَجَعلَ الْلَّْيلَ َسكَناً{ 
  

  }...فَاِلُق اِإلْصَباحِ{: وقوله
  .واإلصباح مصدر أصبحنا إصباحا، واألصباح صُْبح كل يوم مبجموع

فرّد الشمس والقمر . صب ىف املعىنالليل ىف موضع ن} َوَجَعلَ الْلَّْيلَ َسكَناً َوالشَّْمَس َوالْقََمَر ُحْسبَاناً{: وقوله
وقد جيوز أن ينصب وإن مل . فإذا مل تفرق بينهما بشىء آثروا اخلفض) سكنا: (على معناه ملا فرق بينهما بقوله
  :حيل بينهما بشىء؛ أنشد بعضهم

  معلَِّق َشكْوٍة وزِناَد راع* وبينا حنن ننظره أتانا 
أنت ضارب : الثاىن وقد نوَّنت ىف األّول؛ ألن املعىن ىف قولك أنت آخذٌ حقَّك وَحقِّ غريك فتضيف ىف: وتقول

  :وأحسن ذلك أن حتول بينهما بشىء؛ كما قال امرؤ القيس. زيدا وضارُب زيٍد سواء
  صفيَف ِشواٍء أو قَِديرٍ معجَّلِ* فظلّ طُهاة اللحم من بنيِ ُمْنِضج 

  .فنصب الصفيف وخفض القَِدير على ما قلت لك



  }ي أَنَشأَكُم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدٍة فَُمْسَتقَرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع قَْد فَصَّلَْنا اآلَياِت ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ َوُهَو الَِّذ{ 
  

  }...َوُهَو الَِّذي أَنَشأَكُم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدٍة فَُمْسَتقَرٌّ{: وقوله
ىف صلب ) ومستودع(ىن الولد ىف الرحم يع) فمستِقّر(ويقرأ . ىف ُصلْب الرُجل} َوُمْسَتوَْدٌع{يعىن ىف الرحم 

  .رأيت الرجلني عاقل وأمحق، يريد منهما كذا وكذا: ورفعها على إضمار الصفة؛ كقولك. الرجل
  
اً مَُّتَراِكباً َوِمَن ْنُه َحّبَوُهَو الَِّذي أَنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَْخَرْجَنا بِِه َنَباَت كُلِّ َشْيٍء فَأَْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضراً نُّْخرُِج ِم{ 

َشابٍِه اْنظُُرواْ إِِلى ثََمرِِه إِذَآ النَّْخلِ ِمن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ َدانَِيةٌ َوَجنَّاٍت مِّْن أَْعَنابٍ َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمْشَتبِهاً َوغَْيَر ُمَت
  }نَ أَثَْمَر َوَيْنِعِه إِنَّ ِفي ذاِلكُْم آلَياٍت لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنو

  
  }...فَأَْخَرْجَنا بِِه َنَباَت كُلِّ َشْيٍء{: وقوله
وقد جيوز . وكذا جاء التفسري، وهو وجه الكالم. رزق كل شىء، يريد ما ينبت ويصلح غذاء لكل شىء: يقول

إنّ َهذَا لَُهَو {: ىف العربية أن تِضيف النبات إىل كل شىء وأنت تريد بكل شىء النبات أيضا، فيكون مثل قوله
: الوجه الرفع ىف القنوان؛ ألن املعىن} ِمَن النَّْخلِ ِمْن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ َدانَِيةٌ{: وقوله. واليقني هو احلّق} قُّ الَْيِقنيَِح

وأخرج من النخل من طلعها قنوانا دانية جلاز فىالكالم، وال يقرأ هبا : ولو نصب. ومن النخل ِقنوانه دانية
  .ملكان الكتاب

إال أن مجع املؤنث بالتاء خيفض ىف موضع النصب، ولو رفعت اجلنات تتبع ، نصب} اٍت مِّْن أَْعَنابٍَوَجنَّ{: وقوله
  .القنوان كان صوابا

ولو نصبتها وجعلتها تابعة . الوجه فيه الرفع، جتعلها تابعة للقطع} َوِفى اَألرضِ ِقطٌَع ُمَتجاوَِراٌت َوَجنَّاٌت{: وقوله
  .للرواسى واألهنار كان صوابا

  .يريد أهل القرية} َواْسأَلَ الْقَْرَيةَ{: يريد شجرة الزيتون وشجر الرمان، كما قال} َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ{: وقوله
 ).وُيْنِعِه، ويانِِعِه(بلوغه وقد قرئت ): َوَيْنِعِه(انظروا إليه أول ما َيْعِقد : يقول} اْنظُُرواْ إِِلى ثََمرِِه إِذَآ أَثَْمَر{: وقوله

  .فمثل نضجه، ويانعه مثل ناضجه وبالغه} وُيْنِعِه{: فأما قوله
  

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
آ إِذَا َجآَءْت  َوَما ُيْشِعُركُْم أَنََّهَوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئن َجآَءْتُهْم آَيةٌ لَُّيْؤِمُننَّ بَِها قُلْ إِنََّما اآلَياُت ِعنَد اللَِّه{ 

  }الَ ُيْؤِمُنونَ 
  

  }...َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم{: وقوله
إِنْ َنَشأْ ُنَنزِّلْ {سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأتيهم باآلية الىت نزلت ىف الشعراء . املقسمون الكفار

فسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينزهلا وحلفوا } قُُهْم لََها َخاِضِعَنيَعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَنا



قل ِللِذين : فأنزل اهللا تبارك وتعاىل، يارسول اهللا سل ربك ينزهلا عليهم حىت يؤمنوا: فقال املؤمنون، ليؤمنن
ُنقَلُِّب أَفِْئَدَتُهْم {حنن ) َو(نون فهذا وجه النصب ىف أنّ؛ وما يشعركم أهنم يؤم. وما يشِعركم أهنم يؤِمنون: آمنوا

ا (مستأنفة، وجيعل قوله ) إذَا َجاَءْت(مكسور األلف ) إهنا: (، وقرأ بعضهم}َوأَْبَصاَرُهْم كََما لَْم ُيْؤِمُنوا َوَم
  ).وما يشِعركم إذا جاءهتم أهنم ال يؤمنون: (وهى ىف قراءة عبداهللا. كالما مكتِفيا) ُيْشِعُركُْم

ٍة أَْهلَكَْناَها أَنَُّهْم الَ َيْرجُِعونَ{: ا املوضع ِصلة؛ كقولهىف هذ) ال(و  حرام عليهم أن : املعىن: }َوَحَراٌم َعلَى قَْرَي
  .أن تسجد: معناه} َما َمَنَعَك أَنْ الَ َتْسُجَد{: ومثله. يرجعوا

ما أدرى أنك صاحبها، : ولوالغة بأن يق) لعلّ(وللعرب ىف ) لعلها إِذا جاءهتم ال يؤِمنون: (وهى ىف قراءة أَُبّى
  .ىف موضع لعل) أنّ(ما أدرى لو أنك صاحبها، وهو وجه جيد أن جتعل : لعلك صاحبها، ويقولون: يريدون

  
ِلُيْؤِمُنواْ إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه كَاُنواْ  َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنآ إِلَيْهُِم الَْمالِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْمْوَتى َوَحَشْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبالً مَّا{ 

  }َولَاِكنَّ أَكْثََرُهْم َيْجَهلُونَ 
  

  }...َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنآ إِلَْيهُِم الَْمالِئكَةَ{: وقوله
ا هبم ذلك مل يؤمنوا : هذا أمر قد كانو سألوه، فقال اهللا تبارك وتعاىل   .}إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه{لو فعلن

أَْو َتأِتى {: وإمنا اخترت ها هنا أن يكون القُُبل ىف معىن الكفالة لقوهلم. الكفيل: والقبيل. مجع قبيل) قُُبالً: (وقوله
أتيتك قُُبال ومل آتك : من قبل وجوههم؛ كما تقول): قُُبال(وقد يكون . َيْضَمنون ذلك} بِاللِّه َوالَْمالَِئكَِة قَبِيالً

ولو قرئت . أو تأتينا باهللا واملالئكة قبيلة قبيلة ومجاعة مجاعة: قبيلة كأنك قلتوقد يكون القبيل مجيعا لل. ُدُبرا
  .أنا لقيته قبال: كما تقول، معاينةً كان صوابا: قََبال على معىن

  
َف الْقَْولِ غُُروراً َولَْو َشآَء َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نِبِيٍّ َعُدّواً َشَياِطَني اِإلْنسِ وَالْجِنِّ ُيوِحي َبْعضُُهْم إِلَى َبْعضٍ ُزْخُر{ 

  }َربَُّك َما فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ 
  

  }...َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نِبِيٍّ َعُدّواً َشَياِطَني اِإلْنسِ َوالْجِنِّ{: وقوله
  .جعلنا: نصبت العدّو والشياطني بقوله

جعل فرقة من شياطينه مع اإلنس، وفرقة مع  -فيما ذكر  -ن إبليس فإ} ُيوِحي َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ{: وقوله
أضللُت صاحىب بكذا وكذا، فأضِلل به صاحبك، ويقوله : اجلّن، فإذا التقى شيطان اإلنسّى وشيطان اجلّىن قال

 حّدثىن بذلك حيان عن الكلّىب عن أىب: قال الفّراء. فهذا وحى بعضهم إىل بعض. مثل ذلك) شيطان اجلّىن(له 
  .صاحل عن ابن عباس

  
  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  } َوِلَتْصَغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة َوِليَْرَضْوُه َوِلَيقَْترِفُواْ َما ُهم مُّقَْترِفُونَ{ 



  
رِفُونَ{: وقوله   }...َوِلَيقَْترِفُواْ َما ُهم مُّقَْت

  .خرج فالن يقترف أهله: الكسب؛ تقول العرب: االقتراف
  
اَب َيْعلَُمونَ أَنَُّه ُمَنزَّلٌ مِّن أَفََغْيَر اللَِّه أَْبَتِغي َحكَماً َوُهَو الَِّذي أََنَزلَ إِلَْيكُُم الِْكَتاَب ُمفَصَّالً َوالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَت{ 

  }َترِيَن رَّبَِّك بِالَْحقِّ فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْم
  

  }...ُمَنزَّلٌ مِّن رَّبَِّك بِالَْحقِّ فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن{: وقوله
  .من الشاكّني أهنم يعلمون أنه منزل من ربك

  
  }الَّ َيْخُرُصونَ َوإِن ُتِطْع أَكْثََر َمن ِفي اَألْرضِ ُيِضلُّوَك َعن َسبِيلِ اللَِّه إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِ{ 
  

  }...َوإِن ُتِطْع أَكْثََر َمن ِفي اَألْرضِ{: وقوله
ا : وذلك أهنم قالوا للمسلمني. ألن أكثرهم كانوا ُضالّال} ُيِضلُّوَك{ىف أكل امليتة  أتأكلون ما قََتلتم وال تأكلون م
  .}َوإِن ُتِطْع أَكْثََر َمن ِفي اَألْرضِ{فأنزلت هذه اآلية ! قََتل رّبكم

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم َمن َيِضلُّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهَتِديَن { 
  

ُم َمن َيِضلُّ{: وقوله   }...ُهَو أَْعلَ

مثل  -لم والنظر والدراية بعد الع) من(إذا كانت } ِلَنْعلََم أىُّ الِْحْزَبْينِ أَْحَصى{: ىف موضع رفع كقوله) من(
فإن كان بعدها فعل هلا رفعتها به، وإن كان بعدها فعل يقع . كانت ىف مذهب أّى -نظرت وعلمت ودريت 
ا أدرى من ضربت، تنصبها بضربت) من(ما أدرى من قام، ترفع : عليها نصبتها؛ كقولك   .بقام، وم

  
  }يَن َيكِْسُبونَ اإلِثَْم َسُيْجَزْونَ بَِما كَاُنواْ َيقَْترِفُونَ َوذَُرواْ ظَاِهَر اِإلثْمِ َوَباِطَنُه إِنَّ الَِّذ{ 
  

  }...َوذَُرواْ ظَاِهَر اِإلثْمِ َوَباِطَنُه{: وقوله
  .أن تتخذ املرأة اخلليل وأن يتخذها: فأما ظاهره فالفجور والزىن، وأما باطنه فاملخالّة

  
ِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق َوإِنَّ الشََّياِطَني لَُيوُحونَ إِلَى أَْولَِيآِئهِْم ِلُيَجاِدلُوكُْم َوإِنْ َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَّ{  ِه َعلَْي

  }أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ 
  



  }...َوإِنَُّه لَِفْسٌق{: وقوله
: يريد} فََزاَدُهْم إَِمياناً{: وكىن عن األكل، كما قال. أكلكم ما مل يذكر اسم اهللا عليه فسق أى كفر: يقول

  .فزادهم قول الناس إميانا
  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْي{  ا لَُه ُنوراً َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمن مَّ  َس بَِخارِجٍ مِّْنَها كَذَِلَكأََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْيَناُه َوَجَعلَْن
  }ُزيَِّن ِللْكَاِفرِيَن َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ 

  
  }...أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْيَناُه{: وقوله

  .أى كان ضاالّ فهديناه
  .يعىن إميانه} ُنوراً َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ{: وقوله

  
آ أُوِتَي ُرُسلُ اللَِّه اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيْجَعلُ رَِسالََتُه َسُيِصيُب َوإِذَا َجآَءْتُهْم آَيةٌ قَالُواْ لَن نُّْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ِمثْلَ َم{ 

  }الَِّذيَن أَْجَرُمواْ َصَغاٌر ِعنَد اللَِّه َوَعذَاٌب َشِديٌد بَِما كَاُنواْ َيْمكُُرونَ 

  }...الَِّذيَن أَْجَرُمواْ َصغَاٌر ِعنَد اللَِّه{: وقوله
سيأتيىن : سيأتيىن رزق عندك، كقولك: وهو ىف العربية؛ كما تقول. سرونأى من عند اهللا، كذلك قال املف

وال جيوز ىف العربية أن . سيصيبهم الصغار الذى عنده، وحملمد صلى اهللا عليه وسلم أن ينزله هبم. الذى عند اهللا
  .من عند زيد: جئت عند زيد، وأنت تريد: تقول

ختاروا الكفر تَعزُّزا وأَنفَة من اتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم، فجعل أهنم ا} َصَغاٌر ِعنَد اللَِّه{: وقد يكون قوله
  .اهللا ذلك َصَغارا عنده

  
ُه َيْجَعلْ َصْدَرُه َضيِّقاً حََر{  جاً كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي فََمن ُيرِِد اللَُّه أَن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسالَمِ َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَّ

  }آِء كَذاِلَك َيْجَعلُ اللَُّه الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ السََّم
  

  }...فََمن ُيرِِد اللَُّه أَن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسالَمِ َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه{: وقوله
  .ومن ىف موضع رفع باهلاء الىت عادت عليهما من ذكرمها] من[

فيما فسر  -واحلرج . َحَرجا: وقرأها الناس). حرِجا(قرأها ابن عّباس وعمر ) ْدَرُه َضيِّقاً حَرِجاًَيْجَعلْ َص: (وقوله
. فكذلك َصْدر الكافر ال تصل إليه احلكمة: قال. املوضع الكثري الشجر الذى ال تصل إليه الراعية - ابن عباس 

  .تقوله العرب ىف معىن واحد: والدَنف والدنِفوهو ىف كسره وفتحه مبنزلة الوَحد والوِحد، والفََرد والفرِد، 
. ضاق عليه املذهب فلم جيد إال أن يصعد ىف السماء وليس يقدر: يقول} كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّمآِء{: وقوله
  .خمففة) وَيْصعد(يريد يتصاعد، ) كأمنا يصَّاَعد(وتقرأ 

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا  يِْحُشُرُهْم َجِميعاً َياَمْعَشَر الْجِنِّ قَِد اْسَتكْثَرُْتْم مَِّن اِإلْنسِ َوقَالَ أَْوِلَيآُؤُهم مَِّن اِإلْنسِ َربََّنا َوَيْوَم{ 
  }َما َشآَء اللَُّه إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعليٌم بَِبْعضٍ َوَبلَْغَنآ أََجلََنا الَِّذي أَجَّلَْت لََنا قَالَ النَّاُر َمثَْواكُْم َخاِلِديَن ِفيَهآ إِالَّ 

  
  }...َياَمْعَشَر الْجِنِّ قَِد اْسَتكْثَرُْتْم{: وقوله
  .قد أضللتم كثريا: يقول
ا فاالستمتاع من اإلنس باجلّن أن الرجل كان إذ} َوقَالَ أَْوِلَيآُؤُهم مَِّن اِإلْنسِ َربََّنا اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا بَِبْعضٍ{: وقوله

وأما . أعوذ بسّيد هذا الوادى، فيبيت آمنا ىف نفسه: فارق فاستوحش أو قتل صيدا من صيدهم فخاف قال
  .ُسْدنا اجلّن واإلنس: استمتاع اجلّن باإلنس فما نالوا هبم من تعظيم اإلنس إّياهم، فكان اِجلّن يقولون

  
ْنكُْم َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي َوُينِذرُوَنكُْم ِلقَآَء َيْوِمكُْم َهاذَا قَالُواْ َشهِْدَنا َياَمْعَشَر الْجِنِّ َواإلِْنسِ أَلَْم يَأِْتكُْم ُرُسلٌ مِّ{ 

  }َعلَى أَْنفُِسَنا َوغَرَّْتُهُم الَْحَياةُ الدُّنَْيا َوَشهُِدواْ َعلَى أَْنفُِسهِْم أَنَُّهْم كَانُواْ كَاِفرِيَن 
  

  }...أَلَْم يَأِْتكُْم ُرُسلٌ مِّْنكُْم َياَمْعَشَر الْجِنِّ َواِإلْنسِ{: وقوله
َمَرَج {: هذا كقوله: ؟ قيل)منكم(إمنا الرسل من اإلنس خاّصة، فكيف قال للجّن واإلنس : فيقول القائل

. ح دون الَعذْبوإمنا خيرج اللؤلؤ واملرجان من اِمللْ} َيْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمْرَجانُ{: مث قال. }الَْبْحَرْينِ َيلَْتِقَياِن
  .خيرج من بعضهما، ومن أحدمها: فكأنك قلت

  
  }ذاِلَك أَن لَّْم َيكُْن رَّبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ { 
  

  }...ذاِلَك أَن لَّْم َيكُْن رَّبَُّك{: وقوله

: يريد. حذفته كانت نصبامما يصلح فيه اخلافض فإذا ) أن(ىف موضع نصب، وجعلت ) ذلك(إن شئت جعلت 
: ومثله. رفعا على االستئناف إن مل يظهر الفعل) ذلك(وإن شئت جعلت . فعل ذلك أن مل يكن مهلك القرى

كُمْ ذَِل{،و }ذَِلَك ِلَيْعلََم أَنِّى لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ{: ومثله. }ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيدِيكُْم{و } ذَِلَك بَِما قَدََّمْت َيَداَك{
  .الرفع والنصب فيه كله جائز} َوأَنَّ اللُّه ُموِهُن كَْيد الْكَاِفرِيَن

ا غَاِفلُونَ{: وقوله مل يكن ليهلكهم بظلمهم وهم غافلون لَمَّا يأهتم رسول وال : يقول} ُمْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُه
انَ َربَُّك ِلُيْهِلَك الْقَُر{: وقوله ىف هود. ُحجَّة ْصِلُحونََوَما كَ مل يكن ليهلكهم بظلمهم، : يقول} ى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُم
وهو أحّب إىلّ  - وفيها وجه . هكذا جاء التفسري. يتعاطَون احلقَّ فيما بينهم) وأهلها مصلحون(بشركهم : يقول

  .مل يكن ليهلكهم بظلم منه وهم مصلحون: واملعىن واهللا أعلم -من ذا؛ ألن الشرك أعظم الذنوب 
  )األنعام ( عاين الواردة يف آيات سورة امل
ةُ الدَّارِ إِنَُّه{    }الَ ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ  قُلْ َياقَْومِ اْعَملُواْ َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنَّي َعاِملٌ فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمن َتكُونُ لَُه َعاِقَب
  



اِقَبةُ الدَّ{: وقوله   }...ارِفََسْوَف َتْعلَُمونَ َمن َتكُونُ لَُه َع
َواللُّه َيْعلَُم املُفِْسَد ِمَن {: ىف موضع رفع، ولو نصبتها كان صوابا؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل) َمْن َتكُونُ لَُه(

  .}الُْمْصِلحِ

ةُ الدَّارِ{: وقوله ُه َعاِقَب  إذا كان الفعل ىف مذهب مصدر مؤنثا مثل العاقبة، واملوعظة، والعافية، فإنك} َمن َتكُونُ لَ
ْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه{: إذا قّدمت فعله قبله أنَّثته وذكّرته؛ كما قال اهللا عّز وجلّ ُه َم قَْد {: بالتذكري، وقال} فََمْن َجاَء

فال هتابّن من هذا } وَأََخذَِت} {وَأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ{وكذلك . بالتأنيث} َجاَءْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِّكُْم
  .ا وال تأنيثاتذكري

  
آِئَنا فََما كَانَ ِلُشَركَآِئهِْم َوَجَعلُواْ للَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الَْحْرِث َواَألْنَعامِ َنِصيباً فَقَالُواْ َهاذَا للَِّه بَِزْعِمهِْم َوَهذَا ِلُشَركَ{ 

  }َسآَء َما َيْحكُُمونَ  فَالَ َيِصلُ إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ للَِّه فَُهَو َيِصلُ إِلَى ُشَركَآئِهِْم
  

  }...َهذَا للَِّه بَِزْعِمهِْم{: وقوله
والعرب قد جتعل احلرف ىف مثل هذا؛ . ومل يقرأ بكسر الزاى أحد نعلمه. ثالث لغات، وبُرْعِمهم، وزِعِمهم

القّراء الذين يؤثر  وأجود ذلك ما اختارته. الفَْتك والفُْتك والِفتك، والُوّدو الوِّدو الوَّد، ىف أشباه هلا: فيقولون
إنّ له ماال، وإنّ ىل : قال عبداهللا: وهو كما تقول ىف الكالم" وهذا لشركاِئهم"وىف قراءة عبداهللا . عنهم القراءة

  :وقد قال الشاعر. ماال، وهو يريد نفسه
  إنا رأينا رجال عريانا* َرْجالِن من َضّبة أَخربانا 

  .أخربانا أهنما رأيا كان صوابا: ولو قال
  
ِديَنُهْم َولَْو َشآَء اللَُّه َما  َوكَذاِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ مَِّن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْوالَِدِهْم ُشَركَآُؤُهْم ِلُيْرُدوُهْم َوِلَيلْبُِسواْ َعلَْيهِْم {

  }فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ 
  

  }... قَْتلَ أَْوالَِدِهْم ُشَركَآُؤُهْموكذِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ مَِّن الُْمْشرِِكَني{: وقوله

لئن ُولد ىل كذا : وكان أيضا أحدهم يقول. وهم قوم كانو خيدمون آهلتهم، فزيَّنوا هلم دفن البنات وهّن أحياء
  .والشركاء رفع؛ ألهنم الذين زيَّنوا. فذلك قتل أوالدهم. وكذا من الذكور ألحنرنّ واحداً

فريفع القتل أذا مل يسّم فاعله، ويرفع " ن ِلكِثريٍ ِمن املشركني قتلُ أوالِدهموكذلك ُزيِّ: "وكان بعضهم يقرأ
: مث قال) ُيَسبَُّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ َواآلَصالِ: (ومثله قوله. زيَّنه هلم شركاؤهم: بفعل ينوِيه؛ كأنه قال) الشركاء(
بالياء، فإن تكن مثبتة عن األّولني فينبغى ) شركايهم(م وىف بعض مصاحف أهل الشا. }رَجالٌ الَ ُتلْهِيهِْم ِتَجارَةٌ{

فلست ) َزيََّن(فإن كانوا يقرءون . وتكون الشركاء هم األوالد؛ ألهنم منهم ىف النسب واملرياث) ُزيَِّن(أن يقرأ 
) محرايان: احلمراء(أتيتها ِعشايا مث يقولون ىف تثنية : أعرف جهتها؛ إال أن يكونوا فيها آخذين بلغة قوم يقولون

إذا ) َزيََّن(وإن شئت جعلت " َزيََّن لكثريٍ من املشركني قتل أوالِدهم شركاُيُهْم: "فهذا وجه أن يكونوا قالوا



  :إمنا أرادوا مثل قول الشاعر: وليس قول من قال. فتحته فعال إلبليس مث ختفض الشركاء بإتباع األوالد
  زجَّ القَلوَص أبِى مزاد* فزججتها متمكّنا 

  .وهذا ِمما كان يقوله َنْحويُّو أهلِ احلجاز، ومل جند مثله ىف العربية. بشىء
  

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
آُء ُهْم ِفيِه ُشَركََوقَالُواْ َما ِفي ُبطُوِن َهاِذِه اَألْنَعامِ َخاِلَصةٌ لِّذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم َعلَى أَْزَواجَِنا َوإِن َيكُن مَّْيَتةً فَ{ 

  }َسَيْجزِيهِْم َوْصفَُهْم إِنَُّه ِحكِيٌم َعِليٌم 
  

  }...َوقَالُواْ َما ِفي ُبطُوِن َهاِذِه اَألْنَعامِ َخاِلَصةٌ لِّذُكُورَِنا{: وقوله

ومن ذكّره . وتأنيثه لتأنيث األنعام؛ ألن ما ىف بطوهنا مثلها فأنث لتأنيثها" خالص لذكورنا"وىف قراءة عبداهللا 
ولو نصبت اخلالص واخلالصة . يضيفه إىل اهلاء وتكون اهلاء ملا" خالُصُه لذكورِنا"وقد قرأ بعضهم ) ما(فلتذكري 

ا ىف الالم الىت ىف قوله  ما ىف بطون هذه األنعام لذكورنا : كأنك قلت) ِلذُكُورَِنا(على القطع وجعلت خرب م
عبداهللا قائما : ا املوضع قليل؛ ال يكادون يقولونوالنصب ىف هذ} َولَُه الدِّيُن َواِصباً{: خالصا وخالصةً كما قال

  .فيها، ولكنه قياس
ِه ُشَركَآُء{: وقوله ولك أن تقول ) ميتةً(إن شئت رفعت امليتة، وإن شئت نصبتها فقلت } َوإِن َيكُن مَّْيَتةً فَُهْم ِفي

  .تكن ويكن بالتاء والياء
إِنَّا أَْخلَْصَناُهْم بَِخاِلَصٍة ِذكَْرى {: وهو مثل قوله. عافيةالعاقبة وال: وقد تكون اخلالصة مصدرا لتأنيثها كما تقول

  .}الدَّارِ
  
نَ َوالرُّمَّانَ ُمَتَشابِهاً َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوغَْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخلَ َوالزَّْرَع ُمْخَتِلفاً أُكُلُُه َوالزَّْيُتو{ 

ُه َيْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسرِفُواْ إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه كُ   }لُواْ ِمن ثََمرِِه إِذَآ أَثَْمَر َوآُتواْ َحقَّ
  

  }...َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوغَْيَر َمْعُروَشاٍت{: وقوله
حلو ومنه حامض} غَْيَر ُمَتَشابٍِه{ىف لونه و } َتَشابِهاًَوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُم{: هذه الكروم، مث قال   .ىف طعمه، منه 

  .هذا ملن حضره من اليتامى واملساكني} َوآُتواْ َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه{: وقوله
مل وذلك أن ثابت بن قيس خلَّى بني الناس وبني خنله، فذُِهب به كله و. ىف أن تعطوا كله} َوالَ ُتْسرِفُواْ{: وقوله

  .}َوالَ ُتْسرِفُواْ إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني{: يبق ألهله منه شىء، فقال اهللا تبارك وتعاىل

ا َرَزقَكُُم اللَُّه َوالَ َتتَّبُِعواْ ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَ{    }كُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني َوِمَن اَألْنَعامِ َحُمولَةً َوفَْرشاً كُلُواْ ِممَّ
  
  }...َوِمَن اَألْنَعامِ َحُمولَةً َوفَْرشاً{: ولهوق

  .الصغار: والفرش: وأنشأ لكم من األنعام محولة، يريد ما أطاق احلمل والعمل: يقول



  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ِه أَْرَحاُم ثََمانَِيةَ أَْزَواجٍ مََّن الضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ قُلْ َءآلذَّ{  كََرْينِ َحرََّم أَمِ اُألنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْي

  }اُألنثََيْينِ َنبِّئُونِي بِِعلْمٍ إِن كُنُتْم َصاِدِقَني 
  

  }...ثََمانَِيةَ أَْزَواجٍ{: وقوله
الذكر } ْزَواجٍثََمانَِيةَ أَ{: وقوله. وإن شئت أضمرت هلا فعال. فإن شئت جعلت الثمانية مردودة على احلمولة

رأيت القوم منهم قاعد ومنهم : كان صوابا كما تقول) ِمن(زوج، واألنثى زوج، ولورفعت اثنني واثنني لدخول 
  .قائم، وقاعد وقائما
أجاءكم التحرمي فيما حرمتم من السائبة والَبِحرية والَوِصيلة : يقول} قُلْ َءآلذَّكََرْينِ َحرََّم{: واملعىن قى قوله

من قبل األنثى : من ِقبل الذكر حرم عليهم كل ذكر، ولو قالوا: الذكرين أم من األنثيني؟ فلو قالوا واحلام من
  .حرمت عليهم كل أنثى

يقول أم حّرم عليكم اشتمال الرحم؟ فلو قالوا ذلك حلّرم عليهم الذكر واألنثى؛ } أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْيِه{: مث قال
ىف موضع نصب، نصبته بإتباعه الذكرين " أّما اْشَتَملَْت: "ىف قوله) ما(و . ثىألن الرحم يشتمل على الذكر واألن

  .واألنثيني

ِه أَْرَحاُم اُألْنثََيْينِ أَْم كُنُتْم َوِمَن اِإلْبلِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنْينِ قُلْ َءآلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ اُألْنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَ{  ْي
ُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً ِلُيِضلَّ النَّاَس بَِغْيرِ ِعُش لْمٍ إِنَّ اللََّه الَ َيْهِدي َهَدآَء إِذْ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهاذَا فََمْن أَظْلَ

  }الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
  

  }...أَْم كُنُتْم ُشَهَدآَء{: وقوله
  أَوصَّاكم اهللا هبذا معاينة؟: يقول

  
ْو َدماً مَّْسفُوح { ْو لَْحَم ِخنزِيرٍ فَإِنَُّه قُل الَّ أَجُِد ِفي َمآ أُْوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِالَّ أَن َيكُونَ َمْيَتةً أَ اً أَ

  }َربََّك غَفُوٌر رَِّحيٌم  رِْجٌس أَْو ِفْسقاً أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َوالَ َعاٍد فَإِنَّ
  

  }...قُل الَّ أَجُِد ِفي َمآ أُْوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً{: وقوله
وال يصلح . وجهان الرفع والنصب) امليتة(وىف ) َتكُونَ(وإن شئت } إِالَّ أَن َيكُونَ َمْيَتةً{: مث قال جلَّ وجهه

لتأنيث ) أن تكون(وجيوز . فيه ألف متنع من جواز الرفعالرفع ىف القراءة؛ ألنّ الدم منصوب بالرّد على امليتة و
  .امليتة، مث ترّد ما بعدها عليها

ىف كل االستثناء ال حتتاج إىل ) يكون(وكذلك . فعال هلا، اكتفى بيكون بال فعل) يكون(جعل ) امليتة(ومن رفع 
ان ويكون عن الفعل كما وإمنا استغنت ك. ذهب الناس إال أن يكون أخاك، وأخوك: فعل؛ أال ترى أنك تقول

قام الناس إال زيدا وإال زيد فنصب بال فعل ورفع بال فعل : فلما قيل. استغىن ما بعد إال عن فعل يكون لالسم



قال كان من عادة كان عند العرب مرفوع ومنصوب، فأضمروا ىف كان امسا : ومن نصب. صلحت كان تامة
أن : وذلك جائز ىف كان، وليس، ومل يزل، وىف أظّن وأخواهتا. جمهوال، وصّيروا الذى بعده فعال لذلك اجملهول

َيا بَُنّى إِنََّها إِنْ َتكُ {: وجيوز ىف إنّ وأخواهتا؛ كقول اهللا تبارك وتعاىل. أظّنه فيها زيد) أظنه زيد أخوك و(تقول 
وتوّحدها، وال جيوز تثنيتها وال مجعها مع مجع  فتذكّر اهلاء} إِنَُّه أََنا اللُّه الْعَزِيُز الَْحِكيُم{: وكقوله} ِمثْقَالَ َحبٍَّة
  .إهنا ذاهبة جاريتك، وإنه ذاهبة جاريتك: وتأنيثها مع املؤنث وتذكريها مع املؤنث جائز؛ فتقول. وال غريه
  كيف جاز التأنيث مع األنثى، ومل جتز التثنية مع االثنني؟: فإن قلت

} َوأََخذَِت} {َوأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ{، فلما جاز ألن العرب إمنا ذهبت إىل تأنيث الفعل وتذكريه: قلت
ا أخواك وال قاموا قومك، مل جيز تثنيتها وال مجعها: وملا مل جيز. جازالتأنيث، والتذكري   .قام

ا أخواك؟ قلت: أجتيز تثنيتها ىف قول من قال: فإن قلت هنا ال، من ِقبل أنّ الفعل واحد، واأللف الىت فيها كأ: ذهب
تدلّ على صاِحىب الفعل، والواو ىف اجلمع تدل على أصحاب الفعل، فلم يستقم أن يكىن عن فعل واسم ىف 

  .عقدة، فالفعل واحد أبدا؛ ألن الذى فيه من الزيادات أمساء

إهنا أَسد جاريتك، فأنثت ألن األسد فعل للجارية، ولو جعلت : وتقول ىف مسألتني منه يستدلّ هبما على غريمها
وكذلك كل اسم مذكّر شبهته مبؤنث فذكِّر فيه . ارية فعال لألسد وملثله من املذكر مل جيز إال تذكري اهلاءاجل

ا ذكَّرت فعل مؤنث فقلت. اهلاء، وكل مؤنث شبهته مبذكر ففيه تذكري اهلاء وتأنيثها؛ فهذه واحد ام : ومىت م ق
إنه طال صالتك؛ فذكَّرهتا لتذكري : ريها، فتقولمل جيز إال تذك) مث أدخلت عليه إنه(جاريتك، أو طال صالتك، 

  .الفعل، ال جيوز أن تؤنث وقد ذكّر الفعل
. فأنِّثْ وذكّر ىف املؤنث وال تؤنث ىف املذكر -مثل عندك، وفوقك، وفيها  -وإذا رأيت االسم مرفوعا باحملالّ 

فلذلك . قامت جاريتك: أن تقول جاريتك على) ىف قام(وذلك أن الصفة ال ُيقَدر فيها على التأنيث كما يقدر 
  .كان ىف الصفات اإلجراء على األصل

وإن شئت أضمرت فيه جمهوال ونصبت ما بعده . وإذا أخليت كان باسم واحد جاز أن ترفعه وجتعل له الفعل
ليس أحد : فمن رفع أضمر أحدا؛ كأنه قال. اذهب فليس إال أباك، وأبوك: وتقول. إذا كان غدا فأتنا: فقلت
إذا كان : ومن قال. بوك، ومن نصب أضمر االسم اجملهول فنصب؛ ألن اجملهول معرفة فلذلك نصبتإال أ

وإذا قرنت بالنكرة . إذا غدوةً كان فأتنا، كذلك االسم اجملهول ال يتقدمه منصوبه: غُْدوةً فأتنا مل جيز له أن يقول
الشر وأخرت الصفة كان الوجه الرفع وإن بدأت ب. إن كان بينهم شّر فال تقرهبم، رفعت: ىف كان صفة فقلت

  :قال وأنشدىن بعضهم. إن شر بينهم فال تقرهبم، وجيوز النصب: فقلت
ا* فعيَنىَّ هالَّ تبكيان ِعفَاقا    إذا كان طعنا بينهم وِعناق

لو : وإذا أفردت املعرفة بكان كان الوجه النصب؛ يقولون. فإذا أفردت النكرة بكان اعتدل النصب والرفع
  .فهذه على ما وصفت لك. ظله خلاب ظله كان إال

  
  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



رٍ َوِمَن الَْبقَرِ َوالَْغَنمِ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهَمآ إِالَّ{  َما َحَملَْت ظُُهوُرُهَما أَوِ  َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدواْ َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي ظُفُ
  }ا اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ ذاِلَك َجَزيَْناُهم بَِبْغيِهِْم وِإِنَّا لََصاِدقُونَ الْحََواَيآ أَْو َم

  
  }...َوِمَن الَْبقَرِ َوالَْغَنمِ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهَمآ{: وقوله

  .حّرم عليهم الثَّْرب، وشحوم الكُلَى
ىف موضع رفع، ترّدها ) احلََواَيا(و . فعل باالستثناءىف موضع نصب بال) ما(و } إِالَّ َما َحَملَْت ظُُهوُرُهَما{: مث قال

أو (والنصب على أن تريد . وهى املباعر وبنات اللنب،إال ما محلت ظهورمها أو محلت احلوايا: على الظهور
  .واسأل أهل القرية: يريد} َواْسأَلِ الْقَْرَيةَ{: فتحذف الشحوم وتكتفى باحلوايا؛ كما قال) شحوم احلوايا

  .ىف موضع نصب) ما(و . وهى اَأللْية} أَْو َما اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ{: وقوله
  
َتقُْتلُواْ أَْوالََدكُْم مِّْن إْمالَقٍ قُلْ َتَعالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاً َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاناً َوالَ { 

الَّ بِالَْحقِّ يَّاُهْم َوالَ َتقَْرُبواْ الْفَوَاِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِنَّْحُن َنْرُزقُكُْم َوإِ
  }ذاِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

  
  }...ْم أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاًقُلْ َتَعالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُ{: وقوله

ىف موضع نصب؛ ) تِشركوا(وإن شئت جعلته خربا و). أن(هنيا أدخلت عليه ) الَ ُتْشرِكُوا(إن شئت جعلت 
أَالَّ (، وإن شئت جعلت ما نسقته على )َجْزم(إىل زيد، وأن ال تذهْب ) َنْصب(أمرتك أالَّ تذهَب : كقولك

، فنصب }قُلْ إِنِّى أُِمْرُت أَنْ أَكُونَ أَّولَ َمْن أَْسلََم َوالَ َتكُوَننَّ{: ا ونصبا بعضه؛ كما قالبعضه جزم) ُتْشرِكُوا بِه
  :أوله وهنى عن آخره؛ كما قال الشاعر

  أالّ ترى وال تكلْم أحدا* حجَّ وأوصى بسليمى األعبدا 
  *وال ُتَمشِّ بفَضاء بعَدا * 

فجعلت أّوله هنيا ). َوأَوفُوا الْكَْيلَ: (واجلزم ىف هذه اآلية أحّب إىلّ لقوله: قال. فنوى اخلرب ىف أّوله وهنى ىف آخره
  ).َوأَوفُوا الْكَْيلَ: (لقوله

  
  }كُْم َتتَّقُونَ اكُْم بِِه لََعلََّوأَنَّ َهاذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَّبُِعوُه َوالَ َتتَّبُِعواْ السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعن َسبِيِلِه ذاِلكُْم َوصَّ{ 
  

  }...َوأَنَّ َهاذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً{: وقوله
ذاِلكُْم {وإن شئت جعلتها خفصا، تريد . عليها) أتل(تكسر إنَّ إذا نويت االستئناف، وتفتحها من وقوع 

  .}َوأَنَّ َهاذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَّبُِعوُه{ و } َوصَّاكُْم بِِه
  .ال تتبعوها فتضلوا: يقول. يعىن اليهودية والنصرانية} بُِعواْ السُُّبلََوالَ َتتَّ{: وقوله

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



ْم ُيْؤِمُنونَ بِِلقَآِء َربِّهِ ثُمَّ آَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب َتَماماً َعلَى الَِّذي أَْحَسَن َوَتفِْصيالً لِّكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً لََّعلَُّهْم{ 
{  

  
  }...ثُمَّ آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َتَماماً َعلَى الَِّذي أَْحَسَن{: وقوله

َتَماماً (وىف قراءة عبداهللا . }إِنَّ اِإلْنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ{: ويكون احملسن ىف مذهب مجع؛ كما قال. متاما على احملسن
متاما على ما أحسن : تريد) ما(على معىن ) الذى(ت وإن شئت جعل. تصديقا لذلك) َعلَى الِذين أحسنوا
مرفوعا؛ تريد على الذى هو أحسن، وتنصب ) أحسن(ويكون . متاما على إحسانه: موسى، فيكون املعىن

: وال يقولون، مررت بالذى هوخري منك، وشر منك: ها هنا تنوى هبا اخلفض؛ ألن العرب تقول) أحسن(
مررت بالذى : وكذلك يقولون. كاملعرفة؛ إذ مل تدخل فيه األلف والالم) خريا منك(مررت بالذى قائم؛ ألن 

أخيك، وبالذى مثِلك، إذا جعلوا صلة الذى معرفة أو نكرة ال تدخلها األلف والالم جعلوها تابعة للذى؛ 
  :أنشدىن الكسائّى

  َمشَّى بأسالبك ىف أهل الَعلَم* إن الزُّبريىَّ الذى ِمثْلَ احلَلَْم 
  
  }ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه ُمَباَرٌك فَاتَّبُِعوُه َواتَّقُواْ لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ َوَهاذَا { 
  

  }...َوَهاذَا ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه ُمَباَرٌك{: وقوله
  .كان صوابا) أَْنَزلَْناُه(ولونصبته على اخلروج من اهلاء ىف . جعلت مباركا نعت الكتاب فرفعته

  
  }زِلَ الْكَِتاُب َعلَى طَآِئفََتْينِ ِمن قَْبِلَنا َوإِن كُنَّا َعن ِدَراَسِتهِْم لََغاِفِلَني أَن َتقُولُواْ إِنََّمآ أُن{ 
  

  }...أَن َتقُولُواْ إِنََّمآ أُنزِلَ الِْكَتاُب{: وقوله
واتقوا أن تقولوا، : واآلخر من قوله. أنزلناه لئال تقولوا إمنا أنزل: أحدمها. ىف موضع نصب من مكانني) أن(
َسلَكَْناُه {: كم قال) ال تضلون(يصلح فيه } ُيَبيُِّن اللُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا{: ها هنا كقوله) أن(يصلح ىف موضع ) ال(

  .}الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه. ِفى قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني
  

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ِئكَةُ أَْو َيأِْتَي َربَُّك أَْو َيأِْتَي َبْعُض آَياِت َربَِّك َيْوَم َيأِْتي َبْعُض آَياِت َربَِّك الَ َينفَُع َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن َتأِْتيُهُم الَْمال{ 
  } َنفْساً إَِميانَُها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها َخْيراً قُلِ انَتِظُرواْ إِنَّا ُمنَتِظُرونَ

  
  }...َينظُُرونَ إِالَّ أَن َتأِْتيُهُم الَْمالِئكَةُ َهلْ{ : وقوله

  .طلوع الشمس من مغرهبا: }أَْو َيأِْتَي َبْعُض آَياِت رَبَِّك{القيامة : }أَْو يَأِْتَي َربَُّك{: لقبض أرواحهم



  
  }آ أَْمُرُهْم إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُيَنبِّئُُهم بَِما كَاُنواْ َيفَْعلُونَ إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُواْ ِديَنُهْم َوكَاُنواْ ِشَيعاً لَّْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء إِنََّم{ 
  

  }...إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُواْ ِديَنُهْم{: وقوله
) فَرَّقُوا ِديَنُهْم(وقرأها الناس . وهم اليهود والنصارى. واهللا ما فرَّقوه ولكن فارقوه: ، وقال)فارقوا(قرأها َعِلّى 
  .وكلّ وجه

  .} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم{: يقول من قتاهلم ىف شىء، مث نسختها} لَّْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء{ :وقوله
  
  }ُمونَ َمن َجآَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمن َجآَء بِالسَّيِّئَِة فَالَ ُيْجَزى إِالَّ ِمثْلََها َوُهْم الَ ُيظْلَ{ 
  

ُه َعْشُر أَْمثَاِلَها{: وقوله   }...فَلَ
فله عشر ِمثِْلها؛ يريد عشر حسنات مثلها كان : ولو قال هاهنا. فله عشر حسناٍت أمثاهلا: من خفض يريد

هم : أن تقول ىف مثله من الكالم: جيوز توحيده) مثل(و. عْشٌر أَمثاهلا جعلهّن من نعت العشر: ومن قال. صوابا
ولو . فجمع} مث ال يكونوا أَمثالكم{: فوحَّد، وقال} إِنكم إِذاً مثلهم{: ل اهللا تبارك وتعاىلمثلكم، وأمثالكم؛ قا

  .عندى مخسةٌ أثواٌب جلاز: َعْشٌر أمثاهلا كما تقول: قلت
  .الشِّرك: بال إله إال اهللا، والسيئة: }َمن َجآَء بِالَْحَسَنِة{: وقوله

  )األنعام ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }ْشرِِكَني قُلْ إِنَّنِي َهَدانِي َربِّي إِلَى ِصَراٍط مُّْسَتقِيمٍ ِديناً ِقَيماً مِّلَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً َوَما كَانَ ِمَن الُْم{ 
  

  }...ِديناً ِقَيماً{: وقوله
: حذيفة قال حّدثنا حممد قال حّدثنا الفراء قال حّدثىن عمرو بن أىب املقدام عن رجل عن عمران بن". قَيِّما"و

ِملةَ (و. منصوب على املصدر) دينا قيما. (رآىن أىب حذيفة راكعا قد صّوبت رأسى، قال ارفع رأسك، دينا قيما
  .كذلك) إِبراهِيم

  
نَّ َربََّك َسرِيُع َوُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم َخالَِئَف اَألْرضِ َوَرفََع َبْعَضكُْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرَجاٍت لَِّيْبلَُوكُْم ِفي َمآ آَتاكُْم إِ{ 

  }الِْعقَابِ َوإِنَُّه لََغفُوٌر رَِّحيٌم 
  

  }...َوُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم َخالَِئَف اَألْرضِ{: وقوله
ىف الرزق } ورفع بعضكم فوق بعضٍ درجاٍت{جعلت أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم خالئف كل األمم 

  ).ِفيما آتاكم(بذلك ) ِليبلوكم(



  
  آيات  املعاين الواردة يف

  )األعراف ( سورة 

  }املص { 
  
امل تنزِيلُ {: ومثل قوله} املص كتاٌب أنزل إِليك{: أرأيت ما يأتى بعد حروف اِهلجاء مرفوعا؛ مثل قوله: قلت

  وأشباه ذلك مب رفعت الكتاب ىف هؤالء األحرف؟} الر ِكتاٌب أحكمت آياتُه{: ، وقوله}الكتابِ

األلف والالم وامليم والصاد من حروف املقطّع كتاٌب أنزل : كأنك قلترفعته حبروف اهلجاء اىل قبله؛ : قلت
كأنك قد جعلت األلف والالم وامليم والصاد يؤّدين عن مجيع حروف املعجم، وهو : فإن قلت. إليك جمموعا

، فتكتفى بأربعة أحرف من : نعم، كما أنك تقول: ثالثة أحرف أو أربعة؟ قلت اب ت ث مثانية وعشرون حرفا
قرأت احلمد، : إن ألف ب ت ث قد صارت كاالسم حلروف اهلجاء؛ كما تقول: فإن قلت. ية وعشرينمثان

ابىن ىف ا ب ت ث، ولو : إن الذى تقول ليقع ىف الَوْهم، ولكنك قد تقول: قلت. فصارت امسا لفاحتة الكتاب
أّوهلا علمنا أن أّوهلا ليس هلا  فلما اكتفى بغري. ابىن ىف احلروف املقطَّعة: قلت ىف حاط جلاز ولعلمت بأنه يريد

(املص(فكيف جاءت حروف : فإن قلت. باسم وإن كن أّوهلا آثر ىف الذكر من سائرها خمتلفة مث ) كهيعص) 
ث بعينها مقطَّعة، وإذا مل يأتني : أنزال منزل باتاثا وهّن متواليات؟ قلت إذا ذكرن متواليات دللن على أ ب ت 

  :أنشدىن احلارثّى. صل ال على املقطّعمتواليات دللن على الكالم املت
  وسّودُت أثواىب ولست* تعلمت باجاد وآل ُمراِمرٍ 

  :بكاتب وأنشدىن بعض بىن أََسد
  وفََنكت ىف كذب ولط* لّما رأيت أمرها ىف ُحطِّى 
ْعِطى* أخذُت منها بقروٍن ُشمِط    ومل يزل ضرىب هلا وَم

  *حىت على الرأسِ دم يغِطى * 
  .الصىب ىف هّوز أو كلمن، لكفى ذلك من أىب جاد:  جاد، ولو قال قائلفاكتفى حبطى من أىب
وهو ) ذلك(أو ) هذا(وأشباهه من املرفوع بعد اهلجاء بإضمار } كتاٌب أنزل إليك{رفعت : وقد قال الكسائى

؛ ألهنا ال تكون إال وهلا مو) ذلك(أو ) هذا(وكأنه إذا أضمر . وجه   .ضعأضمر حلروف اهلجاء ما يرفعها قبلها

وص، مما يقلّ أو يكثر، ما ، عسق، ويس، وق. حم: أفرأيت ما جاء منها ليس بعده ما يرافعه؛ مثل قوله: قال
} براءة ِمن اللِّه ورسوِلِه{: قبله ضمري يرفعه، مبنزلة قول اهللا تبارك وتعاىل: موضعه إذ مل يكن بعده مرافع؟ قلت

وكذلك كل حرف مرفوع مع القول ما ترى } رة أَنزلناهاسو{وكذلك . هذه براءة من اهللا: املعىن واهللا أعلم
ال تقولوا هم ثالثة، : املعىن واهللا أعلم} وال تقولوا ثالثة انتهوا{: معه ما ريفعه فقبله اسم مضمر يرفعه؛ مثل قوله

  .سيقولون هم ثالثة: املعىن واهللا أعلم} سيقولون ثالثة رابِعهم{: وكذلك قوله. يعىن اآلهلة



الكاف من كرمي، واهلاء من هاد، والعني والياء من عليم، : فقيل. إنه مفّسر ألمساء اهللا): كهيعص(وقد قيل ىف 
يا رجل، : إنه) طه(وقد قيل ىف ). كهيعص(مرفوع بضمري ال بـ ) فالذكر(فإن يك كذلك . والصاد من صدوق

: اء فيها يا إنسان، وبعضهمج) يس(فإن يك كذلك فليس حيتاج إىل مرافع؛ ألن املنادى يرفع بالنداء؛ وكذلك 
  .والتفسري فيها كالتفسري ىف طه، يا رجل

  
  }ِكَتاٌب أُنزِلَ إِلَْيَك فَالَ َيكُْن ِفي َصْدرَِك َحَرٌج مِّْنُه ِلُتنِذَر بِِه َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني { 
  

  }...فَالَ َيكُْن ِفي َصْدرَِك َحَرٌج مِّْنُه{: وقوله
فلعلك باِخع نفسك على آثارِِهم {: بأن يكذبوك، وكما قال اهللا تبارك وتعاىل ال يضيق صدرك بالقرآن: يقول

  .شك: }فال يكن ىف صدرك حرج{: وقد قيل. }إِن مل يؤِمنوا
  .املص كتاب أنزِل إِليك لِتنِذر بِِه فال يكن ِفى صدرِك حرج ِمنه: مؤخر، ومعناه} ِلُتنِذَر بِِه{
كتاب حّق : إن شئت رفعتها على الرّد على الكتاب؛ كأنك قلت. صب ورفعىف موضع ن} َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني{

  .لتنذر وتذّكر به املؤمنني: وذكرى للمؤمنني؛ والنصب يراد به
  
ا َتذَكَُّرونَ {    }اتَّبُِعواْ َمآ أُنزِلَ إِلَْيكُْم مِّن رَّبِّكُْم َوالَ َتتَّبُِعواْ ِمن ُدونِِه أَْوِلَيآَء قَِليالً مَّ

  }...اتَّبُِعواْ َمآ أُنزِلَ إِلَْيكُْم{: وقوله
ا أنذر به فقد أنذرت به أمته؛ كما قال يأيها النبِّى إِذا {: وإمنا خاطب النّىب صلى اهللا عليه وسلم وحده ألن م

وحيك أما تتقون اهللا، تذهب إليه وإىل : فخاطبه، مث جعل الفعل للجميع، وأنت قد تقول للرجل} طلقتم النِساء
لتقول : ألن اإلنذار قول، فكأنه قيل له) لتنذر به(حمكيا من قوله ) اتبِعوا: (وقد يكون قوله. عشريتهأهل بيته أو 

  .ألن الوصية قول} يوصِيكم اهللا ِفى أوالِدكم للذكرِ ِمثل حظِّ األنثينيِ{: هلم اتبعوا؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل
  .فجمع} قد فرض اهللا لكم{: مث قال. }يأيها النبِىُّ ِلم حترِّم ما أحلَّ اهللا لك{: ومثله

  
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوكَم مِّن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجآَءَها َبأُْسَنا َبَياتاً أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { 
  

  }...َوكَم مِّن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجآَءَها{: وقوله
: ألن اهلالك والبأس يقعان معا؛ كما تقول: اإلهالك، فكيف تقدم اهلالك؟ قلت إمنا أتاها البأس من قَْبل: يقال

بله ا معا، فاستجيز ذلك: أعطيتىن فأحسنت، فلم يكن اإلحسان بعد اإلعطاء وال ق وإن شئت كان . إمنا وقع
يه هبذا وإمنا جاز ذلك على شب. وكم من قرية أهلكناها فكان جمىء البأس قبل اإلهالك، فأضمرت كان: املعىن

ضربته : املعىن، وال يكون ىف الشروط الىت َخلَفْتها مبقّدم معروف أن يقدم املؤخر أو يؤخر املقدم؛ مثل قولك
: قد يكونان خربا بالواو} أَْهلَكَْناَها فََجآَءَها{: وقوله. فبكى، وأعطيته فاستغىن، إال أن تدع احلروف ىف مواضعها



  .أهلكناها وجاءها البأس بياتا
  }...أَْو ُهْم قَآِئلُونَ{ :وقوله

ومل . أهلكناهم فجاءهم، ولو قيل، كان صوابا: ومل يقل) أهلكناها(رّد الفعل إىل أهل القرية وقد قال ىف أوهلا 
  .قائلة، ولو قيل لكان صوابا: يقل

تثقلوا نسقا على املعىن أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو وهم قائلون، فاس. واو مضمرة} أَْو ُهْم قَآِئلُونَ{: وقوله
أو أنا معزول، فأنت : أتيتىن واليا، أو وأنا معزول، وإن قلت: نسق، ولو قيل لكان جائزا؛ كما تقول ىف الكالم

  .مضمر للواو
  
  }فََما كَانَ َدْعَواُهْم إِذْ َجآَءُهْم َبأُْسَنآ إِالَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني { 
  

  }...اُهْمفََما كَانَ َدْعَو{: وقوله
وهو الوجه ىف أكثر . فأن ىف موضع رفع} إِالَّ أَن قَالُواْ{: ومرفوع كان قوله. الدعوى ىف موضع نصب لكان

فكان عاِقبَتهما أهنما ِفى {: أن تكون أن إذا كان معها فعل، أن جتعل مرفوعة والفعل منصوبا؛ مثل قوله: القرآن
ىف موضع نصب كان صوابا؛ كما ) وأن(علت الدعوى مرفوعة ولو ج. }ما كان حجتهم إِال أن قالوا{و} النار

  .ليس الرب بأن تولوا: وهى ىف إحدى القراءتني} ليس الربُّ أن ُتولوا{: قال اهللا تبارك وتعاىل
  
  }َوالَْوْزنُ َيْوَمِئٍذ الَْحقُّ فََمن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ { 
  

  }...نُ َيْوَمِئٍذ الَْحقَُّوالَْوْز{: وقوله
الوزن ىف يوم : وإن شئت رفعت الوزن بيومئذ، كأنك قلت. وإن شئت رفعت الوزن باحلّق، وهو وجه الكالم

. األوىل منصوبة بغري أقول}فاحلقَّ واحلقَّ أقول{: القيامة حقّاً، فتنصب احلّق وإن كانت فيه ألف والم؛ كما قال
  .والثانية بأقول

) َمن(و. فيوحَِّد لتوحيد من، ولو وّحد لكان صوابا) فذلك(ومل يقل } ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَاِئَك فََمن{: وقوله
  .وهو كثري. تذهب هبا إىل الواحد وإىل اجلمع

  
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َش قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي اَألْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايِ{ 
  

  }...َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش{: وقوله

مفِعلة، الياء من الفعل، فلذلك مل هتمز، إمنا يهمز ِمن هذا ما كانت الياء فيه  -يعىن الواحدة  -ال هتمز؛ ألهنا 
ا كانت الياء ال يعرف هلا أص ل مث قارفتها ألف جمهولة أيضا مهزت، زائدة؛ مثل مدينة ومدائن، وقبيلة وقباِئل مل



وذلك أن الواو ترجع . أو منارة قلت مناور) معاون: (ومثل معايش من الواو مما ال يهمز لو مجعت، معونة قلت
ورمبا مهزت العرب هذا وشبهه، يتومهون أهنا فعلية لشبهها بوزهنا ىف اللفظ . إىل أصلها؛ لسكون األلف قبلها

وقد مهزت العرب املصائب وواحدهتا . ا مِسيل املاء أمسلة، ُشبِّه بفعيل وهو مفِعلوعّدة احلروف؛ كما مجعو
  .مصيبة؛ شبهت بفعيلة لكثرهتا ىف الكالم

  
ُه ِمن ِطنيٍ {    }قَالَ َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجَد إِذْ أََمْرُتَك قَالَ أََناْ َخْيٌر مِّْنُه َخلَقَْتنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْت
  

َك أَالَّ َتْسُجَدقَ{: وقوله   }...الَ َما َمَنَع
كذلك تفعل . صلة) ال(ىف هذا املوضع تصحبها ال، وتكون ) أن(و. ما منعك أن تسجد -واهللا أعلم  -املعىن 

  :ورمبا أعادوا على خربه جحدا لالستيثاق من اجلحد والتوكيد له؛ كما قالوا. مبا كان ىف أّوله جحد
  لرءوس فواجل وفيولسود ا* ما إن رأينا مثلهن ملعشر 

وحرام {: ومثله. }وما يشِعركم أهنا إذا جاءت ال يؤِمنون{: ومثله. جحد فجمعتا للتوكيد) إن(جحد و) ما(و
إال أن معىن اجلحد الساقط } لئال يعلم أهل الكتاب أال يقدرون{: ومثله. }على قريٍة أهلكناها أهنم ال يرجِعون
. ىف موضع رفع) ما(} َما َمَنَعَك{: وقوله. ليعلم أهل الكتاب أال يقدرون :ىف لئال من أّوهلا ال من آخرها؛ املعىن

وهو مما ذكر جوابه على . منعىن منك أنك خبيل: ولو وضع ملثلها من الكالم جواب مصحح كان رفعا، وقلت
كيف بّت :  الكالممنعىن من السجود أىن خري منه؛ كما تقول ىف: ومل يقل} أََناْ َخْيٌر مِّْنُه{: غري بناء أوله، فقال
أنا خبري، فتستدلّ به على معىن اجلواب، ولوصحح اجلواب لقال : صاحل، فريفع؛ أو تقول: البارحة؟ فيقول

  .صاحلا، أى بتُّ صاحلا
  
  }قَالَ فَبَِمآ أَغَْوْيَتنِي َألقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك الُْمْسَتِقيَم { 
  

  }...ْسَتِقيَمَألقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك الُْم{: وقوله
قعدت : وإلقاء الصفة من هذا جائز؛ كما قال. ألقعدن هلم على طريقهم أو ىف طريقهم: -واهللا أعلم  -املعىن 

لك وجه الطريق، وعلى وجه الطريق؛ ألن الطريق صفة ىف املعىن، فاحتمل ما حيتمله اليوم والليلة والعام إذا 
  .آتيك غدا أو آتيك ىف غد: قيل
  

  )األعراف ( ردة يف آيات سورة املعاين الوا
 ِمْن آَياِت اللَِّه َياَبنِي َءاَدَم قَْد أَنَزلَْنا َعلَْيكُْم ِلَباساً يَُوارِي َسْوَءاِتكُْم َورِيشاً َوِلَباُس التَّقَْوى ذاِلَك َخْيٌر ذاِلَك{ 

  }لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 
  

  }...ْم ِلَباساً ُيوَارِي َسْوَءاِتكُْم َورِيشاًَياَبنِي َءاَدَم قَْد أَنَزلَْنا َعلَْيكُ{: وقوله



فإن شئت جعلت رياش مجيعا واحده الريش، وإن شئت جعلت الرياش مصدرا ىف معىن الريش كما ". ورياشا"
  :يقال ِلْبس ولباس؛ قال الشاعر

  بأطراف طَفْلٍ زان غَْيال ُمَوشَّما* فلما كشفن اللِّْبَس عنه َمَسْحَنه 

وهى . من نعته) ذلك(ولباس التقوى خري، وجيعل : يرفع بقوله" لباَس التقوى"و} وِلباُس التقوىورِيشاً {: وقوله
فنصب اللباس أحب إىلّ؛ ألنه تابع ) ذلك خري(وىف قراءتنا . ولباس التقوى خري: ىف قراءة أّىب وعبداهللا مجيعا

  .فرفع خري بذلك) ذلك خري(الريش، 
  
  }أَِقيُمواْ ُوُجوَهكُْم ِعنَد كُلِّ َمْسجٍِد َواْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن كََما َبَدأَكُْم َتُعوُدونَ قُلْ أََمَر َربِّي بِالِْقْسِط َو{ 
  

ا َبَدأَكُْم َتُعوُدونَ{ : وقوله   }...كََم
  .بدأكم ىف اخللق شقيا وسعيدا، فكذلك تعودون على الشقاء والسعادة: يقول
  }...نَد كُلِّ َمْسجٍِدَوأَِقيُمواْ ُوُجوَهكُْم ِع{: وقوله
فإن كان ىف غري وقت . آتى مسجد قومى: إذا أدركتك الصالة وأنت عند مسجد فصلّ فيه، وال تقولن: يقول

  .الصالة صليت حيث شئت
  
  }لَِّه َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهم مُّْهَتُدونَ فَرِيقاً َهَدى َوفَرِيقاً َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّالَلَةُ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشََّياِطَني أَْولَِيآَء ِمن ُدوِن ال{ 
  

َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّالَلَةُ{: وقوله   }...فَرِيقاً َهَدى َوفَرِيقاً 
ولو كانا . تعودون فريقني فريقا هدى وفريقا حقَّ عليهم الضاللة: ونصب الفريق بتعذون، وهى ىف قراءة أَُبّى
} لكم آيةٌ ىف ِفئَْتنيِ التقتا ِفئةٌ تقاِتلُ ىف سبِيل اللِّه وأُخرى كاِفرةٌ كان{: رفعا كان صوابا؛ كما قال تبارك وتعاىل

ثله" ِفئَةً"و  ال ريب ِفيِه فرِيٌق ىف اجلنِة وفرِيٌق ىف السَِّعري{: وم وقد يكون الفريق منصوبا . }وُتنِذَر يوم اجلمعِ 
يدِخل من يشاء ىف {: الفعل؛ كقوله عليه؛ ويكون الثاىن منصوبا مبا وقع على عاِئد ذكره من" َهَدى"بوقوع 

  .}رمحِتِه والظاِلمني أَعدَّ هلم عذاباً أَِليماً
  

  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصةً َيْوَم ي الْقُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه الَِّتي أَْخَرَج ِلِعَباِدِه وَالْطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ قُلْ ِهي ِللَِّذيَن آَمُنواْ ِف{ 
  }الِْقَياَمِة كَذَِلَك ُنفَصِّلُ اآلَياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

  
  }...قُلْ ِهي ِللَِّذيَن آَمُنواْ ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصةً َيْوَم الِْقَياَمِة{: وقوله

اخلالصة ليست بقطع من الالم، ولكنها قطع نصبت خالصة على القطع وجعلت اخلرب ىف الالم الىت ىف الذين، و
مشتركة، وهى هلم : قل هى للذين آمنوا ىف احلياة الدنيا؛ يقول: -واهللا أعلم  -واملعىن . من الم أخرى مضمرة



. ولو رفعتها كان صوابا، ترّدها على موضع الصفة الىت رفعت ألن تلك ىف موضع رفع. ىف اآلخرة خالصة
إِذا مّسه الشّر . إِن اإلنسان ُخِلق َهلوعا{ومثله قول اهللا عز وجل . ا خبري كثري صيدناإن: ومثله ىف الكالم قوله

، مث فسر حال اهللوع بال نصب؛ ألنه نصب ىف أّول : املعىن. }وإذا مّسه اخلري منوعا. َجزوعا خلق هلوعا
نزلت هذه اآلية أن قبائل  وإمنا. ولو رفع جلاز؛ إال أن رفعه على االستئناف ألنه ليس معه صفة ترفعه. الكالم

من العرب ىف اجلاهلية كانوا ال يأكلون أيام حجهم إال القوت، وال يأكلون اللحم والدسم، فكانوا يطوفون 
بالبيت عراةً، الرجالُ هنارا والنساء ليال، وكانت املرأة تلبس شيئا شبيها باحلَْوف ليواريها بعض املواراة؛ ولذلك 

  :قالت العامرية
  وما بدا منه فال أُحله* بعضه أو كله  اليوم يبدو

يا رسول اهللا، حنن أحق باالجتهاد لربنا، فأرادوا أن يفعلوا كفعل أهل اجلاهلية، فأنزل اهللا تبارك : قال املسلمون
حىت يبلغ بكم ذلكم } وكلوا واشربوا وال تسرفوا{. يعىن اللباس} خذوا زِينتكم ِعند كل مسجٍِد{: وتعاىل

  .كم، واألسراف ها هنا الغلّو ىف الدينحترمي ما أحللت ل

رِكُواْ بِاللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه قُلْ إِنََّما َحرََّم َربَِّي الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َواِإلثَْم َوالَْبْغَي بَِغْيرِ الَْحقِّ َوأَن ُتْش{ 
  }َتْعلَُمونَ  ُسلْطَاناً َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اللَِّه َما الَ

  
  }...قُلْ إِنََّما َحرََّم َربَِّي الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َواِإلثَْم{: وقوله

  .االستطالة على الناس) والبغى(ما دون احلّد ) واإلمث(
  
ِه كَِذباً أَْو كَذََّب بِآَياِتِه أُْولَاِئ{  َك َيَنالُُهْم َنِصيبُُهم مَِّن الِْكَتابِ َحتَّى إِذَا َجآَءْتُهمْ فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَّ

ا َوَشهُِدواْ َعلَ ى أَْنفُِسهِْم أَنَُّهْم كَاُنواْ كَاِفرِيَن ُرُسلَُنا َيَتَوفَّْوَنُهْم قَالُواْ أَْيَن َما كُنُتْم َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه قَالُواْ َضلُّواْ َعنَّ
{  

  }...اِئَك َينَالُُهْم َنِصيُبُهم مَِّن الِْكَتابِأُْولَ{: وقوله
ويوم الِقيامِة ترى {: وهو قوله. يناهلم ما قضى اهللا عليهم ىف الكتاب من سواد الوجوه وزرقة األعني: يقال

ويقال هو ما يناهلم ىف الدنيا من العذاب دون عذاب اآلخرة، فيكون } الِذين كذبوا على اهللا وجوههم مسودة
  .}ولنِذيقنهم ِمن العذابِ األدىن دون العذابِ األكرب{ :من قوله

  
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ْت أُْخَتَها َحتَّى إِذَا قَالَ اْدُخلُواْ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلكُْم مِّن الْجِنِّ َواِإلْنسِ ِفي النَّارِ كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََّعَن{ 
الَ ِلكُلٍّ ِضْعٌف كُواْ ِفيَها َجِميعاً قَالَْت أُْخَراُهْم ُألوالَُهْم َربََّنا هؤالء أََضلُّوَنا فَآِتهِْم َعذَاباً ِضْعفاً مَِّن النَّارِ قَادَّاَر

  }َولَاِكن الَّ َتْعلَُمونَ 

  



  
ا َدَخلَْت أُمَّةٌ لََّعَنْت أُْخَتَها{: وقوله   }...كُلََّم

فليس } وإىل مدين أخاهم شعيبا{: وما كان من قوله. تها ىف دينها ال ىف النسبالىت سبقتها، وهى أخ: يقول
  .بأخيهم ىف دينهم ولكنه منهم

  
َملُ ِفي لَْجنَّةَ َحتَّى َيِلَج الَْجإِنَّ الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِآيَاِتَنا َواْسَتكَْبرُواْ َعْنَها الَ ُتفَتَُّح لَُهْم أَْبوَاُب السََّمآِء َوالَ َيْدُخلُونَ ا{ 

  }َسمِّ الِْخَياِط َوكَذاِلَك َنْجزِي الُْمْجرِِمَني 
  

  }...الَ ُتفَتَُّح لَُهْم{: وقوله
: وإمنا جيوز التذكري والتأنيث ىف اجلمع ألنه يقع عليه التأنيث فيجوز فيه الوجهان؛ كما قال. وال َيفتَّح وُتفَتَّح

احد األلسنة ذكر فأبىن على الواحد إذ كان الفعل و: فمن ذكَّر قال" يشهد"و} يوم تشهد عليهم ألسنتهم{
  .يتوحد إذا تقّدم األمساء اجملموعة، كما تقول ذهب القوم

. ورمبا آثرت القراء أحد الوجهني، أو يأتى ذلك ىف الكتاب بوجه فريى من ال يعلم أنه ال جيوز غريه وهو جائز
لن {: ومما آثروا فيه التذكري قوله. فآثروا التأنيث} يوم تبيض وجوه وتسود وجوه{: ومما آثروا من التأنيث قوله
ولو أتى بالتذكري كان } فِتحت أبواهبا{: والذى أتى ىف الكتاب بأحد الوجهني قوله} ينال اهللا حلومها وال ِدماؤها

  .صوابا
ار ال تصعد ولكنها إن أعمال الفج: ويقال. ال تصعد أعماهلم: }الَ ُتفَتَُّح لَُهْم أَْبوَاُب السََّمآِء{: ومعىن قوله

  .}كال إِن ِكتاب الفجارِ لِفى سجني{: مكتوبة ىف صخرة حتت األرض، وهى الىت قال اهللا تبارك وتعاىل
وقد ذكر عن ابن عباس اجلُمَّل يعىن احلبال . اجلمل هو زوج الناقة} َحتَّى َيِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ الِْخَياِط{: وقوله

: ومثله يأتى على هذين املثالني يقال) اِملْخَيط(وىف قراءة عبداهللا . َيط ويراد اإلبرةويقال اخلياط واِملْخ. اجملموعة
  .إزار وِمئزر، وِلحاف وِملحف، وِقناع وِمقنع، وِقرام وِمقرم

  }ا كُْنُتْم َتْسَتكْبُِرونَ َوَناَدى أَْصحَاُب اَألْعَراِف رَِجاالً َيْعرِفُونَُهْم بِِسيَماُهْم قَالُواْ َمآ أَغَْنى َعنكُْم َجْمُعكُْم َوَم{ 
  

  }...َوَناَدى أَْصَحاُب اَألْعَراِف رَِجاالً َيْعرِفُوَنُهْم بِِسيَماُهْم{: وقوله
وذلك أهنم على ُسور بني اجلنة والنار يقال له األعراف، يرون أهل اجلنة فيعرفوهنم ببياض وجوههم، ويعرفون 

وأصحاب األعراف أقوام اعتدلت حسناهتم . }كال بسيماهميعرِفون {: أهل النار بسواد وجوههم، فذلك قوله
وسيئاهتم فقصَّرت هبم احلسنات عن اجلنَّة، ومل تبلغ هبم سيئاهتم النار، كانوا موقوفني مث أدخلهم اهللا اجلنة بفضل 

  .رمحته
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

مٍ ُهًدى َوَرْحَمةً لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ َولَقَْد جِئَْناُهْم بِِكَتابٍ فَصَّلَْناُه َعلَ{    }ى ِعلْ
  



  }...َولَقَْد جِئَْناُهْم بِِكَتابٍ فَصَّلَْناُه َعلَى ِعلْمٍ ُهًدى َوَرْحَمةً{ : وقوله
ولو خفضته على اإلتباع . وقد تنصبهما على الفعل. تنصب اهلدى والرمحة على القطع من اهلاء ىف فّصلناه

  .فجعله رفعا بإتباعه للكتاب} وهذا ِكتاب أنزلناه مبارك{: قال اهللا تبارك وتعاىلللكتاب كان صوابا؛ كما 
  
ا بِالَْحقِّ فََهل لََّنا ِمن َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه َيْوَم َيأِْتي َتأْوِيلُُه َيقُولُ الَِّذيَن َنُسوُه ِمن قَْبلُ قَْد َجآَءْت ُرُسلُ َربَِّن{ 

  }فَْتُرونَ واْ لََنآ أَْو ُنَردُّ فََنْعَملَ غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ قَْد َخِسُرواْ أَْنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ َيُشفََعآَء فََيْشفَُع
  

  }...َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه{: وقوله
  .يريد عاقبته وما وعد اهللا فيه. اهلاء ىف تأويله للكتاب

أو : - واهللا أعلم  - ، إمنا املعىن )فيشفعوا(ليس مبعطوف على } َنا ِمن ُشفََعآَء فََيْشفَُعواْ لََنآ أَْو ُنَردُّفََهل لَّ{: وقوله
فيشفعوا لنا : مبنزلة حّتى، كأنه قال) أو(على أن جتعل ) نرّد(ولو نصبت . هل نرّد فنعمل غري الذى كنا نعمل

  .أبدا حىت نرد فنعمل، وال نعلم قارئا قرأ به
  
ِه قَرِيٌب مَِّن الُْمْحِس {   }نَِني َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفي اَألْرضِ َبْعَد إِْصالَِحَها َواْدُعوُه َخْوفاً َوطََمعاً إِنَّ َرْحَمَت اللَّ

  
  }...إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب مَِّن الُْمْحِسنَِني{: وقوله

نث القريبة ىف النسب ال خيتلفون فيها، فإذا ورأيت العرب تؤ: قال. ذكرت قريبا ألنه ليس بقرابة ىف النسب
وذلك أن القريب ىف املعىن وإن . دارك مّنا قريب، أو فالنة منك قريب ىف القرب والبعد ذكَّروا وأنَّثوا: قالوا

: فجعل القريب َخلَفا من املكان؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل. هى من مكان قريب: كان مرفوعا فكأنه ىف تأويل
ولو أنَّث ذلك فبىن على بعَدْت } وما يدرِيك لعل الساعة تكون قريبا{: وقال} ِمن الظاِلِمني ببِعيدوما ِهى {

  :وقال عروة. منك فهى بعيدة وقَُربت فهى قريبة كان صوابا حسنا
  فتدنو وال عفراء ِمنك بِعيد* عِشيَّةَ العفراُء ِمنك قرِيبة 

  .إنّ عفراء منك قريبة أو بعيدة ثنَّى ومجع: ومن قال. ّنهيث] ومل[ومن قال بالرفع وذكَّر مل جيمع قريبا 
  

  )األعراف ( الواردة يف آيات سورة 
ٍد مَّيٍِّت فَأَْنَزلَْنا بِِه الَْمآَء َوُهَو الَِّذي ُيْرِسلُ الرَِّياَح ُبشْراً َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َحتَّى إِذَآ أَقَلَّْت َسَحاباً ِثقَاالً ُسقَْناُه ِلَبلَ{ 

  }فَأَْخَرْجَنا بِِه ِمن كُلِّ الثََّمَراِت كَذاِلَك ُنْخرُِج الْمْوَتى لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 
  

  }...َوُهَو الَِّذي ُيْرِسلُ الرَِّياَح َنْشراً{: وقوله

ا حّدثن) ُبْشرا(وقرأ غريهم . فقرأ بذلك أصحاب عبداهللا. الطيبة اللينة الىت تنشىء السحاب: والَنْشر من الرياح
حممد قال حّدثنا الفّراء قال حدثىن قيس بن الربيع األَسدّى عن اىب إسحاق اهلَْمداىن عن أىب عبد الرمحن الُسلَمّى 



  ).يرسل الرياح مبشِّرات: (كقول اهللا تبارك وتعاىل) َبشْرا(يريد بشرية، و) ُبْشرا(عن علّى أنه قرأ 
: يقال. جواب ألنزلنا فأخرجنا به} بِِه ِمن كُلِّ الثََّمَراِت كَذاِلَك ُنْخرُِج الْمْوَتىفَأَْنَزلَْنا بِِه الَْمآَء فَأَْخَرْجَنا {: وقوله

ويبعث اهللا املطر فيمطر أربعني . وبينها وبني اآلخرة أربعون سنة. إن الناس ميوتون ومجيع اخللق ىف النفخة األوىل
} كَذاِلَك ُنْخرُِج الْمْوَتى{: فذلك قوله. اهتميوما كمّىن الرجال، فينبتون ىف قبورهم؛ كما ينبتون ىف بطون أّمه

  .كما أخرجنا الثمار من األرض امليتة
  
  }َياِت ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ َوالَْبلَُد الطَّيُِّب َيخُْرُج َنَباُتُه بِإِذِْن َربِِّه وَالَِّذي َخُبثَ الَ َيْخُرُج إِالَّ َنِكداً كَذاِلَك ُنَصرُِّف اآل{ 
  

  }...ي َخُبثَ الَ َيْخُرُج إِالَّ َنِكداًَوالَِّذ{: وقوله
. والنِكد والنكَد مثل الدنِف والدَنف. ال خيرج إال ىف َنكٍَد: َنكَدا؛ يريد: قراءة العامة؛ وقرأ بعض أهل املدينة

  .وما أُبعد أن يكون فيها نكُد، ومل أمسعها، ولكىن مسعت حِذر وحذُر وأِشر وأُشر وعجِل وعُجل: قال
  
ا لَكُْم مِّْن اله غَْيُرُه إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم لَقَْد أَ{    }َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ ْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َياقَْومِ اْعُبُدواْ اللََّه َم
  

  }...َما لَكُْم مِّْن اله غَْيُرُه{: وقوله
وقد . كان رفعا) ِمن(ترى أن اإلله لو نزعت منه  جيعل تابعا للتأويل ىف إله؛ أال: وقد يرفع. نعتا لإلله) غري(جتعل 

  .قرئ بالوجهني مجيعا

ما جاءىن : فيقولون. نصبوها، متّ الكالُم قبلها أو مل يتم) إال(ىف معىن ) غري(وبعض بىن أََسد وقَُضاعة إذا كانت 
  :وأنشدىن املفضَّل: قال. غَريك، وما أتاىن أحد غَريك

  محامةٌ من َسُحوقٍ ذاِت أوقال*  مل مينع الشرَب منها غري ان هتفت
  :وقال اآلخر. فهذا نصب وله الفعل والكالم ناقص

ِة عينِها    كذاك ِعتاق الطري ُشْهالً عيوُنها* العيب فيها غَري ُشْهل
  .فهذا نصب والكالم تاّم قبله

  
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }رَّبِّكُْم َعلَى َرُجلٍ مِّْنكُْم ِلُينِذَركُْم َوِلَتتَّقُواْ َولََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ  أََو َعجِْبُتْم أَن َجآَءكُْم ِذكٌْر مِّن{ 
  

  }...أََو َعجِْبُتْم{: وقوله
أفعجبتم، وليست بأو، ولو أريد : هذه واو َنَسق أدخلت عليه ألف االستفهام؛ كما تدِخلها على الفاء، فتقول

  .هبا أو لسكِّنت الواو
: وهو ىف الكالم كقولك. مع رجل: يقال ىف التفسري} جِْبُتْم أَن َجآَءكُْم ِذكٌْر مِّن رَّبِّكُْم َعلَى َرُجلٍأََو َع{: وقوله



  .جاءنا اخلري على وجهك، وُهِدينا اخلري على لسانك، ومع وجهك، جيوزان مجيعا
  
ا لَكُ{    }ْم مِّْن اله غَْيُرُه أَفَالَ َتتَّقُونَ َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً قَالَ َياقَْومِ اْعُبُدواْ اللََّه َم
  

  }...َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً{: وقوله
  
ِمِه إِنَّا لََنَراَك ِفي َسفَاَهٍة وِإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الْكَاِذبَِني {    }قَالَ الَْمُأل الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن قَْو
  

  }...قَالَ الَْمُأل{: وقوله
  .وكذلك القوم، والَنفَر والّرْهط. فيهم امرأة هم الرجال ال يكون

  
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }أَُبلُِّغكُْم رَِساالِت َربِّي َوأََناْ لَكُْم نَاِصٌح أَِمٌني { 
  

  }...َوأََناْ لَكُْم نَاِصٌح أَِمٌني{: وقوله
  .سالةأمني على الر: ويقال. قد كنت فيكم أمينا قبل أن أُبعث: يقول

 مِّن رَّبِّكُْم َهاِذِه َناقَةُ اللَِّه َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلحاً قَالَ َياقَْومِ اْعُبُدواْ اللََّه َما لَكُْم مِّْن اله غَْيُرُه قَْد َجآَءْتكُْم َبيَِّنةٌ{ 
  }أُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِليٌم لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َوالَ َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََي

  
  }...َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلحاً{: وقوله

فبشرناها بإسحاق وِمن وراِء إسحاق {: ولو رفع إذ فقد الفعل كان صوابا؛ كما قال. منصوب بضمري أرسلنا
ا الرفع؛ } ٌد بِيضوِمن اِجلبالِ ُجَد{: مث قال} فأخرجنا بِِه مثراٍت خمتِلفا ألواهنا{: وقال أيضا} يعقوُب فالوجه ها هن

كما قال اهللا ) من اِجلبال جددا بيضا(جعلنا لكم : ولو نصبتها على إضمار. ألن اجلبال ال تتبع النبات وال الثمار
أضمر هلا َجَعل إذا نصبت؛ كما } ختم اهللا على قلوبِهِم وعلى مسِعهِم وعلى أبصارِهم غشاوةً{: تبارك وتعاىل

وِمن الناسِ {: وقوله. والرفع ىف غشاوة الوجه} ِه وقلبِِه وجعل على بصرِِه ِغشاوةوختم على مسِع{: قال
والعرب تضمر َمن فتكتفى ) ِمن(وذلك ملكان . ألواهنم، وال ألواهنا: ومل يقل} والدوابِّ واَألنعامِ خمتِلف ألوانه

، فيقولون   :التأويل كان صوابا مثل قول ذى الرّمةولو مجع على . ِمنا َمْن يقول ذلك وِمنا ال يقوله: مبن ِمن َمْن
  وآخر يثنِى َدْمَعة العنيِ باملَهلِ* فظلُّوا ومنهم دمعه سابق له 

  .كان أطواهلم مائة ذراع وأقصرهم ستني ذراعا} وزادكم فىاخللقِ بسطة{: وقوله
  
  }فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَْصَبُحواْ ِفي َدارِِهْم جَاِثِمَني { 



  
  }...َخذَْتُهُم الرَّْجفَةُفَأَ{: وقوله

  .أحرقتهم: يقال. والصاعقة هى النار. والرجفة هى الزلزلة
  .رمادا جامثا: يقول} فَأَْصَبُحواْ ِفي َدارِِهْم َجاِثِمَني{: وقوله

  
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }الَةَ َربِّي َوَنَصْحُت لَكُْم َولَِكن الَّ ُتِحبُّونَ النَّاِصِحَني فََتَولَّى َعْنُهْم َوقَالَ َياقَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رَِس{ 
  

  }...فََتَولَّى َعْنُهْم{: وقوله
  .إنه مل يعذب أّمة ونبّيها فيها حىت خيرج عنها: يقال

  
  }َيَتطَهَُّرونَ  َوَما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قَالُواْ أَْخرُِجوُهْم مِّن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهْم أُنَاٌس{ 
  

  }...أَْخرُِجوُهْم{: وقوله
  .يعىن لوطا أخرجوه وابنتيِه

  .يرغبون عن أعمال قوم لوط ويتنزهون عنها: يقولون} إِنَُّهْم أُنَاٌس َيَتطَهَُّرونَ{: َوقوله
  
له غَْيُرُه قَْد َجآَءْتكُْم َبيَِّنةٌ مِّن رَّبِّكُْم فَأَْوفُواْ الْكَْيلَ َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيباً قَالَ َياقَْومِ اْعُبُدواْ اللََّه َما لَكُْم مِّْن ا{ 

  }كُْم إِن كُنُتْم مُّْؤِمنَِني َوالِْميَزانَ َوالَ َتْبَخُسواْ النَّاَس أَْشَياَءُهْم َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفي اَألْرضِ بَْعَد إِْصالَِحَها ذاِلكُْم َخْيٌر لَّ
  

  }...واْ ِفي اَألْرضِ َبْعَد إِْصالَِحَهاَوالَ ُتفِْسُد{: وقوله
 -وفسادها العمل . فذلك صالحها. وإصالحها َبعثة النّىب صلى اهللا عليه وسلم يأمر باحلالل وينهى عن احلرام

  .باملعاصى - قبل أن يبعث النّىب 
وكان لثمود الناقة، ولعيسى إحياء املوتى  .مل يكن له آية إال النبّوة} قَْد َجآَءْتكُْم َبيَِّنةٌ مِّن رَّبِّكُْم{: وقوله شعيب

  .وشبهه
  

  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
واْ إِذْ كُْنُتْم قَِليالً َوالَ َتقُْعُدواْ بِكُلِّ صَِراٍط ُتوِعُدونَ َوَتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن بِِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوجاً َواذْكُُر{ 

ةُ الُْمفِْسِديَن  فَكَثََّركُْم   }َواْنظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَب
  

  }...َوالَ َتقُْعُدواْ بِكُلِّ ِصَراٍط ُتوِعُدونَ{: وقوله
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لفراء: كتاب  ل لقرآن    معاىن ا
لفراء: املؤلف  ا بن زياد  حيىي  بو زكريا   أ

إذا كان مبهما فهو بأِلف، فإذا . وهو اإليعاد والوعيد. كانوا يقعدون ملن آمن بالنّىب على طرقهم يتوّعدوهنم بالقتل
  .}اهللا الِذين كفرواالناُر وعدها {: وعدتك خريا أو شرا كان بغري ألف؛ كما قال تبارك وتعاىل: أوقعته فقلت

  
آ أَن نَّعُوَد ِفيَهآ إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه قَِد افْتََرْيَنا َعلَى اللَِّه كَِذباً إِنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُْم َبْعَد إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها َوَما َيكُونُ لََن{ 

  }َتَوكَّلَْنا َربََّنا افَْتْح َبيَْنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ وَأَنَت َخْيُر الْفَاِتِحَني  َربَُّنا َوِسَع َربَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلْماً َعلَى اللَِّه
  

  }...َربََّنا افَْتْح َبْيَننَا{: وقوله
  .اقض بيننا، وأهل ُعَمان يسمون القاضى الفاتح والفتَاح: يريد
  
  }ْعِد أَْهِلَهآ أَن لَّْو َنَشآُء أََصْبَناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوَنطَْبُع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم الَ َيْسَمُعونَ أَوَلَْم يَْهِد ِللَِّذيَن َيرِثُونَ اَألْرَض ِمن َب{ 
  

  }...أَن لَّْو َنَشآُء أََصْبَناُهْم بِذُُنوبِهِْم{: وقوله

؛ أال }ْم الَ َيْسَمُعونَفَُه{: وطبعنا، ونطبع منقطعة عن جواب لو؛ يدلّك على ذلك قوله: ومل يقل} ونطبع{: مث قال
ولو استقام . لو سألتىن ألعطيتك فاستغنيت: حىت تقول، لو سألتىن ألعطيتك فأنت غّىن: ترى أنه ال جيوز ىف الكالم

أن يتصل مبا قبله جاز أن ترّد يفعل على فعل ىف جواب لو؛ كما قال اهللا عز } فَُهْم الَ َيْسَمُعونَ{: املعىن ىف قوله
فنذر مردودة على } اهللا ِللناسِ الشر استِعجاهلم بِاخلريِ لقِضى إليهم أجلهم فنذر الِذين ال يرجون ولو يعجل{: وجل

وذرت، وال ودعت؛ إمنا يقال بالياء واأللف والنون والتاء؛ : وسهَّل ذلك أنّ العرب ال تقول. وفيها النون) لقِضى(
: مث قال} الِذى إن شاء جعل لك خريا ِمن ذِلك تبارك{: فأوثرت على فعلت إذا جازت؛ قال اهللا تبارك وتعاىل

وإن قلته ينفعل جاز، وعطف فعل على يفعل ) فعل على يفعل(فإذا أتاك جواب لو آثرت فيه } وجيعل لك قصورا{
  .ويفعل على فعل جائز، ألن التأويل كتأويل اجلزاء

  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }قُولَ َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّ قَْد جِئُْتكُْم بَِبيَِّنٍة مِّن رَّبِّكُْم فَأَْرِسلْ َمِعَي بَنِي إِْسرَائِيلَ َحِقيٌق َعلَى أَنْ الَّ أَ{ 
  

  }...حَِقيٌق َعلَى أَنْ الَّ أَقُولَ{: وقوله
ومل ) على(رأ فهذه حجة من ق) حقيق بأن ال أقول على اهللا: (وىف قراءة عبداهللا) حقيٌق علّى أن ال أقول: (ويقرأ
  .والعرب جتعل الباء ىف موضع على؛ رميت على القوس، وبالقوس، وجئت على حال حسنٍة وحبال حسنٍة. يِِضف

  
  }فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهيَ ثُْعَبانٌ مُّبٌِني { 
  



  }...فَإِذَا ِهَي ثُْعَبانٌ{: وقوله
  .هو الذكر؛ وهو أعظم احلّيات

  
  }ْن أَْرِضكُْم فََماذَا َتأُْمُرونَ يُرِيُد أَن ُيْخرَِجكُْم مِّ{ 
  

  }...يُرِيدُ أَن ُيْخرَِجكُْم مِّْن أَْرِضكُْم فََماذَا َتأُْمُرونَ{ : وقوله

جاز ذلك على كالمهم إياه، . من كالم فرعون} فََماذَا َتأُْمُرونَ{من املأل } ُيرِيُد أَن ُيخْرَِجكُْم مِّْن أَْرِضكُْم{: فقوله
وحيتمل . فماذا تأمرون: يريد أن خيرجكم من أرضكم، فقال: فلو صّرحت باحلكاية لقلت. كايةكأنه مل حيك وهو ح

وقلَّما أتى مثله ىف شعر ) إىن قائمة: فقالت: تريد(قلت جلاريتك قومى فإىن قائمة : القياس أن تقول على هذا املذهب
  :أو غريه، قال عنترة

  نِ إِذا لقيتهما دمىوالناذَرْي* الشاَتِمْى عِْرضى ومل أشِتْمُهما 
الناذَرين إذا لقينا عنترةَ لنقتلّنه، : فهذا شبيه بذلك؛ ألنه حكاية وقد صار كاملتصل على غري حكاية؛ أال ترى أنه أراد

  .لقياىن: ومعىن لقيتهما. إذا لقيتهما، فأخرب عن نفسه، وإمنا ذكراه غائبا: فقال
  

  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }لُواْ أَْرجِْه َوأَخَاُه َوأَْرِسلْ ِفي الَْمَدآِئنِ حَاِشرِينَ قَا{ 
  

  }...أَْرجِْه َوأَخَاُه{: وقوله
: وهى لغة للعرب. وقد جزم اهلاَء محزةُ واألعمش. احبسهما عندك وال تقتلهما، واإلرجاء تأخري األمر: جاء التفسري

  :لها؛ أنشدىن بعضهميقفون على اهلاء املكّىن عنها ىف الوصل إذا حترك ما قب
  يُقسم ال ُيصلح إال أفسدا* أحنى علىَّ الدهر رجال ويدا 

  *فيصلح اليوم ويفسُدْه غدا * 
  :هذه طلحْه قد أقبلت، جزم؛ أنشدىن بعضهم: وكذلك هباء التأنيث؛ فيقولون

  :مال إىل أرطاة ِحقْف فاضطجع وأنشدىن القََناىنّ* ملا رأى أن الّدَعْه وال ِشَبعْ 
  يِّْر بِكْلَِتى إن مل أُساَو بالطَُول* ذاً لَزْعَبلَْه إن مل أُغَـ لسُت إ
  .طَُول] نساء[امرأة طُوىل و: فهذه المرأة. إن مل أغيِّْر بكلىت حىت أساَوى: كأنه قال: طريقىت: بِكْلَِتى

  
  }قَالُواْ ياُموَسى إِمَّآ أَن ُتلِْقَي َوإِمَّآ أَن نَّكُونَ َنْحُن الُْملِْقَني { 
  
  }...إِمَّآ أَن ُتلِْقَي َوإِمَّآ أَن نَّكُونَ َنْحُن الُْملِْقَني{: قولهو

اختر ذا أو ذا؛ أال ترى أن : فهى ىف موضع نصب ىف قول القائل. ألهنا ىف موضع أمر باالختيار) إما(ىف ) أن(أدخل 
  .األمر باالختيار قد صلح ىف موضع إمّا



ال جيوز ذلك؛ ألن : فهل جيوز أن يقول يا زيد أن تقوم أو تقعد؟ قلت) إمّاإّما و(ىف املعىن مبنزلة ) أو(إن : فإن قلت
يكو خربا جيوز السكوت عليه، مث تستدرِك الشّك ىف االسم اآلِخر، فُتمضى الكالم على اخلرب؛ ) أو(أول االمسني ىف 

األول مكتفٍ أو أبوك، فأدخلت الشّك، واالسم : قام أخوك، وتسكت، وإن بدا لك قلت: أال ترى أنك تقول
بالتخيري من أول ) إمّا(فلمَّا آذنت . ضربت إّما عبداهللا وتسكت: وليس جيوز أن تقول. يصلح السكوت عليه
ولو وقعت إّما وإّما مع فعلني قد ُوِصال باسم معرفة أو نكرة ومل يصلح األمر بالتمييز ىف . الكالم أحدثَْت هلا أن

أال } وآَخُرون ُمْرَجون ألَْمرِ اهللا إمَّّّا يعذِّبُهم وإمَّا َيُتوب َعلَْيهِْم{: ارك وتعاىلموقع إّما مل حيدث فيها أن؛ كقول اهللا تب
وصيَّرهتا صلة لـ ) كى(ىف مذهب ) أن(ولو جعلت . ترى أن األمر ال يصلح ها هنا، فلذلك مل يكُْن فيه أن

، وال يصلح ىف كان وأخواهتا وال ىف يريد أُرجئوا أن يعذبوا أو يتاب عليهم، صلح ذلك ىف كل فعل تاّم) مرجون(
أظنك إما أن تعطى وإما أن : وخطأ أن تقول. من ذلك أن تقول آتيك إما أن تعطى وإما أن متنع. ظننت وأخواهتا

ورمبا فعلت العرب ). أو(على ) إما(وال ) إما(على ) أو(وال ُتدخلنَّ . متنع، وال أصبحت إما أن تعطى وإما أن متنع
وىف . عبداهللا يقوم وإما يقعد: عبداهللا إما جالس أو ناهض، ويقولون: املعىن على التوّهم؛ فيقولون ذلك لتآخيهما ىف

  :وقال الشاعر. فوضع أو ىف موضع إما) وإنا وإيَّاكم إلمَّا على هدى أو ىف ضالل: (قراءة أَبّى
  كما قال أو نشف النفوس فنعذرا* فقلت هلن امشني إِمَّا نالِقه 

  :وقال آخر
  على الربء من دمهاء ِهيض اندماهلا* بنفس كلما قلت أشرفت  فكيف

  وإّما بأمواتٍ أملَّ خياهلا* ُتهاض بدارٍ قد تقادم عهُدها 

وهو على التوهم إذا طالت الكلمة بعض الطول أو فرقت بينهما بشىء هنالك جيوز ). أو(ىف موضع ) وإمّا(فوضع 
. جاز نصب األخ وما قبله خمفوض) ظامل(؛ حني فرقت بينهما بـ أنت ضاربُ زيٍد ظاملا وأخاه: التوهم؛ كما تقول

إِمَّا أنْ ُتلِْقَى وإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ َمنْ {وكذلك قوله } يا ذَا القَْرَنْينِ إِمَّا أَنْ ُتَعذَِّب وإِمَّا أَنْ تَتَِّخذَ ِفيهم ُحسْناً{ومثله 
  .}أَلْقَى
  
  }لْقِ َعصَاَك فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ َوأَْوَحْيَنآ إِلَى ُموَسى أَنْ أَ{ 
  

  }...َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ{: وقوله
  .تبتلع: يقال لِقفت الشىء فأنا ألقفه لقفا، جيعلون مصدره لقفانا، وهى ىف التفسري). َتلَقَُّف(و

  
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ا كَاُنواْ َيْعَملُونَ فََوقََع الَْحقُّ َوَبطَلَ َم{ 
  

  }...فََوقََع الَْحقُّ{: وقوله
. لو كان ما صنع موسى ِسحرا لعادت حبالَنا وِعصيّنا إىل حاهلا األوىل، ولكنها فُِقدت: أن السحرة قالوا: معناه

  .فتبني احلق من السحر): فوقع احلق(فذلك قوله 
  



  }لَكُْم إِنَّ َهاذَا لََمكٌْر مَّكَْرُتُموُه ِفي الَْمِديَنِة ِلُتْخرِجُواْ ِمْنَهآ أَْهلََها فََسْوَف َتْعلَُمونَ  قَالَ ِفْرَعْونُ آَمنُتْم بِِه قَْبلَ أَن آذَنَ{ 
  

  }...آَمنُتْم بِِه{: وقوله
  .جعلتم له الذى أراد: يقول) آمنتم له: (ومن قال. صّدقتموه: يقول

  
  }ِخالٍَف ثُمَّ ُألَصلَِّبنَّكُْم أَْجَمِعنيَ  ُألقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم وَأَْرجُلَكُْم مِّْن{ 
  

  }...ثُمَّ ُألَصلِّبَنَّكُْم{: وقوله
قتلت القوم وقتَّلتهم؛ إذا فشا القتل جاز : وهو مثل قولك. بالتخفيف قرأها بعض أهل مكة) َألْصِلبنَّكم(مشّددة، و
  .التشديد

  
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

آَءُهْم وََنسَْتْحيِي ُأل ِمن قَْومِ ِفْرَعونَ أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْسُدواْ ِفي اَألْرضِ وََيذََرَك َوآِلهََتَك قَالَ َسنُقَتِّلُ أَبَْنَوقَالَ الَْم{ 
  }نَِسآَءُهْم وَإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ 

  
  }...وََيذََرَك َوآِلهََتَك{: وقوله

أتذر موسى وقومه ِليفِسدوا ِفى األرض وقد تركوك أن (صرف؛ ألهنا ىف قراءة أّىب النصب على ال) ويذرك(لك ىف 
من ذا الِذى يُقْرِضُ اللَّه {والرفع ملن أتبع آخر الكالم أّوله؛ كما قال اهللا عز وجل . فهذا معىن الصرف) يعبدوك

كان فرعون ُيعبد وال : رك وعبادتك؛ وقالويذ: وفسَّرها) وإالهتك(وقرأ بن عباس . بالرفع} قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفه
  .َيعبد
  
َتْخِلفَكُْم ِفي اَألْرضِ فََينظُرَ قَالُواْ أُوذِيَنا ِمن قَْبلِ أَن تَأِْتيَنا َوِمن َبْعِد َما جِئَْتَنا قَالَ َعَسى َربُّكُْم أَن ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم وََيْس{ 

  }كَْيَف َتْعَملُونَ 
  

  }...لِ أَن َتأِْتيَنا َوِمن َبْعِد َما جِئَْتنَاأُوِذيَنا ِمن قَْب{: وقوله
: أَنذَُر موسى وقومه ليفسدوا ىف األرض قال: مث ملَّا قالوا له. فأما األذى األّول فقتله األبناء واستحياؤه النساء: قال

  .وهو أذى بعد جمىء موسى. أُِعيد على أبناِئهم القتل وأَستحى النساء كما كان فعل
  
  }َخذَْنآ آلَ ِفْرَعونَ بِالسِّنَِني َونَقْصٍ مِّن الثَّمََراِت لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ َولَقَدْ أَ{ 
  

  }...َولَقَْد أََخذَْنآ آلَ ِفْرَعونَ بِالسِّنَِني{وقوله 
  .القحط واجلدوبة عاما بعد عام: أخذهم بالسنني

  



  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ِعنَد اللَِّه َولَاِكنَّ الَْحَسَنةُ قَالُواْ لََنا َهاِذِه َوإِن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَّرُواْ بُِموَسى َوَمن مََّعُه أَال إِنََّما طَاِئرُُهْم فَإِذَا َجآَءتُْهُم { 

  }أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ 

  }...فَإِذَا َجآَءْتُهمُ الَْحَسَنةُ قَالُواْ لََنا َهاذِِه{: وقوله
  .ها هنا اخلفضواحلسنة 
كما تشاءمت ) بِموسى(يتشاءموا ) ّيطّريوا(يعىن اجلدوبة } َوإِن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ{نستحقّها : يقولون} لََنا َهاذِِه{: وقوله

  .غلت أسعارنا وقلّت أمطارنا مذ أتانا: اليهود بالنّىب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، فقالوا
  
  } وفَانَ َوالْجََراَد وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَاِدَع َوالدََّم آَياٍت ّمفَصَّالٍَت فَاسَْتكَْبرُواْ َوكَانُواْ قَْوماً مُّْجرِِمَنيفَأَْرَسلَْنا َعلَيْهُِم الطُّ{ 
  

  }...فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الطُّوفَانَ{: وقوله

م بيوهتم وُشُغلهم عن ِضياعهم، أرسل اهللا عليهم السماء َسْبتا فلم تقِلع ليال وهنارا، فضاقت هبم األرض من هتّد
وذاك . فأكل ما أنبتت األرض ىف تلك السنة) اجلراد(فسألوه أن يرفع عنهم، فرِفع فلم يتوبوا، فأرسل اهللا عليهم 
وضاقوا باجلراد . إمنا كان هذا رمحة لنا ومل يكن عذابا: أهنم رأوا من ِغّب ذلك املطر خصبا مل يروا مثله قطُّ، فقالوا

راع ىف األرض، فسألوه أن يكشف عنهم ويؤمنوا، فكشف اهللا عنهم وبقى هلم ما يأكلون، فطغوا به فكان قدر ذ
وهو الّدَبى الذى ال أجنحة له، فأكل كلّ ما كان أبقى اجلراد، فلم ) القمل(فأرسل اهللا عليهم ) لن نؤِمن لك(وقالوا 

تراكب، فضاقوا بذلك، فلمَّا كُِشف عنهم مل فكان أحدهم يصبح وهو على ِفراشه م) الضفادع(يؤمنوا فأرسل اهللا 
فتحوّلت عيوهنم وأهنارهم دما حىت مّوتت األبكاُر، فضاقوا بذلك وسألوه أن ) الدم(يؤمنوا، فأرسل اهللا عليهم 

يكشفه عنهم فيؤمنوا، فلم يفعلوا، وكان العذاب ميكث عليهم سبتا، وبني العذاب إىل العذاب شهر، فذلك قوله 
 -وبلغ ذلك فرعون فأتبعه . مث وعد اهللا موسى أن يغرق فرعون، فسار موسى من مصر ليال} الٍَتآيَاٍت ّمفَصَّ{

. فأدركهم هو وأصحابه مع طلوع الشمس -يقال ىف ألف ألف ومائة ألف سوى كتيبته الىت هو فيها، وُمَجنِّبَتيه 
ه فرعون وأصحابه ىف طريقه، فلما كان فلمَّا خرجوا تبع. فضرب موسى البحر بعصاه فانفرج له فيه اثنا عشر طريقا

مث سأل موسى أصحاُبه أن خيرج . أّوهلم َيُهّم باخلروج وآخرهم ىف البحر أطبقه اهللا تبارك وتعاىل عليهم فغرَّقهم
  .فرعون ليعاينوه، فأخرِج هو وأصحابه، فأخذوا من األمتعة والسالح ما اختذوا به الِعْجل

ى َعلَى يَن كَاُنواْ ُيسَْتْضَعفُونَ َمشَارِقَ اَألْرضِ َوَمغَارَِبَها الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربِّكَ الُْحْسَنَوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم الَِّذ{ 
  }َبنِي إِْسرَآِئيلَ بَِما صََبُرواْ َوَدمَّْرَنا َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه َوَما كَاُنواْ َيعْرُِشونَ 

  
  }...َوأَْورَثَْنا الْقَْوَم الَِّذيَن كَانُواْ ُيْسَتْضَعفُونَ َمَشارَِق اَألْرضِ َوَمَغارَِبهَا{: هوقول

ولو . }الَِّتي بَاَركَْنا ِفيهَا{ على قوله ) وأورثنا(ىف مشارق األرض وىف مغارهبا، وتوقع : فتنصب مشارق ومغارب تريد
من نعت املشارق واملغارب فيكون ) الىت(هنم قد أُورثوها وجتعل واقعة على املشارق واملغارب أل) وأورثنا(جعلت 

  .نعتا لألرض فيكون خفضا) الىت(نصبا، وإن شئت جعلت 



ظلمت ِسقاءك إذا : والعرب تقول. وما نقصونا شيئا مبا فعلوا، ولكن نقصوا أنفسهم: يقول) وما ظلمونا: (وقوله
ادى إذا بلغ املاء منه موضعا مل يكن ناله فيما خال؛ أنشدىن ويقال ظلم الو. سقيته قبل أن ُيمخض وخيرج ُزْبده

  :بعضهم
  عن الشواِهق فالواِدى به شِرق* يكاد يطلع ظلما مث مينعه 

ما منعك أن : ما ظلمك أن تفعل، يريدون: ويقولون. إنه ألظلم من حيَّة؛ ألهنا تأتى اجلُْحر ومل حتِفره فتسكنه: ويقال
ويقال . ما ظلمك أَن تِفىء، لرجل شكا كثرة األكل: مل ينلها املطر، وقال ابو اجلراح الىت: تفعل، واألرض املظلومة

  .َصِعق الرجل وُصِعق إذا أخذته الصاعقة، وسَِعد وُسِعد وَرِهصت الدابة ورُِهصت
  

  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ْجالً َجَسداً لَّهُ ُخوَاٌر أَلَْم َيرَْواْ أَنَّهُ الَ ُيكَلِّمُُهْم َوالَ يَْهدِيهِْم َسبِيالً اتََّخذُوُه َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّهِْم ِع{ 

  }َوكَاُنواْ ظَاِلِمَني 
  

  }...ِعْجالً َجَسداً لَُّه خَُواٌر{: وقوله
  .وجاء ىف التفسري أنه خار مرة واحدة. كان جسدا جمّوفا

  }رِيَن يهِْم َوَرأَْواْ أَنَُّهْم قَدْ َضلُّواْ قَالُواْ لَِئن لَّمْ َيْرَحمَْنا رَبَُّنا َوَيْغِفْر لََنا لََنكُوَننَّ ِمَن الْخَاِسَولَمَّا ُسِقطَ ِفي أَْيِد{ 
  

  }...َولَمَّا ُسِقطَ ِفي أَْيدِيهِْم{: وقوله
لِئن مل (نصب بالدعاء } لَّْم َيْرَحْمَنا َربُّنَاقَالُواْ لَِئن {. أكثر وأجود) سِقط ىف أيديهم(و. أسِقط لغة: ويقال. من الندامة
  ).قالوا ربَّنا لِئن مل ترمحنا(والنصب أحبّ إىلّ؛ ألهنا ىف مصحف عبداهللا ) لِئن مل يرمحنا ربُّنا(ويقرأ ) ترمحنا ربنا

  
َبْعِدي أََعجِلُْتْم أَْمَر رَبِّكُْم َوأَلْقَى اَأللْوَاَح وَأََخذَ  َولَمَّا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَسِفاً قَالَ بِئَْسَما َخلَفُْتُمونِي ِمن{ 

 بَِي اَألْعَدآَء َوالَ َتْجَعلْنِي َمعَ بِرَأْسِ أَِخيِه َيُجرُّهُ إِلَْيِه قَالَ اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُونِي َوكَادُواْ َيقُْتلُوَننِي فَالَ ُتْشِمْت
  }َني الْقَْومِ الظَّاِلِم

  
  }...أََعجِلُْتمْ أَْمَر َربِّكُْم{: وقوله
  .سبقته، وأعجلته استحثثته: عجِلت الشىء: تقول
ومها } فإنْ كان لَُه إخَْوةٌ{وجاز أن يقال األلواح لالثنني كما قال . ذكر أهنما كانا لوحني} وَأَلْقَى اَأللْوَاَح{: وقوله

  .ومها قلبان} دْ َصَغْت قُلُوُبكُمَاإن َتُتوَبا إىل اللِّه فَقَ{أخوان وكما قال 

بالنصب واخلفض، وذلك أنه كثر ىف الكالم فحذفت العرب ) ابن أمَّ، وأُمِّ(يقرأ } قَالَ اْبَن أُمَّ{: وقوله تبارك وتعاىل
. بن أمِّيا بن عّم يا : وال يكادون حيذفون الياء إال من االسم املناَدى يضيف املناِدى إىل نفسه، إالّ قوهلم. منه الياء

يا بن أىب، ويا بن أخى، ويا بن : فإذا جاء ماال يستعمل أثبتوا الياء فقالوا. وذلك أنه يكثرا استعماهلما ىف كالمهم
حسرتا، : يا بن أمَّ، ويا بن عمَّ فنصبوا كما تنصب املفرد ىف بعض احلاالت، فيقال: ولذلك قالوا. خالىت، فأثبتوا الياء



وكان هارون أخاه ألبيه . ومل يقولوا ذلك ىف أخ، ولو قيل كان صوابا. ا أّماه، ويا عمَّاهي: ويا ويلتا، فكأهنم قالوا
  .ليستعطفه عليه) يا بن أم(وإمنا قال له . وأّمه
 -من أمشت، حدّثنا حممد قال حّدثنا الفراء قال حّدثنا سفيان بن ُعيينة عن رجل } فَالَ ُتْشِمْت بَِي اَألْعَدآَء{: وقوله

ما أدرى لعلهم أرادوا : ومل يسمعها من العرب، فقال الكسائّى) فال َتْشِمت ىب(عن جماهد أنه قرأ  -ج أظنه األعر
أنا : فمن قال فَرغت قال. وفرِغت: فإن تكن صحيحة فلها نظائر، العرب تقول فرغت) فال َتْشَمت بِى األعداُء(

رفع ) األعداء(و. شر، ومشَلهم، ىف كثريمن الكالمأفُرغ، ومن قال فرِغت قال أنا أَفَرغ، ورَكَنت ورِكنت وِمشلهم 
  .َتْشَمت أو َتْشِمت: ألن الفعل هلم، ملن قال

  
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

لَكَْتُهْم مِّن قَْبلُ وَإِيَّاَي أَُتْهِلكَُنا َواْخَتاَر مُوَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالً لِِّميقَاِتَنا فَلَمَّا أََخذَْتُهمُ الرَّْجفَةُ قَالَ َربِّ لَْو شِئَْت أَْه{ 
فَاغِْفْر لََنا وَاْرَحْمَنا َوأَنتَ َخْيرُ  بَِما فََعلَ السُّفََهآُء ِمنَّآ إِنْ ِهَي إِالَّ ِفْتنَُتَك ُتِضلُّ بَِها َمن َتَشآُء َوتَْهِدي َمن َتَشآُء أَنَت َوِليَُّنا

  }الَْغافِرِيَن 
  

  }...وَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالًوَاْختَاَر ُم{: وقوله

: ألنه مأخوذ من قولك) ِمن(وإمنا استجيز وقوع الفعل عليهم إذ طرحت . اختار منهم سبعني رجال: وجاء التفسري
اخترتكم : ومل يتغري املعىن استجازوا أن يقولوا) ِمن(فلما جازت اإلضافة مكان . هؤالء خري القوم، وخري من القوم

  .منكم رجالرجال، واخترت 
  :وقد قال الشاعر

  وناباً علينا مثل نابك ىف احلَيَا* فقلت له اخترها قَلُوصا ِمسينة 
  فللّه عينا َحْبَترٍ أَيَّما فىت* فقام إليها َحْبَتر بِسالِحِه 

  :وقال الراجز
  *حتت الذى اختار له اهللا الشجو * 

الرجفة،  -وهم سبعون  -وذلك أن اهللا تبارك وتعاىل أرسل على الذين معه  }أَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ السُّفََهآُء ِمنَّآ{: وقوله
أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا، وإمنا أهلكوا مبسألتهم : فاحترقوا، فظّن موسى أهنم أهلكوا باختاذ أصحاهبم العجل، فقال

  ).أرنا اهللا جهرة(موسى 
. مث اختذوا؛ هذا مردود على فعلهم األّول} الصاعقةفأخذهتم {ليس مبردود على قوله } مث اختذوا الِعجل{وقوله 

وقد تستأنِف العرب بثم والفعلُ الذى بعدها قد مضى قبل الفعل . خربا مستأنفا) مث(أن جتعل : وفيه وجه آخر
عطفا على خرب املخرب؛ ) مث(قد أعطيتك ألفا مث أعطيتك قبل ذلك ماال؛ فتكون : األّول؛ من ذلك أن تقول للرجل

  .أخربك أىن زرتك اليوم، مث أخبِرك أىن زرتك أمس: كأنه قال

كيف : فإن فيه هذا الوجه؛ لئال يقول القائل} خلقكم ِمن نفسٍ واِحدٍة مث جعل ِمنها زوجها{وأّما قول اهللا عزَّ وجلّ 
ئت وإن ش. خلقكم مث جعل منها زوجها والزوج خملوق قبل الولد؟ فهذا الوجه املفّسر يدخل فيه هذا املعىن: قال

) مث(خلقكم من نفس َوْحدها مث جعل منها زوجها، فيكون  -واهللا أعلم  -مردودة على الواحدة؛ أراد ) مث(جعلت 



فأّما الواو فإنك إن شئت جعلت . وكذلك الفاء. وِخلْقةُ ثُمَّ أن يكون آِخر. فهذا ما ىف مث. بعد خلقه آدم وحده
: بداهللا وزيدا، فإيَّهما شئت كان هو املبتدأ بالزيارة، وإذا قلتزرت ع: فإذا قلت. اآلِخر هو األّول واألّول اآلخر

زرت عبداهللا مث زيدا، أو زرت عبداهللا فزيدا كان األّول قبل اآلِخر، إال أن تريد باآلخر أن يكون مردودا على خرب 
  .املخرب فتجعله أّوال

  
يَْنآ إِلَى ُموَسى إِِذ اسَْتْسقَاُه قَْوُمُه أَِن اضْرِب بَِّعصَاَك الَْحَجَر فَانَبَجَسْت ِمنْهُ َوقَطَّْعَناُهُم اثْنََتْي َعْشَرةَ أَْسبَاطاً أَُمماً َوأَْوَح{ 

ن طَيَِّباِت َما الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُواْ ِم اثْنََتا َعْشَرةَ َعْيناً قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ مَّشَْربَُهْم َوظَلَّلَْنا َعلَْيهُِم الَْغَماَم وَأَنَْزلَْنا َعلَْيهُِم
  }َرَزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا َولَاِكن كَانُواْ أَْنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ 

  
  }...َوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرةَ{: وقوله
لتذكري السبط كان ) اثىن عشر(ولو كان . اثنىت عشرة والِسبط ذكر ألن بعده أمم، فذهب التأنيث إىل األمم: فقال
  .جائزا

  
َيْوَم َسْبتِهِْم ُشرَّعاً وََيْوَم الَ َوْسئَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنتْ حَاِضَرةَ الَْبْحرِ إِذْ َيْعُدونَ ِفي السَّْبِت إِذْ َتأِْتيهِْم ِحيتَاُنُهمْ { 

  }َيْسبُِتونَ الَ تَأِْتيهِْم كَذَِلَك َنْبلُوُهم بَِما كَانُوا َيفُْسقُونَ 

  }...ُهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت حَاضَِرةَ الَْبْحرِ إِذْ يَْعُدونَ ِفي السَّْبِتَوْسئَلْ{: وقوله
. يفعلون سبتهم: دخلوا ىف السبت، ومعىن َيسبِتون: ومعىن اسبتوا. ُيْسبِتون وَيْسبِتون وَسَبت وأَسبت: والعرب تقول
أترانا أشهرنا : قال وقال ىل بعض العرب. شهدنا اجلمعة: ناقد أمجعنا، أى مرَّت بنا ُجمعة، وَجمَّع: ومثله ىف الكالم
  .مرَّ بنا شهر: مذ مل نلتق؟ أراد

  .}الَ تَأِْتيهِْم{: منصوب بقوله} َوَيْوَم الَ َيْسبُِتونَ{
  

  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }ْهِلكُُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم َعذَاباً َشدِيداً قَالُواْ َمْعِذَرةً إِلَى َربِّكُْم َولََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ َوإِذَا قَالَْت أُمَّةٌ مِّنُْهْم ِلَم َتِعظُونَ قَْوماً اللَُّه ُم{ 
  

  }...قَالُواْ َمْعِذَرةً{: وقوله
: فمن رفع قال. ونصبها جائز. وقد آثرت القراء رفعها. وأكثر كالم العرب أن ينصبوا املعذرة. إعذارا فعلنا ذلك

  .}إِال ساعة ِمن هنارٍ بالغ{: كما قال هى معذرة
  
َسرِيعُ الِْعقَابِ وَإِنَُّه لََغفُورٌ رَّحِيمٌ َوإِذْ َتأَذَّنَ َربَُّك لََيْبَعثَنَّ َعلَْيهِْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء الَْعذَابِ إِنَّ رَبََّك لَ{ 
{  

  }...َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء الَْعذَابِ{: وقوله
  .اجلزيةَ إىل يوم القيامة

  



  
أِْتهِْم عََرٌض مِّثْلُُه فََخلََف ِمن َبْعِدِهمْ َخلٌْف َورِثُواْ الِْكتَاَب يَأُْخذُونَ عََرَض َهاذَا األَْدَنى َويَقُولُونَ َسُيغْفَُر لََنا َوإِن َي{ 

قُولُواْ َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّ َوَدَرُسواْ َما ِفيِه َوالدَّاُر اآلخَِرةُ َخْيرٌ لِّلَِّذينَ َيأُْخذُوُه أَلَْم يُْؤَخذْ َعلَيْهِْم مِّيثَاُق الِْكتَابِ أَن الَّ يِ
  }َيتَّقُونَ أَفَالَ َتْعِقلُونَ 

  
  }...فََخلََف ِمن َبْعدِِهْم َخلٌْف َورِثُواْ الِْكتَاَب{ : وقوله

أعطاك اهللا َخلَفا مما ذهب لك، وأنت : استخلفته، تقولما : أى قرن، جبزم الالم، واخللَف} َخلْف أضاعوا الصالة{و
  .َخلَف َسْوء، مسعته من العرب

  
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوالَِّذيَن يَُمسِّكُونَ بِالِْكتَابِ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ إِنَّا الَ ُنِضيُع أَْجَر الُْمْصِلِحنيَ { 
  

  }...كُونَ بِالْكَِتابِوَالَِّذيَن ُيَمسِّ{: وقوله
  .يأخذون مبا فيه: ومعناه) ُيْمِسكون بالكتاب(ويقرأ 

  
  }َواذْكُرُواْ َما ِفيِه لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ َوإِذ َنَتقَْنا الَْجَبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ َوظَنُّواْ أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم ُخذُواْ َمآ ءَاَتيَْناكُم بِقُوٍَّة { 
  

  }...وَإِذ َنَتقَْنا الْجََبلَ{: وقوله
  .امرأة ِمنتاق إذا كانت كثرية الولد: ويقال. رفعنا): َنَتقْنا. (رفع اجلبل على عسكرهم فرسخا ىف فرسخ

  
ن َتْحِملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو َتْتُركْهُ َولَْو شِئَْنا لََرفَْعنَاُه بَِها َولَاِكنَُّه أَْخلََد إِلَى اَألْرضِ وَاتََّبَع هََواُه فََمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبِ إِ{ 

  }َيلَْهث ذَِّلَك َمثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِآَياِتَنا فَاقُْصصِ الْقََصَص لََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ 
  

  }...وَلَاِكنَُّه أَْخلََد إِلَى اَألْرضِ{: وقوله
إنه : ويقال للرجل إذا بقى سواد رأسه وحليته. ألف، وهى قليلةخلد إىل األرض بغري : ولغة يقال. ركن إليها وسكن

  .إنه ملخلد: ُمْخِلد، وإذا مل تسقط أسنانه قيل
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ِتَهآ إِالَّ ُهَو ثَقُلَْت ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ َيْسأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ مُْرَساَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي الَ ُيَجلِّيَها ِلَوقْ{ 
  }ثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ الَ َتأِْتيكُْم إِالَّ َبْغَتةً َيْسأَلُوَنَك كَأَنََّك حَِفيٌّ َعْنَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعنَد اللَِّه َولَاِكنَّ أَكْ

  
  }...أَيَّانَ مُْرَساَها{: وقوله

  .موضع رفعاملرسى ىف 



  .ثقل على أهل األرض والسماء أن يعلموه} ثَقُلَْت ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ{
ويقال ىف التفسري . كأنك حفّى عنها مقّدم ومؤخر؛ ومعناه يسألونك عنها كأنك حِفّى هبا} كَأَنََّك حَِفيٌّ{: وقوله

  .كأنك حِفّى أى كأنك عامل هبا
  
سُّوُء فْعاً َوالَ ضَّراً إِالَّ َما َشآَء اللَُّه َولَْو كُنُت أَْعلَُم الَْغْيَب الَسَْتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ َوَما َمسَّنَِي القُل الَّ أَْمِلكُ ِلَنفِْسي َن{ 

  }إِنْ أََناْ إِالَّ َنذِيٌر َوَبِشريٌ لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 
  

  }...الَْخْيرَِولَْو كُنُت أَْعلَُم الَْغْيَب الَسَْتكْثَْرُت ِمَن {: وقوله
. لو كنت أعلم الغيب ألعددت للسنة اجملدبة من السنة املخصبة، ولعرفت الغالء فاستعددت له ىف الُرْخص: يقول

  .هذا قول حممد صلى اهللا عليه وسلم
  
َغشَّاَها َحَملَْت َحْمالً َخِفيفاً فََمرَّْت بِهِ ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ وَاِحَدٍة َوَجَعلَ مِْنَها زَْوَجَها لَِيْسكَُن إِلَيَْها فَلَماَّ َت{ 

  }فَلَمَّآ أَثْقَلَْت دََّعَوا اللََّه َربَُّهَما لَِئْن آَتْيَتَنا َصاِلحاً لََّنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن 
  

  }...َحَملَْت حَْمالً َخِفيفاً{: وقوله
  .املاء خفيف على املرأة إذا محلت

  .قامت به وقعدت: ت بهفاستمّر} فََمرَّْت بِِه{

فلعله هبيمة، فما تصنعني ىل : قال. ال أدرى: ماذا ىف بطنك؟ فقالت: دنت والدهتا، أتاها إبليس فقال: }فَلَمَّآ أَثْقَلَْت{
فسَّمته عبد . احلرث: وما أمسك؟ قال: قالت. تسّمينه بامسى: قل، قال: إن دعوت اهللا لكِ حىت جيعله إنسانا؟ قالت

  .عرفه أنه إبليساحلارث، ومل ت
  

  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }فَلَمَّآ آَتاُهَما صَاِلحاً جََعالَ لَُه ُشرَكَآَء ِفيَمآ آَتاُهَما فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيشْرِكُونَ { 
  

  }...جََعالَ لَهُ ُشَركَآَء{: وقوله
  ".ِشْركاً: "ويقرأ .عبد احلارث، وال ينبغى أن يكون عبدا إال هللا: إذ قالت

  
  }أَُيْشرِكُونَ َما الَ َيْخلُُق َشيْئاً َوُهْم ُيْخلَقُونَ { 
  

  }...أَُيْشرِكُونَ َما الَ َيْخلُُق َشْيئاً{: وقوله
  .وال ميِلكون} وَُهْم ُيْخلَقُونَ{: وقل. من، مث جعل فعلهم كفعل الرجال: ، ومل يقل)ما(أراد األهلة بـ 

  
  }لَُهْم َنصْراً َوالَ أَنْفُسَُهْم يَنُصُرونَ  َوالَ َيْسَتِطيُعونَ{ 



  
  }...َوالَ َيْستَِطيُعونَ{: وقوله

  .فجعل الفعل للرجال
  

  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }نَ َوإِن َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى الَ َيتَّبُِعوكُْم َسَوآٌء َعلَْيكُْم أََدَعْوُتُموُهْم أَْم أَْنُتمْ َصاِمُتو{ 
  

  }...َوإِن َتْدُعوُهمْ إِلَى الُْهَدى{: وقوله
  .إن َيْدُع املشركون اآلهلة إىل اهلدى ال يتبعوهم: يقول
: أن يقولوا: وعلى هذا أكثر كالم العرب. أم صممتُّم: ومل يقل} َسَوآٌء َعلَْيكُْم أََدَعْوُتُموُهْم أَْم أَنُْتْم َصاِمُتونَ{: وقوله

  :سواء علىَّ أقمت أم أنت قاعد؛ قال الشاعر: وجيوز. سواء علّى أقمت أم قعدت
  علينا أََدثٌْر ما لُُهم أم أَصارِم* سواء إذا ما أصلح اهللا أمرهم 

  :وأنشدىن الكسائى
  بِأهل الِقباب ِمن ُنمريِ بنِ عامِرِ* سواء عليك النفُْر أم بِتَّ ليلة 

سواء عليك اخلري والشر، وجيوز مكان : ؛ ألنك تقولالنفر: لقوله) أو(وجاز فيها ) أو أنت بائت(وأنشده بعضهم 
  .إىل معىن العموم كذهاب الواو) أو(فـ . اضربه قام أو قعد: ألن املعىن جزاء؛ كما تقول) أو(الواو 

  
  }َوإِن َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى الَ َيْسَمُعواْ وََتَراُهْم َينظُُرونَ إِلَْيَك َوُهْم الَ ُيْبِصُرونَ { 
  

  }...وََتَراُهْم َينظُُرونَ إِلَْيَك{ :وقوله
: والعرب تقول للرجل القريب من الشىء. وتراها ألن هلا أجساما وعيونا: ومل يقل. أهنا ُصَور ال تبصر: يريد اآلهلة

  .هو ينظر، وهو ال يراه، واملنازل تتناظر إذا كان بعضها حبذاء بعض
  
  }ِئٌف مَِّن الشَّْيطَاِن َتذَكَّرُواْ فَإِذَا ُهم مُّْبِصُرونَ إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَواْ إِذَا َمسَُّهْم طَا{ 
  

  }...إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف{: وقوله
  .أى منتهون إذا أبصروا} فَإِذَا ُهم مُّْبِصُرونَ{وهو اللمم والذنب ) طَْيف(وقرأ إبراهيم النخعى 

  
  )األعراف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ُمدُّونَُهْم ِفي الَْغيِّ ثُمَّ الَ يُقِْصُرونَ َوإِخَْواُنُهْم َي{ 
  

  }...وَإِْخوَاُنُهْم{وقوله 
يعىن املشركني ) مث ال ُيقِْصُرونَ: (ىف الغّى، فال يتذكّرون وال ينتهون، فذلك قوله) ُيمدُّوَنُهم(إخوان املشركني 



  .لكان صوابا) ُصرونَيقْ(فلو قرئت . قد قَُصر عن الشىء وأقصر عنه: والعرب تقول. وشياطيَنهم
  
َبصَآِئُر ِمن رَّبِّكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةً  َوإِذَا لَمْ َتأِْتهِْم بِآَيٍة قَالُواْ لَْوالَ اْجَتَبيَْتَها قُلْ إِنََّمآ أَتَّبُِع َما يِوَحى إِلَيَّ ِمن رَّبِّي َهاذَا{ 

  }لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 
  

  }...قَالُواْ لَْوالَ اْجتََبْيَتهَا وَإِذَا لَْم تَأْتِهِْم بِآَيٍة{: وقوله
  .اختار الشىء، وهذا اختياره: وهو من كالم العرب؛ جائز أن يقال. هال افتعلتها: يقول

  }َوإِذَا قُرِىَء الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعواْ لَُه وَأَنِصُتواْ لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ { 
  

  }...لَُه َوأَنِصتُواْ وَإِذَا قُرِىَء الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعواْ{: وقوله
فنهوا عن . كذا وكذا: كم صليتم؟ فيقول: كان الناس يتكلمون ىف الصالة املكتوبة، فيأتى الرجل القوم فيقول: قال

  .ذلك، فحرم الكالم ىف الصالة ملا أنزلت هذه اآلية
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )األنفال ( سورة 

 اَألنفَالُ للَِّه وَالرَُّسولِ فَاتَّقُواْ اللََّه َوأَصِْلُحواْ ذَاَت بِْينِكُْم َوأَِطيُعواْ اللََّه َوَرسُولَُه إِن كُنُتمَيْسأَلُوَنَك َعنِ اَألْنفَالِ قُلِ { 
  }مُّْؤِمنَِني 

  
  }...َيسْأَلُوَنَك َعنِ اَألْنفَالِ{: وقوله

من قتل : الناس وكراهيتهم للقتال قالوذلك أن النىب صلى اهللا عليه وسلم ملّا رأى ِقلّة . نزلت ىف أنفال أهل بدر
يا رسول اهللا إن نفَّلت : فلما فرغ من أهل بدر قام سعد بن ُمَعاذ فقال. قتيال فله كذا، ومن أسر أسريا فله كذا

صنع ي: }قُلِ اَألنفَالُ للَِّه َوالرَُّسولِ{: هؤالء ما مسَّيت هلم بقى كثري من املسلمني بغري شىء، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل
  .فيها ما يشاء، فسكتوا وىف انفسهم من ذلك كراهية

  
  }كََمآ أَْخَرَجَك رَبَُّك ِمن َبيِْتَك بِالَْحقِّ َوإِنَّ فَرِيقاً مَِّن الُْمْؤِمنَِني لَكَارُِهونَ { 
  

  }...كََمآ أَخَْرَجَك َربَُّك ِمن بَْيِتَك بِالَْحقِّ{: وقوله
يسألونك عن : ويقال فيها. م كما مضيت على ُمخَْرجك وهم كارهونعلى كره منهم، فامض ألمر اهللا ىف الغنائ

  فذلك. أخرجتنا للغنيمة ومل تْعِلمنا قتاال فنستعدَّ له: األنفال كما جادلوك يوم بدر فقالوا
  }ُيجَاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ َبْعَدَما َتَبيََّن{: قوله



َوإِذْ يَِعُدكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّائِفَِتْينِ أَنََّها * أَنََّما ُيَساقُونَ إِلَى الَْمْوِت َوُهمْ َينظُُرونَ ُيَجاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ بَْعَد َما َتَبيََّن كَ{ 
  }كَافِرِيَن َع دَابَِر الْلَكُْم َوَتَودُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاِت الشَّْوكَةِ َتكُونُ لَكُْم َوُيرِيُد اللَُّه أَن ُيِحقَّ احلَقَّ بِكَِلَماِتِه َوَيقْطَ

  
  }...ُيجَاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ َبْعَدَما َتَبيََّن{: وقوله
أمر املسلمني أن يتآسوا ىف الغنائم بعد ما أمضيت هلم، أمرا ليس } فاتَّقُوا اهللا وَأَْصِلحُوا ذَاَت َبيْنِكُْم{: وقوله
  .بواجب
مث كّرها على " يعد"بـ ) إحدى الطائفتني(فنصب } أَنََّها لَكُْم{مث قال  ،}وَإِذْ َيِعدُكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّاِئفَِتْينِ{: وقوله

فأَن ىف موضع } أَن تَأِْتيهم بغتة{:مث قال} فهل ينظرون إِال الساعة{: أن يِعدكم أن إحدى الطائفتني لكم كما قال
} أَن تطئوهم{: ، مث قال"لوال"رفعهم بـ } ولوال رِجال مؤِمنون ونِساء مؤِمنات{: نصب كما نصبت الساعة وقوله

  ".لوال"فأن ىف موضع رفع بـ 
  

  )األنفال ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }إِذْ َتْسَتِغيثُونَ رَبَّكُْم فَاْسَتَجاَب لَكُمْ أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف مَِّن الَْمالِئكَِة ُمْرِدِفَني { 
  

  }...بِأَلٍْف مَِّن الَْمالِئكَِة ُمْرِدِفَني{ : وقوله
  .فُِعل هبم) مرَدفني(فمتتابعني، و) مرِدفني(فأما ) مُْرَدفني(ويقرأ 

  
  } َعزِيٌز َحكِيٌم َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِالَّ ُبْشَرى َوِلَتطَْمِئنَّ بِِه قُلُوُبكُْم َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه{ 
  

  }...َوَما َجَعلَُه اللَُّه{: وقوله
  .}إِالَّ ُبْشَرى{ما جعل اهللا اإلرداف : ذه اهلاء لإلردافه

نكُْم رِْجَز الشَّْيطَاِن َوِليَْربِطَ َعلَى إِذْ يَُغشِّيكُُم النُّعَاَس أََمَنةً مِّْنُه َوُينَزِّلُ َعلَْيكُم مِّن السََّمآِء َمآًء لُِّيطَهَِّركُْم بِِه َوُيذِْهَب َع{ 
  }اَألقَْداَم  قُلُوبِكُْم َويُثَبَِّت بِِه

  
  }...إِذْ ُيَغشِّيكُُم النَُّعاسَ أََمَنةً مِّْنُه{: وقوله

تزعمون أنكم على دين اهللا : بات املسلمون ليلة بدر على غري ماء، فأصبحوا جمنِبِني، فوسوس إليهم الشيطان فقال
وشربوا واغتسلوا؛ وأذهب اهللا  وأنتم على غري املاء وعدّوكم على املاء تصلّون جمنِبِني، فأرسل اهللا عليهم السماء

عنهم رِْجز الشيطان يعىن وسوسته، وكانوا ىف رمل تغيب فيه األقدام فشدّده املطر حىت اشتّد عليه الرجال، فذلك 
  .}وَُيثَبَِّت بِهِ اَألقَْداَم{: قوله
  

  )األنفال ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
نِّي مََعكُْم فَثَبِّتُواْ الَِّذيَن آَمنُواْ َسأُلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَرُواْ الرُّْعَب فَاضْرُِبواْ فَْوَق إِذْ يُوِحي رَبَُّك إِلَى الَْمالِئكَِة أَ{ 

  }اَألْعنَاقِ وَاضْرُِبواْ ِمنُْهْم كُلَّ َبَناٍن 



  
  }...آَمُنواْ إِذْ ُيوِحي َربَُّك إِلَى الَْمالِئكَِة أَنِّي َمَعكُْم فَثَبُِّتواْ الَِّذيَن{: وقوله

يعىن أبا سفيان  -مسعت هؤالء القوم : كان املَلَك يأتى الرجل من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فيقول
فذلك . واهللا لئن محلوا علينا لننكِشفَنَّ، فيحّدث املسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم: يقولون -وأصحابه 

  .وحيه إىل املالئكة
  .اضربوا الرءوس واأليدى واألرجل: علَّمهم مواضع الضرب فقال} ْوَق اَألْعنَاقِفَاْضرِبُواْ فَ{: وقوله

  .}وَاضْرُِبواْ مِْنُهْم كُلَّ َبَناٍن{: فذلك قوله
  
  }ذاِلكُْم فَذُوقُوُه َوأَنَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاَب النَّارِ { 
  

  }...ذاِلكُْم فَذُوقُوُه{: وقوله
  .خاطب املشركني

وذلك بأن للكافرين عذاب النار، : أما إحدامها. من جهتني) أَنّ(فنصب } ِللْكَاِفرِيَن َعذَاَب النَّارَِوأَنَّ {: مث قال
  :والنصب اآلخر أن تضمر فعال مثل قول الشاعر. فألقيت الباء فنصبت

  ولليدين ُجسْأَةً وَبَددَا* تسمع لألحشاء منه لغطا 
) أن(وإن شئت جعلت . }أَنَّ ِللْكَاِفرِيَن َعذَاَب النَّارِ{َواعلموا } ُهذاِلكُْم فَذُوقُو{كذلك قال ) وترى لليدين(أضمر 

خََتَم {: ومثله ىف كتاب اهللا تبارك وتعاىل} أَنَّ لِلْكَاِفرِيَن َعذَاَب النَّارِ{وذلكم } ذاِلكُْم فَذُوقُوُه{: ىف موضع رفع تريد
قرأها عاصم فيما حّدثىن املفضل، وزعم أن عاصما أخذها } رِِهْم ِغَشاوَةًاللُّه َعلَى قُلُوبِهِْم وَعلَى َسْمِعهِْم وَعلَى أَْبصَا

  .}وُحوٌر ِعٌني{: وكذلك قوله. عليه مرتني بانصب
  
  }َمأَْواُه َجَهنَُّم َوبِئْسَ الَْمِصريُ َن اللَِّه َوَوَمن ُيَولِّهِْم َيْومَِئٍذ ُدبَُرُه إِالَّ مَُتَحرِّفاً لِِّقَتالٍ أَْو ُمَتحَيِّزاً إِلَى ِفئٍَة فَقَْد َبآَء بَِغَضبٍ مِّ{ 
  

  }...إِالَّ مَُتَحرِّفاً لِِّقتَالٍ أَْو مَُتَحيِّزاً إِلَى ِفئٍَة{: وقوله
إال أن يوليهم؛ يريد الكّرة، : وإن شئت جعلته ِمن صفة َمن، وهو على مذهب قولك. هو استثناء واملتحيِّز غري َمن

ها هنا على معىن قوله ) إال(وال يكون . إالّ ماشيا، ويأتيك إال أن متنعه الرحلةعبداهللا يأتيك : كما تقول ىف الكالم
  ).إال(ليست ىف مذهب ) ال(ىف مذهب ) غري(ألن } إىل طعام غَري ناظرين إَناُه{

  )األنفال ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
إِذْ َرمَْيَت َولَاِكنَّ اللََّه رََمى َولُِيْبِلَي الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه َبالًء َحَسناً إِنَّ اللََّه َسِميعٌ  فَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَاِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم َوَما َرَمْيَت{ 

  }َعِليٌم 
  

  }...َوَما رََمْيَت إِذْ رََمْيَت َولَاِكنَّ اللََّه َرَمى{: وقوله



، أى "شاهت الوجوه: "ه القوم، وقالدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر بكّف من تراب فحثاه ىف وجو
  .قبحت، فكان ذلك أيضا سبب هزمهم

  
  }ذاِلكُْم َوأَنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَاِفرِيَن { 
  

  }...ذاِلكُْم َوأَنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَافِرِيَن{: وقوله
كاشفاُت ُضرِّه، (و ) بَاِلغُ أمْرِِه، وبَالغٌ أمَْرُهإنّ اللَّه : (فإن شئت أضفت، وإن شئت نّونت ونصبت، ومثله). مَوهِّن(و

  ).وكاِشفَاتٌ ُضرَّه
  
َعْنكُْم ِفئَُتكُْم شَْيئاً َولَوْ إِن َتْسَتفِْتُحواْ فَقَْد َجآَءكُُم الْفَْتُح َوإِن َتنَتهُواْ فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم َوإِن َتُعودُواْ َنُعْد َولَن تُْغنَِي { 

  }َه َمَع الُْمْؤِمنِنيَ كَثَُرْت َوأَنَّ اللَّ
  

  }...إِن َتْستَفِْتحُواْ فَقَْد َجآَءكُُم الْفَْتُح{: وقوله
إِن َتْسَتفِْتُحواْ فَقَدْ َجآَءكُمُ {اللهم انصر أفضل الدينني وأحقَّه بالنصر، فقال اهللا تبارك وتعاىل : قال أبو جهل يومئذ

  .يعىن النصر} الْفَْتُح
) وإن اهللا ملع املؤمنني: (كسر ألفها أحب إىلّ من فتحها؛ ألن ىف قراءة عبداهللا: قال} َع الُْمْؤِمنَِنيَوأَنَّ اللََّه َم{: وقوله

لكثرهتا وألن اهللا : يريد} َولَن ُتْغنَِي َعْنكُْم ِفئَُتكُْم شَْيئاً َولَْو كَثَُرْت{ومن فتحها أراد . فحسَّن هذا كسرها باالبتداء
  .ا ألن اخلفض يصلح فيهامع املؤمنني، فيكون موضعها نصب

  
  )األنفال ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َواتَّقُواْ ِفْتَنةً الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمنكُمْ خَآصَّةً َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ { 
  

  }...وَاتَّقُواْ ِفْتَنةً الَّ ُتِصيَبنَّ{: وقوله
} يأيها النمل ادخلوا مساكِنكم ال حيِطمنَّكم{ومثله قوله . فيه طَرََف من اجلزاء وإن كان هنياأمرهم مث هناهم، و

  .أمرهم مث هناهم، وفيه تأويل اجلزاء

َنْصرِِه َوَرَزقَكُْم مَِّن م بَِواذْكُرُواْ إِذْ أَنُتْم قَِليلٌ مُّسَْتْضَعفُونَ ِفي اَألْرضِ َتَخافُونَ أَن يََتَخطَّفَكُُم النَّاُس فَآَواكُْم وَأَيَّدَكُ{ 
  }الطَّيَِّباِت لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

  
  }...وَاذْكُُرواْ إِذْ أَنُتْم قَِليلٌ مُّْسَتْضَعفُونَ{: وقوله

  .نزلت ىف املهاجرين خاصَّة
  .أى قوَّاكم} َوأَيََّدكُم بَِنصْرِِه{يعىن إىل املدينة، } فَآَواكُْم{: وقوله

  
  }َن آَمُنواْ الَ َتُخونُواْ اللََّه وَالرَّسُولَ وََتُخوُنواْ أَمَانَاِتكُْم َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ ياأَيَُّها الَِّذي{ 



  
  }...الَ َتخُوُنواْ اللََّه وَالرَّسُولَ وََتُخونُواْ أَمَاَناِتكُْم{: وقوله

  :إن شئت جعلتها جزما على النهى، وإن شئت جعلتها صرفا ونصبتها؛ قال
  عار عليك إِذا فعلت عظيم* قٍ وتأِتَى ِمثلَه ال تنه عن ُخلُ

  .فقد يكون أيضا هنا جزما ونصبا) وال ختونوا أماناِتكم(وىف إحدىالقراءتني 
  

  )األنفال ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }كُْم َسيِّئَاِتكُْم َوَيْغِفرْ لَكُْم َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ يِا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِن َتتَّقُواْ اللََّه َيْجَعل لَّكُْم فُْرقَاناً وَُيكَفِّْر َعن{ 
  

  }...إَن َتتَّقُواْ اللََّه َيْجَعل لَّكُْم فُْرقَاناً{: وقوله
  .يوم الفتح والنصر} يوم الفرقانِ يوم التقى اجلمعاِن{وكذلك قوله . فتحا ونصرا: يقول

  
  }رُواْ ِلُيثْبُِتوَك أَْو يَقُْتلُوَك أَْو ُيخْرُِجوَك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُرُ اللَُّه وَاللَُّه َخْيُر الَْماِكرِينَ َوإِذْ يَْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَ{ 
  

  }...وَإِذْ َيْمكُرُ بَِك الَِّذيَن كَفَُرواْ ِلُيثْبِتُوَك أَْو َيقُْتلُوَك أَوْ ُيْخرُِجوَك{: وقوله

ويدخل إبليس عليهم ىف صورة رجل من أهل ) صى اهللا عليه وسلم(ىف حممد  ما ترون: اجتمع نفر من قريش فقالوا
فأىب . أرى أن حتبسوه ىف بيت وُتطَيِّنوه عليه وتفتحوا له كُّوة وتضيِّقوا عليه حىت ميوت: جند، فقال عمرو بن هشام

ري مث يطرد به حىت يهلك أرى أن حيمل على بع: بئس الرأى رأيك، وقال أبو الَبخَْترِّى بن هشام: ذلك إبليس وقال
! أخترجون عنكم رجال قد أفسد عامّتكم فيقع إىل غريكم! بئس الرأى: أو يكفيكموه بعض العرب، فقال إبليس

أرى أن منشى إليه برجل من كل فخذ من قريش فنضربه بأسيافنا، فقال : قال الفاسق أبو جهل. فعلّه يغزوكم هبم
ربيل عليه السالم إىل النّىب صلى اهللا عليه وسلم باخلرب، فخرج من مكَّة هو الرأى ما رأى هذا الفىت، وأتى ج: إبليس

  ).أو يقتلوك(على البعري ) أو خيرِجوك. (ليحبسوك ىف البيت): ليثبتوك(فقوله . وأبو بكر
  
  }ةً مَِّن السََّمآِء أَوِ ائْتَِنا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ َوإِذْ قَالُواْ اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَر{ 
  

  }...قَالُواْ اللَُّهمَّ إِن كَانَ َهاذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعنِدَك{: وقوله

. وإن جعلتها عمادا مبنزلة الصلة نصبت احلق. امسا رفعت احلق هبو) هو(النصب والرفع؛ إن جعلت ) احلق(ىف 
ويرى الِذين أوتو الِعلم الذى أنزِل {أظّن وأخواهتا؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل وكذلك فافعل ىف أخوات كان، و

وكل موضع صلحت فيه يفعل أو فعل مكان . من أخوات ظننت) رأيت(تنصب احلق ألن } إليك ِمن ربك هو احلق
لف والالم إذا وجدت وفيه رفعه هبو على أن جتعلها امسا، وال بّد من األ. الفعل املنصوب ففيه العماد ونصب الفعل

وجدت عبداهللا هو خريا منك وشرا منك أو أفضل منك، ففيما أشبه هذا الفعل النصب : فإذا قلت. إليهما السبيل
ظننت : امسا؛ فتقول) هو(والرفع على أن جتعل . وإن مل يكن إدخاهلما، النصب على أن ينوى األلف والالم. والرفع



ذا جئت إىل األمساء املوضوعة مثل عمرو، وحممد، أو املضافة مثل أبيك، وإ. أخاك هو أصُغر منك وهو أصغَر منك
أظّن زيدا هو أخوك، وأظّن أخاك هو زيد، فرفعت؛ إذا مل تأت بعالمة املردود، وأتيت هبو : وأخيك رفعتها، فقلت

لى االسم الىت هى عالمة االسم، وعالمة املردود أن يرجع كل فعل مل تكن فيه ألف والم بألف والم ويرجع ع
فلمَّا مل ُيقَدر على األلف والالم ومل يصلح أن ُتنويا ىف زيد . عماد للفعل) األلف والالم(عمادا لالسم و) هو(فيكون 

رأيتك أنت : فتقول) من(ألنك تلقى ) أفضل منك(ألنه فالن، وال ىف األخ ألنه مضاف، آثروا الرفع؛ وصلح ىف 
: وكان الكسائّى جييز ذلك فيقول. أن تنوى فيهما ألفا والما) األخ(وال ىف ) زيد(األفضل، وال يصلح ذلك ىف 

وكذلك جاز . للنية نية األلف والالم) أفضل(وهو جائز كما جاز ىف . رأيت أخاك هو زيدا، ورأيت زيدا هو أخاك
مرا هو رأيت زيدا هو قائم ورأيت ع: وإذا أمكنتك األلف والالم مث مل تأت هبما فارفع؛ فتقول. ىف زيد، وأخيك

  :وقال الشاعر. جالس
  تبيت الليل أنت له ضجيع* إجِدَّك لن تزال ِجنىَّ َهّم 

  :أنشدىن الكسائّى. ليتك قائما: بالعماد، والرفع ملن قال) ليت(وجيوز النصب ىف 

  والشيب كان هو البدُئ األّول* ليت الشباب هو الرجيع على الفىت 
  .واملعرفة والنكرة ىف هذا سواء. االسمعلى العماد ورفع ىف كان على ) ليت(ونصب ىف 

  
  )األنفال ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ِكنيِ وَاْبنِ السَّبِيلِ إِن كُنُتمْ َواْعلَُموا أَنََّما غَنِمُْتْم مِّن َشْيٍء فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه َوِللرَّسُولِ َوِلِذي الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَسا{ 
  } للَِّه َوَمآ أَنَزلَْنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌرآَمْنُتْم بِا

  
  }...َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم مِّن َشْيٍء فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه{: وقوله

أَمل َيْعلَُموا أَنه {ومبنزلة قوله } كُِتَب عليه أَنه َمْن َتوالَُّه فأَنَّهُ ُيِضلُّه{له ىف أّوله وآخره ألنه جزاء مبنزلة قو) أَنَّ(دخلت 
اآلخِرة أن تكسرَ ألفها ألن سقوطها جيوز؛ أال ترى أنك لو ) أنّ(وجيوز ىف } َمْن حياِدِد اللَّه ورسولَه فأَنَّ له ناَر جهنَّم

  .تصلح، فإذا صلح سقوطها كسرها) اعلموا أنّ ما غنمتم من شىء فللّه مخسه: (قلت
يتامى الناس ومساكينهِم، : }وَالْيََتاَمى وَالَْمَساكِنيِ{قرابِة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم : }وَِلِذي الْقُْرَبى{: وقوله

  .ليس فيها يتامى بىن هاشم وال مساكينُهم
  
ْصَوى وَالرَّكُْب أَْسفَلَ مِنكُْم َولَْو َتَواَعدتُّْم الَْخَتلَفُْتْم ِفي الِْميَعاِد وَلَاِكن إِذْ أَنُتْم بِالُْعْدَوِة الدُّْنَيا وَُهم بِالُْعْدَوِة الْقُ{ 

  }اللََّه لََسِميٌع َعِليٌم  لَِّيقِْضَي اللَُّه أَْمراً كَانَ َمفُْعوالً لَِّيْهِلَك َمْن َهلََك َعن َبيَِّنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيَِّنٍة َوإِنَّ
  
  }...إِذْ أَنُتْم بِالُْعْدَوِة الدُّْنَيا{: لهوقو

  .مما يلى مكّة) القصوى(مما يلى املدينة، و) الدينا(شاطئ الوادى : والعدوة

: نصبت؛ يريد} أَسْفَلَ ِمنكُْم{وقوله . يعىن أبا سفيان والِعَري، كانوا على شاطئ البحر} وَالرَّكُْب أَسْفَلَ ِمنكُْم{وقوله 
  .والركب أشد تسفّال جلاز ورفع: ولو وصفهم بالتسفل وأراد .مكانا أسفلَ منكم



َحىيَِ (وقد قرأ بعضهم . وهى أكثر قراءة القراء، كتابتها على األدغام بياء واحدة} وََيحَْيى َمْن َحيَّ َعن َبيِّنٍَة{: وقوله
لياء اآلخِرة لزمها النصب ىف فََعلَ، وإمنا أدغموا الياء مع الياء وكان ينبغى هلم أال يفعلوا؛ ألن ا. بإظهارها) عن بّينة

وجيوز اإلدغام ىف االثنني للحركة الالزمة للياء اآلخرة، فتقول . فأدغموا ملّا التقى حرفان متحركان من جنس واحد
وينبغى للجمع أال يدغم ألنّ ياءه يصيبها الرفع وما قبلها مكسور، فينبغى هلا أن تسكن . قد حَّيا، وَحيِيا: للرجلني
فقالوا ىف . ورمبا أظهرت العرب اإلدغام ىف اجلمع إرادة تأليف األفعال وأنْ تكون كلها مشّددة. بواو اجلمع فتسقط

  :َحيِيت َحيُّوا، وىف عيِيت َعيُّوا؛ أنشدىن بعضهم
  أخاريس َعيُّوا بالسالم وبالنَّْسبِ* َيِحدن بِنا عن كلّ َحىٍّ كأننا 

  :وقال اآلخر. يريد الّنَسَب
  َعيُّوا، وإن حنن َحدَّثناُهُم شَِغَبوا* َحِديثَكم : ذا قلناِمن الذين إ

وقد اجتمعت العرب على إدغام التحّية والتحّيات حبركة الياء األخرية فيها؛ كما استحّبوا إدغام عىَّ وَحىَّ باحلركة 
حّى؛ ألن حييا يسكن ياؤها  وقد يستقيم أن تدغم الياء والياء ىف َيْحيا ويَْعيا؛ وهو أقل من اإلدغام ىف. الالزمة فيها

أَليس {وجواز ذلك أنك إذا نصبتها كقول اهللا تبارك وتعاىل . إذا كانت ىف موضع رفع، فاحلركة فيها ليست الزمة
استقام إدغامها ها هنا؛ مث تؤلِّف الكالم، فيكون ىف رفعه وجزمه باإلدغام؛ فتقول } ذِلك بِقاِدرٍ على أَن ُيْحيَِى املَْوَتى

  :؛ أنشدىن بعضهم)وُيِميت هو ُيِحىُّ(
  متشى بُِسدَِّة َبْيتها فَُتِعىُّ* وكأهنا بني النساِء سبِيكةٌ 
  .وكذلك َيَحيَّان وَيَحيُّون

َءِت الِْفئََتاِن َنكَصَ لَمَّا َتَرآَوإِذْ َزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعمَالَُهْم َوقَالَ الَ غَاِلَب لَكُُم الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ َوإِنِّي جَاٌر لَّكُْم فَ{ 
  }قَابِ َعلَى َعِقَبْيِه َوقَالَ إِنِّي َبرِيٌء مِّْنكُْم إِنَّي أََرى َما الَ َتَرْونَ إِنَّي أََخاُف اللََّه َواللَُّه َشدِيُد الِْع

  
  }...َن النَّاسِ وَإِنِّي َجاٌر لَّكُْموَإِذْ َزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم َوقَالَ الَ غَاِلَب لَكُُم الَْيْوَم ِم{: وقوله

من } وَإِنِّي َجارٌ لَّكُْم{وقوله : قال الفّراء. هذا إبليس متثل ىف صورة رجل من بىن ِكنانة يقال له سَُراقة بن ُجْعُشم
عرفهم  فلمَّا عاين املالئكةَ) صلّى اهللا عليه وسلّم(قومى بىن كنانة أالَّ يعرضوا لكم، وأن يكونوا معكم على حممد 

  ).إىن أََرى ما ال َتَروْن(فقال ! يا سراقة أفرارا من غري قتال: ، فقال له احلرث بن هشام"َنكََص على َعِقَبْيه"فـ 
  

  )األنفال ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َبارَُهْم َوذُوقُواْ َعذَاَب الَْحرِيقِ َولَْو تََرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُرواْ الَْمالِئكَةُ َيضْرُِبونَ ُوُجوهَُهْم َوأَْد{ 
  

  }...َيضْرُِبونَ ُوُجوهَُهْم َوأَْدَبارَُهْم َوذُوقُواْ{: وقوله
). َربَّنا: (يريد يقولون} ولَْو َتَرى إِذ املُْجرُِمونَ َناِكُسو ُرُءوِسهم ِعْندَ َربِّهِم َربَّنَا{: ويقولون، مضمرة؛ كما قال: يريد

  .}َربَّنا{يقوالن } َوإِذْ يرفع إِبراهِيُم القواِعَد من البيِت وإِمساعيلُ{وىف قراءة عبد اهللا 
  
  }ذاِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيدِيكُْم وَأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد { 



  
  }...َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد{: وقوله

وإن . }أَنَّ اللََّه{و بـ } ذاِلكَ بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم{فعلنا : صبا وأردتن) ذلك(ىف موضع نصب إذا جعلت ) أَنّ(
  .هذا ذاك: ىف موضع رفع؛ كما تقول) أنْ(ىف موضع رفع، فتجعل ) ذلك(شئت جعلت 

  
  }ذُنُوبِهِْم إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َشدِيُد الْعِقَابِ كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم كَفَُرواْ بِآَياِت اللَِّه فَأََخذَُهُم اللَُّه بِ{ 
  

  }...كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ{: وقوله
  .كذّب هؤالء كما كذّب آلُ فرعون، فنزل هبم كما نزل بآل فرعون: يريد
  

  )األنفال ( الواردة يف آيات سورة 
  }لْفَُهْم لََعلَُّهمْ َيذَّكَُّرونَ فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الَْحْربِ فَشَرِّْد بِهِم مَّْن َخ{ 
  

  }...فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الْحَْربِ فََشرِّْد بِهِم مَّْن َخلْفَُهْم{: وقوله
فال ينقضون } لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ{. }فَشرِّْد بِهِْم{إن أَسرهتم يا حممد فنكّل هبم َمن خلفهم ممن ختاف نقضه للعهد : يريد
  .، وليس هلا معىن أستحّبه مع التفسري)ِمن(بكسر ) ِمن َخلْفِهِم(ا قرئت ورمب. العهد

  
  }َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً فَاْنبِذْ إِلَْيهِْم َعلَى َسَوآٍء إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ اخلَاِئنَِني { 
  

  }...َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً{: وقوله

َعلَى {: ويقال ىف قوله. افعل كما يفعلون سواًء: يقول} َعلَى َسَوآٍء{بالنقض } فَانْبِذْ إِلَْيهِْم{ نقض عهد: يقول
وال تكاد العرب تدخل النون الشديدة وال اخلفيفة ىف . ىف موضع جزم} َتخافَّن{: وقوله. جهرا غري سّر: }َسَوآٍء

) إّما(وهى جزاء شبيها بـ ) إّما(وذلك أهنم وجدوا لـ . ، فإذا وصلوها آثروا التنوين)ما(اجلزاء حىت َيِصلوها بـ 
فَإمَّا {: من التخيري، فأحدثوا النون ليعلم هبا تفرقةُ بينهما؛ مث جعلوا أكثر جواهبا بالفاء؛ كذلك جاء التنزيل؛ قال

فاختريت الفاء ألهنم إذا } رجعونفإلينا ي{: مث قال} فإّما ُنرَِينَّك بعض الِذى َنِعدهم{، }َتثْقَفَنَُّهْم ِفى احلربِ فَشرِّد
اضربه إّما يقوَمنَّ؛ إمنا كالمهم أن : ليس من كالمهم. جعلوها َصْدرا للكالم وال يكادون يؤّخروهنا) إّما(نوَّنوا ىف 

: يقّدموها، فلّما لزمت التقدمي صارت كاخلارج من الشرط، فاسحبوا الفاء فيها وآثروها، كما استحّبوها ىف قوهلم
  .م فقاعد، حني ضارعتهاأّما أخوك

  
  }َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َسَبقُواْ إِنَُّهْم الَ يُْعجُِزونَ { 
  

  }...َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َسَبقُواْ إِنَُّهْم الَ ُيْعجُِزونَ{: وقوله



وال َيْحَسَبنَّ (وهى ىف قراءة عبداهللا . ءة عبداهللاونُرى أنه اعتربها بقرا. وقد قرأها محزة بالياء. بالتاء ال اختالف فيها
وال : ولو أراد. مل يستقم للظّن أال يقع على شىء) أنّهم(فإذا مل تكن فيها ) الذين كفروا أهنم سبقوا إهنم ال يُْعجِزون

ا أَنّهم ال وَحراٌم على قَْريٍة أَهلكناه{: كقوله) ِصلة(حيسب الذين كفروا أهنم ال يعجزون الستقام، وجيعل ال 
وال حيسب الذين كفروا أن (استقام ذلك، فتقول ) أنْ) (سبقوا(ولو كان مع . أهنم يرجعون: يريد} َيْرجِعون
  ).سبقوا

فيهما مضمرة، فكيف ال جيوز أن ) أنْ(أليس من كالم العرب عسيت أذهب، وأريد أقوم معك، و: فإن قال قائل
ىف ظننت إذا كان الفعل للمذكور أجزته وإن كان امسا؛ مثل  لو فِعل ذلك: أظن أقوم، وأظن قمت؟ قلت: تقول
أظن أقوم، وأظن قمت؛ ألن الفعل : عسى الُغوَْيُر أَبُْؤساً، واخللقْة ألنْ، فإذا قلت ذلك قلته ىف أظن فقلت: قوهلم

لت يفعل لك، وال جيوز أظن يقوم زيد، وال عسيت يقوم زيد؛ وال أردت يقوم زيد؛ وجاز والفعل له ألنك إذا حّو
وال تقول أريد قائما زيد، ومن قال . أريد قائما؛ والقياَم لك: إىل فاِعل اتصلت به وهى منصوبة بصاحبها، فيقول

  :وقد أنشدىن بعضهم لذى الرُّمَّة. هذا القول قال مثله ىف ظننت
  بعاِديَِّتى َتكْذاُبه َوجعاِئلُْه* أَظَنَّ اْبُن طُْرثوِث ُعَتْيبةُ ذاهبا 

  .وما أحبها لشذوذها. ال حيسنب الذين كفروا سابقني: ىف موضع نصب) سبقوا(لقراءة محزة؛ جيعل  فهذا مذهب
  

  )األنفال ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َوآَخرِيَن ِمن ُدونِهِْم الَ َتْعلَُمونَُهُم َوأَِعدُّواْ لَُهْم مَّا اْسَتطَْعُتْم مِّن قُوٍَّة َوِمن رَِّباِط الَْخْيلِ ُتْرِهُبونَ بِِه َعْدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم { 

  }اللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنفِقُواْ ِمن َشْيٍء ِفي سَبِيلِ اللَِّه ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَنُْتْم الَ ُتظْلَُمونَ 
  

  }...َوأَِعدُّواْ لَُهْم مَّا اْسَتطَعُْتْم مِّن قُوٍَّة َوِمن رَِّباِط الْخَْيلِ{: وقوله
: حّدثنا حممد قال حّدثنا الفّراء قال حدّثنا ابن أىب حيىي رفعه إىل النىبّ صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. إناث اخليل يريد

  ".الرمى: القوة"

من  وأَِعّدوا هلم وآلخرين: ولو جعلتها نصبا من قوله. }ُتْرِهُبونَ بِِه َعْدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َوآخَرِيَن ِمن ُدونِهِْم{: وقوله
ترهبون به َعدُّواً ِللِّه : (وقرأ أبو عبدالرمحن الُسلَِمّى. }والظاملني أََعدَّ هلم عذابا أليما{: دوهنم كان صوابا؛ كقوله

  ).كونوا أَْنصاراً ِللِّه(؛ كما قرأ بعضهم ىف الصّف )وعدّوكم
  
  }نَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم َوإِن جََنحُواْ ِللسَّلْمِ فَاْجَنحْ لََها َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه إِ{ 
  

  }...َوإِن جََنُحواْ لِلسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها{: وقوله
إنّ َرّبَك ِمْن بَْعِدَها لََغفُوٌر {وإن شئت جعلته للفَْعلة؛ كما قال . كناية عن الِسلم ألهنا مؤنثة) هلا(إن شئت جعلت 

  .ومل يذكر قبله إال فعال، فاهلاء للفعلة} َرحِيٌم
  
  }لََّف َبيَْنُهْم إِنَُّه َعزِيزٌ َحكِيٌم َوأَلَّفَ َبْيَن قُلُوبِهِْم لَْو أَنفَقَْت َما ِفي اَألْرضِ َجِميعاً مَّآ أَلَّفَْت َبْيَن قُلُوبِهِْم َولَاِكنَّ اللََّه أَ{ 



  
  }...وَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِهِْم{: وقوله

م حرب، فلّما دخل املدينة رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني قلوب األنصار من األوس واخلزرج؛ كانت بينه
  .أصح اهللا به وباإلسالم ذات بينهم

  
  )األنفال ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ياأَيَُّها النَّبِيُّ َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ { 
  

  }...ُه َوَمنِ اتَّبََعَكياأَيَُّها النَّبِيُّ َحْسُبَك اللَّ{: وقوله
ىف موضع نصب على ) َمْن(و. خفض) حسبك(يكفيك اهللا ويكفى من اتبعك؛ فموضع الكاف ىف : جاء التفسري

  :التفسري؛ كما قال الشاعر
  فحسُبك والضَّحاكَ سيٌف ُمهَّند* إذا كانت اهليجاء وانشقِّت العصا 

حسبك وحسب أخيك، ولكنا أجرناه ألن ىف : ولواحسبك وأخاك، حىت يق: وليس بكثري من كالمهم أن يقولوا
فردّ األهل } إنَّا مَُنجُّوَك َوأَْهلََك{معىن واقعٍ من الفعل، رددناه على تأويل الكاف ال على لفظها؛ كقوله ) حسبك(

ىف موضع رفع، وهو أحّب الوجهني إىلّ؛ ألن التالوة تدلّ على معىن ) َمْن(وإن شئت جعلت . على تأويل الكاف
  :فع؛ أال ترى أنه قالالر
  .}إِن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبواْ ِمئََتيْنِ{

  
 َوإِن َيكُْن مِّنكُْم مِّئَةٌ َيْغِلبُواْياأَيَُّها النَّبِيُّ َحرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى الِْقتَالِ إِن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُواْ ِمئََتْينِ { 

  }أَلْفاً مَِّن الَِّذيَن كَفَرُواْ بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيفْقَُهونَ 
  

  }...إِن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبواْ ِمئََتْينِ{: وقوله
فكان النىبّ صلى اهللا عليه وسلم ُيغْزِى أصحابه على أنّ العشرة للمائة، والواحد للعشرة، فكانوا كذلك، مث شقّ 

  :يهم أن ُيقْرِن الواحد للعشرة فنزلعل
إِن َيكُن مِّنكُْم أَلٌْف َيْغِلبُواْ اآلنَ َخفََّف اللَُّه َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضْعفاً فَإِن َيكُْن مِّنكُْم مِّئَةٌ صَابَِرةٌ َيْغِلبُواْ ِمئََتْينِ َو{

  .}أَلْفَيْنِ
  
َضْعفاً فَإِن َيكُْن مِّنكُْم مِّئَةٌ َصابَِرةٌ َيْغِلُبواْ مِئََتْينِ َوإِن َيكُن مِّنكُْم أَلٌْف َيْغِلبُواْ اآلنَ َخفََّف اللَُّه َعنكُْم َوَعِلَم أَ{  نَّ ِفيكُمْ 

  }أَلْفَْينِ بِإِذِْن اللَِّه وَاللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن 
  

ن َيكُْن مِّنكُْم مِّئَةٌ صَابَِرةٌ َيْغِلُبواْ ِمئََتْينِ َوإِن َيكُن مِّنكُْم أَلٌْف اآلنَ َخفََّف اللَُّه َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضعْفاً فَإِ{: وقوله
  }...َيْغِلُبواْ أَلْفَْينِ

  ).من(وقد قال هذا القول الكسائىُّ ورفع . فبني اهللا قوَّهتم أّوال وآخرا



  
  )األنفال ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

يمٌ ونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن ِفي اَألْرضِ تُرِيُدونَ عََرَض الدُّْنَيا وَاللَُّه ُيرِيُد اآلخَِرةَ َواللَُّه َعزِيٌز َحِكَما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَن َيكُ{ 
{  

  }...َما كَانَ لَِنبِيٍّ أَن َيكُونَ لَهُ أَسَْرى{: وقوله
حىت يغِلب على كثري َمن ىف : }ِفي اَألْرضِ َحتَّى ُيثِْخَن{ما كان ينبغى له يوم بدر أن يقبل فداء األسرى : معناه
  :مث نزل. األرض
  .}لَّْوالَ ِكتَاٌب مَِّن اللَِّه َسَبَق{: قوله
  
  }لَّْوالَ كَِتاٌب مَِّن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَمآ أََخذُْتْم َعذَاٌب َعِظيٌم { 
  

  }...لَّْوالَ ِكتَاٌب مَِّن اللَِّه َسَبَق{: وقوله
َيشَْهدُ (بالتذكري والتأنيث؛ كقوله ) أَن يَّكُونَ: (وقوله. ، وكلٌّ صواب)أَُسارى(وقد قرئت . سرى والغنائمىف فداء األ

  ).َتشَْهُد(و) َعلَْيهِْم أَلِْسَنتُهم
  
آَوواْ وََّنَصُرواْ أُْولَاِئكَ َبْعضُُهْم أَْوِلَيآءُ  إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجرُواْ َوَجاَهُدواْ بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن{ 

وكُْم ِفي الدِّينِ فََعلَْيكُمُ َبْعضٍ وَالَِّذيَن آَمُنواْ وَلَْم ُيهَاجِرُواْ َما لَكُْم مِّن َوالََيتِهِم مِّن َشْيٍء حَتَّى ُيهَاجِرُواْ َوإِِن اْستَنَصُر
  }َوَبْينَُهْم مِّيثَاٌق وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري النَّْصُر إِالَّ َعلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم 

  
  }...إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوهَاَجُرواْ َوَجاَهدُواْ بِأَمَْواِلهِْم وَأَْنفُِسهِْم{: وقوله
  .يهاجرىف املواريث، كانوا يتوارثون دون قراباهتم ممن مل } أُْولَاِئَك بَْعضُُهْم أَْولَِيآُء َبْعضٍ{: مث قال

  

وكسر الواو ىف الوالية أعجب . من مواريثهم: يريد} وَالَِّذيَن آَمُنواْ وَلَْم ُيهَاجِرُواْ َما لَكُْم مِّن َوالََيتِهِم{: وذلك قوله
إىلَّ من فتحها؛ ألهنا إمنا تفتح أكثر من ذلك إذا كانت فىمعىن الُنْصرة، وكان الكسائّى يفتحها ويذهب هبا إىل 

وخيتارون ىف ولِيته وِالية الكسر، وقد مسعنامها بالفتح والكسر ىف معنامها مجيعا، وقال . ه علم التفسريالنصرة، وال أرا
  :الشاعر

  وَحفْرُُهُم أَنْ َيْعلَموا ذاَك دائب* دِعيهْم فَُهْم أَلٌْب َعلَىَّ وِاليةٌ 
  :مث نزلت بعد

  .}َعكُْم فَأُْولَاِئَك ِمنكُْم َوأْْولُواْ اَألْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍوَالَِّذيَن آَمُنواْ ِمن َبْعُد َوَهاَجُرواْ َوَجاَهدُواْ َم{
  

  )األنفال ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َوالَّذيَن كَفَرُواْ َبْعُضُهْم أَْولَِيآُء َبْعضٍ إِالَّ َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري { 



  
  }...إِالَّ َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري{: وقوله

  .إال تتناصروا تكن فتنة: وذكر أنه ىف النصر. إال تتوارثوا علىالقرابات تكن فتنة
  
َحامِ َبْعضُُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي ِكتَابِ اللَّهِ َوالَِّذيَن آَمُنواْ ِمن بَْعُد َوَهاَجرُواْ َوَجاَهُدواْ مََعكُْم فَأُْولَاِئَك مِنكُْم َوأْْولُواْ اَألْر{ 

  }إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
  

  }...وْلَى بِبَْعضٍوَالَِّذيَن آَمُنواْ ِمن َبْعُد َوهَاَجُرواْ َوَجاَهدُواْ َمَعكُْم فَأُْولَاِئَك ِمنكُْم َوأْْولُواْ اَألْرَحامِ بَْعُضُهمْ أَ{: وقوله
  وذلك أَنَّ. ، ونسخت هذه اآلِخرة اآلية الىت قبلهافتوارثوا
  .}إِالَّ َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري{: قوله
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )التوبة ( سورة 

  }َبَرآَءةٌ مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم مَِّن الُْمْشرِِكَني { 

  }...َبَرآَءةٌ مَِّن اللَِّه َوَرسُوِلِه{: قولهو
وهكذا كل ما عاينته من اسم معرفة أو نكرة جاز إضمار . }ُسورةٌ أنَْزلَْناَها{: ومثله قوله) هذه(مرفوعة، يضمر هلا 

  .هذا مجيل: مجيلٌ واهللا، تريد: فتقول إذا نظرت إىل رجل) هذه(و ) هذا(
كانوا قد أخذوا ينقُُضون عهودا كانت بينهم وبني النىبّ صلى اهللا عليه وسلم، أن العرب ) براءة(واملعىن ىف قوله 

فمن . فنزلت عليه آيات من أّول براءة، أُمر فيها بَنْبذ عهودهم إليهم، وأن جيعل األَجلَ بينه وبينهم أربعةَ أشهر
وبعث ىف . أشهر رفعه إىل أربعةومن كانت مّدته أقلّ من أربعة . كانت مّدته أكثر من أربعة أشهر حطّه إىل أربعة

  .ذلك أبا بكر وعليا رمحهما اهللا، فقرأها علىٌّ علىالناس
  
  }يَن فَسِيُحواْ ِفي اَألْرضِ أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َواْعلَُمواْ أَنَّكُْم غَْيُر مُْعجِزِي اللَِّه َوأَنَّ اللََّه ُمْخزِي الْكَاِفرِ{ 
  

  }...َعةَ أَْشُهرٍفَسِيحُواْ ِفي اَألْرضِ أَْرَب{: وقوله
  .تفرقوا آمنني أربعة أشهر مدّتكم: يقول

  
ُسولُُه فَإِن ُتْبُتْم فَُهَو خَْيٌر لَّكُمْ َوأَذَانٌ مَِّن اللَِّه َوَرسُوِلِه إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ اَألكَْبرِ أَنَّ اللََّه بَرِيٌء مَِّن الُْمْشرِِكَني َوَر{ 

  }ُمواْ أَنَّكُْم غَْيُر مُْعجِزِي اللَِّه َوَبشِّرِ الَِّذيَن كَفَرُواْ بَِعذَابٍ أَلِيمٍ َوإِن َتَولَّْيُتْم فَاْعلَ
  

  }...وَأَذَانٌ مَِّن اللَِّه َوَرُسولِِه{: وقوله



  .وكل ذلك من يوم النحر. وجعل ملن مل يكن له عهد مخسني يوما أجال). براءة(تابع لقوله 
  

  )لتوبة ا( املعاين الواردة يف آيات سورة 
مُّواْ إِلَيْهِْم َعْهدَُهْم إِلَى ُمدَِّتهِمْ إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن الُْمْشرِِكَني ثُمَّ لَْم َينقُُصوكُْم َشيْئاً َولَْم يُظَاِهُرواْ َعلَْيكُْم أََحداً فَأَِت{ 

  }إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 
  

  }...مإِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّ{: وقوله

  .وهم قوم من بىن كنانة كان قد بقى من أجلهم تسعة أشهر. استثناء ىف موضع نصب
  .ال حتطّوهم إىل األربعة: ؛ يقول}فَأَِتمُّواْ إِلَْيهِْم عَْهَدُهْم إِلَى ُمدَّتِهِْم{: قال اهللا تبارك وتعاىل

  
حَْيثُ َوَجدتُُّموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقُْعدُواْ لَُهْم كُلَّ مَْرَصدٍ  فَإِذَا انسَلََخ اَألْشُهرُ الُْحُرُم فَاقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني{ 

  }فَإِن َتاُبواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّكَاةَ فََخلُّواْ سَبِيلَُهْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم 
  

  }...فَإِذَا انَسلََخ اَألْشُهُر الُْحُرُم{: وقوله
وجاز أن . احملّرم وحده: ومعىن األشهر احلرم} فَاقُْتلُواْ الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم{. الذين أجلهم مخسون ليلةعن 
فإذا انسلخت : األشهر احلُُرم للمحرم وحده ألنه مّتصل بذى احلجة وذى القعدة ومها حرام؛ كأنه قال: يقول
  .الثالثة
  }...ِكنيَ َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْمفَاقُْتلُواْ الُْمْشرِ{: وقوله

  .ىف األشهر احلرم وغريها ىف احللّ واحلرم
  .وَحْصرهم أَن ُيمنعوا من البيت احلرام} وَاْحُصُروُهْم{: وقوله
: فقال) براءة(على طُُرقهم إىل البيت؛ فقام رجل من الناس حني قرئت : يقول} َواقُْعُدواْ لَُهْم كُلَّ مَْرَصٍد{: وقوله

 طالب، فمن أراد منا أن يلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف بعض األمر بعد انقضاء األربعة فليس له يابن أىب
  :ألن اهللا تبارك وتعاىل قد أنزل، بلى: عهد؟ قال علّى

  .}َمأَْمنَُه َوإِنْ أََحٌد مَِّن الُْمْشرِِكَني اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرهُ َحتَّى َيْسَمَع كَالََم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه{
  
  }بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيْعلَُمونَ  َوإِنْ أََحٌد مَِّن الُْمْشرِِكَني اسَْتَجاَرَك فَأَجِْرُه َحتَّى َيْسَمَع كَالََم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه ذاِلَك{ 

  }...َيْسَمَع كَالََم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمنَُهَوإِنْ أََحٌد مَِّن الُْمْشرِِكنيَ اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرُه حَتَّى {: وقوله
  .رّده إىل موضعه ومأمنه: يقول
وذلك سهل ). أحد(ىف موضع جزم وإن فُرِق بني اجلازم واجملزوم بـ } َوإِنْ أََحٌد مَِّن الُْمْشرِِكنيَ اسَْتجَاَرَك{: وقوله

م، وهلا عودة إىل الفتح فتلقى االسم والفعل وتدور ىف خاّصة دون حروف اجلزاء؛ ألهنا شرط وليست باس) إِنْ(ىف 
إنّ أخاك : فأما املنصوب فمثل قولك. الكالم فال تعمل، فلم حيِفلوا أن يفرقوا بينها وبني اجملزوم باملرفوع واملنصوب

جلزمته، وقال ) يهلكإنْ (إىل ) هلك(ولو حّولت } إِِن اْمُرٌؤ َهلَك لَْيَس له وَلٌَد{: واملرفوع مثل قوله. ضربَت ظلمَت



  :الشاعر
  ن أَْنَت اجمليزين تلك الِغمارا* فان أَْنَت تفَْعلْ فللفاعليـ 

ومن فرق بني اجلزاء وما جزم مبرفوع أو منصوب مل يفرق بني جواب اجلزاء وبني ما ينصب بتقدمة املنصوب أو 
فخطأ .  أن جتعل مكان األب منصوبا جبواب اجلزاءإنْ عبدُاهللا يَقُْم َيقُمْ أبوه، وال جيوز أبوه يقم، وال: املرفوع؛ تقول

وكان الكسائّى جييز تقدمة النصب ىف جواب اجلزاء، وال جيّوز تقدمة املرفوع، . إن تأتىن زيدا َتضْرِْب: أن تقول
ن وأجازه ىف النصب؛ أل. وحيتّج بأن الفعل إذا كان لألول عاد ىف الفعل راجُع ذكرِ األول، فلم يستقم إلغاء األّول

وليس ذلك كما قال؛ ألن اجلزاء له . كأن املنصوب مل يكن ىف الكالم: املنصوب مل يعد ذكره فيما نصبه، فقال
فإذا . فإن مل يستقبل بالفاء استقبل جبزم مثله ومل ُيلَْق باسم، إال أَنْ يضمر ىف ذلك االسم الفاء. جواب بالفاء

  :واحتّج بقول الشاعر. ها الغريأضمرت الفاء ارتفع اجلواب ىف منصوب األمساء ومرفوع
  ويَْعرِْف هلَا أياَمها الَْخْيَر ُتعِْقب* وللخيلِ أَّياٌم فََمْن َيْصطَبِْر هلا 

ويعرف هلا أيامها الصاحلة : ىف هذا املوضع نعت لأليام؛ كأنه قال) واخلري). (تعقب(منصوبا بـ ) اخلري(فجعل 
  .فاخلري تعقبه: ألنه يريد) ُتْعقب(لرفع ) قبتع(منصوبا بـ ) اخلري(ولو أراد ان جيعل . تعقب

  
  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

مِ فََما اْستَقَاُمواْ لَكُمْ كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني َعْهٌد ِعنَد اللَِّه َوِعنَد َرُسوِلِه إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدُْتْم ِعنَد الَْمْسجِِد الَْحَرا{ 
  }لَُهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني  فَاْسَتِقيُمواْ

  
  }...كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني عَْهٌد ِعنَد اللَِّه{: وقوله

كيف يكون (وهو ىف قراءة عبداهللا . كيف ُيستبقَى مثلك؛ أى ال ينبغى أن يستبقى: على التعجب؛ كما تقول
لواو ألن معىن أّول الكلمة جحد، وإذا استفهمت بشىء مع ا) ال(فجاز دخول ) للمشركني عهد عند اهللا وال ذمة

! هل أنت إالّ كواحد مّنا؟: من ذلك قولك. من حروف االستفهام فلك أن َتَدعه استفهاما، ولك أن تنوى به اجلحد
وقال . ما أنت بذاهب: هل أنت بذاهب؟ فتدخل الباء كما تقول: ما أنت إال واحد منا، وكذلك تقول: ومعناه
  :الشاعر

  أَالَ َهلْ أَُخو عيشٍ لَذِيٍذ بدائم* قولُ إذا اقْلَوْلَى عليها وأَقْرََدْت ي
  :وقال الشاعر

  من يومه ظُلٌَم دُْعٌج وال جََبل* فاذَهْب فَأّى فىت ىف الناس أَحَرزه 
مسع وزعم الكسائى أنه . وال جبل، للجحد وأّوله استفهام ونِيَّته اجلحد؛ معناه ليس حيرزه من يومه شىء: فقال

، }ما كانُوا ِليؤِمنوا{: الىت يراد هبا اجلحد؛ كقوله) ما(أين كنت لتنجو مىن، فهذه الالم إمنا تدخل لـ : العرب تقول
  .}وما كنا لَِنْهَتدَى لَْوالَ أَنْ َهدَاَنا اهللا{

  
  }كُم بِأَفَْواهِهِْم َوَتأَْبى قُلُوُبُهْم َوأَكْثَرُُهْم فَاِسقُونَ كَْيَف َوإِن َيظَْهُروا َعلَْيكُْم الَ َيْرقُبُواْ ِفيكُمْ إِالًّ َوالَ ِذمَّةً يُْرُضوَن{ 
  

  }...كَْيَف َوإِن َيظَْهرُوا َعلَْيكُْم{: وقوله



وإذا أعيد } كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني عَْهٌد{: وال فعل معها؛ ألن املعىن فيها قد تقّدم ىف قوله) كيف(اكتفى بـ 
  :ازوا حذف الفعل؛ كما قال الشاعراحلرف وقد مضى معناه استج
  فكيف وهذى َهْضَبةٌ وكثيب* وخربمتاىن أَمنا املوُت ىف القَُرى 

  :وقال احلطيئة
  ىف ُمْعظَِمٍ وال أَِدَميكُُم قدُّوا* فكيف ومل أَْعلَْمُهُم َخذَلوكُُم 

  :وقال آخر
  *فهل إىل َعْيش يا نصاُب وهل * 

  .األّولفأفرد الثانية ألنه يريد هبا مثل معىن 
  
  }ُمونَ فَإِن َتابُواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآَتُواْ الزَّكَاةَ فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّينِ َوُنفَصِّلُ اآليَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَ{ 
  

  }...فَإِن تَاُبواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّكَاةَ{: وقوله
ومثله . يرتفع مثل هذا من الكالم بأن يضمر له امسه مكنّيا عنه. فهم إخوانكم: معناه} فَإِخَْواُنكُْم ِفي الدِّينِ{: مث قال

  .أى فهم عبادك) إِن تَُعذِّْبُهم فِعَباُدك(وىف قراءة أَُبّى . أى فهم إخوانكم} فإن لَمْ َتْعلَُموا آباَءُهم فإخَْواُنكُم{
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
للَُّه أََحقُّ أَن َتْخَشْوهُ ونَ قَْوماً نَّكَثُواْ أَْيَماَنُهْم َوَهمُّواْ بِإِخَْراجِ الرَُّسولِ وَُهم َبَدُءوكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ أََتْخشَْونَُهْم فَاأَالَ ُتقَاِتلُ{ 

  }إِن كُنُتْم مُُّؤِمنِنيَ 
  

  }...َوُهم َبَدُءوكُمْ أَوَّلَ َمرٍَّة{: وقوله
للنىبّ صلى اهللا عليه وسلم، وكانت الدِيل بن بكر حلفاء لبىن عبد مشس، فاقتتلت  ذلك أن ُخَزاعة كانوا حلفاء

  .أى قاتلوا حلفاءكم} َبَدُءوكُم{: الدِيل وخزاعة، فأعانت قريش الديل على خزاعة، فذلك قوله
  
  }َيْشِف ُصُدوَر قَْومٍ مُّْؤِمنَِني قَاِتلُوُهْم يَُعذِّْبُهُم اللَُّه بِأَْيدِيكُْم َوُيْخزِِهْم وََيْنُصرْكُْم َعلَْيهِْم َو{ 
  

  }...قَاِتلُوُهْم ُيَعذِّبُْهُم اللَُّه بِأَْيِديكُْم{: وقوله

  .مث جزم ثالثة أفاعيل بعده جيوز ىف كلهن النصب واجلزم والرفع
ك، ايتىن أُعط: ألن معناه ليس من شروط اجلزاء؛ إمنا هو استئناف؛ كقولك للرجل} وَيُتوبُ اُهللا{: ورفع قوله

} فإن َيَشإِ اهللا َيْخِتْم على قَلْبك{: ومثله قول اهللا تبارك وتعاىل. وأُحِبُّك بعد، وأُكْرُِمَك، استئناف ليس بشرط للجزاء
  .}َوَيْمُح اللَُّه الباطلَ وُيِحقُّ احلَقَّ بكلماته{: َتمَّ اجلزاء ها هنا، ثُّم استأنف فقال

  
ا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهدُواْ ِمنكُْم َولَمْ يَتَِّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه َوالَ َرسُوِلِه َوالَ الُْمْؤِمنِنيَ أَْم َحِسْبُتْم أَن ُتْتَركُواْ َولَمَّ{ 

  }َولِيَجةً َواللَُّه َخبِريٌ بَِما َتْعَملُونَ 



  
  }...أَْم َحِسبُْتْم{: وقوله

ولو . بينه وبني االستفهام املبتدأ الذى مل يّتصل بكالمليفرق ) أم(من االستفهام الذى يتوّسط ىف الكالم فيجعل بـ 
  .وأشباهه} هل أََتى َعلى اإلْنسانِ ِحٌني من الدهر{: كقوله) هل(أريد به االبتداء لكان إّما باأللف وإما بـ 

البطانة من املشركني يّتخذوهنم : يجةوالول} وَلَْم يَتَِّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه َوالَ َرُسوِلِه َوالَ الُْمْؤِمنَِني َولِيَجةً{: وقوله
  .فنهوا عن ذلك. فُيفْشون إليهم أسرارهم، ويعلموهنم أمورهم

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َمالُُهْم َوِفي النَّارِ ُهمْ َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَن َيْعُمرُواْ َمسَاجِدَ اهللا َشاِهِديَن َعلَى أَْنفُِسهِْم بِالْكُفْرِ أُْولَِئَك َحبِطَْت أَْع{ 

  }َخاِلُدونَ 
  

  }...َما كَانَ ِللُْمْشرِِكنيَ أَن َيْعُمُرواْ َمَساجَِد اهللا{: وقوله

ورمبا ذهبت العرب بالواحد إىل ). َمْسجِد اهللا: (وقرأها جماهد وعطاء بن أىب َربَاح. وهو يعىن املسجد احلرام وحده
قد أخذَت ىف ركوب الرباذين، وترى الرجل : الرجل على البِرذَون فتقولاجلمع، وباجلمع إىل الواحد؛ أال ترى 

عليه : وكذلك قول العرب. فأّدى اجلماع عن الواحد، والواحد عن اجلمع. إنه لكثري الدرهم: كثري الدراهم فتقول
  :أخالُق نعلني وأخالق ثوب؛ وأنشدىن أبو اجلرَّاح العُقَيلّى

  اذٌم يضحُك منه التوّاْقشر* جاء الشتاء وقِميِصى أخالْق 
  
َسبِيلِ اللَِّه الَ َيْسَتُوونَ ِعنَد أََجَعلُْتْم ِسقَاَيةَ الْحَاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسجِدِ الْحََرامِ كََمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوَجاَهَد ِفي { 

  }اللَِّه َواللَُّه الَ َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمنيَ 
  

  }...َجَعلُْتمْ ِسقَاَيةَ الَْحاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ كََمْن آَمَن بِاللَِّهأَ{: وقوله
يكون املصدر يكفى من } ولِكّن البِرَّ َمْن آَمَن بِاهللا{: كمن آمن، فهذا مثل قوله... ُسقَاة احلاّج وعامرى: ومل يقل

  : عليه هبما؛ أنشدىن الكسائّىاألمساء، واألمساُء من املصدر إذا كان املعىن مستَدالّ
  ولكنما الِفتيانُ كلُّ فىت نِدى* لعمُرك ما الِفتيان ان تنُبت الِلَحى 

  .إمنا السخاء حامت، وإمنا الشعر ُزهَري: وهو كما تقول). أن(فجعل خرب الفتيان 
  }وَأَْنفُسِهِْم أَْعظَُم َدَرَجةً عِنَد اللَِّه َوأُْولَاِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ  الَِّذيَن آَمُنواْ َوهَاَجرُواْ َوَجاَهُدواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَمَْواِلهِْم{ 
  

  }...الَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهدُواْ{: وقوله

جاز أن يكون ) أعظم(ولو مل يكن فيه ". أعظم درجة: "فموضع الذين رفع بقوله} أَعْظَُم َدَرَجةً ِعنَد اللَِّه{: مث قال
وال يكون . يريدون التكرير) من(والعرب تردّ االسم إذا كان معرفة على ). كمن آمن(دودا باخلفض على قوله مر

: قد يكون نعتا لألمساء؛ فتقول) الذى(قد تكون معرفة، ونكرة، وجمهولة، وال تكون نعتا؛ كما أن ) من(نعتا ألن 
ا مل تكن نعتا لغريها من املعرفة مل تكن املعرفة نعتا فلمَّ. مررت بأخيك َمن قام: مررت بأخيك الذى قام، وال تقول



  :هلا؛ كقول الشاعر
  تكرِيَت تنظُر حَبَّها أَن َتْحُصدا* لسنا كمن جعلَْت إياٍد دارها 

  .لسنا كإياد: إمنا أراد تكرير الكاف على إياد؛ كأنه قال
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ُم اَألْرضُ ُه ِفي َمَواِطَن كَِثَريٍة َوَيْوَم ُحَنْينٍ إِذْ أَْعَجَبْتكُْم كَثَْرُتكُْم فَلَْم ُتْغنِ َعنكُْم شَْيئاً َوَضاقَْت َعلَْيكُلَقَدْ َنَصرَكُُم اللَّ{ 

  }بَِما َرحَُبْت ثُمَّ َولَّيُْتم مُّدْبِرِيَن 
  

  }...لَقَْد َنَصَركُمُ اللَُّه ِفي َمَواِطَن كَِثريٍَة{: وقوله
واطن ألن كلّ مجع كانت فيه ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان فهو ال ُيجَْرى؛ مثل صوامع، ومساجد، نصبت امل

وهذه الياء بعد األلف ال يعتّد هبا؛ ألهنا قد تدخل فيما ليست هى منه، وخترج ّمما هى . وقناديل، ومتاثيل، وحماريب
م من إجرائه أنه مثال مل يأت عليه شىء من األمساء وإمنا منعه. منه، فلم يعتدّوا هبا؛ إذ مل تثبت كما ثبت غريها

فذلك أيضا منعه من االنصراف؛ أال ترى أنك . املفردة، وأنه غاية للجِماع؛ إذا انتهى اجلماع إليه فينبغى له أالّ جيمع
م ما وليس يوجد ىف الكال. ورّبما اضطُرَّ إليه الشاعر فجمعه. درامهات، وال دنانريات، وال مساجدات: ال تقول

  :قال الشاعر. جيوز ىف الشعر
  *فهّن جيمعن حداِئداِتها * 

  .فهذا من املرفوض إال ىف الشعر
  ).كثريٍة: (فلذلك قال. إذا مل يكن معتالّ جرى) املواطن(ونعت 

ديا أو وإذا مسَّيت ماء أو وا. ألنه اسم ملذكَّر) حنني(وجرى . وُحَنني واٍد بني مكة والطائف} َوَيْوَم ُحَنْينٍ{: وقوله
وإمنا ّمسى . من ذلك حنني، وَبْدر، وأُُحد، وحِراء، وثَبِري، ودابِق، وواسط. جبال باسم مذكّر ال علّة فيه أجريته

ورمبا جعلت . واسطة: ولو أراد البلدة أو امسا مؤنّثا لقال. واسطا بالقصر الذى بناه احلجّاج بني الكوفة والبصرة
  :الىت هو هبا فال جيرونه؛ وأنشدىن بعضهم العرب واسط وُحنني وبدر، امسا لبلدته

  ُحبَنَني يوم تواكُلِ اَألبطالِ* نصروا نبِيَّهُم وَشّدوا أَْزَره 
  :وقال اآلخر

  وأعظَمه ببطن ِحراَء نارا* ألسنا أكرم الثَّقَلْين َرْجال 
  :وقال آخر. فجعل حراء امسا للبلدة الىت هو هبا، فكان مذكرا يسمى به مؤّنث فلم ُيْجَر

  بدابَِق إذ قيل العدّو قريب* لقد ضاع قوم قلّدوك أمورَهم 
  ومل يعلموا أن الفؤاد خنيب* رأوا جسدا ضخما فقالوا مقاتل 

  .ولو أردت ببدر البلدة جلاز أن تقول مررت ببْدَر يا هذا
  
َد الْحََراَم َبْعَد َعامِهِْم َهاذَا َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً فََسْوَف ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَالَ يَقَْربُواْ الَْمْسجِ{ 

  }ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه إِن َشآَء إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيمٌ 
  



  }...إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس{: وقوله
وهو مثل . َنَجس ال غري؛ وال جيمع وال يؤنث: فإذا أفردوها قالوا. نِْجس إال وقبلها رِْجس: ال تكاد العرب تقول

  .هى ضيفته وضيفه، وهى أخته َسْوغه وَسْوغته، وزوجه وزوجته: ولو أُنِّث هو ومثله كان صوابا؛ كما قالوا. َدَنف
 عليه واهللا ال ُنغلب، وكره ذلك رسول اهللا صلى اهللا: قال يومئذ رجل من املسلمني. }إِذْ أْعَجَبْتكُْم كَثَْرُتكُْم{: وقوله

  .فهزِموا هزمية شديدة، اثىن عشر الفا: وسلم وكان املسلمون يؤمئذ عشرة آالف، وقال بعض الناس

ضاقت عليكم األرض ىف ُرْحبها : والباء هاهنا مبنزلة ىف؛ كما تقول} َوَضاقَْت َعلَْيكُُم اَألْرُض بَِما َرُحَبْت{: وهو قوله
يا أبا : وحّدثىن املفضل عن أىب إسحاق قال قلت للرباء بن عازب: ء، قالحدّثنا حممد قال حّدثنا الفرَّا. وبُرْحبها

أبو : نعم واهللا حىت ما بقى معه منا إال رجالن: ُعَمارة أفررمت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني؟ قال
هلم النىب صلى اهللا عليه سفيان بن احلرث آخذا بلجامه، والعباس بن عبد املطلب عند ركابه آخذا بثَفْره، قال فقال 

  شاهت الوجوه،: وسلم كما قال هلم يوم بدر
  أنا ابن عبد املطلب* أنا النىبُّ ال كذب 

  .فمنحنا اهللا أكتافهم: قال
  }...َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً{: وقوله

خاف أهل مكة } لَْحَراَم بَْعَد َعاِمهِْم َهاذَاإِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَالَ َيقَْربُواْ الَْمْسجَِد ا{: وذلك ملّا نزلت. يعىن فقرا
فذكروا أن َتبَالة وجَُرش أخصبتا، فأغناهم . }وَإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً{: فأنزل اهللا عز وجل. أن تنقطع عنهم اِملرية والتجارة

  .اهللا هبما وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
  
قَالَتْ النَّصَاَرى الَْمسِيُح اْبُن اللَِّه ذاِلَك قَْولُُهم بِأَفَْواِههِمْ ُيَضاهِئُونَ قَْولَ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوقَالَِت الَْيهُوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه َو{ 

  }ِمن قَْبلُ قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 
  

  }...َوقَالَِت الَْيُهوُد ُعزَْيٌر اْبُن اللَِّه{: وقوله

فوجه العمل . ىف موضع خرب لعزير) وابن(والوجه أن ينوَّن ألن الكالم ناقص . لتنوينقرأها الثقات بالتنوين وبطرح ا
وذلك مع ظهور اسم . فإن اكتفى دون بن، فوجه الكالم أال ينون. ىف ذلك أن تنوِّن ما رأيت الكالم حمتاجا إىل ابن

ابن الرجل، أو : ابنه، أو قلتإىل مكّنى عنه؛ مثل ابنك، و) ابن(فإذا جاوزت ذلك فأضفت . أىب الرجل أو كنيته
وذلك أن حذف النون إمنا كان ىف املوضع الذى ُيجرى ىف الكالم . ابن الصاحل، أدخلت النون ىف التاّم منه والناقص

ِمن فالن : وقد ترى الرجل يذكر بالنسب إىل أبيه كثريا فيقال. كثريا، فيستخّف طرحها ىف املوضع الذى يستعمل
ورمبا حذفت النون وإن مل يتمم الكالم لسكون الباء من ابن، . ن، فال جيرى كثريا بغري ذلكبن فالن إىل فالن بن فال

عَُزْيُر ابن :(من ذلك قراءة القّراء: قال. ويستثقل النون إذ كانت ساكنة لقيت ساكنا، فحذفت استثقاال لتحريكها
  :وأنشدىن بعضهم). اهللا

  ِمكَرَّاوبالقناة ِمْدَعسا * لتجِدَّنى باألمري َبّرا 
  *إذا غُطَْيُف الُسلَِمىُّ فَّرا * 

وقال ). أحد(فيحذفون النون من . }قُلْ ُهَو اللُّه أَحُد اللُّه الصََّمُد{: وقد مسعت كثريا من القراء الفصحاء يقرءون



  :آخر
  تشِمل الشاَم غارةٌ شعواء* كيف نومى على الفراش وملَّا 
  امِ الَعِقيلةُ العذراءعن ِخَد* ُتذْهل الشيَخ عن بنيه وتُْبِدى 

  :ورمبا أدخلوا النون ىف التمام مع ذكر األب؛ أنشدىن بعضهم. عن خدامٍ، فحذف النون للساكن إذا استقبلتها: أراد
  كأهنا حلَْيةُ سيف ُمذَْهبه* جارية من قيس ابن ثعلبة 

  :وقال آخر
  سيأتى ثنائى زيدا ابَن ُمَهلهِل* وإال يكن مال يثاب فإنه 

. ُعَزير ابن اهللا أن ُبْخَت َنصََّر قََتل كلّ من كان يقرأ التوراة، فأُِتَى بُعَزير فاستصغره فتركه: ول اليهودوكان سبب ق
إن أىب ذكر أن التوراة : مث إن رجال من اليهود قال. فلّما أحياه اهللا أتته اليهود، فأملى عليهم التوراة عن ظهر لسانه

ما مجع اهللا التوراة : فقالت اليهود. هبا ما أملَى عزير فلم يغادر منها حرفامدفونة ىف بستان له، فاستخرِجت وقوبل 
  .-تعاىل اهللا عّما يقولون علّوا كبريا  -ىف صدر ُعزَير وهو غالم إال وهو ابنه 

بَّس عليهم، وذُِكر أن رجال دخل ىف النصارى وكان خبيثا منكَرا فل. }َوقَالَْت النَّصَاَرى الَْمسِيُح اْبُن اللَِّه{: وقوله
ُيَضاِهئُونَ قَْولَ {: فقال اهللا تبارك وتعاىل ىف قوهلم ثالث ثالثة. هو ثالث ثالثة: هو ابنه، وقال: وقال. هو هو: وقال

  .الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى: ىف قوهلم} الَِّذيَن كَفَُرواْ
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ِحداً الَّ اله إِالَّ ُهوَ ُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَرَْباباً مِّن ُدوِن اللَِّه َوالَْمسِيَح اْبَن َمرَْيَم َوَمآ أُِمرُواْ إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اهلاً وَااتََّخذُواْ أَْحبَاَر{ 

  }سُْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
  

  }...اللَِّه اتََّخذُواْ أَْحَبارَُهْم َوُرهَْبانَُهْم أَْربَاباً مِّن ُدوِن{: وقوله
  .مل يعبدوهم، ولكن أطاعوهم فكانت كالربوبية: قال
  
  }ونَ يُرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ ُنوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم َويَأَْبى اللَُّه إِالَّ أَن يُِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُر{ 
  

  }...وََيأَْبى اللَُّه إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه{: وقوله
ما : مل أفعل، وال أفعل، فكأنه مبنزلة قولك: كقولك) أبيت(ألن ىف أَبيت طََرفا من اجلحد؛ أال ترى أن ) إِالّ(لت دخ

ضربت إال : ولوال اجلحد إذا ظهر أو أتى الفعل حمتِمال لضمريه مل ُتجِْز دخول إالّ؛ كما أنك ال تقول. ذهب إال زيد
  :وكذلك قال الشاعر. أخاك، وال ذهب إال أخوك

  أَىب اللُّه إِال أن أكون هلا ابنما* وهل ِلىَ أُّم غريها إِن تركتها 
  :وقل اآلخر

  إالَّ صدودا وإال ازوِرارا* إَياداً وأمنارها الغالبني 
  :غلبوا إال صدودا وإال ازورارا، وقال اآلخر: أراد



  مثلك ال يعرف بالتلهوق* واعتلّ إال كل فرع معرق 
والعرب . ولو أراد ِعلّة صحيحة مل تدخل إال؛ ألهنا ليس فيها معىن جحد. املنع كاإلباء ألن االعتالل ىف) إال(فأدخل 
  .اللهم ال تفعل ذا ىب: أعوذ باهللا إال منك ومن مثلك؛ ألن االستعاذة كقولك: تقول

  
ْموَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ وََيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِنَّ كَِثرياً مَِّن اَألْحبَارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَ{ 

  }َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ َوالَ ُينِفقُوَنَها ِفي سَبِيلِ اللَِّه فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ 
  

  }...َها ِفي َسبِيلِ اللَِّهوَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َوالَ ُينِفقُوَن{: وقوله
وإن شئت اكتفيت . فإن شئت وجَّهت الذهب والفضة إىل الكنوز فكان توحيدها من ذلك. ينفقوهنما: ومل يقل

َوَمْن َيكِْسبْ {: فجعله للتجارة، وقوله} وإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَْيَها{: بذكر أحدمها من صاحبه؛ كما قال
  :لإلمث، وقال الشاعر ىف مثل ذلك -واهللا أعلم  -فجعله } ِطيئَةً أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِه بَرِيئاًَخ

  دك راضٍ والرأى خمتِلف* حنن مبا عندنا وأنت مبا عنـ 
  :راضون، وقال اآلخر: ومل يقل

  وأىب وكان وكنت غري غدور* إىن ضمنت ملن أتاىن ما جىن 

إن شئت } واهللا وَرسُولُُه أَحُق أن ُيْرضُوُه{: وقوله. تفاق املعىن ُيكتفى بذكر الواحدغَدورين، وذلك ال: ومل يقل
مما اكتفى ببعضه من بعض، وإن شئت جعلت اهللا تبارك وتعاىل ىف هذا املوضع ذُِكر لتعظيمه، : جعلته من ذلك

أال ترى أنك قد } اللُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه وإِذْ َتقُولُ ِللِّذى أَْنَعَم{: واملعىن للرسول صلى اهللا عيه وسلم؛ كما قال
  .قد أعتقك اهللا وأعتقتك، فبدأَت باهللا تبارك وتعاىل تفويضا إليه وتعظيما له، وإمنا يقصد قَْصد نفسه: تقول لعبدك

  
  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َر َشْهراً ِفي ِكتَابِ اللَِّه َيْوَم َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض ِمنَْهآ أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم ذاِلكَ إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهورِ ِعنَد اللَِّه اثَْنا َعَش{ 
  }َه َمَع الُْمتَِّقنيَ ةً َواْعلَُمواْ أَنَّ اللَّالدِّيُن الْقَيُِّم فَالَ َتظِْلُمواْ ِفيهِنَّ أَنْفَُسكُْم َوقَاِتلُواْ الُْمْشرِِكَني كَآفَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَآفَّ

  
  }...ِمنَْهآ أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم ذاِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم فَالَ َتظِْلُمواْ ِفيهِنَّ أَْنفَُسكُْم{: وقوله

ليتبني بالنهى  -واهللا أعلم  -ىف األشهراحلرم؛ وهو أشبه بالصواب ): فيهن(وجاء . ىف االثىن عشر: جاء التفسري
فعظِّمت، ومل يرخص ىف غريها } والصَّالَِة الُوْسطَى{: مث قال} حاِفظُوا َعلَى الصَّلَوَاِت{: ما قالفيها ِعظَُم ُحْرمتها؛ ك

وكذلك كالم العرب ِلما بني ). فيها(ومل يقل ) فيهن: (قوله -واهللا أعلم  -ويدلّك على أنه لألربعة . بترك احملافظة
، خلت: فإذا ُجْزت العشرة قالوا، ام خلون إىل العشرةلثالث ليال خلون، وثالثة أي: الثالثة إىل العشرة تقول

إرادة أن تعرف ) هى، وهذه(فإذا جزت العشرة قالوا ) هؤالء(و ) هّن(ويقولون ملا بني الثالثة إىل العشرة . ومضت
  :وجيوز ىف كل واحد ما جاز ىف صاحبه؛ أنشدىن أبو القمقام الفقعسّى. ِسمة القليل من الكثري

  سبع ليال غري معلوفاهتا* وىف داراهتا أصبحن ىف قَْرحٍ 
} وقال نِْسَوةٌ ىف الَْمِدينَة{: ومثله. معلوفاهتن وهى سبع، وكل ذلك صواب، إال أن املُْؤثَر ما فسَّرت لك: ومل يقل



} ُحرُُمفإذا اْنسَلََخ اَألشُْهُر الْ{: ومنه قوله. عليهن كما يقع على الرجال) هؤالء(فذكَّر الفعل لقلَّة النسوة ووقوع 
لقلّتهن ومل يقل } إِنَّ الّسْمَع والَْبَصَر والْفُؤَاَد كُلُّ أُولَِئَك{: وقال اهللا تبارك وتعاىل. انسلخت، وكلٌّ صواب: ومل يقل

  .ولو قيلت كان صوابا) تلك(
  }...الُْمْشرِِكَني كَآفَّةً{: وقوله
كافّني، أو كافّات للنسوة، ولكنها : ل فتقولَوالكافّة ال تكون مذكّرة وال جمموعة على عدد الرجا. مجيعا: يقول

فإهنا ىف مذهب مصدر؛ مثل اخلاصَّة، ) فاعلة(باهلاء والتوحيد ىف كل جهة؛ ألهنا وإن كانت على لفظ ) كافّة(
وهى ىف مذهب . ولذلك مل ُتدخل فيها العرب األلف والالم ألهنا آخر الكالم مع معىن املصدر. والعاقبة، والعافية

قاموا معا، وقاموا مجيعا، كما : وا معا وقاموا مجيعا؛ أال ترى أن األلف والالم قد ُرِفضت ىف قولكقام: قولك
فإن العرب قد تدخل األلف والالم ىف : فإن قلت. رفضوها ىف أمجعني وأكتعني وكلهم إذ كانت ىف ذلك املعىن

مذهبني، أحدمها مصدر، واآلخر اسم، فهو  ألن اجلميع على: اجلميع، فينبغى هلا ان تدخل ىف كافة وما أشبهها، قلت
وإِنا لََجِميعٌ {: فإذا أردت اجلميع الذى ىف معىن االسم مجعته وأدخلت فيه األلف والالم؛ مثل قوله. الذى شّبه عليك

ما مجيعا، قا: وأما الذى ىف معىن معا وكافّة فقولك للرجلني} َسُيهَزُم اجلَْمُع ويَُولُّون الدُّبَُر{: ، وقوله}َحاِذرُونَ
  .قمن مجيعا، فهذا ىف معىن كلّ وأمجعني، فال تدِخلْه ألفا والما كما مل تدخل ىف أمجعني: قاموا مجيعا، وللنسوة: وللقوم

ئُواْ ِعدَّةَ َما َحرََّم اللَُّه فَُيِحلُّواْ َواِطإِنََّما النَِّسيُء زَِياَدةٌ ِفي الْكُفْرِ ُيَضلُّ بِهِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُيِحلُّوَنُه َعاماً َوُيَحرُِّموَنُه َعاماً لُِّي{ 
  }َما َحرََّم اللَُّه ُزيَِّن لَُهْم ُسوُء أَْعَماِلهِْم َواللَُّه الَ َيْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن 

  
  }...إِنََّما النَِّسيُء زِيَاَدةٌ ِفي الْكُفْرِ{: وقوله

وكان رئيس ) ُنعَيم بن ثعلبة(قام رجل من بىن كنانة يقال له  كانت العرب ىف اجلاهلية إذا أرادوا الَصَدر عن ِمًىن
أخِّْر عّنا : صدقت، أنسئنا شهرا، يريدون: فيقولون. أنا الذى ال أعاب وال أجاب وال يرّد ىل قضاء: املوسم، فيقول

ر ُحُرم ال ُيغريون وإمنا دعاهم إىل ذاك تواىل ثالثِة أشه. حرمة احملرم واجعلها ىف صفر، وأِحلّ احملرم، فيفعل ذلك
. فيها، وإمنا كان معاشهم من اإلغارة، فيفعل ذلك عاما، مث يرجع إىل احملرم فيحرِّمه وحيلّ َصفَرا، فذلك اإلنساء

قد نسأت ىف أيامك وىف : أنسأته، فإذا زدت ىف األجل زيادة يقع عليها تأخري قلت: تقول إذا أخرت الرجل بَدينه
لزيادة املاء فيه، ) نسأته(ولذلك قيل للَّنب . أ اهللا ىف أجلك؛ ألن األجل مزيد فيهنس: أََجلك، وكذلك تقول للرجل

. نسأهتا، أى زجرهتا ليزداد سريها: وُنسئت املرأة إذا حبِلت أى جعل زيادة الولد فيها كزيادة املاء ىف اللنب، وللناقة
  .والنسىء املصدر، ويكون املنسوَء مثل القتيل واملقتول

جيعل الفعل ) َيِضلُّ(وقرأها زيد بن ثابت ) ُيَضلّ به الذين كفروا(قرأها ابن مسعود } بِِه الَِّذيَن كَفَرُواْ ُيَضلُّ{: وقوله
  .، كأنه جعل الفعل هلم ُيِضلّون به الناس وينسئونه هلم)ُيِضلّ به الذين كفروا(هلم، وقرأ احلسن البصرى 

  .من حترمي أربعة ال خيرجون: يقول} لُِّيَواِطئُواْ ِعدَّةَ{: وقوله

يُتْم بِالَْحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اآلخَِرِة ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُُم انِفُرواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم إِلَى اَألْرضِ أََرِض{ 
  }فََما َمَتاُع الْحََياِة الدُّْنَيا ِفي اآلخَِرِة إِالَّ قَِليلٌ 

  
  }...َما لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُُم انِفُرواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم{: وقوله



فإذا وصلتها العرب بكالم أدغموا التاء ىف الثاء؛ ألهنا مناسبة هلا، وحيدثون أِلفا مل يكن؛ ) تثاقلتم: (معناه واهللا أعلم
ثهم األلف ليقع هبا االبتداء، ولو حذفت ألظهروا التاء وكأن إحدا. ليبنوا احلرف على اإلدغام ىف االبتداء والوصل

املعىن } َواّزّيَنْت{: ، وقوله}حىت إِذا ادَّاَركُوا ِفيَها َجِميعاً{: وكذلك قوله. ألهنا مبتدأة، واملبتدأ ال يكون إال متحركا
بني : جتمع بني ساكنني) ذا اداركواحىت إِ: (والعرب تقول. تطرينا: معناه} قَالُوا اطَّيّْرَنا{تزينت، و: -واهللا أعلم  -

وبذلك كان يأخذ أبو عمرو بن العالء ويردّ الوجه األّول، وأنشدىن . التاء من تداركوا وبني األلف من إذا
  :الكسائى

  َعذْبَ املذاق إذا ما اّتابع القَْبل* ُتوِلى الضجيع إذا ما استافها َخصِرا 
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َيقُولُ ِلصَاِحبِِه الَ َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه إِالَّ َتنُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اللَُّه إِذْ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ثَانَِي اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ إِذْ  {

ا َوجََعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُرواْ السُّفْلَى َوكَِلَمةُ اللَِّه ِهَي الُْعلَْيا وَاللَُّه َمَعَنا فَأَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجنُوٍد لَّْم َتَرْوَه
  }َعزِيٌز َحِكيمٌ 

  
  }...َوجََعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُرواْ السُّفْلَى{: وقوله

وكلمة الذين كفروا . اف، ومل تَُرد بالفعلعلى االستئن} َوكَِلَمةُ اللَِّه ِهَي الُْعلْيَا{: على الكلمة، مث قال) جعل(فأوقع 
ولست أستحّب ذلك لظهور اهللا تبارك ) وكلمةَ اهللا هى العليا(وجيوز ). ال إله إال اهللا(الشرك باهللا، وكلمة اهللا قول 

قد : ؛ أال ترى أنك تقول"وكلمته هى العليا: "كان أجود الكالم أن يقال -والفعل فعله  -وتعاىل؛ ألنه لو نصبها 
  :وقال الشاعر ىف إجازة ذلك. أعتق أبوك غالم أبيك: تق أبوك غالمه، وال يكادون يقولونأع

  ِلتهِدم ظلما حوض زيد تقارع* مىت تأِت زيدا قاعدا ِعند حوضه 
  .فذكر زيدا مرَّتني ومل َيكْنِ عنه ىف الثانية، والكناية وجه الكالم

  
  }مَْواِلكُْم َوأَنْفُِسكُْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه ذاِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ انِْفُرواْ خِفَافاً َوِثقَاالً َوَجاِهدُواْ بِأَ{ 
  

  }...اْنِفرُواْ ِخفَافاً َوِثقَاالً{: وقوله
: }انِْفُرواْ خِفَافاً{: ويقال. ذوو العسرة وقلّة العيال: واخلفاف. لينفر منكم ذو العيال وامليسرة، فهؤالء الثقال: يقول

  .وإن ثقل عليكم اخلروج) وِثقاال(نِشاطا 
  
  }ُه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني الَ َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ أَن ُيَجاِهُدواْ بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم َواللَّ{ 
  

  }...الَ َيسَْتأْذُِنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ{: وقوله
  .به} الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ{بعد غزو تبوك ىف جهادٍ } الَ َيْسَتأِْذُنَك{أى 

  .}الَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ{بعدها } إِنََّما َيْسَتأِْذُنَك{: مث قال
  



  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
لَكُمْ َيْبُغوَنكُمُ الْفِْتَنةَ َوِفيكُْم َسمَّاُعونَ لَُهْم وَاللَُّه َعِليٌم لَْو خََرُجواْ فِيكُم مَّا َزاُدوكُمْ إِالَّ َخَباالً وَألْوَضعُواْ ِخالَ{ 

  }بِالظَّاِلِمَني 
  

  }...وألَْوَضعُواْ ِخالَلَكُْم{: وقوله

وذلك أهنم ال يكادون . وكتبت بالم ألف وألف بعد ذلك، ومل يكتب ىف القرآن هلا نظري. السري بني القوم: اإليضاع
} وما ُتغْنِى اآلَياُت والنُّذُُر{بغري ياء، } فََما ُتْغنِ النُّذُُر{اب على جهة واحدة؛ أال ترى أهنم كتبوا يستمرون ىف الكت

فقد كتبت } أَْو الَ أَذَْبَحنَُّه{وأما قوله . جمتمع عليه ىف املصاحف} وَألْوَضعُواْ{. بالياء، وهو من سوء هجاء األّولني
ألخوك خري من : لأللف أن حتذف من كله؛ ألهنا الم زيدت على ألف؛ كقوله وقد كان ينبغى. باأللف وبغري األلف

ىف ) ال(فتكتب باأللف؛ ألن } ال اْنِفَصاَم لََها{وأما قوله . أبيك؛ أال ترى أنه ال ينبغى ان تكتب بألف بعد الم ألف
ورمبا قالوا . قة ىف سريهاأوضع الراكب؛ ووضعت النا: والعرب تقول. خفيفة) انفصام(تربئة، واأللف من ) انفصام(

  :للراكب وضع؛ قال الشاعر
  ألفيتىن حمتمال بِذى أضع* إىن إذا ما كان يوم ذو فَزْع 

: وهو مثل قولك. أبغيتك الفتنة: ولو أعانوهم على ُبغائها لقلت. يبغوهنا لكم: املعىن} َيْبُغوَنكُُم الِْفْتنَةَ{: وقوله
  .أَحِلبىن واحلُبىن

  
  }َيقُولُ ائْذَن لِّي َوالَ َتفْتِنِّي أَال ِفي الِْفْتَنِة َسقَطُواْ َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِيَن َوِمْنُهْم مَّن { 
  

  }...َوِمنُْهْم مَّن َيقُولُ ائْذَن لِّي َوالَ تَفِْتنِّي{: وقوله
وهى  -يعىن الروم  -األصفر؟ هل لك ىف جِالد بىن : وذلك ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جلَد بن قيس

وإمنا مسى . ال، بل تأذن ىل، فأختلُف؛ فإىن رجل كِلف بالنساء أخاف فتنة بنات األصفر: غزوة تبوك، فقال جّد
األصفر ألن حبشيا غلب على ناحية الروم وكان له بنات قد أخذن من بياض الروم وسواد احلبشة فكن صفرا 

وقد ُعِذل املسلمون ىف غزوة تبوك وثقل . ىف التخلف عنك}  ِفي الِْفْتَنِة َسقَطُواْأَال{فقال اهللا تبارك وتعاىل . لُعسا
  .عليهم اخلروج لبعد الشقة، وكان أيضا زمان عسرة وأدرك الثمار وطاب الظل، فأحبّوا اإلقامة، فوبَّخهم اهللا

  ).وا ِفى َسبِيلِ اللِّه اثَّاقَلُتْميأّيها الِّذيَن آَمُنوا َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُمُ اْنِفُر: (فقال عز وجل
  ).لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التَّبعوك: (ووصف املنافقني فقال

  
ا فََترَبَُّصواْ ْن ِعنِدهِ أَْو بِأَْيدِيَنقُلْ َهلْ َترَبَُّصونَ بَِنآ إِالَّ إِْحَدى الُْحْسَنَيْينِ وََنْحُن نََترَبَُّص بِكُْم أَن ُيِصيَبكُُم اللَُّه بَِعذَابٍ مِّ{ 

  }إِنَّا َمَعكُْم مُّتََربُِّصونَ 
  

  }...قُلْ َهلْ تََربَُّصونَ بَِنآ إِالَّ إِْحَدى الُْحسَْنَيْينِ{: وقوله
وهو ىف كالمهم عالٍ . عند التاء خاصة) بل(و ) هل(والعرب تدغم الالم من . الظفَر أو الشهادة، فهما احلسنيان



فقرأها القراء على ذلك، وإمنا أستحبُّ ىف القراءة خاصَّة تبيان ذلك، ألهنما منفصالن . كثري؛ َهلْ تدرى، وهتَّْدرِى
ليسا من حرف واحد، وإمنا بىن القرآن على الترّسل والترتيل وإشباع الكالم؛ فتبيانه أحب إىلّ من إدغامه، وقد 

  .أدغم القّراء الكبار، وكلٌّ صواب
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }قُلْ أَنِفقُواْ طَْوعاً أَْو كَْرهاً لَّن ُيَتقَبَّلَ ِمنكُمْ إِنَّكُْم كُنُتْم قَْوماً فَاِسِقَني { 
  

  }...أَنِفقُواْ طَْوعاً أَْو كَْرهاً{: وقوله
كأنك وهو ىف الكالم مبنزلة إنْ ىف اجلزاء؛ . وهو أمر ىف اللفظ وليس بأمر ىف املعىن؛ ألنه أخربهم أنه لن يتقّبل منهم

ليس بأمر، إمنا هو على } استغِفر هلم أو ال تستغِفر هلم{ومثله . إنْ أنفقت طوعا أو كرها فليس مبقبول منك: قلت
  :ومثله قول الشاعر. تأويل اجلزاء

  لدينا وال َمقِْلّيةٌ إن تقلِّت* أسِيئ بنا أو أحسىن ال ملومةٌ 
  
 ْم إِالَّ أَنَُّهْم كَفَرُواْ بِاللَِّه وَبَِرسُوِلِه َوالَ يَأُْتونَ الصَّالَةَ إِالَّ َوُهْم كُسَالَى َوالَ ُينِفقُونَ إِالََّوَما َمَنَعُهْم أَن ُتقَْبلَ ِمْنُهْم َنفَقَاتُُه{ 

  }َوُهْم كَارُِهونَ 

  }...َوَما َمَنعَُهْم أَن ُتقَْبلَ ِمنُْهْم َنفَقَاُتُهمْ إِالَّ أَنَُّهْم كَفَُرواْ{: وقوله
. األوىل ىف موضع نصب) أن(و. ما منعهم أن تقبل منهم إال ذاك: رفع ألنه اسم للمنع؛ كأنك قلتىف موضع ) أهنم(

هذه فيها واو مضمرة، وهى مستأنفة ليس } َوما أرسلنا قَْبلََك ِمن الُْمْرَسِلَني إالّ إّنُهمْ لََيأْكُلُونَ{: وليست مبنزلة قوله
ما رأيت منهم رجال إال إنه لَُيْحِسن، وإالّ : ضا مكسورة؛ كما تقولولو مل يكن ىف جواهبا الالم لكانت أي. هلا موضع
ما رأيت منهم رجال إال هو يفعل : ىف موضعها فتصلح؛ وذلك قولك) هو(يعرِّف أهنا مستأنفة أن تضع . إنه حيسن

  .على استئناف إنّ) هو(فدلّت . ذلك
  
  }َما يُرِيدُ اللَُّه ِليَُعذَِّبُهْم بَِها ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوَتْزَهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم كَاِفُرونَ فَالَ تُْعجِْبَك أَْموَالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهمْ إِنَّ{ 
  

  }...فَالَ ُتْعجِْبَك أَمَْوالُُهْم َوالَ أَْوالَدُُهْم إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَعذِّبَُهْم بَِها ِفي الَْحَياةِ الدُّْنيَا{: وقوله
ألنه  -واهللا أعلم  -هذا معناه، ولكنه أخِّر ومعناه التقدمي . ال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم ىف احلياة الدنياف: معناه

َوَتْزَهَق أَنفُسُُهمْ {وقوله . ال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم فىاحلياة الدنيا إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا ىف اآلخرة: إمنا أراد
إمنا يريد اهللا ليعذهبم باإلنفاق : ولو جعلت احلياة الدنيا مؤّخرة وأردت. أنفسهم وهم كفّارأى خترج } َوُهْم كَاِفُرونَ

  .كرها ليعذهبم بذلك ىف الدنيا، لكان وجها حسنا
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }ُهْم َيْجَمُحونَ لَْو َيجُِدونَ مَلَْجئاً أَْو َمغَارَاٍت أَْو ُمدََّخالً لََّولَّْواْ إِلَْيِه َو{ 
  



  }...}أَْو َمَغارَاٍت{ -أى حرزا  -} لَوْ َيجُِدونَ َملَْجئاً{: وقوله
  .َسَربا ىف األرض: يريد} أَْو ُمدََّخالً{وهى الغِريان؛ واحدها غار ىف اجلبال 

  .اإلسراع: مسرعني؛ اجلمح ها هنا} لََّولَّْواْ إِلَْيِه َوُهمْ َيجَْمُحونَ{
  
  }َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت فَإِنْ أُْعطُواْ مِْنَها َرُضواْ َوإِن لَّْم ُيْعطَْواْ ِمنَها إِذَا ُهْم َيْسَخطُونَ  َوِمْنُهْم مَّن{ 
  

  }...َوِمنُْهْم مَّن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت{: وقوله
  .ال يقسم بالسَّوِيَّة: بعيبك، ويقولون: يقول

  .يعيبوا فلم} فَإِنْ أُْعطُواْ ِمنَْها َرُضواْ{
  .مث إن اهللا تبارك وتعاىل بيَّن هلم ملن الصدقات

  
الَْغارِِمَني َوِفي َسبِيلِ اللَِّه وَاْبنِ إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََرآِء َوالَْمَساِكنيِ َوالَْعاِمِلَني َعلَْيَها وَالُْمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوِفي الرِّقَابِ َو{ 

  }اللَِّه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم السَّبِيلِ فَرِيَضةً مَِّن 
  

  }...إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََرآِء{: وقوله
وهم أهل ُصفَّة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كانوا ال عشائر هلم، كانوا يلتمسون الفضل بالنهار، مث يأوون إىل 

  .مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهؤالء الفقراء
  .وهم السعاة} َوالَْعاِمِلَني َعلَْيَها{الطوَّافني على األبواب : }نيِوَالَْمَساِك{
  .وهم أشراف العرب، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطيهم ليجترَّ به إسالم قومهم} وَالُْمَؤلَّفَِة قُلُوُبُهْم{
  .رِكبهم ىف غري إفسادأصحاب الدَّْين الذين : }َوالْغَارِِمَني{يعىن املكاَتبني } َوِفي الرِّقَابِ{
  .املنقطَع به، أو الضيف: }وَاْبنِ السَّبِيلِ{اجلهاد : }َوِفي سَبِيلِ اللَِّه{
هو لك هبةً : وهو ىف الكالم مبنزلة قولك. جائز لو قرئ به) فريضة(والرفع ىف . نصب على القطع} فَرِيَضةً مَِّن اللَِّه{

  ... .صفني ونصفان، واملال بينكما ِشقَّ الَشعَرة وشقٌّوهبةٌ، وهو عليك صدقةً وصدقةٌ، واملال بينكما ن
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َن آَمنُواْ لُْمْؤِمنَِني َوَرْحَمةٌ لِّلَِّذيَوِمْنُهمُ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ النَّبِيَّ َويِقُولُونَ ُهَو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ لَّكُمْ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوُيْؤِمُن ِل{ 
  }ِمنكُْم وَالَِّذيَن ُيْؤذُونَ َرُسولَ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ 

  
  }...َوِمنُْهُم الَِّذيَن ُيْؤذُونَ النَّبِيَّ{: وقوله

 -صلى اهللا عليه وسلم  -إن هذا يبلِّغ حممدا : اجتمع قوم على َعيب النىب صلى اهللا عليه وسلم؛ فيقول رجل منهم
قُلْ أُذُنُ {فأنزل اهللا عز وجل . سامعة إذا أتياناه صّدقَنا، فقولوا ما شئتم} ُهَو أُذُنٌ{إمنا : }َويِقُولُونَ{فيقع بنا، فـ 

  .أى كما تقولون، ولكنه ال يصدّقكم، إمنا يصدِّق املؤمنني} َخْيرٍ لَّكُْم



ِللّذيَن ُهْم ِلرَبِّهِمْ {: وهو كقوله. ق املؤمننييصّد: }َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني{. يصدق باهللا: }ُيْؤِمُن بِاللَِّه{: وهو قوله
  .أى يرهبون رهبم} َيْرَهُبونَ
إن شئت } وَرْحمةٌ للِّذيَن آَمُنوا{وقوله . فمتصل مبا قبله} والِّذيَن ُيْؤذُونَ َرُسولَ اللِّه لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم{:وأما قوله

قل أذن أفضل لكم؛ : كقوله) قُلْ أُذُنٌ َخْيٌر لَكُْم: (وقد يقرأ .وإن شئت رفعتها أتبعتها األذن، خفضتها تتبعها خلري
أذنٌ : (أذن صالح لكم، وإذا قلت: فكأنك قلت) خري(إذا خفض فليس على معىن أفضل؛ إذا خفضت ) َخيْر(و

ولو نصبت الرمحة على غري . إال رفعا) خري(وال تكون الرمحة إذا رفعت . أذن أصلح لكم: ، فإنك قلت)خري لكم
إِنا َزّيّنا السََّماَء الّدْنَيا بِزِيَنةٍ {: وهو كقوله. يفعل ذلك) يؤمن باهللا ويؤمن للمؤمنني، ورمحةً: (ذا الوجه كان صواباه

  .}َوِحفْظاً. الْكََواِكبِ
  
  }نِنيَ َيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم ِليُْرُضوكُْم وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن يُْرُضوُه إِن كَاُنواْ ُمْؤِم{ 
  

  }...وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن يُْرُضوُه{: وقوله

ما شاء اهللا وشئُت؛ إمنا يقصد باملشيئة : مبنزلة قولك -واهللا أعلم  -يرضومها؛ ألن املعىن : ومل يقل) يرضوه(وّحَد 
وإن ، أعتقك اهللا وأعتقُتك قد: تعظيم هللا مقّدم قبل األفاعيل؛ كما تقول لعبدك" ماشاء اهللا: "قصُد الثاىن، وقوله

  :كقوله: يرضومها فاكتفيت بواحد: شئت أردت
  

  دك راض والرأى خمتلف* حنن مبا عندنا وأنت مبا عنـ 
  .راضون: ومل يقل

  
  }كَاُنواْ ُمْجرِِمَني  الَ َتعَْتِذرُواْ قَْد كَفَرُْتْم َبْعدَ إِميَانِكُْم إِن نَّْعُف َعن طَآِئفٍَة مِّْنكُْم ُنَعذِّْب طَآِئفَةً بِأَنَُّهْم{ 
  

  }...إِن نَّْعُف َعن طَآِئفٍَة مِّْنكُْم نَُعذِّْب طَآِئفَةً{: وقوله
والطائفة واحد واثنان، وإمنا نزل ىف ثالثة نفر استهزأ رجالن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقرآن، وضحك 

ولَْيشَْهْد {وقد جاء . يعىن املستهزئَنيِ} نَُعذِّْب طَآِئفَةً{اك يعىن الواحد الضح} إِن نَّْعُف َعن طَآِئفٍَة{إليهما آخر، فنزل 
  ".ُيَعذّب طائفَة... إن ُيْعَف"و". إن ُيْعَف عن طائفة منكم ُتَعذّب طائفةٌ: "ويقرأ. يعىن واحدا} َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ

  
  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ُت َبْعُضُهْم مِّن َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالْمُنكَرِ َويَْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِف َوَيقْبُِضونَ أَْيِدَيُهْم َنُسواْ اللَّهَ الْمَُناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَا{ 
  }فََنِسَيُهمْ إِنَّ الْمَُناِفِقَني ُهُم الْفَاِسقُونَ 

  
  }...َويَقْبُِضونَ أَْيِديَُهْم{: وقوله

  .عليه وسلم ميسكون عن النفقة على النىب صلى اهللا



فَاْسَتْمَتْعُتمْ بَِخالَِقكُْم كََما كَالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم كَانُواْ أََشدَّ ِمنكُْم قُوَّةً َوأَكْثََر أَمَْواالً َوأَْوالَداً فَاْسَتْمَتعُواْ بَِخالِقهِْم { 
أُْولَاِئكَ َحبِطَْت أَْعمَالُُهْم ِفي الدْنَيا َواآلِخَرِة َوأُْولَِئَك ُهمُ  اْسَتمَْتَع الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم بَِخالَِقهِْم َوُخضُْتْم كَالَِّذي خَاُضواْ

  }الَْخاِسُرونَ 
  

  }...كَالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم{: وقوله
  .أى فعلتم كأفعال الذين من قبلكم

  .رةرضوا بنصيبهم ىف الدنيا من أنصبائهم ىف اآلخ: يقول. }فَاْسَتْمَتُعواْ بَِخالِقهِْم{: وقوله
  .أى أردمت ما أراد الذين من قبلكم} فَاْسَتْمَتْعُتْم{: وقوله
  .كخوضهم الذى خاضوا: يريد} َوُخضُْتْم كَالَِّذي خَاضُواْ{: وقوله

  
الُْمْؤَتِفكَاِت أََتتُْهْم ُرُسلُُهمْ أَلَْم يَأْتِهِْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْومِ إِْبَراهِيَم وِأَْصَحابِ َمْدَيَن َو{ 

  }بِالَْبيِّنَاِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم َولَاِكن كَاُنواْ أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 
  

  }...وَالُْمْؤتَِفكَاتِ أَتَْتُهْم ُرُسلُُهْم{: وقوله
والُْمْؤتَِفكَةَ {: ُجمعوا بالتاء على قوله. ةإهنم أصحاب لوط خاصَّ: ويقال. إهنا قََريات قوم لوط وهود وصاحل: يقال
قتلت الفُدَيكات، نسبوا إىل : على الِشَيع والطوائف؛ كما قيل} َوالْمُْؤَتِفكَاِت أََتْتُهْم{وكأنّ مجعهم إذ قيل . }أَْهَوى

  .رئيسهم أىب فديك
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
الُْمْؤِمَناِت َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اَألنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمنَِني َو{ 

  }َورِضَْوانٌ مَِّن اللَِّه أَكَْبُر ذاِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيمُ 
  

  }...َورِضَْوانٌ مَِّن اللَِّه أَكْبَُر{: وقوله

عن أن يُْنَسق على ما قبله وهو مما قد وعدهم اهللا تبارك وتعاىل، ولكنه أوثر بالرفع لتفضيله؛ رفع باألكرب، وُعِدل 
  .قد وصلتك بالدراهم والثياب، وُحْسُن رأىي خري لك من ذلك: كما تقول ىف الكالم

  
إِْسالَِمهِْم َوَهمُّواْ بَِما لَْم يََنالُواْ َوَما َنقَُمواْ إِالَّ أَنْ أَغَْناُهمُ  َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُواْ َولَقَْد قَالُواْ كَِلَمةَ الْكُفْرِ َوكَفَُرواْ بَْعَد{ 

ْم ِفي يماً ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَما لَُهاللَُّه َوَرسُولُُه ِمن فَْضِلِه فَإِن َيُتوُبواْ َيُك خَْيراً لَُّهْم َوإِن َيَتَولَّْوا يَُعذِّبُْهُم اللَُّه َعذَاباً أَِل
  }اَألْرضِ ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصريٍ 

  
  }...َوَما َنقَمُواْ إِالَّ أَنْ أَغَْناُهمُ اللَُّه{: وقوله

: هذا تعيري هلم؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قَِدم على أهل املدينة وهم حمتاجون، فأَثْرَوا من الغنائم، فقال
  .بىف موضع نص) أنْ(وما نقموا إال الِغىن فـ 



  
َخُرونَ مِْنُهْم َسِخرَ اللَُّه الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن الَ َيجُِدونَ إِالَّ جُْهَدُهْم فََيْس{ 

  }ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ 
  

  }...الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني{: وقوله
  ).والُْمطَّهِّرِيَن(، )ومن َيطَّوَّعْ َخيْرا(وكذلك . املتطوعني فأدغم التاء عند الطاء فصارت طاء مشددة: به يراد

تنقُّصُهم؛ وذلك أن النىب صلى اهللا عليه وسلم حثّ الناس على الصدقة، فجاء عمر بصدقة؛ وعثمان : وملزهم إياهم
عليه وسلم؛ مث جاء رجل يقال له أبو ُعقَيل بصاع من متر،  بن عفّان بصدقة عظيمة، وبعض أصحاب النىب صلى اهللا

ما أخرج هؤالء صدقاهتم إال رِياء، وأما أبو عقيل فإمنا جاء بصاعه لُيذْكر بنفسه، فأنزل اهللا تبارك : فقال املنافقون
. }َوالَِّذيَن الَ َيجُِدونَ إِالَّ جُْهَدُهْم{املهاجرين  يعىن} الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت{: وتعاىل

  .واجلُْهد لغة أهل احلجاز والُوْجد، ولغة غريهم اجلَْهد والَوْجد. يعىن أبا ُعقَيل
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
وجِ فَقُلْ لَّن َتخُْرُجواْ َمِعيَ أََبداً َولَن تُقَاِتلُواْ َمِعَي َعدُّواً إِنَّكُْم فَإِن رَّجََعَك اللَُّه إِلَى طَآِئفٍَة مِّنُْهْم فَاْستَأْذَنُوَك ِللُْخُر{ 

  }َرِضيُتْم بِالْقُُعودِ أَوَّلَ َمرٍَّة فَاقُْعدُواْ َمَع الْخَاِلِفَني 
  

  }...فَاقُْعدُواْ َمَع الْخَاِلِفَني{: وقوله
عبد خالف، وصاحب : ويقال. فن ىف البيت فال يربحنالالتى خيلُ: من الرجال، خلوف وخالفون، والنساء خوالف

  .إذا كان خمالفا: خالف
  
َن كَفَُرواْ مِْنُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم َوَجآَء الُْمَعذُِّرونَ ِمَن اَألْعرَابِ ِليُْؤذَنَ لَُهْم َوقََعَد الَِّذيَن كَذَُبواْ اللََّه َوَرسُولَُه سَُيِصيبُ الَِّذي{ 
{  

  }...مَُعذُِّرونََوَجآَء الْ{: وقوله
  

مشّددة، كما قيل ) ذاال(وهو ىف املعىن املعتذرون، ولكن التاء أدغمت عند الذال فصارتا مجيعا . وهم الذين هلم ُعذْر
 -ملن فتح اخلاء، كذلك فتحت العني ألن إعراب التاء صار ىف العني؛ كانت ) خيَصِّمونَ(وهو مثل . يذّكَّرون ويذَّكَّر

: وأما املعذِّر على جهة املُفَعِّل فهو الذى يعتذر بغري عذر؛ حّدثنا حممد قال حّدثنا الفراء قال. روناملعتذ -واهللا أعلم 
وأبو حفص اخلرَّاز عن ُجَويرب عن الضحاك عن ، وحّدثىن أبو بكر بن َعيَّاش عن الكلّىب عن أىب صاحل عن ابن عباس

الذى قد بلغ أقصى : رين؛ ذهب إىل من يعتذر بغري عذر، واملُْعِذرلعن اهللا املعذِّ: ، وقال)املُْعِذرون: (ابن عباس أنه قرأ
  :قال اهللا تبارك وتعاىل ىف الذى ال عذر له. واملعتذر قد يكون ىف معىن املُْعِذر، وقد يكون ال عذر له. العذر

  .}َيعَْتِذُرونَ إِلَْيكُمْ إِذَا َرَجعُْتْم إِلَيْهِْم{
  



اً أَالَّ آ أََتْوَك ِلَتْحِملَُهْم قُلَْت الَ أَجُِد َمآ أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َتَولَّْوا وَّأَْعُينُُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّْمعِ حََزنَوالَ َعلَى الَِّذيَن إِذَا َم{ 
  }َيجُِدواْ َما ُيْنِفقُونَ 

  
  }...َحَزناً أَالَّ َيجُِدواْ{: وقوله

حزنا أن ليس : كأنك قلت) ليس(ىف مذهب ) ال(ىف موضع نصب بأن، ولو كانت رفعا على ان جيعل ) َيجِدُوا(
  .}وَحِسبُوا أَنْ الَ َتكُونَ ِفْتنَةٌ{: وقوله. }أَفَالَ َيَرْونَ أَنْ الَ يَْرجُِع إلَيْهْم قَْوالً{: قوله. جيدون ما ينفقون، ومثله

  .وتنصبه) ال(فلك أن ترفع الفعل الذى بعد ) ال(فيه ىف موضع ) ليس(وكلّ موضع صلحت 
  )التوبة ( الواردة يف آيات سورة  املعاين

أَْخَبارِكُْم َوسََيَرى اللَُّه َعَملَكُْم  َيعَْتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرَجعُْتْم إِلَْيهِْم قُل الَّ َتْعَتِذُرواْ لَن نُّْؤِمَن لَكُْم قَْد َنبَّأََنا اللَُّه ِمْن{ 
  }وَالشََّهاَدِة فَُينَبِّئُكُم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ  َوَرسُولُُه ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ

  
  }...يَْعَتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرجَْعُتْم إِلَيْهِْم{: وقوله
  :وقال لَبِيد ىف معىن االعتذار باألعذار إذا جعلهما واحدا. ال عذر لكم) الَ َتعَْتِذرُوا: (مث قال

  ِمشا وجها وال حتلقا الشعروال خت* وقُوما فقوال بالذى قد علمتما 
  وَمْن يبكِ حوال كامال فقد اعتذر* إىل احلول مث اسُم السالم عليكما 

  .فقد أعذر: يريد
  
  }ِليٌم َحِكيٌم اَألعَْرابُ أََشدُّ كُفْراً َونِفَاقاً َوأَْجَدُر أَالَّ َيْعلَُمواْ ُحُدوَد َمآ أَنَزلَ اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه وَاللَُّه َع{ 
  
  }...اَألْعرَاُب أََشدُّ كُفْراً َونِفَاقاً{: ولهوق

  .أحرى، وأخلق: كقولك) أجدر(و. نزلت ىف طائفة من أعراب أََسد وغَطَفان وحاضرى املدينة
والكالم الذى قبلها مكتفٍ مبا خَفَضه أو ) أن(وكل موضع دخلت فيه . نصب) أن(موضع } وَأَْجَدُر أَالَّ َيْعلَُمواْ{

أتيتك أّنك حمسن، وقمت أنك مسىء، وثََبتُّ عنك أنك صديق : ىف موضع نصب؛ كقولك) أن(رفعه أو نصبه فـ 
املصدر فيكون نصبا؛ أال ترى أنك ) أن(ىف موضع نصب؛ ألنك تضع ىف موضع ) أن(وقد تبني لك أن . وصاحب
  .وكذلك واآلخران. أتيتك إحساَنك، فدلّ اإلحسان بنصبه على نصب أن: تقول

قبيح؛ ألن أخلق وأجدر يطلنب االستقبال من ) أن(فإن وضعك املصدر ىف موضع } ْجَدرُ أَالَّ َيْعلَُمواَْوأَ{: وأما قوله
ىف ) أن(و. مصدرا مل يتّبني استقباله، فذلك قبح) أن(تبني املستقبل، وإذا وضعت مكان ) أن(األفاعيل فكانت بـ 

: بالنصب، وال يصلح أن تقول) أن(على  أظن أنك قائم فتقضى: موضع نصب على كل حال؛ أال ترى أنك تقول
  ).أن(وأجدر وما يتصرف منهن ىف ) وجدير(أظن قيامك، فأظن نظري خلليق ولعسى 

  
  }ُه َسمِيٌع َعِليٌم َوِمَن اَألْعرَابِ َمن يَتَِّخذُ َما ُينِفُق َمْغَرماً َوَيتََربَُّص بِكُُم الدََّواِئَر َعلَْيهِْم َدآِئَرةُ السَّْوِء َواللَّ{ 
  



  }...وََيَترَبَُّص بِكُُم الدََّواِئَر{: وقوله
  .املوت والقتل: يعىن

وقد . هو وجه الكالم، وقراءة أكثر القرَّاء) السوء(وفتح السني من } َعلَيْهِْم َدآِئَرةُ السَّْوِء{: يقول اهللا تبارك وتعاىل
فإنه أراد املصدر من سؤته سوءا " لسَّوءدائرة ا: "ها هنا وىف سورة الفتح، فمن قال: رفع جماهد السني ىف موضعني

وال جيوز . عليه دائرة البالء والعذاب: َومن رفع السني جعله امسا؛ كقولك. ومساءة وَمسَائية وسوائية، فهذه مصادر
هذا رجلُ : ألنه ضّد لقولك} وظننُتْم ظَنَّ السَّوْء{: وال ىف قوله} ما كان أبوِك امَرأَ َسوْء{: ضم العني ىف قوله

  .فليس للسوء ها هنا معىن ىف عذاب وال بالء، فيضم. دق، وثوبُ صدقِص
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
لَُهمْ  َوَرُضواْ َعْنُه َوأََعدَّ َوالسَّابِقُونَ األَوَّلُونَ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن َواَألْنصَارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهم بِإِْحَسانٍ رَِّضَي اللَُّه َعْنُهْم{ 

  }َجنَّاتٍ َتْجرِي َتْحتََها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً ذاِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيُم 
  

  }...وَالسَّابِقُونَ اَألوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن وَاألَْنَصارِ{: وقوله

: َيتبعهم قوله )األنصار(وإن شئت رفعت . من املهاجرين ومن األنصار: إن شئت خفضت األنصار تريد
. من أحسن من بعدهم إىل يوم القيامة): والذين أتبعوهم بإحسان: (، وقد قرأها احلسن البصرّى)والسابقون(

  .مبا عاد من ذكرهم ىف قوله رضى اهللا عنهم) السابقون والذين اتبعوهم(ورفعت 
  
َمِديَنِة َمَردُواْ َعلَى النِّفَاقِ الَ َتْعلَُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم َسنَُعذُِّبُهم مَّرََّتْينِ َوِممَّْن َحْولَكُْم مَِّن اَألْعرَابِ ُمَناِفقُونَ َوِمْن أَْهلِ الْ{ 

  }ثُمَّ يَُردُّونَ إِلَى َعذَابٍ َعِظيمٍ 
  

  }...َوِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َمَردُواْ َعلَى النِّفَاقِ{: وقوله
  .متردوا: وَمَرنوا عليِه َمُرووا عليه؛ كقولك

  .فقال بالقتل وعذاب القرب. }َسُنَعذُِّبُهم مَّرََّتْينِ{: ولهوق
  
  }اللََّه غَفُوٌر رَّحِيٌم َوآَخُرونَ اعَْتَرفُواْ بِذُنُوبِهِمْ َخلَطُواْ َعَمالً صَاِلحاً َوآَخرَ َسيِّئاً َعَسى اللَُّه أَن َيُتوَب َعلَْيهِمْ إِنَّ { 
  

  }...َخلَطُواْ َعَمالً صَاِلحاً{: وقوله
  .العمل الصاحل توبتهم من ختلَفهم عن غزوة َتُبوَك: ويقال. خرجوا إىل بدر فشهدوها: يقول

وكان هؤالء قد أوثقوا أنفسهم . عسى من اهللا واجب إن شاء اهللا} َعَسى اللَُّه{ختلّفهم يوم تبوك : }َوآَخرَ َسيِّئاً{
يا رسول اهللا خذ أموالنا شكرا : ا نزلت قالوابسََوارِى املسجد، وحلفوا أال يفارقوا ذلك حىت تنزل توبتهم، فلّم

  :فأنزل اهللا عز وجل. ال أفعل حىت ينزل بذلك علىَّ قرآن: لتوبتنا، فقال
  .}ُخذْ ِمْن أَْموَاِلهِمْ َصَدقَةً{: قوله
  



  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }ْم بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصلَاوَتك َسكٌَن لَُّهْم َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم ُخذْ ِمْن أَمَْوالِهِْم َصَدقَةً ُتطَهِّرُُهْم َوُتزَكِّيهِ{ 
  

  }...ُخذْ ِمْن أَْموَاِلهِمْ َصَدقَةً{: وقوله
  .فأخذ بعضا

وتطمئن بأن قد استغفر فهم، فإن استغفارك هلم تسكن إليه قلوهبم، : }تُطَهُِّرُهْم َوُتَزكِّيهِْم بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِْم{: مث قال
  .والصالة أكثر). صلواتك(وقد قرئت . تاب اهللا عليهم

  
  }َوآَخُرونَ مُْرَجْونَ َألْمرِ اللَِّه إِمَّا يَُعذِّبُُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ { 
  

  }...َوآَخُرونَ ُمْرَجْونَ ألَْمرِ اللَِّه{: وقوله
ال : ؟ قالوا"ما عذركم: "ختلَّفوا عن النىب صلى اهللا عليه وسلم ىف غزوة تبوك، فلما رجع قال هم ثالثة َنفَرٍ مسمَّون،

  .عذر لنا إال اخلطيئة، فكانوا موقوفني حىت نزلت توبتهم ىف
  
حَاَرَب اللََّه َوَرسُولَُه ِمن قَْبلُ َولََيْحِلفُنَّ َوالَِّذيَن اتََّخذُواْ َمْسجِداً ضَِراراً َوكُفْراً َوَتفْرِيقاً َبْيَن الُْمْؤِمنَِني َوإِْرَصاداً لَِّمْن { 

  }إِنْ أَرَْدَنا إِالَّ الُْحسَْنى َواللَُّه َيْشَهدُ إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 
  

  }...وَالَِّذيَن اتََّخذُواْ َمْسجِداً ِضرَاراً{: وقوله
. جد قباء أول مسجد بىن على التقوىومس. هم بنو عمرو بن عوف من األنصار، بَنوا مسجدهم ضرارا ملسجد قَُباَء

  .فلمَّا قِدم النىب صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك أمر بإحراق مسجد الشقاق وهدمه
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ِفيِه ِفيِه رِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَن َيتَطَهَّرُواْ َواللَّهُ  الَ تَقُْم ِفيِه أََبداً لََّمْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ أَن َتقُوَم{ 

  }ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن 
  

  }...الَ َتقُْم ِفيِه أََبداً{: وقوله
 مث. }لََّمْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ أَن َتقُوَم ِفيِه{: مث انقطع الكالم فقال. يعىن مسجد بىن عمرو

  .والثانية َرفَعت الرجال) تقوم: (األوىل صلة لقوله) فيه رجال: (قال
  }...أُسَِّس{: وقوله

  .وخييَّل إىلّ أىن قد مسعتها ىف القراءة. وجيوز أساس، وآساس) أُسَِّس(و
  
  }ْم وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم الَ يََزالُ ُبْنيَاُنُهمُ الَِّذي َبنَْواْ رِيَبةً ِفي قُلُوبِهِْم إِالَّ أَن َتقَطََّع قُلُوُبُه{ 



  
  }...الَ َيزَالُ بُْنَياُنُهُم{: وقوله

) إىل أن َتقَطَّع(وقرأ احلسن . إال أن ميوتوا: معناه) ُتقَطَّع(و ) إال أن َتقَطَّع(شكّا : يقال) رِيَبةً(يعىن مسجد النفاق 
  .بضم التاء) إال أن تقطع(حجة ملن قال ) لوُبهمولو قُطِّعت ق(وهى ىف قراءة عبداهللا . مبنزلة حتَّى، أى حىت َتقَطَّع

  
ِه فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ َوْعداً َعلَْيِه إِنَّ اللََّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنفُسَُهْم َوأَمَْوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَّجنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَّ{ 

الْفَْوُز يلِ َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْستَْبِشرُواْ بَِبيِْعكُُم الَِّذي بَاَيْعُتمْ بِِه َوذَِلَك ُهَو َحقّاً ِفي التَّْوَراِة وَاإلِْنجِ
  }الَْعظِيُم 

  
  }...فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ{: وقوله

  ).فََيقُْتلون وُيقَْتلون(: وقراءة العوام. قراءة أصحاب عبداهللا يقّدمون املفعول به قبل الفاعل
علىَّ ألف درهم ِعّدةً صحيحةً، وجيوز : وهو كقولك} بِأَنَّ لَُهُم الَّجنَّةَ{: خاج من قوله} َوْعداً َعلَْيِه َحقّاً{: وقوله

  .الرفع لو قيل
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ونَ الرَّاِكُعونَ السَّاجِدونَ اآلِمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوالنَّاُهونَ َعنِ الُْمنكَرِ التَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُح{ 

  }َوالَْحاِفظُونَ ِلُحدُوِد اللَِّه وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني 
  

  }...التَّاِئُبونَ الَْعابُِدونَ{: وقوله

ىف " التائبني العابدين"ى ىف قراءة عبداهللا وه. استؤنفت بالرفع لتمام اآلية قبلها وانقطاع الكالم، فحسن االستئناف
ىف موضع نصب على ) التائبني(وجيوز أن يكون . اشترى من املؤمنني التائبني: موضع خفض؛ ألنه نعت للمؤمنني

  :املدح؛ كما قال
  ُسّم الُعَداة وآفَةُ اجلُْزرِ* ال َيْبَعَدنْ قومى الذين ُهم 

  األْزر والطّيبَني معاِقَد* النازلني بكل معَترك 
  
  }ٍء َعِليٌم َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضلَّ قَْوماً بَْعَد إِذْ َهَداُهْم حَتَّى ُيَبيَِّن لَُهم مَّا َيتَّقُونَ إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْي{ 
  

  }...َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضلَّ قَْوماً َبْعدَ إِذْ َهَداُهْم{: وقوله
وسلم عّمن مات من املسلمني وهو يصلّى إىل القبله األوىل، ويستحلّ اخلمر قبل  سأل املسلمون النىبّ صلى اهللا عليه

َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضلَّ قَْوماً َبْعدَ إِذْ {: يا رسول اهللا أمات إخواننا ُضالَّال؟ فأنزل اهللا تبارك وتعاىل: حترميها، فقالوا
  .ليسوا بضالل ومل يصرفوا عن القبلة األوىل، ومل ينزل عليهم حترمي اخلمر: ليقو} َهَداُهْم حَتَّى ُيَبيَِّن لَُهم مَّا َيتَّقُونَ

  
ا كَاَد يَزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ لَقَدْ َتاَب اهللا َعلَى النَّبِيِّ َوالْمَُهاجِرِيَن َواَألنَصارِ الَِّذيَن اتََّبعُوُه ِفي َساَعِة الُْعسَْرِة ِمن َبْعِد َم{ 



  }لَْيهِْم إِنَّهُ بِهِمْ َرُءوٌف رَِّحيمٌ مِّْنُهْم ثُمَّ تَاَب َع
  

  }...لَقَْد تَاَب اهللا َعلَى النَّبِيِّ وَالُْمهَاجِرِيَن وَاألَنصَارِ{: وقوله
  }...ِمن َبْعِد َما كَادَ َيزِيغُ{: وقوله

} ا منهمعسى أن يكونوا خري{: امسا مثل الذى ىف قوله) كاد يزيِغ(جعل ىف ) كاد يزيغ: (قال] من). [كاد تزيغ(و
ال حيل لك النساء {و } لن ينالَ اَهللا حلوُمهَا{: به ارتفعت القلوب مذكّرا؛ كما قال اهللا تبارك وتعاىل) يزيغ(وجعل 
وهو وجه } نريد أن نأكل ِمنها وتطمئن قلوبنا{: جعل فعل القلوب مؤّنثا؛ كما قال) تزيغ(ومن قال } من بعد

  .اع مذكر أو مؤنث فإن شئت أنّثت فعله إذا قدمته، وإن شئت ذكَّرتهوكل فعل كان جلم) يطمئن(الكالم، ومل يقل 
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َملَْجأَ  ُهْم َوظَنُّواْ أَن الََّوَعلَى الثَّالَثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُواْ َحتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيهُِم اَألْرُض بَِما َرحَُبْت َوَضاقَْت َعلَيْهِْم أَنفُُس{ 

  }ِمَن اللَِّه إِالَّ إِلَْيِه ثُمَّ َتاَب َعلَيْهِْم ِلَيتُوُبواْ إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَّحِيُم 
  

  }...َوَعلَى الثَّالَثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُواْ{: وقوله
  .وهم كعب بن مالك، وبالل بن أَُميَّة، وُمرَارة

  
َك َمْن َحوْلَُهْم مَِّن اَألعَْرابِ أَن يََتَخلَّفُواْ َعن رَُّسولِ اللَِّه َوالَ َيْرغَبُواْ بِأَْنفُِسهِْم َعن نَّفِْسِه ذاِلَما كَانَ َألْهلِ الَْمِديَنِة َو{ 

َر َوالَ َينَالُونَ ِمْن َعُدوٍّ نَّْيالً ابِأَنَُّهْم الَ ُيِصيُبُهْم ظََمأٌ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمْخَمَصةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالَ يَطَأُونَ َمْوِطئاً َيغِيظُ الْكُفَّ
  }إِالَّ كُِتَب لَُهْم بِِه َعَملٌ َصاِلٌح إِنَّ اللََّه الَ ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنِنيَ 

  
  }...َوالَ َيطَأُونَ َمْوِطئاً{: وقوله

  .ىف ذهاهبم وجميئهم إال كتب هلم} وال يقطعون واديا{يريد باملوطئ األرض 

ِليُنِذرُواْ قَْوَمُهْم إِذَا َرَجُعواْ لُْمْؤِمُنونَ ِلَينِفرُواْ كَآفَّةً فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلِّ ِفْرقٍَة مِّْنُهْم طَآِئفَةٌ لَِّيَتفَقَُّهواْ ِفي الدِّينِ َوَوَما كَانَ ا{ 
  }إِلَيْهِْم لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ 

  
  }...ةًَوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَينِفُرواْ كَآفَّ{: وقوله

ملّا ُعيَّر املسلمون بتخلفهم عن غزوة َتبوَك جعل النىب صلى اهللا عليه وسلم يبعث السريَّة فينفرون مجيعا، ليبقى النىب 
مجيعا ويتركوك : يعىن} وََما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَينِفرُواْ كَآفَّةً{: صلى اهللا عليه وسلم وحده، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل

  .وحدك
ليتفقّه الباقون الذين ختلَّفوا وحيفظوا، قومهم ما } ِمن كُلِّ ِفْرقٍَة مِّْنُهْم طَآِئفَةٌ{فهالَّ نفر : معناه} فَلَْوالَ َنفََر{ :مث قال

  .نزل على النىب صلى اهللا عليه وسلم من القرآن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أعراب أََسد قِدموا على : وقد قيل فيها. ليفقهوهم: يقول} َولُِينِذُرواْ قَْوَمُهْم{



فهالّ نفر منهم طائفة مث : يقول} فَلَْوالَ َنفََر{: املدينة، فغلت األسعار وملئوا الطرق بالَعِذرات، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل
  .رجعوا إىل قومهم فاخربوهم مبا تعلّموا

  
  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ِقنيَ واْ قَاِتلُواْ الَِّذيَن َيلُوَنكُْم مَِّن الْكُفَّارِ َولَْيجُِدواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَّياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُن{ 
  

  }...َيلُوَنكُْم مَِّن الْكُفَّارِ{: وقوله
  .األقرب فاألقرب: يريد
  
  }أَيُّكُْم زَاَدْتُه َهاِذِه إَِمياناً فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنواْ فََزاَدتُْهْم إَِمياناً َوُهمْ َيسَْتْبِشُرونَ  َوإِذَا َمآ أُنزِلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم مَّن َيقُولُ{ 
  

  }...وَإِذَا َمآ أُنزِلَْت سُوَرةٌ فَِمْنُهْم مَّن َيقُولُ{: وقوله

فأما الذين آمنوا فزادهتم {تعاىل هل زادتكم هذه إميانا؟ فأنزل اهللا تبارك و: املنافقني يقول بعضهم لبعض: يعىن
  .واملرض ها هنا النفاق} وأما الذين ىف قلوهبم مرض فزادهتم رِْجساً إىل رِجسهم...إميانا
  
  } أََوالَ َيَرْونَ أَنَُّهمْ ُيفَْتُنونَ ِفي كُلِّ َعامٍ مَّرَّةً أَْو مَرََّتْينِ ثُمَّ الَ َيتُوُبونَ َوالَ ُهْم َيذَّكَُّرونَ{ 
  

  }...أََوالَ َيَروْنَ{: وقوله
ذلك "أَال ترى للقوم وللواحد كالتعجب، وكما قيل : العرب تقول" أو ال ترى أَهنم"ىف قراءة عبداهللا . بالتاء) وّيروا(

  ).اال ترون(و) أَال ترى(وكذلك " أزكى هلم، وذلكم
  

  )التوبة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َر بَْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ َهلْ يََراكُْم مِّْن أََحٍد ثُمَّ انَصَرفُواْ َصَرفَ اللَُّه قُلُوَبُهم بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َوإِذَا َمآ أُنزِلَْت ُسوَرةٌ نَّظَ{ 

  }َيفْقَُهونَ 
  

  }...وَإِذَا َمآ أُنزِلَْت سُوَرةٌ{: وقوله
  .فإن هلم القيام قامواأن قمتم، } َهلْ يََراكُْم مِّْن أََحٍد{فيها ذكرههم وَعيْبهم قال بعضهم لبعض 

  .دعاء عليهم} ثُمَّ انَصَرفُواْ صََرَف اللَُّه قُلُوَبُهم{: فذلك قوله
  
  } لَقَدْ َجآَءكُمْ َرسُولٌ مِّْن أَنفُِسكُْم عَزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم حَرِيٌص َعلَْيكُمْ بِالُْمْؤِمنِنيَ َرُءوٌف رَِّحيٌم{ 
  

  }...مِّْن أَنفُِسكُْم لَقَْد َجآَءكُْم َرُسولٌ{: وقوله
  .}مِّْن أَنفُِسكُْم{فذلك قوله . مل يبق بطن من العرب إالّ وقد ولدوه: يقول



عزيزا عليه ما عنتم : ولو كان نصبا. عزيزعليه َعَنُتكم: ىف موضع رفع؛ معناه) ما(} َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم{: وقوله
  .واحلرص الشحيح أن يدخلوا النار. جاءكم كذلكحريصا رءوفا رحيما، كان صوابا، على قوله لقد 

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )يونس ( سورة 

ُهْم قََدَم ِصْدقٍ عِنَد رَبِّهِْم قَالَ أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً أَنْ أَْوَحيَْنآ إِلَى َرُجلٍ مِّْنُهْم أَنْ أَنِذرِ النَّاَس وََبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنواْ أَنَّ لَ{ 
  }اِفُرونَ إِنَّ َهاذَا لََساِحٌر مُّبِنيٌ الْكَ
  

  }...أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً أَنْ أَْوَحْينَآ{: وقوله
أن : ومعها فعل) أن(وكذلك أكثر ما جاء ىف القرآن إذا كانت } أَنْ أَْوَحيَْنآ{، ومرفوعها )كان(بـ ) عجبا(نصبت 

  .الفعل كان صوابامنصوبة ورفعوا ) أن(، ولو جعلوا )أن(جيعلوا الرفع ىف 
  
َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت بِالِْقْسطِ  إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم َجِميعاً َوْعدَ اللَِّه َحقّاً إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه ِلَيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنواْ{ 

  }ا كَاُنواْ َيكْفُُرونَ َوالَِّذيَن كَفَُرواْ لَُهْم َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَِليمٌ بَِم
  

  }...إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم َجِميعاً َوْعَد اللَِّه َحقّاً{: وقوله
احلقُّ عليك : ولو كان رفعا كما تقول. خبروجه منهما} َوْعَد اللَِّه َحقّاً{، ونصبت قوله )إليه(رفعت املرجع بـ 

  .اكان صواب) وعد اهللا حق(ولو استؤنف . واجب وواجباً كان صوابا
) وعد اهللا(ونُرى أنه جعلها امسا للحق وجعل . وقد فتحها بعض القّراء. مكسورة ألهنا مستأنفة) إنه َيْبَدأ اخلَلَْق(

  :ىف موضع رفع؛ كما قال الشاعر) أنه(؛ فـ "حقّا أَنه يبدأ اخللق: "مث قال) إليه مرجعكم(متصال بقوله 
  ى الثريا رِقيُبهاُبثَْيَنة أو يلق* أحقّا عباد اهللا أن لست القيا 

  :وقال اآلخر
  علىَّ وقد أعييت عادا وتّبعا* أحقا عباد اهللا ُجرْأَةُ حملق 

  
ا َخلََق اللَُّه ذاِلكَ إِالَّ ُهَو الَِّذي جََعلَ الشَّْمسَ ِضَيآًء وَالْقََمَر نُوراً َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُمواْ َعَدَد السِّنَِني وَالِْحسَاَب َم{ 
  }قِّ ُيفَصِّلُ اآليَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ بِالَْح

  }...جََعلَ الشَّْمَس ضَِيآًء َوالْقََمرَ ُنوراً َوقَدََّرُه َمنَازِلَ{: وقوله
وإن شئت جعلت التقدير هلما . فإن شئت جعلت تقدير املنازل القمر خاّصة ألنّ به نعلم الشهور. وقّدرمها: ومل يقل

  :ن صاحبه كما قال الشاعرمجيعا، فاكتفى بذكر أحدمها م
  بريئا ومن ُجولِ الطَوّى رماىن* رماىن بأمرٍ كنُت منه ووالدى 

  .أن يرضومها: ومل يقل} واهللا ورسولُه أََحقُّ أَن ُيْرضُوه{وهو مثل قوله 



  
  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

بِالْخَْيرِ لَقُِضَي إِلَيْهِْم أََجلُُهْم فََنذَُر الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ لِقَآَءَنا ِفي طُْغَيانِهِمْ  َولَْو يَُعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ اْستِْعجَالَُهْم{ 
  }َيْعَمُهونَ 

  
  }...َولَوْ ُيَعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِالَْخيْرِ{: وقوله
. أماتك اهللا، ولعنك اهللا، وأخزاك اهللا هللكوا. قوهلملو أجيب الناس ىف دعاء أحدهم على ابنه وشبهه ب: يقول
ضربت كضربتك : قد ضربت اليوم ضربتك، واملعىن: ؛ كما تقول)يعجل: (منصوب بوقوع الفعل) استعجاهلم(و

ضربت ضربا؛ ألن ضربا ال تضمر الكاف فيه؛ ألنك مل تشبهه بشىء، وإمنا شبهت : وليس املعىن ها هنا كقولك
  .سنت فيه الكافضربك بضرب غريك فح

قُِضى (و} فيمسك الىت قََضى عليها املوَت{ومثله ). لقََضى إليهم أجلهم: (ويقرأ} لَقُِضيَ إِلَْيهِْم أََجلُُهْم{: وقوله
  ).عليها املوُت

  
رَُّه َمرَّ كَأَن لَّْم َيْدعَُنآ إِلَى ُضرٍّ مَّسَّهُ َوإِذَا َمسَّ اإلِنَسانَ الضُّرُّ َدعَاَنا ِلَجنبِهِ أَْو قَاِعداً أَْو قَآِئماً فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُه ُض{ 

  }كَذاِلَك ُزيَِّن ِللُْمْسرِِفَني َما كَانُواْ َيْعَملُونَ 
  

  }...َمرَّ كَأَن لَّْم َيْدعَُنآ إِلَى ُضرٍّ مَّسَُّه{: وقوله
  .استمّر على طريقته األوىل قبل أن يصيبه البالء: يقول

  }َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم َوالَ أَْدَراكُْم بِِه فَقَْد لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمراً مِّن قَْبِلِه أَفَالَ َتْعِقلُونَ قُل لَّْو َشآَء اللَُّه { 
  

  }...قُل لَّوْ َشآَء اللَُّه َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم َوالَ أَْدَراكُمْ بِِه{: وقوله
. كن فيها لغة سوى دريت وأدريت فلعلّ احلَسن ذهب إليهافإن ي" وال أَْدرَأْتكم به: "وقد ذِكر عن احلسن أنه قال

وأما أن تصلح ِمن دريت أو أدريت فال؛ ألن الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما وسكنتا صحَّتا ومل تنقلبا إىل ألف؛ مثل 
طت ورمبا غِل. ولعل احلسن ذهب إىل طبيعته وفصاحته فهمزها؛ ألهنا تضارع درأت احلّد وشبهه. قضيت ودعوت

رنأْت زوجى : العرب ىف احلرف إذا ضارعه آخر من اهلمز فيهمزون غري املهموز؛ مسعت امرأة من طىء تقول
ويقولون لبَّأت باحلج وحْألت السَوِيق فيغلَطون؛ ألن َحْألت قد يقال ىف دفع الِعطاش من اإلبل، ولبَّأت . بأبياٍت

  .ثِيئة اللنب؛ وذلك إذا حلبت احلليب على الرائبذهب إىل اِللبأ الذى يؤكل، وَرثَأت زوجى ذهَبتْ إىل َر
  

  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َمكْراً إِنَّ ُرُسلََنا َيكُْتُبونَ َما  َوإِذَآ أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً مِّن َبْعدِ َضرَّآَء َمسَّتُْهْم إِذَا لَُهْم مَّكٌْر ِفي آَياِتَنا قُلِ اللَُّه أَسَْرُع{ 
  }ْمكُُرونَ َت

  
  }...وَإِذَآ أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً مِّن َبْعِد َضرَّآَء َمسَّْتُهمْ إِذَا لَُهْم مَّكٌْر{: وقوله



ِمن بعِد (ولو قيل ) فعلوا(من ) إذا(اكتُفى بـ : وهذا املوضع من ذلك. تكفى من فعلت وفعلوا) إذا(العرب جتعل 
ـ . خرجت فإذا أنا بزيد: ونقول. كالم والقرآِن كثريوهو ىف ال. كان صوابا) ضراء مستهم مكروا كذلك يفعلون ب

  :؛ كقول الشاعر)إذْ(
  إذا أتى راكب على مجِله* بينما هنَّ األراك معا 

  :فيقال) إذ(وأكثر الكالم ىف هذا املوضع أن تطرح 
  وقع الَعشاُء به على سِْرحاِن* بينا َتَبِغيِِّه الَعَشاء وطَْوِفه 

  .وبطرحها) إذ(بـ ومعنامها واحد 

رِحُواْ بَِها َجآءَْتَها رِيحٌ ُهَو الَِّذي ُيَسيِّرُكُْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ حَتَّى إِذَا كُنُتْم ِفي الْفُلِْك َوَجَرْيَن بِهِم بِرِيحٍ طَيَِّبٍة َوفَ{ 
ْم َدَعُواْ اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن لَِئْن أَْنَجيَْتَنا ِمْن َهاِذِه َعاِصٌف َوَجآَءُهُم الَْمْوُج ِمن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّواْ أَنَُّهْم أُِحيطَ بِهِ

  }لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن 
  

  }...ُيَسيِّرُكُْم{: وقوله
  .وكلّ صواب إن شاء اهللا. قرأها أبو جعفر املدىنّ كذلك) ينشركم(وقد ذكر عن زيد بن ثابت . قراءة العامّة

وَجَرت، : ومل يقل} وجرين بِهِم{جاءهتا، وقد قال ىف أّول الكالم : يعىن الفُلْك؛ فقال} َها رِيٌح عَاِصٌفَجآَءْت{: وقوله
وقال ىف يس . والفلك تؤنث وتذكر، وتكون واحدة وتكون مجعا. النساء قد ذهبت، وذهنب: وكلّ صواب؛ تقول

: إن شئت جعلتها ها هنا واحدة، وإن شئتف. جاءهتا، فأنث: فذكَّر الفلك، وقال ها هنا} ىف الفلك املشحون{
واهللا أعلم . جاءت الريَح الطّيبةَ ريح عاصف: للريح؛ كأنك قلت) جاءهتا(وإن شئت جعلت اهلاء ىف . جِماعا
وباأللف لغة لبىن أََسد؛ أنشدىن بعض بىن . عاصف وعاصفة، وقد أعصفت الريح، وَعَصفت: والعرب تقول. بصوابه
  :َدبِري

  فيها ِقطار ورعد صوته زجِل* ريح مزعزِعة حىت إذا أعصفت 
  
كُْم مََّتاَع الَْحَياةِ الدُّنَْيا ثُمَّ إِلَيَنا فَلَمَّآ أَجنَاُهْم إِذَا ُهْم َيْبُغونَ ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ ياأَيَُّها النَّاسُ إِنََّما َبغُْيكُْم َعلَى أَنفُِس{ 

  }نُتْم َتْعَملُونَ َمْرجُِعكُْم فَُنَنبِّئُكُْم بَِما كُ
  

  }...ياأَيَُّها النَّاُس إِنََّما َبغُْيكُْم َعلَى أَنفُِسكُْم{: وقوله

. ُمْتَعةً ىف احلياة الدنيا: كقولك) متاَع احلياةِ الدينا(مث تنصب ) على أنفسكم(ىف قوله ) البغى(إن شئت جعلت خرب 
متاع (وذلك ) بالغ(أى ذلك }  ساعة من هنارٍ بالغمل يلبثوا إِال{ويصلح الرفع ها هنا على االستئناف؛كما قال 

  .وهو وجه الكالم. وإن شئت جعلت اخلرب ىف املتاع) احلياِة الدنيا
  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ لِّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ َوالَ َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َوالَ ِذلَّةٌ أُْولَاِئكَ { 
  

  }...لِّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ الُْحسَْنى{: وقوله



حدّثنا حممد قال حّدثنا الفّراء قال حدثىن أبو األحوص سالّم بن ) وزيادة.(يقال إن احلسىن احلََسنة. ىف موضع رفع
النظر : للذين أحسنوا احلسىن وزيادة: يق رمحه اهللا قالُسلَيم عن أَىب إسحاق الَسبِيعّى عن رجل عن أىب بكر الصدِّ

زيادة التضعيف ) وزيادة(يريد َحَسنة مثل حسناهتم ) للذين أحسنوا احلسىن(ويقال . إىل وجه الرب تبارك وتعاىل
  .}فله َعْشُر أَمثاهلا{كقوله 

  
ْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ مَّا لَُهْم مَِّن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ كَأَنََّما أُغِْشَيْت ُوُجوهُُهْم ِقطَعاً َوالَِّذيَن كََسُبواْ السَّيِّئَاتِ َجَزآُء َسيِّئٍَة بِِمثْلَِها َوَت{ 

  }مَِّن الْلَّْيلِ ُمظِْلماً أُْولَاِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 
  

  }...اوَالَِّذيَن كََسبُواْ السَّيِّئَاِت َجَزآُء َسيِّئٍَة بِِمثِْلَه{: وقوله
فصيام ثالثةِ أيام {و } فِفدية ِمن ِصيامٍ{فلهم جزاء السيئة مبثلها؛ كما قال : كأنك قلت) هلم(رفعت اجلزاء بإضمار 

} َجَزآُء َسيِّئَةٍ بِِمثِْلَها{: وإن شئت رفعت اجلزاء بالباء ىف قوله. فعليه صيام ثالثة أيام، وعليه فدية: واملعىن} ىف احلج
  .واألّول أعجب إىلَّ

كأمنا يَْغَشى (وهى ىف مصحف أىب . والِقطَع قراءة العامَّة). قطْعا(و } كَأَنََّما أُغْشَِيْت ُوُجوهُُهْم ِقطَعاً{: وقوله
وإن شئت جعلت املظلم وأنت تقول ِقطْع قطعا من . فهذه حجة ملن قرأ بالتخفيف) وجوَههم ِقطْع من الليل مظلم

والقطع ظلمة آخر الليل . فإذا قلت قطعا كان قطعا من الليل خاصة، الليل، وإن شئت جعلت املظلم نعتا للقطع
  .}فأَِسر بأهلك بقطع من الليل{

  
 ْم َوقَالَ ُشرَكَآُؤُهْم مَّا كُنُتْمَوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميعاً ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُواْ َمكَاَنكُْم أَنُتْم َوُشَركَآؤُكُْم فََزيَّلَْنا َبْينَُه{ 

  }إِيَّاَنا َتعُْبُدونَ 
  

  }...فََزيَّلَْنا َبْينَُهْم{: وقوله
: ولو قَلَّ لقلت. لكثرة الفعل) فزيَّلنا(وقال . إذا فرَّقت أنت ذا من ذا: ليست من ُزلْت؛ إمنا هى من زِلُْت ذا من ذا

وال تصعِّر، ) (راءون ويرءُّوني: (وهو مثل قوله) فزايلنا بينهم(وقرأ بعضهم . ِمْز ذا من ذا: زِلْ ذا من ذا؛ كقولك
والعرب تكاد توفّق بني فاعلت وفعَّلت ىف كثري من الكالم، ما مل ُترد فََعلََت ىب وفعلُت بك، فإذا أرادوا ) وال تصاعر

عاهدتك وراءيتك وما يكون الفعل فيه مفردا فهو الذى َيحتمل فعلت : فإذا أردت. هذا مل تكن إال فاعلت
  .كاملت فالنا وكلَّمته، وكانا متصارمني فصارا يتكاملان ويتكلمَّان: كذلك يقولون. وفاعلت

  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َيفَْتُرونَ  ُهَناِلَك َتْبلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَْسلَفَْت َوُردُّواْ إِلَى اللَِّه َمْوالَُهُم الَْحقِّ َوَضلَّ َعنُْهْم مَّا كَانُواْ{ 
  

  }...اِلكَ َتْبلُواْ كُلُّ َنفْسٍُهَن{: وقوله

: تتلو أى يقرأ كلُّ نفس عملها ىف كتاب؛ كقوله: -واهللا أعلم  -معناها . بالتاء) تتلو: (قرأها عبداهللا بن مسعود
ة قّوة لقراء} اقرأ ِكتابك{وقوله . }فأما من أُوِتى ِكتابه بِيمينِه{وقوله } وخنرِج له يوم الِقيامِة ِكتابا يلقاه منشورا{



حدّثنا حممد قال حّدثىن الفّراء قال . وكل َحَسن. أى َتْخربه وتراه) تبلو كل نفسٍ ما أسلفت(قرأها جماهد . عبداهللا
حّدثىن بعض املشيخة عن : وقال الفّراء. بالباء) تبلو(حدثنا حممد بن عبد العزيز التيمى عن ُمغريةَ عن جماهد أنه قرأ 

  .َتْخرب، وكذلك قرأها ابن عباس) تبلو: (الكلّىب عن أىب صاحل عن ابن عباس
ردّ : وإن شئت جعلته نصبا تريد. جتعله من صفات اهللا تبارك وتعاىل) احلقِّ(} َوُردُّواْ إِلَى اللَِّه َمْوالَُهمُ الَْحقِّ{وقوله 

  .موالهم حقا: وإن شئت. إىل اهللا حقا
  
  }َحقِّ إِالَّ الضَّالَلُ فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ فَذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا َبْعدَ الْ{ 
  

  }...فَذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُُم الَْحقُّ{: وكذلك وقوله
  .فيه ما ىف األوىل

  
  }كَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت َربَِّك َعلَى الَِّذيَن فََسقُواْ أَنَُّهْم الَ ُيْؤِمُنونَ { 
  

  }...بَِّككَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمةُ َر{: وقوله تعاىل
  .قراءة أهل املدينة على الراجح). كلمات ربك(و ) كلمة ربِك(وقد يقرأ 

َحقَّت عليهم ألهنم ال يؤمنون، أو بأهنم ال يؤمنون، فيكون موضعها : }َعلَى الَِّذيَن فََسقُواْ أَنَُّهْم الَ ُيْؤِمُنونَ{: وقوله
آمنت أنه ال إِله إِال {وكذلك قوله . على االبتداءكان صوابا " إهنم: "ولو كسرت فقلت. نصبا إذا ألقيت اخلافض

  .وكسرها أصحاب عبداهللا على االبتداء} الِذىِ آمنْت بِه بنو إِسراِئيل
  

  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ي إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَن ُيتََّبَع أَمَّن الَّ َيهِدِّي قُلْ َهلْ ِمن ُشرَكَآِئكُْم مَّن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ قُلِ اللَُّه يَْهِدي لِلَْحقِّ أَفََمن َيْهِد{ 
  }إِالَّ أَن ُيْهَدى فََما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ 

  
  }...أَمَّن الَّ َيهِدِّي إِالَّ أَن ُيْهَدى{: وقوله
  .تعبدون ماال يقدر على الُنقْلة من مكانه، إال أن حيّول وتنقلوه: يقول

  
ِمن رَّبِّ  الْقُْرآنُ أَن يُفَْتَرى ِمن ُدوِن اللَِّه وَلَاِكن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتفِْصيلَ الِْكَتابِ الَ رَْيَب ِفيِه َوَما كَانَ َهاذَا{ 

  }الْعَالَِمَني 
  

  }...َوَما كَانَ َهاذَا الْقُْرآنُ أَن ُيفَْتَرى{: وقوله
ومثله . ما كان هذا القرآن ِليفترى: وهو ىف معىن. القرآن أن يفترىما كان ينبغى ملثل هذا : -واهللا أعلم  -املعىن 

أى ما كان ينبغى هلم أن ينِفروا؛ ألهنم قد كانوا نَفَروا كافَّة، فدلَّ املعىن على أنه } وما كان املؤِمنون لِينِفروا كافة{
) أَنْ(فجاءت . ينبغى لنّىب أن يَُغلّ، وال يَُغلأى ما } وما كان ِلنّىب أن َيُغلّ{ومثله . ال ينبغى هلم أن يفعلوا مرَّة أخرى



إذا كان ) مالك(ىف ) أن(منعك، فأدخلت : واملعىن} مالك أَالَّ َتكُونَ َمَع الساجِدين{على معىن ينبغى؛ كما قال 
وقصَّة إبليس ) مالك(، وىف موضع )ما منعك: (ويدلّ على أن معنامها واحد أنه قال له ىف موضع. ما منعك: معناها
  .واحدة

  
  }إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم النَّاَس شَْيئاً َولَاِكنَّ النَّاَس أَنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ { 
  

  }...إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلمُ النَّاسَ َشْيئاً وَلَاِكنَّ النَّاَس{: وقوله

وَمن خفَّف . ا فََعلَ وال َيفَْعلفمن شّددها نصب هبا األمساء، ومل يله. تشديد النون وإسكاهنا: لغتان) لكن(للعرب ىف 
ُنوهنا وأسكنها مل ُيعِملها ىف شىء اسمٍ وال فعل، وكان الذى يعمل ىف االسم الذى بعدها ما معه، ينصبه أو يرفعه أو 

ُرفعت هذه } ولِكنِ الشياطُني كفروا} {ولِكنِ اللُّه رََمى} {ولِكنِ الناُس أَنفسهم يظِلمون{خيفضه؛ من ذلك قوله 
فإنك أضمرت } ما كان حممد أَبا أَحٍد ِمن رِجاِلكم ولِكن رسولَ اللِّه{وأمَّا قوله . باألفافيل الىت بعدها األحرف

وما كان {ومثله . ولكن هو رسول اهللا كان صوابا): هو(فنصبت هبا، ولو رفعته على أن تضمر ) لكن(بعد ) كان(
ما كان حِديثا يفترى ولِكن {ومثله ). تصِديُق(و } بني يديه هذا القرآن أن يفترى ِمن دوِن اللِّه ولِكن تصِديَق الذى

  ).وتصديُق(} تصِديَق الذى بني يديه
وإمنا فعلوا . وإذا أدخلوا الواو وآثروا تشديدها. الواو الىت ىف أّوهلا آثرت العرُب ختفيف نوهنا) لكن(فإذا ألقيت من 

مل يقم أخوك بل : كان رجوعا مثلها؛ أال ترى أنك تقول ذلك ألهنا رجوع عمَّا أصاب أّول الكالم، فشبِّهت ببل إذْ
فأدخلوا ) ولكن(مل يقم أخوك لكن أبوك، فترامها مبعىن واحد، والواو ال تصلح ىف بل، فإذا قالوا : أبوك مث تقول

 ، فآثروا فيها تشديد النون، وجعلوا الواو كأهنا واو ودخلت)بل(إذ مل تصلح الواو ىف ) بل(الواو تباعدت من 
  .لعطٍف ال ملعىن بل

الم وكاف فصارتا مجيعا ) إن(إنّ عبداهللا قائم، فزيدت على : وإمنا نصبت العرُب هبا إذا ُشّددت نوهنا ألن أصلها
  :حرفا واحدا؛ أال ترى أن الشاعر قال

  *ولكننِى ِمن ُحبّها لكَميد * 
  .فلم تدخل الالم إال ألن معناها إنّ
  :لة قول الشاعروهى فيما وصلت به من أّوهلا مبنز

  على ُهُنواٍت كاذبٍ من يقوهلا* ِهلنَِّك من َعْبِسّيٍة لوِسيمةٌ 

فما وصل من أوله . واحلرف قد يوصل من أّوله وآخره. ها هنا بالم وهاء؛ كما وصلها ثَمَّ بالم وكاف) إنّ(وصل 
لتذهنب : ، وقوله}نِّى ما ُيوعدونإمَّا تُرَِي{: قوله. ومما وصل من آخره. من أّوله) ها(، وصل بـ )ها ذاك(، )هذا(

وصلت من أوهلا بكاف، مث ) ما(أهنا ، كم مالك: ونرى أن قول العرب). ما(وصل من آخره بنون وبـ . ولتجلسن
ِلَم قلت : ِلْم قلت ذاك؟ ومعناه: حىت حذفت األلف من آخرها فسكنت ميمها؛ كما قالوا) كم(إن الكالم كثر بـ 

  :شاعرذاك، وملَا قلت ذاك؟ قال ال
  هلموم طارقات وِذكر* يا أبا األسود ِلْم أسلمتىن 

) مذ(كَُمذْ أخذتَ ىف حديثك، فردُّه الكاف ىف : منذ كم قعد فالن؟ فقال: وقال بعض العرب ىف كالمه وقيل له



كيف : وقيل لبعضهم. كاخلري، وكخري: كيف أصبحت، فيقول: وإهنم ليقولون. زائدة) كم(يدلّ على أن الكاف ىف 
  .كهّين: ون اَألِقط؟ فقالتصنع

  
  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َيفَْعلُونَ  َوإِمَّا ُنرِيَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَوْ َنَتَوفَّيَنََّك فَإِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم ثُمَّ اللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما{ 
  

  }...هِيٌد َعلَى َما َيفَْعلُونَفَإِلَْيَنا َمْرجُِعُهْم ثُمَّ اللَُّه َش{: وقوله
  .هنالك اهللا شهيد على ما يفعلون: يريد. ثَمَّ اللُّه شهيد على ما يفعلون: ولو قيل. ها هنا عطف) مث(

  
  }قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبُه َبيَاتاً أَوْ َنهَاراً مَّاذَا َيْسَتْعجِلُ ِمْنُه الُْمْجرُِمونَ { 
  

  }...أََتاكُْم َعذَاُبُه َبيَاتاً أَوْ َنهَاراً مَّاذَا َيْسَتْعجِلُ ِمْنُه الُْمْجرُِمونَإِنْ {: وقوله
وإن ! ويلَهم ماذا أرادوا باستعجال العذاب؟: استفهاما حمضا على جهة التعّجب؛ كقوله) ماذا(إن شئت جعلت 

ء راجعة عليه، وإن جعلت اهلاء ىف وموضعه رفع إذا جعلت اهلا! مباذا استعجلوا: شئت عظَّمت أمر العذاب فقلت
  .للعذاب وجعلته ىف موضع نصب أوقعت عليه االستعجال) منه(

  }أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع آَمْنُتْم بِِه اآلنَ َوقَْد كُنُتم بِِه َتْستَْعجِلُونَ { 
  

  }...اآلنَ َوقَْد كُنُتم بِِه َتْسَتْعجِلُونَ{: وقوله
مل ختلع منه، وترك على مذهب الصفة؛ ألنه صفة ىف املعىن واللفظ؛ كما رأيتهم  حرف بىن على األلف والالم) اآلن(

  :ومثله قال الشاعر. فتركومها على مذهب األداة، واأللف والالم هلما غري مفارقتني) الذين(و ) الذى(فعلوا ىف 
  كعلمى مظَّنُّوك ما دمت أشعرا* فإن األالِء يعلمونك منهم 
. مث تركها خمفوضة ىف موضع النصب؛ كما كانت قبل أن تدخلها األلف والالم) أالء(فأدخل األلف والالم على 

  :ومثله قوله
  ببابك حىت كادت الشمس تغرب* وأىن ُحبست اليوم واألمسِ قبله 

  :ومثله قول اآلخر). جهته األوىل(مث تركه خمفوضا على ) أمس(فأدخل األلف والالم على 
  ُجنَّ اخلازَبازَ به جنوناو* تفقَّأُ فوقه القَلَع السوارى 

وأصل اآلن إْنما كان . بأهنا كانت منصوبة قبل أن تدخل عليها األلف والالم، مث أدخلتهما فلم يغرياها) اآلن(فمثل 
  :الَريَاح؛ أنشدىن أبو القمقام الفقعسى: حذفت منها األلف وغيَّرت واوها إىل األلف؛ كما قالوا ىف الراح) أوان(

  نشاَوى تساقَوا بالرََياح املفَلْفَل* واء غَُديَّةً كأن َمكَاِكىَّ اِجل
) اآلن(وإن شئت جعلت . زمن وزمان: فجعل الرياح واألوان على جهة فََعل ومرة على جهة فعال؛ كما قالوا

آن لك أن تفعل، أدخلت عليها األلف والالم، مث تركتها على مذهب فََعلَ فأتاها النصُب من : أصلها من قولك
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قيلَ وقالَ وكثرة السؤال، فكانتا : وهو وجه جيِّد؛ كما قالوا. نصب فعلَ

من ُشبَّ : ولو خفضتا على أهنما أخرجتا من نيَّة الفعل كان صوابا؛ مسعت العرب تقول. كاالمسني فهما منصوبتان



  .إىل أن َدّب، وهو فََعلَ مذ كان صغريا: إىل ُدبَّ بالفتح، ومن ُشبٍّ إىل ُدبٍّ؛ يقول
  

  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

قُِضَي بَْيَنُهْم بِالِْقْسِط َوُهمْ َولَْو أَنَّ ِلكُلِّ َنفْسٍ ظَلََمْت َما ِفي اَألْرضِ الَفَْتَدْت بِِه وَأََسرُّواْ النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُواْ الَْعذَاَب َو{ 
  }الَ ُيظْلَُمونَ 

  
  }...وَأََسرُّواْ النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُواْ الَْعذَاَب{: وقوله

  .يعىن الرؤساء من املشركني، أَسرُّوها من سفلتهم الذين أضلّوهم، فأسرُّوها أى أخفَوها
  
  }قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحواْ ُهَو َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعونَ { 
  

  }...بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحُواْقُلْ {: وقوله
  .أى يا أصحاب حممد، بالتاء) فبذلك فلتفرحوا(وقد ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ . هذه قراءة العامة

وهو البناء الذى ) فرحوافبذلك فا(وقَّوى قولَ زيد أهنا ىف قراءة أّىب . َيْجمع الكفار: }ُهَو خَْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعونَ{: وقوله
ُخِلق لألمر إذا واجْهتَ به أو مل تواجِه؛ إال أن العرب حذفت الالم من فعل املأمور املواَجه لكثرة األمر خاصَّة ىف 

وأنت تعلم أن اجلازم أو الناصب ال يقعان إال على الفعل الذى . كالمهم؛ فحذفوا؛ الالم كما حذفوا التاء من الفعل
اضرب وافرح؛ ألن : فلما ُحِذفت التاء ذهبت بالالم وأحدثت األلف ىف قولك. اء والنون واأللفأّوله الياء والت

). ادّاَركوا: (الضاد ساكنة فلم يستقم أن ُيستأنف حبرف ساكن، فأدخلوا ألفا خفيفة يقع هبا االبتداء؛ كما قال
ولقد مسعت عن . فجعله عيبا، وهو األصل ألنه وجده قليال) فلتفرحوا(وكان الكسائّى يعيب قوهلم ). واثّاقَلُْتم(

  .يريد به خذوا مصافّكم) لتأخذوا مصافّكم(النىبّ صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ىف بعض املشاهد 

ُتفِيُضونَ ِفيِه َوَما َيْعُزبُ  ذَْوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُواْ ِمْنُه ِمن قُْرآٍن َوالَ َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِالَّ كُنَّا َعلَْيكُْم ُشهُوداً إِ{ 
  }ابٍ مُّبِنيٍ َعن رَّبَِّك ِمن مِّثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي اَألْرضِ َوالَ ِفي السََّمآِء َوالَ أَْصَغَر ِمن ذاِلَك َوال أَكَْبرَ إِالَّ ِفي ِكَت

  
  }...ونَ ِمْن َعَملٍ إِالَّ كُنَّا َعلَْيكُْم ُشُهوداًَوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُواْ ِمْنُه ِمن قُْرآٍن َوالَ َتْعَملُ{: وقوله
ما يكون ِمن نَّجَْوى {وهى كقوله . ها هنا جحد ال موضع هلا) وما. (اهللا تبارك وتعاىل شاهد على كل شىء: يقول

  .إال هو شاهدهم: يقول} ثَالَثٍَة إِال ُهَو رابِعهم
). أصغُر وأكُرب(و} ٍة ِفي اَألْرضِ َوالَ ِفي السََّمآِء َوالَ أَْصَغَر ِمن ذاِلَك َوال أَكْبََرَوَما َيعُْزُب َعن رَّبَِّك ِمن مِّثْقَالِ ذَرَّ{

ومن رفعهما أتبعهما معىن املثقال؛ ألنك لو ألقيت من . ُيْتبعهما املثقال أو الذرّة: فمن نصبهما فإمنا يريد اخلفض
  .}ما لكم ِمن إِلٍه غريِه{وكذلك قوله . لٍ وعاقلٌما أتاىن من أحد عاق: وهوكقولك. كان رفعا) ِمن(املثقال 

  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }الَِّذيَن آَمُنواْ َوكَاُنواْ َيتَّقُونَ * أَال إِنَّ أَوِْلَيآَء اللَِّه الَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ { 
  



  }...الَِّذيَن آَمُنواْ َوكَانُواْ َيتَّقُونَ...ٌف َعلَيْهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَأَال إِنَّ أَْولَِيآَء اللَِّه الَ َخْو{: وقوله
قُلْ إِنَّ {وكما قال } إِن ذِلَك لََحقٌّ ختاُصمُ أَْهلِ النارِ{ىف موضع رفع؛ ألنه نعت جاء بعد خرب إنْ؛ كما قال ) الذين(

  ).إنّ(ىف كل ذلك جاِئز على اإلتباع لالسم األّول وعلى تكرير والنصب } رَبِّى َيقِْذُف بِاحلَقِّ َعالَُّم الُغُيوبِ

ألهنم رأوا الفعل مرفوعا، فتوّهموا أن صاحبه مرفوع ىف ) إنّ(وإمنا رفعت العرب النعوت إذا جاءت بعد األفاعيل ىف 
: ائّى يقولوكان الكس. فرفعوا النعت -ألهنم مل جيدوا ىف تصريف املنصوب امسا منصوبا وفعله مرفوع  -املعىن 
وما أشبهه أمساء ) الظريف(تابعا لالسم املضمر ىف الفعل؛ وهو خطأ وليس جبائز؛ ألن  -يعىن النعت  -جعلته 

ظاهرة، وال يكون الظاهر نعتا ملكّىن إال ما كان مثل نفسه وأنفسهم، وأمجعني، وكلهم؛ ألن هذه إمنا تكون أطرافا 
الَِّذيَن آَمُنواْ َوكَانُواْ {وإن شئت جعلت قوله . يقال مررت بالظريفألواخر الكالم؛ ال يقال مررت بأمجعني، كما 

  .رفعا} َيتَّقُونَ
  .}لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الْحَياِة الدُّْنيَا{: بقوله

  
  }الْعَِظيُم  لَُهُم الُْبشَْرى ِفي الَْحياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلخَِرِة الَ تَْبدِيلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه ذاِلَك ُهَو الْفَْوُز{ 
  

  }...لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الَْحياِة الدُّْنيَا{: وقوله
لَُهمُ {: وقد يكون قوله. وىف اآلخرة اجلنة، وذكر أن البشرى ىف احلياة الدنيا الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له

  .ىف كثري من القرآن} ن يعملون الصاِلحاِتويبِشر املؤِمنِني الِذي{ما بّشرهم به ىف كتابه من موعوده، فقال } الُْبْشَرى
  .أى ال ُخلْف لوعد اهللا} الَ تَْبدِيلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه{مث قال لَُهمُ 

  
  }َوالَ َيحُْزنَك قَْولُُهْم إِنَّ الِْعزَّةَ للَِّه َجِميعاً ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم { 
  

  }...للَِّه َوالَ َيْحزُنَك قَْولُُهمْ إِنَّ الِْعزَّةَ{: وقوله

فإهنا كسرت ألهنا جاءت } وقوهلم إِنا قتلنا املسِيح{: فأّما قوله. ومل يقولوا هم ذاك، فيكونَ حكاية. املعىن االستئناف
وأّما . فهو مكسور على احلكاية ىف قال ويقولون وما ُصرِّف من القول) إن(بعد القول، وما كان بعد القول من 

قد وقع ) وما(، )ما(ألهنا مفسِّرة لـ ) أن(فإنك فتحت } رَْتنِى بِِه أَن اعُبدُوا اللَّه ربِّىما قلت هلم إالَّ ما أَم{قوله 
أن أباك شريف وأَنك عاقل، : قد قلت لك كالما حسنا: ومثله ىف الكالم. عليها القول فنصبها وموضعها نصب

) أنّ(وقد تكون . ليها كسرهتاولو أردت تكرير القول ع. ألهنا فسّرت الكالم، والكالم منصوب) أَنّ(فتحت 
قولُك مذ اليوم أَن الناس خارجون؛ كما : مفتوحة بعد القول إذا كان القول رافعا هلا أو رافعة له؛ من ذلك أن تقول

ال تقولنَّ : املعىن} وال تقولن ِلشىٍء إىن فاِعل ذِلك غدا إال أَن يشاء اهللا{وقوله . قولك مذ اليوم كالم ال يفهم: تقول
ال : ال تقولن لشىء إىن فاعل ذلك: ولوأردت. إن شاء اهللا: إال أن تقول: إىن فاعل ذلك غدا إال باالستثناء :لشىٍء

تقل إال أن يشاء اهللا كان كأنه أُمر أن يقول إن شاء اهللا وحدها، فال بّد من أن مفتوحة باالستثناء خاصة؛ أال ترى 
  .ا أريدت الكلمة وحدها مل تكن إال مكسورةقل إن شاء اهللا، فلمَّ: أنك قد تأمره إذا خلف فتقول

  



  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َمَتاٌع ِفي الدُّنَْيا ثُمَّ إِلَيَْنا َمْرجِعُُهْم ثُمَّ ُنِذيقُُهُم الَْعذَاَب الشَّدِيَد * قُلْ إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذبَ الَ ُيفِْلُحونَ { 

  }اُنواْ َيكْفُُرونَ بَِما كَ
  

  }...قُلْ إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه{: وقوله
  }...َمتَاٌع ِفي الدُّْنَيا{: وقوله

كله مرفوع بشىء } مل يلبثوا إال ساعة ِمن هنارٍ بالغ{والىت ىف النحل مثله، وهو كقوله . أى ذلك متاع ىف الدنيا
  ).ذاك(وإما ) هو(مضمر قبله إّما 

لَِّه فََعلَى اللَِّه َتَوكَّلْتُ َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ ِلقَْوِمهِ ياقَْومِ إِن كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم مَّقَاِمي َوَتذْكِريِي بِآيَاِت ال{ 
  }ضُواْ إِلَيَّ َوالَ ُتنِظُرونَ فَأَْجِمُعواْ أَْمرَكُْم َوُشرَكَآَءكُْم ثُمَّ الَ َيكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً ثُمَّ اقْ

  
  }...فَأَْجِمعُواْ أَْمرَكُْم َوُشرَكَآَءكُْم{: وقوله

فأمجعوا أمركم وادعوا : ونصبَت الشركاء بفعل مضمر؛ كأنك قلت. اإلعداد والعزمية على األمر: واإلمجاع
يشاكل ما أظهرت؛ كما قال والضمري ها هنا يصلح إلقاؤه؛ ألن معناه . وكذلك هى ىف قراءة عبداهللا. شركاءكم
  :الشاعر

  متقلِّدا سيفا ورحما* ورأيت زوجك ىف الوغى 
  .فنصبت الرمح بضمري احلمل؛ غري أن الضمري صلح حذفه ألهنما سالح يعرف ذا بذا، وفعل هذا مع فعل هذا

. م أنتم وشركاؤكمأَِمجعوا أمرك: بالرفع، وإمنا الشركاء ها هنا آهلتهم؛ كأنه أراد) وشركاؤكم(وقد قرأها احلسن 
  :وقال الشاعر. ولست أشتهيه خلالفه للكتاب، وألن املعىن فيه ضعيف؛ ألن اآلهلة ال تعمل وال ُتْجمع 

  هل أَغُدَونْ يوما وأمرِى ُمْجمَع* يا ليت ِشعرِى واملىن ال تنفع 
ذِلك يوم جمموع له {ىل مجعت القوم فهم جمموعون؛ كما قال اهللا تبارك وتعا: فإذا أردت مجع الشىء املتفّرق قلت

الِذى َجمَّع ماال {َجمَّعت املال؛ كقول اهللا تبارك وتعاىل : وإذا أردت كسب املال قلت} الناس وذِلك يوم مشهود
  .وهذا من حنو قََتلوا وقَتَّلوا. وقد جيوز َجَمع ماال وعدَّده} وعدَّده
امضوا إىلّ، كما : فمعناه} اقْضُواْ إِلَيَّ{فأما قوله . بالفاء) إىلّ مث أَفْضُوا: (وقد قرأها بعضهم} ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ{وقوله 

قد : مث توجَّهوا إىلّ حىت تصلوا، كما تقول: وأما اإلفضاء فكأنه قال. قد مات ومضى: يقال قد قضى فالن، يراد
  .أفضت إىلّ اخلالفةُ والوجع، وما أشبهه

مِهِْم فََجآُءوُهْم بِالَْبيِّنَاِت فََما كَاُنواْ ِلُيْؤِمُنواْ بَِما كَذَّبُواْ بِِه ِمن قَْبلُ كَذَِلَك نَطَْبُع َعلَى ثُمَّ َبَعثَْنا ِمن َبْعِدِه ُرُسالً إِلَى قَْو{ 
  }قُلوبِ الُْمْعَتِديَن 

  
  }...بَِما كَذَّبُواْ بِِه ِمن قَْبلُ كَذَِلَك َنطَْبُع{: وقوله
  .ا به ىف الكتاب األّول، يعىن اللوح احملفوظمل يكونوا ليؤمنوا لك يا حممد مبا كذَّبو: يقول

  



  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }قَالَ ُموَسى أَتقُولُونَ ِللَْحقِّ لَمَّا َجآَءكُمْ أَِسْحٌر َهاذَا َوالَ ُيفِْلُح السَّاِحُرونَ { 
  

  }...اقَالَ مُوَسى أَتقُولُونَ ِللَْحقِّ لَمَّا َجآَءكُْم أَِسْحٌر َهذَ{: وقوله
  بغري استفهام؟) رهذا سح(وهم قد قالوا ) أسِحر هذا(كيف أدخل ألف االستفهام ىف قوله : يقول القائل

أحّق : قد يكون هذا من قوهلم على أنه سحر عندهم وإن استفهموا؛ كما ترى الرجل تأتيه اجلاِئزة فيقول: قلت
ويكون أن تزيد األلف ىف قوهلم وإن كانوا مل يقولوها، فيخرج . فهذا وجه. هذا؟ وهو يعلم أنه حّق ال شّك فيه

أقلَت أحدٌ أعلم بذا : فالن أعلم منك، فيقول املتكلم: ه؛ كما يقول الرجلالكالم على لفظه وإن كانوا مل يتكلّموا ب
ويكون على أن جتعل القول مبنزلة الصلة ألنه فضل ىف الكالم؛ أال ترى . أأحد أعلم هبذا مىن: مّنى؟ فكأنه هو القائل

  .هَر القولُ أْو مل يظهرألك مال؟ فاملعىن قائم ظ: أتقول عندك مال؟ فيكفيك من قوله أن تقول: أنك تقول الرجل
  
  }ْحُن لَكَُما بُِمْؤِمنِنيَ قَالُواْ أَجِئَْتَنا ِلَتلْفَِتَنا َعمَّا َوَجدَْنا َعلَْيِه آَباَءَنا وََتكُونَ لَكَُما الِْكْبرَِيآُء ِفي اَألْرضِ َوَما َن{ 
  

  }...أَجِئَْتَنا ِلَتلِْفتََنا{: وقوله
  .أى ما صرفك عنه ما لفتك عن فالن؟: الصرف؛ تقول: اللفت

فإنّ النّىب صلى اهللا عليه وسلم إذا ُصدِّق صارب ) وتكون لكما الكِربياء ىف األرض(كيف قالوا : ويقول القائل
  .مقاليدُ أُّمته وُملْكُهم إليه، فقالوه على ُملْك ملوكهم من التكرب

  
  }للََّه َسُيْبِطلُُه إِنَّ اللََّه الَ ُيصِْلُح َعَملَ الْمُفِْسِديَن فَلَمَّآ أَلْقُواْ قَالَ ُموَسى َما جِئُْتمْ بِِه السِّْحُر إِنَّ ا{ 
  

  }...َما جِئُْتْم بِهِ السِّْحُر{: وقوله
) السحر(وإمنا قال ) ما جِئتم به ِسحر(وهى ىف قراءة عبداهللا . ما جئت به باطل: ىف موضع الذى؛ كما تقول) ما(

بل ما جئتم : أهذا سحر؟ فقال: ترى أهنم قالوا ِلما جاءهم به موسى باأللف والالم ألنه جواب لكالم قد سبق؛ أال
وكل حرف ذكره متكلم نكرة فردْدَت عليها لفظها ىف جواب املتكلم زدت فيها ألفا والما؛ كقول . به السحر
سألته فأرِىن درمها، كنت كأنك : ولو قلت. فأرِىن الدرهم: فأين الدرهم؟ أو: قد وجدت درمها، فتقول أنت: الرجل

  .أن يريك غري ما وجده
ىف ) ما(فيستفهم ويرفع السحر من نِيَّة االستفهام، وتكون : ما جِئتم به آلسحُر: وكان جماهد وأصحابه يقرءون

  .وأشّك فيه: قال الفراء) ما أتيتم به سحر(أى شىء جئتم به؟ آلسحر هو؟ وىف حرف أُّىب : مذهب أّى كأنه قال

ىف معىن ) ما(مث جتعل . ما جِئت به الباطل والزور: جتعل السحر منصوبا؛ كما تقول) ما جئتم به السحَر(وقد يكون 
واجلزاء ال . فيكون جوابا للجزاء} إِنَّ اللََّه َسُيْبِطلُُه{ىف موضع جزم إذا نصبت، وتضمر الفاء ىف قوله ) جِئتم(جزاء و

ن حروف االستئناف وكان يرفع أو ينصب أو جيزم فإن كا ما بعد الفاء حرفا م. بّد له أن جياب جبزم مثله أو بالفاء
وإن كان فعال أّوله الياء أو التاء أو كان على جهة فََعل أو فعلوا مل يصلح فيه إضمار الفاء؛ . صلح فيه إضمار الفاء



ت أو مل وصلح فيما قد ُجزِم قُبل أن تكون الفاُء ألهنا إن دخل. ألنه ُيجزم إذا مل تكن الفاء، ويرفع إذا أدخلت الفاء
ألنك إذا ، جمزومة ولو مل يكن فيها الفاء) قم(إن شئت فقم؛ أال ترى أنّ : تدخل فما بعدها جزم؛ كقولك للرجل

  :قلت إن شئت قم جزمتها باألمر، فكذلك قول الشاعر
  والشرُّ بالشرِّ ِعند اللِّه ِمثالِن* من يفعلِ احلسناِت اللُّه يشكرها 

  .مرفوع كانت فيه الفاء أو مل تكن، فلذلك صلح ضمريها )اهللا يشكرها: (أال ترى أن قولك
  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ْونَ لََعالٍ ِفي اَألْرضِ َوإِنَّهُ فََمآ آَمَن ِلُموَسى إِالَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف مِّن ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِْم أَن َيفِْتنَُهْم َوإِنَّ ِفْرَع{ 
  }َن الُْمْسرِِفَني لَِم
  

  }...فََمآ آَمَن ِلُموَسى إِالَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَْوِمِه{: وقوله
وإمنا مسوا الذّرية ألن آباءهم كانوا من . سبعني أهل بيت -فيما بلغنا  -وكانوا . القليل: ففسَّر املفسرون الذرِّيَّة

ل ألوالد أهل فارس الذين سقطوا إىل اليمن فسمَّوا الِقبط وأمهاهتم كّن من بىن إسرائيل، فسموا الذّرية؛ كما قي
  .ذراريَّهم األبناء؛ ألن أمهاهتم من غري جنس آبائهم

وفرعون واحد الن املِلك إذا ذُكر خبوف او بسفر او ) وملئهم(، وإمنا قال }َعلَى َخْوٍف مِّن ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِْم{: وقوله
مبن معه، وقدم : قدم اخلليفة فكثر الناس، تريد: ه؛ أال ترى أنك تقولقدوم من سفر ذهب الَوْهم إليه وإىل من مع

وقد يكون أن تريد بفرعون آل فرعون وحتذف اآلل فيجوز؛ . فغلت األسعار؛ ألنك تنوى بقدومه قدوم من معه
طلقوهن يأيها النىب إذا طلقتم النساء ف{: ومن ذلك قوله. تريد أهل القرية واهللا أعلم} واسأل القرية{كما قال 
  .}لعدهتن

  
  }ُمواْ الصَّالَةَ وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني َوأَْوَحْيَنآ إِلَى ُموَسى َوأَِخيهِ أَن َتَبوََّءا ِلقَوِْمكَُما بِِمْصَر ُبيُوتاً وَاْجَعلُواْ ُبيُوَتكُْم ِقْبلَةً َوأَِقي{ 
  

  }...وَاْجَعلُواْ ُبُيوَتكُْم ِقْبلَةً{: وقوله
. دمي املساجد، فأُِمر موسى وأخوه أن ُيتَّخذ املساجد ىف جوف الدور لتخفى من فرعونكان فرعون قد أمَر بته

  .إىل الكعبة} وَاْجَعلُواْ ُبُيوَتكُْم ِقْبلَةً{: وقوله
  
ُيِضلُّواْ َعن َسبِيِلَك َربََّنا اطِْمْس َعلَى َوقَالَ ُموَسى رَبََّنآ إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَمَألُه زِيَنةً َوأَمَْواالً ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا رَبََّنا ِل{ 

  }أَْموَاِلهِْم وَاْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم فَالَ ُيؤِْمُنواْ َحتَّى َيَرُواْ الَْعذَاَب األَِليمَ 
  

  }...َربََّنآ إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَمَألُه زِيَنةً َوأَْموَاالً ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا{: وقوله
  .وهذه الم كى) عن سبيلك(هم ) لَيِضلُّوا(وتقرأ ) عن سبيلك(الناس ) لُيِضلُّوا(فعلت ذلك هبم ) ربنا(قال موسى مث 

وهو . فذُكر أهنا صارت حجارة. غَيِّرها: يقول. }َربََّنا اطِْمْس َعلَى أَْموَاِلهِْم{: مث استأنف موسى بالدعاء عليهم فقال
  .منسخها: ليقو. }من قبل أن نطمس وجوها{كقوله 
  .واختم عليها: يقول. }وَاْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم{: قوله



فال (وإن شئت جعلت } فَالَ ُيؤِْمُنواْ َحتَّى َيَرُواْ الَْعذَاَب األَِليَم{كلّ ذلك دعاء، كأنه قال اللهم . }فَالَ ُيْؤِمُنواْ{: قوله
ىف موضع ) فال يؤمنوا(جت على لفظ األمر، فتجعل جوابا ملسئلة موسى عليه السالم إياه؛ ألن املسئلة خر) يؤمنوا

  :نصب على اجلواب، فيكون كقول الشاعر
  إىل سليمان فنسترحيا* يا ناَق ِسريِى َعَنقاً فِسيحا 

  .وليس اجلواب يسهل ىف الدعاء النه ليس بشرط
  

  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }تَِقيَما َوالَ َتتَّبَِعآنِّ سَبِيلَ الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ قَالَ قَْد أُجِيَبْت دَّْعوَُتكَُما فَاْس{ 
  

  }...قَْد أُجِيَبْت دَّْعَوُتكُمَا{: وقوله
  ).دعواتكما(ويقرأ . ُنسبت الدعوة إليهما وموسى كان الداعى وهارون املؤمِّن، فالتأمني كالدعاء

إنه كان بينهما : ويقال. ت عليه إىل أن يأتيهما تأويل اإلجابةأُِمرا باالستقامة على أمرمها والثبا} فَاْسَتِقيَما{: وقوله
  .أربعون سنة

زعموا أن . على وقوع اإلميان عليها) أنه(وتقرأ . قرأها أصحاب عبداهللا بالكسر على االستئناف) قال آمنت أَنه(
  .فرعون قاهلا حني أجلمه املاء

  
ْدقٍ َوَرَزقَْناُهْم مَِّن الطَّيِّبَاِت فََما اْخَتلَفُواْ َحتَّى َجآَءُهُم الِْعلُْم إِنَّ رَبََّك َيقِْضي َبيَْنُهمْ َولَقَدْ َبوَّأَْنا بَنِي إِْسرَائِيلَ ُمَبوَّأَ ِص{ 

  }َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 
  

  }...فََما اْخَتلَفُواْ حَتَّى َجآءَُهُم الْعِلُْم{: وقوله
هنم كانوا جمتمعني على اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم قبل أن ُيْبعث، فلمَّا ُبعث كذَّبه بعض يعىن بىن إسرائيل أ

  .يعىن حممدا صلى اهللا عليه وسلم وصفته) العلم(و. فذلك اختالفهم. وآمن به بعض

تَاَب ِمن قَْبِلَك لَقَْد َجآَءَك الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك فَالَ َتكُوَننَّ فَإِن كُنَت ِفي َشكٍّ مِّمَّآ أَنَزلَْنآ إِلَْيَك فَاسْأَلِ الَِّذيَن َيقَْرُءونَ الِْك{ 
  }ِمَن الُْمْمَترِيَن 

  
  }...فَإِن كُنَت ِفي َشكٍّ{: وقوله

ومثله ىف . قاله تبارك وتعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وهو يعلم أنه غري شاّك، ومل يشكك عليه السالم فلم يسأل
وقال اهللا تبارك وتعاىل لنبيه . إن كنت عبدى فامسع وأطع: مك الذى ال يشكّ ىف ُملكك إياهالعربية أنك تقول لغال

وهو يعلم أنه مل يقله، فقال املوفَّق } أأنت قلت للناس اختذوىن وأمى إهلني من دون اهللا{عيسى صلى اهللا عليه وسلم 
  ).أعلم ما ىف نفسك إن كنت قلُته فقد علمته تعلم ما ىف نفسى وال: (معتذرا بأحسن العذر

  )يونس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
خلِْزيِ ِفي الْحََياةَ الدُّْنَيا فَلَْوالَ كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفَعََهآ إَِمياُنَها إِالَّ قَْوَم ُيوُنَس لَمَّآ آَمنُواْ كََشفَْنا َعنُْهْم َعذَاَب ا{ 

  }َوَمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ 



  
  }...فَلَْوالَ كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفََعَهآ إِميَاُنَها{ :وقوله

أال ترى أن : أهنم مل يؤمنوا، مث استثىن قوم يونس بالنصب على االنقطاع مما قبله: ومعناها) فهالَّ(وهى ىف قراءة أَُبّى 
د إال أبوك؛ ألن األب من األحد؛ ما قام أحد إال أبوك، وهل قام أح: ىف اجلحد يتبع ما قبلها، فتقول) إالَّ(ما بعد 
ما فيها أحد إال كلبا ومحارا، نصبت؛ ألهنا منقطعة ّمما قبلَ إال؛ إذْ مل تكن من جنسه، كذلك كان قوم : فإذا قلت

وقد جيوز . ولو كان االستثناء ها هنا وقع على طائفة منهم لكان رفعا. يونس منقطعني من قوم غريه من األنبياء
  :ن املختِلف ىف اجلنس قد يتبع فيه ما بعد إال ما قبل إال؛ كما قال الشاعرالرفع فيها، كما أ

  إال اليعافري وإال العيُس* وبلٍد ليس به أنيسُ 

. ألن اتباع الظن ال ينسب إىل العلم. }ما هلم به من علم إال اتِّباَع الظنِّ{: وهذا قوة للرفع، والنصب ىف قوله
  :وأنشدونا بيت النابغة

  *ا بالربع من أحد وم*... ... 
  *إال أَوارىَّ ما إن ال أَُبيِّنها * 

والنصب ىف هذا النوع املختلف . ال، وإنْ، وما: مجع ىف هذا البيت بني ثالثة أحرف من حروف اجلحد: قال الفراء
  .من كالم أهل احلجاز، واإلتباع من كالم متيم

  
  }ِه وََيْجَعلُ الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ َيْعِقلُونَ َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَن ُتْؤِمَن إِالَّ بِإِذِْن اللَّ{ 
  

  }...وََيجَْعلُ الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ َيْعِقلُونَ{: وقوله
  .وهو مضارع لقوله الرجز، ولعلهما لغتان بدّلت السني زايا كما قيل اَألْسد واألزد. العذاب والغضب

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )هود ( سورة 

َوأَنِ * أَالَّ تَْعُبدُواْ إِالَّ اللََّه إِنَّنِي لَكُْم مِّْنهُ َنِذيٌر وََبِشٌري * الر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آَياُتهُ ثُمَّ فُصِّلَْت ِمن لَُّدنْ َحكِيمٍ َخبِريٍ { 
َجلٍ مَُّسمى َويُْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه َوإِن تََولَّْواْ فَإِنِّي اْسَتْغفُِرواْ َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُواْ إِلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم مََّتاعاً َحَسناً إِلَى أَ

  }أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ 
  
  .}...الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاُتُه{: قوله

فعه؛ كأنك وإن شئت أضمرت له ما ير. حروف اهلجاء هذا القرآن: َرفَعَت الكتاب باهلجاء الذى قبله، كأنك قلت
  .الر هذا الكتاب: قلت

  .}...أالّ تعبدوا{لذلك جاء قوله . واألمر والنهى. باحلالل واحلرام} ثُمَّ فُصِّلَْت{وقوله 



  }...َوأَِن اْسَتْغِفرُواْ َربَّكُْم{مث قال 
  .فأنْ ىف موضع نصب بإلقائك اخلافَض. أى فُصِّلت آياته أالَّ تعبدوا وأن استغفرا

نَُّه َعِليٌم بِذَاتِ يَثُْنونَ ُصُدورَُهْم ِلَيْسَتْخفُواْ ِمْنُه أَال ِحَني َيْسَتْغُشونَ ِثَياَبُهْم َيعْلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِ أَال إِنَُّهْم{ 
  }الصُّدُورِ 

  
  }...أَال إِنَُّهمْ َيثُْنونَ ُصدُوَرُهْم ِلَيسَْتْخفُواْ ِمْنُه{: وقوله

فذلك الثَْنى . لْقَى النىبَّ صلى اهللا عليه وسلم مبا ُيحبُّ، وينطوى له على العداوة والبغضنزلت ىف بعض َمن كان َي
ما ُيْخفُون من عداوة حممَّد َصلَّي اهللا عليه } أَال ِحَني َيْسَتْغُشونَ ِثيَاَبُهمْ َيْعلَُم اهللا{وقال اهللا تبارك وتعاىل . هو اإلخفاء

  .وسلم
وحدَّثىن الثقة عبداهللا بن املبارك عن ابن ُجرَيج رجل أظّنه عطاء عن ابن عبَّاس : ّراء قالحّدثنا الف) حّدثنا حممد قال(

  :وهو ىف العربيَّة مبنزلة َتْنثَىن كما قال عنترة) َتثَْنوىن ُصدُوُرُهْم(أَنه قرأ 
  إذا ما هو احلوىل أَال ليت ذاليا* وقولَك للشىء الذى ال تناله 

  .افعوعلت: وهو من الفعل
  }بِنيٍ َما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَألْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه رِْزقَُها َوَيعْلَُم ُمْسَتقَرََّها وَُمْسَتْوَدَعَها كُلٌّ ِفي ِكَتابٍ مَُّو{ 
  

  }...َوَيعْلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمْسَتْوَدَعهَا{: وقوله
  .فيه أو ُتدفن موضعها الذى متوت: ومستوَدعها. حيث تأوى ليال أو هناراً: فمستقرُّها

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ْحَسُن َعَمالً وَلَِئن قُلَْت َوُهَو الَِّذي َخلَق السََّماوَاِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْمآِء ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّكُْم أَ{ 

  }َيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ إِنْ َهاذَآ إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني إِنَّكُْم مَّْبُعوثُونَ ِمن َبْعِد الْمَْوِت لَ
  

  }...لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ إِنْ َهاذَآ إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني{: وقوله

ذهب إىل ) ِسْحٌر: (وَمْن قال. ذهب إال النىبّ صلى اهللا عليه وسلم من قوهلم) سَاِحٌر ُمبٌِني: (فمن قال). وِسْحر مبني(
  .الكالم

وحدَّثىن أبو اسرائيل عن األعمش عن أىب َرزِين عن عبداهللا بن مسعود أنه قرأ : حّدثنا الفرَّاء قال) حدَّثنا حممد قال(
  .ىف آخر املائدة وىف يونس وىف الصّف: ىف ثالثة مواضع ساحر

  .ع وجيعل هذا رابعاً يعىن ىف هودوكان حيىي بن وثّاب يقرأ ىف أربعة مواض. ومل يذكر الذى ىف هود: قال الفراء
  }إِالَّ الَِّذيَن َصَبُرواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت أُْولَاِئَك لَُهْم مَّْغِفَرةٌ َوأَْجٌر كَبِريٌ { 
  

  }...إِالَّ الَِّذيَن َصَبرُواْ{: وقوله
اإلنسان ألنه ىف معىن الناس، كما يعىن اإلنسان مث استثىن من } ولَِئْن أَذَقَناُه{: ىف موضع نصب باالستثناء من قوله

فاستثىن كثرياً من لفِظ واحٍد؛ ألنه تأويل } وَالَعْصرِ إنَّ اإلْنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا{: قال تبارك وتعاىل



  .جَِماع
ْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه كَنٌز أَوْ َجآَء َمَعُه َملٌَك إِنََّمآ أَنتَ فَلََعلََّك َتارٌِك بَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك َوَضآِئٌق بِهِ َصْدُرَك أَن َيقُولُواْ لَ{ 

  }َنِذيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ 
  

  .}...فَلََعلََّك َتارٌِك َبْعَض َما ُيوَحى إِلَْيَك َوضَآِئٌق بِِه َصْدُرَك{: -عزَّ وجلَّ  -وقوله 
أَنْ {: فأَن ىف قوله. لوال أنزل عليك كنز: ه إليهم خمافة أن يقولوايضيق صدرك مبا نوحيه إليك فال ُتلقي: يقول
َتحسَن فيها مث ُتلقَى، فتكون ىف ) ِمن(و} ُيَبيَُّن اللُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا{: وهى مبنزلة قوله. دليل على ذلك} َيقُولوا

) ِمْن(أَال ترى أن } ِمَن الصََّواِعقِ َحذََر الَمْوِتَيْجَعلُونَ أَصَابَِعُهمْ ىفِ آذَانِهِْم {: عز وجل -موضع نصب؛ كما قال 
  :كقول الشاعر) من(حتسن ىف احلَذَر، فإذا أُلِقيت انتصب بالفعل ال بإلقاء 

  وأُعرِض عن ذات الّلئيم َتكَرُّماً* وأَغفُر عوراء الكرمي اصطناَعه 
  

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
فَإِلَّمْ *  قُلْ فَأُْتواْ بَِعْشرِ سَُورٍ مِّثِْلِه ُمفَْترََياٍت وَاْدُعواْ َمنِ اْسَتطَعُْتْم مِّن ُدوِن اللَِّه إِن كُنُتْم صَاِدِقَني أَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه{ 

  }ِلُمونَ َيسَْتجِيبُواْ لَكُْم فَاْعلَُمواْ أَنََّمآ أُنزِلِ بِِعلْمِ اللَِّه َوأَن الَّ اله إِالَّ ُهَو فََهلْ أَنُتْم مُّْس
  

  }...فَإِلَّْم َيْسَتجِيُبواْ لَكُْم{: مث قال جلَّ ذكره} ...قُلْ فَأْتُواْ بَِعْشرِ سَُورٍ مِّثِْلِه ُمفَْتَريَاٍت{: وقوله
  .}َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِْم{: قولوا وهو مبنزلة قوله: ومل يقل) قُلْ(لك وقد قال ىف أوَّل الكالم : ومل يقل

  
  }َمن كَانَ ُيرِيُد الَْحيَاةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها ُنَوفِّ إِلَيْهِْم أَْعَمالَُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها الَ يُْبَخُسونَ  {

  
  }...َمن كَانَ يُرِيُد الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها{: وقوله
إن كنت تعطيىن سألتك، : ىن؛ ألن القاِئل يقولوكان قد يبطل ىف املع. ألن املعىن فيها بعد كانَ) ُنَوفِّ: (مث قال

إن تفعل أْفعل فهذا : فإن قلت. وأكثر ما يأتى اجلزاء على أن يتَّفق هو وجوابه. إن أعطيتىن سألتك: فيكون كقولك
  :وقد قال ىف إجازته ُزَهري. والكالم إن فعلَت فعلُت. إن فعلَت أفعلْ كان مستجازاً: وإن قلت. َحَسن

  ولو نال أسباب السّماء بُسلّم* املنايا ينلَْنه  ومن هاب أسباب
من أراد بعمله من أهل الِقبلة ثواب الدنيا ُعجِّل له ثواُبه ومل يُْبَخس أى مل : يقول} َوُهْم ِفيَها الَ يُْبَخُسونَ{: وقوله

  .ُيْنقَص ىف الدنيا

ْنُه َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماماً َوَرْحَمةً أُْولَاِئَك ُيؤِْمُنونَ بِِه َوَمن َيكْفُرْ أَفََمن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِِّه َوَيْتلُوُه َشاِهٌد مِّ{ 
  }النَّاسِ الَ ُيْؤِمُنونَ  بِِه ِمَن اَألحَْزابِ فَالنَّاُر َمْوِعُدُه فَالَ َتُك ِفي ِمْرَيٍة مِّْنُه إِنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك َولَاِكنَّ أَكْثََر

  
  }...أَفََمن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِِّه وََيْتلُوُه َشاِهٌد مِّْنُه{: ولهوق
يعىن جِربِيل عليه السالم يتلو القرآن، اهلاء ) ويتلوه شاهد منه. فالذى على البّينة من رّبه حممد صلى اهللا عليه وسلم(



: ولو نصبت على. رفعَت الكتاب بِِمن} ِه ِكَتاُب ُموَسىَوِمن قَْبِل{ويتلو القرآن شاهد من اهللا : وَتبَيان ذلك. للقرآن
َوَيْتلُوهُ {: وقد قيل ىف قوله. ىف الوجهني) كتاب موسى(منصوب على القطع من ) إَماماً(ويتلو من قبله كتاَب موسى 

ومن قَْبلِ : مث قال .يذهب إىل أنه يتلوه بالتصديق. يعىن اإلجنيل يتلو القرآن، وإن كان قد أُنزل قبله: }َشاِهٌد مِّنُْه
  .اإلجنيل كتاب موسى

أَفََمْن كَانَ {: جواٌب بّين؛ كقوله ىف سورة حممد صلى اهللا عليه وسلم} أَفََمن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِِّه{: ومل يأت لقوله
شىء املعروف معناه وإن ُترِك اجلواب؛ قال ورمبا تركت العرب جواب ال} َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه كََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه

  :الشاعر
  ِسوَاك ولكن مل جند لَك َمْدفَعا* فأُقسم لو َشْى أتانا َرسولُه 

} َولَْو أَنُّ قُْرآناً ُسيَِّرتْ بِِه الْجَِبالُ أَْو قُطََّعْت بِِه األْرُض{: -تبارك وتعاىل وهو أصدق من قول الشاعر  -وقال اهللا 
واألوَّل ) وَُهْم َيكْفُُرونَ َولَْو أَنَّ قرآناً: (وقد يفّسره بعض النحوّيني يعىن أن جوابه. واهللا أعلم فلم يؤت له جبواب

أَْم َمْن ُهَو قَانٌِت آَناَء {: وقولُه ىف الزمر} َولَوْ َتَرى الِذيَن ظَلَُموا} {َولَْو َتَرى إِِذ املُْجرُِمونَ{: ومثله. أشبه بالصواب
قُلْ َهلْ َيْسَتوِى الَِّذينَ {: وكفى قوله. ومل يؤت له جبواب} وقَاِئماً َيْحذَُر اآلِخَرةَ َوَيْرُجو َرْحَمةَ َربِِّهاللَّْيلِ َساجداً 

مَثَلُ {: فهذا ِممَّا ُترك جوابه، وكَفَى منه ما بعده، كذلك قال ىف هود. من ذلك} َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ
وذلك أَن اَألعمى واألصمَّ . هل يستوون: ومل يقل} ْعَمى وَاألَصمِّ وَالَْبِصريِ وَالسَِّميعِ َهلْ َيْسَتوَِياِن مَثَالًالْفَرِيقَْينِ كَاَأل

وقال . مررت بالعاقل واللبيب وهو يعىن واحداً: من صفِة واحٍد والبصري والسَّميع من صفة واحٍد كقول القائل
  :الشاعر

  يد اخلري أيُّهما يليىنأر* وما أدرى إذا ميَّمت وجهاً 
  أم الشر الذى ال يأتليىن* أأخلري الذى أنا أَبتغيه 

: أن املبتغى للخري ُمّتق للشّر وكذلك قول اهللا جل ذكره: أّيهما وإمنا ذكر اخلري وحده؛ ألن املعىن ُيْعرف: قال
  .وهو كذلك وإن مل ُيذكر. ربدوتقى ال] أى[} سََرابِيلَ تَِقيكُم الَْحرَّ َوَسرَابِيلَ َتقِيكُْم َبأَْسكُْم{

  .إن كلَّ كافر ِحْزب: ويقال. ِمن أصناف الكفّار: فيقال} َوَمن َيكْفُْر بِِه ِمَن اَألْحزَابِ فَالنَّاُر َمْوِعدُُه{: وقوله
  

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ْم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْولَِيآَء ُيَضاَعُف لَُهُم الَْعذَاُب َما كَاُنواْ أُولَاِئَك لَمْ َيكُوُنواْ مُْعجِزِيَن ِفي اَألْرضِ َوَما كَانَ لَُه{ 

  }َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع َوَما كَانُواْ يُْبِصُرونَ 

  }...َوَما كَانَ لَُهْم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْولَِيآَء ُيَضاَعُف لَُهُم الَْعذَاُب{: وقوله
يضاعف : فسَّره بعض املفّسرين. على وجهني} َما كَاُنواْ َيْستَِطيُعونَ السَّْمَع{: وقوله. لّونمث رءوس الكَفَرة الذين ُيض

َولَُهْم َعذَابٌ {: فالباء حينئذ كان ينبغى هلا أن تدخل، ألنه قال. هلم العذاب مبا كانوا يستطيعون السَّمع وال يفعلون
بأَحسن ما : التنزيل أدخلت فيه الباء، وسقوطها جائز كقولك ىف الكالمىف غري موضع من } أَلِيٌم بَِما كَانُوا َيكِْذُبونَ

ما كانوا : ويقال. ألجزينَّك مبا عملت، وما عملت: وتقول ىف الكالم. كانوا يعملون وأحسَن ما كانوا يعملون
  .أَى أضلَّهم اهللا عن ذلك ىف اللوح احملفوظ: يستطيعون السَّمع وما كانوا يبصرون

  



  }أَنَُّهْم ِفي اآلِخَرِة ُهمُ اَألْخَسُرونَ الَ َجَرَم { 
  

  }...الَ َجَرَم أَنَُّهْم{: وقوله
كلمة كانت ىف األصل مبنزلة ال ُبدَّ أّنك قائم وال حمالة أَّنك ذاهب، فجرت على ذلك، وكثراستعماهلم إيَّاها، حتَّى 

وكذلك فّسرها املفّسرون مبعىن . قد أحسنَتال َجَرم آلتينك، ال جرم : َصارت مبنزلة حقّا؛ أال ترى أَن العرب تقول
َحقُقت أو ُحِققت : وليس قول من قال إنّ َجرَمت كقولك. وأصلها من َجَرمت أى كسبت الذنب وَجرَّمته. احلقِّ

  :بشىء وإمنا لَبََّس على قائله قول الشاعر
  َجرَمت فزارةُ بعدها أن تغضبا* ولقد طَْعنتُ أَبا ُعيَْينة طعنةً 

جنعل الفعل لفزارة كأنه مبنزلة ُحقَّ هلا أو حقَّ هلا أن تغضب وفَزارة منصوبة ىف قول الفراء أى : قالوا) زارةفَ(فرفعوا 
  .َجَرَمتهم الطعنةُ أن يغضبوا

وتوصل من أّوهلا بذا، أنشدىن بعض بىن . ال َجرَ أَنك قائم: ولكثرهتا ىف الكالم ُحذفت منها امليم فبنو فزارة يقولون
  :كالب
  َألْهِدَرنَّ اليوم هدراً صادقا* باً والِدى الذا َجَرْم إن كال

  *هدر املعنَّى ذى الشقاشيق اللهِم * 
  :وموضع أَنْ مرفوع كقوله

  َعلَىَّ وقد أَعييُت عاَد وُتبَّعا* أحقّا عبادَ اهللا ُجرْأةُ ُمْحِلقٍ 
  
  }لَى رَبِّهِْم أُْولَاِئَك أَْصَحابُ اجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َوأَْخَبُتواْ إِ{ 
  

  }...وَأَْخَبتُواْ إِلَى َربِّهِْم{: وقوله
بِأَنَّ َربَّكَ {: وقد قال اهللا عّز وجلّ. ىف موضع الالم) إىل(وربَّما جعلت العرب . َتخشَّعوا لربّهم وإىل رّبهم: معناه

فَأَْوَحى إِلَْيهِمْ {: وقال} يَْهِديهِْم إِلَْيه ِصَراطاً ُمْسَتِقيماً{: وقال} ْمُد ِللِّه الَِّذى َهَداَنا ِلَهذَاالَْح{: وقال} أَْوَحى لَهَا
يفعل ذلك بوجهه إلىاهللا؛ ألن معىن اإلخبات : فالن ُيخبِت إىل اهللا تريد: وقد جيوز ىف العربّية أن تقول} َربُُّهْم

وأَخبتوا فََرقا من اهللا فِمن يشاكل معىن الالم ومعىن إلَى : وجاء التفسري. اهللا وهللا يفعله بوجهه إىل: اخلشوع، فيقول
  .إذا أردت به ملكان هذا وِمن أجل هذا

  
  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

اكَ اتَّبََعَك إِالَّ الَِّذيَن ُهمْ أََراذِلَُنا َباِدَي الرَّأْيِ َوَما فَقَالَ الَْمُأل الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك إِالَّ َبَشراً مِّثْلََنا َوَما َنَر{ 
  }َنَرى لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ َبلْ َنظُنُّكُْم كَاِذبَِني 

  
  }...َما َنَراكَ إِالَّ َبَشراً مِّثْلََنا َوَما َنرَاَك اتََّبَعَك إِالَّ الَِّذيَن ُهْم أََراِذلَُنا{: وقوله



وال تكاد العرب جتعل املردود بإالَّ إال َعلَى املبتدأ . األراذل باالتِّباع وقد وقع الفعل ىف أوَّل الكالم على امسه رفَعَت
ما أحد قام : وإن قلت. ما قام أحد إالّ زيد: فمن البّين الذى ال نظر فيه أن تقول. وهو جائز. ال على راجِع ذكره

وإمنا َبُعد على املبتدأ ألنه كناية، والكناية ال ُيفرق . د فهو قليل وهو جائزإال زيد فرفعت زيداً مبا عاد ىف فعل أح
ما قام أحد إال زيد تبيَّن ذلك ألن أحداً : ما قام هو إالّ زيد، وحسن: فيها بني أحٍد وبني عبداهللا، فلمَّا قبح أن تقول
ناية أَحد إذْ شاكل املعرفة كأنه ليس ىف وال يقال للمعرفة أو الك. كأّنه ليَس ىف الكالم فحُسن الرّد على الفعل

ألن أحداً ال يَُتصّور ىف ) ما مررت إال بزيد: فكأنك قلت(الكالم؛ أال ترى أنك تقول ما مررت بأحد إال بزيد 
ليس أحد مررت به إالّ بزيد ألن اهلاء هلا صورة كصورة املعرفة، وأنت ال : وقبيح أن تقول. الوهم أنه َمْعمود له

ما اتَّبعك إال الذين : (وقال) نراك(مث كأنه حذف ) ما نراك: (كذلك قال. مت إال زيد فهذا وجه قبحهما ق: تقول
  .فأْبن على هذا ما ورد عليك إن شاء اهللا) هم أراذلنا

فهمزت تريد أّول ) بادئ الرأى(ولو قرأت . يبدوا] و[ألن املعىن فيما يظهر لنا ) بادى(ال هتمز } بَاِدَي الرَّأْيِ{
  :انشدىن بعضهم. أى لكان صواباالر

  وصار للفحل لساىن ويدى* أضحى خلاىل شبهى بادى بدى 
) وأثري ذى أثري(ابدأ هبذا آثراً ّما وآِثر ذى أِثري . فلم يهمز ومثله مما تقوله العرب ىف معىن ابدأ هبذا أّول، مث يقولون

  :نشدوناوأ. وإثَْر ذى أثري، وابدأ هبذا أوَّل ذاِت يدين وأْدَنى َدنِّى
  إىل اإلصباح آِثر ذى أَثِري* فقالوا ما تريد فقلت أهلو 

ألهنم كذّبوا نوحاً وحده، وخرج على } يأّيها النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النِّساَء{مثل قوله } ...َبلْ َنظُنُّكُْم كَاِذبَِني{: وقوله
ليست } فاْعلَُموا{: وقوله. ا النّىب صلى اهللا عليه وسلمفلكم أريد هب} فَإنْ لَْم َيسَْتجيبُوا لَكُْم{جهة اجلمع، وقوِله 

  .}فََهلْ أَنُْتم ُمْسِلمونَ{إمنا هى لكفّار مكّة أال ترى أَنه قال . للنىب صلى اهللا عليه وسلم
  
َيْت َعلَْيكُْم أَُنلْزُِمكُُموَها وَأَنُتْم لََها كَارُِهونَ قَالَ ياقَْومِ أََرأَْيُتْم إِن كُنُت َعلَى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِّي َوآتَانِي َرْحَمةً مِّْن ِعنِدِه فَُعمِّ{ 
{  

  .}...َوآَتانِي َرْحَمةً مِّْن ِعنِدِه{: وقوله
  

وهى ىف قراءة أَبىّ . قرأها حيىي بن وثّاب واألعمش ومحزة} فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم{: وقوله. وهى نعمة ورمحة. يعىن الرسالة
وهذا ّمما حوّلت العرب الفعل . قد ُعمَِّى علىَّ اخلََبر وَعِمَى علىَّ مبعىن واحد: العرب تقولومسعت ) فعمَّاَها َعلَْيكُْم(

إليه وليس له، وهو ىف األصل لغريه؛ أال ترى أن الرجل الذى َيعَْمى عن اخلرب أو ُيَعمَّى عنه، ولكّنه ىف جوازه مثل 
. علم أن الرِجل الىت ُتدخل ىف اخلّف واألصبع ىف اخلامتدخل اخلامتُ ىف يدى واخلُفّ ىف رِجْلى، وأنت ت: قول العرب

. فاستجازوا ذلك هلذا. قاستخفّوا بذلك إِذا كان املعىن معروفاً ال يكُون لذا ىف حال، ولذا ىف حال؛ إمنا هو لواحد
وذلك أن . أَُنلْزِْمكُُموَها :العرب تسكّن امليم الىت من اللزوم فيقولون} أَُنلْزُِمكُُموَها{وقوله ) فَعِمَيْت(وقرأه العامَّة 

. احلركات قد توالت فَسكنت امليم حلركتها وحركتني بعدها وأهنا مرفوعة، فلو كانت منصولة مل ُيسَْتثْقَل فتخفََّف
فأّما . إِمنا يستثقلون كسرة بعدها ضمةٌ أو ضمةً بعدها كسرة أو كَْسَرتنيِ متواليتني أو ُيْسَتثْقَل أو ضمَّتنيِ متواليتني

فأمَّا الكسرتان فمثل قوله ) ُرْسل(جزموا النون ألن قبلها ضمة فّخففت كما قال } الَ َيحُْزْنُهْم{: ضَّمتان فقولهال



  :وأّما الضََّمة والكسرة فمثل قول الشاعر. اإلبلْ إِذا ُخفّفت
  َتقَطَّع من وجد عليه األناملُ* وناعٍ ُيَخبِّرنا ُمبْهلَك َسّيٍد 

  :ىف الكسرتني وقوله. وإن شئت ُتقطَّع
  *إِذا اعوَجْجن قلت َصاِحْب قوِّمِ * 

يريد صَاحىب فإمنا ُيستثقل الضّم والكسر ألن ملُخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتني تنضمّ الَرفعة هبما فيثقل 
  .والفتحة َتخرج من خَْرق الفم بال كُلْفة. الضمَّة وميال أحد الشِّْدقني إىل الكسرة فترى ذلك ثقيالً

  
  }َوياقَْومِ َمن َينصُُرنِي ِمَن اللَِّه إِن طََردتُُّهْم أَفَالَ َتذَكَُّرونَ { 
  

  .}...وَياقَْومِ َمن َينُصرُنِي ِمَن اللَِّه{: وقوله

  .وكذلك كلّ ما كان ىف القرآن منه فالنصر على جهة املنع. من مينعىن من اهللا: يقول
  

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }قُولُونَ افَْترَاُه قُلْ إِِن افْتََرْيُتُه فََعلَيَّ إِْجَراِمي َوأََناْ َبرِيٌء مِّمَّا ُتْجَرُمونَ أَْم َي{ 
  

  .}...فََعلَيَّ إِْجَراِمي{: وقوله
وأنشدىن أبو . أجرامى على التفسري كان صواباً: وجاء ىف التفسري فعلَيَّ آثامى، فلو قرئت. فعلَىَّ إمثى: يقول
  :اجلراح
  الدَّْهَمِسيَّْينِ ذوِى ِضرغام* علوىن كذوى األجرام ال جت

َوِمَن اللّْيلِ فََسبِّْحهُ {ومنه . وقد قرئ هبما) أَسْراَرهم(و } واُهللا َيْعلَُم إِسَْرارَُهْم{ومثل ذلك . فجمع اجلُْرم أجراماً
  .أراد مجع السِّر) أسرار(ومن قال . صدرأراد امل) إِْدَباَر: (فمن قال) أَْدَبارَ السُّجُوِد(و } وإِْدبَاَر السُُّجوِد

  
  }َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَُّه لَن ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمَن فَالَ َتْبَتِئْس بَِما كَاُنواْ َيفَْعلُونَ { 
  

  }...فَالَ َتْبتَِئْس بَِما كَاُنواْ َيفَْعلُونَ{: وقوله
  ).ال تسَتِكْن وال حتزن: (يقول

  
  }اْصَنعِ الْفُلَْك بِأَعُْينَِنا َوَوْحيَِنا َوالَ ُتخَاِطبْنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُمواْ إِنَُّهْم مُّْغَرقُونَ َو{ 
  

  }...بِأَْعُينَِنا وََوْحيَِنا{: وقوله
وحده، و  لنوح} َبلْ نَظُنُّكُْم كاِذبَِني{خيرج على اجلمع ومعناه واحد على ما فسَّرت لك من قوله } اْرجُِعوِن{كقوله 

  .}َعلَي َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِْم{
  



  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
 َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ َوَمْن آَمَنحَتَّى إِذَا َجآَء أَْمُرَنا َوفَارَ التَّنُّوُر قُلَْنا احِْملْ ِفيَها ِمن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلََك إِالَّ َمن { 

  }َوَمآ آَمَن َمَعُه إِالَّ قَِليلٌ 
  

  }...َوفَارَ التَّنُّوُر{: وقوله

} ِمن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنيْنِ{وقوله . إِذا فار املاء من أَحّر مكان ىف دارك فهى آْية العذاب فأسر بأهلك: هو تنُّور اخلابز
َحَملَ معه امرأة له سوى الىت } َبَق َعلَْيِه الْقَْولَُوأَْهلََك إِالَّ َمن َس{وقوله . والذكر واألنثى من كل نوع زوجان

و } َوَمْن آَمَن َوَمآ آَمَن َمَعُه إِالَّ قَِليلٌ{فذلك قوله . هلكت، وثالثةَ بنَني ونسوهتم، ومثانني إِنسانا سوى ذلك
  .هو القليل) الثمانون(

  
  }ا إِنَّ َربِّي لََغفُوٌر رَِّحيمٌ َوقَالَ اْركَُبواْ ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمْجرياَها َوُمْرَساَه{ 
  

  }...َوقَالَ اْركَبُواْ ِفيَها بِْسمِ اللَِّه{: وقوله
وإن . إِجراؤَها وإرساؤَها بسم اهللا وبأمر اهللا: ىف موضع َرفع بالياِء؛ كما تقول} إن شئت َجعلت َمْجرها وَمْرساها{

بسم اهللا : عند الذبيحة أو عند ابتداء املأكل وشبهه ابتداء مكتِفياً بنفسه، كقول القاِئل) بسم اهللا(شئت جعلت 
احلمد هللا : وَسمعت العرب تقول. ىف موضع نصب يريد بسم اهللا ىف جمراها وىف مرساها) جمريها ومرسيها(ويكون 

  .ِسرَاَرك وإِهاللك، وُسمع منهم احلمد هللا ما إِهاللَك إِىل سرارك يريدون ما بني إهاللك إِىل سرارك

: حدَّثنا الفراء قال: حدَّثنا حممد قال. ملرسى ترفع ميميهما قرأ بذلك إِبراهيم الَنخَعّى واحلسن وأهل املدينةواجملرى وا
بضم ) مُرسها(بفتح امليم و) َمجْراها(َحدَّثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم بن صَُبيح عن مسروق أنه قرأها 

وغريه عن األعمش عن رجل قد ّمساه عن َعْرفََجة أَنه مسع عبداهللا بن  وحّدثنا الفراء قال حدثنا أبو معاوية: قال. امليم
جيعله من صفات اهللا عّز ) ُمجْرِيها ومُرِسيها(وقرأ جماهد . بفتح امليم ورفع امليم من مرسيها) جمراها(مسعود قرأها 

كرة حلسن األلف والالم ويكون نصباً ألن مثله قد يكون ن. وجلّ، فيكون ىف مَْوضع خِفض ىف اإلعراب ألنه معرفة
ويدلّك َعلى . فإذا نزعت منه األلف والالم نصبته. بسم اهللا اجملريها واملرسِيها: فيهَما؛ أال ترى أنك تقول ىف الكالم

ة، وجعلوه نعتاً فأضافوُه إِىل َمعرف} فَلَّما َرأَْوُه عَارِضاً ُمْسَتقْبِلَ أَوِْدَيتِهِْم{: وقوله} َهذَا عَارٌِض ُمْمطُِرَنا{: نكرته قوله
  :وقال الشاعر. لنكرة

  ال قى مباعدةً منكم وحرمانا* يا ُربَّ عابِطنا لو كان يأُْملكم 
  :وقول االخر

  لَيكُْرم ملّا أعوزته املكارُم* َويا رب هاجى ِمنْقَرٍ يبتغى به 
  .ُرّب صائمه لن يصومه وقائمه لن يقومه: ومسع الكسائّى أعرابّيا يقول بعد الفطر

َنُهَما الَْمْوُج فَكَانَ َسآوِي إِلَى َجَبلٍ يَْعِصُمنِي ِمَن الَْمآِء قَالَ الَ َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِالَّ َمن رَِّحَم َوَحالَ َبْي قَالَ{ 
  }ِمَن الُْمْغَرِقَني 

  



  }...َسآوِي إِلَى َجَبلٍ َيْعِصمُنِي ِمَن الَْمآِء{: وقوله
فَمْن ىف موضع نصب؛ ألن املعصوم خالف } الََعاِصَم الَيْوَم ِمْن أمرِ اهللا إالَّ َمْن َرِحَم{ نوح عليه السالم) قَالَ(

وَمن اْستجاز رفع االتباع أو } َمالَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إالَّ اّتباع الظَّنِّ{فكأنه نصبه مبنزلة قوله . للعاصم واملرحوم معصوم
  :الرفعَ ىف قوله

   اليََعاِفُري َوإِالَّ العِيُسإالَّ* وبلٍد ليس به أنيسُ 
إالَّ اتِّبَاع {جعل أنيس الَبّر اليعاِفري والوحوش، وكذلك قوله ) إالّ اليعافُري: (ألن الذى قال) َمن(مل َيُجزله الرفع ىف 

ولكن لو َجعلت العاصم ىف تأويل . املعصوم عاصم: عِلمهم ظّن وأنت ال جيوز لك ىف وجه أن تقول: يقول} الظَّنِّ
وال تنكرنّ أن خيرج املفعول على فاعل؛ أال ترى ) َمن(ال معصوم اليوم من أمر اهللا جلاز رفع : معصوم كأنك قلت

  :معناها مرضيَّة، وقال الشاعر} ىفِ ِعيَِشٍة رَاِضَيٍة{مدفوق وقوله : فمعناه واهللا أعلم} ِمْن َماٍء َداِفقٍ{قوله 
  ك أنت الطاعم الكاسىواقعد فإن* دعِ املكارَم ال ترحل ِلُبغيتها 

َدفَق، : َرِضَيْت وُدِفق املاء وال تقول: رضيُت هذه املعيشةَ وال تقول: تستدلّ على ذلك أنك تقول. معناه املكسّو
ولو قيل ال عاصم اليوم من أمر اهللا إالّ من ُرِحم . أيضاً) إالّ من ُرِحم(ويقرأ . كسا: وتقول كُِسى العريان وال تقول

  .عصم اهللاُ اليوم إالّ من ُرِحم ومل نسمع أحداً قرأ بهال ي: كأنَّك قلت
  

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
يلَ ُبْعداً لِّلْقَْومِ َوِقيلَ ياأَْرُض اْبلَِعي َمآَءِك َوياسََمآُء أَقِْلِعي َوِغيَض الَْمآُء َوقُِضَي اَألْمُر وَاْستََوْت َعلَى الُْجوِديِّ َوِق{ 

  }الظَّاِلِمَني 
  

  }...وَاْستََوْت َعلَى الُْجوِديِّ{: وقوله
فإن . بإرسال الياء) َعلَى اجلُوِدى(وهو جبل حبَضَنني من أرض املْوِصل ياْؤه مشّددة وقد حدِّثت أنَّ بعض القراء قرأ 

ى، مث تكن صحيحة فهى مما كثر به الكالم عند أهله فخفّف، أو يكون قد ّمسى بفعلِ أنثى مثل حُطىِّ وأِصّرى وَصرِّ
  :-وهو املفّضل  -أنشدىن بعضهم . أُدخلت األلف والالم

  إِذا َزْجر أبيَك سَأَْساْ واربُق* وكفرَت قوماً ُهْم َهَدوَك ألقِدمى 
  :وأنشدىن بعض بىن أََسد
  وفَتكْت ىف كذىب ولَطِّى* ملّا رأيت أهنا ىف ُحطّى 

حُطَّا، : روه عن مذهب الفعل حّولوا الياء أِلفا فقالواوالعرب إذا جعلت مثل ُحطّى وأشباهه امساً فأرادوا أن يغيِّ
ماها : وكذلك ما كان من أْسماء العجم آخره ياء؛ مثل ماهى وشاهى وُشىنِّ حوَّلوه إىل ألف فقالوا. أِصرَّا، وصِرَّا
  :وأنشدنا بعضهم. وشاها وشنَّا

  ِلُتْبِغيه خرياً ولْيَس بفاعل* أتانا ِحمَاٌس بابن ماها يسوقه 
  .أى حال بني ابن نوح وبني اجلَبل املاُء} حَال بَْيَنُهَما املَْوُجَو{

  .يقال َبِلَعْت وَبلََعْت} ياأَْرضُ اْبلَِعي{: وقوله
  



ن َتكُونَ ِمَن أَِعظَُك أَقَالَ ياُنوُح إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر صَاِلحٍ فَالَ َتْسئَلْنِ َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنِّي { 
  }الَْجاِهِلَني 

  
  }...يانُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك{: وقوله
: حدَّثنا حممد قال حدثنا الفراء قال) وعاّمةَ القراء عليه(} إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر صَاِلحٍ{: أجنيهم مث قال عّز وجلّ --الذى و

سؤالك إّياى ما ليس لك به علم عمل غري : بذلك يقولوحّدثىن ِحبَّان عن الكلمّى عن أىب َصاحل عن ابن عباس 
وحدثىن أبو اسحق الشيباىنّ قال حدثىن أبو رَوق عن حممد بن : قال) حدثنا الفّراء. (وعامَّةُ القراء عليه. َصاحل

) الفراء حدثنا) (إنه َعِملَ غَْيرَ صاحلٍ(ُحجَادة عن أبيه عن عائشة قالت َسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ 
: قال وحدثىن ابن أىب حيىي عن رجل قد مسَّاه قال، ال أراه إال ثابتاً البناىنّ عن َشْهر بن حَْوشب عن أّم َسلَمة قالت

  )إنه عملَ غَْيَر صَاحلٍ(كيف أقرؤها؟ قال : قلت يا رسول اهللا

فَالَ َتسْأَلَنَّ َما (بات الَياء وتشديد النون وجيوز أن ُتقرأ تسأَلَىنِّ بإث: ويقرأ} فَالَ َتْسئَلْنِ َما لَْيَس لَكَ بِِه ِعلٌْم{: وقوله
وليس فيها ياء ىف الكتاب والقراء قد اختلفوا فيما يكون ىف آخره ) ما(بنصب النون، وال توقعها إالَّ على ) لَْيَس

وهو كثري ) فََما آتاِن اللُّه() أهاَننِ(و ) أَكَْرَمنِ(فبعضهم ُيثبتها، وبعضهم ُيلقيها من ذلك : الياء وُتحذف ىف الكتاب
  .ىف القرآن

  
  }سُُّهْم مِّنَّا َعذَاٌب أَلِيٌم ِقيلَ ياُنوحُ اْهبِطْ بَِسالَمٍ مِّنَّا وََبركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ مِّمَّن مََّعَك َوأَُمٌم َسُنَمتُِّعُهْم ثُمَّ َيَم{ 
  

  }...ى أَُممٍ مِّمَّن مََّعَكبَِسالَمٍ مِّنَّا َوَبركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَ{: وقوله
نصباً ) َوأَُمًماً َسُنَمتِّْعُهْم(ولو كانت ) َسُنَمتُِّعُهْم(من أهل الشقاء ) َوأَُمٌم: (مث قال. يعىن ذَُريَّةَ من معه من أهل السعادة

  .}فَرِيقاً َهَدى َوفَرِيقاً َحَق َعلَْيهُم الضَّالَلةُ{كما قال ) َسُنمتِّعهم(جلاز توقع عليهم 
  

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  } الَْعاِقَبةَ ِللُْمتَِّقَني ِتلَْك ِمْن أَنَْبآِء الَْغْيبِ نُوِحيَهآ إِلَْيَك َما كُنَت َتْعلَمَُهآ أَنَت َوالَ قَْوُمَك ِمن قَْبلِ َهاذَا فَاْصبِرْ إِنَّ{ 
  

  }...تِلَْك ِمْن أَنَْبآِء الْغَْيبِ{: وقوله
والعرب تفعل هذا ىف مصادر الفعل إذا مل يذكر } ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء القَُرى َنقُصُُّه َعلَْيَك{مثل قوله ) ذَِلَك(يصلح مكاهنا 
فَمن أنَّث ذَهب هبا إىل القَْدمة، ومن ذكّر ذهب إىل . قد فرحت هبا وبه: قد قَِدم فالن، فيقول اآلخر: مثل قولك
  .}ْن َبْعدَِها وآَمُنواثُمَّ تَاُبوا ِم{ وهو مثل قوله . القدوم
ِمْن قْبلِ {مل يكن ِعلُْم نوح واألَممِ بعده من علمك وال ِعلم قَومك : يقول} َما كُْنتَ َتْعلَُمَها أَْنَت َوالَ قَْوُمَك{: وقوله
  .يعىن القرآن} َهذَا

  }لَْيكُْم مِّْدرَاراً َوَيزِدْكُْم قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْم َوالَ َتتََولَّْواْ ُمْجرِِمَني َوياقَْومِ اْسَتْغِفُرواْ رَبَّكُْم ثُمَّ ُتوُبواْ إِلَْيِه يُْرِسلِ السََّمآَء َع{ 
  



  }...ُيْرِسلِ السََّمآَء َعلَْيكُْم مِّْدَراراً{: وقوله
ذكروا أنه } لَى قُوَِّتكُْمَوَيزِدْكُْم قُوَّةً إِ{وقوله . جيعلها َتِدرُّ عليكم عند احلاجة إىل املطر، ال أن َتِدّر ليال وهناراً: يقول

  .ألن الولد واملال قوة) قُوَّةً(وقال . كان انقطع عنهم الولدُ ثالث سنني
  
  }ْشرِكُونَ إِن نَّقُولُ إِالَّ اْعَترَاَك َبْعُض آِلَهِتَنا بُِسوٍء قَالَ إِنِّي أُشْهُِد اللََّه وَاشَْهُدواْ أَنِّي َبرِيٌء مِّمَّا ُت{ 
  

  }...تََراَك بَْعُض آِلهَِتَنا بُِسوٍءإِالَّ اْع{: وقوله
إىن أُشهد اهللا وأُشهدكم أىن : فهنالك قال. كذَّبوه مث جعلوه خمتِلطا وادَّعَْوا أنّ آهلتهم هى الىت خبلته لعيبه آهلتهم

  .برىء منها
  

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ُت بِِه إِلَْيكُْم َوَيْسَتْخِلُف َربِّي قَْوماً غَْيرَكُْم َوالَ َتُضرُّوَنهُ َشْيئاً إِنَّ رَبِّي َعلَى كُلِّ َشْيءٍ فَإِن َتَولَّْواْ فَقَْد أَْبلَغُْتكُْم مَّآ أُْرِسلْ{ 

  }َحِفيظٌ 
  

  }...َوالَ َتُضرُّوَنُه َشْيئاً{:وقوله
وىف قراءة . كان صواباً} َوَيذْرُهْم َمْن ُيضِْللِ اُهللا فَالَ َهاِدىَ لَُه{ولو ْجزم كان كما قال . ألنه جاء بعد الفاء: ُرِفع

  .هالككم إذا أهلككم ال ينقصه شيئاً: ومعىن ال تضّروه يقول. جزما) َوالَ َتْنقُُضوُه(عبداهللا 
  :وقد يترك إجراؤه، ُيجعل امساً لُألمَّة الىت هو منها، كما قال الشاعر. ُمْجًرى ىف كل القرآن مل ُيختلَف فيه) عاٌد(و 

  علىَّ وقد أعييُت َعاَد وُتبَّعا* ُجرْأة ُمْحِلقٍ  أحقّا عبادَ اهللا
  .إن عاَد وَتبََّع أَمَّتان: ومسع الكسائىُّ بعض العرب يقول

ْم ِفيَها ْرضِ وَاْسَتْعَمرَكَُوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم صَاِلحاً قَالَ ياقَْومِ اعُْبُدواْ اللََّه َما لَكُْم مِّْن اله غَْيُرُه ُهَو أَنَشأَكُْم مَِّن اَأل{ 
  }فَاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ تُوُبواْ إِلَْيِه إِنَّ رَبِّي قَرِيٌب مُّجِيٌب 

  
  }...وَإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلحاً{: وقوله

  ).أرسلنا(نصْبت صاحلاً وهوداً وما كان على هذا اللفظ بإضمار 
حدثنا : حدَّثنا حممد قال. مل ُيْجرِه ىف حال ومنهم من. فمنهم من أجْراه ىف كلّ حال) ثَُمود(وقد اختلف القراء ىف 

) مثود(حّدثىن قيس عن أىب إسحق عن عبدالرمحن بن األسود بن يزيد الَنَخِمّى عن أبيه أنه كان ال ُيجرى : الفراء قال
 ىف النصب ألهنا مكتوبة باأللف ىف كل القرآن إال ىف) مثود(ومنهم من أجرى ) فقرأ بذلك محزة(ىف شىء من القرآن 

فأخذ بذلك الكسائّى فأجراها ىف النصب ومل ُيجرها ىف اخلفض وال ىف } وآتَْيَنا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً{موضع واحد 
قرئت ىف : فسألوه عن ذلك فقال} أَال إن ثَُموداً كَفَُروا َربَُّهْم أَالَ ُبْعداً لثموٍد{قوِله : الرفع إالَّ ىف حرف واحد
  .بيح أن جيتمع احلرف مرتني ىف موضعني مث َيختلف، فأجريته لقربه منهاخلفض من الُْمْجَرى وق

  
نْ َعَصْيُتُه فََما تَزِيدُوَننِي غَْيرَ قَالَ ياقَْومِ أََرأَْيُتْم إِن كُنُت َعلَى َبيَِّنةً مِّن رَّبِّي َوآتَانِي ِمْنُه َرْحَمةً فََمن َينُصرُنِي ِمَن اللَِّه إِ{ 



  }َتْخِسريٍ 
  

  }...َما تَزِيدُوَننِي غَْيرَ َتْخِسريٍفَ{: وقوله
وليس غري ختسري ىل . فما تزيدونىن غري ختسري لكم وتضليل لكم، أى كُلَّما اعتذرمت بشىء هو يزيدكم ختسرياً: يقول
  .وهو كقولك للرجل ما تزيدىن إالَّ غضباً أى غضباً عليك. أنا
  

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }يَْغَنْواْ ِفيَهآ أَالَ إِنَّ ثَُموَد كَفُرواْ َربَُّهْم أَالَ ُبْعداً لِّثَُمودَ كَأَن لَّْم { 
  

  }...كَفرُواْ رَبَُّهْم{: وقوله

. وكفرت بك، وشكرتك وشكرت بك وشكرت لك. كفرتك: والعرب تقول. كفروا نعمة رهبم: جاء ىف التفسري
  .كفرت باهللا: شكرت باهللا كقوهلم: مسعت العرب تقول: وقال الكسائّى

  
  }َولَقَدْ َجآَءتْ ُرُسلَُنآ إِْبَراهِيَم بِالُْبْشَرى قَالُواْ َسالَماً قَالَ َسالٌَم فََما لَبِثَ أَن َجآَء بِِعْجلٍ َحنِيذٍ { 
  

  }...َسالَماً قَالَ ِسلُْم{: وقوله
وهو ىف املعىن سالم كما . أنه قرأ هبَا وذُكر عن النىب صلى اهللا علْيه وسلم. قرأها حيىي ابن َوثَّاب وإبراهيم الَنَخِعىَّ

فترى أن معىن ِسلْم وسالم واحد واهللا . َسلَُّموا علْيه فردَّ عليهم: قالوا ِحلّ وَحالَل، وِحْرم وحََرام ألن التفسري جاء
  :وأنشدىن بعض العرب. أعلم

  كما اكتلَّ بالربق الغماُم اللوائح* مررنا فقلنا إيه ِسلْم فسلَّمت 
ولو كانا . نَصب األول وَرفَع الثاىن) قَالُواْ َسالَماً قَالَ َسالٌَم(وقرأه العامَّة . على أهنم َسلَّموا فَردَّت عليهمفهذا دليل 

  :وإن مل يظهرها كما قال الشاعر) عليكم(فمن َرفع أضمر . مجيعاً رفعاً ونصباً كان صواباً
  باحلواجب فما كان إالَّ َوْمؤها* فقلنا السالُم فاتَّقت من أمريها 

هو : وُحجَّة أخرى ىف رفعه اآلخر أن القوم َسلَّموا، فقال حني أنكرهم. َسالٌم سالم: التقينا فقلَنا: والعرب تقول
حنن ِسلْم ألن التسليم ال يكون : ويقال ىف هذا املعىن. وهو وجه حسن. سالم إن شاء اهللا فمن أنتم إلنكاره إيَّاهم

فما أبطأ : عليها، كأّنك قلت) لبِث(أن ىف موضع نصب توقع } لَبِثَ أَن َجاَء بِِعْجلٍ َحنِيٍذفََما {: وقوله. من قومٍ َعُدوًّ
وقد تكون رفعاً جتعل لبِث فعال ألنْ كأنك قلت فما أبطأ جميئُه . فلمَّا ألقيت الصفة وقع الفعل َعليها: عن جميئه بعجل
وهو حمنوذ ىف األصل . وهو من فعل أهل البادية معروف. ما َحفَْرت له ىف األرض مث غممته: واحلنيذ: بعجلٍ حنِيذ

  .طَبيخ للمطبوخ، وقتيل للمقتول: حَنِيذ، كما قيل: فقيل

  }إِلَى قَْومِ لُوٍط  فَلَمَّا َرأَى أَْيدَِيُهْم الَ َتِصلُ إِلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيفَةً قَالُواْ الَ َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا{ 
  
  }... فَلَمَّا َرأَى أَْيِديَُهْم الَ َتِصلُ إِلَْيِه َنِكرَُهْم{: هوقول



وذلك أَهنا كانت ُسنَّة ىف زماهنم إذا ورد عليهم القوم فأُتُوا بالطعام فلم َميّسوه ظنّوا أَهنم َعُدوٌّ أو . أى إىل الطعام
ضِحكت عند ذلك امرأُته وكانت ال ختف، ف: فهناك أوجس ىف نفسه ِخيفة فرأَْوا ذلك ىف وجهه، فقالوا. لصوص

. مثبتة فضحكت فبشرت بعد الضحك) وامرأته قاِئمة وهو قاعد: وكذلك هى ىف قراءة عبداهللا(قائمة وهو قاعد 
هذا : وقد يقول بعض املفسِّرين. وإمنا ضحكت سروراً باألمن فأتبعوها البشرى بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب

. ْرناها بإسحاق فضحكت بعد البشارة وهو ممَّا قد َيحتمله الكالم واهللا أعلم بصوابهفبشَّ: واملعىن فيه. مقّدم ومؤخَّر
يرفع وينصب وكان محزة ينوى به اخلفض ) َيعقُوب(حاضت فلم نسمعه من ثقة وقوله ): فضِحكْت(وأما قوله 

د الولد والنصب ىف ويعقوب ها هنا ول. وال جيوز اخلفض إالّ بإظهار الباء). ومن وراء إسحاق بيعقوب: (يريد
  :يعقوب مبنزلة قول الشاعر
  أو مثلَ أُسرة منظور بن سَيَّار* جئىن مبثل بىن بدر لقومهم 

  أو حارثا يوم نادى القوُم يا حارِ* أو عامَر بن طُفَيل ىف ُمَركَّبِه 
  :وأنشدىن بعض بىن باهلة

  والبيَض مطبوخاً معاً والسُّكَّرا* لو جيَت باخلُبز له مَُيسِّرا 
  *مل ُيرضه ذلك حىت يسكرا * 

: وجِئَت بالسكَّر، فلمَّا مل ُيظهر الفعل مع الواو نصب كما تأمر الرجل باملرور َعلى أخيه فتقول: فنصب على قولك
  .اْمُررْ به: أخاك أخاك تريد

  
  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ا َبْعِلي شَْيخاً إِنَّ َهاذَا لََشْيٌء َعجِيٌب قَالَْت يَاَوْيلََتى أَأَِلُد وَأََناْ َعجُوٌز َوَهاذَ{ 
  

  }...َياَوْيلََتى أَأَِلُد وَأََناْ َعجُوٌز َوَهاذَا َبْعِلي َشْيخاً{: وقوله

ويقال ىف . فذكروا أَهنا كانت بنت مثان وتسعني سنة، وكان عليه السَّالم أكرب منها بسنة) شَْيٌخ(وىف قراءة عبداهللا 
  .السعادة: الربكات} ِه َوَبرَكَاُتُه َعلَْيكُْمَرْحَمةُ اللّ{قوله 

  
  }فَلَمَّا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيمَ الرَّْوُع َوَجآَءْتُه الُْبْشَرى ُيجَاِدلَُنا ِفي قَْومِ لُوٍط { 
  

  }...فَلَمَّا ذََهَب َعْن إِْبَراهِيَم الرَّْوُع َوَجآَءْتهُ الُْبْشَرى ُيَجادِلَُنا ِفي قَْومِ لُوٍط{ : َوقوله
وقد جيوز فلمَّا أتاىن أَِثُب عليه . فلّما أتاىن أتيته. ومثله ىف الكالم ال يأتى إالَّ بفعل ماض كقولك. جادلنا: ومل يقل
ما َخطُْبكم أيُّها املرسلون، فلمَّا أخربوه : وجداله إيَّاهم أنه حني ذهَب عنه اخلوف قال. أقبلت أَِثب َعلَْيِه: كأنه قال

  .حنُن أعلم مبن فيها: أُتهلكونَ قوماً فيهم لوط قالوا: لوط قالأَهنم يريدون قوم 
  
  }إِنَّ إِْبَراِهيَم لََحِليمٌ أَوَّاٌه مُّنِيٌب { 
  

  }...أَوَّاٌه{: وقوله



فإذا كانت ِمْن يتأوَّه من الذنوب فهى من أوِّْه له وهى لغة ىف بىن عامر . هو الذى يتأوَّه من الذنوب: دعَّاء ويقال
  :اجلراح أنشدىن أبو

  ومن ُبعد أرض بيننا وَسَماِء* فأوِّْه من الذكرى إذا ما ذكرهتا 
أوَّْه مقصوراً أن يقول ىف يتفعَّل يتأَوَّى وال يقوهلا : وجيوز ىف الكالم ملن قال. يتأَوَّه: أوِّْه على فَعِّل يقول ىف َيفَْعل

  .باهلاء
  

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
فَاتَّقُواْ اللًَّه َوالَ  ُمُه يُْهَرُعونَ إِلَْيِه َوِمن قَْبلُ كَاُنواْ َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت قَالَ ياقَْومِ هؤالء َبَناِتي ُهنَّ أَطَْهرُ لَكُْمَوَجآَءُه قَْو{ 

  }ُتْخُزوِن ِفي َضيِْفي أَلَْيَس مِْنكُْم َرُجلٌ رَِّشيٌد 
  

  }...هؤالء َبَناِتي{: وقوله

النَّبِىُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنِنيَ {وذلك جائز ىف العربّية؛ ألن اهللا َعزَّ وجل قال . بنات قومه: ويقال. نفسهَبنات : قال بعضهم
  .فهذا من ذلك) وهو أب هلم(وهو ىف بعض القراءة } ِمْن أَْنفُسِهِْم َوأَزَْواُجهُ أُمَّهَاُتُهْم

  
قَالُواْ يالُوطُ إِنَّا ُرُسلُ رَبَِّك لَن َيِصلُواْ إِلَْيَك فَأَْسرِ بِأَْهِلَك بِِقطْعٍ * كْنٍ َشدِيٍد قَالَ لَْو أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً أَْو آوِي إِلَى ُر{ 

  }بِقَرِيبٍ  ْبُح أَلَْيَس الصُّْبُحمَِّن الْلَّْيلِ َوالَ َيلْتَِفْت ِمنكُْم أََحٌد إِالَّ امَْرأََتَك إِنَُّه ُمِصيُبَها َمآ أََصاَبُهْم إِنَّ َمْوِعدَُهُم الصُّ
  

  }...لَوْ أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً أَْو آوِي إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد{: وقوله
  .إىل عشرية: يقول
  }...فَأَْسرِ بِأَْهِلَك{: وقوله

: يقول) بِِقطْعٍ: (وقوله. من َسريت) فاْسرِ بأَهِْلَك(وقراءةُ أهل املدينة . قراءتنا من أسريت بنصب األلف ومهزَِها
وقد كان احلسن َيْرفعها . فأسر بأهلك إال امرأَتك: منصوبة باالستثناء} إِالَّ امَْرأََتَك{: وقوله. آخر الليل بظلمة من

إِنَّ {: وقوله) وال يلتفت منكم أحد(ال يلتفْت منكم أحد إالّ امرأتك وليسَ ىف قراءة عبداهللا ) أحد أى(يعطفها على 
  .}بِقَرِيبٍ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح

أليس الصبح : فقالت املالِئكة. اآلن اآلن: ملَّا أَتوا لوطاً أخربوه أَن قومهم هالكون من غٍَد ىف الصبح، فقال هلم لوط
  .بقريب

  
  }فَلَمَّا َجآَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا َعاِليََها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها ِحجَاَرةً مِّن ِسجِّيلٍ مَّْنُضوٍد { 
  
  }...مِّن ِسجِّيلٍ{: قولهو

  .فذلك َنْضُده. يتلو بعُضه بعضاً َعليهم: يقول) مَْنُضوٍد(من طني قد طُبخ حىت صار مبنزلة األرحاء : يقال
  



  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }مَُّسوََّمةً ِعنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمَني بَِبِعيدٍ { 

  }...مَُّسوَّمَةً{: وقوله
: يقول} ِمَن الظَّاِلِمَني بَِبعِيٍد{مث قال . زعموا أهنا كانت خمطَّطة حممرة وسواد ىف َبياض، فذلك تسوميها أى َعالمتها

  .ما هى من الظاملني يعىن قومل لوط أَلذى يكن ختِطئهم: ويقال. من ظاملى أمَّتك يا حممد
  
اْعُبُدواْ اللََّه َما لَكُْم مِّْن اله غَْيُرُه َوالَ َتنقُصُواْ الِْمكْيَالَ َوالْمِيَزانَ إِنِّي أََراكُمْ  َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعيْباً قَالَ ياقَْومِ{ 

  }بِخَْيرٍ َوإِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ مُِّحيطٍ 
  

  }...إِنِّي أََراكُْم بِخَْيرٍ{: وقوله
مدَِّهنني َحسنةً ): ويقال(أموالكم كثرية يقال رخيصةً أسعارُكم كثريةً أموالُكم فال تنقصوا املكيال و: يقول

  .َسْحنتكم
  
  }َبِقيَّةُ اللَِّه َخْيٌر لَّكُمْ إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني وََمآ أََناْ َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ { 
  

  }...بَِقيَّةُ اللَِّه خَْيٌر لَّكُْم{: وقوله
  .بقيَّة اهللا خري لكم أى مراقبة اهللا خري لكمويقال . ما أبقى لكم من احلالل خري لكم: يقول

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
اُء إِنََّك َألنَت الَْحلِيُم الرَِّشيدُ قَالُواْ ياُشعَْيُب أََصلَاوُتَك َتأْمُُرَك أَن نَّْتُرَك َما َيعُْبُد ءاَباُؤَنآ أَْو أَن نَّفَْعلَ ِفي أَْموَاِلَنا َما َنَش{ 
{  

  }...أََصلَاوُتَك َتأُْمُرَك أَن نَّْتُرَك{: لهوقو
} ِفي أَمَْواِلَنا َما َنَشاُء{أَوْ تأمرك أن َنترك أَن َتفعل : معناه} أََصالَُتَك َتأْمُُرَك أَنْ نَْتُرَك َما َيعُْبُد آَباؤََنا أَْو أَنْ نفَْعلَ{ويقرأ 

  ).َنتْرك(فأَنْ مردودة على 

  

) أَن(وهى حينئذ مردودة َعلى . أصلواتك تأمرك بذا وتنهانا عن ذا: نهى كأنه قالوفيها وجه آخر جتعل األمر كال
أهناك : أضرُِبك أَن ُتِسىيء كأنه قال: تنهانا أن َنفعل ىف أموالنا ما نشاء؛ كما تقول: األوىل ال إضمار فيه كأنك قلت

  .مجيعاً) َنَشاُء(و ) أَْو أَنْ َنفْعلَ ىفِ أْمواِلَنا ما َتشاء(وتقرأ . بالضرب عن اإلساءة
  .استهزاء منهم به} إِنَّكَ َألنتَ الَْحِليمُ الرَّشِيُد{: وقوله

  
َوَما قَْوُم لُوٍط مِّنكُم  َوياقَْومِ الَ َيْجرِمَنَّكُمْ ِشقَاِقي أَن ُيِصيَبكُم مِّثْلُ َمآ أَصَاَب قَْوَم ُنوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِلحٍ{ 

  }بَِبِعيدٍ 
  



  }...الَ َيْجرَِمنَّكُْم ِشقَاِقي{: هوقول
إمنا : يقول} َوَما قَْوُم لُوٍط مِّنكُم بَِبعِيٍد{وقوله . ال يكسبنكم: وقد يكون. ال حتملنكم عداوتى أَن ُيصيبكم: يقول

  .إن دراهم منكم قريبة وقريب: ويقال. هلكُوا باألمس قريباً
  
  }َن اللَِّه َواتََّخذُْتُموُه َوَرآَءكُْم ِظْهرِّياً إِنَّ َربِّي بَِما َتْعَملُونَ ُمِحيطٌ قَالَ ياقَْومِ أَرَْهِطي أََعزُّ َعلَْيكُم مِّ{ 
  

  :}...أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيكُم مَِّن اللَِّه وَاتََّخذُْتُموُه َوَرآَءكُْم ِظهْرِّياً{: وقوله
  .ن تعظّموا اهللا وختافوهتعظّمون أمر رهطى وتتركون أ: رميتم بأمر اهللا وراء ظهوركم؛ كما تقول

  
  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ٌب َواْرَتِقُبواْ إِنِّي َمَعكُمْ َوياقَْومِ اْعَملُواْ َعلَى َمكَانَِتكُمْ إِنِّي َعاِملٌ َسْوفَ َتْعلَُمونَ َمن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيْخزِيِه َوَمْن ُهَو كَاِذ{ 
  }َرِقيٌب 

  
  }...َعذَاٌب ُيْخزِيِهَمن يَأِْتيِه {: وقوله

وإمنا أدخلت العرب ) َوَمْن ُهَو كَاِذٌب(وكذلك قوله . ترفعها بعاِئد ذكرها. ىف موضع رفع إذا جعلتها استفهاماً) َمن(
من يقوم ومن قاَم أو من : َمن قاِئٌم وال َمن قاعد، إمنا كالمهم: ألهنم ال يقولونَ) َوَمْن ُهَو كَاِذٌب(ىف قوله ) هو(

فلمَّا مل يقولوُه ملعرفة أو ِلفََعل أو يفعل أَدخلوا هو مع قاِئم ليكونا َجميعاً ىف مقام فََعل ويفعل؛ ألهنما يقومان  القاِئم،
  :وقد جيوز ىف الشعر وأشباهه َمْن قاِئم قال الشاعر. مقام اثينني

  ال باحلَُصورِ وال فيها بسوَّار* َمْن شارب مُْربِح بالكَأس نادَمىن 
َهل ِمن : ِمْن رجلٍ يتصدَّق فيخفضونه على تأويل: العرب أن يستقبلوا َمْن بنكرة فيخفضوهنا فيقولون ورمبا هتَيبت
  :وقد أنشدونا هذا البيت َخفْضاً ورفعاً. رجل يتصّدق

  ِضقت ذرعاً هبجرَها والكتابِ* مَِن رسولٌٍ إىل الثرّيا تأىن 
َولَمَّا َيْعلمِ اللُّه الِذينَ {وكقوله } لَُم املُفِْسَد ِمَن املُْصِلحَِيْع{نصبت كقوله ) الذى(وإن جعلتهما َمن وِمن ىف موضع 
  .}َجاَهدُوا ِمْنكُْم َويْعلََم الصَّابِرِيَن

  
  }ذَِلَك ِمْن أَنَْبآِء الْقَُرى َنقُصُُّه َعلَْيَك ِمنَْها قَآِئٌم َوَحِصيٌد { 
  

  }...ِمنَْها قَآِئٌم َوَحِصيٌد{: وقوله
  .َحَصدهم بالسَّيف كما ُيحصد الزرع: ويقال. حملصُودفاحلَصيُد كالزرع ا

  
  }َيْوَم يَأِْت الَ َتكَلَُّم َنفْسٌ إِالَّ بِإِذْنِِه فَِمنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ { 
  

  }...َيْوَم َيأِْت الَ َتكَلَُّم{: وقوله



وإن حذفتها ىف القطع . اباًكتب بغري الياء وهو ىف موضع رفع، فإن أثبتَّ فيه الَياء إذا وصلت القراءة كان َصو
الَياء ساكنة، وكلّ ياء أو واو تسكُنان وما : إذا وصل قال. قد قرأ بذلك القّراء فَمر َحذفها. والوصل كان َصوَابا

قبل الواو مضموم وما قبل الياء مكسور فإن العرب حتذفهما وجتتزئ بالضمة من الواو، وبالكسرة من الياء وأنشد 
  :ىف بعُضهم

  ُجوداً وأخرى ُتعِط بالسيف الَدمَا* ما ُتليق ِدرمهاً  كفّاك كّف
. ِهَى إذا َوصلُت ىف موضع رفع فأُثبتها وهى إذا َسكتُّ عليها تسكن فحذفُتها: وَمن وصل بالَياء وسكَت حبذفها قال

ثبت الياء إذا وَصلْت كُتبت حبذف الياء فالوجه فيَها أن ت} ما كُنَّا َنبْغِ{: ومثله قوله. مل َيْرم ومل َيقْض: كما قيل
  .وهو جائز. والوجه اآلخر أن حتذفها ىف القطع والوصل، قرأَ بذلك محزة. وحتذفَها إذا وقفَْت

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُواْ فَِفي النَّارِ لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق { 
  

  }...َشهِيٌقلَُهْم ِفيَها َزِفٌري َو{: وقوله
  .فالزفري أوَّل هِنيق احلمار وشبهِه، والشهِيق من آخره

  
َوأَمَّا الَِّذيَن سُِعُدواْ فَِفي * خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواَألْرضُ إِالَّ َما َشآَء رَبَُّك إِنَّ َربََّك فَعَّالٌ لَِّما ُيرِيُد { 

  }َداَمتِ السََّماوَاُت َواَألْرُض إِالَّ َما َشآَء رَبَُّك َعطَآًء غَْيَر َمْجذُوٍذ الَْجنَِّة خَاِلِديَن ِفيَها َما 
  

  }، ...َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت وَاَألْرُض إِالَّ َما َشآَء َربَُّك{: وقوله

اخللود؟ ففى ذلك مضيان أحدمها أن جتعله  ما َهذا االسْتثناء وقد وعد اهللا أَْهل النار اخللود وأهلَ اجلّنة: يقول القائل
واهللا ألضربّنَك إالّ أن أرى غري ذلك، وعزميُتك على ضَربه، فكذلك قال : استثناء َيْستثنيه َوالَ يفعله؛ كقولك

آلخر أن العرب إذا وال يشاؤه واهللا أعلم، والقول ا} خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمتِ السََّماوَاُت َواَألْرُض إِالَّ َما َشآَء رَبَُّك{
خَاِلِديَن ِفيَها َما {استثنت شيئاً كبرياً مع مثله أو مع ما هو أكرب منه كان َمْعىن إالَّ ومعىن الواو سواء، فمن ذلك قوله 

خالدين : وكأّنه قال. فيصلح) ِسَوى(مكان ) إالَّ(ِسَوى ما يشاء من زيادة اخللود فيجعل } َداَمِت السَّمََواُت واَألْرُض
ىل : ومثله ىف الكالم أن تقول. األبد) و(ا مقدار ما كانت السَّموات وكانت األرض سوى ما زادهم من اخللود فيه

وهذا أَحبّ الوجهني . ىل َعليَك سوى األلفني: َعليَك ألف إالَّ األلفني اللذين من ِقَبل فالن؛ أفال ترى أَنه ىف املعىن
فاسْتدل َعلى أَن االستثناء } َعطَآًء غَْيَر َمْجذُوٍذ{فقد وصل االستثناء بقوله إيلَّ، ألنَّ اهللا عّز وجل ال ُخلْف لوعده، 

  .هلم باخللود غري منقِطع عنهم
  
  }َوإِنَّ كُالًّ لَّمَّا لَُيَوفَِّينَُّهْم َربَُّك أَْعمَالَُهمْ إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ َخبٌِري { 
  

  }...ُهْمَوإِنَّ كُالًّ لَّمَّا لَُيَوفَِّينَّ{: وقوله



امساً للناس كما قال ) ما(جعل } َوإنَّ كُالَّ لََما{وختفيِفها وتشديد إن وختفيفها، فمْن قال ) لَمَّا(قرأت القراء بتشديد 
ال ما دخلت  )لَُيَوفَِّينَُّهْم(مث جََعل الالم الىت فيها جَواباً إلنّ، وجََعل الالم الَّىت ىف } فَاْنِكحُوا َما طَابَ لَكُْم ِمَن النَِّساِء{

وإنَّ مِْنكُمْ {ومثله . فيما بني ما وصلتها؛ كما تقول هذا َمن لَيذهنبَّ، وعندى ما لََغْيُرُه خري منه: َعلى نّية ميني فيَها
ف ِلمن ما لَُيَوفِّينَّهم، فلّما اجتمعت ثالث ميَمات حذَ: أَراد -واهللا أعلم  -فإنه ) ملّا(وأَّما َمنِ شّدد } لََمْن لُيَبطِّئَن

  :واحدة فبقيت اثنتان فأدغمت ىف صَاحبتها؛ كما قال الشاعر
  إذا هو اْعيا بالسبيل مصادرُه* وإىن لَِممَّا أُصدر األمَر َوْجَهُه 
  :أنشدىن الكسائّى) عند الياء(حبذف الياء ) وَالَبْغىِ َيِعظُكْْم(مث خيفّف كما قرأ بعض القراء 

  َباَشُرونَ مبا ِلقينَالَدىَّ َت* وأَمشتَّ الُعداة بنا فأضحَوا 
  :يتباشرون فحذف الجتماع الياءات ومثله) لدىَّ(معناه 

  َمْخرَِم جنٍد فارَع املخارم* كأنّ ِمن آخرَها إلقاِدمِ 
باهللا : مبنزلة إالَّ فإنه وجه ال نعرفه وقد قالت العرب) لَمَّا(وأَمَّا َمن جعل . إىل القادم فحذف الالم عند الالم: أراد
ت عنا، وإالَّ قمت عنا، فأمَّا ىف االستثناء فلم يقولوه ىف شعر وال غريه؛ أَال ترى أنَّ ذلك لو َجاز لسمعتَ ىف لَمَّا قم
  .ذهب الناسَ لَّما زيدا: الكالم

. ال أشتهيه وهو وجه. وإنْ لَيَوفِّينَّهم كُالَّ: كأّنا قلنا: وقالوا). لَُيوفَّينَّهم(فإهنم نصبوا كال بِ ) إن(وأَمَّا الذين خفّفوا 
إنْ زيد لقائم : ألن الالم إمنا يقع الفعل الذى بعدها َعلَى شىء قبله فلو رفعت كلّ لصلح ذلك كما يصلح أَن تقول

  .ما زيداً إالّ أضرب فهذا خطأ ىف إالّ وىف الالم: إنْ زيداً َألضرُب ألن تأويلها كقولك: وال يصلح أن تقول

فيكون ىف } َوَتأْكُلُون التَُراثَ أَكْالُ لَّماً{ينوهنا فجعل اللّم شديداً كما قال ) ُيَوفَِّينَّهموإنَّ كُالًّ لَما ل(وقرأ الُزهرّى 
وإذا َعجَّلت العرب بالالم ىف غري موضعها . وانّ كال حقّا ليوفينّهم، وإن كال شديدا ليوفيّنهم: الكالم مبنزلة قولك
موقع الالم ىف احملسن، فلّما أدخلت ىف إليك أُعيدت ىف احملسن إنَّ زيدا إلليك حملسن، كان : أعادوها إليه كقولك
  :ومثله قول الشاعر

  لَبَْعُد لقد القيُت ال بّد َمْصرعَا* ولو أنَّ قومى مل يكونوا أِعّزة 
  .إىن لبحمد اهللا لصاحل: وليَس مبوضعها ومثله قول أىب اجلرّاح) بَعد(أَدخلها ىف 

  
  )ود ه( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ِللذَّاِكرِيَن  َوأَِقمِ الصَّالَةَ طََرفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفاً مَِّن الْلَّْيلِ إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذاِلَك ِذكَْرى{ 
  

  }...ُزلَفاً مَِّن الْلَّْيلِ{: وقوله
طرىف : قراءة العاّمة وهى ساعة من الليل ومعناهوالُزلَف مجع ُزلْفة وُزلَف وهى . بضّم الالم جتعله واحداً مثل احلُلُم

  .والعصر: املغَرَب والعشاء وصالة الفجر، وطرىفِ النهار: النهار وصالة الليل املفروضة
ْن أَجنَْيَنا ِمنُْهْم َواتََّبَع الَِّذينَ مَّفَلَْوالَ كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمن قَْبِلكُْم أُْولُواْ َبِقيٍَّة َيْنَهْونَ َعنِ الْفََساِد ِفي اَألْرضِ إِالَّ قَِليالً مِّ{ 

  }ظَلَُمواْ َمآ أُْترِفُواْ ِفيِه َوكَاُنواْ ُمْجرِِمَني 
  

  }...فَلَْوالَ كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمن قَْبِلكُْم أُْولُواْ َبِقيٍَّة يَْنَهْونَ{: وقوله



وهو استثناء على االنقطاع ّمما قبله كما قال . وايقول مل يكن منهم أحد كذلك إالَّ قليال أى هؤالء كانو ينهونَ فنَج
اّتبعوا ىف : بقول} َواتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُمواْ َمآ أُْترِفُواْ ِفيِه{: وقوله. ولو كانَ رفعاً كان صَواباً} إالَّ قَْوَم ُيوُنَس{َعزَّ وجل 

  .ّتبعوا ذنوهبم وأعماهلم السَّّيئة إىل النارا: ويقال. دنياهم ما ُعوِّدوا من النعيم وإيثار اللذّات على أمر اآلخرة
  
  }َوَما كَانَ رَبَُّك ِلُيهِْلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ { 
  

  .}...َوَما كَانَ َربَُّك ِلُيْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمصِْلُحونَ{: وقوله
مل يكن ليهلكهم وهم يتعاطَون احلّق فيما بينَهم : ويقال. اًمل يكن ليهلكهم وهم مصلحونَ فيكونَ ذلك ظلم: يقول

  .وإن كانوا مشركني والظلم الشرك
  

  )هود ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َولَْو َشآَء رَبَُّك لََجَعلَ النَّاَس أُمَّةً َواِحَدةً َوالَ يََزالُونَ ُمْخَتِلِفَني { 
  

  }...َوالَ َيزَالُونَ ُمْخَتِلِفَني{: وقوله
. للشقاء وللسعادة: يقول) َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم(أهلَ احلّق } إالَّ َمْن َرِحَم رَبَُّك{يعىن أهل الباطل ) ال يََزالونَ: (يقول
  .لالختالف والرمحة: }وال يزالونَ خمتلفَني إالّ من رحم ربَُّك وِلذَِلَك َخلَقَُهْم{: ويقال

  
َوكُالًّ نَّقُصُّ َعلَْيكَ * َك َخلَقَُهْم َوَتمَّْت كَِلَمةُ رَبَِّك ألَْمَألنَّ جََهنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني إِالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلذاِل{ 

  }ِمْن أَْنَباِء الرُُّسلِ َما ُنثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَجآَءَك ِفي َهاِذهِ الَْحقُّ َوَمْوِعظَةٌ َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني 
  

  }...َوَتمَّْت كَِلَمةُ رَبَِّك ألَْمَألنَّ جََهنََّم{: وقوله

وكلّ فعل كان . َحِلفى ألضربنَّك، وبدا ىل ألضربّنك: ميينا كما تقول} َوَتمَّْت كَِلَمةُ رَبَِّك{صار قوله عزّوجلّ 
دا ىل ألضربّنك، وبدا ىل أن قد ب: فتقول. تأويله كتأويل بلغىن، وقيل ىل، وانتهىَ إىلّ، فإن الالم وأَن تصلحان فيه

ثُمَّ َبَدالَُهْم ِمْن َبْعِد ما َرأَُوا اآلياتِ {وَتمَّت كلمة ربك أن ميأل جهنم كانَ صواباً وكذلك : فلو كان. أضربك
  .ولو كان أن يسجنوه كان صواباً} لََيْسُجُننَُّه
  }...َوَجآَءَك ِفي َهِذِه الَْحقُّ{: وقال

  .ىف هذه السورة
  

  اردة يف آيات املعاين الو

  )يوسف ( سورة 



  }اِفِلَني َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ بَِمآ أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك هَاذَا الْقُْرآنَ َوإِن كُنَت ِمن قَْبِلِه لَِمَن الَْغ{ 
  

  }...بَِمآ أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك َهذَا الْقُْرآنَ{: قول اهللا عزَّ وَجلّ
) القرآنَ(و ) هذا(ولوخفضت . بوحينا إليك هذا القرآنَ: كأنك قلت. منصوب بوقوع الفعل عليه) َهذَا الْقُْرآنَ(

ومثله ىف ) َما(مررت مبا عندك متاِعك جتعل املتاع مردوداً َعلى : تقول) ما(مكروراً على ) هذا(جتعل : كان صواباً
  .على ذلك) الكَِذبِ(و } َوالَ َتقُولُوا ِلَما َتِصُف ألْسَِنِتكُْم الكَِذَب{: النحل

  
قَالَ يابَُنيَّ الَ * َن إِذْ قَالَ ُيوُسُف َألبِيِه ياأَبِت إِنِّي َرأَْيتُ أََحَد َعَشَر كَْوكَباً وَالشَّْمَس َوالْقََمرَ رَأَْيتُُهْم ِلي َساجِِدي{ 

  }ْنَساِن َعُدوٌّ مُّبِنيٌ َتقُْصْص ُرْؤيَاَك َعلَى إِخَْوِتَك فََيِكيدُواْ لََك كَْيداً إِنَّ الشَّْيطَانَ ِلِإل

. ال تقْف عليها باهلاء وأنت خافض هلا ىف الوصل؛ ألن تلك اخلَفْضة تدلّ على اإلضافة إىل املتكلّم} يا أَبِت{: وقوله
جلاز ) يا أَبَت: (ولو قيل. ومل يقرأ به أحد نعلمه). وكان الوقف َعلى اهلاء جائِزاً(جلاز ) يا أََبُت(ولو قرأ قارئ 

فأّما جواز الوقوف على اهلاء فأن جتعل الفتحة فيها من النداء . من جهة، ومل جيز ِمن أخرى) باهلاء(ف عليها الوقو
  :وال تنوى أن تصلها بألف الندبة فكأنه كقول الشاعر

  *ِكِلينِى لَِهمٍّ يا أُميمةَ ناصبِ * 
اهلاء واأللف؛ ألهنا ىف النِّيَّة مّتصلة باأللف  يا أبتاه مث حتذف: وأّما الوجه الذى ال جيوز الوقف على اهلاء فأن تنوى

  .كاّتصاهلا ىف اخلفض بالياء من املتكلّم
  }...إِنِّي َرأَْيتُ أََحَد َعَشَر كَْوكَباً{: وأَّما وقوله

وذلك أهنم َجعلوا امسني معروفني . فإن العرب جتعل العدد بني أحد عشر إىل تسعة عشر منصوباً ىف خفضه ورفعه
. ومل يرفعوا آخره فيكونَ مبنزلة بعلبّك إذا رفعوا آخَرها. م ُيضيفوا األوَّل إىل الثاىن فيخرَج من معىن العددواحداً، فل

ألن هذا ال ُيعرف فيه االنفصال من ذا، واخلمسة تنفرد من العشرة والعشرة ) َبّك(إىل ) بعل(واستجازوا أن يضيفوا 
يف األصل هذه عشرة ومخسة، فلّما ُعِدال عن جهتهما أُعطيا من اخلمسة، فجعلوها بإعراب واحد؛ ألن معنامها 

  .إعراباً واحداً ىف الصرف كما كان إعراهبما واحداً قبل أن ُيصرفا

: وهو ىف الكالم مبنزلة قولك. فأمَّا نصب كوكب فإنه خرج مفسِّراً للنوع من كل عدد ليعرف ما أخْربَت عنه
فإذا أدخلت ىف أحد عشر . لكذا وكذا؛ ألهنا واقعة على كلّ شىء خرج الدرهم مفسراً. عندى كذا وكذا درمهاً

وجيوز ما فعلت اخلمسةَ العشَر، فأدخلت عليهما . ما فعلت اخلمسةَ َعَشَر: األلف والالم أدخلتهما ىف أوَّهلا فقلت
ّول غري الثاىن؛ أال اخلمسة العشرِ مل جيز ألن األ: فإن قلت. األلف والالم مّرتني لتوّهمهم انفَصال ذا من ذا ىف حال

فلذلك مل . ما فعلت اخلمسةُ األثوابِ ملن أجازه جتد اخلمسة هى األثواب وال جتد العشر اخلمسة: ترى أن قوهلم
ما فعلت : وإن شئت أدخلت األلف والالم أيضاً ىف الدرهم الذى خيرج مفسراً فتقول. تصلح إضافته بألف والم
: ما فعلت اخلمسةُ عشرِى؟: فتقول. مسة العشر إىل نفسك رفعت اخلمسةوإذا أضفت اخل. اخلمسة العشر الدرهم؟
وإمنا ُعرِّبت اخلمسة إلضافتك العشر، فلّما أضيف العشر إىل الياء ) ومررت خبمسة عشرى(ورأيت مخسةَ َعْشرِى، 

باإلضافة  منك مل يسقم للخمسة أن تضاف إليها وبينهما عشر فأضيفت إىل عشر لتصري امساً، كما صَار ما بعدها
ما فعلت مخسةُ عشرِك؟ ولذلك ال يصلح للمفسر أن : مسعتها من أَىب فَقَْعْس اَألَسدّى وأىب اهليثم الُعقَْيلّى. امساً



اختلف، وإمنا خيرج الدرهم والكوكب مفسراً هلما مجيعاً كما خيرج : ب. يصحبهما؛ ألن إعرابيهما قد اختلفا
ما : فخطأ أن تقول. ضفت العشرين دخلَتْ ىف األمساء وبطل عنها التفسريفإذا أ. الدرهم من عشرين مفسراً لكلّها

فإذا أضفت الضارب إىل . مررت بضارب زيداً: ومثله أنك تقول. فعلت ِعشروك درمهاً، أو مخسةُ عشرِك درمهاً
  .غري زيد مل يصلح أن يقع َعلى زيد أبداً

ما رأيت مخسةَ عشرٍ قطُّ خرياً منها، ألنك : ، فقلتولو نويت خبمسة عشر أن تضيف اخلمسة إىل عشر ىف شعر جلاز
  :وال جيوز للمفسِّر أن يدخل ها هنا كما مل جيز ىف اإلضافة؛ أنشدىن الُعكْلّى أبو ثْروان. نويت األمساء ومل تنوِ العدد

  بنت مثاىن َعشرٍة من ِحجتَّْه* كُلِّف من َعَنائه وِشقْوتْه 
وذلك أهنم استثقلوا كثرة احلركات، . شَر ىف هذا النوع كلّه، إالّ اثنا عشرومن القُرَّاء من يسكّن العني من َع

وال جيوز تسكني العني ىف (َساكنة فكرهوا تسكني العني وإىل جنبها ساكن ) اثىن(والياء ىف ) اثنا(ووجدوا األلف ىف 
  ).مؤّنث العدد ألن الشني من عشرة يسكن فال يستقيم تسكني العني والشني معاً

: فيقال. فإن هذه النون والواو إمنا تكونان ىف مجع ذُكران اجلّن واإلنس وما أشبههم} رَأَْيتُُهْم ِلي َساجِِديَن{قوله وأّما 
الكِباش قد : فيقال. فإذا عَدوت هذا صار املؤّنث املذكّر إىل التأنيث: الناس ساجدون، واملالِئكة واِجلّن ساجدون

وإمنا جاز ىف الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء ألهنم ُوصفوا . ز مذّبحونوال جيو. ذُبَّحن وذُبِّحت ومذبَّحات
ومثله ) أال ترى أن السجود والركوع ال يكون إالّ من اآلدميني فأُخرِج فعلهم على فعال اآلدميَّني(بأفاعيل اآلدميني 

َيأَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا {وكذلك . كلّمتهم وكلّموها فكأهنم خاطبوا رجاال إذا} َوقَالُوا ِلُجلوِدِهْم ِلَم شَهِدُْتم َعلَْيَنا{
  .فما أتاك مواقعاً لفعل اآلدميني من غريهم أجريَته على هذا} َمَساِكَنكُْم

  .يا أبتاه فحذفها: يا أََبَت ويا أََبِت ألن َمن نصب أراد النُّدبةَ: لغتان، كقولك) يا ُبىنِّ(و ) َيا بُىنَّ] (قوله[
ال تقصص ُرّياك : قالوا: وإذا كان من شأهنم حتويل اهلمزة. الرُّوَيا طلبا للهمزة: قالوا) الرُْؤيا(مزة من وإذا تركت اهل

  :أنشدىن أبو اجلرَّاح. ىف الكالم، فأّما ىف القرآن فال جيوز ملخالفة الكتاب
  وُيضحى على أفنانِِه العني َيهِتُف* لعِرض من األعراض ُيمسى َحَماُمه 

  وبابٍ إذا ما مال للغلق َيصرِف* من الديك ُريَّة  أحّب إىل قلىب

لويته ليَّا وكويته كّيا : رُْؤية، فلّما ترك اهلمز وجاءت واو ساكنة بعدها ياء حتولتا ياء مشّددة، كما يقال: أراد
  .رّيا فرفعت الراء فجائز: وإن أشرت إىل الضّمة قلت. واألصل كَْويا ولَْويا

  ).إِن كُنُْتم للرِّيَّا َتْعُبُرون(وَزَعَم الكسائّى أنه مسع أعرابّياً يقول ) وسيق) (وِحيلَ(وتكون هذه الضّمة مثل قوله 
  
َمآ أََتمََّهآ َعلَى أََبوَْيكَ َوكَذاِلكَ َيْجَتبِيَك رَبَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمن َتأْوِيلِ اَألحَاِديِث َوُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى آلِ َيْعقُوَب كَ{ 
  }قَْبلُ إِبَْراِهيَم وَإِْسحَاَق إِنَّ َربََّك َعِليٌم َحكِيٌم  ِمن
  

  }...َوكَذاِلَك َيْجتَبِيَك َربَُّك{: وقوله
ومثله ىف . كذلك وهكذا سواء ىف املعىن. وهكذا جيتبيك رّبك: فقيل له} إنِّى َرأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكَباً{جواب لقوله 

هكذا السعادة، : يوم كذا وكذا من اخلري فرأيُت عاقبته حممودة، فيقول له القائلالكالم أن يقول الرجل قد فعلت ال
  .يِصطفيك) َيْجَتبِيَك(و. َيصلح فيه) كذلك(هكذا التوفيق و



  
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

اقُْتلُواْ ُيوُسَف أَوِ اطَْرُحوُه أَْرضاً * نَّ أََباَنا لَِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ إِذْ قَالُواْ لَيُوُسُف وَأَُخوُه أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبةٌ إِ{ 
  }َيْخلُ لَكُْم َوْجهُ أَبِيكُْم وََتكُوُنواْ ِمن َبْعِدِه قَْوماً َصاِلِحَني 

  
  }...وََنْحُن ُعْصَبةٌ{: وقوله

  .َعشرة فما زاد: والُعْصَبة
  }...لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْمأَوِ اطَْرُحوُه أَْرضاً َيْخلُ {: وقوله

أِعْرىن ثوباً ألبس جلاز الرفع واجلزم ألنك : ولو قلت. ألنه ال ضمري فيه) َيْخلُ(جواب لألمر وال يصلح الرفع ىف 
  .واجلزم على أن جتعله شرطاً. أَلَْبُسه فتكون رفعاً من صلة النكرة: تريد

  }أَلْقُوُه ِفي غَيَاَبِة الُْجبِّ َيلَْتِقطُْه َبْعُض السَّيَّاَرِة إِن كُنُتْم فَاِعِلَني قَالَ قَآِئلٌ مِّنُْهْم الَ َتقُْتلُواْ ُيوُسَف َو{ 
  
  }...وَأَلْقُوُه ِفي غَيَاَبِة الُْجبِّ{: قوله

ذكر وإن ) بعض(قرأه العاّمة بالياء ألن } َيلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّارَِة{َعلى اجلمع ) غَياََباِت(وقد قرأ أهل احلجاز . واحدة
بالتاء وذلك أنه ذهب إىل السَّيارة ) َتلَْتِقطُْه(ذكروا : ب -فيما ذُِكر عنه  -وقد قرأ احلسن . أُضيف إىل تأنيث

  :وأنشدونا. والعرب إذا أضافت املذكّر إىل املؤّنث وهو فعل له أو هو بعض له قالوا فيه بالتأنيث والتذكري
  تحىٍ وال هو طاعمفال املرء ُمْس* على قبضة موجوءة ظهر كفّه 

  :موجوءة كفُّه وأنشدىن الُعكِْلّى أبو ثَرْوان: ذهب إىل الكّف وألغى الظهر ألن الكف ُيجزىء من الظهر فكأنه قال
  كما أَخذ السِّرار من اهلالل* أرى َمرَّ السنني أخذن مىن 

  :وقال ابن مقبِل
  رِيَّة الذُقُنَِوقُْع احملاجن باملَْه* قد صرَّح السري عن كُْتمان وابُتذلْت 

  :وأنشدىن الكسائّى. وابتذلت احملاجن وألغى الوقع: أراد
  فَداَنْت له أهل القَُرى والكناِئسِ* إذا ماَت منهم َسّيد قام سَّيد 

  :ومنه قول األعشى
  كما شرِقت صدُر القناة مَن الدَّم* وَتشَرُق بالقول الذى قد أذْعَته 

  :وأنشدىن يونس البصرّى
  سوُر املدينة واجلبالُ اخلُشُّع* الُزَبري هتدّمت  ملّا أتى خُرب

وال جيوز ) بعض(تلتقطه السيَّارة جلاز وكفى من : وإمنا جاز هذا كلّه ألن الثاىن يكفى ِمن األوَّل؛ أال ترى أنه لو قال
  .قد ضرْبتىن غالُم جاريتك؛ ألنك لو ألقيت الغالم مل تدلّ اجلارية على معناه: أن يقول

  
  }َياأََباَنا َما لََك الَ َتأَْمنَّا َعلَى يُوُسَف َوإِنَّا لَُه لََناِصُحونَ  قَالُواْ{ 
  

  }...الَ َتأَْمنَّا{: وقوله



  ).تيَمنَّا: (تشري إىل الَرفْعة، وإن تركَْت فصواب، كلٌّ قد قُرئ به؛ وقد قرأ حيىي بن وثَّاب
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }غَداً َيْرَتْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ  أَْرِسلُْه َمَعَنا{ 
  

  }...َيْرَتْع َوَيلَْعْب{: وقوله
فهو يفتعل من رَعيت، فأسقط ) يَْرَتعِ وَيلَْعْب(َمْن َسكّن العني أخذه من القيد والرَّْتَعة وهو يفعل حينئذ ومن قال 

  .الياء للجزم
  
  }قَالَ َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم أَنفُُسكُْم أَمْراً فََصْبرٌ َجِميلٌ وَاللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ  َوَجآءُوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ{ 
  

  }...َوَجآُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ{: وقوله
يجعلون مضعوف، وليس له َعقْد رأْى ومعقوُد رأْىٍ؛ ف: مكذوب وللضعف. والعرب تقول للكذب: مكذوب: معناه

جملود؛ قال : هذا أمر ليس له َمعْنِّى يريدون َمْعًىن، ويقولون للَجلَد: ويقولون. املصدر ىف كثري من الكالم مفعوالً
  :الشاعر

  *إن أخا اجمللود من َصَبَرا * 
  :وقال اآلخر

  حلماً وال لفؤادِه معقوالَ* حّتى إذا مل يتركوا لعظامه 
وقد . أكله الذئب: أهنم قالوا ليعقوب) بَِدمٍ كِذبٍ(يس حلدّهم مكذوبة ومعىن قوله إنّ بىن ُنَمري ل: وقال أبو ثَْروان

: وقالوا: قال. لقد كان هذا الذئب رفيقاً باْبىنِ، مزَّق جلده ومل ميزق ثيابه: فقال. غمسوا قميصه ىف دم َجْدى
: وجيوز ىف العربيَّة أن تقول) مٍ كَِذبٍبَِد(فلذلك قيل . وإمنا يريدونَ الثياب! فلم تركوا قميصه: اللصوص قتلوه، قال

  .َجاءوا بأمرٍ باطل وباطال، وحق وحقاً: جاءوا على قميصه بدم كذباً؛ كما تقول
فََصَبرا مجيالً يكون كاآلمر : ولو كان} فإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف} {فَِصَياُم ثَالَثَِة أَيَّامٍ{: مثل قوله} فَصَْبٌر َجِميلٌ{: وقوله

  .كذلك على النصب باأللف) فََصبْرا َجمِيالً(وهى ىف قراءة أَُبّى . ازلنفسه بالصرب جل
  
  }ُه َعِليٌم بَِما َيْعَملُونَ َوَجاَءتْ َسيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُواْ َوارَِدُهْم فَأَْدلَى َدلَْوُه قَالَ ياُبْشَرى َهاذَا غُالٌَم َوأََسرُّوُه بَِضاَعةً َواللَّ{ 

  }...ٌمياُبْشَرى َهذَا غُالَ{: وقوله
كل ألف أضافها املتكلم إىل نفسه جعلتها . يا ُبشَْرىَّ: وُهذَيلٌ. بنصب الياء، وهى لغة ىف بعض قيس) َوَيا بشراَى(

  :أنشدىن القاسم بن َمْعن. ياء مشدَّدة
  ففقدهتم ولكل َجْنب َمصْرع* تركوا هَوّى وأْعَنقوا هلواهم 

  :قال. روى مّنىآتيك مبولَيَّ فإنه أ: وقال ىل بعض بىن ُسلَيم
  :أنشدىن املفّضل

  ويطُعن بالُصُملَّة ىف قَفَيَّا* يطوِّف ىب ِعكَّب ىف َمَعدّ 



  فال أرويتما أبداً َصَديَّا* فإن مل َتثْأَروا ىل من ِعكَّب 
سُ يا نف: والعرب تقول. يا ُبْنى ال تفعل، يكون مفرداً ىف معىن اإلضافة: بالسكون فهو كقولك) يا ُبْشَرْى(ومن قرأ 

يا بشَرىَّ فأضاف : ومن قال. ىف موضع نصب) يا ُبشَْراَى(اصربى ويا نفسِ اصربى وهو يعىن نفسه ىف الوجهني و
هذا غالِمى : وغّير األِلف إىل الياء فإنه طلَب الكسرة الىت تلزم ما قبل الياء من املتكلّم ىف كل حال؛ أال أنك تقول

هذا : ذا أضيفت إىل املتكلّم ومل حيطُّوها عند غري الياء ىف قولكفتحفض امليم ىف كل جهات اإلعراب فحطُّوها إ
  .من البشارة واإلعراب يتبّين عند كل مكّنى إالّ عند الياء) يا ُبشَْرى(غالمك وغالمه؛ ألن 

لغالم إن سَألكم أْصحاُبكم عن هذا ا: ذلك أن الساقى الذى التقطه قال للذين كانوا معه} وَأََسرُّوهُ بَِضاعَةً{: وقوله
  .أَبضَعناه أهلُ املاء لنبيعه مبصر: فقولوا

  
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوَشَرْوهُ بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم مَْعُدوَدٍة َوكَاُنواْ ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن { 
  

  }...َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة{: وقوله
قيل معدودة لُيستدل به على القلَّة؛ ألهنم كانوا ال يزِنون الدراهم حىت تبلغ أُوِقّية كانت وزن وإمنا . عشرين: قيل

  .أربعني درمهاً
  .مل يعلموا منزلته من اهللا َعزَّ وجلّ: يقول} َوكَاُنواْ ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن{: وقوله

لَّقَِت اَألبَْواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك قَالَ َمَعاذَ اللَِّه إِنَُّه َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَُّه الَ َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َعن نَّفِْسِه َوغَ{ 
  }ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ 

  
  }...َوقَالَْت َهْيَت لََك{: وقوله

شَّعّىب عن عبداهللا ابن حدثىن بن أىب حيىي َعْن أىب حبيب عن ال: قرأها عبدهللا بن مسعود وأصحابه حدثنا الفّراء قال
إهنا لغة ألهل َحْوران سقطت إىل مكّة فتكلّموا : ويقال) َهْيَت(أقرأىن رسول اهللا صلى عليه وسلم : مسعود أنه قال

وأهل املدينة يقرءون ِهيَت لك بكسر اهلاء وال يهمزون وذُكر عن َعلى بن أىب طالب وابن عبّاس أهنما قرءا . هبا
  :يّأت لك وقد قال الشاعرهت: يراد هبا) ِهئُت لك(

  َسلٌْم َعلَْيَك فََهيَت هَْيتَا* أنّ العِراق َوأَْهلَه 
  .أى َهلُمَّ
  .قد أحسن إىلَّ فال أخوُنه: يقول. يعىن مواله الذى اشتراه} إِنَُّه َربِّي{: وقوله

  
  }لَِنْصرَِف َعْنُه السُّوَء وَالْفَْحَشآَء إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمخْلَِصَني  َولَقَْد َهمَّْت بِِه وََهمَّ بَِها لَْوال أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َربِِّه كَذَِلَك{ 
  

  }...أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َربِِّه{: وقوله
  .ذكروا أنه رأى صورة يعقوب عليه السالم

  



  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َوأَلْفََيا َسيِّدََها لََدى الَْبابِ قَالَْت َما َجَزآُء َمْن أَرَاَد بِأَْهِلكَ ُسوًءا إِالَّ أَن  َواْسَتَبقَا الْبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمن ُدُبرٍ{ 

  }ُيْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليمٌ 
  

  }...وَأَلْفََيا َسيِّدََها لََدى الَْبابِ{: وقوله

} َما َجَزآُء َمْن أََراَد بِأَهِْلَك ُسوءًا{: يعىن يوسف وامرأة العزيز وجدا العزيز وابن عّم المرأته على الباب، فقالت
إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلٍ فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن {: فذكروا أن ابن عّمها قال} ]نفسى[هى راودتىن عن {: فقال

: لّما رأَوا القميص مقدوداً من ُدبر قال ابن العّمف} الْكَاِذبَِني َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ فَكَذََبْت َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقَني
أى اكتمه، وقال } أَعْرِْض َعْن َهذَا{: مث إن ابن العّم طلب إىل يوسف فقال} إِنَُّه ِمْن كَْيِدكُنَّ إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم{

  ).ِلذَنْبِِك(زوجك ) اسَتْغِفرِى: (لألخرى
  
  }شَهَِد َشاِهٌد مِّْن أَْهِلَهآ إِن كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن قُُبلٍ فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن الكَاِذبَِني قَالَ ِهَي َراوََدْتنِي َعن نَّفِْسي َو{ 
  
  }...َوَشهَِد َشاِهٌد مِّْن أَْهِلهَآ{: قوله
اِهٌد مِّْن َوَشهَِد َش{: وحّدثىن قيس بن الربيع عن أىب َحِصني عن َسِعيد ابن ُجَبري ىف قوله: حّدثنا الفرَّاء قال: قال
وحّدثىن ُمَعلَّي بن هالل عن أىب حيىي عن : قال. وحّدثىن قيس عن رجل عن جماهد أنه رجل: قال. صّىب: قال} أَْهِلهَآ

  .حكم حاكم من أهلها: قال} َوشهد شاهد من أهلها{جماهد ىف قوله 
وال يكتفى باجلزاء فإذا اكتفت فإمنا ) أن(لصلح؛ ألن الشهادة ُتستقبل ب ) أَنْ إِنْ كان قميُصه: (ولو كان ىف الكالم

يُوِصيكُُم اُهللا ىفِ أَْوالَدِكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ {: وقال قائل من أهلها، كما قال: ذهب بالشهادة إىل معىن القول كأنه قال
  :فذهب بالوصية إىل القول، وأنشدىن الكسائّى} َحظِّ اُألْنثََييْنِ

  وَنْجران أَْحَوى واحملَلّ قَرٍيُب* ٍة وَخبَّرُتما أَنْ إِنََّما َبنيِ بِيَش
زعم القاسم بن َمْعن أَن بِئشة : ومسعت الفّراء قال: وهى مبنزلتها قال) إمنا(َعلَى ) أن(فأَدخل ) واجلناب خصيب(

  .وزِئنة أرضان مهموزتان

فَلَمَّا َسِمَعْت * ِه قَْد َشَغفََها ُحّباً إِنَّا لََنَراَها ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ َوقَالَ نِْسَوةٌ ِفي الَْمِديَنةِ اْمرَأَةُ الَْعزِيزِ ُتَراوُِد فََتاَها َعن نَّفِْس{ 
َنهُ خُْرْج َعلَْيهِنَّ فَلَمَّا َرأَْيَنُه أَكَْبْربَِمكْرِِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيهِنَّ َوأَعَْتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَئاً َوآَتْت كُلَّ وَاِحَدٍة مِّْنُهنَّ ِسكِّيناً َوقَالَتِ ا

  }َوقَطَّْعَن أَْيدَِيُهنَّ َوقُلَْن َحاَش للَِّه َما َهاذَا َبَشراً إِنْ َهاذَآ إِالَّ َملٌَك كَرِميٌ 
  

  }...قَْد َشغَفََها ُحبّاً{: وقوله
: والَشَعف. كأنه ذََهب هبا كلّ َمذهب. ُشِعف هبا: بالعني وهو من قولك) قَْد َشَعفَهَا(أى خرق َشغَاف قلبها وتقرأ 

  .وس اجلبالرء
وحّدثىن . إنّ ُمْتكاً غري مهموز، فسمعت أنه األُْتُرجُّ: ويقال. اختذت هلّن جملساً: يقال} َوأَعَْتَدتْ لَُهنَّ ُمتَّكَئاً{: وقوله

  .الزَُّماَوْرُد: شيخ من ثقات أهل البصرة أنه قال



أَعظمته أن يكون } َحاشَ للَِّه{: ِمْن إعظامه، وذلك قوله وَخَدشنها ومل ُيبِنَّ أيديهن،: يقول} َوقَطَّْعَن أَْيِدَيهُنَّ{: وقوله
  .باأللف، وهو ىف معىن َمَعاذ اهللا) َحاَشا ِللّه(وىف قراءة عبداهللا . هذا َملٌَك: بشراً، وقلن

ّما ألن الباء قد اسُتعملت فيه فال يكاد أهل احلجاز ينطقون إال بالباء، فل) َبشراً(نصبت } َما َهاذَا َبَشراً{: وقوله
حذفوها أحّبوا أن يكون هلا أثر فيما َخَرجت منه فنصبوا َعلَى ذلك؛ أَالَ ترى أن كلّ ما ىف القرآن أتى بالباء إالَّ 

وهو أقوى الوجهني . وأما أهل جند فيتكلّمون بالباء وغري الباء فإذا أسقطوها رفعوا} َما ُهنَّ أُّمهَاِتهِْم{: هذا، وقولَه
  :أنشدىن بعضهم. ىف العربية

  َجميعاً فما هذان مستويان* لَشتَّان ما أنوِى وينوِى بنو أىب 
  وكلُّ فًىت واملوُت يلتقياِن* َتمنَّوا ىلَ املوَت الذى َيشَْعب الفىت 

  :وأنشدوىن
  وناقةُ َعْمرو ما ُيَحلُّ هلا َرحلُ* ركاُب ُحسَيل أَشهَر الصيف ُبْدن 

  يا ُحسيل وال أْصلُوما أَنت فرع * ويزعم ِحْسلٌ أَنه فَْرع قوِمِه 
  :وقال الفرزدق

  يَد الدهر إال أنَّ ميّر هبا َسفُْر* أََما حنن راُءو دارِها بعد هذه 
وذلك أن الباء مل تستعمل ها . ما سامٌع هذا وما قائم أخوك: وإذا قدّمت الفعل قبل االسم رفعت الفعل وامسه فقلت

أخوك؛ ألهنا إمنا تقع ىف املنفىِّ إذا َسَبق االسم، فلمَّا مل ميكن ىف ما بقائم : هنا ومل تدخل؛ أَال ترى أنه قبيح أن تقول
فعل يقبل ) ليس(ليس بقائم أخوك؛ ألنَّ : أن تقول): ليس(وحُسن ذلك ىف . ضمري االسم قبح دخول الباء) ما(

  ).ما(لست ولسنا؛ ومل ميكن ذلك ىف : املضمر، كقولك
  :خلِت العرب الباء ىف الفعل الىت تليها فقالواوقد أَد) ال(فإىن أراه ال ميكن ىف : فإن قلت

  *ال بالَْحُصور وال ِفيها بسوَّارِ * 
عبداهللا ليس قاعداً وال : عبداهللا ال قائم وال قاعد، كما تقول: أال ترى أنك تقول) ما(أشبه بليس من ) ال(إن : قلت

  .قائماً، وال جيوز عبداهللا ما قائم وال قاعد فافترقتا ها هنا
  :لكان وجهاً، أنشدتىن امرأة من غَنِّى) ال(إذا وليها الفعل تتَوّهم فيها َما توّهمت ىف ) ما(ت الباء َعلَى ولو محل

  وما بالُْحرّ أنَت وال الَعِتيقِ* أَما واِهللا أن لو كنتَ ُحّراً 
وحّدثىن ِدعامة : الفّراء قالوحّدثنا : قال. فإن ألقيَتها رفعت ومل َيقَْو النصب لقلّة هذا) َما(فأدخلِت الباء فيما يلى 

  .أى ما هذا مبشترًى) ما هذا بِِشًرى: (عن أىب الُْحوَيرث احلنفّى أنه قال -وكان غّرا  -بن رجاء التَّْيمىّ 
  

  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َعنِّي كَْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيهِنَّ َوأَكُن مَِّن الَْجاِهِلَني  قَالَ َربِّ السِّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا َيْدُعونَنِي إِلَْيِه وَإِالَّ َتْصرِْف{ 
  

  }...َربِّ السِّْجُن{: وقوله

طلعت : وكل موضع مشتّق من فعلٍ فهو يقوم مقام الفعل؛ كما قالت العرب. وهو كالفعل. املَحْبُِس: السِّجن
ولو فتحت السني . ملصدر ومها امسان، كذلك السِّجنالشمُس َمطِْلعاً وغََربت الشمس مغرِباً، فجعلوها خلَفاً من ا



  ).َربِّ السَّْجُن: (وقد قُرئ. لكان مصدراً بيناً
  
  }فَاسَْتجَاَب لَُه َربُُّه فََصَرَف َعْنُه كَْيَدُهنَّ إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم { 
  

  }...فَاْسَتَجاَب لَُه َربُُّه{: وقوله
فجَعله اهللا دعاء ألن فيه معىن الدعاء، فلذلك } إِالَّ َتْصرِْف َعنِّى كَْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيهِنَّ{: ومل تكن منه مسألة إمنا قال

أطع : إذاً أطيَعك كأنك قلت له: إالّ تِطع تعاقَب، فيقول: ومثله ىف الكالم أن تقول لعبدك} فَاسَْتَجاَب لَهُ َربُُّه{: قال
  .فأجابك

  
  }ِد َما َرأَُواْ اآليَاِت لََيْسُجُننَُّه حَتَّى ِحنيٍ ثُمَّ َبَدا لَُهْم مِّن َبْع{ 
  

  }...ثُمَّ َبَدا لَُهْم مِّن َبْعِد َما َرأَُواْ اآلَياِت{: وقوله
وقد . فهذه الالم ىف اليمني وىف كل ما ضارع القول} لََيْسجُُننَُّه حَتَّى ِحنيٍ{آيات الرباءة قَدّ القميص من دبر 

مع الظنّ ) ما(دخلت هذه الالم و } َولَقَْد َعِلُموا لَمن اشَْتَراُه} {َوظَنُّوا َما لَُهْم ِمْن َمِحيصٍ{: أَال ترى قوله. ذكرناه
  .ألهنما ىف معىن القول واليمني) والعلم(

  
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ِصُر َخمْراً َوقَالَ اآلَخُر إِنِّي أَرَانِي أَْحِملُ فَْوقَ رَأِْسي ُخْبزاً َتأْكُلُ َوَدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَياِن قَالَ أََحُدُهَمآ إِنِّي أَرَانِي أَْع{ 
  }الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّئَْنا بَِتأْوِيِلِه إِنَّا َنرَاَك ِمَن الُْمْحِسنَِني 

  
  }...إِنَّا َنَراَك ِمَن الُْمْحِسنَِني{: وقوله

الِْحني : حّدثنا ابن الَغسيل األنصارّى عن ِعكرمة قال: ثنا الفراء قالحّد. من العاِملَني قد أحسْنَت الِعلْم: يقول
) قال الفّراء فهذا يقلّ ويكثر(} َهلْ أََتى َعلَى اإلْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّهْرِ{: حني ال يدرك وهو قوله عّز وجلّ: حينان

  .يعىن سّتة أشهر} لَّ حِنيٍتُْؤِتى أُكُلََها كُ{: وحٌني يدَرك وهو قوله: قال عكرمة. ليست له غاية
  
َمنِي َربِّي إِنِّي َتَركُْت ِملَّةَ قَْومٍ الَّ قَالَ الَ يَأْتِيكَُما طََعاٌم تُْرَزقَانِِه إِالَّ َنبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه قَْبلَ أَن يَأِْتيكَُما ذاِلكَُما ِممَّا َعلَّ{ 

  }ُرونَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوُهْم بِاآلخَِرِة ُهْم كَاِف
  

  }...إِالَّ نَبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه{: وقوله
العرب ال جتمع اْسمني قد كُنِى عنهما ليَس بينهما شىء } وَُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ{: وقوله. بسببه وألوانه: يقول

وال جيوز أن جنعل . هو أخذها أنت أنت فعلت، وهو: إالَّ أن ينوُوا التكرير وإفهام املكلَّم؛ فإذا أرادوا ذلك قالوا
ولكنهم إذا وصلوا االّول بناصب أو خافض أو رافع أَدخلوا له امسه . اآلخرة توكيداً لألوىل، ألن لفظهما واحد

وإمنا فعلوا . قمَت أَنت: مررت بك أَنت، واملرفوع: ضربتك أنت، واملخفوض: أَّما املنصوب فقولك. فكان توكيداً



أَنت فينا أنت َراغب ففرقوا بينهما بصفة قالوا : فإذا قالوا. لف لفظه، فأدخلوا امسه املبتدأذلك ألن األّول قلّ واخت
كأنّ األّول ُملْغًى واالّتكاُء والْخََبر عن } كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمْن َتَوالَُّه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه{: ذلك، وكأنه ىف مذهبه مبنزلة قوله

ومها مجيعاً ىف معىن واحد، إال أن ذلك جاز } أَنَّكُْم خمَْرُجون{: مث قال} كُْم أَنَّكُْم إذَا مِتُّْمأََيِعُد{: وكذلك قوله. الثاىن
  .}َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ{: ومثله. حَني فُرق بينهما بإذا

نُّشْرَِك بِاللَِّه ِمن َشْيٍء ذاِلَك ِمن فَْضلِ اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى َواتََّبْعُت ِملَّةَ آَبآِئي إِْبَراِهيَم وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َما كَانَ لََنآ أَن { 
  }النَّاسِ وَلَاِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْشكُُرونَ 

  
  }...وَاتََّبْعُت ِملَّةَ آبَآِئي{: وقوله

بنصب الياء ألنه } َعاَى إِالَّ ِفَراراًُد{و } ِملَّةَ آَباىَ إبراهيَم{وأْصحَابنا يروون عن األعمش . هتِمز وُتثبت فيَها الياء
  .يترك اهلمز ويقصُر املمدود فَيصري مبنزلة َمحْياَى وهداَى

  
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ن رَّأِْسِه قُِضَي اَألْمُر الَِّذي ِفيِه ياصَاِحَبيِ السِّْجنِ أَمَّآ أََحُدكَُما فََيسِْقي َربَّهُ َخْمراً َوأَمَّا اآلَخُر فَُيْصلَُب فََتأْكُلُ الطَّْيُر ِم{ 
  }َتْسَتفِْتَياِن 

  
  }...قُِضَي األَْمُر الَِّذي ِفيِه َتْسَتفِْتَياِن{: وقوله

قُِضيَ اَألْمرُ {: مل نر شيئاً فقال يوسف: تصلب رجعا عن الرُْؤيا، فقاال: ذكروا أنه ملا َعبَّر هلما الرؤيا فقال لآلخر
  .}ِتَياِنالَِّذي ِفيِه َتْستَفْ

  
  }السِّْجنِ بِْضَع ِسنَِني  َوقَالَ ِللَِّذي ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ مِّْنُهَما اذْكُرْنِي ِعنَد َربَِّك فَأَْنَساهُ الشَّْيطَانُ ِذكَْر َربِِّه فَلَبِثَ ِفي{ 
  

  .}...فَأَْنَساُه الشَّْيطَانُ{: وقوله
  .أنسى الشيطان الساقى أن يذكر أمر يوسف: ويقال. اهللاأنسى الشيطان يوسفَ أن جيعل ذكره ومستغاثه إىل : يقول
  .ذكر يوسف ملواله: يقول} ِذكْرَ َربِِّه{: وقوله
  .ذكروا أنه لبث سبعاً بعد مخس والبِضع ما دون العشرة} فَلَبِثَ ِفي السِّْجنِ بِْضَع ِسنَِني{: وقوله

  
أْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعجَاٌف َوَسْبعَ ُسنُْبالَتٍ ُخْضرٍ َوأَُخرَ َيابَِساتٍ ياأَيَُّها الَْمُأل َوقَالَ الَْمِلُك إِنِّي أََرى َسْبعَ َبقَرَاٍت ِسَماٍن َي{ 

  }أَفُْتونِي ِفي ُرْؤيَاَي إِن كُنُتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُرونَ 

  }...إِنِّي أََرى َسْبَع بَقَرَاٍت{: وقوله
إىن أفعل : ذلك، فُعلم أَنه للنوم ولو أراد اخلرب لقال إىن أخرج إىل مكّة وغري: أن يقول الرجل: هو من كالم العرب

إّنى أََرى ىفِ {: وقد بيَّنها إبراهيم عليه السالم فقال. أَرى، وإن مل يذكر نوماً: إىن أَقوم فُيستدلّ على أهنا رُؤيا لقوله
  }املََنام أَنِّى أَذَْبُحَك



  
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }اثُ أَْحالَمٍ َوَما َنْحُن بَِتأْوِيلِ اَألْحالَمِ بَِعاِلِمَني قَالُواْ أَضَْغ{ 
  

  }...أَْضغَاثُ أَْحالَمٍ{: وقوله
} َماذَا أَنْزلَ َربَّكُْم قالوا أََسا ِطريُ األَوَِّلَني{: وهو كقوله. ليس هذه بشى إمنا ىف أضغاث أحالم: َرفْع، ألهنم أرادوا

أى أنك رأيت أضغاث أحالم كان ) أَضغاثَ أَحالَمٍ(ولو كان . ا هى أساطري األولنيمل ُينزل شيئاً، إمن: كفروا فقالوا
  .صواباً

  
  }َوقَالَ الَِّذي َنَجا مِْنُهَما َوادَّكَرَ َبْعَد أُمَّةٍ أََناْ أَُنبِّئُكُمْ بَِتأْوِيِلِه فَأَْرِسلُوِن { 
  

  }...وَادَّكََر بَْعَد أُمٍَّة{: وقوله
يقال رجل مأموه كأنه الذى ليس معه عقله . وهو النسيان) بَْعَد أََمٍه(وقد ذُكر عن بعضهم . احلني من الدهر: األمة

  .وقد أِمَه الرُجل
  
لِّي أَُخَر يَابِسَاٍت لََّعُيوُسفُ أَيَُّها الصِّدِّيُق أَفِْتَنا ِفي َسْبعِ َبقََراتٍ ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبعِ سُنُبالٍَت ُخْضرٍ َو{ 

  }أَْرجُِع إِلَى النَّاسِ لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ 
  

  }...َوَسْبعِ سُنُبالٍَت ُخْضرٍ{: وقوله
ألَمْ {: وقال اهللا َعزَّ َوَجل. وهى إذا ُخفضت نْعت للسنبالت. لو كان اخلضر منصوبة ُتجعل نعتاً للسّْبع حسن ذلك

  كان صوابا) طباقٍ(ولو كانت } اًَتَرْوا كَْيَف َخلََق اللُّه َسْبَع َسمََواٍت ِطَباق
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }قَالَ تَْزَرُعونَ َسْبعُ ِسنَِني دَأَباً فََما َحَصدتُّْم فَذَُروُه ِفي ُسنُبِلِه إِالَّ قَلِيالً مِّمَّا َتأْكُلُونَ { 
  

  }...َدأَباً{: وقوله
وكذلك كل حرف فُتح أوَّله وُسكّن ثانيه فتثقيله جائز إذا كان ثانيه مهزة . َعالًفَ): َسْبعَ ِسنَِني دَأَباً(وقرأ بعض قرّائنا 

  .أو عيناً أو غيناً أو حاء أو خاء أو هاء
  
  }ثُمَّ َيأِْتي ِمن َبْعِد ذاِلكَ َسْبٌع ِشدَاٌد َيأْكُلَْن َما قَدَّْمُتْم لَُهنَّ إِالَّ قَِليالً مِّمَّا ُتْحِصُنونَ { 
  

  }...لَْن َما قَدَّْمُتْم لَُهنََّيأْكُ{: وقوله
  .يقول ما تقدَّمتم فيه هلنَّ من الزرع

  



رَأَُت الَْعزِيزِ اآلنَ قَالَ َما َخطُْبكُنَّ إِذْ َراَودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّفِْسِه قُلَْن َحاَش للَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمن ُسوٍء قَالَِت اْم{ 
  }ُه َعن نَّفِْسِه وَإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني َحْصَحصَ الَْحقُّ أََناْ َراوَْدتُّ

  
  }...قَالَِت امَْرأَُت الْعَزِيزِ اآلنَ َحْصَحَص الَْحقُّ{: وقوله

ضاق : يقول} َحْصَحَص الَْحقُّ{: مل يبق إال أَن ُيقبِل علىَّ بالتقرير فأقرَّت، فذلك قوله: ملَّا َدَعا النسوة فّربأته قالت
  .ّقالكذب وَتبيَّن احل

  
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ذاِلَك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ َوأَنَّ اللََّه الَ يَْهِدي كَْيَد الْخَاِئنَِني { 
  

  :}...ذاِلَك ِلَيْعلَمَ أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالْغَْيبِ{: وقوله

} ذاِلَك ِلَيعْلََم أَنِّي لَْم أَُخْنهُ بِالَْغْيبِ{فقال يوسف . اءة النسوة إيّاهقال ذلك يوسف ملا رجع إليه الساقى فأَخربه برب
ورّبما ُوصل الكالمُ } اْآلنَ َحْصَحَص احلَقُّ أََنا َراَوْدُتُه َعْن َنفِْسِه وَإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني ذَِلَك{وهو مّتصل بقول امرأته 

اّتصل } ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه فَماذا َتأُْمُرونَ{وقوله . اثنني، فهذا من ذلك بالكالم، حىت كأنه قولُ واحٍد وهو كالم
انقطع } وكَذَلكَ َيفَْعلُونَ{إىل قوله } إنَّ املُلُوَك إذَا َدَخلُوا قَْرَيةً أَفَْسُدوَها{وكذلك قوله : قول فرعون بقول املأل

  .ويقال إنه من قول سليمان عليه السَّالم} ِلَك َيفَْعلُونََوكَذَ{مث قال عّز وَجلّ } أَِذلَّةً{كالمها عند قوله 
  
  }َوَمآ أَُبرِّىُء نَفِْسي إِنَّ النَّفَْس َألمَّاَرةٌ بِالسُّوِء إِالَّ َما َرِحَم َربِّي إِنَّ رَبِّي غَفُوٌر رَِّحيمٌ { 
  

  }...إِنَّ النَّفَْس َألمَّاَرةٌ بِالسُّوِء إِالَّ َما َرِحَم َربِّي{: وقوله
ومثله ىف سورة يس } إالَّ َحاَجةً ىفِ نَفْسِ َيْعقُوَب قََضاهَا{ومثله : وهو استثناء منقطع ممَّا قبله. ىف موضع نصب) ما(
إذا كانتا ) ما(تضارع ) أن(و . إال أن ُيرمحوا -واهللا أعلم  -إمنا هو } فال َصرِيَخ لَُهْم َوالَ ُهْم ُينْقَذُونَ إِالَّ َرْحَمةً ِمنَّا{
  .معىن مصدر ىف
  
  }فَإِن لَّْم تَأُْتونِي بِِه فَالَ كَْيلَ لَكُْم ِعنِدي َوالَ َتقَْرُبوِن { 
  

  }...َوالَ َتقَْرُبوِن{: وقوله
ولو َجعلتها رفعاً فنصبت النون كان صواباًَ على معىن قوله . ىف موضع جزم، والنون ىف موضع نصب حذفت ياؤها

  .}الَِّذيَن كُْنُتمْ ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم{و } تَُبشُِّرونَ فَبَِم{ولستم تقربونَ بعد هذه كقوله 
  

  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  }لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ  َوقَالَ ِلفِْتَيانِِه اْجَعلُواْ بَِضاَعتَُهْم ِفي رَِحاِلهِْم لََعلَُّهْم َيْعرِفُوَنَهآ إِذَا اْنقَلَُبواْ إِلَى أَْهِلهِْم{ 
  
  }...َوقَالَ ِلِفْتيَانِِه{: لهوقو
  .قراءتان مستفيضتان) ِلِفْتَيِتِه(و 

أحدمها أن يوسف خاف أالَّ يكون عند أبيه دراهم، فجعل : قيل فيها قوالن} لََعلَُّهْم َيْعرِفُوَنَهآ إِذَا اْنقَلَُبواْ{: وقوله
تالوا ردُّوَها على يوسف ومل يستحلّوا وقيل إهنم إن عرفوا أنَّها بضاعتهم وقد اك. البضاعة ىف رحاهلم لريجعوا

  .إمساكها
  
  }هُ لََحاِفظُونَ فَلَمَّا َرجُِعوا إِلَى أَبِيهِْم قَالُواْ ياأَبَاَنا ُمنَِع ِمنَّا الْكَْيلُ فَأَْرِسلْ َمَعَنآ أََخاَنا َنكَْتلْ وَإِنَّا لَ{ 
  

  }...فَأَْرِسلْ َمعََنآ أََخاَنا َنكَْتلْ{: وقوله
ومن قال . جعله معهم ىف الكيل) َنكَْتلْ(كالمها صواب من قال ) َنكَْتلْ(وسائر الناس ) َيكَْتلْ(بداهللا قرأ أْصحَاب ع

  .يصيبه كيل لنفسه فجعل الفعل له خاّصة ألهنم ُيزادونَ به كيلَ بعري) يكَْتلْ(
  
  }فَاللَُّه َخْيٌر َحاِفظاً َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمَني  قَالَ َهلْ آمَُنكُْم َعلَْيِه إِالَّ كََمآ أَِمنُتكُْم َعلَى أَِخيِه ِمن قَْبلُ{ 
  
  }...فَاللَُّه خَْيٌر َحاِفظاً{: قوله

وذلك أنك إذا أضفت أفضل إىل . وهذا شاهد للوجهني مجيعاً) واهللا خري احلافظني(وِحفْظاً وهى ىف قراءة عبداهللا 
له خريهم حفظاً فحذفْت اهلاء وامليم وهى ُتنوى فإن شئت َجع. شىء فهو بعضه، وحذف املخفوض جيوز وأنت تنويه

لك أفضلهم رجالً مث تلِغى اهلاء وامليم فتقول لك : وهوكقولك. تفسرياً ألفضل) حافظا(ىف املعىن وإن شئت جعلت 
  .تقول لك أفضلها كَْبشا، وإمنا هو تفسري األفضل: والعرب. أفضل َرُجالً وخري رُجالً

) فاهللا خري حافظا(و ليلى السجستاىنّ عن أىب حريز قاضى ِسجِستان أن ابن مسعود قرأ حدَّثنا الفراء قال حّدثنا أب
َوحدَّثنا . معروفا باخلري -يعىن أبا ليلى  -وكان هذا ) خَْيُر احلَاِفِظَني(وقد أعلمتك أهنا مكتوبة ىف مصحف عبداهللا 

ُمْؤُدونَ ىف السالح : يقولون} وإنَّا لََجِميعٌ َحاِذُرونَ} {ومِفَالَ أُقِْسمُ بَِمْوقعِ النُُّج{هبذا اإلسناد عن عبداهللا أنه قرأ 
  .آدى ُيؤِدى

  
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ْيَنا َوَنِمُري أَْهلََنا وََنْحفَظُ ا رُدَّْت إِلََولَمَّا فََتحُواْ َمَتاَعُهْم َوَجدُواْ بَِضاَعَتُهمْ ُردَّتْ إِلَْيهِْم قَالُواْ ياأَبَاَنا َما َنبِْغي َهاِذهِ بَِضاعَُتَن{ 
  }أَخَاَنا َونَْزَداُد كَْيلَ َبِعريٍ ذاِلَك كَْيلٌ َيِسٌري 

  
  }...ياأََباَنا َما َنْبِغي{: وقوله

ويكون . استفهام ىف موضع نصب) َما(َو . كأهنم طيَّبوا بنفسه} َهاِذِه بَِضاعَُتنَا{كقولك ىف الكالم ماذا َتبغى؟ مث قال 
  .واهللا أعلم بصواب ذلك. لسَنا نريد منك دراهم: حداً كأهنم قالوامعناها ج



  
آ آَتْوُه َمْوثِقَُهْم قَالَ اللَُّه َعلَى َما قَالَ لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُمْ َحتَّى ُتْؤُتوِن َمْوثِقاً مَِّن اللَِّه لَتَأُْتنَّنِي بِِه إِالَّ أَن ُيَحاطَ بِكُْم فَلَمَّ{ 

  }َنقُولُ َوكِيلٌ 
  

  }...إِالَّ أَن ُيحَاطَ بِكُْم{: وقوله
  .أالّ أن يأتيكم من اهللا َما َيعذركم: يقول

  
لَِّه ِمن َشْيٍء إِِن الُْحكْمُ إِالَّ َوقَالَ ياَبنِيَّ الَ َتْدُخلُواْ ِمن بَابٍ َواِحٍد َواْدُخلُواْ ِمْن أَبَْوابٍ مَُّتفَرِّقٍَة َوَمآ أُغْنِي َعنكُْم مَِّن ال{ 

  }لَْيِه َتَوكَّلُْت َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ للَِّه َع
  

  }...يابَنِيَّ الَ َتْدُخلُواْ ِمن َبابٍ وَاِحٍد{: وقوله
  .كانوا صَِباحا تأخذهم العني. ال تدخلوا ِمصر من طريق واحد: يقول

  
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

هُ أََمرَُهْم أَُبوُهم مَّا كَانَ ُيغْنِي َعْنُهْم مَِّن اللَِّه ِمن َشْيٍء إِالَّ حَاَجةً ِفي َنفْسِ َيْعقُوَب قََضاَها َوإِنَّ َولَمَّا َدَخلُواْ ِمْن َحْيثُ{ 
  }لَذُو ِعلْمٍ لَِّما َعلَّْمَناُه َولَاِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ 

  
  }...َناُهوَإِنَُّه لَذُو ِعلْمٍ لَِّما َعلَّْم{: وقوله
  .إنه لذو حفظ ملا علمناه: إنه لذو علم لتعليمنا إيَّاه ويقال: يقول

  
  } َولَمَّا َدَخلُواْ َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيِه أََخاُه قَالَ إِنِّي أََناْ أَُخوَك فَالَ َتْبتَِئْس بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ{ 
  

  }...فَالَ َتْبتَِئْس{: وقوله
  .ال حتزن: َيقول. احلزن والبُْؤسال تستكن من : معناه

  
  }ْم لَسَارِقُونَ فَلَمَّا َجهََّزُهْم بَِجهَازِِهمْ َجَعلَ السِّقَاَيةَ ِفي َرْحلِ أَِخيهِ ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ أَيَُّتَها الِْعُري إِنَّكُ{ 
  

  }...فَلَمَّا َجهَّزَُهْم بَِجَهازِِهْم جََعلَ السِّقَاَيةَ{: وقوله
فَلَمَّا ذََهُبوا بِهِ {ا أدخلت العرب ىف مثلها الواو وهى َجواب على َحاهلا؛ كقوله ىف أول السورة جواب ورّبم

فَلََما (وهى ىف قراءة عبداهللا . أوحينا إليه: -واهللا أعلم  -واملعىن } َوأَْجَمْعوا أَنْ َيْجَعلُوُه ىفِ غََياَبةِ الُْجبِّ َوأَْوَحْيَنا إلَيِْه
ورمبا أَدخلت العرب . وثبت عليه: ملَّا أتاىن وأِثَب عليه كأنه قال: ومثله ىف الكالم) زِِهْم َوجََعلَ السِّقَاَيةََجهَّزُهْم بَِجَها

لَمَّا شَتمىن لكن أَِثُب َعليه، فكأنه استأنف الكالم استئنافا، وتوهَّم أنّ ما قبله فيه : فيقول الرجل. ىف جواب لَمَّا لكن
  :قال امرؤ القَْيس) ل ذلكالشعر ىف ك(وقد جاء . جوابه



  بنا بطُن خَْبت ذى ِقفاٍف َعقَْنقَلِ* فلمَّا أََجْزنا ساحة احلَّى وانتحى 
  :وقال اآلخر

  ورأيُتم أبْناءكم َشبُّوا* حتَّي إِذا قِملت بطوُنكم 
  إنّ اللّئيم العاجُز الَْخبُّ* وقلبتم ظهر اِملَجنِّ لَنا 

  .ِمسنت وكبَِرت: قِملت

  )يوسف ( يف آيات سورة  املعاين الواردة
  }قَالُواْ َنفِْقدُ ُصوَاَع الَْمِلِك َوِلَمن َجآَء بِِه حِْملُ َبِعريٍ وَأََناْ بِِه َزعِيٌم { 
  

  }...قَالُواْ َنفِْقُد صَُواعَ الَْمِلِك{: وقوله
ثالث أْصُوع : ه قالفمن أنَّث. والصاع يؤنَّث ويذكّر. وهو اإلناء الذى كان امللك يشرب فيه. الصُّواع ذكر: وقوله

وزعيم القوم . كفيل: يقول} وَأََناْ بِِه َزعِيٌم{وقوله . ثالثة أصواع مثل أبواب: ومن ذكّره قال. مثل ثالث أَْدُؤر
  .سّيدهم

  
  }قَالُواْ َتاللَِّه لَقَْد َعِلْمُتْم مَّا جِئَْنا ِلُنفِْسَد ِفي اَألْرضِ َوَما كُنَّا سَارِِقَني { 
  

  }...ِهَتاللَّ{: وقوله
وذلك أهنا أكثر األميان ُمجْرى ىف الكالم؛ . العرب ال تقول تالرمحنِ وال جيعلونَ مكانَ الواو َتاء إالّ ىف اهللا عّز وجلّ

ُرُسلََنا {: التُّرَاث، وهو من ورث، وكما قال: فتوّهموا أنّ الواو منها لكثرهتا ىف الكالم، وأبدلوها تاء كما قالوا
لَقَْد َعِلْمُتْم مَّا {وقوله . الُتَخمة وهى ِمن الَوَخامة، والتُّجاه وهى ِمن واجهك: رة، وكما قالواوهى من املوات} َتْتَرى

وكيف علموا أهنم مل يأتوا للفساد وال للسرقة؟ فذُكر أهنم كانوا ىف طريقهم ال ُينزلون : يقول القائل} جِئَْنا ِلُنفِْسَد
: يقول} مَّا جِئَْنا ِلُنفِْسَد ِفي اَألْرضِ َوَما كُنَّا سَارِِقَني{فسدوها فذلك قوله بأَحد ظلما، وال ينزلون ىف بساتني الناس فُي

  .لو كّنا سارقني ما رددنا عليكم البضاعة الىت وجدناها ىف رحالنا
  
  }قَالُواْ َجَزآُؤُه َمن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤُه كَذاِلَك َنجْزِي الظَّاِلِمَني { 
  

  }...لُواْ َجَزآُؤُه َمن ُوجَِد ِفي َرْحِلِهقَا{: وقوله

ويكون قوله ) فَُهَو جََزاؤُه: (وجواب اجلزاء الفاء ىف قوله. ىف معىن جزاء وموضعها رفع باهلاء الىت عادت) من(
عندى لك : ماذاىل عندك؟ فيقول: ومثله ىف الكالم أن تقول. الثانية مرتفعة باملعىن احملمَّل ىف اجلزاء وجوابِه) جزاؤه(

وتدخل الفاء ىف ) الذى(ىف مذهب ) َمن(وإن شئت َجعلت . لك عندى هذا: إن بشّرتىن فلك أَلف درهم، كأنه قال
وإِن شئَت جعلت اجلزاء مرفوعاً َمبْن . الذى يقوم فإنَّا َنقوم معه: كما تقول) الذى(إِذا كانت على معىن ) َمن(خربِ 

هو : ثوابه أن ُيسَْترّق، مث تستأنِف أيضاً فتقول: كأنك قلت.  َرْحلهجزاؤه املوجودُ ىف: خاّصة وصلِتها، كأنك قلت
  .وكانت سنَّتهم أَن يترقّوا َمن سَرق. جزاؤه



  
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ا ِلُيوُسَف َما كَانَ ِلَيأُْخذَ أََخاُه ِفي ِدينِ فََبَدأَ بِأَْوِعَيتِهِْم قَْبلَ وَِعآِء أَِخيِه ثُمَّ اسَْتخَْرَجَها ِمن وَِعآِء أَِخيِه كَذاِلَك ِكْدَن{ 
  }الَْمِلِك إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه َنْرفَُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشآُء َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم 

  
  }...ثُمَّ اْسَتْخَرَجَها{: مث قال

وأن شئت جعلته لتأنيث . هذا التأنيث من ذلكوإن يكن الصُّوَاع ىف معىن الصَّاع فلعلّ . ذهب إىل تأنيث السَّرقة
  .السِّقاية
نفضِّل من نشاء : يقول. ىف موضع نصب، أى نرفع َمْن َنَشاء درجاٍت) َمْن(} َنْرفَُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشآُء{وقوله 

  .ىف موضع خفض) مَن(فيكون ) َنْرفَُع َدَرجَاِت َمْن نَشاُء(ومن قال . بالدرجات
  .ليس ِمن عاِلم إِالّ وفوقه أعلم منه: يقول} لِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌمَوفَْوَق كُ{وقوله 

  
ُتْم َشرٌّ مَّكَاناً وَاللَُّه أَْعلَمْ قَالُواْ إِن َيسْرِْق فَقَْد َسَرقَ أٌَخ لَُّه ِمن قَْبلُ فَأََسرََّها يُوُسُف ِفي َنفِْسِه وَلَْم يُْبِدَها لَُهْم قَالَ أَْن{ 

  }بَِما َتِصفُونَ 
  
  }...فَأََسرََّها يُوُسُف ِفي َنفِْسِه{: ولهوق

ذَِلَك ِمْن {و } ِتلَْك ِمْن أَْنَباِء الَغْيبِ{ذهب إىل تذكري الكالم كان صَواباً؛ كقوله ) فأسرَّه: (ولو قال. أََسرَّ الكلمة
  .أضمرها يف نفسه ومل يظهرَها: }َولَمْ ُيْبدَِها لَُهْم} {أَْنَباِء الَغْيبِ

  
  }ذَ اللَِّه أَن نَّأُْخذَ إِالَّ َمن َوَجدَْنا َمَتاَعَنا ِعنَدهُ إِنَّآ إِذاً لَّظَاِلُمونَ قَالَ َمَعا{ 
  

  }...َمَعاذَ اللَِّه{: وقوله
ومن ذلك احلمَد هللا . َنْصب ألنه مصدر، وكل مصدر تكلّمت العرب يف معناه بفََعل أو يفعل فالنصب فيه جائز

  .كذلك أعوذ باهللا تصلح ىف معىن معاذَ اهللاو. ألنك قد تقول ىف موضعه حيمد اهللا
  

  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
مَّْوِثقاً مَِّن اللَِّه َوِمن قَْبلُ َما  فَلَمَّا اْسَتيْأَُسواْ ِمْنُه خَلَُصواْ َنجِّياً قَالَ كَبُِريُهْم أَلَمْ َتْعلَُمواْ أَنَّ أََباكُْم قَْد أََخذَ َعلَْيكُْم{ 
  }ُتْم ِفي يُوُسَف فَلَْن أَْبَرَح اَألْرَض َحتَّى َيأْذَنَ ِلي أَبِي أَْو َيْحكَُم اللَُّه ِلي َوُهَو َخْيرُ الَْحاِكِمَني فَرَّط
  

  }...خَلَُصواْ َنجِّياً{: وقوله
لَُمواْ أَنَّ أََباكُْم قَْد أََخذَ َعلَْيكُْم قَالَ كَبِريُُهْم أَلَْم َتْع{: وقوله} َما َيكُون ِمن َنْجَوى ثَالَثٍَة{قال اهللا عّز جلّ ] َنجَوى[و 

ومن قبلِ هذا تفريطكم ىف : ىف موضع رفع كأنه قال) فَرَّطُْتْم(الىت مع ) ما(} مَّْوِثقاً مَِّن اللَِّه َوِمن قَْبلُ َما فَرَّطُتْم
  .يوسف



صلة كأنه ) ما(ن شئت جعلت وإِ. فإن شئت جعلتها نصباً، أى أمل تعلموا هذا وتعلموا من قبلُ تفريطكم ىف يوسف
  .}ومن قبلُ فرَّطتم ىف يوسف{: قال
  
  }َغْيبِ َحاِفِظنيَ اْرجُِعواْ إِلَى أَبِيكُْم فَقُولُواْ ياأََباَنا إِنَّ اْبَنَك َسَرَق َوَما َشهِْدَنآ إِالَّ بَِما َعِلْمَنا َوَما كُنَّا ِللْ{ 
  

  }...إِنَّ ابَْنَك سََرَق{: وقوله

وذُكر أن ميمون بن : وكأنه ذهب إىل أنه ال يستحلّ أن يسرََّق ومل َيسرِق. وال أشتهيها؛ ألهنا شاذّة )ِّق سُر(ويقرأ 
ربّ : وكان ميمون يقول. ال يصلح الكذب ىف جد وال هزل: ِمْهران لقى رجاء بن َحْيَوة مبكَّة، وكان رجاء يقول

فلو أنك إذ : قال. رجل من قيس: يلَك؟ قالمن كان زم: قال فقال ميمون لرجاء. كَذْبة هى خري من صدق كثري
أنت الغاية ىف الصدق فمن زميلك هذا؟ فأن كان ِمْن قيس قتلناة، فقد علمَت ما : مررت بالبِْشر قالت لك تغِلب
فهى كانت أفضل أم الصدق؟ : قال. بل من غري قيس: ِمن قيس أم من غري قيس؟ قال: قتلْت قيٌس منَّا، أكنت تقول

  .واهللا أعلم بتأويل ذلك. جعل اهللا عّز وجلّ لألنبياء من املكايد ما هو أكثر من هذا قد: قال الفراء
لو : ويقال. مل نكن حنفظ غيب ابنك وال ندرى ما يصنع إذا غاب عنا: يقول} َوَما كُنَّا ِللْغَْيبِ َحاِفظَِني{: وقوله

  .علمنا أن هذا يكون مل خنرجه معنا
  
  }أَنفُُسكُْم أَْمراً فَصَْبٌر َجِميلٌ َعَسى اللَُّه أَن َيأِْتَينِي بِهِمْ َجِميعاً إِنَُّه ُهَو الَْعِليمُ الَْحِكيُم قَالَ َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم { 
  

  }...أَْمراً فَصَْبٌر َجِميلٌ{: وقوله
قال ما هو إال الصرب، ولو أمرهم بالصرب لكان النصب أسهل، كما : الصرب اجلميل مرفوع ألنه َعزَّى نفَسه وقال

  :الشاعر
  َصرباً مجيالً فكالنا ُمْبتَلَى* َيْشكو إِىلَّ مجلى طول السُّرى 

  .ال شكوى فيه إِالّ إىل اهللا جلّ وعّز: يقول} فَصَْبٌر َجِميلٌ{: وقوله
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َتكُونَ ِمَن الَْهاِلِكَني  قَالُواْ َتاهللا َتفَْتُؤاْ َتذْكُرُ ُيوُسَف َحتَّى َتكُونَ حََرضاً أَْو{ 
  
  }...تَاهللا َتفْتَُؤاْ{: قالوا

مل تكن إال بِالَم؛ أال ) ال(قد تضمر مع اَألميان؛ ألهنا إذا كانت خربا ال يضمر فيها ) ال(معناه ال تزال تذكر يوسف و 
فلمَّا تبيَّن موضُعها وقد فارقت ) ال(واهللا آتيك إالَّ أن تكون تريد : واهللا آلتينََّك، وال جيوز أن تقول: ترى أنك تقول

  :اخلرب أُضمرت، قال امرؤ القيس
  ولو قطعوا رأسى لديِك وأوَصاىل* فقلت َيمَني اهللا أبرح قاعداً 

  :وأنشدىن بعضهم
  َعلَى قَْومها ما فَتَّل الزَّْنَد قادح* فال وأىب َدْهَماء زالت عزيزةً 



رجل َحَرض وامرأة حََرض وقوم َحَرض، يكون موحَّداً َعلَى : يقال} حَتَّى َتكُونَ حََرضاً{: وقوله. ال زالت: يريد
حارِض، ولألنثى حارضة، فيثّنى ها هنا : الذكر واألنثى، واجلميع فيه َسَواء، ومن العرب من يقول للذكر: كلّ حَالٍ

إنه : للرجلويقال . الفاسد ىف جسمه أو عقله: واحلارض. َوجيمع؛ ألنه قد خرج على صورة فاعل وفاعل ُيجمع
قوم : والعرب تقول. وأّما حََرض فُترك مجعه ألنه مصدر مبنزلة َدَنف وَضًىن. والفاسد ىف عقله أيضاً. حلارض أى أمحق

وقال . ضيف وأضياف: ولو ثُّنى ومجع لكان صَواباً؛ كما قالوا. دَنف، وَضًىن َوعْدل، ورِضا، وَزْور، وَعْود، وَضْيف
والعرب إىل التثنية أسرع منهم إىل مجعه؛ } َما أَْنُتْم إالَّ َبَشٌر{: وقال ىف موضع آخر} ينِ ِمثِْلَناأُنْؤِمُن لَِبشََر{عّز وجلّ 

كم عندك من درهم ومن : ألن الواحد قد يكون ىف معىن اجلمع وال يكون ىف معىن اثنني؛ أال ترى أَنك تقول
  .جيمعفلذلك كثرت التثنية ومل . كم عندك من درمهني: دراهم، وال جيوز

  
ْوفِ لََنا الْكَْيلَ وََتَصدَّْق َعلَْيَنآ إِنَّ اللَّهَ فَلَمَّا َدَخلُواْ َعلَْيِه قَالُواْ ياأَيَُّها الْعَزِيُز َمسََّنا َوأَْهلََنا الضُّرُّ َوجِئَْنا بِبَِضاَعٍة مُّْزَجاٍة فَأَ{ 

  }َيْجزِي الْمَُتَصدِِّقَني 
  

  }...َجاٍةَوجِئَْنا بِبَِضاَعٍة مُّْز{: وقوله

ذكروا أهنم قِدموا مصر ببضاعة، فباعوها بدراهم ال َتْنفُق ىف الطعام إالَّ بغري سعر اجلياد، فسألوا يوسف أن يأخذها 
  .بفضل ما بني السِّعرين} فَأَْوِف لََنا الْكَْيلَ َوَتَصدَّْق َعلَيَْنآ{ : فذلك قوله. منهم وال ينقصهم

  
َولَمَّا فََصلَتِ الِْعُري قَالَ أَُبوُهْم إِنِّي * أَلْقُوُه َعلَى َوْجِه أَبِي َيأِْت َبصِرياً َوأْتُونِي بِأَْهِلكُْم أَْجَمِعَني اذَْهبُواْ بِقَمِيِصي َهاذَا فَ{ 

  }َألجُِد رِيَح يُوُسَف لَْوالَ أَن ُتفَنُِّدوِن 
  

  }...َيأِْت َبِصرياً{: وقوله
  .أى يرجع َبصرياً

  }...وِنلَْوالَ أَن تُفَنُِّد{: وقوله
  .تكذّبون وتَُعجِّزون وتضعِّفون: يقول

  
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }قَالَ َسْوفَ أَْسَتغِْفُر لَكُْم رَبِّي إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم { 
  

  }...سَْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُْم َربِّي{: وقوله
قال أبو زكريا وزادنا حِّباًن عن الكلىبَّ ( هذه اآلية أّخرهم إىل الّسحر شريك عن السُّدِّّى ىف) عن(حدَّثنا الفراء : قال

  .ليلة اجلمعة) أّخرهم إىل السحر: عن أىب صاحل عن ابن عّباس قال
  
  }َوكَأَيِّن مِّن آَيٍة ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمعْرُِضونَ { 
  



  }...مِّن آَيٍة ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوكَأَيِّن{: وقوله
  .وآيات األرض اجلبال واألهنار وأشباه ذلك. فآيات السَّموات الشمس والقمر والنجوم

  
  }َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَرُُهْم بِاللَِّه إِالَّ َوُهْم مُّْشرِكُونَ { 
  

  }...ْشرِكُونََوَما ُيْؤِمُن أَكْثَُرُهمْ بِاللَِّه إِالَّ َوُهْم مُّ{: وقوله
فذلك . اُهللا، وهم يشركون به فيعبِدون األصنام: اهللا، أو من رزقكم؟ قالوا: إذا سألتهم َمن خلقكم؟ قالوا: يقول
  .}َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَُرُهْم بِاللَِّه إِالَّ َوُهْم مُّْشرِكُونَ{: قوله
  

  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }أَْدُعو إِلَى اللَِّه َعلَى َبصَِريٍة أََناْ َوَمنِ اتََّبعَنِي َوسُْبَحانَ اللَِّه َوَمآ أََناْ ِمَن الُْمْشرِِكنيَ  قُلْ َهاِذِه َسبِيِلي{ 
  

  }...أََناْ َوَمنِ اتََّبَعنِي{: وقوله
  .أنا ومن اّتبعىن، فهو يدعو على بصرية كما أَدعوا: يقول

  
جَاالً نُّوِحي إِلَيْهِْم مِّْن أَْهلِ الْقَُرى أَفَلَمْ َيِسريُواْ ِفي اَألْرضِ فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رِ{ 

  }الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم َولََداُر اآلِخَرِة خَْيٌر لِّلَِّذيَن اتَّقَواْ أَفَالَ َتْعِقلُونَ 
  

  }...وَلَدَاُر اآلخَِرِة{: وقوله
إِنَّ َهذَا لَُهوَ {دار إىل اآلخرة وهى اآلخرة وقد ُتضيف العرب الشىء إىل نفسه إذا اختلف لفظُه كقوله أُِضيفت ال
ومجيع األّيام . ومثله أتيتك بارحة األوىل، وعام األوَّل وليلة األوىل ويوم اخلميس. واحلّق هو اليقني} َحقُّ الَيقِنيِ

  :-أنشدىن بعضهم  -والعرب تقول ىف كالمها . يعوكذلك شهر رب. تضاف إىل أنفسها الختالف لفظها
  أَال هللاِ أُمُّك من َهجِني* أَمتدح فَقَْعساً وتذّم َعْبساً 

  عرفَت الذُلَّ ِعرفان اليقني* ولو أقوت َعليك ديار َعْبس 
  .وإمنا معناه عرفاناً ويقيناً

  
ُبواْ َجآَءُهْم َنصُْرَنا فَُنجَِّي َمن نََّشآُء َوالَ ُيَردُّ َبأْسَُنا َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمنيَ حَتَّى إِذَا اْسَتيْأََس الرُُّسلُ َوظَنُّواْ أَنَُّهْم قَْد كُِذ{ 
{  

  }...َحتَّى إِذَا اْسَتيْأََس الرُُّسلُ وَظَنُّواْ أَنَُّهْم قَْد كُِذبُواْ{: وقوله
  

حىت إذا استيأس الُرُسل من قومهم أن : رهاوقرأها أهل املدينة بالتثقيل، وقرأها ابن عباس بالتخفيف، وفسَّ. خفيف
فََنجى َمْن {: مشددة وقوله) كُذُِّبوا(وُحِكَيْت عن عبداهللا . يؤمنوا، وظن قوُمهم أَن الرسل قد كُِذبوا جاءهم نصرنا



كأنه كره زيادة  فجعلها نْوناً،) فَُنجَِّي َمن نََّشآُء(وقد قرأ عاصم . القراءة بنونني والكَِتاب أَتى بنون واحدة} َنَشاء
وأما الذين قرءوا بنونني فإن النون الثانية، ختفى وال خترج من موضع األوىل، . حينئذ ىف موضع رفع) َمْن(نون ف 

فلمَّا خفيت الثانية حذفت واكتفى بالنون األوىل منها، . فلّماً خفيت حذفت، أال ترى أنك ال تقول فننجى بالبيان
  .دغم ويكون كتاُبهما واحداًكما يكتفى باحلرف من احلرفني في

  
  )يوسف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ْيِه َوتَفْصِيلَ كُلِّ َشْيٍء لَقَْد كَانَ ِفي قََصصِهِْم ِعْبَرةٌ ُألوِْلي اَأللَْبابِ َما كَانَ َحِديثاً ُيفْتََرى َولَاِكن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَد{ 
  }ِمُنونَ َوُهًدى َوَرْحَمةً لِّقَْومٍ ُيْؤ

  
  }...َما كَانَ َحِديثاً ُيفْتََرى َولَاِكن َتْصِديَق{: وقوله

ولو رفعت التصديق كان صواباً . التوراة واإلجنيل: ولكن كان تصديَق ما بني يديه من الكتب: منصوب، يراد به
َحٍد ِمْن رَِجاِلكُم َولَِكْن َرُسولَ َما كانَ ُمحمَّدٌ أََبا أَ{: وكذلك قوله. ما كان هذا قائماً ولكن قاعداً وقاعد: كما تقول

  .ولكن هو رسول اهللا: فمن رفع مل يضمر كان أراد} َرسُولُ اِهللا{و } اِهللا

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الرعد ( سورة 

  }سِ الَ ُيْؤِمُنونَ املر ِتلَْك آَياُت الِْكَتابِ َوالَِّذي أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبِّكَ الَْحقُّ َولَاِكنَّ أَكْثََر النَّا{ 
  

  }...وَالَِّذي أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك الَْحقُّ{: وقوله قبل هذه اآلية
ىف موضع خفض ) الذى(وإن شئت جعلت . رفع تستأنفه على احلّق، وترفع كلّ واحدٍ بصَاحبه) الذى(فموضع 

أى ذلك احلق، كقوله ىف ) احلّق(ترفع  تلك آيات الكتاب وآياِت الذى أنزل إليك من ربك فيكون خفضاً، مث: تريد
. فنرفع على إضمار ذلك احلّق أو هو احلق} َوإِنَّ فَرِيقاً ِمنُْهْم لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهْم َيْعلَُمونَ الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك{البقرة 

كتاب مردوداً عليه نعتاً لل) الذى(فجعلته من صفة الذى ويكون ) الَْحّق(خفضا فخفضت ) الذى(وإن شئت َجَعلت 
  :وإن كانت فيه الواو؛ كما قال الشاعر

  وليث الكَِتيَبة ىف املُْزَدَحمِ* إىل املِلك القَْرمِ وابن اهلمام 
أَتانا هذا احلديث عن أىب حفص والفاروق وأنت تريد عمر بن : ومثله ىف الكالم. فعطف بالواو وهو يريد واحداً

  .اخلطّاب رمحه اهللا
  
ي َألَجلٍ ي َرفََع السََّماوَاِت بِغَْيرِ َعَمٍد َتَروَْنَها ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َوَسخَّرَ الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيجْرِاللَُّه الَِّذ{ 

  }مَُّسمى ُيَدبُِّر اَألْمَر يُفَصِّلُ اآلَياتِ لََعلَّكُمْ بِِلقَآِء رَبِّكُمْ ُتوِقُنونَ 
  

  .}...ي َرفَعَ السََّماوَاِت بَِغْيرِ َعَمٍد َتَرْوَنهَاالَِّذ{: قول اهللا عّز وجلّ



خلقها بَعَمد ال : ويقال. ال حتتاجون مع الرؤية إىل خرب: خلقها مرفوعة بال عمٍد، تروهنا: يقول. جاء فيه قوالن
  :أنشدىن بعضهم. يكون ذلك جائزاً: والعرب قد تقدم احلجة من آخر الكلمة إىل أّوهلا. تروهنا، ال تَرون تلك الَعَمد

  فَدعْه وواِكل حالَه واللياليا* إذا أعجبتك الدهرَ حالٌ من امرى 
  وإن كان فيما ال يرى الناس آليا* جيئن على ما كان من صاحلٍ به 

  :وقال اآلخر. الناس ال يألو) فيما يرى(معناه وإن كان 
  ُتحدث ىل نكَبةً وتنكؤها* وال أراها تزال ظاملةً 

  .تزالأراها ال : ومعناها
  
نِ ُيْغِشي الْلَّْيلَ النَّهَاَر َوُهَو الَِّذي َمدَّ اَألْرَض َوجََعلَ ِفيَها رََواِسَي وَأَْنهَاراً َوِمن كُلِّ الثََّمرَاِت جََعلَ ِفيَها زَْوَجْينِ اثَْنْي{ 

  }إِنَّ ِفي ذاِلَك آلَياتٍ لِّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 
  
  }...َوُهَو الَِّذي َمدَّ اَألْرَض{

  .أى بسط األرض عَْرضاً وطوال
َوأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر {يبّين ذلك قوله . الزوجان اثنان الذكر واألنثى والضربان} زَْوَجْينِ اثَْنيْنِ{: وقوله
  .فتبّين أهنما اثنان بتفسري الذكر واألنثى هلما} واُألْنثَى

  
  )الرعد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َواِحٍد َونُفَضِّلُ ي اَألْرضِ ِقطٌَع مَُّتَجاوِرَاٌت َوَجنَّاٌت مِّْن أَْعَنابٍ َوَزْرٌع وََنخِيلٌ ِصنَْوانٌ َوغَْيُر ِصْنَواٍن ُيْسقَى بَِمآٍء َوِف{ 
  }َبْعَضَها َعلَى بَْعضٍ ِفي اُألكُلِ إِنَّ ِفي ذاِلَك آلَياتٍ لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

  
  }...َتَجاوَِراٌتَوِفي اَألْرضِ ِقطٌَع مُّ{

  .هذه طّيبة ُتنبت وهذه سََبَخة ال ُتخرج شيئاً: فيها اختالف وهى متجاورات: يقول
فمن رفع جعله . ولو خفضت كان َصوابا. فلك ىف الزرع وما بعده الرفع} َوَجنَّاٌت مِّْن أَْعنَابٍ َوَزْرٌع{: مث قال

  .ب أى مْن أعناب ومن كذا وكذامردوداً على اجلّنات ومن خفض جعله مردوداً على األعنا
ِصنَْواٍن{: وقوله والقراءة باخلفض ولوكان رفعاً كان . الرفع فيه سَهل؛ ألنه تفسري حلال النخل} ِصْنَوانٌ َوغَْيرُ 
وجاء ىف احلديث عن النىب . والصِّْنوان الّنخالت َيكونُ أْصلهنَّ واحداً. منه صنوان ومنه غري صنوان: تريد. صواباً

  إن َعّم الرجل ِصْنو أبيه:  َعليه وسلمَصلى اهللا

ومن ذكَّر ذهب . فمن قال بالتاء ذهب إىل تأنيث الزروع والَْجنّات والنخل) ُيسْقَى(و } ُتْسقَى بَِمآٍء َواِحٍد{: مث قال
  .ففى هذه آية. حامض وحلو: ذلك كلّه يسقى مباء واحٍد، كلّه خمتلف: إلىالنبت

  
هِْم َوإِنَّ يِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة َوقَدْ َخلَْت ِمن قَْبِلهُِم الْمَثُالَُت َوإِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغفَِرٍة لِّلنَّاسِ َعلَى ظُلِْمَوَيْسَتْعجِلُوَنَك بِالسَّ{ 

  }رَبََّك لََشدِيُد الْعِقَابِ 



  
  }...هُِم الْمَثُالَُتوََيْستَْعجِلُوَنَك بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة َوقَْد َخلَْت ِمن قَْبِل{: وقوله
يستعجلونك بالعذاب وهم آمنون له، وهم يرون العقوبات املَثُالَت ىف غريهم ممَّن قد مضى هى املَثُالَت ومتيم : يقول
: قال الفراء. ُصْدقات، واحدها ُصْدقة: ومتيم. حجازية} َوآتُوا النَِّساءَ َصُدقَاِتهِنَّ{: املُثْالت، وكذلك قوله: تقول

  .أعطها ُصْدقتها ىف لغة متيم: أعطها َصُدقتها، ومتيم تقول: از يقولونوأهل احلج
  
  }َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْوال أُنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ مِّن رَّبِِّه إِنََّمآ أَنَت مُنِذٌر وَِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد { 
  

  }...إِنََّمآ أَنَت مُنِذٌر وَِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد{: وقوله
  .لكل قوم هاٍد يتَّبُِعونه، إمَّا حبق أو بباطل: وقال بعضهم . نّىب: عضهمقال ب

  )الرعد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }اللَُّه َيْعلَُم َما َتحِْملُ كُلُّ أُنثَى َوَما َتِغيضُ اَألْرَحاُم َوَما تَْزَداُد وَكُلُّ َشْيٍء ِعنَدُه بِِمقَْدارٍ { 
  

  }...اَألْرَحاُم َوَما َتزَْداُد َوَما تَِغيُض{: وقوله
أى تزيد َعلَى التسعة أََوال ترى أن ) َوَما َتْزدَاُد(فما تنقص من التسعة األشهر الىت هى وقت احلمل : يقول) َتغِيُض(

إذا كان الشتاء قيظاً، والولد غيظاً، وغاضت الكراُم غَْيضاً : وىف احلديث. غاضت املياه أى نقصت: العرب تقول
  .فقد تبّين النقصان ىف الغيض. للئام فيضاًوفاضت ا

  }َسَوآٌء مِّْنكُْم مَّْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن َجَهرَ بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِالْلَّْيلِ َوَسارٌِب بِالنَّهَارِ { 
  

  .}...َسَوآٌء مِّْنكُْم مَّْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن َجَهَر بِِه{: وقوله
أن من أسرَّ القول أو جهر به فهو يعلمه، وكذلك : موضع رفع، الذى رفعهما مجيعاً سواء، ومعنامها ىف) من(و ) َمْن(

هو يعلم الظاهر والسّر وكلٌّ عنده : يقول. أى ظاهر بالنهار} َوَمْن ُهَو ُمسَْتْخٍف بِالْلَّْيلِ َوسَارِبٌ بِالنَّهَارِ{: قوله
  .سواء

  
فُِسهِْم وَإِذَا ْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِنَّ اللََّه الَ ُيَغيُِّر َما بِقَْومٍ حَتَّى ُيغَيُِّرواْ َما بِأَْنلَُه ُمَعقِّبَاٌت مِّن َبْينِ َيَد{ 

  }أََراَد اللَُّه بِقَْومٍ ُسوًءا فَالَ َمَردَّ لَُه َوَما لَُهْم مِّن ُدونِِه ِمن َوالٍ 
  

  .}...اٌت مِّن َبْينِ َيَدْيِهلَُه ُمَعقَِّب{: وقوله
ذُكران إالَّ أنه مجيع َجمع مالئكة معقِّبة، : واملعقِّبات. املالئكة، مالئكة الليل ُتعَقِّب مالئكة النهار حيفظونه: املعقَِّبات

  .أبْناوات َسْعٍد، ورجاالت مجع رجال: مث ُجِمعت معقِّبة، كما قال
ذلك ) وحيفظونه(ويكون . فرجع إىل التذكري الذى أخربتك وهو املعَنى} ْمرِ اللَِّهَيْحفَظُوَنُه ِمْن أَ{مث قال عزَّ وجلَّ 

أجيِئك ِمْن دعاِئك إِيَّاى وبدعاِئك إيَّاى واهللا أعلم : احلفظ من أمر اهللا وبأمره وبإذنه عز وجلَّ؛ كما تقول للرجل
  .بصواب ذلك



  
  )الرعد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفاً َوطََمعاً َويُْنِشىُء السَّحَاَب الثِّقَالَ ُهَو الَِّذي { 
  

  :}... ُهَو الَِّذي ُيرِيكُمُ الَْبْرقَ َخْوفاً َوطََمعاً{: وقوله
  .خوفاً على املسافر وطمعاً للحاضر

جُعل نعته َعلَى اجلمع . دته َسحابةالسحاب وإن كان لفظه واحداً فإنه مجع، واح} وَُيْنِشىُء السََّحاَب الثِّقَالَ{: وقوله
ولو أتى . أخضر، وال حسن، وال الثقيل، للسحاب: ومل يقل} مُتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَرِىٍّ ِحَساٍن{كقوله 

فإذا كان نعت شئ } ونجََعلَ لَكُم ِمَن الشََّجرِ اَألْخَضرِ َناراً فَإذَا أَنُتم ِمْنُه ُتوِقُد{: بشىء من ذلك كان صواباً؛ كقوله
َهذَا متر طّيب، وال تقول متر َصغري : فمن ذلك أن تقول. من ذا يرجع إىل صغر أو كرب مل تقله إالَّ َعلَى تأويل اجلمع

  .وال كبري من ِقَبلِ أن الطّيب َعامٌّ فيه، فُوحِّد، وأن الصغر والكرب والطول والِقَصر ىف كل مترة على ِحَدتِها
  
لُغَ فَاُه َوَما ُهوَ الَْحقِّ وَالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه الَ َيسَْتجِيُبونَ لَُهم بَِشْيٍء إِالَّ كَبَاِسِط كَفَّْيِه إِلَى الَْمآِء ِلَيْب لَُه َدْعَوةُ{ 

  }بَِباِلِغِه َوَما دَُعآُء الْكَاِفرِيَن إِالَّ ِفي َضالَلٍ 
  
  }...لَُه َدْعَوةُ الَْحقِّ{: قوله

يعىن األصنام ال جتيب داعيَها بشىء إال كما ينال الظمآن املشرف على ماء } َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه{هللا ال إله إال ا
ِلَيْبلُغَ فَاهُ {: مث بيَّن اهللا عّز وجلّ ذلَك} إِالَّ كَبَاِسِط كَفَّْيِه إِلَى الَْمآِء{: وذلك قوله عّز وجلّ. ليَس معه ما يستقى به

  .}اِلغِِهَوَما ُهَو بَِب
  
  }َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً وَِظاللُُهم بِالُْغُدوِّ َواآلصَالِ { 
  

  }...َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً{: وقوله

؟ فاملالئكة تسجد طوعاً، ومن دخل ىف اإلسالم رغبة َمنِ الساجد طوعاً وكرهاً من أهل السموات واألرض: فيقال
كل : يقول) َوِظالَلُُهْم(وَمن أُكره على اإلسالم فهو يسجد كَْرهاً . فيه أو ُولد عليه من أهل األرض فهو أيضاً طائع

َعنِ اليمنيِ { :وهو كقوله. ألن الظلّ َيِفىء بالَعشّى فيصري فَْيئاً يسجد. شخصٍ فِظلّه بالغداة والَعِشىِّ يسجد معه
  .فمعىن اجلمع والواحد سواء. ىف املعىن واهللا أعلم} َوالشََّماِئلِ

  
  )الرعد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

عاً َوالَ َضّراً قُلْ َهلْ هِْم َنفْقُلْ َمن رَّبُّ السََّماَواِت وَاَألْرضِ قُلِ اللَُّه قُلْ أَفَاتََّخذُْتْم مِّن ُدونِِه أَْولَِيآَء الَ َيْمِلكُونَ َألْنفُِس{ 
ِقِه فََتَشاَبهَ الَْخلُْق َعلَْيهِْم َيْستَوِي اَألْعَمى َوالَْبِصُري أَْم َهلْ َتْسَتوِي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َجَعلُواْ للَِّه ُشَركَآَء َخلَقُواْ كََخلْ

  }قُلِ اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو الْوَاِحُد الْقَهَّاُر 



  
  }...أَْم َهلْ َتْستَوِي الظُّلُمَاُت َوالنُّوُر{: قوله

وىف } َوأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيحَةُ{: وهو قوله. بالتاء) َتْسَتوِى(وتقرأ ) أَْم َهلْ َيْسَتوِى الظُّلَُماُت وَالنُّوُر(ويقرأ 
  ).وَأََخذَْت: (موضع آخر

  
أَوْ أَوِْدَيةٌ بِقََدرَِها فَاْحَتَملَ السَّْيلُ َزَبداً رَّابِياً َوِممَّا ُيوِقُدونَ َعلَْيِه ِفي النَّارِ اْبِتَغآَء ِحلَْيٍة  أََنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فََسالَْت{ 

َينفَُع النَّاَس فََيْمكُثُ ِفي اَألْرضِ َمَتاعٍ َزَبٌد مِّثْلُُه كَذاِلَك َيْضرُِب اللَُّه الَْحقَّ وَالَْباِطلَ فَأَمَّا الزََّبُد فََيذَْهُب جُفَآًء َوأَمَّا َما 
  }كَذاِلَك َيضْرُِب اللَُّه اَألْمثَالَ 

  
  }...أَنََزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فََسالَْت أَْوِدَيةٌ بِقََدرَِها{: وقوله

  .رها وأهواِئهايقول قبلته القلوب بأقدا} فَسَالَْت أَوِْدَيةٌ بِقََدرِهَا{: ضربه مثال للقرآن إذا َنَزل عليهم لقوله
يذهب ال منفعة له، كذلك ما سكن ىف قلب َمن مل يؤمن وعبد آهلته وَصار ال شىء } فَاْحَتَملَ السَّْيلُ َزَبداً{: وقوله

  .فهذا َمثَلُ املؤمن} َوأَمَّا َما َينفَعُ النَّاَس فََيْمكُثُ ِفي اَألْرضِ{ىف يده 
من الذهب والفضة والنُّحاس زََبد كزََبد السيل يعىن خَبثه الذى } ِفي النَّارِ َوِممَّا ُيوِقُدونَ َعلَْيِه{: مث قال عّز وجلّ

  .ُتحّصله النار فتخرجه من الذهب والفّضة مبنزلة الزََبِد ىف السيل
حاس يوقدون عليه ىف النار يبتغون به احلُِلّى واملتاع ما يكون من الن: يقول} اْبِتَغآَء ِحلَْيٍة أَْو َمتَاعٍ{: وأمَّا قوله

  .واحلديد هو زَبَد مثله
وكل : الُغثَاء: كما قيل: اجلُفَاء: وقيل. جفأ الوادى غُثَاءه َجفْثا: ممدود أصله اهلمز يقول} فََيذَْهُب ُجفَآًء{: وقوله

ويكون ىف مذهب اسم على هذا . مصدر اجتمع بعضه إىل بعض مثل القُماش والدُّقاق والُغثَاء واحلُطَام فهو مصدر
واجلُفَاء . قمشته قمشاً: ا كان العطاء امساً على اإلعطاء، فكذلك اجلُفاُء والقماش لو أردت مصدره قلتاملعىن؛ كم

  .أى يذَهب سريعاً كما جاء
  
َسالٌَم * ْم مِّن كُلِّ بَابٍ لَْيهَِجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن آَباِئهِْم وَأَْزوَاجِهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َع{ 

  }َعلَْيكُم بَِما َصَبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ 
  

  }...َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ بَابٍ{: وقوله
  }...َسالٌَم َعلَْيكُم{

: أى يقولون} و ُرُءوِسهِْم ِعْندَ َربِّهِْم َربَّناَولَْو تََرى إِذ املُْجرُِمونَ َناِكُس{: القول مضمر؛ كقوله. َسالم عليكم: يقولون
  .ربنا مث تركت

  
  )الرعد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  }َرةِ إِالَّ َمتَاٌع اللَُّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشآُء َويَقَِدُر َوفَرِحُواْ بِالَْحَياِة الدُّْنَيا َوَما الَْحَياةُ الدُّنَْيا ِفي اآلِخ{ 
  

  }...اللَُّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشآُء َوَيقَِدُر{: وقولَه
إنّ : قال ابن عباس. ويقال يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر له ىف ذلك أى َيِخري له) أى َيقِْدر ويقَّتر(أى يوّسع وَيقِْدر 

  .صالحاً، فذلك اخليار للفريقني اهللا عزَّ وجلّ خلق اخللق وهو هبم عامل، فجعل الغىن لبعضهم صالحاً والفقر لبعضهم
  
  }الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن مَآبٍ { 
  

  }...طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمآبٍ{: وقوله
إن كانت وطوىب و. احلمدُ هللا واحلمَد هللا: ولو نصب طُوَبى واحلُْسن كان صََواباً ما تقول الَعرب. وعليه القراءة. رفع

  .والرفع ىف األمساء املوضوعة أجود من النصب. التراُب له والتراَب له: امساً فالنصب يأخذها؛ كما يقال ىف السّب
  
لَْم َييْأَسِ الَِّذيَن آَمُنواْ َجِميعاً أَفَ َولَْو أَنَّ قُْرآناً ُسيَِّرْت بِِه الْجَِبالُ أَْو قُطَِّعْت بِهِ اَألْرضُ أَْو كُلَِّم بِِه الْمَْوَتى َبل للَِّه اَألْمُر{ 

ْو َتُحلُّ قَرِيباً مِّن دَارِِهْم حَتَّى أَن لَّْو َيَشآُء اللَُّه لََهَدى النَّاَس َجِميعاً َوالَ يََزالُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُتصِيُبُهم بَِما َصَنعُواْ قَارَِعةٌ أَ
  }يَعاَد َيأِْتَي َوْعُد اللَِّه إِنَّ اللََّه الَ ُيْخِلُف الِْم

  
  }...َولَوْ أَنَّ قُْرآناً سُيَِّرْت بِهِ الْجِبَالُ{: وقوله

وإن . ب ولو أنزلنا عليهم الذى سأَلوا -وهم يكفرون : مل يأت بعده جواب ِللَْو فإن شئَت َجَعلت جواهبا متقّدماً
دةَ اإلجياز، كما قال والعرب حتذف جواب الشىء إذا كان معلوماً إرا: شئَت كان جوابه متروكا ألن أمره معلوم

  :الشاعر
  سواك ولكن مل جند لك َمْدفعا* وأقسم لو شىء أتانا َرسولُه 

وهو ىف املعىن على تفسريهم ألن . يعلم: ييأس: قال املفّسرون} َبل للَِّه اَألْمُر َجِميعاً أَفَلَْم َييْأَسِ الَِّذيَن آَمُنواْ{: وقوله
يؤيِسهم العلم، فكان : يقول. أفلم ييأسوا ِعلماً: اُهللا هلدى الناَس مجيعاً فقالاهللا قد أوقع إىل املؤمنني أنه لو يشاء 

  .عِلمته علماً: قد يِئست منك أَالّ تفلح ِعلماً كأنك قلت: فيهم العِلم مضمرا كما تقول ىف الكالم
ومل جندها ىف العربية إالّ : قال الفراء. ييأس ىف معىن يعلم لغة للَنَخع: وقال الكلّىب عن أىب َصاحل عن ابن عباس قال

  :وقول الشاعر. على ما فّسرت
  غُْضفاً دواجِن قافالَ أعَصاُمهَا* حىت إذا يِئس الرماة وأْرسلُوا 

فهو معىن حىت إذا علُموا أَن ليس وجه إال . معناه حىت إذا يِئسوا من كل شىء ّمما ميكن إال الذى ظهر هلم أرسلوا
  .يأساًكان ما وراءه . الذى رأْوا أرسلوا

أنت يا حممد ) أَْو َتُحلُّ(السريَّة من السرايا : القارعة} َوالَ َيزَالُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُتِصيبُُهم بَِما َصَنُعواْ قَارِعَةٌ{: وقوله
  .}قَرِيباً مِّن دَارِِهْم{بعسكرك 

  
  )الرعد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



سٍ بَِما كَسََبْت َوَجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَآَء قُلْ َسمُّوُهْم أَْم ُتَنبِّئُوَنُه بَِما الَ َيْعلَُم ِفي اَألْرضِ أَم أَفََمْن ُهَو قَآِئٌم َعلَى كُلِّ نَفْ{ 
  }َهاٍد  ا لَُه ِمْنبِظَاِهرٍ مَِّن الْقَْولِ َبلْ ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُرواْ َمكُْرُهْم َوُصدُّواْ َعنِ السَّبِيلِ َوَمن ُيضِْللِ اللَُّه فََم

  
  }...أَفََمْن ُهَو قَآِئٌم َعلَى كُلِّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت{: وقوله

كأنه ىف املعىن } َوَجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَآَء{: وقد بيَّنه ما بعده إذ قال. ككذا وكذا ألن املعىن َمعلوم: ُترك جوابه ومل يقل
  :كشركائهم الذين اتَّخذوهم، ومثله قول الشاعر: قال
  بني قصري شَْبُره تِنَبالِ* رِى خُيِّرت أُمَّ عالِ َتخَيَّ

  وال يزال آخر اللياىل* أذاِك أم منخرق السربال 
  *ُمتِلَف مال ومفيَد مال * 

  .فلمَّا أن أتى به ىف الذكر كفى من إعادة اإلعراب عليه. ختّيرى بني كذا وبني منخَرِق السربال
  .باطل املعىن، أْى أنه ظاهر ىف القول باطل املعىن} لْقَْولِِفي اَألْرضِ أَم بِظَاِهرٍ مَِّن ا{: وقوله
  .جيعلهم فاعلني) وَصدُّوا(وبعضهم } َوُصدُّواْ َعنِ السَّبِيلِ{: ويقرأ

  
الَِّذيَن اتَّقَواْ وَُّعقَْبى الْكَافِرِيَن  مَّثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعدَ الُْمتَّقُونَ َتجْرِي ِمن َتْحتَِها اَألْنهَاُر أُكُلَُها دَآِئٌم وِِظلَُّها تِلَْك ُعقَْبى{ 

  }النَّاُر 
  

  }...مَّثَلُ الَْجنَّةِ الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ{: وقوله
: وحدَّثىن بعض املشيخة عن الكلّىب عن أىب عبد الرمحن السُّلَِمّى أَن علّياً قرأَها: قال الفراء. صفات اجلنة: يقول

وجاء عن أىب عبد الرمحن ذلك واجلماعة على ِكَتاب : أظن دون أىب عبد الرمحن رجال قالقال الفراء ) أَمثالُ اجلّنة(
  .املصحف
ِحلْية فالن أمسر وكذا : وإن شئَت للمَثَل األمثال يف املعىن كقولك. هو الرافع} َتجْرِي ِمن َتحِْتَها اَألْنهَاُر{: وقوله
  .أى هو أمحر أمسر، هو كذافليس األمسر مبرفوع باِحللية، إمنا هو ابتداء . وكذا

فَلَْيْنظُرِ اإلْنَسانُ إِلَي {: وقوله. ومثله يف الكالم َمثَلك أنك كذا وأنك كذا. ولو دخل يف مِثْل هذا أنّ كان صواباً
بالفتح } أَنَّا َصبَْبَنا املَاَء{قال ومن } مَّثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اَألْنهَاُر{من َوْجِه } طََعاِمِه إنَّا

  .أظهر االسم؛ ألنه مردود على الطعام باخلفض أو مستأنف أى طعاُمه أنا صَببنا مث فعلنا
  
بِإِذْنِ اللَِّه ِلكُلِّ أََجلٍ  ٍة إِالََّولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُرُسالً مِّن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَْزوَاجاً َوذُرِّيَّةً َوَما كَانَ لَِرُسولٍ أَن َيأِْتَي بِآَي{ 

  }ِكَتاٌب 
  

  }...ِلكُلِّ أََجلٍ ِكتَاٌب{: وقوله

: وذلك عن أىب بكر الّصديق رمحه اهللا} َوَجاَءْت َسكَْرة املَْوِت بالْحَقِّ{ومثله . لكل كتاب أجل: جاء التفسري
لكل أجلٍ مؤجَّل ولكل مؤجَّل أجل : ك تقولفكذل. ألن احلّق ا أتى هبا وتأّتى به} وجاءْت َسكرةُ املَْوتِ باحلقِّ{



  .واملعىن واحد واهللا أعلم
  

  )الرعد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َيْمحُواْ اللَُّه َما َيَشآُء وَُيثْبُِت َوِعنَدُه أُمُّ الِْكتَابِ { 
  
  }...يَْمُحواْ اللَُّه َما َيَشآُء َوُيثْبُِت{: قوله

ُترفع إليه أعمال  -عزَّ وجلَّ  -ومعىن تفسريها أنه . خفيف) ُيثْبُِت(صحاب عبداهللا وتقرأ و مشّدد قراءة أ) وُيثَبُِّت(
  .العبد صغريُها وكبريها، فيثبت َما كان فيه عقاب أو ثواب وميحو ما سوى ذلك

  
  }َبالَغُ َوَعلَْيَنا الِْحَسابُ َوإِن مَّا نُرَِينَّكَ َبْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِنََّما َعلَْيَك الْ{ 
  

  }...َوإِن مَّا ُنرَِينََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم{: وقوله
  .وأنت َحّى

  .}فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبالَغُ َوَعلَْيَنا الِْحسَاُب{يكون بعد موتك } أَْو َنَتَوفََّينََّك{
  
  }ا ِمْن أَطَْراِفَها َواللَُّه َيْحكُُم الَ ُمَعقَِّب ِلُحكِْمِه َوُهَو َسرِيعُ الِْحسَابِ أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّا نَأِْتي اَألْرَض َننقُصَُه{ 
  

  }...أََولَمْ َيَرْواْ أَنَّا َنأِْتي اَألْرَض َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها{: وقوله
َننقُُصَها ِمْن {وقيل . افون أن تناهلمأى أفال خي) َننقُُصهَا(فذلَك قوله . أومل ير أهل مكّة أنا نفتح لَك ما َحوهلا: جاء

  .مبوت العلماء} أَطَْراِفَها
  :وقول لَبِيد. ال راّد حلُكْمه إذا َحكَم شيئَا واملعقّب الذى َيكُّر َعلَى الشىء: يقول} الَ ُمَعقِّبَ ِلُحكِْمِه{: وقوله

  طلُب املعقِّب َحقَّه املظلوُم* حّتى ُتهجَّر ىف الرََّواح وهَاجه 

  ).املعقِّب صَاحب الَدْين يرجع على َصاحبه فيأخذه منه، أو من أُِخذَ منه شىء فهو راجع ليأخذه(ألن  من ذلك
  )الرعد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }كُفَّاُر ِلَمْن ُعقَْبى الدَّارِ َوقَْد َمكََر الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فَِللَِّه الَْمكُْر َجِميعاً َيْعلَُم َما َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ َوَسَيْعلَمُ الْ{ 
  

  }...َوَسَيعْلَُم الْكُفَّاُر{ : وقوله
  ).الكَاِفر(على اجلمع وأهل املدينة 

  
  }تَابِ َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْسَت مُْرَسالً قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيداً َبْينِي َوَبيَْنكُْم َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْك{ 
  

  }...َمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكتَابَِو{: وقوله
وحدثىن شيخ عن الزُّْهرِىّ : حدثنا الفراء قال. خفض مردود على اهللا عزَّ َوجل) ِمْن ِعْنِده(و . يقال َعبداهللا بن َسالَم



} ِكتَابَِوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الْ{رفعه إىل عمر بن اخلطاب أنه ملا جاء ُيسلم مسع النىب صَلى اهللا عليه وسلم وهو يتلو 
َوِمْن ِعْنِدِه ِعلْمُ (ويقرأ } َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكَتابِ{حدثنا الفراء قال وحدَّثىن شيخ عن رجل عن احلَكَم بن ُعَتْيَبة 

  ).من(بكسر امليم ِمْن ) الِكَتابِ
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  إبراهيم( سورة 

(  
اللَِّه الَِّذي لَُه * َج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ َربِّهِْم إِلَى ِصرَاِط الَْعزِيزِ الَْحِميدِ الر ِكَتاٌب أَنَزلَْناهُ إِلَْيَك لُِتخْرِ{ 

  }َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َووَْيلٌ لِّلْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َشِديدٍ 
  

  }...الَْحِميِد إِلَى ِصَراطِ الْعَزِيزِ{: قول اهللا عّز وجل
  }...اللَِّه الَِّذي{

والّرفع َعلَى االستئناف النفاصاله من اآلية؛ كقوله َعزَّ ) احلَِميِد(اخلفُض على أن ُتتبعه . ُيخفض ىف اإلعراب وُيْرفع
  }إِنَّ اَهللا اْشَتَرى ِمَن املُْؤِمنَِني أَْنفَُسُهْم َوأَمَْوالَُهْم بأَنَّ لَُهمُ اجلَنَّةَ{وَجلَّ 

  .كل ذلك صواب) التاِئبني(وىف قراءة عبداهللا } التَّاِئُبونَ{ىل آخر اآلية، مث قال إِ
  
  }ُء َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن رَّسُولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليَُبيَِّن لَُهْم فَُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشآُء وََيْهِدي َمن َيَشآ{ 
  

  }...أَْرَسلَْنا ِمن رَّسُولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِلُيَبيَِّن لَُهْم َوَمآ{: وقوله
فرفع ألنّ النّية فيه االستئَناف ال العطف } فَُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشآُء{مث قال عز وَجل . ليفهمهم وتلزَمهم احلجّةُ: يقول

مث قال } قَاِتلُوُهْم َيَعذِّبُْهُم اُهللا بِأَْيدِكُْم{ومثله ىف براءة } َحامِ َما نَشاُءِلُنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ىفِ اَألْر{ومثله . َعلَى َما قبله
فإذا رأيَت الفعل منصوباً وبعده فعل قد ُنَسقِ عليه بواو أو فاء أو ثُّم أو أْو فإن كان } َوَيتُوُب اُهللا َعلَى َمْن َيَشاُء{

  .رأيته غري مشاِكل ملْعناه استأنفته فرفعتهوإن . يشاكل معىن الفعل الذى قبله َنسقْته عليه
} وَاُهللا ُيرِيُد أَنْ َيتُوَب َعلَْيكُم وَُيرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعون الشَّهََواِت{ومنه قول اهللا عز وجل . فمن املنقطع َما أخربتَك به

جيوز، فاستأنفت أو رددته على قوله أال ترى أن ضّمك إيَّاُهَما ال ) أَنْ َيتُوَب(ألهنا ال تشاكل ) ويريد الذين(رفعت 
فيأَبى ىف موضع رفع ال جيوز } ُيرِيُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا نُوَر اِهللا بِأَفَْواِههِْم وََيأَْبى اُهللا إِالَّ أَنْ ُيِتمَّ ُنورَُه{ومثله } وَاُهللا يُرِيُد{

  .إال ذلك
  :ومثله قوله

  مُهيريد أن يعربه فُيعجِ* والشعر ال َيْسطيُعه من يظلمه 
على الفعل األول ألنه مشاِكل له وتقول آتيك أن تأِتَيىن ) أكرمَك(آتيك أن تأتيىن وأكرُمك فترّد : وكذلك تقول

  .مردوداً على ما شاكلها ويقاس على هذا) وحتسن(وحتسَن إىلَّ فتجعل 



إِلَى النُّورِ َوذَكِّرُْهْم بِأَيَّامِ اللَِّه إِنَّ ِفي ذاِلَك آلَياٍت لِّكُلِّ َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآَياِتَنآ أَنْ أَخْرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت { 
  }َصبَّارٍ َشكُورٍ 

  
  }...َوذَكِّرُْهْم بِأَيَّامِ اللَِّه{: وقوله
خذهم بالشّدة : وهو ىف املعىن كقولك. خّوفهم بأيَّام عاد وثََُمود وأشباههم بالعذاب وبالعفو عن آَخرِين: يقول
  .نيوالل
  

  )إبراهيم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
َء الَْعذَابِ َوُيذَبُِّحونَ َوإِذْ قَالَ مُوَسى ِلقَْوِمِه اذْكُرُواْ نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُمْ إِذْ أَجنَاكُْم مِّْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسو{ 

  }مْ َبالٌء مِّن رَّبَّكُْم َعظِيٌم أَبَْنآَءكُْم وََيسَْتْحُيونَ نَِسآَءكُْم َوِفي ذاِلكُ
  

  }...وَُيذَبُِّحونَ{: وقوله ها هنا
فمعىن الواو أهنم ميسُّهم العذاُب غري . بغري واو} ُيقَتِّلُونَ{بغري واو وىف موضع آخر } ُيذَبُِّحونَ{وىف موضع آخر 
وإذا كان اخلََبر . لصفات العذاب ومعىن طرح الواو كأنه تفسري. يعذبونكم بغري الذبح وبالذبح: التذبيح كأنه قال

فمن اجململ . وإذا كان أّوله غري آخره فبالواو. من العذاب أو الثواب جمَمالً ىف كلمة مث فسرته فاجعله بغري الواو
و فقال مث فسَّره بغري الوا. فاألثام فيه نيَّة العذاب قليلِه وكثريه} َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاماً{قول اهللا عز وجل 

ولو كان غري جممل مل يكن ما ليس به تفسرياً له، أَال ترى أَنك تقول عندى دابَّتان } ُيضاَعْف لَُه الَعذَاُب َيْوَم الِقَيامَِة{
بغل وبِْرذَْون وال جيوز عندى دابَّتان وبغل وبِرذَْونٌ وأنت تريد تفسري الدَّابتني بالبغل والبِردون، ففى هذا كفاية َعمَّا 

  .من ذلك فقس َعليهنترك 

فيما كان َيصنع بكم فرعونُ من أصناف العذاب بالء عظيم من : يقول} َوِفي ذاِلكُْم َبالٌء مِّن رَّبَّكُْم َعِظيٌم{وقوله 
: أال ترى أنك تقول. والَبالء قد يكون نعماً، وعذاباً. ىف ذلكم نَِعم من رّبكم عظيمة إذ أجناكم منها: ويقال. البِليَّة

  .حلسن البالء عندك تريد اإلنعام عليك إن فالناً
  
  }َوإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكُْم لَِئن َشكَرُْتْم َألزِيَدنَّكُْم َولَِئن كَفَْرُتْم إِنَّ َعذَابِي لََشِديٌد { 
  

  }...وَإِذْ َتأَذَّنَ رَبُّكُْم{: وقوله
  .أوعدىن وتوعَّدىن وهو كثري. واهللا أعلمأعلم رّبكم ورمبا قالت العرب ىف معىن أفْعلت تفعَّلت فهذا من ذلك : معناه

  
إِالَّ اللَُّه َجآَءتُْهْم ُرُسلُُهمْ أَلَْم يَأِْتكُْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد وَالَِّذيَن ِمن َبْعِدِهْم الَ َيْعلَُمُهْم { 

  }هِهِْم َوقَالُواْ إِنَّا كَفَْرَنا بَِمآ أُْرِسلُْتْم بِِه َوإِنَّا لَِفي َشكٍّ مِّمَّا َتْدُعوَنَنآ إِلَْيِه مُرِيبٍ بِالَْبيِّنَاِت فََردُّواْ أَْيِديَُهْم ِفي أَفَْوا
  

  }...فََردُّواْ أَْيِديَُهْم ِفي أَفَْواِههِْم{وقوله 



: أىب صاحل عن ابن عباس قال َحّدثىن ِحبَّان عن الكلّىب عن: حدثنا حممَّد قال حّدثنا الفراء قال. جاء فيها أقاويل
وأشار : قال -اسكت وأشاروا بأَصابعهم إىل أفواه أنفسهم؛ كما ُتَسكِّت أنت : كانوا إذا جاءهم الرسول قالوا له
كانوا يكذِّبوهنم ويرّدون القول بأيديهم إىل : وقال بعضهم. رّدا عليهم وتكذيبا -لنا الفراء بأصبعه السبَّابة على فيه 

وأرانا (قال وأرانا ابن عبداهللا اإلشارة ىف الوجهني . وأشار لنا الفراء هكذا بظهر كفه إىل من خياطبهأفواه الرسل 
فردُّوا أيديهم ىف أفواههم يقول َردُّوا ما لو قبلوه لكان نَِعماً : وقال بعضهم) الشيخ اْبن العباس باإلشارة بالوجهني

: موضع الباء فيقول) ىف(وقد وجدنا من العرب ِمن جيعل . سنتهموأيادى من اهللا ىف أفواههم، يقول بأفواههم أى بأل
  :وأنشدىن بعضهم: قال. ىف اجلنة: أدخلك اهللا باجلنَّة يريد

  ولكّنىن عن ِسنْبِس لست أرغب* وأرغب فيها عن لَِقيٍط ورهطه 
  .أى إىن أرغب هَبا عن لقيط. أرغب فيَها يعىن بنتاً له: فقال

  
  )إبراهيم ( ورة املعاين الواردة يف آيات س

  }ْم رَبُُّهْم لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَني َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لُِرُسِلهِْم لَُنْخرِجَنَّكُْم مِّْن أَْرِضَنآ أَوْ لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا فَأَْوَحى إِلَيْهِ{ 
  

  }...ْن أَْرضَِنآ أَْو لََتعُوُدنَّ ِفي ِملَِّتَناَوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِلُرُسلِهِْم لَُنخْرَِجنَّكُْم مِّ{: وقوله
واهللا ألضربّنك أو : فجعل فيها الماً كجواب اليمني وهى ىف معىن شرط، مثلُه من الكالم أن تقول} أَوْ لََتُعودُنَّ{قال 
لشرط ُمْتبعاً للذى قبله، فمن العرب من جيعل ا. فيكون معناه معىن حَتَّى أَو إالّ، إال أهنا جاءت حبرف َنَسق: ُتِقرَّ ىل

ومن } أَوْ لََتُعودُنَّ{: إن كانت ىف األول الم كان ىف الثاىن الم، وإن كان األول منصوبا أو جمزوماً َنَسقوا عليه كقوله
  :وقال الشاعر. العرب من ينصب ما بعد أوْ لُيؤذن نصُبه باالنقطاع عّما قبله

  اذُورة املَقِْلّىمنَِّى ذى الق* لَتقُعِدنَّ مقعدَ القَِصىِّ 
  أينِّ أبو ذيَّاِلِك الصّىب* أَو حتلفى برّبك العلىِّ 

  :ولو قال أو لتحلِفّن كان صوابا ومثله قول امرئ القيس. أن حتلفى: ألنه أراد) حتلفى(فنصب 
  وأيقن أّنا الحقان بقَْيصَرا* بكى صاحىب لَمَّا رأى الدرب دونه 

  ُملْكا أَو منوَت فُنعذرا حناولُ* فقلت له ال تبك َعيُْنك إّنما 
واهللا  -واملعىن } َتقَاِتلُونَُهْم أَْو ُيْسِلُموا{: وىف إحدى القراءتني. على معىن إالّ أو حىت) حناول(فنصب آخره ورفع 

  :وقال الشاعر. تقاتلوهنم حىت ُيسلموا -أعلم 
  أْو يصنَع احلبُّ ىب غري الذى َصنَعَا* ال أستطيع ُنزوعاً عن موّدهتا 

كأنّ اجلزم ىف . وجتزمها) تسبقىن(لست ألىب إن مل أقتلك أو تسبقَْنى ىف األرض فتنصب : ت قائل ىف الكالموأن
ال يسُعىن شىء : لسُت ألىب إن مل َيكن أحُد هذين، والنصب َعلَى أَنّ آخره منقِطع عن أوَّله؛ كما قالوا: جوازه

لو ُترِكْتَ : كذلك قول العرب. م أَهنا منقِطعة من معناهافُعل) ويضيق(على ) ال(َويضيَق عنك، فلم َيْصلح أن ترّد 
َواَألَسَد ألكلك ملَّا جاءت الواو تُردُّ امساً على اسم قبله، وقبح أن ترّد الفعل الذى َرفَع األّول على الثاىن نصب؛ أَال 

ألن الواو حرف َنَسق وَجاز الرفع . فِمن َها هنا أتاه النصب. ترى أنك ال تقول لو ُتركت وُترك األسُد ألكلك
  .معروف فجاز فيه الوجهان للِعلَّتني

  



  }َولَُنْسكَِننَّكُُم اَألْرَض ِمن َبْعِدِهْم ذاِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوَخاَف َوعِيِد { 
  

  }...ذاِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي{: وقوله
رزقى إِيَّكم أنكم : معناه} قَكُْم أَنَّكُمْ ُتكَذُِّبونََوَتْجَعلُون رِْز{: ذلك ملن خاف مقامه بني َيَدّى ومثله قوله: معناه

قد ندمت َعلَى ضرىب إيَّاك وندمت َعلَى : تكذِّبون والعرب تضيف أفعاهلا إىل أنفسها وإىل ما أُوقعت عليه، فيقولون
  .ضربك فهذا من ذلك واهللا أعلم

  }ِمن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بَِميٍِّت َوِمن َوَرآِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ يََتَجرَُّعُه َوالَ َيكَاُد ُيِسيُغُه وََيأِْتيهِ الَْمْوُت { 
  

  }...َوالَ َيكَاُد ُيِسيُغُه{: وقوله
فأمَّا ما قد فُِعل فهو َبّين هنا مْن ذلك ألن اهللا . فيما قد فُعل وفيما مل ُيفعل) ال يكاد(والعرب قد جتعل . فهو ُيسيغه

فهذا أيضاً عذاب ىف } إِنَّ َشَجّرةَ الزَّقُّومِ طََعاُم األَثيمِ كاملُْهلِ َيْغِلى ىف الُبطُوِن{طعاماً  عزَّ َوجلّ يقول لَِما جعله هلم
ما أتيته وال ِكدت، وقول اهللا عّز وجلّ ىف : ومل ُيفعل فقولك ىف الكالم) كاد(وأمَّا ما دخلت فيه .بطوهنم ُيسيغونه

وقد قال ذلك بعض الفقهاء ألهنا ال . أنه ال يراها -واهللا أعلم  -فهذا عندنا } راهَاإِذَا أَخَْرَج َيَدُه لَْم َيكَْد َي{النور 
  .ُترى فيما هو دون هذا من الظلمات، وكيف بظلمات قد ُوصفت بأشدّ الوصف

ن ابن عباس حدثىن ِحبَّان عن الكلّىب عن أىب صاحل ع: قال: حدَّثنا الفراء: }وََيأِْتيهِ الَْمْوُت ِمن كُلِّ َمكَاٍن{: وقوله
حدثىن ُهشَيم عن العوَّام بن . يأتيه العذاب من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله: يعىن) يأِتيِه املَْوُت: (قال

  .من كل َشَعرة: َحْوَشب عن إبراهيم التَّْيِمّى قال
: هو ميت إن ضربته قالوا: الوافإن ق. مْيت وميِّت: العرب إذا كان الشىء قد مات قالوا} َوَما ُهَو بَِميٍِّت{: وقوله

وكذلك يقولون هذا ). مّيت(وقراءة العواّم َعلَى } إِنَّك مَاِئٌت وَإِنَُّهْم َماِئُتون{وقد قرأ بعض القراء . مائت ومّيت
: بسائدهم وسّيدهم، وكذلك يفعلون ىف كل نْعت مثل طمع، يقال: سّيد قومه وما هو بسائدهم عن قليل، فيقولون

ُهو سكران إذا كان ىف سكره، وما هو : صف بالطمع، ويقال هو طامع أن ُيصيب منك خرياً، ويقولونطَِمٌع إذا ُو
  .كارم: ساكر عن كثرة الشراب، وهو كرمي إذا كان موُصوفاً بالكرم، فإن نويت كََرماً يكون منه فيما ُيستقَبلِ قلت

  
  )إبراهيم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

لَى َشْيٍء ذاِلكَ كَفَُرواْ بَِربِّهِْم أَْعَمالُُهْم كََرمَاٍد اشَْتدَّتْ بِِه الرِّيُح ِفي َيْومٍ َعاِصفٍ الَّ َيقِْدُرونَ ِممَّا كََسُبواْ َع مَّثَلُ الَِّذيَن{ 
  }ُهَو الضَّالَلُ الْبَِعيدُ 

  
  }...مَّثَلُ الَِّذيَن كَفَرُواْ بَِربِّهِْم{: وقوله

قال اهللا عّز وجلّ : واملَثَل لألعمال والعرب تفعل ذلك} ْعَمالُُهْم كََرَمادٍ اشَْتدَّتْ بِِه الرِّيُحأَ{أضاف املَثَل إليهم مث قال 
وذلك عرّىب ألهنم . واملعىن َترى وجوَههم مسوّدة} َوَيْوَم الِقَياَمِة َتَرى الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى اِهللا ُوُجوُهُهم ُمسَْودَّةٌ{

وفيه أن تكُرَّ ما وقع على االسم املبتدأ َعلى الثاىن . ة فال يبالونَ ما وقع على االسم املبتدأجيدون املعىن ىف آِخر الكلم
فأِعيدت الالم ىف البيوت ألهنا الىت تراد بالسقف ولو خفضت ومل } لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُُر بِالرَّْحَمنِ ِلُبُيوِتهِْم ُسقُفاً{كقوله 



  .}َيْسأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ ِقتَالٍ فيه{هللا عز وجل تظهر الالم كان َصواباً كما قال ا
  :وقد أنشدىن بعضهم. كان جائزاً ومل أمسعه ىف القراءة) أعماِلهْم كََرمَاٍد(فلو َخفَض قارئ األعمال فقال 

  أجندالً حيملن أَم حديدَا* ما للجَِمالِ َمْشيِها وئيداً 
  :وقال اآلخر. أراد ما للجمال ما ملشيها وئيداً

  وما ألفيتنِى ِحِلمى ُمَضاعَا* ذرِيىن إن أمرِك لن يطاَعا 
  .فاحللم منصوب باإللقاء على التكرير ولو رفعته كان َصوابا

وذلك جائز على جهتني، . فجعل العصوف تابعاً لليوم ىف إعرابه، وإمنا العُصوف للريح} ِفي َيْومٍ عَاِصٍف{وقال 
لريح فإن اليوم يوصف به؛ ألن الريح فيه تكون، فجاز أن تقول يوم عَاصف كما إحدامها أن العصوف وإن كان ل

  :وقد أنشدىن بعضهم. يوم بارد ويوم حاّر: تقول
  *يومني غيمني ويوماً مشساً * 

والوجه اآلخر أن يريد ىف يوم َعاِصِف الريح فتحذف الريح ألهنا . فوصف اليومني بالغيمني وإمنا يكون الغيم فيهما
  :ت ىف أّول الكلمة كما قال الشاعرقد ذكر

  إذا جاء يوم مظلُم الشمس كاسُف* فيضحُك عرفانَ الدروع جلوُدنا 
من نعت الريح خاّصةً فلّما جاء بعد اليوم أتبعته ) عاصف(وإن نويت أن جتعل . يريد كاسف الشمس فهذان وجهان

  .هإعراب اليوم وذلك من كالم العرب أن ُيتبعوا اخلفض اخلفض إذا أشبه
  :قال الشاعر

  قُطْنا مبستحِصد األوتار حملوج* كأَنَّما ضربت قّدام أعينِها 
  :وقال اآلخر

  َملَْساء ليس هبا خال َوالَ َنَدُب* تريك ُسنَّة وجه غريِ ُمقرفٍَة 
فة؟ تُريك ُسنَّة وجه غَري مقر: كَيف تقول: قلت ألىب ثَرْوان وقد أنشدىن هذا البيت خبفضٍ: مسعت الفراء قال: قال
الذى تقول أنت أجود : فَأعدت القول َعليه فقال) غري(فأنِشد فخفض : قلت له. تريك سّنة وجه غَْيَر مقرفة: قال

  :وقال آخر. ّمما أقول أنا وكانَ إنشاده على اخلفض
  َهُموزِ الناب ليَس لكم بِِسّى* وإيَّاكم وَحيَّة بطنِ واٍد 

ُسنَّةَ وجه غْيَر مقرقة، وَحيَّةَ : والوجه أن يقول. هذا ُجْحُر َضّب خَرِبٍ: تقولوِمّما يرويه حنويُّونا األوَّلون أن العرب 
إِنَّ اَهللا ُهَو الرَّزَّاُق ذُو القُوَّة {وقد ذُكر عن حيىي بن وثَّاب أنه قرأ . بطنِ واد مهوَز الناب، وهذا ُجْحرٍ ضبّ خرٌِب

  :أنشدىن أبو اجلَّراح الُعقَيلّى) املتني(ع والوجه أن يرف. فخفض املتني وبه أَخذ األعمش} املَِتنيِ
  أن ليس وصلٌ إذا احنلّت عَُرا الذَْنب* يا صاحِ َبلِّغ ذَوِى الزوجَات كُلِّهم 

  .وهو منصوب ألنه نعت لذوى) الزوجات(خفض ) كلّ(فأتبع 
  
َوَوَعدتُّكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن  َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي اَألْمُر إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ{ 

بُِمصْرِِخيَّ إِنِّي كَفَْرُت بَِمآ  إِالَّ أَن َدَعوُْتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلي فَالَ َتلُوُمونِي َولُوُمواْ أَنفَُسكُْم مَّآ أََناْ بُِمصْرِِخكُْم َوَمآ أَنُتْم
  }ِمن قَْبلُ إِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم أَْشرَكُْتُموِن 



  }...مَّآ أََناْ بُِمصْرِِخكُْم َوَمآ أَنُتمْ بُِمصْرِِخيَّ{: وقوله
لكم دينكم وىلَ {أى الياُء منصوبة؛ ألن الياء من املتكلّم تسكن إذا حترك َما قبلها وُتنصب إرادة اهلاء كما قرئ 

َساكنة ) ُمْصرِِخّى(والياء من . فإذا َسكن ما قبلها رُّدت إىل الفتح الذى كان هلا. متفنصبت وُجز) وِلى دين(} دين
  .فهذا مطَّرِد ىف الكالم. والياء بعدها من املتكلم َساكنة فحرِّكت إىل َحركة قد كانت هلا

  .}َمْحَياَى وَمماتى{ومثله } فََمْن َتبَِع ُهَداَى{ومثله } َيا بَنِىَّ إِنَّ اللّْه{ومثله 
َحدَّثىن القاسم بن َمْعن عن األعمش عن حيىي . األعمش وحيىي بن وثَّاب مجيعاً} بُِمْصرِِخيَّ{وقد خفض الياء من قوله 

ولعله ظَن أن الباء . ولعلها من َوْهم القُرَّاء طبقة حيىي فإنه قل من َسلم منهم من الَوْهم: قال الفراء. أنه خفض الياء
نَُولِِّه َما {ومما نرى أهنم أومهُوا فيه قوله . له، والياء من املتكلّم خارجة من ذلكخافضة للحرف ك) مبصرخّى(ىف 

أن اجلزم ىف اهلَاء؛ واهلاءُ ىف موضع نصب، وقد اجنزم الفعل قبلها بسقوط  -واهللا أعلم  -ظنُّوا } َتوَلَّى وُنْصِلِه جََهنََّم
  .الياء منه

كنت عند إبراهيم : وحدَّث مندل بن علّى العََنزِّى عن األعمش قالَ} بِِه الشَياطُِنيَوَما َتنَزَّلَْت {وّمما أومهوا فيه قوله 
ما تزال : فقال إبراهيم) حوله(بنصب الالم من } قَالَ ِلَمْن َحْولَُه أَالَ َتْسَتِمْعونَ{] يقرأ[الَنخَعّى وطَلْحةُ بن ُمصَرِّف 
: فقال إِبراهيم ياطلحة كيف تقول؟ قال: قال) حَولَه(الَ، إِمنا هى : قال قلت} ِلَمْن َحْوِله{تأتينا حبرف أشنع، إمنا هى 

  :وقد مسعت بعض العرب ُينشد. حلنتما ال أجالسكما اليوم: قلت. قال األعمش) ملن َحْوِلِه(كما قلَت 
  قالت له َما أنتَ باملرِضّى* قال هلا هل لك يا تاِفيِّ 

مما يلتقى من الساكنني فُيخفض اآلِخر منهما، وإن كان له أْصل ىف فإن يك ذلك َصحيحاً فهو ) ىفّ(فخفض الياء من 
مل أره ُمذُ اليوم وُمِذ اليوم والرفع ىف الذالِ هو الوجه؛ ألنه أصل حركة ُمذ واخلفض : أال ترى أهنم يقولون: الفتح

  .جائز، فكذلك الياء من مصرخّى خُفضت وهلا أصل ىف النصب
إىن كنت كفرت مبا أشركتمون يعىن باهللا عز وَجل : قال هلم. هذا قول إبليس} ْشَركُْتُموِنإِنِّي كَفَْرُت بَِمآ أَ{وقوله 

  .ىف مذهب َما يؤّدى عن االسم ب) َما(فجعل ) ِمْن قَْبل(
  
  }َوَمثلُ كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرٍة َخبِيثٍَة اْجُتثَّْت ِمن فَْوقِ اَألْرضِ َما لََها ِمن قَرَارٍ { 
  

  }...ثلُ كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرةٍ َخبِيثٍَة اْجتُثَّْتَوَم{: وقوله
وهى ىف قراءة أَُبّي . وضرب اهللا مثلَ كلمٍة خبيثة: تُريد. ولو نصبت املثل. رفَعت املَثَل بالكاف الىت ىف شجرة

  .كشجرة خبيثة وكل صواب) وضرب مثالً كلمة خبيثة(
  

  )إبراهيم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }اِلِمَني َوَيفَْعلُ اللَُّه َما َيَشآءُ ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنواْ بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة وَُيِضلُّ اللَُّه الظَّ{ 
  

  }...ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنواْ بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الْحََياِة{: وقوله
وإذا سئل عنها ىف القرب بعد موته قاهلَا إذا كان من أهل السَّعادة، وإذا كان مْن . بال إله إال اهللا فهذا ىف الدنيا: قالي

َوَيفَْعلُ {عنها أى عن قول ال إله إال اهللا } َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني{ -عزَّ وجلّ  -فذلك قوله . أهل الشقاوة مل يقلها



  .أى ال تنكروا له قدرةً وال ُيسأل عما َيفعل} ُءاللَُّه َما َيَشآ
  
  }َجهَنََّم َيْصلَْوَنَها وَبِئْسَ الْقََرارُ { 
  

  }...َجَهنَّمَ َيْصلَوَْنَها{: وقوله

فيكون . فرّد َعليَها ولو رفعت على االئتناف إذا انفصلَْت من اآلية كانَ صوابا) دَاَر الَبوَارِ(منصوبة َعلَى تَفسري 
بِشرٍّ ِمْن ذَِلكُُم النَّاُر َوَعَدَها اهللاُ {واآلخر أن ترفعها بعاِئد ِذكْرها؛ كما قال . أحدمها االبتداء: وجهني الرفع َعلى
  .}الَِّذيَن كَفَُروا

  
ْبلِ أَن يَأِْتَي َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه َوالَ قُل لِِّعبَاِدَي الَِّذيَن آَمُنواْ ُيِقيُمواْ الصَّالَةَ َوُيْنِفقُواْ ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِّراً َوَعالنَِيةً مِّن قَ{ 

  }ِخالَلٌ 
  

  }...قُل لِِّعَباِديَ الَِّذيَن آَمُنواْ يُِقيُمواْ الصَّالَةَ{: وقوله
اذهب عنا : قل لعبداهللا يذهْب عنا، تريد: معىن أمر؛ كقولك -واهللا أعلم  -ومعناه . بتأويل اجلزاء) يُِقيُموا(ُجزِمت 
: ولو كان َجزُمه على َمْحض احلكاية جلاز أن تقول. اجلواب للجزم، َوتأويله األمر ومل ُيجزم على احلكاية فُجزَِم بِنّية

 -واهللا أعلم  -والتأويل } َُروَها َتأْكُلْ فَذ{َدْعه َيَنْم، : قلت لَك تذهبْ يا هذا وإمنا ُجزِم كما ُجزِم كما ُجزَِم قوله
  .}وَقُلْ لِعَباِدى َيقُولُوا الَّىتِ ِهَى أَْحَسُن{ومثله } لَِّذيَن آَمنُوا َيْغِفرُوا ِللَِّذيَن الَ َيْرُجونَقُلْ ِل{ومثله . َروَها فَلَْتأْكُل ذ

  
  )إبراهيم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر َوآَتاكُم مِّن كُلِّ َما َسأَلُْتُموُه َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمَت اللَِّه الَ ُتْحُصوَها إِنَّ اإلْن{ 
  

  }...َوآَتاكُم مِّن كُلِّ َما سَأَلُْتُموُه{: -تبارك وتعاىل  -وقوله 
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لفراء: كتاب  ل لقرآن    معاىن ا
لفراء: املؤلف  ا بن زياد  حيىي  بو زكريا   أ

وكأهنم ذهبوا إىل أنا مل ) َوآَتاكُم مِّن كُلٍّ َما سَأَلُْتُموُه(وقد قرأ بعضهم . وهى قراءة العاّمة) مَا(إىل ) كلّ(تضيف 
. جحداً) ما(من كلٍّ مامل تسألو فيكون  وآتاكم: نسأل اهللا َعزَّ َوجل مشساً وال قمراً وال كثرياً من نِعَمه، فقال

وآتاكم : آتاكم من كلِّ ما َسألتموه لو سألتموه، كأنك قلت -واهللا أعلم  -والوجه األّول أعجب إىلّ؛ ألن املعىن 
  .ما بلغته مسألتك وإن مل تسأل: واهللا ُألعطينَّك سُْؤلَك: كل ُسؤْلكم، أَال ترى أَنك تقول للرجل مل يسأل شيئاً

  
  }إِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم َربِّ اجَْعلْ َهاذَا الَْبلََد آِمناً َواجُْنْبنِي َوَبنِيَّ أَن نَّعُْبَد اَألْصَنامَ َو{ 
  

  }...وَاْجنُْبنِي وََبنِيَّ أَن نَّْعُبَد اَألْصَناَم{: وقوله
َوأَجْنِْبنِى : (فلو قرأَ قارىء. شرَّهأَجنبىن شرَّه وجنَّبىن : وأَهل جند يقولون. َجَنبىن، وهى خفيفة: أَهل احلجاز يقولون

  .ألصاب ومل أَمسعه من قارىء) َوَبنِىَّ
  
ةَ فَاجَْعلْ أَفِْئَدةً مَِّن النَّاسِ رَّبََّنآ إِنَّي أَْسكَنُت ِمن ذُرِّيَِّتي بَِواٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ ِعنَد َبْيِتكَ الُْمَحرَّمِ َربََّنا ِلُيِقيمُواْ الصَّالَ{ 

  }يْهِْم َواْرُزقُْهْم مَِّن الثََّمرَاِت لََعلَُّهْم َيْشكُُرونَ َتْهوِي إِلَ
  

  }...إِنَّي أَْسكَنُت ِمن ذُرِّيَِّتي{: وقوله
قد أَصبنا من بىن فالن، : أن تقول: وهو جائز. ومل يأت منهم بشىء يقع َعليه الفعل} إِنَّي أَْسكَنُت ِمن ذُرِّيَِّتي{وقال 

قد أصبنا من الطعام وشربنا من : تؤّدى عن َبعض القوم كقولك) ِمن(رَجاال، ألن : تقلوقتلنا من بىن فالن وإن مل 
  .}أَنْ أَفِيُضوا َعلَْيَنا ِمَن املَاِء أَْو ِممَّا َرَزقَكُُم اُهللا{ومثله . املاء

وقرأ . ريدكرأيت فالنا يهوِى حنوك أى ي: اجعل أفئدة من الناس تريدهم؛ كقولك: يقول} َتهْوِي إِلَْيهِْم{وقوله 
َنقدت هلا : يريد ردفكم، وكما قالوا} َرِدَف لَكُْم{بنصب الواو، ومبعىن هتواهم كما قال ) َتْهَوى إلَيْهِْم(بعض القّراء 
  .مائة أى نَقدهتا

  
  )إبراهيم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوأَفِْئَدُتُهْم َهَوآٌء  ُمْهِطِعَني ُمقْنِِعي ُرءُوِسهِمْ الَ يَْرَتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهْم{ 
  

  }...الَ َيرَْتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهْم{: وقوله
َوَما َيْعلَمُ َتأْوِيلَُه إالَّ اُهللا َوالرَّاِسُخونَ {رفعت الطرف بريتد واستأنفت األفئدة فرفعتها هبواء؛ كما قال ىف آل عمران 

  .استأنفتهم فرفعتهم بيقولون ال بيعلم} ىفِ العِلْم
  



َدْعوََتَك َوَنتَّبِعِ الرُُّسلَ أَوَلَمْ  أَنِذرِ النَّاسَ َيْوَم َيأْتِيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُمواْ َربََّنآ أَخِّرَْنآ إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ نُّجِْبَو{ 
  }َتكُوُنواْ أَقْسَْمُتْم مِّن قَْبلُ َما لَكُْم مِّن َزوَالٍ 

  
  }...ذَاُب فََيقُولَُيأْتِيهُِم الَْع{: وقوله

  :َرفْع تابع ليأتيهم وليَس جبواب لألمر ولو كان جوابا جلاز نصبه ورفعه، كما قال الشاعر
  إىل ُسليمان فَنسترحيَا* َيا ناق سريى َعَنقاً فسيحا 
وهو  -العالء بن َسيابة : واالئتناف بالفاء ىف جواب األمر حسن، وكان شيخ لنا يقال له. والرفع على االستئناف

  .ال أنصب بالفاء جََوابا لألمر: يقول -الذى علم ُمَعاذا اهلَرَّاء وأْصحابه 
  
  }ثَالَ َوَسكَنُتْم ِفي َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَلَُمواْ أَنفُسَُهْم َوتََبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا بِهِْم َوَضرَْبَنا لَكُُم اَألْم{ 
  

  }...وََتَبيََّن لَكُْم{: وقوله
  .}وُنَبيِّْن لَكُْم{: بداهللاوأْصحاب ع

  
  )إبراهيم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوقَْد َمكَرُواْ َمكْرَُهْم َوِعنَد اللَِّه َمكُْرُهْم َوإِن كَانَ َمكُْرُهمْ ِلَتزُولَ ِمْنُه الْجِبَالُ { 
  

  }...َوإِن كَانَ َمكُْرُهمْ ِلَتزُولَ ِمْنُه الْجِبَالُ{: وقوله
وقرأ . ما كانت اجلبالُ لتزول من مكرهم: يريدون} ِلَتزُولَ{ء َعلَى كسر الالم ونصب الفعل من قوله فأكثر القرا

  حّدثنا حممد قال) َوَما كان مكُرهم لتزول منه اجلبال(عبداهللا بن مسعود 
بنصب ) ْم لََتزُولُ ِمْنهوإنْ كَانَ َمكْرُُه: (أن َعلّيا كان يقرأ -وكان ثقة ورعاً  -حدثنا الفراء يقال له غالب بن جنيح 

فعلى معىن قراءة علّى أى مكروا مكراً عظيماً ) وإنْ كَانَ َمكُْرُهمْ لََتزُولُ ِمْنه: (فمن قرأ. الالم األوىل ورفع الثانية
  .كادت اجلبالُ تزول منه

  
  }امٍ فَالَ َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَ{ 
  

  }...فَالَ َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه{: وقوله
وإذا كان الفعل يقع على شيئني خمتلفني مثل كسوتك . إىل الوعد ونصبت الرسل على التأويل) ُمْخلف(أضفت 

هو : وجيوز. ه الدارهو كاسى عَبدِاهللا ثوباً، وُمدخلُ: الثوب وأدخلتك الدار فابدأ بإضافة الفعل إىل الرجل فتقول
أدخلت الدار : كاسى الثوب عبدَاهللا ومدخل الدار زيداً، جاز ذلك ألن الفعل قد يأخذ الدار كأخذه َعبداهللا فتقول

  :ومثله قول الشاعر. وكسوت الثوب
  َوسائره باٍد إىل الشمس أمجُع* ترى الثور فيها ُمدخلَ الظلِّ رأَسه 

  :ومثله) الرأس(إىل ) مدخل(ه أن يضيف وكان الوج) الظل(إىل ) ُمْدخل(فأضاف 



  طبَّاخ َساعاِت الكرى زاد الكِسلْ* ُرّب ابن عمَّ لُسلَيمى مشمعلّْ 
  :ومثله

  كناحت يوم صخرةً بَعِسيل* فرِْشىن خبري ال أكوَنْن وِمْدحىت 
  :وقال آخر

  *يا سارَق الليلِة أهلَ الدار * 
يا سَارق : فيقول) أهل(وخيفض ) الليلة(بعض النحوّيني ينصب وكان ) أهل الدار(فأضاف َسارقا إىل الليلة ونصب 

  .الليلةَ أهلِ الدار
  *وكناحت يوماً صخرٍة * 

أنت صَاحُب اليوَم ألِف دينار، ألن : كقولَك. وليس ذلك حسناً ىف الفعل ولو كان اْسماً لكان الذى قالوا أَْجوز
قد ينصب الشيئني، ولكن إذا اعترضت صفة بني خافض وما الصَّاحب إمنا يأخذ واحداً وال يأخذ الشيئني، والِفعل 

  :هذا ضاربُ ىف الدار أِخيه، وال جيوز إالّ ىف الشعر، مثل قوله: َخفَض جاز إضافته؛ مثل قولك
  َعلَى املاء قوم باهلراوات هُوُج* تروَّحَ ىف ِعمِّيٍَّة وأَغاثه 

  وجهلّن كأشباه الزِّجَاج ُخُر* مؤخِّر عن أنيابه جلِد رأسه 
  :وقال اآلخر

  إذا مل ُيَحام ُدون أنثى َحليلُهَا* وكرَّار دونَ اجملْحَرِين َجواِده 
ُهوَ ضارُِب فىغري شىء أخاه، : وزعم الكسائى أهنم يؤثرون النصب إذا حالوا بني الفعل املضاف بصفة فيقولون

ُزيَِّن ِلكَِثريٍ ِمَن املُْشرِِكَني قَْتلُ {وال ) ْعَدهُ ُرُسِلهُمْخِلَف َو(وليَس قول من قال . يتوهَُّمون إذا حالوا بينهما أهنم نوَّنوا
  :وحنويُّو أهلِ املدينة ينشدون قوله. بشىء، وقد فُّسر ذلك} أَْوالَدَُهْم ُشَركائِهْم
  َزجَّ القَلوَص أىب مََزادَْه* فََزَجْجُتها ُمتَمكِّناً 

  :باطل والصواب: قال الفراء
  *اَدهْ َزجَّ القَلوصِ أُبو مََز* 
  
  }سََرابِيلُُهم مِّن قَِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوهَُهْم النَّارُ { 
  
  }...َسرَابِيلُُهم مِّن قَِطَراٍن{: قوله

وحدَّثىن ِحبَّان : حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال. عامَّة القراء جممعون على أن القطِران حرف واحد مثل الظَّرِبان
قال أبو . قد انتهى حَّره، قرأها ابن عبَّاس كذلك: }ِمْن ِقطْرآٍن{َعباس فّسرها  عن الكلّىب عن أىب َصاحل أن ابن

  .}قَالَ آتُونِى أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً{: زكريّا، وهو من قوله
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )احلجر ( سورة 



  }رَُّبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو كَانُواْ ُمْسِلِمَني { 
  

  }...رَُّبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو كَاُنواْ ُمْسِلِمَني{: عّز وجلّقوله 

إن القرآن نزل : على فعل مل يكن؛ ألن موّدة الذين كفروا إمنا تكون ىف اآلخرة؟ فيقال) رب(كيف دخلت : يقال
أال ترى قوله عز . اه ىف الكائنوعُده ووعيده وما كَان فيه، َحقّا فإنه ِعيان، فجرى الكالُم فيما مل يكن منه كمجر

كأنه مَاض وهو منتظر } َولَْو َتَرى إذْ فَزُِعوا{: وقوله} َولَْو َتَرى إذِ املُْجرُِمونَ َناِكُسو ُرُءوسِهِْم ِعنَد َربِّهِْم{: َوجل
ك َتذكُر قوىل فيها، لعلمه أنه أَما واهللا لُربِّ ندامة ل: لصدقه ىف املَْعىن، وأن القائل يقول إذا نََهى أو أََمر فعَصاه املأمور

  .فقول اهللا َعز وجل أْصدق من قول املخلوقني: سيندم ويقول
  
  }َوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ وَلََها ِكتَاٌب مَّْعلُوٌم { 
  

  }...َوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ َولََها كَِتاٌب مَّْعلُوٌم{: وقوله
وهو كما تقول ىف } َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِالّ لََها مُْنِذُرونَ{: َصوابا كما قال ىف موضع آخر لو مل يكن فيه الواو كان

وكذلك كل اسم نِكرة جاء خربه بعد إالّ، . إالّ عليه ثياب: َما رأيت أحداً إالّ وعليه ثياب وإن شئت: الكالم
إن كان الذى وقع َعلَى النكرة ناِقصاً فال يكون إالّ بطرح ف. والكالم يف النكرة تاّم فافعل ذلك بصلتها بعد إالّ

ومن ذلك، ما أظن درمهاً إالّ كافَيك وال جيوز إال وهو كافيك، ألن الظّن حيتاج إىل شيئني، فال تعترُض بالواو . الواو
إذا جاء ) وإنّ(ا وكذلك أخوات ظننت وكان وَأشباُهها وإنّ وأخواهت. فيصَري الظّن كاملكتفى من األفعال باسم واحٍد

إن رجالً وهو قائم، أو أظّن رجال وهو قائم، أو ما كان رجل إالّ : فخطأ أن تقول. مل يكن فيه الواو) إالّ(الفعل بعد 
  .وهو قائم

لَيس أحد إالّ َوهو هكذا، ألن الكالم قد ُيتوّهم متامه بليس وحبرٍف نكرة أال ترى : وجيوز ىف ليس خاصة أن تقول
وقال . أحد، وَما من أحٍد فجاز ذلك فيها ومل َيُجز ىف أَظّن، أال ترى أنك ال تقول َما أظّن أَحداً ليس: أنك تقول
  :الشاعر

  سراج لنا إالّ َوَوجُهك أنور* إِذا ما ُستوُر البيت أُرِخني مل يكن 
  .إالّ وجهك أنور كان صواباً: فلو قيل

  :وقال آخر
  إالّ ريُح كفَّيك أطيب مَن الناس* وما َمّس كفّى من يد طاب رحيها 

فهذا املوضع لو كان } َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن املُْرَسِلني إال إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطَّعام{: ومثله قوله. فجاء بالواو وبغري الواو
إذا أدخلت و. فيها بالواو َوبغري الواو) إالّ(َجْحداً صلح ما بعد ) كَان(وإذا أدخلت ىف . فيه الواوَصلح ذلك

وَهل كان أحد إالّ َوله حرص : كقولك. الواو وطرح الواو) إالّ(االستفهام وأَنت تنوى به اجلحد صلح فيها بعد 
  .َعلَى الدنيا، وإالّ له حرص َعلَى الدنيا

َس وأظن ُبننيَ ىف حال، وكَان ولي) يعىن تاّمات(ا تواّم / فأمَّا أَصَْبَح َوأَْمسى َورأيت فإنّ الواو فيهّن أَسهل، ألهنن 
  ليس أَحد: وجيوز أن تقول. َعلَى النقص



. وكذلك الىف التريئة وغريها. ليس أحد فتقف فيكون كالماً: وإن أَلقيت الواو فصواب، ألنك تقول: إالّ وله معاش
أَظّن من  الَ رجلَ وال ِمن رجل جيوز فيما يعود بذكره بعد إالّ الواُو وغري الواو ىف التمام وال جيوز ذلك ىف: تقول

للشك فكأنه مستغًىن عنه، وليس ) أَظن(زيد قائم أَظّن، فدخول : أال ترى أنك تقول: قبلَ أن الظّن ِخلْقته اإللغاء
إنه فَضل من : بنفى وال يكون عن النفى مستغنياً ألنك إمنا خترب باخلرب على أنه كَائن أو غري كَائن، فال يقال للجحد

  .الكالم كما يقال للظّن
  
  }ا َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيْسَتأِْخُرونَ مَّ{ 
  

  }...مَّا َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيْستَأِْخُرونَ{: وقوله
ومثلها . ألن اُألمَّة لفظها لفظٌ مؤنَّثٌ، فأُخرج أَوَّل الكالم َعلَى تأنيثها، َوآِخره َعلَى َمْعىن الرجال) تستأخر(ومل يقل 

  .كذّبته كَان صَوابا َوهو كثري: َولو قيل} َما َجاَء أُمةً َرسُولَُها كذَُّبوُهكلَّ{
  

  )احلجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }لَّْو َما تَأِْتيَنا بِالَْمالِئكَِة إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ { 
  

  }...لَّْو َما َتأْتِيَنا{: َوقوله
  .}لَْوال أَنَتْم لكُنَّا ُمْؤِمنَِني{الستفهام فأّما اخلرب فقوله َولوال َولوما لغتان ىف اخلرب وَا

  :وقال الشاعر
  *لوما هَوى ِعْرسِ كَُميت مل أَُبل * 

  .ومها ترفعان ما بعدمها
هالّ : -واهللا أعلم  -ىن واملع} لَْوال أَخَّْرَتىنِ إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ{َوقوله } لَّْو َما َتأِْتيَنا بِالَْمالِئكَِة{: َوأَما االستفهام فقوله

  .أَخَّرتىن
لوالك ولوالى، واملعىن فيهَما : ىف اخلرب وكَثُر هبا الكالم حىت اْستجازوا أن يقولوا) لوال(وقد استعملت العرب 

وذلك أنا مل جند فيها . لوال أنا ولوال أنت فقد توضع الكاف َعلَى أَهنا خفض والرفع فيها الصَّواب: كاملعىن ىف قولك
وإمنا دعاهم : ظاهراً ُخِفض، فلو كان ممَّا َيخفض ألوشكت أن ترى ذلك ىف الشعر؛ فإنه الذى يأتى باملستجاز حرفاً

ضربتك : لوالك ىف موضع الرفع ألهنم جيدون املكّنى يستوى لفظه ىف اخلفض والنصب، فيقال: إىل أن يقولوا
ضر َبناَ ومرَّ بنا، فيكون اخلفض والنصب ومررت بك وجيدونه يستوى أيضاً ىف الرفع والنصب واخلفض، فيقال 

رفعاً إذْ ) أنت(فلَّما كان ذلك اسْتجازوا أَن يكون الكاف ىف موضع . بالنون مث يقال قمنا ففعلنا فيكون الرفع بالنون
  .كان إعراب املكّنى بالدالالت ال باحلركات

  :قال الشاعر
  نا َحَسْمولوالَك مل يعرض ألحساب* أيطمع فينا َمن أراَق دماءَنا 

  :وقال آخر
  بأجراِمِه ِمْن قُلَّة النِّيق ُمْنَهوِى* ومنزلٍة لوالََى ِطْحَت كََما َهَوَى 



  
  }إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ { 
  

  }...إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ{: وقوله
وإنا : إن اهلاء حملمد َصلى اهللا عليه وسلم: ويقال: أى راعون) َحاِفظُونَ(يراد هبا القرآن ) له(لىت ىف إن اهلاء ا: يقال

  .حملّمد حلافظون

  }كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني { 
  

  }...كَذَِلكَ َنْسلُكُُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني{: وقوله
  .}جنعله ىف قلوهبم أالَّ يؤمنوا{: يقول. كذلك نسلك التكذيبللتكذيب أى ) َنْسلكه(اهلاء ىف 

  )احلجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َولَْو فََتْحَنا َعلَْيهِم بَاباً مَِّن السََّماِء فَظَلُّواْ ِفيِه َيْعُرُجونَ { 
  

  }...َولَْو فََتْحَنا َعلَْيهِم َباباً مَِّن السََّماِء فَظَلُّواْ{: وقوله
. ومعنامها متقارِب} ُسِكَرت{ويقال } لَقَالُوا إمنا ُسكِّرت أبصارنا{عىن املالئكة فظلَّت تصعد من ذلك الباب وتنزل ي

أُغشيت، فالِغشاء واحليس : ويقال . قد َسكَرت الريحُ إذا َسكََنت وركدْت: تقول: فأما ُسكِّرت فحُبست، العرب
  .قريب من السََّواء

  
  }السَّْمَع فَأَْتَبَعهُ ِشهَاٌب مُّبٌِني  إِالَّ َمنِ اْستََرَق{ 
  

  }...فَأَْتَبَعُه ِشهَاٌب مُّبٌِني{: وقوله
  .ال خيطفه، إمَّا قََتله وإمَّا خبَّله: يقول

  
  }َواَألْرَض َمدَْدَناَها وَأَلْقَْيَنا ِفيَها َروَاِسَي َوأَنَْبْتَنا ِفيَها ِمن كُلِّ َشْيٍء مَّْوُزوٍن { 
  

  }...َض َمَدْدَناَهاوَاَألْر{: وقوله
من الذهب : يقول} ِمن كُلِّ َشْيٍء مَّْوُزوٍن{أى ىف اجلبال } وَأَلْقَْيَنا ِفيَها َروَاِسَي َوأَْنبَْتَنا ِفيهَا{أى َدحَوناَها وهو الَبْسط 

  .والفضَّة والرَّصَاص والنحاس واحلديد فذلك املوزون
  

  )احلجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }لَْنا لَكُْم ِفيَها َمعَايَِش َوَمن لَّْسُتْم لَهُ بِرَازِِقَني َوَجَع{ 
  



  }...َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش{: وقوله
  .جعلنا لكم فيها املعايش والعبيد واإلماء: فمن ىف موضع نصب يقول} َوَمن لَّْسُتمْ لَُه بِرَازِِقَني{أراد األرض 

فإن َيكن ذلك على ما رُوى فَُنرى . ال ُيفرد هبا البهائم وال ما سوى الناس) َمن(قد جاء أهنم الوحوش والبهائم و 
  .فجاَز ذلك. أهنم أُدخل فيهم املماليك، َعلَى أَنا ملَّكناكم العبيد واإلبل والغنم وما أشبه ذلك

خمفوضاً على وما أقلَّ ما ترد العرب . جعلنا لكم فيها معايش وملن: ىف موضع خفض يراد) َمن(إن : وقد يقال
  :وقد قال الشاعر. خمفوض قد كُنِى عنه

  وما بينها والكَْعبِ غَْوط نفانف* ُتعلَّق ىف مثل السوارى ُسُيوفُنا 
  :وقال آخر) بينها(فرّد الكعب َعلَى 

  وأىب ُنعَيم ذى اللِّواء املُحْرق* هالَّ سألت بذى اجلماجم عنهم 
  ).عنهم(على اهلاء ىف ) أىب نعيم(فرّد 
  
  }ْرَسلَْنا الرَِّياَح لََواِقَح فَأَنزَلَْنا ِمَن السََّمآِء َماًء فَأَْسقَْيَناكُُموُه َوَمآ أَنُْتْم لَُه بِخَازِنَِني َوأَ{ 
  

  }...وَأَْرَسلَْنا الرِّيَاَح لََواِقَح{: وقوله
يح ىف معىن مجع؛ أال ترى فمن قال الرِّيَح لواِقَح فجمع اللواقح والريُح واحدة ألن الر. قرأها محزة) الريح(وتقرأ 

قال (تركته ىف أرضٍ أغفال وَسَباسب : كما قبل. لواقح لذلك: جاءت الريح من كلّ مكان، فقيل: أَنك تقول
  :ومنه قول الشاعر. ومهارق وثوب أخالق) ال علم فيها: أغفال: الفراء

  شراِذٌم َيضحك ِمنه التَّواْق* جاء الشتاُء َوقميصى أخالْق 
  .إمنا الريح ُملَِقحة ُتلِْقح الشجر: ولكن يقال. فهو َبّين) الرياَح لواقَح(وأّما من قال 
لواقح؟ ففى ذلك معنيان أحدمها أن جتعل الريح هى الىت َتلْقَح مبرورها على التراب واملاء فيكون فيها : فكيف قيل

َعلَْيهُِم الريحَ {: العذاب فقالويشهد على ذلك أنَّه وصف ريح . ناقه القح: كما يقال. ريح القح: اللَّقَاح، فيقال
ليل نائم : والوجه اآلخر أن يكون وصفها باللَّقْح وإن كانت ُتلِقح كما قيل. فجعلها عقيماً إذْ مل َتلْقَح} الَعقِيم

  :والنوم فيه، وسّر كامت وكما قيل
  *الناطق املربوز واملختوم * 

فعول ملُفَْعل، كما جاز فاِعل ملفعول إذ مل يردَّ البناء على فجعله مربوزا َعلَى غري فعل، أى إن ذلك من صفاته فجاز م
  .الفعل

  
  }َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمَني مِنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتأِْخرِيَن { 
  

  }...َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَقِْدِمَني ِمنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَأْخِرِيَن{: وقوله
إن اهللا ومالئكته يصلّون على الصفوف اُألَول ىف الّصالة، فابتدرها الناس : أن النىبَّ َصلَّى اهللا عليه وسلم قال وذلك

َولَقَدْ { -عزَّ وجلّ  -وأراد بعض املسلمني أن يبيع داره النائية ليدنو من املسجد فيدرَك الصَف األّول؛ فأنزل اهللا 



  .فإنَّا جنزيهم َعلَى نّياهتم فقَرَّ الناُس} َولَقَْد َعِلمَنا املُْسَتأِخرينَعِلْمَنا املُْسَتقِْدمني ِمْنكُْم 
  

  )احلجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َولَقَدْ َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِمن َصلْصَالٍ مِّْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن { 
  
  }...ِمن َصلَْصالٍ{: قوله
املتغّير واهللا أعلم أخذ من سَنْنت : ر يصلصل كالفَخَّار واملْسنونإن الصلصال طني ُحرّ ُخِلط برمل فصا: ويقال

  .السَّنني: احلََجر على احلجر، والذى خيرج مما بينهما يقال له
  
  }َوالَْجآنَّ َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السَُّمومِ { 
  

  }...ِمن نَّارِ السَُّمومِ{:وقوله
خلق : دثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن حِّبان عن رجل عن احلسن قالقال ح. إهنا نار دوهنا اِحلجَاب: يقال

وهذا الصوت الذى تسمعونه عند الصواعق {اجلانّ أبا اجلّن من نار الّسموم وهى نار دوهنا احلجاب  -اهللا عزَّ وجلَّ 
  .}من انعطاط احلجاب

  
  }لَُه سَاجِِديَن  فَإِذَا سَوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَقَُعواْ{ 
  

  }...فَقَُعواْ لَهُ َساجِِديَن{: وقوله
  .}َوَخرُّوا لَُه ُسجَّدا{سجود حتيَّة وطاعة ال لربوبّية وهو مثل قوله ىف يوسف 

  
  )احلجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهمُ الُْمْخلَِصَني { 
  

  }...الُْمْخلَِصَنيإِالَّ ِعَباَدَك مِْنُهُم {: وقوله
ومن فتح فاهللا أخلصهم } وأَْخلَُصوا دِيَنُهْم{فَمن كسر الالم جعل الفعل هلم كقوله تبارك وتعاىل } املُْخِلصَِني{ويقرأ 
  }إنَّا أَْخلَْصَناُهْم بِخَاِلَصٍة ذِكَْرى الدَّارِ{: كقوله

  
  }قَالَ َهذَا صَِراطٌ َعلَيَّ ُمْسَتقِيٌم { 
  

  }...َراطٌ َعلَيَّ ُمْسَتِقيٌمَهذَا ِص{: وقوله
فيجوز ىف مثله من الكالم . ىف الفجر} إنَّ َربَّك لَبِاِملْرَصاد{وهو كقوله تبارك وتعاىل . مرجعهم إىلّ فأجازيهم: يقول

لى أنا َع: فهذا كقولك} إنَّ َربََّك لبِاملرَصاِد{أال ترى أنه قال : طريقك علىَّ وأنا َعلَى طريقك: أن تقول ملن أوعدته



َرفْع جيعله نعتا ) َهذَا صَِراطٌ َعِلىٌّ(وقرأ بعضهم . أى هذا طريق علىَّ وطريقُك َعلىَّ} وصَِراطٌ َعلَيَّ{. طريقك
  .صراط مرتِفع مستقيم: للصراط؛ كقولك

  
  }لََها َسْبَعةُ أَبَْوابٍ ِلكُلِّ بَابٍ مِّْنُهمْ ُجْزٌء مَّقُْسوٌم { 
  

  }...ِلكُلِّ َبابٍ مِّنُْهْملََها َسْبَعةُ أَبَْوابٍ {: وقوله
فأسفلها . والّسبَعة األبوابِ أطبَاٌق بعَضها فوق بعضٍ. نصيب معروف: يقول} ُجْزٌء مَّقُْسوٌم{من الكفّار : يعىن

  .اهلاوية، وأعالَها جهّنم
  )احلجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }فَبِمَ ُتَبشُِّرونَ قَالَ أََبشَّْرُتُمونِي َعلَى أَن مَّسَّنِيَ الِْكَبُر { 
  

  }...أََبشَّْرُتُمونِي َعلَى أَن مَّسَّنَِي الِْكبَُر{: وقوله
) َحِقيٌق بِأَنْ الَ أَقُولَ(وىف قراءة عبداهللا . }َحِقيٌق َعلَى أَنْ الَ أَقُولَ{ومثله . لكان صواباً أيضاً) على(لر مل يكن فيها 

  .أتيتَك على أَنك تعطى فال أراك كذلك: تريد ومثله ىف الكالم أتيتك أنك تعطى فلم أجدك تعطى،

وقد كََسر أهل املدينة . وهو جائز ىف الكالم. النون منصوبة؛ ألنه فعل هلم مل يذكر مفعول} فَبِمَ ُتَبشُِّرونَ{: وقوله
والنِّيَّة على تثقيلها  مث خفّفوها} فبَم ُتَبشُِّرونِّ قَالُوا{وكأهنم شّددوا النون فقالوا . يريدون أن جيعلو النون مفعوال هبا
  :كقول عمرو بن معدى كرب

  يسوء الفالياِت إذا فَلَْينِى* رأته كالثَُّغام يَُعلُّ ِمْسكاً 
  بطعنِة فارس لقَضيُت َديْنِى* فأُقسم لو جعلُت َعلىَّ َنذْراً 

  :قال الشاعر. وقد خففت العرب النون من أنّ الناصبة مث أنفذوا هلا نصبها، وهى أشّد من ذا
  فراقَِك مل أخبل وأنت صديق* فلو أَْنِك ىف يوم الرخاء سألتنِى 

  وما ُردَّ من بعد احلَرَار َعِتيُق* فما ُردَّ تزويج َعليه شهادة 
  :وقال آخر

  إذا اغربَّ أُفٌْق وهبَّت َشَماال* لقد علم الضَّيُف واملُْرِملونَ 
  وقْدماً هناك تكون الثَِّماال* بأْنك الربيُع وغيث َمرِيع 

  
  }َوقََضيَْنآ إِلَْيِه ذَِلَك األَْمَر أَنَّ دَابَِر َهُؤآلِء َمقْطُوٌع مُّصْبِِحَني { 
  

  }...َوقَضَْيَنآ إِلَْيِه ذَِلَك اَألْمَر أَنَّ َدابَِر َهُؤآلِء َمقْطُوٌع{: وقوله
باً آخر بسقوط اخلافض وتكون َنْص. أنَّ مفتوحة َعلى أن ترّد َعلَى األمر فتكون ىف موضع نصب بوقع القضاء عليها

وأما . فعلى هذا لو قرئ بالكسر لكان وجهاً) َوقُلَْنا إنّ دابَِر(وهى ىف قراءة عبداهللا . منها أى قضينا ذلك األمر هبذا
طلعت، : شرقت. األصل: والدابر. وذلك إذا شرقت الشمس. إذا أصبحوا، وُمْشرقني إذا أشرقُوا} مُّصْبِحَِني{

  .أضاءت: وأشرقت



  
  }ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِللُْمتََوسِِّمَني  إِنَّ{ 
  

  }...إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت ِللُْمَتَوسِِّمَني{: وقوله
  .ويقال للناظرين املتفرسني. للمتفكرين: يقال

  )احلجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َوإِن كَانَ أَْصَحاُب األَْيكَِة لَظَاِلِمَني { 
  
  }...األَْيكَِة{: قوله

وقرأها أهل املدينة كذلك إال ىف الشعراء . باهلمز ىف كل القرآن} اَألْيكَِة{: رأها األعمش وَعصم واحلسن البصرّىق
أهنا كتبت ىف هذين املوضعني على ترك  -واهللا أعلم  -ونرى . وىف ص فإهنم َجعلوها بغري ألف والم ومل ُجيروها

القراءة فيها باأللف والالم ألهنا موضع واحد ىف قول الفريقني،  فينبغى أن تكون. اهلمز فَسقطت األِلف لتحرك الالم
  .الغَْيضة: واَأليكة

  
  }فَانَتقَْمَنا ِمنُْهْم وَإِنَُّهَما لَبِإَِمامٍ مُّبِنيٍ { 
  

  }...وَإِنَُّهَما لَبِإَِمامٍ مُّبِنيٍ{: وقوله
  .َؤّم ويتَّبعفجعل الطريق إماما َألنه ُي. بطريق هلم ميرون عليها ىف أسفارهم: يقول

  
  }َوكَانُواْ يَْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوتاً آِمنَِني { 
  

  }...َيْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبُيوتاً آِمنَِني{: وقوله
  .آمنني للموت: ويقال. أن ِخترَّ عليهم

  
  )احلجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }نِي َوالْقُْرآنَ الَْعظِيَم َولَقَْد آَتْيَناكَ َسْبعاً مَِّن الَْمثَا{ 
  

  }...َولَقَْد آَتيَْناَك َسبْعاً مَِّن الَْمثَانِي{: وقوله
حّدثنا . آية} أَْنَعْمَت َعلَيهِْم{أهلُ املدينة يعدون . يعىن فاحتة الكتاب وهى سبع آيات ىف قول أهل املدينة وأهل العرق

بسم اهللا الّرمحن الّرحيم آية : عن أىب صاحل عن ابن عباس قال وحدثىن ِحبَّان عن الكلّىب: حممد قال حدثنا الفراء قال
  ).القُرآنَ الَعظيم(وكان محزة يُعدّها آية وآَتْينَاَك . من احلمد

  
  }كََمآ أَْنزَلَْنا َعلَى الُْمقَْتِسِمَني * َوقُلْ إِنِّي أََنا النَِّذيُر الُْمبُِني { 



  
  }...إِنِّي أََنا النَّذِيُر الُْمبُِني{: وقوله

  }...كََمآ أَْنزَلَْنا َعلَى الُْمقَْتِسِمَني{

: واملقتِسمون رجال من أهل مكَّة بعثهم أهل مكَّة على ِعقَاَبها أَيَّام احلّج فقالوا. أنذرتكم ما أُنزل باملقتِسمني: يقول
يفرق بني : ولبعضهم ساحر،: وقالوا لبعضهم قولوا. كاهن: إذا سألكم الناس عن النىبّ َصلى اهللا عليه وسلم فقولوا

جمنون، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل هبم ِخْزياً فماتوا أو مخسةٌ منهم شرَّ مِيتة فسّموا املقتسمني : اإلثنني ولبعضهم قولوا
  .ألهنم اقتسموا طُُرق مكَّة

  
  }الَِّذيَن َجَعلُواْ الْقُْرآنَ ِعِضَني { 
  

  }...الَِّذيَن َجَعلُواْ الْقُْرآنَ ِعِضَني{: وقوله
عضَّوه أى : ويقال. السحر بعينه: والِعُضونَ ىف كالم العرب. فَرَّقوه إذ جعلوه ِسحراً وكذباً وأساطَري األولني: يقول

ومن العرب من . وواحدة الِعِضني ِعَضة رفعها ِعُضون ونصبها وخفضها ِعِضني. فَرَّقوه كما ُتعضَّى الشاة واجلَزُور
. ِعضِيُنك، ومررت بعضِينِك وسنينك وهى كثرية ىف أََسد ومتيم: ا فيقولجيعلَها بالياء على كل حال ويعرب نوهن

  :أنشدىن بعض بىن عامر. وعامر
  ِلعنب بنا شِيبا وشيَّْبننا ُمرْدا* ذراىنَ من َنْجٍد فإن سِنِيَنه 

  ُنشمِّر ُألخرى ُتنزِلُ األعصم الفَرْدا* مىت َننج َحْبواً من سننيٍ ملحٍَّة 
  :َسدوأنشد ىف بعض بىن أَ

  *مثل املَقَاِلى ُضربت قُليُنها * 
  :من القُلَة وهى لُْعبة للصبيان، وبعضهم

  *إىل بُرين الُصفْر املَلْوِيات * 
  .ومثل ذلك الثُّبني وِعزِيٌن جيوز فيه ما جاز ىف الِعِضني والسنني. وواحد الُبرِينِ بُرة

صت المه، فلمَّا مجعوه بالنون توّهموا انه فُعول إذا وإمنا جاز ذلك ىف هذا املْنقوص الذى كان على ثالثة أحرف فنُق
َجاءت الواو وهى واُو مجاعٍ، فوقعت ىف موضع الناقص، فتوّهموا أَهنا الواو األصلية وأَن احلرف على فُُعول؛ أَال 

ا التاء منها وكذلك قوهلم الثبات واللغات، ورمبا عرَّبو. ترى أَهنم ال يقولون ذلك ىف الصاحلني واملسلمني وما أَشبهه
بالنصب واخلفض وهى تاء مجاع ينبغى أَن تكون خفضا ىف النصب واخلفض، فيتوهَّمون أَهنا َهاء، وأَن األلف قبلها 

  :وأَنشدىن بعضهم. من الفعل
  ثَُباتاً علَيها ذُلَّها واكتئاهبا* إذا ما َجالََها باُألَيام حتريت 
رجع أبو اجلراح ىف كالمه عن قول : قال قال الفراء -عنا لغاتَهم ما من قوم إال وقد مس: وقال أبو اجلراح ىف كالمه

وال جيوز ذلكَ ىف الصاحلات واألخوات ألهنا تاّمة مل ُينقص من واحدها شىء، وما كان من حرف نُِقص  -لغاتَهم 
مؤنَّثا أو مذكَّرا من أّوله مثل زِنة وِلدة وِدية فإنه ال يقاس على هذا ألن نقصه من أّوله ال من المه فما كان منه 

فأجرِه على التاّم مثل الصاحلني والصاحلات تقُول رأيت لداِتك وِلدِيك وال تقل ِلِديَنك وال لداَتك إال أن يغلط هبا 



الشاعر فإنه رمبا شّبه الشىء بالشىء إذا خرج عن لفظه، كما مل ُيْجرِ بعضهم أبو مسَّان والنون من أصله من السمن 
  .شبههلشبهه بلفظ َرّيان و

  )احلجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }فَاْصَدعْ بَِما ُتْؤَمُر َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِكنيَ { 
  

  }...فَاْصَدْع بَِما ُتؤَْمُر{: وقوله

َمن أو ما مما يراد به الَبهائم ) ما(ولو كان مكان . فاصدع باألمر: أراد -واهللا أعلم  -َبما ُتْؤمر به : ومل يقل
اذهب إىل من تؤمر به واركب ما تؤمر به، ولكنه ىف املعىن مبنزلة املصدر؛ أال ترى : ت بعدَها الباء كما نقولألدخل

َمما أحسن انطالقك، وما أحسن ما تأمر إذا أَمَرَت ألنك تريد َما أحسن : ما أحسن ما تنطلق ألنك تريد: أنك تقول
ولو أريد به .افعل األمر الذى تؤمر: كأنه قيل له} َتجُِدنِى إنْ َشاَء اُهللاَيأََبِت افَْعلْ َما ُتؤَْمُر َس{ومثله قوله . أمرك

إىن آلمرك وآمر بك وأكفرك وأكفر بك ىف معىن : إنسان أو غريه جلاز وإن مل يظهر الباء ألن العرب قد تقول
  :ومثله كثري، منه قوهلم. واحد

  فإنّ القول ما قالت حذامِ* إذا قالت َحذَامِ فأنصُتوها 
كفروا (و } يكفرون باهللا{وهى ىف موضع ) أَالَ إنّ ثَُموَد كَفَرُوا رَبَُّهْم(فانصتوا هلا، وقال اهللا تبارك وتعاىل : ريدي

  .أظهر دينك: واصدع) برهبم
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )النحل ( سورة 

  }ُيْشرِكُونَ  أََتى أَْمرُ اللَِّه فَالَ َتْستَْعجِلُوُه سُْبحَاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا{ 
  
  }...ُسْبَحاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ{: قوله

حّدثنا الفراء قال حّدثىن ِعَماد بن الصَّلْت الُعكْلّى عن َسعيد بن مسروق أَىب سفيان عن : حدثنا حممد بن اجلهم قال
فمن قال . وتقرأ بالياء: والىت بعدها كلتامها بالتاء اُألوىل) سُْبَحاَنُه َوَتَعاىل َعمَّا ُتْشرِكُون(الربيع بن َخْيثَم أَنه قرأ 

يعجِّبه من } سُْبحانَُه{بالتاء فكأنه خاطبهم ومن قرأ بالياء فكأنَّ القرآن نََزل على حممد َصلَّى اهللا عليه وسلم مث قال 
  .كفرهم وإشراكهم

  
  }ْن ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذُرواْ أَنَُّه الَ اله إِالَّ أََناْ فَاتَّقُوِن ُينَزِّلُ الَْمالِئكَةَ بِالْرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآُء ِم{ 
  

  }...ُيَنزِّلُ الَْمالِئكَةَ{: وقوله

  .بالياء} يَُنزِّل املالئكة{وقراءة أصحاب عبداهللا . بالتاء) َتنَزَّلُ املَالِئكَةُ(بالياء، و 
  



  }َناِفُع َوِمْنَها َتأْكُلُونَ َواَألْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَم{ 
  

  }...َواَألْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم{:وقوله
كذلك كلّ فعل عاد على اسم بِذكرِه، قبل االسم واو أو فاء أو . خبلقها ملَّا كانت ىف األنعام واو) األنعاَم(نصبت 

أمَّا النصب فأن جتعل الواو . لنصبالرفع وا: كالم حيتمل ُنقْلة الفعل إىل ذلك احلرف الذى قبل االسم ففيه وجهان
والسََّماَء َبنَيْناَها } {وَالْقََمَر قَدَّْرَناُه َمنَازِلَ{ومثله . والرفع أن جتعل الواو ظرفاً لالسم الذى هى معه. ظَْرفا للفعل

  .وهو كثري} بأَْيٍد
  .}وكُلَّ شىء أَْحَصْينَاُه} {وكُلَّ إْنَساٍن أَلَْزْمَناُه طَاِئرَُه{: ومثله

والوجه ىف كالم العرب رفع كُلّ ىف هذين احلرفني، كان ىف آخره راجع من الذكر أو مل يكن ألنه ىف مذهب ما ِمن 
  :مسعت العرب تُنشد. شىء إالّ قد أحصيناه ىف إَمام مبني واهللا أعلم

  وال كلُّ ما َيْرَوى َعليَّ أقول* ما كلُّ َمْن يظَّنُّنِى أَن ُمعْتب 
  :وأنشدىن بعضهم). ُمعتب(وال على األوىل ) أقول(اآلخرة ) كلّ(فلم يوقع على 

  علىَّ ذَْنبا كلُّه مل أصْنِع* قد َحِلقت أَمُّ اِخليَار َتدَِّعى 
  .رفعاً قرأَها غري َمّرة} وَكُلَّ َشىيٍء أَْحَصيَْناُه ىف إَِمامٍ ُمبِني{وقرأ علىَّ بعُض العرب بسورة يس 

كلُّ فعلهم ىف الزبر مكتوب،  -واهللا أعلم  -فال يكون إالّ رفعاً؛ ألن املعىن } ُه ىف الْزبُروكلُّ َشْىِء فََعلُو{: وأمَّا قوله
صلة لفعلوه ىف مثل هذا من الكالم جاز رفع كل ونصبها؛ ) ىف(ولو كانت . صلة لشىء) فعلوه(فهو مرفوع بِقى َو 

وكلّ : وإن أردت. ار رفعت ونصبتوكلّ رجل ضربوه ىف الدار، فإن أردت َضَربوا كلّ رجل ىف الد: كما تقول
  .من ضربوه هو ىف الدار رفعت

وكتبت بغري مهز ألن اهلمزة إذا سكن ما قبلها حذفت من . وهو ما ينتفع به من أوبارها} لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء{: وقوله
لسكت كان سكوهتم الكتاب، وذلك خلفاء اهلمزة إذا ُسِكت عليها، فلّما سكن ما قبلها ومل يقِدروا َعلَى مهزها ىف ا

واعمل ىف اهلمز مبا وجدت ىف هذين } ِملْء اَألْرضِ{و } الَنْشأَةَ{و } ُيْخرُِج اخلَْبء{: وكذلك قوله. كأنه على الفاء
  .احلرفني

وذلك على ترك اهلمز . وإن كتبت الدِّفء ىف الكالم بواو ىف الرفع وياء ىف اخلفض وأِلف ىف النصب كان صَوابا
: هؤالء َنْشٌء ِصْدق، فإذا طَرحُوا اهلمزة قالوا. من ذلك قول العرب. ة إىل احلرف الذى قبلهاَونقل إعراب اهلمز

وأجود من ذلك حذف الواو واأللف والياء؛ ألن . هؤالء َنُشو ِصْدق ورأيت َنَشا ِصْدق ومررت بَِنِشى صدق
  .وزوجه إذا تركت اهلمزةَيَسل أكثر من َيسَال، وَمَسلة أكثر من َمسَالة وكذلك بني املَرِ : قوهلم
  .ما يلبسون منها، ويبتنون من أوبارها: والدفء. محلهم على ظهورها، وأوالُدها وألباهنا: واملنافع

  
  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َولَكُْم ِفيَها َجمَالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحَني َتْسَرُحونَ { 
  

  }...ِحنيَ ُترُِحيونَ{: وقوله
إذا سعت ) قال الفّراء(والسروح بالغداة . ترّدوهنا بني الرعى ومباركها يقال هلا املَُراح: ترحيون إبلكم أى حني



  .للرعى
  
  } وََتْحِملُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى َبلٍَد لَّْم َتكُونُواْ َبالِِغيِه إِالَّ بِِشقِّ اَألنفُسِ إِنَّ َربَّكُْم لََرُؤوفٌ رَّحِيٌم{ 
  

  }...َألنفُسِبِِشقِّ ا{: وقوله

وكأنه اْسم وكأن الشَّّق ِفْعل؛ كَما ُتوهِّم أن الكُْره االسم . إال َجبهد األنفس: أكثر القُّراء على كسر الشني ومعناها
أن تذهب إىل أن اجلَهد } بِِشقِّ اَألنفُسِ{: وقد جيوز ىف قوله) إالّ بَِشقِّ اَألنْفُسِ(وقد قرأ به بعضهم . وأن الكَْره الفعل

من قّوة الرُجل وَنفْسه حىت جيعله قد ذَهَب بالنصف من قّوته، فتكون الكسرة على أنه كالنصف والعرب  َينقص
املال بيىن وبينك َشّق الشعرة وِشّق الشََعرة ومها متقاربان، فإذا قالوا : خذ هذا الشِّّق لشقّة الشاة ويقال: تقول

  .شققت َعليك َشقّا نصبوا ومل نسمع غريه
  
  }وَالْبِغَالَ َوالَْحِمَري لَِتْركَُبوَها َوزِيَنةً وََيْخلُُق َما الَ َتْعلَُمونَ  َوالْخَْيلَ{ 
  

  }...وَالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ وَالَْحِمَري{: وقوله
خََتَم اهللاُ {: فيكون ىف جواز إضماره مثل قوله: وإن شئت جعلته منصوباً على إضمار َسّخر. تنصبها بالرّد على َخلَق

ولو ) وجعل(َمن نصب ىف البقرة نصب الغشاوة بإضمار } وبِهِْم َوعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبصَارِهم ِغَشاوَةًَعلَى قُلُ
ملّا مل يكن الفعل معها ظاهراً رفعته على : أحدمها أن تقول. كان صوابا من وجهني} الَْخْيلَ َوالْبَِغالَ وَالَْحِمَري{رفعت 

واألنعام خلقها، : الرفع ىف األنعام قد كان يصلح فترّدها على ذلك كأنك قلتواآلخر أن ُيتوّهم أن . االستئناف
  .واخليلُ والبغالُ على الرفع

أى } َوِحفْظاً ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن{وجنعلها زينة على فعل مضمر، مثل : ، ننصبها}ِلَترْكَُبوَها َوزِينَةً{: وقوله عّز وجلّ
ومثله أعطيتك درمهاً . واو لنصبتها بالفعل الذى قبلها ال باإلضمار) َوِحفْظاً( ولو مل يكن ىف الزينة وال ىف. َجَعلناها

  .فلو ألقيت الواو مل حتتج إىل َضمري ألنه متَّصل بالفعل الذى قبله. ورغبة ىف األجر، املعىن أعطيتكه رغبة
  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ْنَها َجآِئٌر َولَْو َشآَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ َوِم{ 

  }...َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ{: وقوله
يدلّ َعلى هذا أنَّه . اجلائر اليهودّية والنصرانيّة: ، يقال)َوِمْنَها َجاِئٌر(اإلسالم : ويقال السبيل. هداية الطُُرق: يقال

  .}أَْجَمعَِنيَولَوْ َشاَء لََهَداكْم {القول قولُه 
  
  }ُهَو الَِّذي أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َمآًء لَّكُم مَّْنُه شََراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ { 
  

  }...ُتِسيُمونَ{: وقوله
  .ترعون إبلكم



  
لَْيةً َتلَْبسُوَنَها َوَتَرى الْفُلَْك َموَاِخَر ِفيِه َوِلتَْبَتُغواْ َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر لَِتأْكُلُواْ ِمْنُه لَْحماً طَرِّياً َوَتْسَتْخرِجُواْ ِمْنُه ِح{ 

  }ِمن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
  

  }...َموَاِخَر ِفيِه{: وقوله
  .واحدها ماخِرة وهو صوت َجْرى الفُلْك بالرياح، وقد َمخَرت متَْخر ومتخَُر

  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َوَعالمَاٍت َوبِالنَّْجمِ ُهْم َيْهَتُدونَ { 
  

  }...وَبِالنَّْجمِ ُهْم يَْهَتُدونَ{: وقوله
  .اجلَْدى والفَرْقَدان: يقال

  
  }أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق أَفَال َتذَكَُّرونَ { 
  

  }...أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق{: وقوله
فَِمنُْهْم َمْن َيْمِشى َعلَى َبطْنِِه َوِمنُْهْم َمْن َيْمِشى {: ميَّزه فجعله مع اخلاِلق وَصلح، كما قال لغري الناس لَمَّا) َمن(جعل 

اشتبه َعلّى الراكُب ومحله فما أدرى َمن ذا ِمن ذا، حيث : والعرب تقول} َعلَى رِْجلَْينِ َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشى َعلَى أَرَْبعٍ
  .فيهما مجيعاً) َمن( َجمَعهما واحدمها إنسان صلحت

  
  }أَْمواٌت غَْيُر أَْحَيآٍء َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيبَْعثُونَ { 
  

  }...أَمْواٌت غَْيرُ أَحَْيآٍء{: وقوله

األموات ىف . والذين تدعونَ من دون اهللا أمَْوات: وإن شئت رددته إىل أنه خرب للذين فكأنه قال. رفعته باالستئناف
ولو كانت نصباً على قولك ُيْخلَقون أمواتاً على القطع وعلى وقوع . ا ال رُوح فيها يعىن األصنامغري هذا املوضع أَهن

  .الفِعل أَْى وخيلقون أمواتاً ليسوا بأحياء
وما : ويقال للكفار. هى أموات فكْيف تشعر مىت ُتبعث، يعىن األصنام: يقول} َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيبَْعثُونَ{: وقوله

وهى لغة لُسلَيم وقد مسعُت بعض ) إيَّان(بكسر ألف ) إيَّانَ ُيبَْعثُونَ(وقرأ أبو عبدالرمحن السُّلَمّى . أّيان يشعرون
  .َمىت إيوان ذاك والكالم أَوان ذلك: العرب َيقول

  
  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

لُواْ َخيْراً لِّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ ِفي هاِذِه الْدُّْنَيا َحَسَنةٌ َولََدارُ اآلِخَرِة َخْيٌر َولَنِْعَم دَارُ َوِقيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْواْ َماذَا أَنَْزلَ َربُّكُْم قَا{ 
  }ِقنيَ َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَها َتْجرِي ِمن َتحِْتَها اَألنَْهاُر لَُهْم ِفيَها َما َيَشآؤونَ كَذَِلَك َيْجزِي اللَُّه الُْمتَّ* الُْمتَِّقَني 

  



  }...وَلَنِْعَم َداُر الُْمتَِّقَني{: وقوله
  }...جَنَّاُت َعْدٍن{

مكتفياً مبا قبله، } َولَنِْعَم َدارُ املُتَِّقَني{وأن شئت َجعلت . نعم الدار دارٌ تنزهلا: ترفع اجلنات ألنه اسم لنعم كما تقول
  .}َيْدُخلُونََها{مبا َعاد من ذكرَها ىف وإن شئت رفعَتها . مث تستأنف اجلنات فيكون رفعها على االستئناف

  
  }إِن َتْحرِْص َعلَى ُهَداُهْم فَإِنَّ اللََّه الَ َيْهِدي َمن ُيِضلُّ َوَما لَُهْم مِّن نَّاصِرِيَن { 
  

  }...إِن َتْحرِْص َعلَى ُهَداُهْم فَإِنَّ اللََّه الَ يَْهِدي َمن ُيِضلُّ{: وقوله

. اهتدى: قد َهدَّى الرجلُ يريدون: والعرب تقول للرجل. يهتدى َمْن ُيضلّ: يريدون) يَهدِّى(قرأها أَْصحاب عبداهللا 
حدّثنا الفراء قال حدَّثىن احلسن بن َعّياش أخو أىب بكر بن : حدثنا حمّمد قال} أَْم َمْن الَ َيهِدِّى إالَّ أَنْ ُيْهَدى{ومثله 

  .كذلك) ال يَْهِدى َمْن ُيِضل(ن َعلْقمة أنه قرأ َعّياش وقيس بن الربيع وغريمها عن األعمش عن الشَّعىب ع
وَمْن ىف الوجهني ) ال هادى ملن أضل اهللا(وهو وجه جّيد ألهنا ىف قراءة أُّىب ) ال يُْهَدى من ُيضلُّ(وقرأها أهل احلجاز 

يَهتدى يكون : يدير} ال َيْهِدى{كانت َرفعاً إذ مل ُيسّم فاعلَها ومن قال } ُيْهَدى{َجميعاً ىف موضع رفع ومن قال 
  .الفعل ملَْن

  
  } الْنَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ َوأَقَْسُمواْ بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم الَ َيْبَعثُ اللَُّه َمن َيُموُت َبلَى َوْعداً َعلَْيِه َحقّاً َوالِكنَّ أَكْثََر{ 
  
  }...بَلَى َوْعداً َعلَْيِه َحقّاً{: قوله

  .كان صواباً} بَلَى َوْعد َعلَْيِه َحقٌّ{: ولو كان رفعاً َعلَى قوله. قّاًبلى ليبعثنَّهم وعداً عليه َح
  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }إِنََّما قَوْلَُنا ِلَشْيٍء إِذَآ أَرَْدَناُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ { 
  

  }...قُولَ لَُه كُْن فََيكُونُإِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَآ أََرْدنَاُه أَن نَّ{: وقوله
. فهى منصوبة بالرّد َعلَى نقول} فَيكُون{وأمَّا قوله . إمنا قولنا احلّق: كما تقول) أَنْ َنقُولَ: (القول مرفوع بقوله

وىف يس وهو جائز . وكان الكسائّى يرّد الرفع ىف النحل ب. ومثلها الىت ىف يس منصوبة، وقد َرفعها أكثر القراء
فيفعلُ : إّنما يكفيه أن آمره مث تقول: كالماً تاّماً مث خترب بأنه سيكون، كما تقول للرجل} أَنْ َتقُولَ لَُه{جتعل على أن 

  .بعد ذلك ما يؤمر

  }كَْبرُ لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن هَاَجُرواْ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ظُِلُمواْ لَُنبَوِّئَنَُّهْم ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوَألْجُر اآلخَِرِة أَ{ 
  

  }...وَالَِّذيَن َهاَجرُواْ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ظُِلُمواْ{: وقوله
نزولَ املدينة، : }لَُنبَوِّئَنَُّهْم ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً{ذُِكَر أَهنا نزلت ىف َعمَّار وصَُهيب وبِالَل ونظرائِهم الذين ُعذِّبوا مبكّة 

  .موضعها رفع) الذين(و . نَّ هلم الغنيمةولنَحلِّلَ



  
بِالَْبيِّنَاِت وَالزُُّبرِ َوأَْنَزلَْنا * َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رِجَاالً نُّوِحي إِلَيْهِْم فَاسْأَلُواْ أَْهلَ الذِّكْرِ إِن كُْنُتم الَ َتْعلَُمونَ { 

  }زِّلَ إِلَيْهِْم َولََعلَُّهْم َيَتفَكَُّرونَ إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُن
  

  }...َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً{: وقوله
  }...بِالَْبيَِّناِت وَالزُُّبرِ{مث قال 

ْيداً إالَّ أخوَك، ما ضرب َز: فمن ذلك أن تقول. وذلك جاِئز َعلَى كالمني. بعد إِالَّ َوِصلَةُ ما قَبِل إِالَّ ال تتأّخر بعد إالَّ
فإنه على كالمني ) إالّ أخوك زيداً أو ما مّر إال أخوك بزيد] سقط ىف ا[فإن قلت َما ضرب . (وما َمّر بزيد إالّ أخوك

  :ومثله قولُ األعشى. َمّر بزيد: تريد َما َمّر إال أخوك مث تقول
  اوال قاِئالً إال هو املَتَعيََّب* وليس ُمجرياً إن أتى احلىَّ خائف 

  :وقال اآلخر. فلو كان على كلمة واحدة كان خطأ؛ ألن املتعّيب من صلة القاِئل فأخّره ونوى كالمني فجاز ذلك
  وهل يعِّذب إالّ اُهللا بالنارِ* ُنبِّئْتُُهْم َعذَّبُوا بالنار جارهتُْم 

كلمة واحدة، واحتّج بقول  مع اجلحد واالستفهام مبنزلة غري فينصب ما أشبه هذا على) إِالّ(ورأيت الكسائّى جيعل 
  :الشاعر

  أَِهلَّةُ أنآِء الديار وشاُمهَا* فلم َيْدر إِالّ اُهللا ما هيَّجت لََنا 

ولكنه َحُسن قوله، يقول اهللا عّز وجل . ىف موضع أّى فلها فعل مضمر َعلَى كالمني) ما(وال حجَّة له ىف ذلك ألنّ 
ال أجد املعىن إالّ لو كان فيهما آهلة غري اهللا لفسدتا، واحتجَّ بقول : فقال} َدتَالَْو كانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إالّ اُهللا لَفََس{

  :الشاعر
  إالّ يدٍ ليست هلا عضد* أبىن لَُبْيَنى لَسُْتم بيٍد 

فقال لو كان املعىن إِالَّ كان الكالم فاسداً ىف هذا؛ ألىن ال أقدر ىف هذا البيت على إعادة خافض بضمري وقد ذهب 
  .ذهباًَها هنا م

  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }أَْو يَأُْخذَُهْم َعلَى َتخَوٍُّف فَإِنَّ رَبَّكُْم لََرُؤوٌف رَِّحيمٌ { 
  

  }...أَوْ َيأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوٍُّف{: وقوله
وقد أتى التفسري . معتفهذا الذى َس. تنقّصته من َحافاته: حتوَّفته باحلاء: والعرب تقول. جاء التفسري بأنه التنقّص

. باحلاء واخلاء) سَْبخاً(و } إنَّ لََك ِفى النََّهارِ َسْبحاً طَوِيالً{ومثله ممَّا قرئ بوجهني قوله ). هو معىن(باخلَاء و 
سَبِّخى ُصوفك وهو شبيه بالندف، والسَّبح حنو من ذلك، وكلّ صَواب : وَسمعت العرب تقول. السعة: والسَّبخ
  .حبمد اهللا

  
  }َوُهْم َداِخُرونَ وَلَْم َيرَْواْ إِلَى َما َخلََق اللَُّه ِمن َشْيٍء َيتَفَيَُّؤاْ ِظالَلُُه َعنِ الَْيِمنيِ َوالْشََّمآِئلِ ُسجَّداً ِللَِّه أَ{ 
  

  }...َيَتفَيَّأُ ِظالَلُُه{: وقوله



فوّحد اليمني ومجع } ِمنيِ َوالْشََّمآِئلَِعنِ الَْي{: مث فَسَّر فقال. الظِّلّ يرجع على كلّ شىء من جوانبه، فذلك تفّيؤه
  :قال الشاعر. وكل ذلك جائز ىف العربيّة. الشمائل

  َرزِّية ِشْبلَْى ُمْخدر ىف الضراغم* بِِفى الشامتني الصخر إن كان هّدىن 
  :وقال اآلخر. بأفواه الشامتني: ومل يقل

  ميسقد عضَّ أعناقَهم جلُد اجلوا* الواردون وثَْيم ىف ذَُراسََبأ 
  /:وقال اآلخر

  وباست بىن ُدودان َحاشا بىن َنصْرِ* فباست بىن َعْبس وأسَْتاه طّيء 
  :وقال اآلخر. فجمع َوَوحَّد

  فإنَّ زمانكم َزَمٌن مخيُص* كلوا ىف نصف بطنكم تعيشوا 
د واملتكلّم خذ عن ميينك وعن ِشمالك ألن املكلَّم واح: فجاء التوحيد ألن أكثر الكالم يواَجه به الواحد، فيقال

  :وكذلك قوله. كذلك، فكأنه إِذا َوّحد ذهب إِىل واحد من القوم، وإذا َجَمع فهو الذى ال مسألة فيه
  املالُ َهْدٌى والنساء طالق* بىن ُعقَيل ماِذِه اخلناِفُق 

  *وجبل يأوى إليه السارق * 
. ع َعلَى كثرة املُجَرى ىف األْصلطالق ألن أكثر ما جيرى االستحالف بني اخلصم واخلصم، فجرى ىف اجلم: فقال

  .وأشباهه) بِِفى الشامتني(ومثله 
  }َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ ِمن َدآبٍَّة َوالَْمالِئكَةُ َوُهْم الَ َيْسَتكْبُِرونَ { 
  

  }...ن َدآبٍَّةَوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ ِم{: وقوله
فإهنا غري مؤقّتة، وإِذا أُهبمت غري موقّتة أشبهت ) الذى(وإن كانت قد تكون على مذهب ) ما(ألن ) ِمن دابة: (فقال
وال تسقط من . َمن ضربه من رُجل فاضربوه: فيقال. فيما جاء من اسم بعده من النكرة) ِمن(واجلزاء تْدخل . اجلزاء

وقال } َما أَصَاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اِهللا{قال اهللا تبارك وتعاىل . اب اهللا عزَّ وجلَّوهو كثري ىف كت. ىف هذا املوضع
ومل يقل ىف } أََومل َيرَْوا إىل َما َخلََق اُهللا ِمْن شىء{وقال } َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنِثى َوُهَو ُمْؤِمٌن{

َية أن ُتشبه أن تكون حاال لَمن َوَما، فجعلوه ِمبن ليدلّ َعلَى أنه تفسري ملا وَمن ألهنما غري كراِه) ِمْن(شىء منه بطرح 
أدلَّ َعلَى ما مل يوقّت ِمْن َمن وما، ) ِمن(فيما بعدمها تفسرياً ملْعنامها، وكان دخول ) ِمن(مؤقّتتني، فكان دخول 

  :ومثله قول الشاعر. فلذلك مل ُتلْقََيا
  َوحيثما يقضِ أمراً َصاحلاً تكُنِ* آتاك من َحَسنٍ حاز لك اهللا ما 

  .وقال آخر
  َيلْق اهلوان ويلق الذلّ والِغيَرا* ُعْمرا َحييت وَمن يشناَك من أحد 

فدلّ جمىء أحِدَها هنا على أنه مل يُرد أن يكون َما جاء ن النكرات َحاال لألمساء الىت قبلها، ودلَّ َعلَى أنه مترجم عن 
ألن الشىء ال يكون َحاالً، } َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشىٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه{وِمّما يدلُّ أيضاً قول اهللا عزَّ وجلّ . معىن َمن وَما

. رجالً. فيقولون هللا َدّره) ِمن(هللا َدرُّه ِمن رجل، مث ُيلقونَ : وإمنا ذكْرت هذا ألن العرب تقول. ولكنه اسم مترجم
حبال، إّنما احلال الىت َتنتقل؛ مثل القيام والقعود، ومل ُترد هللا َدّره ىف حال رجوليَّته  وليس) ملا قبله(فالرجل مترجم 



  .هللا َدّرَك قائماً، فإمنا متدحه ىف القيام وحده: فقط، ولو أردت ذلك مل متدحه كلّ املدح؛ ألنك إذا قلت
بله مؤقت فلَْم أَُبلْ أن خيرج بطرح من فكَيف َجاز سقوط ِمن ىف َهذَا املوضع؟ قلت ِمن ِقَبل أن الذى ق: فإن قلت

ب قد : فإن قلت. كاحلال، وكان ىف اجلزاء غري موقت فكرُهوا أن تفسَّر َحال عن اْسم غري موقّت فألزموها ِمن
جاز ذلك إذْ مل يكن قَْبل أحد وما أتى مثله : قلت. ما أتاىن ِمن أحٍد وما أَتاىن أحد فاستجازوا إلقاء ِمن: قالت العرب

  .ما جاءىن من رجل وما جاءىن رجل: يكون اَألحد له حاال فلذلك قالواشىء 
  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َولَُه َما ِفي الْسََّماوَاِت وَاَألْرضِ َولَُه الدِّيُن وَاِصباً أَفَغَْيَر اللَِّه َتتَّقُونَ { 
  

  }...َولَهُ الدِّيُن وَاِصباً{: وقوله
  .خالصاً: ويقال. دام: َوَصَب َيِصُب: يقال. دائماً: معناه

  
  }َوَما بِكُم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن اللَِّه ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَإِلَْيهِ َتْجأَُرونَ { 
  

  }...َوَما بِكُم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن اللَِّه{: وقوله
مة فمن اهللا؛ ألن اجلزاء ال بّد له من فعل ما يكن بكم من نع: ىف معىن جزاء وهلا فعل مضمر، كأنك قلت) ما(

  :جمزوم، إن ظهر فهو جزم وإن مل يظهر فهو مضمر؛ كما قال الشاعر

  ِذراعاً وإن صرباً فَنعْرُِف للصرب* إِن العَقْلُ ىف أموالنا ال نِضق به 
حينئذ ىف موضع  )ما(و ) بِكُم(جاز وجعلت صلته ) الذى(ىف معىن ) ما بكم(ولو جعلت . إن يكن فأضمرها: أراد

وكلّ اسم } قُلْ إِنَّ املَْوتَ الِذى َتِفرُّونَ ِمْنُه فإنَُّه ُمالَِقيكُم{وأدخل الفاء كما قال تبارك وتعاىل } فَِمَن اللَِّه{رفع بقوله 
وال جيوز . وصل، مثل َمن وما والذى فقد جيوز دخول الفاء ىف خربه؛ ألنه مضارع للجزاء واجلزاُء قد جياب بالفاء

وإن ألقيت . فهو ىل: مالَك جاز أنت قول: فإن قلت. وك فهو قائم؛ ألنه اسم غري موصول وكذلك مالُك ىلأخ
رَجل يقول احلّق فهو أَحبُّ إىلَّ ِمن : تقول. وكذلك النكرة املوصُولة. وما ورَد عليك فِقسه على هذا. الفاء فصواب
  .وإلقاء الفاء أجود ىف كلّه من دخوهلا. قائل الباطل

وكذلك . قد جأَر َيجْأَر جُؤارا إذا ارتفع َصوته من جوع أو غريه باجليم: والثور يقال له. الصوت الشديد: ؤارواجلُ
  }فَإِلَْيهِ َتْجأَُرونَ{

  
  }وََيْجَعلُونَ ِللَِّه الْبََناِت ُسْبَحاَنُه وَلَُهْم مَّا َيْشَتُهونَ { 
  

  }...ُهوََيْجَعلُونَ ِللَِّه الَْبنَاِت سُْبحَاَن{: وقوله
غَفْرَاَنكَ {ومبنزلة } َمَعاذَ اِهللا{فكأهنا مبنزلة قوله . َنْصب ألهنا مصدر، وفيها معىن من التّعوذ والتنزيه هللا عّز وجلّ

  .}َرَبنَا



وجيعلون ألنفسهم ما يشتهون لكان ذلك : ىف موضع رفع ولو كانت نصباً على) ما(} لَُهْم مَّا َيْشَتُهونَ{: وقوله
قد جعلَت لنفسك : اخترت الرفع ألن مثل ذا من الكالم جيعل مكان هلم ألنفسهم؛ أَال ترى أنك تقولوإمنا . صواباً

وكلّ فعل أو خافض ذكَرته من َمكّنى عائد عليه مكنّياً فاجعل خمفوضه الثاىن . قد َجعلتَ لك: كذا وكذا، وال تقول
نفسك وىف املرفوع أهلكْتَك نفُسك وال  بالنفس فتقول أنت لنفسك ال لغريك، مث تقول ىف املنصوب أنت قتلت

فإذا كان الفعل واقعاً من مكّنى على . وإمنا أراد بإدخال النفس تفرِقة ما بني نفس املتكلّم وغريه. تقول أْهلَكَْتَك
هو : هو أهلكه، وال تقول: تقول غُالمك أهلك مالك مث تكىن عن الغالم واملال فتقول. مكّنى سواه مل ُتدخل النفس

أظنُّىن : نفسه وأنت تريد املال، وقد تقوله العرب ىف ظننت وأَخواهتا ِمن رأيت وعلمت وحسبت فيقولون أهلك
عدمُتىن وفقدُتىن فهو : ورمبا اضطُّر الشاعر فقال. قائماً، ووجدُتىن صاحلاً؛ لنقصاهنما وحاجتهما إىل خرب سوى االسم

  :-د وهو جَِران الَعْو -جائز، وإن كان قليال؛ قال الشاعر 
  وعّما أالِقي منهما متَزحَزح* لقد كان ىب عن َضرَّتني عِدمُتىن 

  ُمَخدَُّش فوق التراقى مكدَّح* هى الغُول والسعالة َحلْقى منهما 
  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوإِذَا ُبشَِّر أََحُدُهمْ بِاُألْنثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو كَظِيٌم { 
  
  }...ظَلَّ َوْجُهُه ُمسَْوّداً{: ولهوق

لكان صواباً جتعل الظُلُول للرجل ويكون الوجه ومسودّ ىف موضع نصب كما قال ) ظلَّ وجهُه ُمْسَوٌد(ولو كان 
  .للوجه) ُمسَْودَّاً] (ا[ والظُلول إذا قلت } َوَيْوَم الِقَياَمِة َتَرَى الِذيَن كَذَبُوا َعلَى اِهللا ُوُجوُهُهْم ُمسَْودَّةٌ{

  
  }ْحكُُمونَ َيتََواَرى ِمَن الْقَْومِ ِمن ُسوِء َما ُبشَِّر بِِه أَُيْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفي التَُّرابِ أَالَ َسآَء َما َي{ 

  }...أَُيْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن{: وقوله
إن : مسعت العرب تقول: قال الكسائّى. ناهلوان وبعض بىن متيم جيعل اهلُون مصدراً للشىِء اهلّي: اهلُون ىف لغة قريش

مسعت اهلوان ىف مثل هذا املعىن من بىن إنسان قال قال لبعري لُه ما به بأس :وقال. كنت لقليل ُهون املؤونة ُمذُ اليوم
 أقبل فالن ميشى على َهْونه مل يقولوه إالّ بفتح اهلاء،: فإذا قالت العرب. إنه هّين خفيف الثمن: غري هوانه، يقول

وحدثنا ّحممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن شريك عن . وهى الِسكينة والوقار} يَْمُشونَ َعلَى األْرضِ هَْوناً{كقوله 
أَيُْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن {: بالسكينة، والوقار وقوله: قاال} يَْمُشونَ َعلَى اَألْرض هَْونا{جابر عن ِعكَْرمة وجماهد ىف قوله 

يدفنها أم يصرب عليها وَعلَى مكروهها : أميسكه أم يدّسه ىف التراب، يقول:  يدرى أيُّهما يفعلال: يقول} أَْم َيُدسُُّه
  .وهى املوءودة، وهو َمثَل ضربه اهللا تبارك وتعاىل

  
  }ِللَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة َمثَلُ السَّْوِء َوِللَِّه الْمَثَلُ اَألْعلَى َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
  

  }...لِلَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ بِاآلِخَرِة مَثَلُ السَّْوِء{: وقوله
َضَرب للذين ال يؤمنون مثلَ السوء، كما كان ىف : نصباً جلاَز، فيكون ىف املعىن على قولك} مَثَلَ السَّْوِء{ولو كان 
  .وىف إبراهيم بالرفع مل نسمع أحداً َنَصب وقراءة العََواّم ها هنا) َوَضَرَب مَثَالً كَِلمةً َخبِيثَةً(قراءة أَُبىَّ 



  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }اَر وَأَنَُّهْم مُّفَْرطُونَ وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ وََتِصُف أَلْسَِنُتُهمُ الْكَِذَب أَنَّ لَُهُم الُْحسَْنى الَ َجَرَم أَنَّ لَُهُم الْنَّ{ 
  

  }...أَلْسَِنُتُهمُ الْكَِذَب أَنَّ لَُهُم الُْحْسَنى وََتِصُف{: وقوله

جتعل الكُذُب من صفة األلسنةَ } وََتِصُف أَلْسَِنُتُهمُ الْكُذُُب{: ولو قيل. أنَّ ىف موضع نصب ألنه عبارة عن الكِذب
وبعضهم خيفض } نَُتكُُم الكُذُُبَوالَ َتقُولُوا ِلَما َتِصُف أَلِْس{واحدها كَذُوٌب وكُذُب، مثل َرُسول وُرُسل، ومثله قوله 

. والنصب فيه وجه الكالم، وبه قرأت العَواّم) ما(ألنه عبارة عن ) ِلَما(جيعله خمفُوضاً بالالم الىت ىف قوله ) الكَِذَب(
  .وال تقولوا لوصْفها الكذب: ومعناه
وتقرأ . ت منهم ناساً أى َخلّفتهم ونِسيتهمأفرط: والعرب تقول. مَْنسّيون ىف النار: يقول} وَأَنَُّهْم مُّفَْرطُونَ{وقوله 

َيا {كقوله } ُمفرِّطُونَ{وتقرأ . بكسر الراء، كانوا ُمفْرِطني ىف سوء العمل ألنفسهم ىف الذنوب} وَأَنَُّهْم مُّفْرِطُونَ{
  .فيما تركت وضيَّعت: يقول} َحسَْرَتا َعلَى َما فَرَّطُْت ِفي َجْنبِ اهللا

  
  }نَْعامِ لَِعْبَرةً نُّْسقِيكُْم مِّمَّا ِفي ُبطُونِِه ِمن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ لََّبناً خَاِلصاً سَآِئغاً ِللشَّارِبَِني َوإِنَّ لَكُْم ِفي اَأل{ 
  

  }...نُّْسقِيكُْم مِّمَّا ِفي ُبطُونِِه{: وقوله
ا سقَاك الرَّجل ماء لَشفَتك فإذ. أسْقَيت: العرب تقول لكلّ َما كان من بطون األنعام ومَن السَّماء أو هنر جيرى لقوم

َوالِّذى ُهَو ُيطِْعُمنِى {وقال } َوَسقَاُهمْ َربُُّهْم شََراباً طَُهوراً{أْسقَاه؛ كما قال اهللا َعّز وّجل : ومل يقولوا. سقَاه: قالوا
  :ورمبا قالوا ملا ىف بطون األنعام وملاء الّسماء سَقى وأْسقى، كما قال لَبِيد} َوَيْسقِنيِ
  ُنَمَريا والقبائلَ من هالل* مى بىن َمْجد وأسقى َسقَى قو

  بال َوَبٍأ سَُمىَّ وال َوبَالِ* َرَعوه ُمربِعاً وَتصّيفوه 
  .}ُنْسقِيكم{وبعضهم } َنْسقِيكم{وقد اختلف القُراء فقرأ بعضهم 

واَألنعام شىء واحد، ومها مجعان،  إن النََّعَم -واهللا أعلم  -ومل يقل بطوهنا فإنه قيل } مِّمَّا ِفي ُبطُونِِه{َوأمَّا قوله 
  :فرجع التذكري إىل معىن النََّعم إذا كان يؤدى عن األنعام أنشدىن بعضهم

  َجْبهته أو اخلرَاة والكََتْد* إذا رأيَت أجنما من اَألسد 
  وطاب أَلْبانُ الِّلقَاح وَبرْد* ففسد . بال ُسهَيل ىف الفضِيح

بطون ما ذكرناه، ): ُنْسقِيكم ِممَّا ُبطُونِِه(وقال الكسائى . ون ىف معَنى واحدفرجع إىل اللنب ألن اللنب واأللبان يك
  :وهو صواب، أنشدىن بعضهم

  *مثل الفراخ َنتَقَْت حواصلْه * 
  :وقال اآلخر

  *كذاك ابنةَ اَألعيار خاىف بسالة الرجال وأصالل الرجال أقاصُرْه * 
  .األقوياء منهم: أصالل الرجال. ومل يقل أقاصرهم

  .ال يشَرق باللنب وال ُيَغّص به: يقول} َسآِئغاً ِللشَّارِبَِني{وقوله 



  
  }َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحلِ أَِن اتَِّخِذي ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوتاً َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا َيْعرُِشونَ { 
  

  }...َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ{: وقوله
  .أهلَمها ومل يأهتا رسول

  .وهى سقوف البيوت} أَنِ اتَِّخِذي ِمَن الْجِبَالِ ُبُيوتاً َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا َيعْرُِشونَ{: وقوله
  

  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ٌف أَلَْواُنُه ِفيِه شِفَآٌء ِللنَّاسِ إِنَّ ِفي ثُمَّ كُِلي ِمن كُلِّ الثَّمََراِت فَاْسلُِكي سُُبلَ َربِِّك ذُلُالً َيْخُرُج ِمن ُبطُونَِها شََراٌب مُّْخَتِل{ 

  }ذاِلَك آلَيةً لِّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 
  

  }...ذُلُالً{: وقوله
إن الذُّلُل نعت للنحل أى ذُلِّلت ألن خيرج الشراب من : سبيل ذَلُول وذُلُل للجمع ويقال: يقال. نعت للسبل

  .بطوهنا
  :يراد باهلاء القرآن، فيه بيان احلالل واحلرام} ِفيِه ِشفَآٌء ِللنَّاسِ{ل دواء ويقال يعىن العس} شِفَآٌء ِللنَّاسِ{وقوله 

  
  }ْيئاً إِنَّ اللََّه َعِليٌم قَدِيٌر َواللَُّه َخلَقَكُْم ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم َوِمنكُم مَّن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ِلكَيْ الَ َيْعلََم بَْعَد ِعلْمٍ َش{ 
  

  }...ِلكَيْ الَ َيْعلََم{: وقوله
  ).َشيْئاً(لكيال يعقل من بعد عقله األّول : يقول

ْيَماُنُهْم فَُهْم ِفيِه َسَوآءٌ َواللَُّه فَضَّلَ َبْعَضكُْم َعلَى بَْعضٍ ِفي الْرِّْزقِ فََما الَِّذيَن فُضِّلُواْ بَِرآدِّي رِْزِقهِْم َعلَى َما َملَكَْت أَ{ 
  }َيْجَحُدونَ  أَفَبِنِْعَمِة اللَِّه

  
  }...فََما الَِّذيَن فُضِّلُواْ بَِرآدِّي رِْزِقهِْم َعلَى َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم{: وقوله

أنتم ال ُتشركون : إن عيسى ابنه تعاىل اهللا َعّما يقول الظاملون علّوا كبرياً، فقال: فهذا مثل ضَرب اهللا للذين قالوا
  .، فكيف جعلتم عبده شريكاً لُه تبارك وتعاىلعبيدكم فيما ملكتم فتكونون سواء فيه

  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
الطَّيَِّباتِ أَفَبِالَْباِطلِ ُيْؤِمُنونَ  َواللَُّه جََعلَ لَكُْم مِّْن أَنْفُِسكُْم أَْزوَاجاً َوجََعلَ لَكُْم مِّْن أَْزوَاجِكُم َبنَِني َوَحفََدةً َوَرَزقَكُم مَِّن{ 
  }نِْعَمِت اللَِّه ُهمْ َيكْفُُرونَ َوبِ
  

  }...َوحَفََدةً{: وقوله
كان صَواباً؛ ألن واحدهم َحافد فيكون مبنزلة الغائب والغََيب : احلَفَد: ولو قِيل. واحلفَدة األختان، وقالوا األعوان

  .والقاعد والقََعد



  
  }مَِّن السََّماَواِت وَاَألْرضِ َشْيئاً َوالَ َيْسَتِطيُعونَ  َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيْمِلُك لَُهْم رِْزقاً{ 
  

  }...َويَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيْمِلكُ لَُهمْ رِْزقاً مَِّن السََّماوَاِت َواَألْرضِ َشيْئاً{: وقوله
أى تكِفت } كَفَاتاً أَْحَياًء َوأَمَْواتاً أَلَْم َنجَْعل اَألْرَض{بوقوع الرزق عليه، كما قال تبارك وتعاىل ) شيئاً(نصبت 

ال ميلك هلم : ولو كان الرزق مع الشىء جلاز خفضه} أَْو إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى َمْسَغَبة َيِتيماً{ومثله . األحياء واألمَْوات
  .}فََجَزاُء ِمثْلِ َما قََتلَ ِمَن النَِّعمِ{ومثله قراءة من قرأ . رزَق شىء من السموات

ىف مذهب َجْمع آلهلتهم الىت يعبدون، فُوحِّد ) ما(وذلك أن ) َيْمِلُك(وقال ىف أوَّل الكالم } َوالَ َيْستَِطيُعونَ{: هوقول
  .على املعىن) يستطيعون(وتوحيدها، وُجِمع ىف ) ما(على لفظ ) َيملك(

َوَمْن يَقُْنْت ِمنكُنَّ ِللّهِ {: ومثله} َيْسَتِمُعون إليك َوِمنُْهْم َمْن{وىف موضع آخر } َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك{ومثله قوله 
ىف موضع ) َمن(فمن ذكره َرّد آخره على أوَّله، ومن أنَّث ذهب إىل أن } َيعملْ َصاحلاً{و } َوَرسُوِلِه َوَتْعَملْ َصاحلاً

  :وأنشدنا بعُض العرب. تأنيث، فذهب إىل تأنيثها
  جَِواٌء َعِدّى يأكلِ احلشرات* رِه َهَيا أُمَّ عمرو َمن يكن ُعقَْر دا

  وَيْعَر وإن كانوا ذوى َنكَرات* ويسودَّ من لفْح السموم َجبيُنهُ 
وقد ) شَْيخاً(ومل يقل ) وِمْنكُْم من يكون ُشيُوخاً( -فيما أعلم  -إىل معىن اجلمع وىف قراءة عبداهللا ) كانوا(فرجع ىف 

  :قال الفرزدق
  نكن مثل َمن يا ذئب يصطحبان*  َتَعشَّ فإن واثقتىن ال ختوُنىن

  أَُخيَّْينِ كانا أُرِضعا بِلِبان* وأنت امرؤ يا ذئب والغدُر كنتما 
  .وهو فعل ملَْن ألنه نواه ونفَسه) يصطحبان(فثّنى 

  
اً فَُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه ِسّراً َوَجْهراً َهلْ ضََرَب اللَُّه َمثَالً َعْبداً مَّْملُوكاً الَّ َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوَمن رََّزقَْناُه مِنَّا رِْزقاً َحَسن{ 

  }َيْسَتُوونَ الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ َيْعلَُمونَ 
  

  }...َضَربَ اللَُّه مَثَالً َعْبداً مَّْملُوكاً{: وقوله
هل يستوى هذا : قالأى حيمله، ف} وُهَو كَلٌّ على مواله{ضََرب َمثَال للضم الذى يعبدون أنه ال يقدر على شىء، 

  .ال ُتسوُّوا بني الضم وبني اهللا تبارك وتعاىل: فقال} َوَمْن َيأُْمُر بالَعْدلِ{الضم 
  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َها َيْوَم ظَْعنِكُْم َوَيْوَم إِقَاَمِتكُْم َوِمْن َواللَُّه جََعلَ لَكُْم مِّن ُبيُوِتكُْم َسكَناً َوجََعلَ لَكُْم مِّن ُجلُوِد اَألْنَعامِ ُبيُوتاً َتْسَتِخفُّوَن{ 
  }أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها َوأَشَْعارَِهآ أَثَاثاً َوَمَتاعاً إِلَى ِحنيٍ 

  
  }...َوجََعلَ لَكُْم مِّن ُجلُوِد اَألْنَعامِ{: وقوله

القراءة وخيفّف؛ ألن ثانيه عني، والظعن يثقّل ىف . يعىن الفَساطيط للسفر، وبيوَت العرب الىت من الصوف والشعر



  :أنشدىن بعض العرب. والعرب تفعل ذلك مبا كان ثانيه أحد الستة األحرف مثل الشعر والبحر والنهر
  وإن ُوضِعت بني اجملالس ُشمَّت* له َنَعل ال َتطَّبِى الكلَب رُحيها 

  .ويقال إىل احلني بعد احلني.  أن َيموتوااملتاع إىل حني يقول َيكتفون بأصوافَها إىل} أَثَاثاً َوَمَتاعاً{وقوله 
  
ُم الَْحرَّ َوسََرابِيلَ َتقِيكُم َواللَُّه جََعلَ لَكُْم مِّمَّا َخلََق ِظالَالً َوجََعلَ لَكُْم مَِّن الْجِبَالِ أَكْنَاناً َوجََعلَ لَكُْم َسرَابِيلَ َتِقيكُ{ 

  }َعلَّكُْم ُتْسِلُمونَ َبأَْسكُْم كَذَِلكَ ُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لَ
  

  .}...َسرَابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ{: وقوله
  :كقول الشاعر -واهللا أعلم  -الربد، وهى تقى احلّر والربد، فترك ألن معناه معلوم : ومل يقل

  أريد اخلري أيُّهما يليىن* وما أْدرِى إذا ميَّمت وجهاً 
وبلغنا عن ابن عباس أنه قرأ } لََعلَّكُْم ُتْسِلُمونَ{فهو يتّقى الشّر وقوله يريد أّى اخلري والشر يليىن ألنه إذا أرد اخلري 

  .من اجلراحات) لَعلكم َتْسلَُمونَ(
  
  }َيْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه ثُمَّ ُينِكرُوَنَها َوأَكْثَرُُهُم الْكَاِفُرونَ { 
  

  }...يَْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه{: وقوله
  ).نِْعَمَت اللَِّه( بشفاعة آهلتنا فُيشركون فذلك إنكارهم : اهللا، مث يقولون: م، َمن رزقكم؟ قالوايعىن الكفارَ إذا قيل هل

  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ونَِك فَألْقَْوا إِلَيْهُِم الْقَْولَ إِنَّكُمْ َوإِذَا رَأى الَِّذيَن أَْشَركُواْ ُشرَكَآَءُهْم قَالُواْ رَبََّنا هؤالء ُشرَكَآُؤَنا الَِّذيَن كُنَّا َنْدُعْوا ِمن ُد{ 
  }لَكَاِذُبونَ 

  
  }...فَألْقَْوا إِلَيْهُِم الْقَْولَ{]: قوله[

  .أى مل َنْدعكم إىل عبادتنا} إِنَّكُْم لَكَاِذُبونَ{آهلتهم َردَّت عليهم قوهلم 
  }...فَألْقَْوا إِلَيْهُِم الْقَْولَ إِنَّكُْم لَكَاِذُبونَ{: وقوله
ألقَْو إليهم : ومن فتحها لو مل تكن فيَها الم ىف قوله لكاذبون جعلها تفسرياً للقول. سرت ألهنا من صلة القولفك

وال جيوز إالَّ الكسر عند . ألقيت إليك أنك كاذب: أنكم كاذبون فيكون نصباً لو مل يكن فيَها الم؛ كما تقول
  .ألقيت إليك إّنك لكاذب: دخول الالم، فتقول

  
 أُمَّةٌ ِهَي أَْرَبى ِمْن أُمَّةٍ َتكُونُواْ كَالَِّتي نَقََضْت غَْزلََها ِمن بَْعِد قُوٍَّة أَنكَاثاً تَتَِّخذُونَ أَْيَماَنكُْم َدَخالً َبيَْنكُمْ أَن َتكُونََوالَ { 

  }َتْخَتِلفُونَ  إِنََّما َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه وَلَُيَبيَِّننَّ لَكُمْ َيْوَم الْقَِياَمِة َما كُْنُتْم ِفيِه
  

  :}...َوالَ َتكُوُنواْ كَالَِّتي َنقََضْت غَْزلََها ِمن َبْعِد قُوٍَّة{: وقوله
تَتَِّخذُونَ أَْيمَاَنكُمْ {إهنا َرْيطة : ويقال. كانت تغزل الَغْزل من الصوف فُتربمه مث تأمر جارية هلا بنقضه. من بعد إبرام



  .ةَدغَال وخديع: يقول} َدَخالً َبيَْنكُْم
هى أكثر، ومعناه ال تغدروا بقوم لقلّتهم وكثرتكم أو قلّتكم وكثرهتم، : يقول} أَن َتكُونَ أُمَّةٌ ِهيَ أَْرَبى ِمْن أُمٍَّة{قوله 

ما أظن رجالً يكون : وإن شئت رفعت؛ كما تقول. نصب) أدَْنى(وموضع . وقد غَررمتوهم باألميان فَسكَُنوا إليها ب
ومثله قول اهللا عّز وَجلَّ . امساً) هو(النصب َعلَى الِعَماد، والرفع َعلَى أن جتعل  هو أفضلَ منك وأفضلُ منك،

  .َنْصب، ولو كان رفعا كان صَواباً} َتجِدُوُه ِعْنَد اِهللا ُهَو َخرياً َوأَْعظََم أَْجراً{

  }إِنََّمآ أَنَت ُمفَْترٍ َبلْ أَكْثَُرُهْم الَ َيْعلَُمونَ  َوإِذَا َبدَّلَْنآ آَيةً مَّكَانَ آَيٍة وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما يَُنزِّلُ قَالُواْ{ 
  

  }...وَإِذَا َبدَّلَْنآ آَيةً مَّكَانَ آَيٍة{: وقوله
إمنا يتقوَّله من نفسه ويتعلّمه من عائش مملوٍك كان حلَُويِطب بن : إذا نسخنا آية مكان آية ألَين منها قال املشركون

  .سالمه وكان أعجم، فقال اهللا عز وجلعبد العُّزى كان قد أسلم فحُسن إ
  

  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }ِلَسانٌ عََربِيٌّ مُّبٌِني  َولَقَدْ َنْعلَُم أَنَُّهْم َيقُولُونَ إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشرٌ لَِّسانُ الَِّذي ُيلِْحُدونَ إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهاذَا{ 
  

  }...ي ُيلِْحُدونَ إِلَْيِهلَِّسانُ الَِّذ{: وقوله
  .وََهذَا ِلَسانُ حممد َصلّى اهللا عليه وسلم والقرآن عرّىب: فقال اهللا) أْعجَِمىٌّ(مييلون إليه ويهَوونه 

  
  }لََغفُورٌ رَّحِيٌم ثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َهاَجرُواْ ِمن َبْعِد َما فُِتُنواْ ثُمَّ َجاَهُدواْ َوَصَبرُواْ إِنَّ َربََّك ِمن َبْعدَِها { 
  

  }...ثُمَّ إِنَّ َربَّكَ ِللَِّذيَن َهاَجُرواْ ِمن َبْعِد َما فُِتنُواْ{: وقوله
نزلت ىف َعمَّار بن ياسر وأصحابه الذين ُعذّبوا، حّتى أشرك بعضهم بلسانه وهو مؤمن بقلبه فغفر اهللا . ُعذِّبوا: يقول

  .بعد الفَعلة} لََغفُوٌر رَّحِيٌمإِنَّ َربََّك ِمن َبْعِدَها {هلم، فذلك قوله 
  
أَنُْعمِ اللَِّه فَأَذَاقََها اللَُّه لَِباسَ َوضََرَب اللَُّه َمثَالً قَْرَيةً كَاَنْت آِمَنةً مُّطَْمِئنَّةً يَأِْتيَها رِْزقَُها رَغَداً مِّن كُلِّ َمكَاٍن فَكَفََرْت بِ{ 

  }الْجُوعِ َوالَْخْوفِ بَِما كَاُنواْ َيْصَنُعونَ 
  

  }...قَْرَيةً كَاَنْت آِمَنةً مُّطَْمِئنَّةً{: وقوله

ال تنتقل كما تنتجِع العرب اِخلْصب ): مُّطَْمِئنَّةً(كانوا يتغاورون : يعىن مكَّة أهنا كانت ال ُيغار عليها كما تفعل العرب
  .بالنُّقْلة
منه قوله . ومثله ىف القرآن كثري} انُواْ َيْصَنُعونَبَِما كَ{مث قال } فَكَفََرْت{من كلّ ناحية : }مِّن كُلِّ َمكَاٍن{وقوله 

فإمنا يعىن ) قائلة(ذهب إىل الرجال، وإذا قال ) قائلون(فإذا قال . قائلة: ومل يقل} فََجاَءَها َبأْسَُنا َبيَاتاً أَوُُهْم قاِئلونَ{
  .}ذَاقَْتفحاَسْبَناَها ِحسَاباً شدِيداً وَعذّْبَناَها َعذَابا ُنكْراً فَ{أهلها، وقوله 



واخلوف ُبُعوث رسول . ابُتلو باجلوع سبع سنني حىت أكلوا العظام احملرقة واِجلَيف} لَِباسَ الْجُوعِ َوالَْخْوِف{وقوله 
قال . مث إن النىب صلَّي اهللا عليه وسلم َرقَّ هلم فحمل إليهم الطعام وهم مشركون. اهللا صلّى اهللا عليه وسلم وسراياه

  .}وَاْشكُُروا{وا اهللا عز وجل هلم، كُلُ
  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ن َبْعِدَها لََغفُوٌر رَِّحيٌم ثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َعِملُواْ السُّوَء بَِجهَالٍَة ثُمَّ َتابُواْ ِمن َبْعِد ذَِلَك وَأَصْلَُحواْ إِنَّ رَبََّك ِم{ 
  

  }...بَِجَهالٍَةلِلَِّذيَن َعِملُواْ السُّوَء {: وقوله
  .كلّ من عمل سوءا فهو َجاهل إذا عمله

  
  }إِنَّ إِْبَراِهيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ِللَِّه َحنِيفاً َولَمْ َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني { 
  

  }...أُمَّةً قَانِتاً{: وقوله
  .َمْعلَماً للخري

  
  }ِه َوإِنَّ َربَّكَ لََيْحكُُم َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَانُواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنََّما ُجِعلَ السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُواْ ِفي{ 
  

  }...إِنََّما جُِعلَ السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُواْ ِفيِه{: وقوله

يوم السبت، فرغ اهللا فيه من ال، بل : تفّرغوا هللا يوم اجلمعة فال تعملوا فيه شيئاً، فقالوا: أَتى موسى أصحابه فقال
ال يكون عيدهم بعد عيدنا : وأَتى عيسى النصارى باجلمعة أيضاً فقالوا. َخلْق السموات واألرض، فُشّدد عليهم فيه

  ).إمنا جََعل السبَت نصباً، أى جعل اهللا تبارك وتعاىل(فذلك اختالفهم وتقرأ . فصاروا إىل األَحد
  

  )النحل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ بِِمثْلِ َما ُعوِقْبُتمْ بِِه َولَِئن َصَبرُْتْم لَُهَو َخْيٌر لِّلصَّابِريَن { 
  

  }...َوإِنْ َعاقَبُْتْم فََعاِقُبواْ بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه{: وقوله
ألمثّلَنَّ بسبعني شيخاً من قريش : نىب صلى اهللا َعليه وسلمملّا َمثَّل املشركون حبمزة يوم أُُحد فقال ال) نزلت ىف محزة(

َولَِئن َصَبرُْتْم لَُهوَ َخْيرٌ {مث أمره بالصرب فقال } َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه{فأنزل اهللا عز وجل 
  .مث أمره بالصرب عزماً} لِّلصَّابِريَن

  
  }َك إِالَّ بِاللَِّه َوالَ َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َوالَ َتُك ِفي َضْيقٍ مِّمَّا َيْمكُُرونَ وَاْصبِْر َوَما َصْبُر{ 
  

  }...وَاصْبِْر َوَما صَْبُرَك إِالَّ بِاللَِّه{: وقوله
ثل الدار فالضَّيق َما َضاق عنه صدرك، والضِّيق ما يكون ىف الذى يّتسع؛ م} َوالَ َتُك ِفي َضْيقٍ مِّمَّا َيْمكُُرونَ{وقوله 



أحدمها أن يكون مجعاً واحدته َضْيقة : َوالثوب وأشباه ذلك إذا رأيت الضَّْيق وقع ىف موقع الضِّيق كان على وجهني
  :كما قال

  *كََشف الضْيقة َعنا وفََسْح * 
  .والوجه اآلخر أن يراد به شىء َضيِّق فيكون خمففاً، وأصله التشديد مثل َهْين ولَْين تريد هيِّن لَّين

  
  ملعاين الواردة يف آيات ا

  )اإلسراء ( سورة 

لَهُ ِلنُرَِيُه ِمْن آَياتَِنآ إِنَّهُ سُْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً مَِّن الَْمْسجِِد الَْحَرامِ إِلَى الَْمْسجِِد اَألقَْصى الَِّذي َباَركَْنا َحْو{ 
  }ُهَو السَِّميعُ الَبِصُري 

  
  }...ِذي أَْسَرى بَِعْبِدهِ لَْيالً مَِّن الَْمْسجِدِ الْحََرامُِسْبَحانَ الَّ{: قوله

  .بالثمار واألهنار} الَِّذي َباَركَْنا حَْولَُه{بيت املَقِْدس : }إِلَى الَْمْسجِِد اَألقَْصى{احلََرم كلّه َمْسجد، يعىن َمكّة َوَحرَمها 
وأُرِى األَنبياء . عليه وسلَم حني أَسرى به ليُريه تلك الليلة العجائبيعىن النىبّ صلى اهللا } ِلُنرَِيُه ِمْن آيَاِتنَآ{: وقوله

مىت : فإنّ لنا إِبال ىف طريق الشأم فأخبِرنا بأمرها، فأخربهم بآيات وعالمَات، فقالوا: حّتى وصفهم ألهل مكَّة، فقالوا
فغدَوا . عرف هبا ِصدقه ِمن كذبههذه عالمات ن: فقالوا. يوم كذا مع طلوع الشمس يقُدمها مجل أَورق: فقال. تقَدُم

هذه واهللا الِعري يقُدمَها : وقال آخر. هذه واهللا الشمُس قد َشَرقت ومل يأِت: من وراء الَعقبة يستقبلوهنَا، فقال قائل
  .مث مل يؤمنوا. َجمل أورق كما قال حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
  }بَنِي إِْسرَائِيلَ أَالَّ تَتَِّخذُواْ ِمن ُدونِي َوكِيالً َوآَتيَْنآ ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلَْناُه ُهًدى لِّ{ 
  

  }...أَالَّ تَتَِّخذُواْ ِمن ُدونِي َوِكيالً{: وقوله
  .كافياً: َربّا، ويقال: يقال

  
  }ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ إِنَُّه كَانَ َعْبداً َشكُوراً { 
  

  }...ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملَْنا{: وقوله
  .يا ذُّرّية َمْن محلنا مع نوح، يعىن ىف أصالب الرجال وأرحام النساء مَّمن مل ُيْخلَق: صوبة على النداَء ناداهممن
  

  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

فَإِذَا َجآَء َوْعُد أُوالُهَما َبَعثَْنا * ُعلُّواً كَبِرياً  َوقََضيَْنآ إِلَى بَنِي إِْسرَائِيلَ ِفي الِْكتَابِ لَتُفِْسُدنَّ ِفي اَألْرضِ مَرََّتْينِ َولََتْعلُنَّ{ 
  }َعلَْيكُْم ِعَباداً لََّنآ أُوِْلي بَأْسٍ َشِديٍد فََجاسُواْ ِخالَلَ الدِّيَارِ َوكَانَ َوْعداً مَّفْعُوالً 



  
  }...َوقَضَْيَنآ إِلَى َبنِي إِسَْراِئيلَ{: وقوله

  .أعلمناهم أهنم سُيفسدون َمرََّتْين
يعىن } َبَعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباداً لَّنَآ{عقوبة أوىل املرَّتني، وهو أول الفسادين : يقول} ...فَإِذَا َجآَء َوْعُد أُوالُهَما{: وقوله

  .ُبخَْتَنصَّر فَسَبى وقََتل
وا أيضاً باحلاء ىف ذلك ىف َمْعىن أخذوا وحاس) فجاُسوا(قتلوكم بني بيوتكم : يعىن} فََجاسُواْ ِخالَلَ الدِّيَارِ{: وقوله
  .املعىن

  
  }ثُمَّ َردَْدَنا لَكُُم الْكَرَّةَ َعلَْيهِْم َوأَْمَددَْناكُم بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر َنِفرياً { 
  

  }...ثُمَّ رََدْدَنا لَكُُم الْكَرَّةَ َعلَْيهِْم{: وقوله
وجلّ على ُبْختََنصَّر فقتله وأعاد اُهللا إِليهم ُملكهم وأْمرهم، فعاشوا، مث  يعىن على ُبخَْتَنصَّر َجاء رجل بعثه اهللا عّز

  .أفسدُوا وهو آِخر الفساَدين
  
جَِد كََما  َوِلَيْدُخلُواْ الَْمْسإِنْ أَْحسَْنُتْم أَْحسَْنُتْم َألْنفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها فَإِذَا َجآَء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُءواْ ُوُجوَهكُْم{ 

  }َدَخلُوُه أَوَّلَ مَرٍَّة َوِليَُتبُِّرواْ َما َعلَْواْ تَْتبِرياً 
  

  }...فَإِذَا َجآَء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُءواْ ُوُجوَهكُْم{: وقوله

. ياءفإذا جاء عد اآلخرة بعثناهم ليُسوَء اُهللا وجوهكم ملن قرأ بال: يقال. ؟ ففيه وجهان)إذا(أين جواب : يقول القاِئل
ولو . بالتخفيف يعىن النون) ِلَنُسوءنْ ُوُجوَهكُْم(وقرأها أَبّى بن كعب ب . وقد يكون ليسوء العذاُب وجوهكم

تقول إذا أتيتىن ألُسوءَنََّك ويكون دخول الواو فيَما بعد . جعلتها مفتوحة الالم كانت َجوَاباً إلذا بال ضمري فعل
نُرِيه امللكوت، كذلك } إبراهيَم َملَكُوَت السََّموَاِت واَألرض ولَِيكُونَ منَوكَذَِلكَ ُنرِى {مبنزلة قوله } لنسوءن{

  .الذين يدخلون) لُِيسوُءوا ُوُجوَهكُم(تضمر هلا فعال بعدَها، وقد قُرئت } ولَيْدُخلُوا{الواو ىف 
  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

وأَنَّ الَِّذينَ * َي أَقَْوُم َوُيَبشِّرُ الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم أَْجراً كَبِرياً إِنَّ َهاذَا الْقُْرآنَ يَِْهِدي ِللَِّتي ِه{ 
  }الَ ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة أَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً 

  
  .}...إِنَّ هَاذَا الْقُْرآنَ يَِْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم{: وقوله

  .يقول لشهادة أن ال إله إال اهللا
وجيوز أن يكون املؤمنون ُبشروا أيضاً بقوله } أَنَّ لَُهْم أَْجراً كَبِرياً{أُوقعت البشارة َعلى قوله } َويَُبشُِّر الُْمْؤِمنَِني{
َبّشرت عبداهللا بأنه سُيعطَى : الكالم َيحتَمل أن تقول ألن} ...وأَنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة أَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً{

ويبّشر الذين ال يؤمنون باآلخرة أنا أعتدَنا هلم َعذاباً أليماً، وإن مل ُيوقع التبشري عليهم . وأن عدّوه سُيمنَع، ويكون



معىن بشّرت الناس أَن فيكون مبنزلة قولك ىف الكالم َبّشرت أَن الغيث آٍت فيه ) أنَّ(كما أوقعه على املؤمنني قبل 
  .صلح ذلك ومل أمسع أحداً قرأ به} وإِنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخرَِة{ولو اْستأنفت . الغيث آٍت وإن مل تذكرهم

  }َوَيْدُع اإلِْنَسانُ بِالشَّرِّ ُدَعآَءُه بِالَْخْيرِ َوكَانَ اإلِْنَسانُ َعجُوالً { 
  

  }...وََيْدُع اِإلْنَسانُ{: وقوله
ومثلها . حذفت الواو منها ىف اللفظ ومل ُتحذف ىف املعىن؛ ألهنا ىف موضع رفع، فكان حذفها باستقباهلا الالم السَّاكنة

 ولو كُنَّ} فََما ُتْغنِ النُّذُُر{وقوله } َيْوَم ُينَاِد املَُناِد{وقوله } َوَسْوَف يُْؤِت اللُّه املُْؤِمنَِني{وكذلك } سََنْدُع الزَّبَانِيَةَ{
  :قال الشاعر. وهذا من كالم العرب. بالياء والواو كان صَواباً

  ُجوداً وأخرى ُتْعِط بالسيف الدَّما* كفاك كفٌّ ما ُتليق درمها 
  :وقال بعض األنصار

  ولقد ُتْخفِ ِشيمىت إْعسَارِى* ليس ختفى بشَارتى قَْدر يومٍ 
يريد كدعائهِ باخلري ىف الرغبة إىل اهللا عزَّ وَجل فيما ال حيّب الداعى } ْيرِوََيْدُع اِإلْنَسانُ بِالشَّرِّ ُدَعآَءهُ بِالَْخ{: وقوله

  .فذلك أْيضاً من نَِعم اهللا عّز وجلَّ عليه. إجابته، كدعائه على ولده فال يستجاب له ىف الشّر وقد دعا به
  
َجَعلَْنآ آَيةَ النَّهَارِ ُمْبصَِرةً ِلَتْبَتغُواْ فَْضالً مِّن رَّبِّكُْم َوِلَتْعلَُمواْ َعَدَد َوَجَعلَْنا الْلَّْيلَ وَالنََّهاَر آَيَتْينِ فََمَحوَْنآ آَيةَ الْلَّْيلِ َو{ 

  }السِّنَِني َوالِْحَساَب وَكُلَّ َشْيٍء فَصَّلْنَاُه َتفِْصيالً 
  

  }...فََمحَْوَنآ آَيةَ الْلَّْيلِ{: وقوله
 ِمْنَدل بن علّى عن داود بن أىب هند عن أىب حرب بن أىب األسود حدَّثنا حممد بن اجلَْهم قال حدثنا الفراء قال حدثىن
  .هو اللَّطْخ الذى ىف القمر: الدِّيلى رفعه إىل َعلّى بن أىب طالب رمحه اهللا قال

  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }ْوَم الِْقَياَمِة ِكتَاباً َيلْقَاُه مَْنُشوراً َوكُلَّ إِْنَسانٍ أَلْزَْمَناُه طَآئَِرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنخْرُِج لَُه َي{ 
  

  }...وَكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزْمنَاُه طَآِئَرُه{: وقوله

: قَرأَها حيىي بن َوثّاب بالنون وقَرأها غريه بالياء مفتوحة) َوُنْخرُِج لَُه(وهو عمله، إن خرياً فخرياً وإن شّرا فشّرا 
. وُيخرِح له عمله كتاباً: معناه) له ِكتاباً... وُيخرِج(وقَرأ أبوجعفر املدىنُّ . د واحلََسنطائره، منهم جماه) وََيْخُرُج لَُه(

  .وكلٌّ حسن
  
  }اقَْرأْ كَِتاَبَك كَفَى بِنَفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيباً { 
  

  :}...اقَْرأْ ِكتَاَبَك{: وقوله
فَأَمَّا الِذيَن {ومثل قوله } قُوُم السَّاَعةُ أْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَوَيْوَم َت{مثل قوله . مضمرة) ُيقَال( -واهللا أعلم  -فيها 



  .أكفرمت: فيقال: -واهللا أعلم  -املعىن } اْسوَدَّْت ُوجوهُُهْم أَكَفَْرُتْم
  }...كَفَى بَِنفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحسِيباً{: قوله

فلو ألقيت الباء كان احلرف } كَفَى بِنَفِْسَك الَْيْوَم{و  }وكفى باهللا} {وكَفَى برّبك{وكلّ ما ىف القرآن مْن قوله 
  :مرفوعاً؛ كما قال الشاعر

  كفى اهلَْدُى َعمَّا غَيَّب املرُء ُمخبِرا* وخيربىن عن غائب املَْرء َهْدُيه 
وأكرِم به رجالً، كفاَك به وهناَك به : وإمنا جيوز دخول الَباء ىف املرفوع إذا كان ُيمدح به صَاحُبه؛ أال ترى أنك تقول

ولو مل يكن مدحاً أو ذّما مل جيز دخوهلا؛ . وبِئس به رجال، ونعم به رجال، وطاب بطعامك طعاماً، وَجاد بثوبك ثوباً
قام بأخيك وال قََعد بأخيك؛ إالَّ أن يُريد قام : قاَم أخوَك أو قعد أخوك ال جيوز له أن يقول: أال ترى أن الذى يقول

  .به غريه وقَعد به
  
  }ا َتدِْمرياً َوإِذَآ أَرَْدَنآ أَن نُّْهِلَك قَْرَيةً أََمْرَنا ُمْتَرفِيَها فَفََسقُواْ ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ فََدمَّرَْناَه {

  
  }...أََمْرَنا مُْتَرِفيَها{: وقوله

ثنا الفراء قال حّدثىن سفيان بن خفيفة حدَّثنا حممد قال حدَّ} أََمْرنا{قرأ األْعَمش ا وعاصم ورجال من أهل املدينه 
أى إن املترف } فَفََسقُوا{بالطاعة } أَمَْرَنا ُمْتَرِفيهَا{وفّسر بعضهم . خفيفة} أمَْرنا{ُعَيينة عن ُحَميد األعرج عن جماهد 
وروى } ناآَمر{وقرأ احلسن ) بعثنا فيها أكابر جمرميها(وقى قراءة أَُبىّ بن كعب . إذا أُِمر بالطاعة خالف إىل الفسوق

وقرأ أبو العالية . أكثرنا: باملّد) آمرنا(ومعىن . وال ندرى أهنا ُحِفظت عنه ألنا ال نعرف معناها ها هنا} أَمِْرنا{عنه 
  .سلَّطنا رؤساءها فَفََسقوا فيها: وهو موافق لتفسري ابن عباس، وذلك أنه قال) أمَّرنا مُْتَرفيها(الرياحى 

  )اإلسراء  (املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }ذُْموماً مَّْدُحوراً مَّن كَانَ ُيرِيُد الْعَاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشآُء ِلَمن نُّرِيدُ ثُمَّ َجَعلَْنا لَُه َجهَنََّم َيْصالَها َم{ 
  

  }...َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشآُء ِلَمن نُّرِيُد{: وقوله
  .أى ذلك ِمنا ملن نريد

  
  }نُِّمدُّ هؤالء َوهؤالء ِمْن َعطَآِء َربَِّك َوَما كَانَ َعطَآُء رَبَِّك َمْحظُوراً كُالًّ { 
  

  }...كُالًّ نُِّمدُّ هؤالء{: وقوله
  .أوقعت عليهما ُنمّد أى مندهم مجيعاً؛ أى نرزق املؤمن والكافر من َعطَاء َرّبك

  
َواِلَدْينِ إِْحَساناً إِمَّا َيْبلَُغنَّ ِعنَدَك الْكَِبَر أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما فَالَ تَقُل لَُّهَمآ أُفٍّ َوقََضى َربُّكَ أَالَّ تَْعُبدُواْ إِالَّ إِيَّاُه َوبِالْ{ 

  }َوالَ َتْنَهْرُهَما وَقُل لَُّهَما قَْوالً كَرِمياً 
  

  }...َوقََضى رَبَُّك أَالَّ َتعُْبُدواْ{: وقوله



والعرب . التصقت واوَها) وََوصَّى(وقال ابن عباس هى ) أَْوصى َربُّكَو(أمر ربك وهى ىف قراءة عبداهللا : كقولك
  .تقول تركته يقضى أمور الناس أى يأمر فيها فينفُذ أمره

. والعرب تقول أُوصيك به خرياً، وآمرك به خرياً. وأوصى بالوالدين إحَساناً: معناه} َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحسَاناً{وقوله 
  :فتوصل اخلري بالوصيَّة وباألمر، قال الشاعر) أنْ(فعل به مث حتذف آمرك أن ت: وكان معناه

  ومن أىب َدمهاء إذ يوصينَا* عجبُت من َدْهماء إذ تشكُوَنا 
  *خرياً هبا كأننا جافونا * 

أََحُدُهَما أَوْ {مث قال  فإنه ثّنى ألن الوالدين قد ذُكِرا قبله فصار الفعل َعلَى عددمها،} إِمَّا َيْبلَُغنَّ ِعنَدَك الْكَِبَر{: وقوله
الَِهَيةً قُلُوبُُهْم {وكذلك قوله } كَِثٌري ِمْنُهْم{: مث استأنف فقال} مثَّ عموا وَصمُّوا{على االئتناف كقوله } ِكالَُهَما

} َيْبلَُغّن{جعلت } إِمَّا َيْبلَُغنَّ ِعنَدَك الِْكَبَر{وقد قرأها ناس كثري } الذين ظَلَُموا{: مث استأنف فقال} وأَسرُّوا النَّْجوى
  .فَكرَّرت ب فكرت عليه كالمها. فعال ألحدمها

فالذين ) أُفٍّ(وقرأ العواّم . خفضاً بغري نون) أُفِّ(قرأها عاصم بن أىب النَُّجود واألعمش } فَالَ تَقُل لَّهَُمآ أُفٍّ{وقوله 
من ذلك قول . ه كما ُتخفض األصواتخفضوا ونوَّنوا ذهبوا إىل أهنا صوت ال ُيعرف معناه إالّ بالنطق به فخفضو

والذين مل ينّونوا وخفضوا . َسمعت ِتغٍ ِتغٍ لصوت الضحك: مسعت طاقٍ طاقٍ لصوت الضرب، ويقولون: العرب
أّف على ثالثة أحرف، وأكثر األْصوات إمنا يكون َعلَى َحرفني مثل َصْه ومثل َيغْ وَمْه، فذلك الذى ُيخفض : قالوا

: ولسنا مبضطرين إىل حركة الثاىن من األدوات وأشباِهها فُيْخفََض فخفض بالنون. حرك األوَّلوُيَنوَّن فيه ألنه مت
ويدلّ َعلَى ذلك أنَّ بعض العرب قد رفعها فيقول أفُّ . وشّبهت أفَّ بقولك ُمدَّ وُردَّ إذْ كانت على ثالثة أحرف

  :ومثله قول الراجز. لك
  رأسَها بالنَْغض وَحرَّكت ىل* سألُتها الوصلَ فقالت ِمضَّ 

. إالّ ِمّضا يوقع عليَها الفعل: وبعضهم) مضِّ وِمضُّ(َما علّمك أهلُك إال : يقوهلا بأضراسه، ويقال) ال(كقول القائل 
ثبت ىف ب والنصب ] والنصب[ال تقولن له أُفّا وال تُفّا ُيجعل كاالسم فيصيبه اخلفض الرفع : وقد قال بعض العرب

وقد قال الشاعر . أفِّ أفِّ: َجَعل يتأفّف من ريح وجدها، معناه يقول: والعرب تقول. ُردَّبال نون جيوز كما قالوا 
  :فيما ُنّون

  َوَما بالُ تكليم الديار البالقع* وقفنا فقلنا إِيِه عن أّم ساملٍ 
  :الشاعر جَْيرِ ال أفعل ذلك، وقد قال: فحذف النون ألهنا كاألداة، إذا كانت على ثالثة أحرف، ُشبِّهت بقوهلم

  أََجلْ َجْيرِ إِن كَانت أُبيحت َدَعاثرُْه* فقُلْن َعلَى الِفردوس أوَّلُ مشرب 
  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َواخِْفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوقُل رَّبِّ اْرَحْمُهَما كََما رَبََّيانِي َصغِرياً { 
  

  }...لَُهَما جََناَح الذُّلِّوَاْخِفضْ {: وقوله
حّدثنا الفراء قال حدَّثىن ُهشَيم عن أىب بشر جعفر بن إياس عن َسعِيد بن : حدثنا حممد قال. بالضّم قرأها العواّم

حدثنا الفراء وحدثىن احلَكَم بن ظَُهري عن عاصم بن أىب : قال. بالكسر) وَاْخِفْض لَُهَما َجنَاح الذِّلّ(ُجَبري أنه قرأ 
وَالذُلّ مَن الذلّة . قرأَها عاصم بالضّم: فسألت أبا بكر عنها فقال: قال أبو زكريا. بالكسر) الذِّلّ(ُجود أنه قرأها النَّ



: تقول. أن يتذلّل وليَس بذليل ىف اِخللْقة، والذِّلَّة والذُّلّ مصدُر الذليل والذِّلّ مصدر للذلول؛ مثل الدابَّة واألرض
  .لُول، وأرض ذَلُول بيِّنة الذِّلَّجَملٌ ذَلُول، ودابَّة ذَ

  
  }َوإِمَّا تُْعرَِضنَّ َعنُْهُم اْبتَِغآَء َرْحَمٍة مِّن رَّبَِّك تَْرُجوَها فَقُل لَُّهْم قَْوالً مَّْيُسوراً { 
  

  }...َوإِمَّا ُتعْرَِضنَّ َعْنُهُم اْبتَِغآَء َرْحَمٍة مِّن رَّبَِّك{: وقوله

قوال : م من احملتاجني يسألونك فأَعرضت ألنه ال شىء عندك تعطيهم فقل هلمإذا أَتتك قرابتك أو سواه: يقول
والعرب تقول . مث هناه أَن يعطى كلّ ما عنده حىت اليبقى َمْحسوراً ال شىء عنده. ِعْدهم ِعدة َحَسنةً: مْيُسوراً، يقول

َيْنقَِلْب إلْيكَ الَبَصُر َخاِسئاً {: وقوله. ريهاهو حمسور إذا انقطع سَريه وَحسرت الدابَّةَ إذا ِسْرهتا َحىت ينقطع س: للبعري
  .حيَسر عند أقصر بلوغ املنظر} وهو َحسٌِري

  
  }َوالَ َتقُْتلُواْ أَْوالَدكُْم َخْشَيةَ إِْمالقٍ نَّْحُن َنْرُزقُُهْم وَإِيَّاكُم إنَّ قَْتلَُهْم كَانَ ِخطْئاً كَبِرياً { 
  

  }...خِطْئاً كَبِرياً{: وقوله
وقد . وكأنَّ اخلِطْأَ اإلمث. وكلٌّ صواب. قََصر ومهز} خَطَأْ كَبرياً{وقرأ أبو جعفر املدىنّ . ن َخطَاًء كبرياً باملّدوقرأ احلس

ُهْم أُوالََء {ومثله قراءة من قرأ . ِقْتب وقََتب، وِحذٌُر وَحذٌَر، ونِْجٌس وَنَجٌس: كما قالوا. يكون ىف معىن َخطَأ بالقصر
  .}رِىإِثْ{و } َعلَى أَثَرِى

  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
طَاناً فَالَ ُيْسرِف فِّي الْقَْتلِ إِنَُّه كَانَ َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِاحلَقِّ َوَمن قُِتلَ َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلَْنا ِلوَِليِِّه ُسلْ{ 

  }َمْنُصوراً 
  

  }...ِتلَ َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلَْنا لَِوِليِِّه ُسلْطَاناًَوَمن قُ{: وقوله
فمن قال بالياء ذهب إىل الوىلّ . فقرئتِ بالّتاء والَياء} فَالَ ُيْسرِف فِّي الْقَْتلِ{: مث قال. ىف االقتصاص أو قبول الدِّيَة

اء قال وحدَّثىن غري واحد، منهم ِمْندل حدَّثنا القر: قال. يقول فال يسرف لوىلُّ ىف القتل. أى ال يقتلنَّ غري قاتله
وىف قراءة أَُبّى . بالتاء} فَالَ ُتْسرِف{َيفة بن اليمان أنه قرا  وجرير وقيس عن مغرية عن إِبراهيم عن أىب معمر عن ُحذ

  ).فالَ ُيْسرِفوا ىفِ القتل(

وقد . إن دم املقتول كان منصوراً ألنه ظُِلم. لدمويقال اهلاء ل. إن وليَّه كان منصوراً: يقال} إِنَُّه كَانَ َمْنصُوراً{وقوله 
  .تكون اهلاء للمقتول نفِسه، وتكون للقتل ألنه فعل فيجرى جمرى الدم واهللا أعلم بصواب ذلك

  
  }الْعَْهَد كَانَ َمْسؤُوالً  َوالَ َتقَْرُبواْ مَالَ الَْيتِيمِ إِالَّ بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُواْ بِالَْعْهِد إِنَّ{ 
  

  }...َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه{: وقوله



ما . األُشّد: حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال وحدثىن ِحبَّان بن َعلَّى عن الكلّىب عن اىب صاحل عن ابن عّباس قال
  .بني مثاىنَ َعْشرة إِىل ثالثني

  
  }نَّ السَّْمَع وَالَْبَصَر وَالْفَُؤاَد كُلُّ أُوالِئَك كَانَ َعْنُه َمْسؤُوالً َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِ{ 
  

  }...َوالَ َتقُْف{: وقوله
والعرب تقول ) َوالَ َتقَْف(وبعضهم قال } َوالَ َتقُْف{أكثر القراء جيعلوهنا من قفوت، فتحرَّك الفاء إىل الواو، فتقول 

وهو كثري، منه . وَيْعتمى وقاع اجلملُ الناقةَ وقعا إذا ركبها، وعاث َوَعثَى من الفسادومثله يَْعتام . قُفْت أثره وقَفَوته
اجتحى مَاله واللغة الفاشية اجتاح : وَسمعُت بعض قَُضاعة يقول. شاُك السالح وشاكى السالح، وُجرف هاٌر وهارٍ

  :وقد قال الشاعر. ماله
  اقىلعاقَك من دعاء النِّيب َع* ولو أىن رأيتك من بعيد 

  عائق: يريد
  وما هى َوْيَب غَريَِك بالعََناق* َحسِبت ُبَغام راحلىت َعَناقاً 

  
  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }كُلُّ ذاِلَك كَانَ َسيِّئُُه ِعْنَد رَبَِّك َمكُْروهاً { 
  

  }...كُلُّ ذاِلَك كَانَ سَيِّئُُه ِعْنَد َربَِّك َمكُْروهاً{: وقوله
  )كَانَ سَيِّئةً ِعْنَد َربَِّك َمكُْروهاً(ض أهل احلجاز وقرأ بع

َتفْقَُهونَ َتسْبِيَحُهْم إِنَّهُ ُتَسبِّحُ لَُه السََّماوَاُت السَّْبُع َواَألْرُض َوَمن ِفيهِنَّ َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ ُيسَبُِّح بَِحْمِدِه َولَاِكن الَّ { 
  }كَانَ َحِليماً غَفُوراً 

  
  }...ُح لَهُ السََّماوَاُت السَّْبُعُتسَبِّ{:وقوله

ولو . فهذا يقوِّى الذين قرءوا بالتاء) سَبَّحْت له السموات السبع(وهى ىف قراءة عبداهللا . أكثر القراء على التاء
  .}َيكُاد{و } َتكَاُد السَّمََواْت{قرئت بالياء لكان صواباً؛ كما قرءوا 

لَّ العدد من املؤّنث واملذكر كانت الياء فيه أْحَسن من التاء قال اهللا َعّز وإمنا َحُسنت الياء ألنه عدد قليل، وإذا ق
. فجاء بالتذكري} فإذا اْنسَلََخ األْشُهرُ احلُُرُم{، وقال ىف املذكَّر }َوقَالَ نِْسَوةٌ ِفى املَدِيَِنِة{َوَجلَّ ىف املؤّنث القليل 

فإذا تقّدم الفعل سقطت النون من آخره . النسوة يقمن ب: الوذلك أن أوَّل فعل املؤنث إذا قلَّ يكون بالَياء، فيق
) هذه(فأنَّث لتأنيث ) هذه(ألن االسم ظاهر فثبت الفعل من أّوله على الياء، ومن أّنث ذهب إىل أن اجلمع يقع عليه 

حدثىن : قالحدّثنا حممد قال حدثنا الفراء . هذه الرجال، وهذه النساء: واملذكر فيه كاملؤّنث؛ أال ترى أنك تقول
كل َتْسبيح ىف القرآن فهو صالة، وكلّ سلطان ُحجّة، : قيس بن الربيع عن َعّمار الُدهْنِّى عن سعيد بن ُجَبري قال

  .}َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ ُيسَبُِّح بَِحْمدِِه{هذا لقوله 
  .طَامالتراب ال واحد له، مبنزلة الُدقَاق واحلُ: الرُّفَات: }ِعظَاماً َوُرفَاتاً{: وقوله



  
ُضونَ إِلَْيَك ُرؤُوَسُهمْ أَْو َخلْقاً مِّمَّا َيكُْبُر ِفي ُصُدورِكُْم فََسَيقُولُونَ َمن ُيِعيُدَنا قُلِ الَِّذي فَطََركُمْ أَوَّلَ َمرٍَّة فََسُيْنِغ{ 

  }َوَيقُولُونَ مََتى ُهَو قُلْ َعَسى أَن َيكُونَ قَرِيباً 
  

  }...ُبُر ِفي ُصدُورِكُْمأَوْ َخلْقاً مِّمَّا َيكْ{: وقوله

أَْو َخلْقاً مِّمَّا َيكُْبُر ِفي {أرأيت لو كُّنا املوَت من مييتنا؟ فأنز اهللا َعز وَجل : قالوا للنىبّ صلى اهللا َعلَْيه وسلم
  .يعىن املوت نفَسه أى لبعث اهللا عليكم من مييتكم} ُصدُورِكُْم

وأرانا ذلك أبو زكريا فقال . ل أَنغض رأَسه أى َحّركه إىل فوق وإىل أسْفليقا} فََسُينِْغُضونَ إِلَْيكَ ُرُؤوسَُهْم{وقوله 
. قيل نََغضت ِسّنه: والِثنيَّة إذا حتركَت. والرأس َينَْغض وَينِْغض. برأسه، فألصقه َحبلْقه مث رفعه كأنه ينظر إىل السَّقف

  .وإمنا يسمى الظليم َنْغضا ألنه إذا عّجل مشيه ارتفع واخنفض
  .يعىن البعث} َيقُولُونَ َمَتى هَُوَو{: وقوله

  
  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }رَّبُّكُمْ أَْعلَُم بِكُْم إِن َيَشأْ يَْرَحْمكُْم أَْو إِن َيَشأْ يَُعذِّْبكُْم َوَمآ أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َوكِيالً { 
  

  }...َوَمآ أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َوكِيالً{: وقوله
  .حافظاً ورَبَّا: يقول

  
  }وَد َزُبوراً َورَبَُّك أَْعلَُم بَِمْن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َولَقَْد فَضَّلَْنا بَْعَض النَّبِيَِّني َعلَى َبْعضٍ وَآَتْيَنا َداُو{ 
  

  }...َزُبوراً{: وقوله
  .وقرأ محزة بالضّم. القرآن بالفتح ىف كلّ} َزبُوراً{قال الفراء وحدثىن أبو بكر قال كان َعاصم يقرأ 

  
 َعذَاَبُه إِنَّ َعذَاَب َربَِّك كَانَ أُولَاِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى َربِّهُِم الَْوِسيلَةَ أَيُُّهْم أَقَْرُب َوَيْرُجونَ َرْحَمَتُه وََيَخافُونَ{ 

  }َمْحذُوراً 
  

  }...ونَ إِلَى َربِّهُِم الَْوِسيلَةَأُولَاِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغ{: وقوله
ف . يبتغون إىل اهللا) َيْدعوهنم(يعىن اجلنَّ الذين } أُولَاِئَك{فقال اهللا عز وجل . يعىن اجلنَّ الذين كانت خَُزاعة تعبدهم

  .فعل للجنِّ به ارتفعوا} يَْبَتُغونَ{و . فعل للذين يعبدوهنم} َيْدُعونَ{
  )اإلسراء  (املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ي الِْكتَابِ َمْسطُوراً َوإِن مِّن قَْرَيٍة إِالَّ َنْحُن ُمْهِلكُوَها قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمِة أَْو ُمَعذُِّبوَها َعذَاباً َشدِيداً كَانَ ذاِلك ِف{ 
  



  }...َوإِن مِّن قَْرَيٍة إِالَّ َنْحُن ُمْهِلكُوَها{: وقوله
  .بالسَّيف} باً َشدِيداًأَْو ُمَعذُِّبوَها َعذَا{باملوت 

  
ُمواْ بَِها َوَما نُْرِسلُ بِاآلَياتِ إِالَّ َوَما َمَنَعَنآ أَن نُّْرِسلَ بِاآلَياِت إِالَّ أَن كَذََّب بَِها األَوَّلُونَ َوآَتيَْنا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبصَِرةً فَظَلَ{ 

  }َتخْوِيفاً 
  

  }...اِتَوَما َمَنعََنآ أَن نُّْرِسلَ بِاآلَي{: وقوله
  .ما منعهم اإلميانَ إالّ تكذيُبهم: أنْ ىف َمْوضع رفع؛ كما تقول} إِالَّ أَن كَذََّب{ىف موضع نصب ) أنْ(

  .مثل قول َعنْترة: أراد) َمْبَصرة(ومن قرأ . جعل الفعل هلا} النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً{وقوله 
  *والكفر َمْخَبثَة لنفس املنعم * 

العرب .  فاعل كفَْت من اجلمع والتأنيث، فكانت موّحدة مفتوحة العني، ال جيوز كسرهافإذا وَضْعت َمفْعلة ىف معىن
وإن كان من . فما ورد عليك منه فأخرِجه َعلَى هذه الصورة. َهذا ُعْشب َملَْبَنة َمْسمنة، والولد مَْبخلة َمجْبنة: تقول

) مُبِصرة(ومعىن . َيبة للرجال، وَمْتَيهة، وأشباه ذلكهذا شراب َمبَْولة، وهذا كالم َمْه: تقول. الياء والواو فأظهرمها
  .مضيئاً} َوالنََّهاَرمُْبصِراً{مضيئِة، كما قال اهللا عز وجل 

  
لَْملُْعوَنةَ ِفي القُْرآنِ وَالشَّجََرةَ ا َوإِذْ قُلَْنا لَكَ إِنَّ رَبََّك أََحاطَ بِالنَّاسِ َوَما َجَعلَْنا الرُّؤَيا الَِّتي أََرْينَاَك إِالَّ ِفْتَنةً لِّلنَّاسِ{ 

  }َوُنَخوِّفُُهْم فََما َيزِيُدُهْم إِالَّ طُْغيَاناً كَبِرياً 
  

  }...إِنَّ رَبََّك أََحاطَ بِالنَّاسِ{: وقوله

اإلسراء إال فتنة هلم،  ما أرْينَاك ليلة: يريد} َوَما َجَعلَْنا الرُّؤَيا الَِّتي أََريَْناَك إِالَّ ِفْتَنةً{يعىن أْهل مكةَ أى أنه َسَيفتح لك 
ولو ُرفعت . هى شجرة الزَّقُوم، نصبتها جبعلنا} وَالشََّجَرةَ الَْملُْعونَةَ{. ساحر، وكاهن، وأكثروا: حىت قال بعضهم

  .ومثله ىف الكالم َجعلتك َعاِمالً وزيداً وزيٌد. ُتْتَبع االسم الذى ىف فتنة من الرؤيا كان صواباً
  )اإلسراء ( رة املعاين الواردة يف آيات سو

  }إِالَّ قَِليالً قَالَ أَرَأَْيَتَك َهاذَا الَِّذي كَرَّْمَت َعلَيَّ لَِئْن أَخَّْرَتنِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َألْحتَنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه { 
  

  }...َألْحتَنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه إِالَّ قَِليالً{: وقوله
  .يعىن املعصومني} إِالَّ قَِليالً{ألستولنيَّ عليهم : يقول

  
اَألْوالِد َوِعْدُهْم َوَما َواْسَتفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت ِمنُْهْم بَِصوِْتَك َوأَْجِلْب َعلَْيهِم بَِخْيِلَك َوَرجِِلَك َوشَارِكُْهْم ِفي اَألمَْوالِ َو{ 

  }َيِعدُُهُم الشَّْيطَانُ إِالَّ غُُروراً 
  

  }...وَاْسَتفْزِْز{: وقوله
  .يعىن خيل املشركني ورجالَهم} َوأَْجِلْب َعلَْيهِم بَِخيِْلَك َوَرجِِلَك{بدعائك ) بَِصوِْتَك(فَّ يقول اسَْتِخ



ال َجنَّة : أى قل هلم} َوِعدُْهْم{وقوله . كلّ َمال خالطه حرام فهو ِشْركُُه} َوشَارِكُْهْم ِفي اَألمَْوالِ َواألَْوالِد{وقوله 
  .}َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَانُ إِالَّ غُُروراً{مث قال اهللا تبارك وتعاىل . وال نار

  
ُتْم ثُمَّ الَ َتجُِدواْ لَكُْم َعلَْيَنا بِهِ أَْم أَِمنُْتْم أَن ُيعِيَدكُْم ِفيِه َتاَرةً أُخَْرى فَُيْرِسلَ َعلَْيكُْم قَاصِفاً مَِّن الرِّيحِ فَُيْغرِقَكُم بَِما كَفَْر{ 

  }َتبِيعاً 
  

  }...اْ لَكُْم َعلَْيَنا بِِه َتبِيعاًالَ َتجُِدو{: وقوله
  .فتَبِيع ىف َمعىن تابع. ثائراً وطالباً: يقال

  
  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }لَُمونَ فَِتيالً ُيظَْيْوَم َنْدعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِمامِهِْم فََمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيمِينِِه فَأُْولَاِئَك َيقَْرؤونَ كَِتابَُهْم َوالَ { 
  

  }...َيْوَم َنْدُعواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِمامِهِْم{: وقوله
هل : وسألىن ُهَشيم فقال: حدَّثنا حممد قال حدَّثنا الفراء قال. أيضاً هللا تبارك وتعاىل) َيْدُعو(و . قراءة العواّم بالنون

قد سألت أهل العربيَّة عن ذلك فلم : أىن ال أعرفه، فقالرَووه عن احلسن فأخربته ) َيْوَم ُيْدعَواْ كُلُّ أُنَاسٍ(جيوز 
  .يعرفوه

  
  }َوَمن كَانَ ِفي َهاِذِه أَْعَمى فَُهَو ِفي اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ سَبِيالً { 
  

  }...َوَمن كَانَ ِفي َهاِذِه أَْعَمى{: وقوله
  .}أَْعَمى وَأََضلُّ َسبِيالً{ىف نعم اآلخرة } فَُهَو ِفي اآلِخرَِة{ىف نِعم الدنيا الىت اقتَصْصناَها عليكم : يعىن

فإذا كان . هو أفعل منك قالوه ىف كل فاعل وفَِعيل، وماال يزياد ىف فعله شىء َعلى ثالثة أحرف: والعرب إذا قالوا
 هو أشّد محرةً: هو أفعل منك؛ إال أن يقولوا: ىف فَْعللت مثل زخرفت، أو افعللت مثل امحررت واصفررت مل َيقولوا

. َعَمى القلبِ -واهللا أعلم  -وإمنا جاز ىف الَعَمى ألنه مل ُيرِد به َعَمى العني، إمنا أراد به . منَك، وأشّد زخرفة منك
فذلك أنه لَمَّا جاء على مذهب أمحر . هو أعمى مْنه ىف العني): ال تقل(فالن أعمى من فالن ىف القلب و : فيقال

أُجيزه ىف األعمى واألعشى : وقد َتلْقَى بعض النحويني َيقول.  كثريهومحراء ُترك فيه أفعل منك كما ُترك ىف
وليس ذلك . َصِفر وال ِمحر وال بَيِض: عِمى وزرِق وعرِج وَعِشى وال َنقول: واألعرج واألزرق، ألنا قد َنقول

ِقلَّة الشىء وكثرته؛ أال  بشىء، إمنا ُينظر ىف هذا إىل ما كان لصَاحبه فيه ِفعل يِقلّ أو يكثر، فيكون أفعل دليالً على
فالن أقَْوم من فالن وأمجل؛ ألنّ قيام ذا وَجمَالَه قد يزيد َعلى قيام اآلخر ومجاله، وال تقول : ترى أنك قد تقول

فإِن جاءك منه شىء ىف شعر فأجزته احتمل النوعان . هذا أمْوت من هذا: هذا أعمى من هذا، وال ملّيتني: ألعميني
. ما أسود َشعره: قال حدثنا الفراء قال حدَّثىن شيخ من أهل البصرة أنه مسع العرب تقول حدثنا حممد: اإلجازة

  :وقال الشاعر. هذا بشّار الناقط: وسِئل الفراء عن الشيخ فقال



  لُؤماً وَأبيُضهم ِسْربالَ طبَّاخ* أمَّا امللوُك فأنت الَيْوَم أَألُمهم 
ولُعبة للعرب يقولون أَبِيضى حاال وأَسِيدى حاال . اهللا أسَْودك وما أْسَوَدكاُهللا أْبَيضك و: فمن قال هذا لزِمه أن يقول

ُموضحة إذا وَلَدت البْيَضان وقد : والعرب تقول ُمْسوِدة ُمبْيِضة إذا وَلََدت السُودان والبِيضان وأكثر ما يقولون
  .يقولون ُمسِيدة ب

  
  }ْخرِجوَك ِمْنَها وَإِذاً الَّ َيلَْبثُونَ ِخالفََك إِالَّ قَِليالً َوإِن كَادُواْ لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اَألْرضِ لُِي{ 

  }...َوإِن كَاُدواْ لََيْستَِفزُّوَنَك ِمَن اَألْرضِ{: وقوله
إنك لتعلم أن هذه البالد : ملَّا قِدم رسول اهللا صَلَّى اهللا عليه وسلم املدينة حسدته اليهود وثَقُل عليهم مكاُنه، فقالوا

فعسكر النىب َصلى اهللا : قال. فإن كنت نبّيا فاخرج إليه، فإِن اهللا سينصرك. د األنبياء، إمنا بالدهم الشأمليست ببال
ِمَن اَألْرضِ {ليستخفونك َوإِذاً الََيلَْبثُونَ } َوإِن كَاُدواْ لََيْسَتِفزُّوَنَك{: عليه وسلم على أميال من املدينة فأنزل اهللا

  .إنك لو خرجَت ومل يؤمنوا لنزل هبم العذاُب: يقول} الَّ َيلْبَثُونَ ِخالفََك إالَّ قَليالً ِلُيْخرِجوَك ِمْنَها َوإِذاً
  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ُسنَّةَ َمن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمن رُُّسِلَنا َوالَ َتجُِد ِلُسنَِّتَنا َتحْوِيالً { 
  

  }...َسلَْنا قَْبلََكُسنَّةَ َمن قَْد أَْر{: وقوله
  .}َوالَ َتجُِد ِلُسنَِّتَنا َتحْوِيالً{نصب السنَّةَ على العذاب املضمر، أى يعذَّبون كسّنة من قد أرسلنا 

  
  }أَِقمِ الصَّالَةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ الْلَّْيلِ َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوداً { 
  
  }...أَِقمِ الصَّالَةَ ِلُدلُوكِ الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ الْلَّْيلِ{: لهوقو

ورأيت العرب تذهب بالدلوك إىل غياب : قال أبو زكرّيا. هو َزيغوغتها وزواهلا للظهر: جاء عن ابن عباس قال
  :الشمس أنشدىن بعضهم

  ذبََّب حىت دَلكَْت بَِراحِ* هذا َمقَام قَدَمْى َربَاحِ 
  .هكذا فسَّروه: حىت قال بالراحة على العني فينظر هل غابت قال: بَِراح يقول. طرد الناس: ى ذبَّبيعىن الساق

  .أَوَّلِ ظلمته للمغرب والِعَشاء: }إِلَى غََسقِ الْلَّْيلِ{وقوله 
الة الفجر تشهدها مالئكة يعىن ص} إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوداً{أَْى وأَقم قرآن الفجر } َوقُْرآنَ الْفَجْرِ{وقوله 

  .الليل ومالئكة النهار

  }َوِمَن الْلَّْيلِ فَتََهجَّْد بِِه َناِفلَةً لََّك َعَسى أَن َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموداً { 
  

  }...َناِفلَةً لََّك{: وقوله
ى نفسه، والنىبّ صلى اهللا عليه ليست ألحد نافلة إال للنىب َصلى اهللا عليه وسلم، ألنه ليس من أحد إالَّ خياف عل

  .وسلم قد غُفر له ما تقّدم من ذنبه وما تأخَّر، فعمله نافلةٌ



  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َوقُل رَّبِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ وَأَْخرِْجنِي ُمْخَرجَ ِصْدقٍ وَاْجَعل لِّي ِمن لَُّدْنكَ ُسلْطَاناً نَّصِرياً { 
  
  }...َوقُل رَّبِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ{: قولهو

  .إىل َمكة} َوأَْخرِجْنِي ُمْخَرجَ ِصْدقٍ{قال له ىف املنَصَرف ملَّا رجع من معسكره إىل املدينة حني أَراد الشأم 
  
  }كَانَ َيئُوساً َوإِذَآ أَْنَعْمَنا َعلَى اإلْنَساِن أَعَْرَض َوَنأَى بِجَانِبِِه وَإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ { 
  

  }...كَانَ َيئُوساً{: وقوله
َوالَ َيؤوُدُه {فإِن العرب تقول َيْوساً ويَْوْوساً جتمعون بني ساكنني وكذلك } يؤوساً{إذا تركت اهلمزة من قوله 

والقراء : ربفهذا كالم الع. جيمعون ساكنني) ويؤوده(و ) َبيْْيسٍ(يقول بَْيسِ و } بَِعذَابٍ بَِئيسٍ{وكذلك } ِحفْظُُهَما
ومل جند ذلك ىف . حيّركون الياء األوىل إىل اخلفض) بَيِْيسٍ(فيحّركون الواو إىل الرفع و) َيُووده(و ) َيُووساً(يقولون 

  .كالمهم، ألن حترك الياء والواو أَثقل من ترك اهلمزة، فلم يكونوا لَيْخرجوا من ِثقَل إىل ما هو أَثقَل منه
  
  }ى َشاِكلَِتِه فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدى َسبِيالً قُلْ كُلٌّ َيعَْملُ َعلَ{ 
  

  :}...قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ َعلَى َشاِكلَِتِه{: وقوله

وعبُد امللك إذ ذاك َعلَى َجِديلته وابن : ومسعُت بعض العرب من قَُضاعة يقول. وهى الطريقة والْجِديلة. ناحيته
  .سِْرجِيجة. وُعكْل تقول. الن على طريقة صاحلة، وخَْيَدبة َصاحلة، وُسْرجُوجةف: والعرب تقول. الزبري على جديلته

  
  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ رَبِّي َوَمآ أُوِتيُتم مَِّن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً { 
  

  }...ْن أَْمرِ رَبِّيقُلِ الرُّوُح ِم{: وقوله
  .ِمن علم رّبى، ليس من علمكم: يقول

  
  }إِالَّ َرْحَمةً مِّن رَّبَِّك إِنَّ فَْضلَُه كَانَ َعلَْيَك كَبِرياً { 
  

  }...إِالَّ َرْحَمةً مِّن رَّبَِّك{: وقوله
  .}إالَّ َحاَجةً ىفِ َنفْسِ َيْعقُوَب قََضاَها{استثناء كقوله 

  
  }ْعضٍ ظَهِرياً َعِت اإلِْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَن يَأُْتواْ بِِمثْلِ َهاذَا الْقُْرآِن الَ يَأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَانَ بَْعُضُهمْ ِلَبقُل لَِّئنِ اْجَتَم{ 
  



  }...َعلَى أَن َيأْتُواْ بِِمثْلِ هَاذَا الْقُْرآِن الَ َيأُْتونَ{: وقوله
كاليمني، وجواب اليمني ) لِئن(جعلوا ما بعد ال رفعا؛ ألن ) ال(ب  )لِئن(والعرب إذا إجابت } لئِن{جواب لقوله 

إن الىت جيازى هَبا زيدت عليها الم، فوّجه الفعل فيها إِىل فََعل، ولو ) لئن(ورمبا َجَزم الشاعر، ألن . مرفوٌع) ال(بِ 
  :ال األعشىق. وقد َجَزم بعض الشعراء بلِئن، وبعضهم بال الىت هى جواهبا. أُتى بيفعل جلاز جزمه

  ال ُتلِْفنا من دماء القوم َننتفل* لئن مُنيَت بنا عن ِغّب معركَة 
  :ا وأنشدتىن امرأة ُعقَيلّية فصيحة
  أُصمْ ىف هنارِ القيظ للشمس باديَا* لئن كان ما ُحّدثته اليوَم َصادقاً 
  وأُْعرِ من اخلاتام ُصْغرى مشاليا* وأَركْب محاراً بني سرج وفَْرَوة 

  :ىن الكسائى للكَُميت بن معروفقال وأنشد
  لََيعلُم رّبى أنّ بيَىت واسع* لِئن َتُك قد ضاقت عليكم بيوُتكم 

  .الظهري الَعْون} ِلبَْعضٍ ظَهِرياً{وقوله 
  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوقَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن اَألْرضِ َيْنُبوعاً { 
  

  .}...ِمَن اَألْرضِ َيْنُبوعاً{: وقوله
وكأن الفَجر مرة واحد . قرأها حيىي بن َوثّاب َوأصحاب عبداهللا بالتخفيف) تَفُْجر(و . َيْنُبُع لغتان: الذى َينَْبَع، ويقال

  .وهو مبنزلة فََتحت األبواب وفتَّحتها. فكأن التفجري من أماكن) ُتفَجِّر(و 
  
  }َء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفاً أَْو تَأِْتيَ بِاللَِّه وَالَْمالِئكَِة قَبِيالً أَْو ُتْسِقطَ السََّمآ{ 
  

  .}...كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفاً{: وقوله
والِكْسف . أعطىن ِكْسفة أى قطعة: َسمعت أعرابيَّا يقول لبزّاز وحنن بطريق مكة: قال. اِجلمَاع: الِكَسف) ِكْسفاً(و 

  .كون الِكْسف مجع ِكْسفة وِكْسفوقد ت. مصدر
  .أى ِكفيال} أَْو َتأِْتَي بِاللَِّه وَالَْمالِئكَِة قَبِيالً{وقوله 

  
انَ َربِّي اباً نَّقَْرُؤُه قُلْ سُْبَحأَْو َيكُونَ لَكَ َبْيٌت مِّن ُزخُْرٍف أَْو َترْقَى ِفي السََّمآِء َولَن نُّْؤِمَن ِلُرقِيَِّك حَتَّى تَُنزِّلَ َعلَْيَنا ِكَت{ 

  }َهلْ كُنُت إِالَّ َبَشراً رَُّسوالً 
  

  }...أَوْ َتْرقَى ِفي السََّمآِء{: وقوله
  .إىل الُسلَّم) ىف(أو تضع ُسلَّما فترقى َعلْيه إىل السماء، فذهَبْت : غري أن جوازه أهنم قالوا. إىل السماء: املعىن

  
  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َع النَّاَس أَن ُيْؤِمنُواْ إِذْ َجآَءُهمُ الُْهَدى إِالَّ أَن قَالُواْ أَبََعثَ اللَُّه َبشَراً رَّسُوالً َوَما َمَن{ 



  
  .ىف موضع رفع) أن(} إِالَّ أَن قَالُواْ{أن ىف موضع نصب } َوَما َمَنعَ النَّاَس أَن ُيْؤِمُنواْ{: وقوله

  .الذهب: الزخُرف: حممد قال حدثنا الفراء قال حدَّثىن ِحبَّان عن الكلّىب قال حدثنا} أَْويكَُون لََك بَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف{

  }وراً قَالَ لَقَْد َعِلْمَت َمآ أَنَزلَ هؤالء إِالَّ َربُّ السََّماَواِت وَاَألْرضِ َبصَآِئَر وَإِنِّي َألظُنَُّك ياِفْرَعونُ َمثُْب{ 
  

  }...لَقَْد َعِلْمَت َمآ أَنَزلَ{: وقوله
وحدَّثىن ُهَشيم عن أىب بشر : حّدثنا الفراء قال: حّدثنا حمد قال. بنصب التاء) َعِلْمَت(ابن عباس وابن مسعود  قرأها

وحّدثىن قيس وأبو األحوص : حدثنا الفراء قال: حدثنا حممد قال. مثله بنصب التاء) لَقَْد َعِلْمَت(عن َسِعيد بن ُجبري 
وكان يقرأ . واِهللا ما َعِلم عدّو اهللا، وإمنا علم موسى: ن علّى أنه قالمجيعاً عن أىب اسحاق عن شيخ من ُمَراد ع

قد قال : وأّما ابن عباس وابن مسعود فقاال. وفسّره الكلّىب بإسناده َعلَى قراءة علّى وتفسريه. برفع التاء) عِلمُت(
قرأ الكسائى بالرفع، : تح أحبّ إىلَّ وقال بعضهموالف: قال الفراء} َوَجَحدُوا بَِها َواسَْتْيقََنتَْها أنْفُسُُهم{اهللا عزّوجل 

  .أخالفه أَشدَّ اخلالف: فقال
  .ما ثََبرك عن ذَا أى ما منعك منه َوَصرَفَك عنه: والعرب تقول. ممنوعاً من اخلري} ياِفْرَعونُ َمثُْبوراً{: وقوله

  
  }ا َجآَء َوْعُد اآلِخَرةِ جِئَْنا بِكُمْ لَِفيفاً َوقُلَْنا ِمن َبْعِدِه ِلبَنِي إِْسرَائِيلَ اْسكُنُواْ اَألْرَض فَإِذَ{ 
  

  }...جِئَْنا بِكُْم لَِفيفاً{: وقوله
  .من ها هنا وَها هنا وكلِّ جانب
  )اإلسراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوقُْرآناً فََرقَْناُه ِلَتقْرَأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث َوَنزَّلَْناُه تَْنزِيالً { 
  

  }...َوقُْرآناً فََرقَْناُه{: وقوله

ويكون . ورمحة؛ ألن القرآن رمحة: نصبت القرآن بأرسلناك أَْى َما أرسلناَك إال مبّشراً ونذيراً وقرآنا أيضا كما تقول
) رقناهف(وأما } وفَرِيقاً َحقَّ َعليهُِم الضاللةُ{مثلُه . فلمَّا كانت الواو قبله ُنصب. نصبه بفرقناُه َعلَى َراجع ذكره

. أى يفّصل} ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ{واملعىن أحكمناه وفصَّلناه؛ كما قال . بالتخفيف فقد قرأه أصحاب عبداهللا
وحدثىن احلَكَم : حدثنا الفراء قال: حدثنا حممد قال. مل ينزل ىف يوم َوال يومني: فَرَّقناه يقول(وروى عن ابن عباس 
  .خمففة} َوقُْرآناً فََرقَْناُه{ن أىب مالك عن ابن عباس بن ظَهري عن السُّّدى ع

  
َك َوالَ ُتَخاِفْت بَِها َواْبَتغِ َبْينَ قُلِ اْدُعواْ اللََّه أَوِ اْدُعواْ الرَّْحَمانَ أَّياً مَّا َتْدُعواْ فَلَُه اَألْسَمآَء الُْحْسَنى َوالَ َتْجَهْر بَِصالَِت{ 

  }ذاِلَك َسبِيالً 
  

  }...اً مَّا َتْدُعواْأَّي{: وقوله



وتكون ىف معىن أّى معادة ملَّا اختلف } َعمَّا قَِليلٍ لُيصْبُِحنَّ َناِدمِني{قد يكون صلة، كما قال تبارك وتعاىل ) ما(
  :لفظهما
  .أى قَْصدا} وَاْبَتغِ َبْيَن ذاِلَك َسبِيالً{: وقوله

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )الكهف ( سورة 

قَيِّماً لُِّيْنِذَر بَأْساً َشدِيداً مِّن لَُّدْنُه َويَُبشَِّر الُْمْؤِمنَِني * ِه الَِّذي أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدهِ الِْكتَاَب َولَْم َيجَْعل لَُّه ِعَوَجا الَْحْمدُ ِللَّ{ 
مَّا لَُهْم بِِه ِمْن * ْنِذَر الَِّذيَن قَالُواْ اتََّخذَ اللَُّه َولَداً َوُي* مَّاِكِثَني ِفيِه أََبداً * الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم أَجْراً َحسَناً 

  }ِعلْمٍ َوالَ آلبَاِئهِْم كَُبَرْت كَِلَمةً َتْخُرُج ِمْن أَفَْواهِهِْم إِن َيقُولُونَ إِالَّ كَِذباً 
  

  }وَلَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا قَيِّماً{: قوله تبارك وتعاىل

قَّيم على الكتب أى أنه : ويقال ىف القّيم. الذى أنزل على عبده الكتاب قَيِّما، ومل جيعل له عوجاًاحلمد هللا : املعىن
  .ُيَصدِّقها
ومثله ىف آل عمران . مع البأس أمساء مضمرة يقع عليها الفعل قبل أن يقع على البأس} ...لُِّيْنِذَر بَأْساً َشِديداً{وقوله 

  .خيوفكم أولياءه: معناه} ف أَْوِلَياءَُهإنَّما ذَِلكُُم الشَّيطَان ُيَخوِّ{
يعىن اآلباء الذين هم ] وال[آبائهم وآباء آبائهم : معناه وال ألسالفهم} ...مَّا لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ َوالَ آلَبائِهِْم{: وقوله

  .ألصالهبم فقط
فمن نصب . ، ورفعها احلسن وبعض أهل املدينةنصبَها أصحاب عبداهللا} كَبَُرْت كَِلَمةً َتخُْرُج ِمْن أَفَْواهِهِْم{: وقوله

  .عظم قولك وكرب كالمك: وَمن رفع مل يضمر شيئاً؛ كما تقول. كبُرت تلك الكلمة كلمةً): كربت(أضمر ىف 
  
  }فَلََعلََّك َباِخٌع نَّفَْسَك َعلَى آثَارِِهمْ إِن لَّمْ ُيْؤِمُنواْ بَِهاذَا الَْحدِيِث أََسفاً { 
  

  }...َك َباِخٌع نَّفَْسَكفَلََعلَّ{: وقوله
  .أى خمرج نفْسك قاتل نفسك

تكسرها إذا مل يكونوا آمنوا على نّية اجلزاء، وتفتحها إذا أردت أهنا قد مضت؛ مثل قوله ىف } إِن لَّْم ُيؤِْمُنواْ{: وقوله
  .}أَنْ كُْنُتْم{و } أَفََنضْرُِب َعْنكم الذِّكَْر صَفْحاً إنْ كُْنُتم{: موضع آخر

  :ول الشاعرومثله ق
  وحبل الصَّفَا من َعزَّة املتقطع* أجتزع أن بان اخلِليطُ املوّدع 

  
  }َوإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصِعيداً جُُرزاً { 
  



  }...َصِعيداً{: وقوله
ُد أو وجَرزها اجلرا. ُجرَِزت األرُض وهى جمُروزة: يقال. أن تكون األرض ال نبات فيها: واجلُُرز. الصعيد؛ التراب

  .الشاء أو اإلبِل فأكلن ما عليها
  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحابَ الْكَْهِف وَالرَِّقيمِ كَاُنواْ ِمْن آيَاِتَنا َعَجباً { 
  

  }...أَْم َحِسْبَت{: وقوله

لَْوح َرَصاصٍ : والرقيم. اجلبل الذى أََووْ إليه: لكهفا} أَنَّ أَْصحَاَب الْكَْهِف{خياطب حممداً صَلّى اهللا عليه وسلم 
  .كتبت فيه أنساُبهم وِدينهم وِممَّ هربوا

  
  }اً إِذْ أََوى الِْفْتَيةُ إِلَى الْكَْهِف فَقَالُواْ َربََّنآ آِتَنا ِمن لَُّدنكَ َرْحَمةً َوَهيِّىْء لََنا ِمْن أَْمرَِنا َرَشد{ 
  

  }...َوهَيِّىْء{: وقوله
. فإن كان ما قبله مفتوحاً كتبت باأللف. وأكثر ما يكتب اهلمز على ما قبله. هبجائه) وَهيَّأْ(هلمزة باأللف كتبت ا

ورمبا كتبتها العرب باأللف ىف كل حَال؛ ألن . وإن كان مضموماً كتب بالواو، وإن كَان مكسوراً كُِتَبْت بالياء
وقد {أُِمروا، وأََمرت، : صبها وكسرها وضّمها؛ مثل قولكقالوا نراها إذا ابتدئت تكتب باأللف ىف ن. أصلها ألف

ىف رفعه وخفضه باأللف ورأيت ) شْيأً(ورأيتها ىف مصحف عبداهللا : قال. فذَهُبوا هذا املذهب} جئَت شيئاً إمْرا
  .واألوَّل أكثر ىف الكتب. يستهزءون يستهزأون باأللف وهو القياس

  
  }كَْهِف ِسنَِني َعدَداً فََضرَْبَنا َعلَى آذَانِهِْم ِفي الْ{ 
  

  }...فَضََرْبَنا َعلَى آذَانِهِْم{: وقوله
  .بالنوم
فإذا كان ما قبل العدد ُمَسّمًى مثل املائِة َواَأللْف . الَعَدد َها هَنا ىف معىن معدودة َواهللا اعلم} ِسنَِني َعَدداً{: َوقوله

  :َوالعشرة َواخلمسة كان ىف العدد َوجهان
أخرجت العدد من العشرة؛ ألن ىف العشرة معَنى . لك عندى عشرة َعَدداً: لى املصدر فتقولأن تنصبه ع: أحدمها

لك عشرة معدودة؛ فالعدد َها : َوإن شئت رفعت العدد، تريد. أُْحِصَيْت َوُعدَّت َعدَداً َوَعّدا: ُعدَّت، كأنك قلت
ألن الدراهم ليست مبسمَّاة } َمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم مَْعُدودٍَةَوَشَرْوهُ بِثَ{هنا مع السنني مبنزلة قوله تبارَك َوتعاىل ىف يوسف 

فتقول لك عندى عشرة أرطال َوزناً . بعد أمساِئه على الوجهني) إذا جاء(وَكذلك َما كان ُيكال َويوَزن خترجه . بعدد
  .َوَوزنٌ َوكيالً َوكيلٌ على ذلك

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }اُهْم ِلَنْعلَمَ أَيُّ احلِْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُواْ أََمداً ثُمَّ َبَعثَْن{ 



  
  }...ِلَنْعلََم أَيُّ اِحلْزَبْينِ أَْحَصى{: َوقوله

لتعلم بالنظر َواملسألة َوهو كقولك اذهب فاعلم ىل أَيُّهم : رفعت أيَّا بأحصى ألن العِلْم ليس بواقع على أّى؛ إمنا هو
َسلْ عبَداهللا أَيُّهم قاَم فلو َحذفت : َوُيبّين ذلك أنك تقول. منا توقع العِلم على َمن تستخبِرهقام، أفَالَ ترى أنك إ

  .عبداهللا لكنت له مرِيداً، َوملثله من املُْخبِرين
ف اختل: َويقال. إِنَّ طائفتني من املسليمن ىف دهر أصحاب الكهف اختلفوا ىف َعَددهم: فيقال} أَيُّ احلِْزَبْينِ{: َوقوله

  .أى أّيهم قال بالصواب: أصوب: فيقال) أَْحَصى(َوأما . الكفَّار َواملسلمون
أىّ احلزبني : مفسِّراً، كما تقول} أَْحَصى{األمد يكون نصبه على جهتني إن شئت جعلته خرج من } أََمداً{: وقوله

  .ِللُباثهم أَمداً: أصوب قوالً وإن شئت أوقعت عليه اللُّبَاث
  
ْم مِّْن أَْمرِكُْم مِّْرفَقاً ُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدونَ إِالَّ اللََّه فَأُْووا إِلَى الْكَْهِف َيْنُشْر لَكُْم َربُّكُم مِّن رَّْحَمِتِه َويَُهيِّئْ لَكَُوإِِذ اعَْتَزلْ{ 
{  

  }...وَإِِذ اْعتََزلُْتُموُهْم َوَما يَْعُبُدونَ{: وقوله
وذلك أهنم . ىف موضع نصب) ما(و . ماَيعُبدونَ من اآلهلة إالَّ اَهللا وإذ اعتزلتم مجيع: يعىن أصحاب الكهف فقال
  :اعتزلتم األصنام ومل تعتزلوا اهللا تبارك وتعاىل وال عبادته: كانوا يشركون باهللا، فقال

  .إذْ فعلت ما فعلت فُتْب: جواب إلذْ كما تقول} فَأُْووا إِلَى الْكَْهِف{: وقوله

  

فكأنَّ الذين فتحوا امليم . كَسر امليم األعمش واحلسن، وَنصبها أهلُ املدينة وعاصم} ْرفَقاًمِّْن أَْمرِكُْم مِّ{: وقوله
وكسروا الفاء أرادوا أن يَفُْرقوا بني املَْرِفق من األمر واِملْرفَق من اإلنسان وأكثر العرب على كسر امليم من األمر 

  .غتان فيهمال. والعرب أيضاً تفتح امليم من مرفق اإلنسان. ومن اإلنسان
  
ْم ِفي فَْجَوٍة مِّْنُه َوَتَرى الشَّْمَس إِذَا طَلََعت تََّزاَوُر َعن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوإِذَا غََرَبت تَّقْرُِضُهْم ذَاتَ الشَِّمالِ َوُه{ 

  }لَُه َوِلّياً مُّْرِشداً  ذاِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه َمن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمهَْتِد َوَمن ُيْضِللْ فَلَن َتجَِد
  

  }...تََّزاَوُر{: وقوله
. مثل َتْحمّر وَتْحماّر) َتزَْواّر(وبعضهم ) َتزَْوّر(وقرأ بعضهم . فتدغم التاء عند الزاى) َتتَزاور(وتريد } تزَّاَوُر{وقرئت 

والعرب . الشمال واالزورار ىف هذا املوضع أهنا كانت تطلُع على كهفهم ذات اليمني وال تدخل عليهم، وذات
  .قرضته ذات اليمني وَحذَوته وكذلك ذات الشمال وقُُبال وُدبُرا، كلّ ذلك أى كنت حبذائه من كلّ ناحية: تقول

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
بُُهْم بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه بِالَوصِيِد لَوِ اطَّلَْعَت َعلَْيهِمْ وََتْحسَُبُهْم أَْيقَاظاً وَُهْم ُرقُوٌد َوُنقَلِّبُُهْم ذَاَت الَيِمنيِ َوذَاَت الشَِّمالِ َوكَلْ{ 

  }لََولَّْيَت ِمْنُهْم ِفرَاراً َولَُمِلئَْت ِمْنُهمْ ُرْعباً 
  

  }...ِذَراَعْيِه بِالَوصِيِد{: وقوله



خته، ووكَّدت األمر والوصيد واَألصيد لغتان مثل اإلكَاف والوِكَاف، ومثل أَرَّْخت الكتاب وَورَّ. الِفناء: الَوصِيد
واخيت ووامرت وواتيت وواسيت فإهنا ُبنيت َعلى : فأَمَّا قول العرب. وأكَّدته، ووضْعُته َيْتنا وأَتْنا وَوْتَنا يعىن الَولَد

هو ْسَول منك، وأصله اهلمز فُبدِّل واوا وُبىن على : املواخاة واملواَساة واملواتاة واملوامرة، وأصلها اهلمز؛ كما قيل
  .سوَالال

  .أى ناحية متَّسعة} ِفي فَجَْوٍة مِّْنُه{: وقوله
وهذا خوطب به .مشّدداً} َولَُمِلئَْت ِمْنُهْم{بالتخفيف قرأه عاصم واألعمش وقرأ أهل املدينة } َولَُمِلئَْت{: وقوله

  .حمّمد َصلّى اهللا َعلَْيِه وسلم
  
 لَ قَاِئلٌ مِّْنُهْم كَم لَبِثُْتْم قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوماً أَوْ َبْعَض َيْومٍ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَْعلَُم بَِما لَبِثُْتْمَوكَذاِلكَ َبَعثَْناُهْم ِليََتَسآَءلُوا َبْينَُهْم قَا{ 

ْنُه َولَْيَتلَطَّْف َوالَ ُيْشِعَرنَّ بِكُمْ  مِّفَاْبَعثُواْ أََحدَكُْم بَِورِِقكُْم هَاِذِه إِلَى الَْمِديَنِة فَلَْيْنظُْر أَيَُّهآ أَْزكَى طََعاماً فَلَْيأِْتكُْم بِرِْزقٍ
  }أََحداً 

  
  }...بَِورِِقكُْم{: وقوله

ومن العرب من يقول الوِْرق، كما يقال كَبِد َوكِْبٌد َوكَْبٌد، َوكَِلَمةٌ . قرأها عاصم واألعمش بالتخفيف وهو الَورِق
  .َوكَلَْمةٌ وِكلَْمة

  .أَحلّ ذَبِيحة ألهنم كانوا َمجُوساً: قالي} فَلَْيْنظُْر أَيَُّهآ أَزْكَى{وقوله 
  
ُعونَ َبْينَُهْم أَْمرَُهْم فَقَالُواْ اْبنُواْ َوكَذاِلكَ أَْعثَرَْنا َعلَْيهِْم ِلَيْعلَُمواْ أَنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ الَ َرْيَب ِفيَها إِذْ يََتَناَز{ 

  }ُم بِهِْم قَالَ الَِّذيَن غَلَُبواْ َعلَى أَْمرِِهْم لََنتَِّخذَنَّ َعلَْيهِْم مَّْسجِداً َعلَْيهِْم ُبْنيَاناً رَّبُُّهْم أَْعلَ
  

  }...أَعْثَْرَنا َعلَيْهِْم{: وقوله

  ).واحد األبقاظ َيِقظ وَيقُظ(اطُِّلع : }فإن ُعِثَر{ومثله ىف املائَدة . أظهرنا وأطلعنا
  

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ْبَعةٌ َوثَاِمنُُهْم كَلُْبُهْم قُل َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ رَّابُِعُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ خَْمَسةٌ َساِدسُُهْم كَلُْبُهْم َرْجماً بِالَْغْيبِ َوَيقُولُونَ َس{ 

  }َرآًء ظَاِهراً َوالَ َتْسَتفِْت ِفيهِْم مِّنُْهْم أََحداً رَّبِّي أَْعلَُم بِِعدَّتِهِم مَّا َيْعلَُمُهْم إِالَّ قَِليلٌ فَالَ ُتمَارِ ِفيهِْم إِالَّ ِم
  
  }...َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ َوثَاِمنُُهْم كَلُْبُهْم{: قوله

مَّا َيْعلَُمُهْم إِالَّ {: أنا من القليل الذين قال اهللا َعّز وَجل: وقال ابن عباس. كانوا سبعة وثامنهم كلبهم: قال ابن عباس
  .}قَِليلٌ
  .إال أن حتّدثهم به حديثاً} إِالَّ ِمَرآًء ظَاهِراً{يا حممد } فَالَ ُتمَارِ ِفيهِْم{اهللا تبارك تعاىل لنبيه عليه الّسالم  مث قال
يعقوىبّ : وهم فريقان أَتوه من أهل َنْجران) أََحداً(من النصارى ) مِّْنُهْم(ىف أهل الكهف } َوالَ َتْستَفِْت ِفيهِْم{: وقوله

  .}َوالَ َتْسَتفِْت ِفيهِْم مِّنُْهْم أََحداً{فذلك قوله . َسأهلم النىب صَلى اهللا عليِه وسلم عن عددهم، فُنهِىف. وُنْسطورِّى



ي إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه وَاذْكُر رَّبََّك إِذَا َنِسيَت َوقُلْ َعَسى أَن يَْهِدَينِ َربِّ* َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً { 
  }َألقَْرَب ِمْن َهاذَا َرَشداً 

  
  }...َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذاِلَك غَداً{: وقوله

  }...إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه{
  .أى إالَّ َما ُيريد اهللا) وال تقولنَّه إِال أن يشاء اهللا: ويكون مع القول(إن شاء اهللا : إالَّ أن تقول

  .إذا َحلفت فنِسيت أن تستثىن فاستثن مىت ما ذكرَت ما مل َتْحَنثْ: قال ابن َعبَّاس} َك إِذَا َنِسيَتَواذْكُر رَّبَّ{وقوله 

  }َولَبِثُواْ ِفي كَْهفِهِْم ثَالثَ ِمئٍَة ِسنَِني َوازَْدادُواْ ِتسْعاً { 
  

  }...ثَالثَ ِمئٍَة ِسنَِني{: وقوله
  .يريدون ولبثوا ىف كهفهم سنني فينصبوهنا بالفعل) نَِنيثَالثَ ِمئَةٍ ِس(وقد قرأ كثري من القراء . مضافة

ومن َنوَّن َعلَى هذا املعىن يريد . ومن العرب من يضع السنني ىف موضع َسَنة فهى حينئد ىف موضع خفض ملْن أَضاف
  :اإلضافة نصب الّسنِني بالتفسري للعدد كقول عنترة

  راب اَألسحمُسودا كخافية الُغ* فيها اثنتان وَأربعونَ َحلُوبةً 
  .وهى مجع مفسِّرة كما يفسِّر الواحد) ُسوداً(فجعل 

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
 ن وَِليٍّ َوالَ ُيْشرُِك ِفيقُلِ اللَُّه أَْعلَمُ بَِما لَبِثُواْ لَُه غَْيُب السََّماَواِت وَاَألْرضِ أَْبِصْر بِِه وَأَْسِمْع َما لَُهم مِّن ُدونِِه ِم{ 

  }ُحكِْمِه أََحداً 
  

  }...أَْبِصْر بِِه وَأَْسِمْع{: وقوله
: }أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصر{ما أكرم عبداهللا وكذلك قوله : أكرم بعبداهللا ومعناه: يريد اهللا تبارك وتعاىل كقولك ىف الكالم

به وأكرم به، ومن الياء أظرِف : وكلّ ما كان فيه معىن من املدح والذّم فإنَك تقول فيه. ما أمسعهم ما أبصرهم
أَطْيُِب به طعاماً، وأجْوِد به ثوباً، ومن املضاعف تظهر فيه التضعيف وال جيوز اإلدغام، كما مل جيز نقص الياء : والواو

وال الواو؛ ألن أصله ما أجوده وما أشّده وأطيبه فترك على ذلك، وأَما أَشِدد به فإنه ظهر التضعيف لسكون الالم 
. أِشدَّا بِهما، وال للقوم أَِشدُّوا هبم: فيه التضعيف فلم يدغم ألنه ال يثّنى وال يؤنَّث، ال تقول لالثنني من الفعل، وترك

ُمدُّوا، فُبىن الواحدُ : ُمدَّا وللجميع: وإمنا استجازت العرب أن يقولوا مدّ ىف موضع امدد ألهنم قد يقولون ىف االثنني
  .َعلَى اجلميع

جزمها ألهنا } الَ ُتْشرِْك{ومن قال . َوليس ُيشرك: ترفع إذا كان بالياء على} ي ُحكِْمِه أََحداًَوالَ ُيْشرُِك ِف{وقوله 
  .هنى

َواْصبِْر َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن * َواْتلُ َمآ أُْوِحيَ إِلَْيَك ِمن ِكَتابِ َربَِّك الَ مَُبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َولَن َتجَِد ِمن ُدونِِه ُملَْتَحداً { 
نَْيا َوالَ ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعن ُعونَ َربَُّهم بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدونَ َوْجَهُه َوالَ َتْعُد َعْيَناَك َعنُْهْم تُرِيدُ زِيَنةَ الَْحَياةِ الدَُّيْد

  }ِذكْرَِنا وَاتََّبَع هََواُه َوكَانَ أَمُْرُه فُُرطاً 



  
  }...ُملَْتَحداً{: وقوله

  .امللجأ: ملُلَْتحدا
  }...بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ{: وقوله

والعرب ال ُتدخل األلف والالم ىف الغدوة؛ . وال أعلم أحداً قرأ غريه) بالُغدْوة والَعشِّى(قرأ أبو عبدالرمحن السُّلَِمىُّ 
وذاك أَهنا كانت باردة؛ . ة يومِهما رأيت كُغْدوةَ قطُّ، يعىن غدا: ألهنا معرفة بغري أِلف والم سعمُت أبا اجلراح يقول

  .أال ترى أَن العرب ال تضيفَها فكذلك ال ُتدخلها األلف والالم
  .فهذا دليل على أَهنا معرفة. غُْدوةَ اخلميس: أتيتَك غَدَاة اخلميس، وال يقولون: إمنا يقولون

  .وهذه نزلت ىف َسلْمان وأصحابه. مال تنصرْف عيناك عنه: الفعل للعينني} َوالَ تَْعُد َعْيَناَك َعنُْهْم{وقوله 
حنن رءوس ُمَضر : ويقال إنه أفرط ىف القول فقال. متروكاً قد تُرك فيه الطاعة وغُِفل عنها} َوكَانَ أَمُْرُه فُُرطاً{وقوله 

  .وقد ذكرنا حديثه ىف ُسورة األنعام. وهو ُعيْينة ابن ِحْصن. وأشرافَُها، وليس كذلك
  
  }اْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت إِنَّا الَ ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً إِنَّ الَِّذيَن آَمُنو{ 
  

  }...إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت إِنَّا الَ ُنِضيُع{: وقوله
  :وهو ِمثْل قول الشاعر} إِنَّا الَ ُنِضيُع{ىف قوله } الَِّذيَن آَمُنواْ{خرب 

  سِْربالَ ُملْك هبا ُتْزَجى اخلواتيُم* هللا سَْربله إِن اخلليفة إنَّ ا

إنا ال نضيع أجر من عمل صاحلاً فُترِك الكالم األول واعتُِمد على الثاىن بنيَّة التكرير؛ كما قال : كأنه ىف املعىن
إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ {أن جتعل  عن قتال فيه بالتكرير ويكون: يريد} ِقتَالٍ فيِه{مث قال } َيْسأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ احلََرامِ{

) فإنَّا(فتضمر فتضمَّن الفاء ىف قوله : إن من عمل صاحلاً فإنا ال نضيع أجره، ب: ىف مذهب جزاء، كقولَك} َوَعِملُواْ
إن الذين آمنوا وعملوا {: وإن شئت جعلت خربهم مؤخّرا كأنك قلت. وهو أحبُّ الوجوه إىلَّ. وإلقاؤها جائز
  .}ئك هلم َجنَّات َعْدنالصاحلات أول

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
ونَ ثَِياباً ُخضْراً مِّن أُوْلَاِئَك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمن َتْحتِهُِم اَألْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ َوَيلَْبُس{ 

  }َها َعلَى اَألَرآِئِك نِْعَم الثَّوَاُب َوَحُسَنْت ُمْرَتفَقاً ُسْنُدسٍ وَإِْسَتبَْرقٍ مُّتَِّكِئَني ِفي
  

  }...ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ{: وقوله
مَن الذهب جاز نصبه على بعض القبح، ألن األساور ليس ) مْن(ولو ألقيت . األساور كانت نصباً) مْن(لو ألقيت 

عندى ُجبَّتان خَّزا، وأسواران ذهباً، :  املفّسر إذا كان معروف العدد، كقولكمبعلوم عددها، وإمنا حيسن النصب ىف
عندى أساور ذهباً فلم تبّين عددها كان مبن، ألن املفسِّر ينبغى ملا قبله أن يكون : فإذا قلت. وثالثة أساور ذهبا
فيها جبال َبَرد، : املعىن} جِبَالٍ ِفيها ِمْن َبرَد َوُينَزِّلُ ِمَن السماِء ِمْن{ومثله قول اهللا تبارك وتَعاىل . معروف املقدار

: ولكنه جيوز كأنك تريد باجلبال واألساور الكثرية، كقول القائل. ألن اجلبال غري معدودة يف اللفظ) من(فدخلت 



ساور واجلبال عنده خواِتم ذهباً ملَّا أن كان ردَّا على شىء معلوم العدد فأنزِل اَأل: ما عنده إال خامتان ذهباً قلت أنت
  .من َبَرد على هذا املذهب

امرأة حالية، وقد حِليت فهى حتلَى إِذا لبِست احلُِلىَّ : َيْحلَون جلاز، ألن العرب تقول: فلو قال قائل) ُيَحلّون(فأّما 
  .فهى حتلَى ُحِلّياً وحلْياً

فأنَّث الفعل على معنىاجلنَّة ولوذكَّر بتذكري } قاًَوَحُسَنْت مُْرَتفَ{نعمت الثواب، وقال : ومل يقل} نِْعَم الثَّوَاُب{وقوله 
يريد } بئْسَ ِللظاِلمَني َبَدالً{وكما قال } وبئس املَصُِري} {وَبِئَْس القََراُر} {وبِئَْس املَِهاُد{املرتفق كان صوابا، كما قال 
  .إبليس وذُرِّيّته، ومل يقل بئسوا

أَّما قوُمك فنِْعُموا : نعم وبئس وإن كانتا بعد اَألمساء فيقولون والعرب توّحد. إلبليس وحده أيضاً) بئس(وقد يكون 
وإمنا جاز توحيدها َألهنما ليستا بفعل ُيلتَمس معناه، إمنا أدخلومها لتدالّ على املدح . قوماً، ونعم قوماً، وكذلك بئس

الرجل زيد، وال ينعم الرجل والذّم، أال ترى أن لفظهما لفظ فََعل وليس معنامها كذلك، وأنه ال يقال منهما يبأس 
وىف قراءة عبداهللا } َعَسى أَنْ َيكُوُنوا َخْيراً ِمنُْهْم{ونظريمها . أخوك، فلذلَك استجازوا اجلمع والتوحيد ىف الفعل

  .أال ترى أنك ال تقول، هو َيْعِسى كما مل تقل يَْبأَس) َعَسْوا أَنْ َيكُونوا خَْيراً ِمنُْهْم(
  
  }نِ آَتْت أُكُلََها وَلَْم َتظِْلم مِّْنُه َشْيئاً َوفَجَّْرَنا ِخاللَُهَما نََهراً ِكلَْتا الَْجنََّتْي{ 
  

  }...ِكلَْتا الَْجنََّتْينِ آَتتْ أُكُلََها{: وقوله

فكان القضاء أن يكون : كلّ: ثنتان ال يُفرد واحدهتما، وأصله كُلّ كما تقول للثالثة) كلتا(وذلك أن . آتتا: ومل يقل
وتأنيثُه جائز للتأنيث الذى . كان للجمع، ال أن يفرد للواحدة شىء فجاز توحيده ب على مذهب كلّ للثنتني ما

من . وكذلك فافعل بكلتا وِكالَ وكُلّ إذا أضفتهّن إىل َمعرفة وجاء الفعل بعدهن، فامجع ووحِّد. ظهر ىف ِكلْتا
وهو كثري ىف القرآن . مثله) آتوه(و } وكُلٌّ أَتَوُه دَاِخرِين{ن اجلمع وم} وكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم الِقَياَمِة فَْرداً{التوحيد قوله 
  :قال الشاعر. َوسائر الكالم

  فال العَْيُش أهواه وال املوت أرْوح* وكلتامها قد ُخطّ ىل ىف َصحيفىت 
  .وقد تفرِد العرب إحدى كلتا وهم يذهبون بإفرادَها إىل اثنتيها، أنشدىن بعضهم

  كلتامها مقرونة بزائده* الََمى واحده ىف ِكلت رجليَها ُس
  .يريد بكلت كلتا

َوَما َتْدرِى {فيؤنثونَ ويذكِّرونَ، واملعىن التأنيث، من ذلَك قول اهللا تبارك وتعاىلَ ) أّى(والعرب تفَعل ذلك أيضاً ىف 
وقال . ىف الكالم ىف أيَّة صورةجيوز } ىف أَىِّ صُورة{ومثله . وجيوز ىف الكالم بأيَّة أرض} َنفٌْس بِأَىِّ أَْرضٍ َتمُوُت

  :الشاعر
  يقدَّم قبلى ُمسلم واملَُهلَّب* بأّى بالء أْم بأيَّة نعمة 
بأّى {فتذكّر وقد أدخلت اهلاء، تتوّهم أنّ اهلاء َساقطة إذا جاز للتأنيث . وقالت ذاَك أجود. وجيوز أيّتُهما قال ذاك

  :وكلتامها قال الشاعر كالمها: وكذلك جيوز أن تقول لالثنتني} أرضٍ َتُموُت
  من الضرب ىف َجنَْبْى ثَفَالٍ مباشر* كال عِقبيه قد تشّعَب رَأُسَها 



  .البعري البطىء: الثفال
االثنتان قام وتوّحد، َواالثنان قام إذْ : ألن الواحد منهما ال يُفرد فهل جتيز) كلتا(إمنا استجزَت توحيد : فإن قال قائل

  مل يفَرد له واحد؟

قام عبدُاهللا كلُّه خطأ، وأنك جتد معىن : على واحد، أال ترى أن قولك) ِكالَ(ثنني ُبنيا على واحد ومل ُينب إن اال: قلت
  .االثنان قاما واالثنتان قاَمَتا: االثنني على واحد كمعىن الثالثة وزيادات العدد، وال جيوز إال أن تقول

  .وهى ىف قراءة عبداهللا
  *كُلّ اجلنتني آتى أُكُله * 

ولو أراد مجع الثنتني ومل يرد كل الثمر مل جيز إالَّ كلتامها، أال َتَرى أنك ال . اه كلّ شىء من مثر اجلنتني آتى أكلهومعن
فِقس َعلى هَاتني كل ما . ال تصلح إلحدى املرأتني وتصلح إلحدى اجلنَّتني) كل(قامت املرأتان كلهما، ألن : تقول

  .يتبعِّض مما يقسم أوْ ال ُيقْسم
ألن النهر ميتدّ حىت صار التفجر : كيف جَاز التَّشديد وإمنا النهر واحد؟ قلت: يقال} َوفَجَّْرَنا ِخاللَُهَما نََهراً{وقوله 

  .يثقّل وخيفّف} حتَّى تَفُْجرَ لََنا ِمَن اَألْرضِ َيْنُبوعاً{ومثله . كأنه فيه كلّه فالتخفيف فيه والتثقيل جائزان
  
  }ِلصَاِحبِِه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أََنا أَكْثَُر مِنَك َماالً َوأََعزُّ َنفَراً  َوكَانَ لَُه ثََمٌر فَقَالَ{ 
  
  }...َوكَانَ لَهُ ثََمٌر{: قوله

ما كان ىف : وحدثىن املعلَّي بن هالل اجلُْعِفّى عن ابن أىب جنيح عن جماهد قال: حّدثنا حممد قال حّدثنا الفراء قال
  .ا كان من ثَمَر مفتوح فهو من الثمارالقرآن من ثُمُر بالضّم فهو مال، وم

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َوَمآ أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً َولَِئن رُّدِدتُّ إِلَى َربِّي َألجَِدنَّ َخيْراً مِّْنَها ُمْنقَلَباً { 
  

  }...َخْيراً مِّْنَها ُمْنقَلَباً{: وقوله
  .مردودةً على اجلنَّتني) مْنُهما ُمْنقَلَباً(احف أهل املدينة مردودة على اجلنَّة وىف بعض مَص

  
  }لَّاكِنَّاْ ُهَو اللَُّه رَبِّي َوالَ أُْشرِكُ بِرَبِّي أََحداً { 
  

  }...لَّاِكنَّاْ ُهَو اللَُّه َربِّي{: وقوله

) لكن(مع النون من ) أنا(نون من لكن أنا هو اهللا رّبى ُترِك مهزة األلف من أنا، وكثر هبا الكالُم، فأدغمت ال: معناه
: أنا قلت ذاك بتمام األلف فقرئت لكّنا على تلك اللغة وأثبتوا األلف ىف اللغتني ىف املصحف: وِمَن العرب من يقول

وجيوز الوقوف بغري ألف ىف غري القرآن . رأيت يزيدا وقواريرا فثبتت فيهما األلف ىف القولني إذا وقفت: كما قالوا
  :وهى ىف ُعلْيا متيم وُسفْلى قيس وأنشدىن أبو ثَْروان. أََنْه وهى ىف لغة َجّيدة: العرب من يقول إذا وقفومن . ىف أنا

  وتقِلينىن لكّن إّياكَ ال أَقلى* وترمينىن بالطّْرف أْى أنت مذنب 



تقول لكنَّ واهللا، وزعم الكسائى أنه مسع العرب . لِكْن أنا إيّاك ال أَقلى، فترك اهلمز فصَار كاحلرف الواحد: يريد
وأدْغم فهى : إنَّ قائم يريد إنْ أنا قائم فترك اهلمز: مسعت بعض العرب يقول: وقال الكسائى. لكن أنا واهللا: يريدون

  .نظري للكن
  
  }نَك َماالً َووَلَداً َولَْوال إِذْ َدَخلْتَ َجنََّتَك قُلَْت َما َشآَء اللَُّه الَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه إِن َتَرِن أََناْ أَقَلَّ ِم{ 
  

  }...َما َشآَء اللَُّه{: وقوله
وإن شئت أضمرت ما شاء اهللا كان . هو ما شاء اهللا: تريد) هو(َما، ىف موضع رفع، إن شئت رفعته بإضمار 

فإِن اْسَتطَْعتَ {وجاز طرح اجلواب كما قال . نصبا بشاء، ألن الفعل واقع عليه) ما(وكان موضع ) كان(فطرحت 
  .ليَس له جواب ألن معناه معروف} ْبتَغَى َنفَقَا ىفِ األْرضِ أَْو ُسلَّماً ىفِ السَّماِءأَنْ َت
  .فهى اسم والقراءة هبما جائزة) أقل(وإذا رفعت . عماد) أقلَّ(إذا نصبت ) أنا(} إِن َتَرِن أََناْ أَقَلَّ مِنَك{: وقوله

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }أَن ُيؤِْتَينِ َخْيراً مِّن جَنَِّتَك وَُيْرِسلَ َعلَْيَها ُحْسَباناً مَِّن السََّمآِء فَُتْصبِحَ َصعِيداً َزلَقاً  فعَسى َربِّي{ 
  

  }...َصِعيداً َزلَقاً{: وقوله
  التراب الذى ال نبات فيه حمترق رَِميم: الزلَق

  } أَْو ُيصْبَِح َمآُؤَها غَْوراً فَلَن َتْسَتِطيَع لَُه طَلَباً{ 
  
  }...َمآُؤَها غَْوراً{:] قوله[

  .ماء غَْور، وماءان غَْور، وِمياه غْور بالتوحيد ىف كل شىء: العرب تقول
  
َربِّي أََحداً ْيتَنِي لَْم أُْشرِْك بَِوأُِحيطَ بِثََمرِِه فَأَصَْبَح ُيقَلُِّب كَفَّْيِه َعلَى َمآ أَْنفََق ِفيَها َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوَيقُولُ يالَ{ 
  }َولَْم َتكُن لَُّه ِفئَةٌ يَنُصُروَنُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ُمْنَتصِراً * 
  

  }...َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها{:وقوله
  .على سقوفها

  }...وَلَْم َتكُن لَُّه ِفئَةٌ َينُصُروَنُه{: وقوله
  .جلاز -} ُتقَاِتلُ ىفِ سَبيلِ اِهللا وَأُْخَرى كَافَِرةٌ) ِفئَةٌ({قال  كما -تَْنصره يذهب إىل الفئة : ولو قيل. ذهب إِىل الرجال

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }ُهَناِلَك الَْوالََيةُ ِللَِّه الَْحقِّ ُهَو َخْيٌر ثََواباً َوَخْيٌر ُعقْباً { 
  

  }...ُهنَاِلكَ الَْوالََيةُ ِللَِّه الَْحقُّ{: وقوله
والوِالية ) اهللا(وإن شئت خفضت جتعله من نْعت ) ُهَناِلَك الَْوالََيةُ الَْحقُّ ِللَّه(وىف قراءة أَُبّى ) الوالية(ت َرفْع من نع



  .َعلَى معىن َحقّا كان صواباً) احلّق(ولو نصبت . املُلْك
  
فَاْخَتلَطَ بِِه َنبَاُت اَألْرضِ فَأَْصَبَح َهِشيماً َتذُْروُه الرِّياحُ وَاْضرِبْ لَُهم مَّثَلَ الَْحَياِة الدُّْنَيا كََمآٍء أَْنزَلَْناُه ِمَن السََّماِء { 

  }َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء مُّقَْتِدراً 
  

  }...َتذْرُوُه الرِّياُح{: وقوله
ن أذريت أى م) ُتذْريه الريح(ولو قرأ قارىء ) َتذْرِيه الريح(من ذََروت وذََرْيت لغة، وهى كذلَك ىف قراءة عبداهللا 

  :تلقيه كان وجهاً وأنشدىن املفضَّل
  فُيذرَِك مْن أُْخرى القطاِة فتَْزلَقِ* فقلت له صوِّب وال جتَهَدنَُّه 

  .أذريت الرجل عن الدابَّة وعن البعري أى ألقيته: تقول

  }ِعندَ رَبَِّك ثَوَاباً َوَخْيٌر أََمالً  الْمَالُ وَالَْبُنونَ زِيَنةُ الَْحَياِة الدُّْنَيا َوالَْباقَِياُت الصَّاِلحَاُت َخْيٌر{ 
  

  }...وَالَْباقَِياُت الصَّاِلَحاُت{: وقوله
  .يقال هى الصلوات اخلمس ويقال هى سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب

  .الّسىء واألمل للعمل الصَّاحل خري من األمل للعمل) يقول خري ما يؤَْمل(} َوَخْيٌر أََمالً{: وقوله
  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوَيْوَم ُنَسيُِّر الْجَِبالَ وََتَرى اَألْرَض بَارَِزةً َوَحَشْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر ِمْنُهمْ أََحداً { 
  

  }...َوَيْوَم ُنَسيُِّر الْجِبَالَ{وقوله 
ُسيّرت عنها اجلبال فصَارت كلها بارزة ال : َويقال. من بطنهاأبرزنا أهلها : يقول} وََتَرى اَألْرَض بَارَِزةً{: وقوله

  .يستر بعضُها بعضاً
َما أغدرت منهم : ومعنامها واحد يقال) كانَ َصوَاباً" ومل نْغِدْر"ولو قرئت (هذه القراءة } فَلَْم ُنغَاِدْر ِمنُْهْم{: وقوله

  :أحداً، وما غادرت وأنشدىن بعضهم
  ىف هجمة يغدرمنها القابض *هل لك والعائض منهم عاِئض 

  *ُسْدسا وُربعا حتتها فرائض * 
  .قال، الفراء سدس وُرْبع من أسنان اإلبل

  
أَوِْلَيآءَ   أَفََتتَِّخذُوَنُه وَذُرِّيََّتُهَوإِذْ قُلَْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجدُواْ َألَدَم فََسَجدُواْ إِالَّ إِْبلِيَس كَانَ ِمَن الْجِنِّ فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه{ 

  }ِمن ُدونِي َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبَدالً 
  

  }...فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه{: وقوله
وقشرها خلروجها منه وكأنّ الفأرة إهنا ُسّميت ) جلدها(والعرب تقول، فَسَقت الرُّطَبة من . أى خرج عن طاعة َرّبه

  .ا على الناسفَُوْيِسقة خلروجها من ُجْحره



  
  }ْوبِقاً َوَيْوَم َيقُولُ َنادُواْ ُشرَكَآِئَي الَِّذيَن َزَعمُْتْم فََدَعْوُهْم فَلَْم َيسَْتجِيُبواْ لَُهْم َوَجَعلَْنا َبْينَُهم مَّ{ 

  }...َوَجَعلَْنا َبْينَُهم مَّْوبِقاً{: وقوله
  .إنه وادٍ ىف جهنم: ىف اآلخرة ويقال يقول َمْهلكا هلم) مَْوَبقاً(جعلنا تواُصلهم ىف الدنيا : يقال

  
  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َورَأَى الُْمْجرُِمونَ النَّاَر فَظَنُّواْ أَنَُّهْم مَُّواِقُعوَها َولَمْ َيجُِدواْ َعنَْها َمْصرِفاً { 
  

  }...فَظَنُّواْ أَنَُّهْم مَُّواِقُعوَها{: وقوله
  .أى علموا

  
  } يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب قُُبالً النَّاَس أَن ُيْؤِمنُواْ إِذْ َجآَءُهمُ الُْهَدى وََيْسَتْغِفرُواْ َربَُّهْم إِالَّ أَن َتأْتَِيُهْم ُسنَّةُ األَوَِّلَني أَْو َوَما َمَنَع{ 
  

  }...َوَما َمَنعَ النَّاَس أَن ُيْؤِمُنواْ{: وقوله
} ُسنَّةُ اَألوَّلَِني{أن ىف موضع َرفع وقوله } إِالَّ أَن تَأِْتيَُهْم ُسنَّةُ األَوَِّلَني{ وقوله. الناس ها هنا ىف معىن رجل واحد: يقال
وتكون . هلذا املعىن) قَِبالً(وقد تكون . ِعياناً: }أَْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب قُُبالً{وقوله . سنتنا ىف إهالك اُألمم املكذِّبة: يقول

  .ل أى عذاب متفرق يتلو بعُضه بعضاًكأنه مجع قَبِيل وقُُب) قُُبالً(
  
  }َيجُِدواْ ِمن ُدونِِه مَْوِئالً َورَبَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمِة لَْو ُيؤَاِخذُُهم بَِما كََسبُواْ لََعجَّلَ لَُهمُ الَْعذَاَب َبل لَُّهم مَّْوِعدٌ لَّن { 
  

  }...لَّن َيجُِدواْ ِمن ُدونِِه َموِْئٍال{: وقوله
بذهب إِىل موضعه : إنه ليوائل إىل موضعه يريدون: والعرب تقول. وهو امللْجأ ىف املعىن وَاحد) ْنجىاملوئل املَ(

  .وِحْرزه
  :وقال الشاعر

  للعامرّيني ومل ُتكْلَم* ال وألت نفسك خلَّيتها 
  )ال جنت: يريد(

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }مَّا ظَلَُمواْ َوَجَعلَْنا ِلَمهِْلِكهِم مَّْوِعداً َوِتلَْك الْقَُرى أَْهلَكَْناُهْم لَ{ 
  

  }...ِلَمهِْلِكهِم مَّْوِعداً{: وقولُه

بكسر الالم تبنيه على ) ملهِِلكهم(فتح امليم والالم وجيوز ) ملَْهلَكهِْم(أجال وقرأ عاصم ) موعداً(إلهالكنا إيَّاهم : يقول
  .ه مكسوَر العني كسر مفعالفمن أراد االسم ّمما ُيفَْعل من. َهلَك َيْهِلك



مثل املضرِب واملضَرب واملَِدّب واملََدّب واملِفّر واملَفَّر فإذا كان يفعل مفتوح العني آثرت . ومن أراد املصدر فتح العني
منهم من قال . ورمبا كسروا العني ىف مفعل إذا أرادوا به االسم. العرب فتحها ىف مفعل، امساً كان أو مصدراً

  .وهو القياس وإن كان قليالَ} لَبحَْرْينَِمْجِمعَ ا{
فإذا كان يفعل مضموم العني مثل يدخل وخيرج آثرت العرب ىف االسم منه واملصدرِ فتح العني؛ إال أحرفاً من 

من ذلَك املسجِد واملطِلع واملغرِب واملشرِق واملسِقط واملفرِق واجملزِر واملسِكن . األمساء ألزموها كسر العني ىف مفعل
  .ْرِفق من َرفَق َيْرفُق واملنِسك من َنَسك َيْنُسك، واملنبتواملَ

وقد قرئ مسِكن ) ىف االسم(ورمبا فتحه بعض العرب . فجعلوا الكسر عالمة لالسم، والفتح عالمة للمصدر
معهُ والنصب ىف كلّه جاِئز وإن مل تس. وقد مسعنا املسجِد واملسَجد وهم يريدون االسم، واملطلَع واملطِلع. ومسكَن

  .فال تنكرنه إن أتى
وما كان من ذوات الياء والواو من دعوت وقضيت فاملفعل منه فيه مفتوح امساً كان أو مصدراً، إال املأِقى من العني 

كسر (وإمنا امتنعوا من . وبعُض العرب يسّمى َمأَوى اإلبل َمأْوِى فهذان نادران. فإن العرب كسرت هذا احلرف
ن الياء والواو تذهبان ىف السكت للتنوين الذى يلحق، فرّدوها إىل األلف إذ كانت ال ىف الياء والواو أل) العني

  .تسقط ىف السكوت
وإذا كان املفعل من كال يكيل وشبهه من الفعل فاالسم منه مكسور، واملصدر مفتوح من ذلَك مال َممِيال وَمَماال 

تقول . ما مجيعاً أو كسرهتما ىف املصدر واالسم جلازولو فتحته. تذهب بالكسر إىل األمساء، وبالفتح إىل املَصادر
  :وقال ُرؤبة ابن العجَّاج. املعيش: وقد قالوا. املعاش: العرب

  ومّر أعوام نَتفْن ريشى* إليك اشكو شّدة املعيش ا 
  *نتف احلَُباَرى عن قََرا َرهِيشِ * 

  :الظهر، وقال اآلخر: القََرا
  كم لََعيّاب َمَعابوَما في* أنا الرجل الذى قد عبتموُه 

  .ومثله َمَسار وَمِسري، وما كان يشبهه فهو مثله
وإذا كان يفعل مفتوحاً من ذوات الَياء والواو مثل خياف ويهاب فاالسم واملصدر منه مفتوحان مثل املخاف 

  :واملهاب
ن، وإمنا فتحوه إذا وما كان من الواو مضموماً مثل يقوم ويقول ويعود ويقود وأشباهه فاالسم واملصدر فيه مفتوحا
  .نووا االسم ولَمْ يكسروه كما كُِسر املَْغرِب ألهنم كرهوا حتول الواو إىل الياء فتلتبس الواو بالياء

أَنْ لَْن َنجَْعلَ {وما كان أّوله واواً مثل وزنت وورثت ووجِلت فاملفعل فيه امساً كان أو مصدراً مكسور؛ مثل قوله 
. وزعم الكسائىّ أنه مسع َمْوَجل وَمْوَحل) ىف الوجهني(ل وَيْوَحل املفعل منهما مكسور وكذلك يَْوَح} لَكُْم َمْوِعداً
فأّما الذى يقع . وإمنا كسروا ما أّوله الواو، ألن الفعل فيه إذا فتح يكون على وجهني. وميعت أنا موَضع: قال الفراء

فلم . واملصادر تستوى ىف الواقع وغري الواقع. فعلوالذى ال يقع تثبت واوه ىف ي. فالواو منه ساقطة؛ مثل َوَزن يزِنُ
  .جيعلوا ىف مصدرَيهما فرقاً، إمنا تكون الفروق ىف فعل يفعل

وكأهنم َبَنوه على يفَعل؛ ألن ما المه مهزة يأتى بفتح العني من فََعل ومن . وما كان من اهلمز فإنه مفتوح ىف الوجهني
مبنزلة الَياء . وكأهنم أنزلوا املْهُموز. مل يأت: قلت. كما كسروا جمِمعاًفلو كََسروه إراَدة االسم : فإن قلت. فَِعل

  .والواو؛ ألن اهلمز قد ُيترك فتَلْحقهما



ولك أن خترجه على أوَّليته قبل أن تزاد عليه . وما كان مفعل ُمشتقّاً من أفعلت فلك فيه ضّم امليم من امسه ومصدره
} وَأَْنَت َخْيُر املُنْزِِلنيِ} {أَنْزِلْنِى ُمنَْزالَ ُمبَاَركاً{وقرئ . ، وأنزلته ُمْنَزالً ومَْنزِالًأخرجته ُمْخرجاً وَمخْرجاً: فتقول. األلف

  .}َمْنزِال{و 

وما كان ممَّا يعمل به من اآللة مثل اِملْروحة واِملطرقة وأشباه ذلك مما تكون فيه اهلاء أو ال تكون فهو مكسور امليم 
املَطهرة واِملطهرة، واملَرقاة واِملرقاة : قالوا. إال أهنم. واِمللحف واِملطرق وأشباه ذلك منصوب العني؛ مثل اِملْدرع

هذا موضع ُيفعل فيه فجعله خمالفاً ففتح : ومن فتح قال. فمن كَسرَها شبَّهها باآللة الىت ُيعمل هبا. واملَسقاة واِملسقاة
  .املطهرة واملرقاة ىف موضعهما ال تزوالن يعلم فيهما امليم؛ أَال ترى أن املروحة وأشباهها آلة يعمل هبا، وأن

وال يفعلون ذلك ىف مذكَّر ليست فيه اهلاء؛ . وما كان مصدراً مؤنّثاً فإنّ العرب قد ترفع عينه؛ مثل املقُدرة وأشباهه
الرَّفعة ىف مفعل، ألن اهلاء إذا أدخلت سقط عنها بناء فعل يفعل فَصارت امساً خمتلفاً، ومفعل يبىن على يفعل، فاجتنوا 

ألن ِخلقة يفعل الىت يلزمها الضّم كَُرم يكُرم فكرهوا أن ُيلزموا العني من ب مفعل ضمَّة فَيظنَّ اجلاهل أن ىف مفعل 
  :فأّماَ قول الشاعر. فرقاً يلزم كما يلزم فَِعل يفَعل الفُروُق، ففتحت إرادة أن َتخلط مبصادر الواقع

  *م ِليوم رَْوعٍ أو فََعال َمكُْر* 
  :ومثله قول اآلخر. فإنه مجع َمكُْرمة َومكُْرم

  على كثرة الواشني أىُّ َمُعوِن* بثني الزمى ال إّنه إن لزِمته 
إالّ أىن أجد الوجه . مها مفعل نادران ال يقاس َعليهما وقد ذهَب مذهباً: وكان الكسائّى يقول. أراد مجع معونة

  :ه الياء إىل الواو فيقالوقد تقلب في. األول أمجل للعربية ممَّا قال
  أمشِّر حىت يَْنُصف الساق مئزرى* وكنت إذا جارى دعا لَمُضوفٍة 

  .قد سُور به: جعلها مفُعلة وهى من الياء فقبلها إىل الواو لضمَّة ما قبلها، كما قالوا

ُمكُْحلة : ه وميَمُه قوهلمفمَّا ضّموا عين. وقد قالت العرب ىف أحرف فضّموا امليم والعني، وكسروا امليم والعني مجيعاً
ومما زادوا عليه ياء للكسر، وواواً للضم ِمسكني . ومما كسروا ميمه وعينه ِمْنِخر وِمْنِتن. وُمْسُعط وُمْدُهن وُمُدّق

والذين . مُنخور وهم طَّيىء: والواو حنو ُمْغفُور وُمْغثُور وهو الذى يسقط على الثُمام ويقال للِمنِخر. وِمنديل وِمنطق
وكذلك الذين كسروا امليم والعني شّبهوه بِفلعيل . وا أوله وعينه شّبهوا امليم مبا هو من األصل، كأنه فُعلولضّم

  .وِفعِلل

وما كان من ميم زائدة أدخلتها على ِفعل رباعى قد زيد على ثالَثّية شىء من الزيادات فامليم منه ىف الفاعل واملفعول 
 -يكون املستطعم . ومستطِعم ومستطَعم) وُمستَضرٌب(ُمستضَرٌب  من ذلك قولك رجل. به واملصدر مضمومة

وكلّ الزيادات على . مصدر ورجل -بالفتح  -مصدراً ورجال وكذلك املضارَب هو الفاعل واملضاربَ  -بالفتح 
تكبَّر م: َمن يقول ىف املتكبِّر -وهم قليل  -هذا ال ينكسر، وال خيتلف فيه ىف لغات وال غريها؛ إال أن من العرب 

وُحّدثتُ أن بعض العرب يكسر امليم : قال الفراء. وهو من لغة األنصار وليس مما ُيبىن عليه. كأهنم بَنوه على يتكبَّر
: وقالت العرب. وهى من املرفوض. وهم من األنصار. ىف هذا النوع إذا أدغم فيقول هم اِملطَّوِّعة واِملسَِّمع للُمستمع

ومنه َموَحد ألهنم مل يريدوا مصدر َوَحد، إمنا . َعلَى غري بَناء، وَمْوكَل امساً موضوعاًَمْوَهب فجعلوه امساً موضوعا 
مَْزيد َوَمْزَود فهما أيضاً امسان خمتِلفان َعلَى غري بناء : وأما قوهلم. ُجعل امساً ىف معىن واحد مثل َمثَْنى وثُالَث وُربَاع



إذا أشبه بعض املُثُل، وتضّم املفتوح أو تكسره إذا وجَّهته إىل الفعل؛ ولك ىف االختالف أن تفتح ما سَبيله الكسر 
فىاملصري (مثالٍ من أمسائِهم كما قيل َمعفور للذى يسقط على الثمام وميمه زائدة فشبه بفُعلول، وكَما قَالَتْ العرب 

عِيل؛ أال ترى أهنم قالوا ُمْسالن للجميع فشبَّهوا مفعال بفَ: وَمسيلِ املاء وهو مفِعل) وهو من ِصرت ُمصْران للجميع
ُسؤته مسائية وإمنا هى مساءة على َمفَْعلة فزيدت عليَها الياء من آخرَها كما تزاد َعلَى فعالة حنو كراهة وكراهية 

  .وطََبانة وطبانِيَة
  
  }باً َوإِذْ قَالَ مُوَسى ِلفََتاُه ال أَبَْرُح حَتَّى أَْبلُغَ َمْجَمَع الَْبْحَرْينِ أَْو أَْمِضيَ ُحقُ{ 
  

  }...وَإِذْ قَالَ ُموَسى ِلفََتاهُ ال أَْبَرُح{: وقوله

غري معىن أزال، هذه } فَلَْن أَْبرَح اَألْرَض َحتَّى َيأْذَنَ ِلى أَىبِ{: وقوله. ال أبرح مكاىن: ال أزال حىت أبلغ، مل يرد: يريد
. َوالَ أفتأ أذكرك -لغة  -ومثلها ما فتئت َوَما فتأت  .لن نزال عليه عاكفَني: }لَْن نبَْرَح َعلْيِه َعاِكِفَني{وقوله . إقامة

وال يكون تزال وأفتأ وأبرح إذا كانت ىف معنامها إالّ . ال تزال تذكر يوسف: َمْعنَاُه} تَاِهللا تَفَْتأُ َتذْكُُر ُيوُسَف{وقوله 
فََما زَالَتْ } {َوالَ َيزَالُ الِذيَن كَفَرُوا{ }َوالَ يََزالُونَ ُمْخَتِلفني{فأما الظاهر فقد تراه ىف القرآن . جبحد ظاهر أو مضمر

ومثله : ال تزال تذكر يوسف. ال تفتأ: ومعناه) تَفَْتأُ(واملضمر فيه اجلحد قول اهللا } ال أَبَْرُح{وكذلك } ِتلَْك َدْعَواُهُم
  :قول الشاعر

  ِدُحَعلَى قومها ما فتَّل الزَّْنَد قَا* فَالَ وأَىبِ َدْهَماَء زَالَْت عزِيزةً 
  :وكذلك قول امرئ القيس
  ولو قطُعوا رَأسى لديِك وأوَصاىل* فقلت ميُني اهللا أبرح قاعداً 

فبحر } َمْجَمَع الَْبْحَريْنِ{: وأمَّ قوله. َوَجاء التفسري أنه مثانون سنة. َسَنة: احلُقُبُ ىف لغة قيس} أَوْ أَْمِضَي ُحقُباً{: قوله
  .وهو يُوشَع بن نون. نه كان الزماً له يأخذ عنه العلموأمنا ّمسى فىت ُموَسى أل. فارس والروم

  
  }فَلَمَّا َبلََغا َمْجَمَع َبْينِهَِما َنِسَيا ُحوَتُهَما فَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ َسَرباً { 
  

  }...َنِسَيا ُحوَتُهمَا{: وقوله
وقوله . ؤ َواملَْرجانُ وإمنا خيرج من اِمللْح دون الَعذْبَيْخُرُج ِمْنُهَما الُّلؤلُ{وإمنا نسيه يوشع فأضافه إليهما، كما قال 

كان ماحلاً فلمَّا َحيَِى باملاء الذى أَصَابه ِمَن العني فوقع ىف البحر مجد طريقُه ىف البحر } فَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ سََرباً{
  .فكانَ كالسرب

  .}فَاتََّخذَ َسبِيلَُه{: وقوله
  .}ىفِ الَبْحرِ َعَجباً{بيل احلوت اختذ موَسى َس: يقول

  .مث قال حني أخربه بقصَّة احلوت
  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  }قَالَ ذَِلَك َما كُنَّا نَْبغِ فَارَْتدَّا َعلَى آثَارِِهَما قََصصاً { 
  

  }...ذَِلَك َما كُنَّا َنْبغِ{: وقوله
  .أى هذا الذى كنَّا نبغى

  
  }تَّبَْعَتنِي فَالَ َتْسأَلْين َعن َشيٍء حَتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكْراً قَالَ فَإِِن ا{ 
  

  }...َحتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكْراً{: وقوله
  .َحتَّى أكون أنا الذى اسألك: يقول

  
  }أَْهلََها لَقَْد جِئْتَ َشْيئاً إِْمراً فَاْنطَلَقَا حَتَّى إِذَا َرِكَبا ِفي السَِّفيَنِة َخَرقََها قَالَ أََخَرقَْتَها ِلُتغْرَِق { 
  

  }...ِلَيغَْرَق أَْهلََها{: وقوله
  .}ِلُتغْرَِق أَْهلَهَا{قرأها حيىي بن َوثَّاب واحلسُن بالرفع والياَء وقرأها َسائر الناس 

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }نِي ِمْن أَْمرِي ُعسْراً قَالَ الَ تَُؤاِخذْنِي بَِما َنِسيُت َوالَ ُتْرِهقْ{ 
  

  }...الَ ُتؤَاِخذْنِي بَِما َنسِيُت{: وقوله
 -وكَان من أفاضل أهل الكوفة  -حدَّثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن حييىن بن املهلَّب 
مل ينس ولكنها من : ّى قالعن رجل عن اِملْنهال عن َسِعيد بن ُجَبري عن ابن عباس عن أَُبّى بن كعب األنصار

  .َمَعاريض الكالم
  .ال تُعجلىن: يقول} َوالَ ُتْرِهقْنِي{وقوله 

  
  }اً نُّكْراً فَاْنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَِقَيا غُالَماً فَقََتلَُه قَالَ أَقََتلَْت َنفْساً َزِكيَّةً بَِغْيرِ َنفْسٍ لَّقَْد جِئَْت َشيْئ{ 
  

  })...َزِكيَّةً(أَقََتلْتَ َنفْساً {: وقوله
وقرأَها أهل ) زكّيِة(قرأَها عاصم وحيىي بن وثاب واحلسن ) َزِكيَّة(وقوله . َمرَّ بغالم مل جتن جناية رآها موَسى فقتله

  ).وقَِسيَّة(} َوَجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قاِسيةً{وهى مثل قوله . بألف) َزاكية(احلجاز وأبو الرمحن السُّلَِمّى 
  
  }َك َعن َشْيٍء َبْعَدَها فَالَ ُتَصاِحبْنِي قَْد َبلَْغَت ِمن لَُّدنِّي ُعذْراً قَالَ إِن سَأَلُْت{ 

  }...فَالَ ُتصَاِحبْنِي{: وقوله
  .َنفُْسك وال تصحبىن أنت كل ذلك صواب واهللا حممود} فَالَ َتْصَحبْنِى{و

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



ُه قَالَ لَوْ أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَمآ أَْهلََها فَأَبَْواْ أَن ُيَضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها جِدَاراً ُيرِيُد أَن َينقَضَّ فَأَقَاَمفَانطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتََيآ { 
  }ِشئَْت لَتََّخذَْت َعلَْيِه أَْجراً 

  
  }...فَأَبَْواْ أَن ُيَضيِّفُوُهَما{: وقوله

يُرِيدُ {] وقوله[ويقال القرية أنطاكية . كان صََواباً) أَنْ ُيِضيفُوُهمَا) (فلو قرئَْت. ااإلضافة فلم يفعلو: ِسألوهم الِقَرى
ومثله . اجلدار يريد أن يسقط: كيَف يريد اجلدار أن ينقّض؟ وذلك من كالم العرب أن يقولوا: يقال} أَن َينقَضَّ
: َسكن، وقوله: َوإمنا معناه) إمنا يسكت َصاحبه(والغضب ال يسكت } َولَمَّا َسكََت َعْن ُموَسى الَغَضُب{قول اهللا 

  :إمنا يَعزم األمرَ أهلُه وقد قال الشاعر] و[} فَإذا َعَزَم اَألْمُر{
  لزمان يَُهمُّ باِإلْحَساِن* إن دهرا يلفُّ مشلى ُجبْملٍ 

  :وقال اآلخر
  صرباً مجيالً فكالَنا مبَتلَى* شكا إىل مجلى طول السُّرى 

  .وكذلك قول عنترة. ا ُتكلّم به على أنه لو نطق لقال ذلكواجلمل مل َيْشك، إمن
  وشكا إىلَّ بَعْبرة وَتحْمُحمِ* فازَورَّ من َوقْع القََنا بِلََبانه 

انقاضت ِسنُّهُ : الَشّق ىف طول اجلدار وىف طىّ البئر وىف ِسّن الرَُّجل يقال: للجدار واالنقياض) َيْنقَاض(وقد ذُكرت 
لو شئت لَتِخذَْت َعلَْيِه {] وقرأ جماهد. مل ُتِقمه حّتى َيقُرونا فهو األجر[ال ُموَسى لَْو ِشئَْت فق. إذا انشقّت طوالً

  .وأنشدىن القَنَانِّى} أجْراً
  *َتِخذََها ُسرِّيَّةً ُتقَعِّده * 

  .افتعل: وأصلها اّتخذ
  }ْم َتْسَتِطع عَّلَْيِه صَْبراً قَالَ َهاذَا ِفَراقُ َبيْنِي َوَبيْنَِك سَأَُنبِّئَُك بَِتأْوِيلِ َما لَ{ 
  

  }...َهاذَا ِفرَاُق بَْينِي َوبَْينَِك{: وقوله

  )].فراق ما بيىن وبينك(ولو نصبت الثانية كان صوابا، يتوهم أنه كان [
  
  }آَءُهم مَِّلكٌ َيأُْخذُ كُلَّ سَِفيَنٍة غَْصباً أَمَّا السَّفِيَنةُ فَكَاَنْت ِلَمَساِكنيَ َيْعَملُونَ ِفي الَْبْحرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيَبَها َوكَانَ َوَر{ 
  

  }...َوكَانَ َوَرآءَُهم مَِّلٌك{: وقوله
هو بني : وال جيوز أن تقول لرجل وراءَك. أْى أهنا بني يديه} ِمْن َورَائه جََهنَّم{وهو كقوله . أمامهم َمِلك: يقول

وراءك : املواقيت من األّيام واللياىل والدهر أن تقولهو وراءك، إمنا جيوز ذلك ىف : يديك، وال لرجل هو بني يديك
وبني يديك بَْرد شديد؛ ألنك أنت وراءُه فجاز ألنه شىء يأتى، فكأنه إذا حلقك َصار من وراِئك، : َبْرد شديد

  .فلذلك جاز الوجهان. وكأنك إذا بلغته صَار بني يديك
  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }الَُم فَكَانَ أَبََواُه ُمْؤِمَنْينِ فََخِشيَنآ أَن ُيْرهِقَُهَما طُْغَياناً َوكُفْراً َوأَمَّا الُْغ{ 
  



  :}...فََخِشيَنآ{: وقوله
إال : قال} إالَّ أنْ َيَخافا{وهو مثل قوله . علم ربَُّك: على معىن) فخاف ربُّك أَنْ ُيرِهقَُهَما(وهى ىف قراءة أَُبىٍّ . فعلمنا

  .واخلوف والظّن ُيذهب هبما مذهبَ العلم. أن يعلما ويظّنا
  
  }فَأَرَْدَنآ أَن ُيْبِدلَُهَما َربُُّهَما خَْيراً مِّْنُه زَكَاةً َوأَقَْربَ ُرْحماً { 
  

  }...َخْيراً مِّْنهُ َزكَاةً{: وقوله
  .وهو مصدر رمحت. أقرب أن ُيرَْمحا به: يقول} َوأَقَْرَب ُرْحماً{َصالحاً 

  
َك أَن َيْبلَُغآ فَكَانَ لُِغالََمْينِ َيِتيَمْينِ ِفي الَْمِديَنِة َوكَانَ َتْحَتُه كَنٌز لَُّهَما َوكَانَ أَُبوُهَما صَاِلحاً فَأََراَد َربُّ َوأَمَّا الْجَِداُر{ 

  }ا لَْم َتْسِطع عَّلَْيِه َصبْراً أَُشدَُّهَما َوَيسَْتخْرَِجا كَنَزُهَما َرْحَمةً مِّن رَّبَِّك َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِي ذَِلَك َتأْوِيلُ َم
  

  }...كَنزٌ لَُّهَما{: وقوله
  .عِلم: يقال

وتعرفه . وكلّ فعل رأيَته مفسِّراً للخرب الذى قبله فهو منصوب. فََعل ذلك رمحة منه: َنْصب} َرْحَمةً مِّن رَّبَِّك{وقوله 
فَْضالً ِمْن {لكالم الذى قبله فُنِصب، كقوله فإذا أُلِقيتا اّتصل املصدر با. بأن ترى هو وهى تصلحان قبل املصدر

إنك من املرسلني وهو تنزيل : معناه} إنَّكَ لَِمَن املُْرَسِلَني َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيِم تَْنزِيلَ العزِيزِ الرَّحيم{وكقوله } رَبَِّك
الفرق فيها أمر : معناه} يمٍ أَْمراً ِمْن ِعْندَِنافِيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِك{وكذلك قوله } وهذا تنزيل العزيز الرحيم{العزيز 

  .فإذا ألقيت ما يرفع املصدر اّتصل مبا قبله فُنِصب. من عندنا
  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }فَأَْتَبعَ َسَبباً { 
  

  }...فَأَْتَبَع سََبباً{: وقوله
وإذا قلت أَتبعته . ن اتَّبعت الرجل إِذا كان يسري وأنت تسري وراءهوأَتَْبع أحسن من اتَّبع، أل) اتََّبع(و ) فأتَْبع(قرئت 

  .بقطع األلف فكأنك قفوته
  
َنْينِ إِمَّآ أَن ُتَعذَِّب َوإِمَّآ حَتَّى إِذَا َبلَغَ َمْغرَِب الشَّْمسِ َوَجَدَها َتغُْرُب ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعندََها قَْوماً قُلَْنا ياذَا الْقَْر{ 
  }ن تَتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسناً أَ

  
  }...َحِمئٍَة{: وقوله

حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن ِحبَّان عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس 
فراء وكذلك قرأَها ابن َعباس حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا ال. تغرب ىف َعني سوداء: قال) َحِمئٍَة(

حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد ) َحِمئٍَة(قال حدثىن سفيان ابن ُعَيْيَنة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ 



وذكر بعض املشيخة ) َحاِمَية(قال حدثنا الفراء قال حدثىن حممد بن عبدالعزيز عن ُمغرية عن جماهد أن ابن الزبري قرأ 
  ).َحاِميٍَة) (مسعود قرأأن ابن (عن َخَصيف عن أىب عبيدة 

ولو رفعت كان صواباً أى فإمنا هو هذا . مَوضع أن كلتيهما َنْصب} إِمَّآ أَن تَُعذَِّب َوإِمَّآ أَن َتتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسناً{وقوله 
  :وأنشدىن بعض العرب. أو َهذا

  وإما َمِقيل صاحل وصديق* فسريا فإمَّا حاجةٌ تقضياهنا 
  :أنشدىن بعض بىن ُعكْل. رفعاً كان َصواباً؛ والعرب تستأنف بإمَّا َوإمَّا} فَإمَّا َمّناً بَْعُد َوإِمَّا ِفَداَء{له ا ولو كان قو

  َترِْبُه على بعض اخلطوب الودائُِع* ومن ال يزل يستودع الناَس مالَه 
  ملاهلُم أو تاركوه فضائع* ترى الناس إّما جاعلوه وقاية 

  .والنصب على افعل بنا هذا أو هذا، والرفع على هو هذا أو هذا. وقايةً ووِقَاَءُهم
  
  }َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً فَلَُه َجَزآًء الُْحسَْنى َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَمْرَِنا ُيْسراً { 
  

  }...فَلَُه َجَزآًء الُْحْسَنى{: وقوله
وقد تكون . مضاف} َجَزآًء الُْحسَْنى{وقوله . مما فّسرت لكأى فله جزاء احلسىن َنصَبت اجلزاء على التفسري وهذا 

ِدينُ {و } َحقُّ الَيقِني{وتكون احلسىن اجلنة، تضيف اجلزاء إليَها، وهى هو، كما قال . احلسىن َحَسناته فهو جزاؤها
. ومل يقرأ به أحد. ه كان وجهاًرفعاً وقد رفعت اجلزاء ونوَّنت في) احلسىن(ولو جعلت } ولََداُر اآلِخَرِة َخيٌْر} {القَيِّمِة

  .فخفض الكواكب ترمجة عن الزينة} إِنَّا زَيَّنا السََّماَء الدُّْنَيا بِزِيَنٍة الكََواِكب{فتكون كقراءة مسروق 
  

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }َنْجَعل لَُّهْم مِّن ُدونَِها ِستْراً  حَتَّى إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمسِ َوَجَدَها َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَّْم{ 
  

  }...لَّْم َنْجَعل لَُّهْم مِّن ُدونَِها سِْتراً{: وقوله
  .الَ جبل وال ِسْتر وال شجر ؛ هم ُعرَاة: يقول

  
َعلَى أَن َتجَْعلَ َبْينََنا َوَبيَْنُهْم َسّداً  قَالُواْ ياذَا الْقَْرَنْينِ إِنَّ َيأْجُوَج َوَمأْجُوَج ُمفِْسُدونَ ِفي اَألْرضِ فََهلْ َنْجَعلُ لََك خَْرجاً{ 
{  

  }...َيأْجُوَج َوَمأْجُوَج{: وقوله
واخلرج كاملصدر كأنه . اخلراج االسم األّول] }فََهلْ َنجَْعلُ لََك َخْرجاً{: وقوله[مهزمها عاصم ومل يهمزمها غريه 

  .اجلُْعل
  
  }نُونِي بِقُوٍَّة أَجَْعلْ بَْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم َرْدماً قَالَ َما َمكَّنِّي ِفيِه رَبِّي َخْيٌر فَأَِعي{ 
  



  }...َما َمكَّنِّي{: وقوله
َما : (قال) ذكره أبو طلحة الناقط ما حيضرىن عن غريه(وقد ذكر عن جماهد . أُدغمت نونه ىف النون الىت بعدها

  .بنونني ظاهرتني وهو األصل) َمكََّنىن
  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً  آُتونِي ُزَبَر الَْحدِيِد حَتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن الصََّدفَْينِ قَالَ انفُُخواْ َحتَّى إِذَا َجَعلَُه نَاراً قَالَ آُتونِي{ 
  

  }...َحتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن الصََّدفَْينِ{: وقوله
  .اوى وسوَّى بينهما واحدَس) الصُّْدفَْينِ(و ) الصُُّدفَْينِ(و 
و ) من جيئوىن(فنصبا القِطر هَبا وجعالها ) مقصورة) (قال أْتُونِى(قرأ محزة واألعمش ]: }آتُونِي أُفْرِغْ َعلَْيِه{: قوله[
 وإذا مل تطّول األِلف أدخلت. آتوىن ِقطرا أفرغ عليه: }آِتَنا غََداءََنا{إذا طوَّلت األلف كان جّيدا . أعطوىن) آُتوىن(

أخذت : يكون مثل قولك. وقول محزة واألعمش صواب جَائز مْن وجهني. الياء ىف املنصوب فقلت ائِتنا بغداِئنا
  .فإذا أَسقطت األوىل مهزت الثانية) آتوىن(ويكون على ترك اهلمزة األوىل ىف . اِخلطَام وأخذت باخلطام

  
  }بِّي َجَعلَُه َدكَّآَء َوكَانَ َوْعُد َربِّي حَقّاً قَالَ َهاذَا َرْحَمةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا َجآَء َوْعُد َر{ 
  

  }...َجَعلَُه دَكَّآَء{: وقوله
حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن قيس بن الربيع عن َسعيد بن مسروق عن الشَّعّىب 

  .أَِطلْها: يعىن: قال الفراء. فَخِّمها) َدكَّاَء(فقال ) دكّاً(عن الربيع بن َخيْثم الثورىّ أن رجال قرأ عليه 

  }َوَعَرضَْنا َجهَنََّم َيْومَِئٍذ لِّلْكَافِرِيَن َعْرضاً { 
  

  :}...َوعََرْضَنا َجَهنَّمَ َيْوَمِئٍذ{: وقوله
  .استبانت وظهرت: أبرزناها حىت نظر إليها الكفار وأعرضت هى

  )الكهف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  }كَاَنْت أَْعيُُنُهْم ِفي ِغطَآٍء َعن ِذكْرِي َوكَاُنواْ الَ َيْسَتِطيُعونَ َسْمعاً الَِّذيَن { 
  

  }...الَ َيْستَِطيُعونَ َسْمعاً{: وقوله
  .ال يستطيعون َسْمع اهلدى فيهتدوا: كقولَك

  
  }أَعَْتْدَنا َجَهنَّمَ ِللْكَافِرِيَن ُنُزالً أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَُرواْ أَن يَتَِّخذُواْ ِعَباِدي ِمن ُدونِي أَْولَِيآَء إِنَّآ { 
  

  }...أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَرُواْ{: وقوله
حدثىن حممد بن : حدَّثنا أبو العباس قال حّدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال) أَفََحِسَب(قراءة أصحاب عبداهللا وجماهد 

فإذا قلت ) أفَحْسبَ الِذيَن كَفَروا(ّمساه عن علّى أنه قرأ  املُفَضَّل اخلراساىن عن الَصلْت بن بِهَْراَم عن رجل قد



  .كانت أن نصبا) أفَحِسَب(فأَن رفع وإذا قلت ). أَفََحْسُب الذين كَفُروا(
  
  }خَاِلِديَن ِفيَها الَ َيْبُغونَ َعْنَها ِحَوالً { 
  
  }...َعْنَها ِحَوالً{: قوله
  .حتّوال

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  ) مرمي( سورة 

  }ِذكُْر َرْحَمِة رَبَِّك َعْبَدُه زَكَرِيَّآ { 
  

  }...ِذكْرُ َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدُه َزكَرِيَّآ{: وقوله
واملعىن ذكر ربِّك عبده برمحته فهو تقدمي . هذا ذكر رمحِة ربِّك: وإن شئت أضمرت. الذكر مرفوع بكهيعص

  .ىف موضع نصب) َزكَرِيَّا. (وتأخري
  
  }ي َوَهَن الَْعظُْم مِنِّي وَاْشتََعلَ الرَّأُْس َشيْباً َولَمْ أَكُْن بُِدعَآِئكَ َربِّ شَِقّياً قَالَ َربِّ إِنَّ{ 
  

  }...وَلَْم أَكُْن بُِدَعآِئَك َربِّ َشِقيّاً{: وقوله
  .مل أَْشَق بدعاِئك، أَجبتىن إذ دعوتك: يقول

  }أَِتي َعاِقراً فََهْب ِلي ِمن لَّدُْنَك َوِلّياً َوإِنِّي ِخفْتُ الَْموَاِلَي ِمن َوَرآِئي َوكَاَنِت امَْر{ 
  

  }...الَْموَاِلَي{: وقوله
) إنََّما َمْوالَكُمُ اُهللا وَرسُولَُه(وورثَته والَوِلّى واملَْوىل ىف كالم العرب واحد وىف قراءة عبداهللا ) عم الرجل(هم بنو 
  ).بن عفان(ر عن عثمان وذكر ىف َخفَِّت املواىل أنه قلَّت، ذُِك) َوليُّكُْم(مكان 

  
  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }يَرِثُنِي َوَيرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب َواْجَعلُْه َربِّ َرِضّياً { 
  

  }...َيرِثُنِي{: وقوله
وإذا . من آية سوى األوىل فحسن اجلزاء) يرثىن(قرأها حيىي بن َوثّاب جزما واجلزُم الوجه؛ ألن : ُتقرأ جزما ورفعاً



  .}ُيَصدِّقْنِى{و } رِْدًءا ُيَصدِّقُنِى{ومثله . هب ىل الذى يرثىن: رفعت كانت صلةً للوىلّ
اجلزم على اجلزاء : بعدها فعل ىف أّوله الياء والّتاء والنون واأللف كان فيه وجهان: وإذا أوقعت األمر على نكرة

وكذلك : أِعرىن دابَّة أركْبها، وإن شئت أركبُها: لقاِئلوالشرِط، والرفع على أَنه صلة للنكرة مبنزلة الذى، كقول ا
فإذا كان الفعل الذى بعد النكرة لْيَس . كان صَوابا) َتكُْن لََنا(ولو قال } أَْنزِلْ علَْيَنا مَاِئَدةً ِمَن السََّماِء َتكُونُ لَنَا{

َهْب ىل ثوباً أََتجَمَّل مع : الّ اجلزم؛ كقولكلألوَّل وال يصلح فيه إضمار اهلاء إن كان الفعل واقعاً على الرجل فليَس إ
أَِعرىن دابَّة أركبُ يا هذا ألنك تقول : وتقول. إالَّ َجزْماً؛ ألن اهلاء ال تصلح ىف أجتمل) أجتمَّل(الناس ال يكون 

  .أركُبها فتضمر اهلَاء فيصلح ذلك
  
قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌَم َوكَاَنِت اْمرَأَِتي * َنْجَعل لَُّه ِمن قَْبلُ َسِمّياً ياَزكَرِيَّآ إِنَّا نَُبشُِّرَك بُِغالَمٍ اْسُمُه َيْحَيى لَْم { 

  }َعاِقراً َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ ِعِتّياً 
  

  }...لَْم َنْجَعل لَُّه ِمن قَْبلُ َسِمّياً{: وقوله
  .مل يسّم أحد بيحىي قبل حيىي بن زكرّيا

وأنت قائل للشيخ إذا كبِر، قد َعَتا وَعَسا كما يقال ) ُعسِّياً(وقرأ ابن عباس ) ِعتّيا(و } رِ ِعِتيّاًِمَن الِْكَب{: وقوله
  .للُعود إذا َيبِس

  
  }قَالَ كَذاِلَك قَالَ رَبَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوقَْد َخلَقُْتَك ِمن قَْبلُ َولَْم َتُك شَْيئاً { 
  

  }...َك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّنقَالَ كَذاِلَك قَالَ رَبُّ{: وقوله
  .أى َخلْقُه َعلَىَّ هيِّن

  
  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }قَالَ َربِّ اجَْعل ِلي آَيةً قَالَ آيَُتَك أَالَّ ُتكَلِّمَ النَّاسَ ثَالَثَ لَيَالٍ سَوِّياً { 
  

  }...آَيُتَك أَالَّ ُتكَلَِّم النَّاَس ثَالَثَ لََيالٍ{: وقوله
أَفَالَ َيْرَونَ إن الَ َيرجُِع إِلَْيهِمْ {: كما قال(منصوبة بأن ولو ُرفعْت ) ُتكَلَِّم(و . ىف موضع رفع أى آيتك َهذَا) أن(

  .)كان صواباً} :قُْوالً
فإن صلَحا كان ىف الفعل الرفع . فامتحنها باالسم املكنِّى مثل اهلاء والكاف) ال(اخلفيفة معها ) أن(وإذا رأيت 

آيَتك أّنك ال تكلّم الناس والذى : ب وإن مل يصلحا مل َيكن ىف الفعل إِالّ النصب؛ أال ترى أنه جائز أن تقولوالنص
  .ال يكون إالّ نصباً

} ثَالَثَ لَيَالٍ سَوِّياً{وقوله . فِقس على هلى هذين) أن(ألن اهلاء الَ تْصلح ىف } ُيريُد اُهللا أَالّ َيجَْعلَ لَُهْم َحظّاً{: قوله
  .من غري خََرس: ليقا



  
  }فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن الِْمْحرَابِ فَأَْوَحى إِلَْيهِْم أَن سَبُِّحواْ ُبكَْرةً َوَعِشّياً { 
  

  }...فَأَْوَحى إِلَيْهِْم{: وقوله
وإنه ليِحى ) وََمى َيِمى(والعرب تقول أوحى إىلَّ وَوّحى وأومأ إىلَّ وَوَمى مبعىن واحد، وَوَحى َيحى و . أى أشار إليهم

  .إِىل َوْحيا ما أعرفه
  
  }َوَحنَاناً مِّن لَُّدنَّا َوَزكَاةً َوكَانَ َتِقّياً { 
  

  }...َوَحَناناً مِّن لَُّدنَّا{: وقوله
  .وتزكية هلما: ويقال. وصالحاً: يقول) َوَزكَاةً(وفعلنا ذلَك َرمحةً ألبويه ) ونصب َحنَاناً أى(الرمحة : احلََنان

  )مرمي ( يف آيات سورة  املعاين الواردة
  
  }َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ َمْرَيمَ إِِذ انتََبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاناً َشْرِقياً { 
  

  }...إِِذ انَتَبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاناً َشْرِقياً{: وقوله
  .هو مىن َنْبذَة ونُْبذَة: والعرب تقول. يقال ىف َمْشُرقَة دارِ أهلَها

  
  }ْت ِمن ُدونِهِم ِحجَاباً فَأَْرَسلَْنآ إِلَيَْهآ رُوَحَنا فََتَمثَّلَ لََها َبشَراً َسوِّياً فَاتََّخذَ{ 
  

  }...فَاتََّخذَْت ِمن ُدونِهِم ِحَجاباً{: وقوله
  .كانت إذا أتاها احليض ضربت ِحجاباً

  
  }قَالَ إِنََّمآ أََناْ َرسُولُ َربِِّك ألََهَب لَِك غُالَماً َزكِّياً { 
  
  }...ألََهَب لَِك{: ولهوق

) ِليََهَب لَِك(وىف قراءة عبداهللا . وذلك كثري ىف القرآن خاّصة. اِهلَبة من اهللا، حكاها جربيل هلا، كأنه هو الواهب
ذا ألهب : قال: فإنه كقولك أرَسلىن بالقول ألهب لك فكأنه قال) ألهب لَِك(وأَما تفسري . ليهبَ اهللا لِك: واملعىن

  .عاىللك والفعل هللا ت
  

  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }قَالَْت أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌَم َولَمْ َيْمَسْسنِي َبَشٌر وَلَْم أَكُ َبِغّياً { 



  
  }...وَلَْم أَكُ َبِغّياً{: وقوله
  .الفاجرةَ: البَِغّى

  
  }ةً لِّلْنَّاسِ َوَرْحَمةً مِّنَّا َوكَانَ أَمْراً مَّقِْضّياً قَالَ كَذاِلَك قَالَ رَبَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوِلَنْجَعلَُه آَي{ 
  

  }...ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن{: وقوله
  .َخلْقه علىَّ َهيِّن

  
  }فََحَملَْتُه فَاْنتََبذَْت بِِه َمكَاناً قَِصّياً { 
  

  }...َمكَاناً قَِصّياً{: وقوله
  .أنشدىن بعضهم. مبعىن واحٍد) قاصيا(

  مىن ذى القاذورِة املقلّى* دَ الِقصّى لتقُعِدنَّ َمقع
  

  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَأََجآَءَها الَْمخَاُض إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة قَالَْت يالَيَْتنِي ِمتُّ قَْبلَ هَاذَا َوكُنتُ َنْسياً مَّنِسّياً { 
  

  }...فَأََجآَءَها الَْمخَاُض{: وقوله

آتيتكَ : فلّما ألقَْيَت الباء جعلَت ىف الفعل أِلفا؛ كما تقول. هبا املخاُض إىل جِذْع النخلة فجاء: من جئت كما تقول
ولغة . فلمَّا ألقيت الباء زْدت أِلفا وإمنا هو ائتوىن بُزَبر احلديد} آُتونِى زَُبَر احلَِديِد{ومثله . أتيتك بزيد: زيدا تريد

وأهل . شرٌّ َما أجلأك إىل ُمخَّة ُعْرقُوب: َها املَخَاُض، ومن أمثال العربفأَشاَء: أخرى ال تصلح ىف الكتاب وهى متيميّة
شّر َما أشاءك إىل ُمخَّة : ومتيم تقول. شّر َما أجاءك إىل ُمخَّة عرقوب، واملعىن واحد: احلجاز وأهل العالية يقولون

  .عرقوب
وسائر العرب تكسر النون ومها لغتان مثل اجلَْسر  .ا أصحاب عبداهللا قرءوا َنْسيا بفتح النون} َوكُنتُ َنسْياً{: وقوله

وهو ) ألنه إِذا رُمى به مل ُيرَّد(ما تلقيه املرأة من خَِرق اعتالهلا : والنِّْسى. واِجلْسر واحلَْجر واِحلْجرِ والَوْتر والوِْتر
  .وهو النَّْسُى ولو أردت بالنَّْسى مصدر النسيان كان صواباً. الَلَقَى مقصور

  :نسيته نِسياناً، ونسيا، أنشدىن بعضهم: والعرب تقول. حراما حمرما، َنْسيا َمنِسّيا: ِحجْرا حمجوراً: لكمبنزلة قو
  *من طاعة الرّب وَعْصى الشيطان * 

  :قال الشاعر. وكذلك أتيته إتيانا وأَْتياً. وعصيان الشيطان: يريد
  ويرون فعل املكُرمات َحَرامَا* أَْتُى الفواحشِ فيهُم معروفة 

  



  }فََناَداَها ِمن َتْحتَِهآ أَالَّ َتْحزَنِي قَْد جََعلَ رَبُِّك َتحَْتِك سَرِّياً { 
  

  }...فََناَداَها ِمن َتْحِتهَآ{: وقوله
الذى حتتها : أى فناداَها جربيل ِمن حتتها، وناداها َمن حتتها. وهو املَلَك ىف الوجهني مجيعاً} َناَداَها ِمن َتْحَتهَآ{و 

  .النهر:السرِّى) اًسَرِّي(وقوله 
  
  }َوُهزِّى إِلَْيكِ بِجِذْعِ النَّْخلَِة ُتَساِقطْ َعلَْيِك ُرطَباً َجنِّياً { 
  

  }...َوُهزِّى إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَِة{: وقوله

، وامدد َهزَّ بِه وهزَّه، وخذ اخلِطَام وخذ باخلِطَام، وتعلَّق زيدا وتعلَّق بزيد، وُخذْ برأسه وخذ رأسه: العرب تقول
وكذلك ىف قوله ) إىل الّسماء(فليمدد سبباً : معناه} فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إىل السََّماِء{قال اهللا ) وامدد احلبلَ(باحلبل 

  .وُهّزى جذَع النخلة كان صوابا: لو كانت} َوُهزِّى إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَِة{
وقد قرأها . فمن قرأها َيسَّاقط ذهب إىل اِجلذْع) بالتاء(اقط وُتَساِقط وَتَس} ُتَساِقطْ َعلَْيِك{وُيقرأ } َيسَّاقط{: وقوله

وإن قلت . يريدون النخلة، فإن شئت شدَّدت وإن شئت خففت) تساقط(البََراء بن عازب الياء، وأصحاُب عبداهللا 
لو قرأ قارئ . الياء خاصَّةوالتشديد والتخفيف ىف املبدوء بالتاء والتشديد ىف املبدوء ب. كان صوابا} ُتَساِقط َعلَيك{

  .ُتْسِقط عليك رطبا يذهب إىل النخلة أو قال َيْسقط َعليِك ُرطَباً يذهب إىل اِجلذْع كان صَواباً
  .اجلَنِّى واملَْجنِّى واحد وهو مفعول به) َجنِيّاً(وقوله 

  
  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }إِمَّا تََريِنَّ ِمَن الَبَشرِ أََحداً فَقُوِلي إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّْحَماِن َصْوماً فَلَْن أُكَلَِّم الَْيْوَم إِنِسّياً فَكُِلي وَاْشرَبِي َوقَرِّي َعْيناً فَ{ 
  

  }...َوقَرِّي َعْيناً{: وقوله
ُنك، فإذا ُحّول لَتقَْرْر عي: معناه. وإمنا نصبت العني ألن الفعل كان هلا فصيَّْرته للمرأة. ِطيىب نَفساً: جاء فىالتفسري

وإمنا } فَإنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن ِشْىٍء ِمْنُه نَفساً{ومثله . الفعل عن صاحبه إىل َما قبله ُنصب صَاحُب الفعل َعلى التفسري
وكذلك ) ساء به ظّنى: معناه(فإن طالت أنفسهنَّ لكم، َوضاق به ذَْرعاً وِضقت به ذَْرعاً، وسؤت به ظَّناً إمنا : معناه

فاْبنِ . َحُسن وجهُه، فحوّلَْت فعل الوجه إىل الرجل فصَار الوجه مفسِّرا: جل حسنٍ وجهاً إمنا كان معناهمررت بَر
  .أى صمتاً} إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّْحَماِن َصوْماً{: وقوله. َعلى ذا ما شئت

  }ّياً فَأََتْت بِِه قَْوَمَها َتْحِملُُه قَالُواْ ياَمرَْيُم لَقَْد جِئْتِ َشْيئاً فَرِ{ 
  

  }...لَقَْد جِئِْت َشْيئاً فَرِّياً{: وقوله
وقال . َيفْرِى الفَرِّى إذا هو أجاد العمل أو السَّقَْى ففََضل الناَس قِيل هذا فيه: والعرب تقول. األمر العَظيم: الفرِّى



  .الراجز
  قد كنت تفرين به الفَرِيَّا* قد أَطعمتْنى دَقَالً َحجْرِّياً 

  .أكالً كثرياًأى قد كنت تأكلينه 
  
  }ياأُْخَت هَاُرونَ َما كَانَ أَبُوِك امَْرأَ َسْوٍء َوَما كَاَنْت أُمُِّك َبغِّياً { 
  

  }...ياأُْخَت َهاُرونَ{: وقوله
أى إن أخاك . يأخت هارونَ ىف صالحه: كان لَها أخ يقال له َهارون من خيار بىن إسرائيل ومل يكن من أبويها فقيل

  .أى أهل بيتك َصاحلونَ َوقد أتيِت أمراً عظيماً. التْعيري هلَاَصاحل وأبواك أبواك ك
  

  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَأَشَاَرْت إِلَْيِه قَالُواْ كَْيَف ُنكَلُِّم َمن كَانَ ِفي الَْمْهدِ َصبِّياً { 
  

  }...فَأََشاَرْت إِلَْيِه{: وقوله
  .َسريره واِحلْجر أجود: ويقال. َحْجرَهاويقال إن املهد ِحْجرَها و. إىل ابَنها

  
  }َوبَّراً بَِواِلدَِتي َولَمْ َيْجَعلْنِي َجبَّاراً َشِقّياً * َوَجَعلَنِي ُمبَاَركاً أَْيَن َما كُنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّالَِة َوالزَّكَاِة َما ُدْمُت حَّياً { 
  

  }...َوَجَعلَنِي ُمبَاَركاً{: وقوله
  .كنُتُيتعلم مىن حيثما 

  }...َجبَّاراً{: وقوله
  .الذى يقتل َعلَى الغضب، ويضرب على الغضب: اجلبَّار
مث ) َوَجَزاُهْم بَِما َصَبُروا َجنَّةً وحَرِيراً(ُمتَْبع للنىب كقوله . نصبته َعلى وَجعلىن نبيَّا وجعلىن بَرَّا} َوبَّراً بَِواِلدَِتي{وقوله 

  .}َنبِيّاً{كما أن الَبّر مردودة َعلى قوله } ُمتَِّكئني فيهَا{مردودة على ) دانيةً(} وََدانَِيةً َعلَيهِْم ِظالَلُهَا{قال 
  
  }َوالسَّالَُم َعلَيَّ َيْوَم ُوِلْدتُّ َوَيْوَم أَُموُت َوَيْوَم أُْبَعثُ حَّياً { 

  }...وَالسَّالَُم َعلَيَّ{: وقوله
  .َجاء ىف التفسري السَّالمة َعلىَّ

  
  )مرمي ( آيات سورة املعاين الواردة يف 

  
  }ذاِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم قَْولَ الَْحقِّ الَِّذي ِفيِه َيْمُتُرونَ { 



  
  }...قَْولَ الَْحقِّ{: وقوله

  .والقول والقالُ ىف معىن واحد) قالُ اللِّه احلقُّ(ىف قراءة عبداهللا 
قول إىل احلّق ومعناه القول احلق كان صَوابا كما ولو أريد به قول احلّق فيضاف ال. واحلّق ىف هذا املوضع يراد به اهللا

ومعناه } وَْعَد الصِّْدقِ الَِّذى كانُوا ُيوَعُدونَ{فيضاف الشىء إىل مثله ومثله قول اهللا } إنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ الَيِقني{: قيل
  .والدار اآلخرةُ: إمنا هو} ولَدَاُر اآلِخَرةِ َخيٌْر{وكذلك . الوعد الصدق

وإن نصبت القول وهو ىف النيِّة من نعت عيسى . َحقّاً: وهو كثري يريدون به) قَْولَ احلّق(القراء بالنصب وقد قرأت 
: فيقولون. والعرب تنصب االسم املعرفة ىف هذا وذلَك وأخواهتما. هذا عبداهللا أخاه بعينه: كان َصوَاَبا، كأنك قلت

  .ياأسداً عاد: هذا عبداهللا اَألَسَد عادياً كما يقولونَ
  
  }َما كَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َولَدٍ سُْبَحاَنهُ إِذَا قََضى أَمْراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ { 
  

  }...َما كَانَ للَِّه أَن َيتَِّخذَ ِمن َولٍَد{: وقوله
  .ىف موضع رفع) أن(

  
  }اطٌ مُّْستَِقيٌم َوإِنَّ اللََّه رَبِّي َورَبُّكُْم فَاْعُبدُوُه َهاذَا صَِر{ 
  

  }...َوإِنَّ اللََّه{: وقوله
وألن اهللا : خفض على) ىف تأويل(وتكون رفعاً وتكون . ذلَك أَنَّ اهللا رّبى وربكم: فمن فتح أراد} وأَنَّ اَهللا{تقرأ 

} اىنِ بِالصَّالَِة والزكاِةَوأَْوَص{على قوله ) أنَّ(ولو فتحت } ذَِلَك أَنْ لَْم يكُْن َربَك ُمهِْلَك القَُرى بِظُلْمٍ{كما قال 
  .بغري واو فهذا دليل على أهنا مكسورة) إِن اهللا رّبى ورّبكم(وىف قراءة أَُبّى . كان وجَها) وأن اهللا(

  
  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ إِْبَراهِيَم إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقاً نَّبِّياً { 
  

  }...كُْر ِفي الْكَِتابِ إِبَْراِهيَموَاذْ{: وقوله
  .اقُصْص عليهم قصصهم)أى(وكذلك قوله فيمن ذكر من األنبياء . اتل عليهم: اقصص ِقّصة إبراهيم

  
  }ياأََبتِ إِنِّي أَخَاُف أَن َيَمسََّك َعذَاٌب مَِّن الرَّْحَماِن فََتكُونَ ِللشَّْيطَاِن َولِّياً { 
  

  }...َمسََّك َعذَاٌبإِنِّي أَخَاُف أَن َي{: وقوله
  .أى فعلمنا} فََخشِيَنا أَنْ ُيْرِهقَُهَما{وهو مثل قوله . إىن أعلم: يريد
  



  }قَالَ أََراِغٌب أَنَت َعْن آِلَهِتي ياإِبَْراِهيمُ لَِئن لَّْم َتنَتِه َألْرُجمَنََّك َواْهُجرْنِي َمِلّياً { 
  

  }...َألْرُجمَنََّك{: وقوله
  .ألُسبَّنََّك
ِمالوة، : طويالً يقال كنت عنده َملْوةً من دهر وُملْوةً وِملْوةً وُمالََوةً مْن دهر وهذيل تقول} َواْهجُْرنِي َمِليّاً{: وقوله

  .كلّه من الطول. وبعض العرب َمالوة
  

  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
َوأَعَْتزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َوأَْدُعو رَبِّي َعَسى أَالَّ * بِي حَِفّياً قَالَ َسالٌَم َعلَْيَك َسأَْسَتْغِفُر لََك رَبِّي إِنَُّه كَانَ { 

  }أَكُونَ بِدَُعآِء رَبِّي َشِقّياً 
  

  }...كَانَ بِي َحِفيّاً{: وقوله
  .كان ىب عاملاً لطيفا جييب دعائى إذا دعوته

  }...يّاًَعَسى أَالَّ أَكُونَ بِدَُعآِء رَبِّي َشِق{: وقوله
  .أن دعوُته مل أَْشَق به: يقول

  
  }َوَوَهْبَنا لَْهْم مِّن رَّْحَمتَِنا َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِلّياً { 
  

  }...َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِلّياً{: وقوله
قال حدَّثىن عمرو بن أىب املقدام عن  حدثنا أبو العباسِ قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء. ثناء حسناً ىف كلّ األديان

  .ثناء َحَسناً: قال } واْجَعل ِلى ِلَسانَ ِصْدقٍ ىفِ اآلِخرِيَن{احلَكَم بن ُعَتيبة عن جماهد ىف قوله 

  }َوَناَدْينَاُه ِمن َجانِبِ الطُّورِ اَألْيَمنِ َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً { 
  

  }...اَألْيَمنِوََنادَْيَناُه ِمن َجانِبِ الطُّورِ {: وقوله
  .عن ميني الِقبلة وعن ِشماهلا: ليس للطور ميني والِشمال، إمنا هو اجلانب الذى يلى ِميينَك كما تقول) من اجلبل(

والنجِّى والَنْجَوى قد يكونان امساً . ُمجالس وَجلِيس: كقولك) اسم ليسَ مبصدر ولكنه(} َوقَرَّبَْناُه َنجِيّاً{وقوله 
  .ومصدراً

  
  )مرمي ( واردة يف آيات سورة املعاين ال

  
  }َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَُه بِالصَّالَِة َوالزَّكَاِة َوكَانَ ِعنَد َربِِّه مَْرِضّياً { 
  



  }...َوكَانَ ِعندَ َربِِّه مَْرِضّياً{: وقوله
رضّياً بنوه َعلى َرضِيت والذين قالوا م. مرَضّوا كان صَواباً؛ ألن أصلها الواو؛ أال ترى أَنَّ الرضوان بالواو: ولو أَتت

  ).لغة أهل احلجاز} ومَْرُضوّاً{(
  
  }َوَرفَْعَناُه َمكَاناً َعِلّياً { 
  

  }...َوَرفَعَْناُه َمكَاناً َعِلّياً{: وقوله
فسأل إدريُس َملََك املوت أن يريه النار . ذُكر أن إدريس كا ُحبِّب إلَى َملَِك املوت حىت اْستأذن ربَّه ىف ُخلّته

واهللا ال : اخرج فقال: فقال له َملك املوت. ىف اجلّنة فأراها إّياه فدخلها) استأذنَ ربه(َربه فأراها إّياه مث  فاستأذنَ
فلسُت } َوَما ُهْم منها بُِمخَْرجَِني{فقد وردهتا يعىن النار وقال } َوإِنْ ِمْنكُْم إالَّ َوارُِدَها{أخرج منه أبداً؛ ألن اهللا قال 

  .}َوَرفَْعنَاه َمكَاناً َعِلّياً{فذلك قوله . بإذىن دخلها فدعه: فقال اهللا. خبارج منها إال بإذنه
  
  }فََخلََف ِمن َبْعِدِهمْ َخلٌْف أََضاعُواْ الصَّالَةَ وَاتََّبُعواْ الشََّهوَاِت فََسْوَف َيلْقُونَ غَّياً { 
  

  }...فََخلََف ِمن َبْعدِِهْم{: وقوله
وقد يكون ىف الردئ َخلَف وىف الصاحل َخلْف؛ ألهنم قد يذهبون . واخلَلَف الصاحل. ماخلَلْف ُيذَهب به إىل الذّ: َخلْف

  .باخلَلْف إىل القَْرن بعد القرن
  

  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمانُ ِعَباَدُه بِالْغَْيبِ إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه مَأِْتّياً { 
  
  }...َجنَّاِت َعدٍْن{: ولهوق

  .ولو رفعت َعلى االْستئناف كان صواباً. َنْصب
وكلّ ما أتاَك فأنت تأتيه؛ أال ترى أنك تقول أتيت َعلى مخسني َسنة . آَتيا: ومل يقل} إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأْتِّياً{وقوله 

  .وكلّ ذلك صواب. وأتت علىَّ مخسونَ سنة
  
  }لَْغواً إِالَّ َسالَماً وَلَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشّياً  الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها{ 
  

  }...وَلَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشّياً{: وقوله
  .ليَس هنالك بكرة وال عِشّى، ولكنهم ُيؤَتون بالرزق على مقادير من الُغُدّو والعشّى ىف الدنيا

  
  }ْمرِ رَبَِّك لَُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما َخلْفََنا َوَما َبْيَن ذاِلَك َوَما كَانَ رَبَُّك َنِسّياً َوَما َنَتنَزَّلُ إِالَّ بِأَ{ 
  



  }...َوَما َنَتنَزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َربَِّك{: وقوله
يقال ما بني } َوَما َبْيَن ذاِلَك{ من أمر اآلخرة} َوَما َخلْفَنَا{من أمر الدنيا } َما َبْيَن أَْيِديَنا{له : يعىن املالئكة وقوله

  .النفختني، وبينهما أَربعون سنةً
  

  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوَيقُولُ اِإلْنَسانُ أَإِذَا َما ِمتُّ لَسَْوَف أُْخَرُج َحّياً { 
  

  }...لََسْوَف أُخَْرُج َحيّاً{: وقوله
  .قراءتان) أُخُْرُج(و 
  
  }اِإلْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ َولَْم َيُك شَْيئاً أََوالَ َيذْكُرُ { 
  

  }...أََوالَ َيذْكُُر اإلِْنَسانُ{: وقوله
  .عاصم وغريه) َيذْكُُر(وقد قرأت القراء ) يََتذَكَُّر(وهى ىف قراءة أَّىب 

  
  }لَِّذيَن آَمُنواْ أَيُّ الْفَرِيقَْينِ َخْيٌر مَّقَاماً وَأَْحَسُن َنِدّياً َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِل{ 
  

  :}...َخْيٌر مَّقَاماً وَأَْحَسُن َنِديّاً{: وقوله
  .والنِدّى والنادى لغتان. جملساً

  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ُن أَثَاثاً َورِءْياً َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم مِّن قَْرٍن ُهْم أَْحَس{ 
  

  }...أَْحَسُن أَثَاثاً َورِْءياً{: وقوله
والعرب جتمع املتاع أمتعة وأماتيع . املنظر، واألثاث ال واحد له، كما أن املتاع ال واحد له: والرِّئى. املتاع: األثاث
وهو وجه جّيد؛ ألنه ) َورِّياً(وهنا بغري مهز وأهل املدينة يقرء. ثالثة آثٍَّة، وأُثَت ال غري: ولو مجعت األثاث لقلت. وُمُتعاً

) َوزِّياً(وقد قرأ بعضهم . وقد ذُكر عن بعضهم أنه ذهب بالرىِّ إىل رَوِيت. مع آيات لسن مبهموزات األواخر
  .قد َزيَّْيت اجلارية أى زيَّنتها وَهيَّأهتا: والعرب تقول. اهليئة واملنظَر: والزِّىُّ. بالزاى

  
  }ُه الَِّذيَن اهَْتَدواْ ُهًدى وَالَْباِقيَاُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعنَد َربِّكَ ثَوَاباً َوخَْيٌر مََّرّداً َويَزِيُد اللَّ{ 
  

  }...وََيزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اهَْتَدواْ ُهًدى{: وقوله



  .بالناسخ واملنسوخ
  
  }وََولَداً  أَفَرَأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآيَاِتَنا َوقَالَ ألُوَتَينَّ َماالً{ 
  

  }...أَفََرأَْيَت الَِّذي{: وقوله
  .بغريِ مهز
  }...ألُوَتَينَّ َماالً وََولَداً{: وقوله

وىف ) مَالُُه َووُلُْدُه(حدَّثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثناالفراء قال حدَّثىن املغرية عن إبراهيم أنه كان يقرأ 
وقرأ . وثقَّل ىف كلّ القرآن. ونصب عاصم الواو. لك قرأ حيىي بن َوثَّابقال الفراء وكذ) مَاالً وُولْداً(كهيعص 

  :وقال الشاعر. بالرفع ونصب سائر القرآن) مالُه ووُلُْده إالَّ َخَساراً(جماهد 
  قد ثَّمروا َماالً ووُلْدَا* ولقد رأيت معاشرا 

) وليَس جبمع. (ومها واحد) والوُلْد والولد(ُعْدُم الَعَدم وال): ما قالوا(والوُلْد والَولَد لغتان مثل ) وثَمروا(فخفف 
  :وقال بعض الشعراء. ومْن أمثال العرب ُولُْدِك َمن َدمَّى عقبيِك

  وليت فالنا كان ُولَْد محار* فليت فالناً مات ىف بطن أّمه 

  .وقَْيس َتجعل الُولْد مجعاً والوَلََد َواحداً. فهذا واحد
  

  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َونَرِثُُه َما َيقُولُ وََيأْتِيَنا فَْرداً { 
  

  }...وََنرِثُُه َما َيقُولُ{: وقوله
  .خالياً من املال والولد: }َويَأِْتيَنا فَرْداً{يعىن ما يزعم العَاصى بن وائل أّنه له ىف اجلَنَّة فتجعله لغريه 

  
  }واْ لَُهْم عِّزاً َواتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً لَِّيكُوُن{ 
  

  }...لَِّيكُوُنواْ لَُهْم ِعزّاً{: وقوله
  .ليكونوا هلم ُشفَعاء ىف اآلخرة: يقول

  
  }كَالَّ َسَيكْفُُرونَ بِِعَباَدتِهِْم َوَيكُوُنونَ َعلَْيهِْم ِضّداً { 
  

  }...كَالَّ سََيكْفُُرونَ بِعَِبادَِتهِْم وََيكُوُنونَ َعلَيْهِْم ِضّداً{: فقال اهللا
  .يكونون عليهم أعواناً

  



  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }أَلَْم َترَ أَنَّآ أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَاِفرِيَن تَُؤزُُّهمْ أَّزاً { 
  

  }...أَنَّآ أَْرَسلَْنا الشَّيَاِطَني َعلَى الْكَاِفرِيَن{: وقوله
  .م إىل املعاصى وتغريهم هباتزعجه: }تَُؤزُُّهْم أَّزاً{) ىف الدنيا(

  
  }فَالَ تَْعَجلْ َعلَيْهِْم إِنََّما نَُعدُّ لَُهْم َعّداً { 
  

  }...إِنََّما نَُعدُّ لَُهْم َعّداً{: وقوله
  .األنفاس: وقال بعض املفسِّرين. األيَّام واللياىل والشهور والسنون: يقال

  
  }َوفْداً َيْوَم َنْحُشرُ الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَماِن { 
  

  }...َنْحُشُر الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَماِن َوفْداً{: وقوله
  .الركبان: الَوفْد

  
  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوَنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى جََهنََّم وِْرداً { 
  

  }...وََنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى َجهَنََّم وِرْداً{: وقوله
  .شاًُمَشاة عطا

  
  }الَّ َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ إِالَّ َمنِ اتََّخذَ عِنَد الرَّْحَماِن َعْهداً { 
  

  :}...الَّ َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ{: وقوله

ىف موضع نصب َعلى ) َمن(و . والعهد ال إله إال اهللا} إِالَّ َمنِ اتََّخذَ ِعندَ الرَّْحَماِن َعْهداً{ال ميلكون أن يشفعوا 
أردت املرور : ثناء وال تكون خفضاً بضمري الالم ولكنها تكون نصباً على معىن اخلفض كما تقول ىف الكالماالست

وكذلك . أردت املرور إالّ بالعدّو خلفضت: اليوم إالّ العدّو فإىن ال أُمّر به فتْستثنيه من املْعىن ولو أظهرت الباء فقلت
  .عهداً] ب[ اّتخذ عند الرمحن  ال ميلكونَ الشَّفَاَعةَ إالَّ ِلَمن: لو قيل

  
  }لَّقَدْ جِئُْتْم َشْيئاً إِّداً { 



  
  }...لَّقَْد جِئُْتْم َشيْئاً إِّداً{ : وقوله

لقد جئت : ومن العرب من يقول) أَّدا(قرأِت القرَّاء بكسر اَأللف، إال أبا َعبدالرمحن السُّلَِمىَّ فإنه قرأها بالفتح 
  .بشىء عظيم: جوه كلهاوهو ىف الو. بشىء آدٍّ مثل ماّد

  
  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َتكَاُد السََّماَواُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوتَنَشقُّ اَألْرُض َوَتِخرُّ الْجِبَالُ َهّداً { 
  

  :}...وََتِخرُّ الْجِبَالُ َهّداً{: وقوله
  .كسراً
  }...َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه{: وقوله

  .على هذا املعىن) َيْنفَِطرْنَ(وقرأها محزة ) إن تكاد السَّموات لتتَصدَّع منه(راءة عبداهللا وىف ق. وَيْنفَِطرن
  
  }أَن َدَعْوا ِللرَّْحَماِن وَلَداً { 
  

  }...أَن َدعَْوا{: وقوله
  .خفض) موضع أن: (والكسائّى كان يقول. َنْصب التصاهلا) أَن(ألن َدَعوا، ومن أَن َدَعوا، وموضع 

  
  }َمن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ إِالَّ آِتي الرَّْحَماِن َعْبداً  إِن كُلُّ{ 
  

  }...إِالَّ آِتي الرَّْحَماِن َعْبداً{: وقوله
  .ومل أمسعه من قارئ. آٍت الرمحن عبداً كان صوابا: ولو قلت

  
  )مرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }اِلحَاِت سََيْجَعلُ لَُهمُ الرَّْحَمانُ ُوّداً إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّ{ 
  

  }...وُّداً{: وقوله
  .جيعل اهللا هلم وُّدا ىف صدور املؤمنني

  }َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم مِّن قَْرٍن َهلْ ُتِحسُّ ِمنُْهْم مِّْن أََحدٍ أَْو َتْسَمعُ لَُهْم رِكْزاً { 
  

  }...أَوْ َتْسَمُع لَُهْم رِكْزاً{: وقوله



  الصوت: الركز
  املعاين الواردة يف آيات 

  )طه ( سورة 

  
  }طه { 
  
  }...طه{: قوله

يا رجل، يا إنسان حدَّثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال : وقد جاء ىف التفسري طه. حرف هجاء
ابن مسعود طه بالفتح قال فقال له قرأ رجل على : حدَّثىن قيس بن الربيع قال حدَّثىن عاصم عن زِّر بن حَُبْيش قال

َهكَذَا أقرأىن . فقال له ِطِه: قال. عبداهللا ِطِه بالكسر قال فقال له الرجل يا أبا عبدالرمحن أليس أمنا أُمر أن يطأ قََدُمه
  .وكان بعض القراء يقطّعها ِط ِه قرأها أبو عمرو بن العالء طاهى هكذا. رسولُ اهللا َصلى اهللا َعليه وسلَّم

  
  }إِالَّ َتذْكَِرةً لَِّمن َيْخَشى { 
  

  }...إِالَّ َتذِْكَرةً{: وقوله
  .}َوَما أنزلناه إال تذكرةً{: َنصَبها على قوله

  
  }َتنزِيالً مِّمَّْن َخلَق اَألْرَض َوالسََّماوَاِت الْعُلَى { 
  

  }...َتنزِيالً{: وقوله
  .كان َصوَاباً) على االستئناف) (تنزيلٌ(ولو كانت 

  
  )طه ( الواردة يف آيات سورة املعاين 

  
  }َوإِن َتْجَهرْ بِالْقَْولِ فَإِنَُّه َيْعلَمُ السِّرَّ وَأَْخفَى { 
  

  }...َيعْلَُم السِّرَّ{: وقوله
  .َما َحدَّثْت به نفسَك): َوأَخْفَى(ما أسررته 

  
  }آتِيكُْم مِّْنَها بِقََبسٍ أَْو أَجُِد َعلَى النَّارِ ُهًدى  إِذْ َرأَى َناراً فَقَالَ َألْهِلِه اْمكُثُواْ إِنِّي آَنْسُت َناراً لََّعلِّي{ 
  

  :}...إِنِّي آَنْسُت َناراً{: وقوله



وبعضهم يقول . ومْن أْمثال العرب بعد اطّالع إيناس. اْخُرج فاستأنِس َهل ترى شيئا: والعرب تقول. وجدت ناراً
  .بعد طلوع إيناس

} أَْو أَجُِد َعلَى النَّارِ ُهًدى{: وقوله. القََبس مثل النار ىف طََرف العود أو ىف القََصبة} قََبسٍلَّعَلِّي آِتيكُْم مِّْنَها بِ{: وقوله
  .وكان موسى قد أخطأ الطريق. فأجْزأ املصدُر من اهلادى. يعىن هاديا

  
  }الْوَاِد الْمُقَدَّسِ طًُوى إِنِّي أََناْ رَبَُّك فَاْخلَْع َنْعلَْيَك إِنََّك بِ* فَلَمَّآ أََتاَها نُوِدَي يامُوَسى { 
  

  }...ياُموَسى{: وقوله
وعلى ) أَنِّى(وإن شئت أوقعت النداء على } إِنِّي أََناْ َربَُّك{كسرت ) موسى(إن َجَعلت النداء واقعاً َعلى }...إِنِّي{
  .وقد قرىء بذلَك) موسى(

وقوله . أهنما كانتا من جِلد محارٍ مّيٍت فأُمر خبلعهَما ا لذلك ذُكر} فَاْخلَعْ َنْعلَْيَك إِنََّك بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ{: وقوله
وإن جعلته امساً ِلَما حول الوادى َجاز ) اإلجراء إذا كسرت الطاء(ووجه الكالم . قد تكسر طاؤه فُيجَرى) طَوى(

  :وقال الشاعر ىف ترك إجرائه .فأجَروْ حنيناً؛ ألنه اسم للوادى} َوَيْوَم ُحَنْينٍ إذْ أَْعَجبَْتكُْم{أالّ يصرف؛ كما قيل 
  ُحبَنَني يوم تواكُلِ األبطال* نصروا نبيَُّهُم وشدُّوا أَْزره 

  :وقال اآلخر. امساً للبدة فلم ُيجرِه) حنني(نوى أن جيعل 
  وأعظمه بَبطن ِحَراء نارَا* ألَْسَنا أكرم الثقلني َرْحال 

  .هبافلم ُيْجر حراء وهو جبل ألنه جعله امساً للبلدة الىت هو 
وقد جيوز أال ُيجرى جيعل على جهة فُعل؛ مثل ُزفَر وُعَمر وُمَضر . فالغالب عليه االنصراف) طُوى(وأمَّا من ضمَّ 
  .ُمجراة) طًُوى(يقرأ : قال الفراء

  
  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوأََنا اْخَترُْتَك فَاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى { 
  

  }...ُتَكوَأََنا اْختَْر{: وقوله
  .نودى أَنَّا اخترناَك، وإنَّا اخترناَك فإذا كسرَها استأنفها] نودى[مردودة على ] وأَنَّا اخترناَك[وتقرأ 

  
  }إِنَّنِي أََنا اللَُّه ال اله إِال أََناْ فَاْعُبْدنِي َوأَِقمِ الصَّالَةَ ِلِذكْرِي { 

  }...َوأَِقمِ الصَّالَةَ ِلِذكْرِي{: وقوله
وإن شئَت َجَعلتها ياء إِضافة . فجعلها باأللف كان َعلى جهة الذكرى) ِذكَْرا(باأللف فمن قال ) كَْراِلِذ: (ويقرأ

  :ُحوِّلت ألفاً لرءوس اآليات؛ كما قال الشاعر
  إِىل أُمَّا وُيروِيىن النقيعِ* أطوِّف ما أطوِّف مث آوِى 



وإن ِشئت َجَعلتها ياء إِضافة وإن شئت ياء } أََعَجزُت -ْيلََتا يا َو{ومثله . بأىب وأُمِّي: والعرب تقول بأبا وأُمَّا يريدون
  }يا َحسَْرَتا َعلَى َما فَرَّطُْت ىفِ َجْنبِ اِهللا{ُنْدبة و 

  
  }إِنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَاُد أُْخِفيَها لُِتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما َتسَْعى { 
  
  }...أَكَاُد أُْخِفيهَا{: وقوله[

} إن الّساعة آِتَية أكاد أُخفيها من نفسى فكيف أُظهركم عليها(وىف قراءة أُّىب . بالَضّم) كاد أُخفيهاأ(قرأت القراء 
بفتح األلف حدَّثنا أبو العباس قال حدثنا حممد حدَّثنا الفراء قال حدثىن الكسائى عن ) أَْخِفيها(وقرأ سعيد بن ُجَبري 

: أظهرت وخفيت: وخفيت. بفتح األلف من خفيت) أَخفَيها(قرأ  حممد بن سهل عن َوقَاء عن َسعيد بن ُجَبري أَنه
  :قال الشاعر. قال الفراء قال الكسائى والفقهاء يقولون. سترت

  وإن تبعثوا احلرب ال َنقُْعِد* فإن تدفنوا الداء ال خنِفه 
  .يريد ال ُنظهره

  
  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ن الَّ ُيْؤِمُن بَِها َواتََّبَع َهَواُه فََترَْدى فَالَ َيُصدَّنََّك َعْنَها َم{ 
  

  }...فَالَ َيُصدَّنََّك َعْنَها{: وقوله
ثُمَّ إنّ َربَّكَ ِللَِّذينَ {عنها وأنت تريد اإلميان كما قال : وجَاز أن تقول. عن إتياهنا: يريد اإلميان ويقال عن السَّاعة

  .يذهب إىل الفَْعلة} َها لََغفُوٌر َرحِيٌمإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِد{مث قال } َهاَجرُوا
  
  }َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك ياُموَسى { 
  

  }...َوَما تِلَْك بَِيِمينَِك يامُوَسى{: وقوله
  .هذه) تلك(ومعَنى . يعىن َعَصاه

  :ىف مذهب صلة لتلَك؛ ألن تلك وَهذه توصالن كما توصل الذى قال الشاعر} بَِيِمينَِك{: وقوله
  أِمنِت وّهذَا حتملني طليُق* ِلعبَّاد عليِك إمارة َعَدْس ما 

  .وَعَدْس زجر للبغل يريد الذى حتملَني طليق
  
  }قَالَ ِهَي َعصَاَي أََتَوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمي َوِلَي ِفيَها َمآرُِب أُْخَرى { 
  

  }...َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمي{: وقوله
يعىن حوائج جعل أخرى نعتاً } وَِلَي ِفيَها مَآرُِب أُْخَرى{اليابس ليسقط ورقها فترعاه غنمه أضرب هبا الشجر 



  }َوِللِّه األْسَماُء احلُْسَنى{ومثله } فَِعدَّة ِمْن أَيَّامٍ أُخَر{أَُخر،جاز كما قال اهللا : ولْو قال. للمآرب وهى مجع
  

  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َها َوالَ َتَخْف َسنُِعيُدَها ِسيَرَتَها اُألولَى قَالَ ُخذْ{ 
  

  }...ِسَيرَتَها اُألولَى{: وقوله
  .يرّدها عصا كما كانت: يقول. أى طريقتها األوىل

  
  }وَاْضُمْم َيَدَك إِلَى َجَناِحَك َتخُْرْج َبْيَضآَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء آَيةً أُخَْرى { 
  

  }...اِحَكوَاْضُممْ َيَدكَ إِلَى َجَن{: وقوله
  .اجلََناح ىف هذا املوضع من أسفل الَعضد إىل اإلْبط

  .أى َبَرص} َتخُْرْج بَْيَضآَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء{: وقوله
، املعىن هى آية أخرى وهذه آية أخرى، فلمَّا مل يأت هبى وال هبذه قبل اآلية اتَّصلت بالفعل }آَيةً أُخَْرى{: وقوله

  .فُنصبت
  
  }اِتَنا الْكُْبَرى ِلنُرَِيَك ِمْن آَي{ 
  

  }...ِمْن آَياِتَنا الْكُْبَرى{: وقوله
  ).مآرب أخرى(و ) األمساء احلسىن(الكَُبر كان صََواباً، هى مبنزلة : ولو قيل

  
  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َواحْلُلْ ُعقَْدةً مِّن لِّسَانِي { 
  

  }...وَاْحلُلْ ُعقَْدةً مِّن لَِّسانِي{: وقوله
  .كانت ىف لسانه ُرتَّة

  
  }َهاُرونَ أَِخي { 
  

  }...هَاُرونَ أَِخي{: وقوله



مترمجاً عن ) هارون أخى(وإن شئت جعلت . وجعلت الوزير فعال له) هارون أخى(على ) اجعل(إن شئت أوقعت 
رة؛ كما قال الرفع على االئتناف ألنه َمْعرفة مفِّسر لنك) هارون(وقد جيوز ىف . الوزير، فيكون نصباً بالتكرير

  :الشاعر
  َربيبُ النّىب وابُن خري اخلَالَِئق* فإن هلا َجارين لن َيغِدرا هبا 

  
  }اْشُدْد بِهِ أَْزرِي { 
  

  }...اْشُدْد بِِه{: وقوله
أَْشُدْد بِهِ {دعاء من موَسى وهى ىف إحدى القراءتني ). ىف أمرى(يارب ) أَْزرى وأشركه(يارّب ) اشُدْد به: (دعاء

} وأُْشرِكه} {اجعل ىل{جزاء للدعاء لقوله } أَْشُددْ به{وذكر عن احلسن . بضم األلف} ْشرِكْه ىف أَمرىأْزرِى وأُ
  .ألهنا فعل ملوسى) أشركه(بضم األلف ىف 

  
  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َولَقَْد مََننَّا َعلَْيَك َمرَّةً أُْخَرى { 
  

  }...َمرَّةً أُخَْرىَولَقَْد َمَننَّا َعلَْيَك {: وقوله
  ).مع هذه اآلية(فتلَك املنَّة األخرى . وهو ما لطف له إذْ وقع إىل فرعون فحببَّه إليهم حتَّى غَذَوه. قبل هذه

  
لسَّاِحلِ َيأُْخذُْه َعُدوٌّ لِّي َوَعُدوٌّ أَنِ اقِْذِفيِه ِفي التَّابُوِت فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ فَلُْيلِْقِه الَْيمُّ بِا* إِذْ أَْوَحيَْنآ إِلَى أُمَِّك َما ُيوَحى { 

إِذْ تَْمِشي أُخُْتَك فََتقُولُ َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى َمن َيكْفُلُُه فََرَجْعنَاَك إِلَى * لَُّه َوأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً مِّنِّي َولُِتْصَنَع َعلَى َعْينِي 
 قََتلَْت َنفْساً فََنجَّْينَاَك ِمَن الَْغمِّ َوفََتنَّاَك فُُتوناً فَلَبِثَْت ِسنَِني ِفي أَْهلِ َمْدَيَن ثُمَّ جِئَْت َعلَىأُمَِّك كَْي تَقَرَّ َعْيُنها َوالَ َتْحَزنَ َو

  }قََدرٍ يامُوَسى 
  

  }...إِذْ أَْوحَْيَنآ إِلَى أُمَِّك َما يُوَحى{ : وقد فّسره إذ قال

هو جزاء أخرج ُمخرج األمر كأن البحر } فَلُْيلِْقِه الَْيمُّ بِالسَّاِحلِ{: مث قال} ِفي الَْيمِّ أَِن اقِْذِفيِه ِفي التَّابُوِت فَاقِْذِفيِه{
وكذلك . اتبعُوا سبيلنا حنمل عنكم خطاياكم: وَاهللا أعلَم. املعىن} اتَّبِعُوا َسبِيلََنا َولَْنْحِملْ{: وهو مثل قوله. أُمر

فذكر أن البحر ألقاه إىل َمْشَرعة آل فرعون، فاحتمله جواريه إىل . السّاحلألقيه ىف البحر ُيلِْقه اليمّ ب: وعدها اهللا
  .مرأته
  ).كلّ من رآه(ُحبِّب إلَى } وَأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً مِّنِّي{: وقوله

  
  }...وَِلُتصَْنَع َعلَى َعْينِي{: وقوله

  }...إِذْ َتْمِشي أُخُْتَك فََتقُولُ{



هنا مشت حّتى دخلت َعلى آل فرعون فدلّتهم على الظِّئر وهذا ىف التنزيل كثري مثله ذكر املشى وحده، ومل يذكر أ
أن جتتزئ : وهو من كالم العرب. ومل يقل فأُرسل فَدَخل فقال يوسف} أََنا أَُنبِّئُكُْم بَِتأوِيِله فَأَْرِسلُوِن ُيوُسُف{: قوله

  .من الكالم وبقليله إذا كان املعىن معروفاً) حبذف كثري(
  .غّم القتل ابتالء: ابتليناك بالغم} َوفََتنَّاَك فُُتوناً{: قولهو

  .يريد على ما أراد اهللا من تكليمه} َعلَى قََدرٍ ياُموَسى{: وقوله
  
  }اذَْهبْ أَنَت َوأَُخوكَ بِآَياِتي َوالَ َتنَِيا ِفي ِذكْرِي { 
  

  }...َوالَ َتنِيَا{: وقوله
  .وىف ذكرى سواءوال تضُعفا وال تفتُرا عن ذكرى : يريد
  

  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّيِّناً لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو َيْخَشى { 
  

  }...قَْوالً لَّيِّناً{: وقوله
حممد بن أبان قال . كَنَّياُه: حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن حممد بن أبان القرشّى قال

  .أبو الوليد: ويقال. أبا مُّرة، قال الفراء: قال يكىن
  
  }قَاالَ َربََّنآ إِنََّنا َنَخاُف أَن يَفُْرطَ َعلَْيَنآ أَْو أَن َيطَْغى { 
  

  }...أَن َيفُْرطَ َعلَْينَآ{: وقوله

  .تواىن ونسى: ْسرف، وفَرَّطأ: وأفرط. فََرطَ منه أمر: والعرب تقول. يريد ىف العجلة إىل عقوبتنا) ُيفْرِط(و 
  
مِّن رَّبَِّك َوالسَّالَُم َعلَى َمنِ اتََّبعَ فَأِْتَياُه فَقُوال إِنَّا َرسُوالَ رَبَِّك فَأَْرِسلْ َمَعَنا َبنِي إِسَْرائِيلَ َوالَ ُتَعذِّْبُهْم قَْد جِئَْناكَ بِآَيٍة { 

  }الُْهَدى 
  

  }...إِنَّا َرُسوالَ رَبَِّك{: وقوله
  :قال الشاعر. َرسُول ربك ألن الرسول قد َيكون للجمع ولالثنني والواحدوجيوز 

  ل أعلمهم بنواحى اخلبَْر* أَِلكْنِى إليها وخري الرسو 
  .الرُّْسلَ: أَراد
  }...وَالسَّالَُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى{: وقوله
أمر موسى أن يقول لفرعون والسالم على من قال (والسالمة على من اّتَبع اهلدى، وِلمن اتّبع اهلدى سواء : يريد



  .)اتَّبع اهلَدى
  

  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }إِنَّا قَْد أُوِحَي إِلَْيَنآ أَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمن كَذََّب َوتََولَّى { 
  

  }...ىإِنَّا قَْد أُوِحيَ إِلَيَْنآ أَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمن كَذََّب َوَتوَلَّ{: وقوله
  .َيْسلم َمنِ اتَّبع اهلدى: دليل على معىن قوله

  
  }قَالَ فََمن رَّبُّكَُما يامُوَسى { 
  

  }...قَالَ فََمن رَّبُّكَُما ياُموَسى{: وقوله
ومثله مما جُِعل الفعل على . يكلِّم االثنني مث جيعل اخلطاب لواحد؛ ألن لكالم إمنا يكون من الواحد ال من اجلميع

  .حٍداثنني وهو لوا
َيخُْرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلؤُ {ومثله } فَإنِّي َنسيِتُ احلُوَت{وإمنا نسيه واحد أال ترى أنه قال ملوَسى } نِسَيا ُحوَتُهمَا{: قوله

  .وإمنا خيرج من اِمللح} واملَْرَجانُ
  .]والشاة شاة، والثور بقرة أعطى الذَكَر من الناس امرأة مثله من ِصنفه،: يقال[} أَعْطَى كُلَّ َشىٍء َخلْقَْه{: وقوله

  
  }قَالَ َربَُّنا الَِّذي أَْعطَى كُلَّ َشيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى { 
  

  }...ثُمَّ َهَدى{: وقوله
  .أهلم الذكر املَأَْتى

  
  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }قَالَ ِعلُْمَها ِعنَد رَبِّي ِفي ِكَتابٍ الَّ َيِضلُّ َربِّي َوالَ َينَسى { 
  

  }...ِفي ِكتَابٍ الَّ َيِضلُّ رَبِّي{: وقوله
أضللت الشىء إذا ضاع؛ مثل : وتقول) َوالَ يَنَسى(ىف موضع رفع تضمر اهلاء ىف َيِضلّه ) رَّبى(رَبَّى أى ال ينساه و 

غتان ضلَلته وضِللته ل: وإذا أخطأت الشىء الثابت موضعه مثل الدار واملكان قلت. الناقة والفرس وما انفلت منَك
  .والَ تقل أضللت وال أضللته

  
  }وَاجاً مِّن نََّباتٍ َشتَّى الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرَض مَْهداً َوسَلََك لَكُْم ِفيَها سُُبالً وَأَنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَْخَرْجَنا بِِه أَْز{ 
  



  }...زَْواجاً مِّن نََّباٍت َشتَّى{: وقوله
  .خمتلِف األلوان والطعوم

  
  }كُلُواْ َواْرعَْوا أَنَْعاَمكُْم إِنَّ ِفي ذاِلَك آليَاٍت ُألوِْلي النَُّهى { 
  

  }...إِنَّ ِفي ذاِلَك آلَياتٍ ُألوِْلي النَُّهى{: وقوله
  .إنه لذو ُنهْية إذا كانَ ذا عقل. وتقول للرجل. ىف اختالف ألوانه وطَْعمه آيات لذوى العقول: يقول

  
  )طه ( سورة  املعاين الواردة يف آيات

  
  }ِمْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها نُِعيدُكُْم َوِمْنَها ُنخْرُِجكُْم تَاَرةً أُْخَرى { 
  

  }...َتاَرةً أُخَْرى{: وقوله
تقول . ألن األخرى واآلَخر إمنا يرّدان على أمثاهلما) نُِعيدُكُْم(ال مردودة على } مِْنَها َخلَقَْناكُْم{مردودة على قوله 

تكون (مردودة على الناقة الىت هى مثلها وال جيوز أن ) أخرى(اشتريت ناقةً وداراً وناقة أخرى فتكون : ىف الكالم
  .})مرة أخرى(ِمْنَها أخْرجناكم، وخنرجكم بعد املوت {كقوله } ِمنَْها َخلَقَْناكُْم{وكذلك قوله . على الدار) مردودةً

  
  }بَْيَنَنا َوبَْيَنَك َمْوِعداً الَّ ُنْخِلفُُه َنْحُن َوالَ أَنَت َمكَاناً ُسًوى  فَلََنأِْتيَنََّك بِِسْحرٍ مِّثِْلِه فَاجَْعلْ{ 
  

  }...فَاجَْعلْ بَْيَنَنا وََبْيَنَك َمْوِعداً{: وقوله

واكثر كالم العرب سَواء بالفتح واملّد إذا كان ) ِسَوى(و } َمكَاناً ُسًوى{: وقوله. اضرب بيَننا أجال فَضَرب: َيقول
والكسر والضمّ بالقصر } تعالوا إلَى كِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا وََبْيَنكُْم{ َنْصٍف وَعْدلٍ فتحوه ومّدوه كقول اهللا ىف معىن

  :عربّيان وال يكونان إال مقصورين وقد قرىء هبَما
  
  }قَالَ َمْوِعُدكُمْ َيْوُم الزِّيَنِة َوأَن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى { 
  

  }...ِةَيْوُم الزِّيَن{: وقوله
  .يوم سوق كانت تكون هلم يتزيَّنون فيها: ذكر أنه جعل موعدهم يوم عيد، ويقال

وموضع . إذا رأيت الناس ُيحشرون من كل ناحيةٍ ضحًى فذلك املوعد: يقول} َوأَن ُيْحَشَر النَّاسُ ُضًحى{: وقوله
  .رفع ترّد على اليوم، وخفضٌ ترد على الزينة أى يوم حيشر الناس) أن(

  
  )طه ( اين الواردة يف آيات سورة املع
  



  }قَالَ لَُهْم مُّوَسى َوْيلَكُمْ الَ َتفَْترُواْ َعلَى اللَِّه كَِذباً فَُيْسحَِتكُم بَِعذَابٍ َوقَْد خَاَب َمنِ افَْتَرى { 
  

  }...فَُيْسحَِتكُم{: وقوله
  :وقال الفرزدق. يستأصلكم بعذاب: وسحت أكثر وهو االسْتئصال

  من املال إالّ ُمْسَحتاً أو ُمَجلَّف* مَروانَ مل َيدْع  وَعض زمان يابَن
ما به من املال إال ُمْسَحت أو : إن بعض الرواة يقول: قيل للفراء: قال. والعرب تقول َسَحَت وأْسَحت مبعىن واحد

  :جملّف
الرؤاسّى عن أىب أبو جعفر . قال ليس هذا بشىء حدّثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن

  .مرّ الفرزدق بعبداهللا بن أىب إسحاق احلضرمّى النحوّى فأنشده هذه القصيدة: عمرو بن العالء قال
  ...حىت انتهى على هذا البيت* َعَزفَت بأعشاش وما كدت تعزِف 
  من املال إالّ ُمْسَحت أو ُمَجلَّف* وَعضُّ زمان يابن مروان لَم َيَدْع 

  .على مايسوءك: عالم رفعت؟ فقال له الفرزدق :فقال عبداهللا للفرزدق
  
  }فََتَناَزعُواْ أَْمرَُهْم َبْينَُهْم وَأََسرُّواْ النَّْجَوى { 
  

  }...فََتنَاَزُعواْ أَْمَرُهْم َبْينَُهْم{: وقوله

  .إن غلََبنا موَسى اتَّبعناه وأسرُّوها من فرعون وأصحابه: يعىن الَسَحرة قال بعضهم لبعض
  
  }نْ َهاذَاِن لَسَاِحَرانِ ُيرِيَدانِ أَن ُيْخرَِجاكُْم مِّْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِهَما َوَيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُُم الُْمثْلَى قَالُواْ إِ{ 
  

  }...إِنْ هَاذَاِن لَسَاِحَراِن{: وقوله
عباس قال حدثنا حدَّثنا أبو ال. هو حلن ولكنا منضى عليه لئالّ خنالف الكتاب: قد اختلف فيه القراء فقال بعضهم

حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن أبو معاوية الضرير َعْن هاشم بن ُعروة بن الزَُبري عن أَبيه عن َعاِئشة أَهنا ُسِئلت 
 إِنَ الِذيَن آَمنوا{وعن قوله ىف املائدة } واملُِقيِمَني الصالةَ.... لَِكنِ الراِسُخونَ ىفِ العِلْمِ ِمْنهْم {عن قوله ىف النساء 

وقرأَ أَبو . يا بن أَخى هذا كان خطأ من الكاتب: فقالت} إِنَّ َهذَاِن لَسَاِحَراِن{وعن قوله } والِّذين َهاُدوا والصَّابِئُونَ
إن ىف املصحف : واحتّج أَنه بلغه عن بعض أَصحاب حممد َصلى اهللا َعليه وَسلم أنه قال} إنَّ َهذَْينِ لَساِحَران{عمرو 

  .بلَحْناً وستقيمه العر
: خفيفة وىف قراءة عبداهللا) إنْ َهذَان لساحران(أن أخالف الكتاب وقرأ بعضهم (ولست أشتهى على : قال الفراء

وباأللف على ) إنّ(فقراءتنا بتشديد ) إنْ ذان إالّ ساحران(وىف قراءة أَُبّى ) وأسروا النجوى أَن هذان ساحران(
  .جهتني

ون االثنني ىف رفعهما ونصبهما َوخفضهما باألِلف وأنشدىن رجل من جيعل: إحدامهَا على لغة بىن احلارث بن كعب
  :يريد بىن احلارث. اَألْسد عنهم

  َمَساغاً ِلناباه الشجاُع لَصّمما* فأَطرق إطراق الشجاع ولو يرى 



وإن كان  -وذلك . هذا خطُّ َيَدا أخى بعينه: وما رأيت أفصح من هذا األْسدّى وحكى هذا الرجل عنهم: قال
رأيت املسلمني : مث قالوا) ألن الواو ال تعرب(مسلمون فجَعلوا الواو تابعة للضمَّة : أقيُس؛ ألنَّ العرب قالوا - قليالً

تركوا : فلمَّا رأوا أن الياء من االثينني ال ميكنهم كسُر ما قبلها، وثبت مفتوحاً. فجعلوا الَياء تابعة لكسرة امليم
وقد اجتمعت العرب على إثبات األلف ىف ِكالَ الرجلني ىف الرفع . الرجالن ىف كل َح: األِلف تتبعه، فقالوا

وهى قبيحة . رَأيت ِكلَىِ الرجلني ومررت بكلَىالرجلني: والنصب واخلفض ومها اثنان، إالّ بىن كنانة فإهنم يقولون
  .قليلة، َمَضوا َعلَى القياس
فعل، فلمَّا ثَنيت زدُت عليَها نوناً مث تركت  من هذا ِدعامة وليست بالم(وجدت األلف : والوجه اآلخر أن تقول

: مث زادوا نوناً تدلّ َعلَى اِجلَماع، فقالوا) الذى(ثابتة على حاهلا ال تزول على كلّ حال؛ كما قالت العرب ) األلف
  ).اللَّذُونَ(وكنانة يقولون . ىف رفعه ونصبه وخفضه) هذان(الذين ىف رفعهم ونصبهم وخفضهم كما تركوا 

  }...وََيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُُم الُْمثْلَى{ :وقوله
األمساء (يريد األمثل يذهبون بأشرافكم فقال املثلى ومل يقل املُثل مثل ) املثلى(الرجال األشراف وقوله : الطريقة
هؤالء طريقة قومهم وطرائق : والعرب تقول للقوم. مؤّنثة لتأنيث الطريقة) املثلى(وإن شئت جعلت ) احلسىن
هذا طريقة قومه وَنظُورة قومه : ويقولون للواحد أيضاً. ِمن ذلك} كُنَّا طََراِئَق ِقَدداً{أشرافهم، وقوله : قومهم

  .هؤالء َنظُورة قومهم ونظائر قومهم: ونظرية قومه، ويقولونَ للجمع بالتوحيد واجلمع: وبعضهم
  

  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }مَّ ائُْتواْ َصفّاً َوقَْد أَفْلَحَ الَْيْوَم َمنِ اْسَتعْلَى فَأَْجِمُعواْ كَْيَدكُْم ثُ{ 
  

  }...فَأَْجِمعُواْ كَْيدَكُْم{: وقوله
  :تقول أمجعت اخلروج وعلىاخلروج مثل أزمعت قال الشاعر. اإلحكام والَعزمية َعلَى ا الشىء: اإلمجاع

  هل أَغُدَونْ يوماً وأمرى ُمْجمَع* يا ليت شعرى واملىن ال تنفع 
  .ال تتركوا من كَيدكم شيئاً إالّ جئتم به: يقول) فأْجَمُعوا(ومن قرأ . يريد قد أُحكم وُعزِم عليه

  .من غلَب} َمنِ اْسَتعْلَى{وقوله 
  
  }قَالُواْ ياُموَسى إِمَّآ أَن ُتلِْقَي َوإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى { 
  

  }...نَّكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَىإِمَّآ أَن ُتلِْقَي َوإِمَّآ أَن {: وقوله
ولو رفع إذ مل يظهر الفعل كان صََواباً، كأنه خرب، كقول . واملعىن اختر إحدى هاتني. ىف موضع نصب) أَن(و 

  :الشاعر
  وإمَّا مِقيلٌ َصاحل وَصديق* فِسريا فإمَّا حاجةٌ تقِضياهنا 

فَإْمساٌك بَِمعرُوٍف أَو َتْسريحٌ {ومذهبه كمذهب قوله . أيضاً َصوَاباً كَانَ} فإمَّا َمنٌّ َبْعُد وإمَّا فَِداٌء{ولو رفع قوله 
أجود من الرفع؛ ألنه شىء ليسَ } فإمَّا َمّناً بَْعُد وإمَّا فَِداًء{وىف قوله } إمَّا أَنْ ُتلِْقَى{ والنصب ىف قوله } بإْحَساٍن



لَمَّا كان املعَنى يعمُّ الناس ىف اإلمساك باملعروف } ثَِة أيَّامٍفَِصَياُم ثالَ{و } فإْمَساٌك{بعاّم؛ مثل ما ترى من َمعَنى قوله 
) أفلح(واالختيار إمنا هى فَعلة واحدة، ومعىن . وىف صَيام الثالثة األيام ىف كفَّارة اليمني كان كاجلزاء فُرفع لذلَك

  .عاش وجنا
  
  }إِلَْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها َتسَْعى قَالَ َبلْ أَلْقُواْ فَإِذَا ِحَبالُُهْم َوِعصِيُُّهْم ُيخَيَّلُ { 
  

  }...ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها َتْسَعى{: وقوله
فإهنا ىف موضع نصب ألن املعىن تتخيل بالسْعى هلم وُتخَيِّل ) َتخَيَّلُ(أو ) ُتَخيِّلُ(ومن قرأ . ىف موضع رفع) أنَّها(

قال . أردت القيام، فإذا ألقيت الباء نصبت: أردت بأن أقوم ومعناه: قولكذلَك، فإذا ألقيت الباء نصبت؛ كما ت
  .ومن ُيرد فيه إحلادا بظلمٍ: ولو ألقيَت الَباء نصبت فقلت} َوَمْن ُيرِْد ِفيِه بإِحلَاٍد بِظُلْمٍ{اهللا 
  

  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }إِنََّما َصَنعُواْ كَْيدُ َساِحرٍ َوالَ ُيفِْلحُ السَّاِحُر َحْيثُ أََتى  َوأَلْقِ َما ِفي َيِمينَِك َتلْقَْف َما َصَنُعواْ{ 
  

  }...إِنََّما َصَنُعواْ كَْيُد َساِحرٍ{: وقوله
وكلّ صواٌب، ولو } كَيدُ َساِحرٍ{إن الذى َصَنُعوا كيد سحر، وقد قَرأه بعضهم : ىف مذهب الذى) ما(َجعلت 
  }إنَّما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللِّه أَْوثَانَا{حرفاً واحداً؛ كقوله ) إمنا(جعلت كانَ صواباً، و} كَْيدَ سحر{ نصبت 
  .جاء ىف التفسري أنه ُيقتل حيثما ُوجَد} َوالَ ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ أََتى{: وقوله

  
مُ السِّْحَر فَُألقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم وَأَْرُجلَكُْم مِّْن ِخالٍَف قَالَ آَمنُتمْ لَُه قَْبلَ أَنْ َءاذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبِريُكُُم الَِّذي َعلََّمكُ{ 

  }َوُألَصلِّبَنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ وَلََتْعلَُمنَّ أَيَُّنآ أََشدُّ َعذَاباً وَأَْبقَى 
  

  }...فَُألقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم مِّْن ِخالٍَف{: وقوله
  .الكالم عْن وَعلى والَباءويصلح ىف مثله من 

ألنه يرفع ىف اخلشبة ىف ) ىف(وإمنا صَلحْت ) ىف(ىف موضع ) على(يصلح } َوُألَصلِّبَنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ{وقوله 
َعلَى َواتََّبعُوا َما َتْتلُو الشََّياِطُني {ألنه يرفع فيَها فيصري َعليهَا، وقد قال اهللا ) َعلى(وَصلحت ) ىف(طوهلا فصلحت 
  .وأْدوم: يقول} أََشدُّ َعذَاباً وَأَْبقَى{وقوله . ومعناه ىف ملك ُسليمان} ُملِْك ُسلَْيمان

  
  }اِذِه الْحََياةَ الدُّْنَيآ قَالُواْ لَن نُّْؤثَِرَك َعلَى َما َجآَءَنا ِمَن الَْبيِّنَاِت وَالَِّذي فَطََرَنا فَاقْضِ َمآ أَنَت قَاضٍ إِنََّما تَقِْضي َه{ 
  

  }...قَالُواْ لَن نُّْؤِثَرَك َعلَى َما َجآَءَنا ِمَن الَْبيَِّناِت َوالَِّذي فَطََرنَا{: وقوله
القسم هَبا كانت خفضاً وكان صَواباً، ) والذى فطرنا(ولو أرادوا بقوهلم . وعلى الذى: فالذى ىف موضع خفض

  .لن نؤثرك واهللا: كأهنم قالوا



إمنا حرف واحد، لذلك } إِنََّما تَقِْضي هَاِذِه الَْحَياةَ الدُّْنيَآ{وقوله . فعل َما شِئَْتا: }فَاقْضِ َمآ أَنَت قَاضٍ{وقوله 
  .إن الذى تقضيه هذه الدنيا: ىف مذَهب الذى كأنه قال) َما(جلاز، جيعل ) احلياة(ولو قرأ قارئ برفع ) احلياة(َنصْبت 

  
  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }بَِربَِّنا ِلَيْغِفَر لََنا َخطَاَياَنا وََمآ أَكَْرهَْتَنا َعلَْيِه ِمَن السِّْحرِ وَاللَُّه َخْيٌر وَأَْبقَى إِنَّآ آَمنَّا { 
  

  }...َوَمآ أَكَْرْهتََنا َعلَْيِه ِمَن السِّْحرِ{: وقوله
على َتَعلّم  وذُكر ىف التفسري أن فرعون كان أكره السَّحرة ب. ما ىف موضع نصب مردودة َعلى معىن اخلطايا

  .الّسحر
  
  }َوالَ َتْخَشى  َولَقَدْ أَْوحَْيَنآ إِلَى مُوَسى أَنْ أَْسرِ بِِعَباِدي فَاضْرِْب لَُهْم طَرِيقاً ِفي الَْبْحرِ َيَبساً الَّ َتَخاُف َدَركاً{ 
  

  }...الَّ َتَخاُف َدرَكاً َوالَ َتْخَشى{: وقوله
وأكثر ما جاء ىف َجواب } ْهلََك بِالصَّالَِة وَاْصطَبِْر َعلَْيَها الَ َنسْأَلَُك رِْزقََاَوأُْمْر أَ{رفع على االستئناف بال؛ كما قال 

َعلى االستئناف، كما قال ) َوالَ َتْخَشى(فجزم َعلى اجلزاء ورفع ) ال َتَخْف َدَركاً(وقد قرأ محزة . األمر بالرفع مع ال
اجلزم وإن كانت فيه } َوالَ َتْخَشى{ولو نوى محزة بقوله . ستأنف بثُمَّ، فهذا مثلهفا} يَُولُّوكُُم األَْدَبارَ ثُمَّ الَ ُيْنَصُرونَ{

  :الَياء كانَ َصوابا؛ كما قال الشاعر
  *ُهزِّى إليك اِجلذُع جينيك اجلََنى * 

  :وقال اآلخر. َيجْنك اجلىن: ولْم يَقل
  عِمن َسّب َزبَّان مل هتجو ومل َتِد* هجوتَ َزبَّان مثَّ جئَت معتِذراً 

  :وقال اآلخر
  بَِما الَقت لَُبونُ بىن زِياِد* أَلَْم َيأِتيَك واألَنباُء َتْنِمى 

  .الياء وهى ىف موضع َجزم لسكوهنا فجاز ذلَك) ياتيك(فأثبت ىف 

  }ْيِه غََضبِي فَقَْد َهَوى كُلُواْ ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َوالَ َتطَْغْواْ ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضبِي َوَمن َيْحِللْ َعلَ{ 
  

  }...فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضبِي{: وقوله
. جيب، َوَجاء التفسري بالوجوب ال بالوقوع: الكسر فيه أحّب إىلّ من الضم ألن احللول ما وقع من َيُحلّ، وَيِحلّ

ثل الكسائّى سئل عنه فقاله، والكسائّى جعله على الوقوع وهى ىف قراءة الفّراء بالضّم م. وكلّ صَواب إن شاء اهللا
أَْم أََردُْتمْ {وأمَّا قوله . مضمومة} َوالَ ُحيلَّنَّ َعلَْيكُُم غَضَبِى َوَمْن َيحْلُلْ َعلَْيه} {إن شاء اهللا{وىف قراءة عبداهللا أو أَّيب 

لت َحلّ هبم العذاب كانت حيلّ وهى مثل املاضيتني، ولو ُضمَّت كان َصوَاباً فإذا ق. فهى َمكْسُوَرة} أَنْ َيِحلَّ َعلَْيكُُم
  .على أو قلت حيلّ لك كذا وكذا فهو بالكسر: بالضم ال غري، فإذا قلت

  



  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوإِنِّي لََغفَّاٌر لَِّمن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلَحاً ثُمَّ اهَْتَدى { 
  

  :}...ثُمَّ اهَْتَدى{: وقوله
  .اً وعقاباًَعلم أن لذلك ثواب

  
  }قَالَ ُهْم أُْوالِء َعلَى أَثَرِي وََعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ لَِتْرَضى { 
  

  }...قَالَ ُهْم أُْوالِء َعلَى أَثَرِي{: وقوله
ِملّة {يترك اهلمز، وشبِّهت باإلضافة إذا ُترك اهلمز، كما قرأ حيىي بن وثاب ) أُوالَى َعلَى أَثَرِى(وقد قرأ بعض القراء 

  }َوَتقَبَّل ُدعَاَى رَبََّنا} {إبراهيَمآباَى 
  
  }ِلَك أَلْقَى السَّامِرِيُّ قَالُواْ َمآ أَْخلَفَْنا َمْوِعَدَك بَِملِْكَنا َولَاِكنَّا ُحمِّلَْنآ أَْوَزاراً مِّن زِيَنِة الْقَْومِ فَقَذَفَْناَها فَكَذَ{ 
  

  }...َمآ أَْخلَفَْنا َمْوِعَدَك بَِملِْكَنا{: وقوله
فىالتفسري أنا مل منلك ) ُملكنا(ومعىن . كان صواباً) وَملْكنا(ولو قَرِئت بِِملكنا ) هذا قراءة القراء. (مليمبرفع ا

  .الصَّواب إمنا أخطأنا

يعىن ما أخذوا مْن قوم فرعون حني قَذَفهم البحر من الذهب والفّضة } َولَاِكنَّا ُحمِّلَْنآ أَْوزَاراً مِّن زِيَنِة الْقَْومِ{وقوله 
فلما خلَصت فّضة ما ألْقوا وذهُبه صوَّره السَّامرّى عجالً . فكذلك فعل السَّامرّى فاتَّبعناه. احلديد، فألقيناه ىف النارِو

قُِذف ىف نفسى أنِى إن ألقيت تلك : قال السَّامرّى ملوَسْى(وكَان قد أخذ قَْبضة من أثَر فَرس كانت حتت جربيل 
وىف تفسري الكلّىب أن : قال الفراء) القبضة ىف أنف الثور وىف دُبره فحىي وخارالقبضة َعلى مّيت حىي، فألقى تلَك 

  .يقول زيَّنته ىل نفسى} وكَذَلَك سَوَّلَْت ِلى نَفِْسى{الفرس كانت احلياة فذاك قوله 
ا ُملَك هذا ِملك مييىن للمملوك وغريه مم: ومن قرأ مبلكنا بكسر امليم فهو اِمللك ميلكه الرجل تقول لكل شىء ملكته

: واملُلْك السُّلطان وبعض بىن أَسٍد يقول َماىل ُملْك، يقول. مثل غلبته غَلْبا وغَلََبةً: واملَلْك مصدر َملَكته َملْكاً وَملَكَة
  :وجهه قال الشاعر: ماىل شىء أملكه وِملْك الطريق وَملْكه

  هلا وملَنكوب املطايا جَوانبُه* أقامت على َملْك الطريق فََملكه 
  :أقامت َعلى ُعظْم الطريق وعلى ُسُجحِ الطريق َوَعلى َسنَنه َوسَُننه. فَِملكه: يقال مع َملْك الطريقا و
  

  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَأَخَْرَج لَُهْم ِعْجالً َجَسداً لَّهُ ُخوَاٌر فَقَالُواْ هَاذَآ اهلكُْم وَاله ُموَسى فََنِسَي { 
  



  }...فََنِسَي{: وقوله
أفال يرونَ أن العجل ال يتكلّم وال . أخطأ الطريق فأبطأ عنهم فاّتخذوا العجل فَعيَّرهم اهللا فقال: يعىن أن موَسى نسى

  .ميلك هلم ضراً وال نفعاً
  
  }وَّلَتْ ِلي نَفِْسي قَالَ َبُصْرتُ بَِما لَْم َيْبُصرُواْ بِِه فَقََبْضُت قَْبَضةً مِّْن أَثَرِ الرَُّسولِ فَنََبذْتَُها َوكَذاِلكَ َس{ 
  

  }...فَقََبْضُت قَْبَضةً{: وقوله

اسم التراب : وقرأ احلسن قبَصة بالصاد والقُبَصة والقُبضة مجيعاً. والقَبصة بأطراف األصَابع. القَبضة بالكف كلِّها
: املغروف، والَغرفة: والُغرفة). غَْرفَةً(و } إالَّ َمنِ اغترف غُْرفة بيده{ومثله ّمما قد قرئ به : بعينه فلو قرِئَتا كان وجهاً

واخلُطْوة ما . واُألكلة املأكول واألكلة املرَّة. وكذلك احلُْسوة واحلَْسوة واخلُطْوة واخلَطْوة واُألكلة واَألكلة. الفَعلة
  .قِْعدةَوَما كان َمكسورا فهو مصدر مثل إنه حلسن اِملشية واجلِلسة وال. املرَّة: بَني القدمني ىف املشى، واخلَطْوة

  
َك الَِّذي ظَلَْت َعلَْيِه قَالَ فَاذَْهْب فَإِنَّ لََك ِفي الَْحيَاِة أَن َتقُولَ الَ ِمسَاَس َوإِنَّ لََك َمْوِعداً لَّن ُتْخلَفَُه وَانظُْر إِلَى اهل{ 

  }َعاِكفاً لَُّنَحرِّقَنَُّه ثُمَّ لََننسِفَنَُّه ِفي الَْيمِّ َنْسفاً 
  

  }...ِفي الَْحيَاِة أَن َتقُولَ الَ ِمسَاَسفَإِنَّ لََك {: وقوله
وهى لغة ) ال َمسَاسِ(وتقرأ . أى ال أَُمّس وال أََمُس، أُوِّل ذلَك أن موَسى أمرهم أَالَّ يؤاكلوه وال خيالطوه وال يبايعوه

فَظَلُتم {و } لْتِظ{و } الِذى ظَلْت عليه عاكفاً{وقوله . ال َمَساسِ ال َمسَاسِ مثل نزال ونظارِ من االنتظار: فاشية
فمن كسر الظاء جعل : إمنا جَاز الفتح والكسر ألن معنامها ظِللتم، فحذفت الالم األوىل} فَِظلتم{و } تفكَُّهوَن

ومثله مَسْست ومِسست . كانت مفتوحة فتركتُها على فتحها: ومن فتح الظاء قال. كسرة الالم الساقطِة ىف الظاء
، ومهمت بذلَك وَهْمت، َوَودِْدُت َوَوَدْدُت كذا ىف ب أنك فعلت ذاَك، وهل تقول العرب قد َمْسُت ذلك وِمْسته
  .أحسست صاحبك وهل أَحْست

  :وأنشدىن املفضل. لَنبُْردنَّه باحلديد بَْردا من حرقت أحُرقة وأْحرِقه لغتان} لََنحُرقَنَّه{بالنار و } لَُّنَحرِّقَنَُّه{وقوله 
  نُيوَبَهُم علينا َيْحُرقونَا* بذى فَرِقَْينِ يوم َبُنو َحبيبٍ 

حّدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن ِحّبان بن علّى عن الكلّىب عن أىب َصاحل أن َعلىَّ بن 
  .لنربدّنه) لَنحُرقَنَّه(أىب طالب قال 

  
  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }الُْمْجرِِمَني َيْومِِئٍذ ُزْرقاً  َيْوَم ُينفَُخ ِفي الصُّورِ وََنْحُشُر{ 
  

  }...َيوِْمِئٍذ ُزْرقاً{: وقوله



  .يقال حنشرهم ِعطَاشاً ويقال حنشرهم ُعَمياً
  
  }يََتَخافَُتونَ َبْيَنُهمْ إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َعشْراً { 
  

  }...َيَتَخافَُتونَ َبيَْنُهْم{: وقوله
  .الكالم املُْخفَى: التخافُت

  
  }لَُم بَِما َيقُولُونَ إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َيْوماً نَّْحُن أَْع{ 
  

  }...أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً{: وقوله
  .وكذََب} إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َيْوماً{أجودهم قوالً ىف نفسه وعندهم 

  
  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }الْجِبَالِ فَقُلْ يَنِسفَُها َربِّي َنْسفاً  َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ{ 
  

  }...َينِسفَُها رَبِّي َنسْفاً{: وقوله
  .يقلعها

  
  }فََيذَرَُها قَاعاً َصفَْصفاً { 
  

  }...قَاعاً صَفَْصفاً{: وقوله
  .القاع مستنقَُع املاِء والصفصف األملس الذى ال نبات فيه

  
  }الَّ تََرى ِفيَها ِعَوجاً َوال أَْمتاً { 
  

  }...َوال أَْمتاً{: وقوله
ما تسفل وقد مسعت العرب ) غري مهموزٍ(َمسايل األودية : ما ارتفع منها َويقال: موضع النَبك من اَألرض: األمت
ويقال ِسرنا سرياً ال أَْمت فيه وال َوْهَن فيه وال . مأل القِْرَبة َمأل ال أَْمَت فيها إذا مل يكن فيَها استرخاء: يوقولون
  .ضعف

  
  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  



  }َيْومَِئٍذ َيتَّبُِعونَ الدَّاِعيَ الَ ِعَوَج لَُه َوَخشََعِت اَألصَْواُت ِللرَّْحَماِن فَالَ َتْسَمُع إِالَّ َهْمساً { 
  

  }...َيتَّبُِعونَ الدَّاِعَي{: وقوله

ألن املذهب إىل ) له(عن الداعى فجاز أن يقول يقول ال عوج هلم } العَِوَج لَُه{يتَّبُعونَ صوت الداعى للحشر 
  .َدَعْوتىن َدْعوةً ال ِعَوج لك عنها أى إّنى ال أعوج لك وال عنك: وهو كما تقول ىف الكالم. الداعى وَصوته

  :وذكر عن ب ابن عباس أَنه متثَّل. إنه الصَّوت اخلفّى: ويقال. نقل األقدام إىل احملشر: يقال} إِالَّ َهْمساً{: وقوله
  إن تصدق الطري نِنك مليسا* وُهنَّ ميشني بنا مهيساً 

  .فهذا صوت أخفاف اإلبل ىف سريَها
  
  }َيْومَِئٍذ الَّ َتنفَُع الشَّفَاَعةُ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمانُ َوَرِضَي لَُه قَْوالً { 
  

  }...َيوَْمِئٍذ الَّ َتنفَُع الشَّفَاَعةُ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه{: وقوله
  .ىف موضع نصب ال تنفع إال من إذن له أن يشفع فيه) من(

  .قد رضيت لك عملك ورضيته منك. ورضى منه عمله وقد يقول الرجل: كقولَك} َوَرِضَي لَُه قَْوالً{: وقوله
  
  }َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوالَ ُيِحيطُونَ بِِه ِعلْماً { 
  

  }...ا َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْمَيعْلَُم َم{: وقوله
فذلك . هم ال يعلمون ما بني أيديهم وما خلفهم، هو الذى يعلمه: فقال. يعىن مالئكته الذين َعَبدهم َمن عبدهم

  .}َوالَ ُيِحيطُونَ بِِه ِعلْماً{: قوله
  

  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }قَيُّومِ َوقَْد خَاَب َمْن َحَملَ ظُلْماً َوَعَنِت الُْوُجوُه لِلَْحيِّ الْ{ 
  

  }...َوَعَنِت الُْوجُوُه ِللَْحيِّ الْقَيُّومِ{: وقوله
يقال نصبِت له عِملت له وذُكر أيضاً أنه َوْضع املسلم يديه وجبهته وركبتيه إذا َسَجد وركَع وهو ىف معىن العربيَّة 

مل َتْعنِ : ألرض مل َتْعُن بشىء أى مل تنبت شيئاً، ويقالويقال ا. خضعت لك وأطعتك: أن يقول الرجل عنوت لك
أخذت هذا الشىء َعْنوة : والَعنوة ىف قول العرب. بشىء واملعىن واحد كما قيل َحثوت عليه التراب وحثيت التراب

  :يكون غلبة ويكون عن َتسليم وطاعة ّممن يؤخذ منه الشىء قال الشاعر

  املشرىفّ استقَالَهَا ولكن بضرب* فما أخذوَها عن مودٍَّة 
  .فهذا على معىن الطاعة والتسليم بال قتال



  
  }َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَالَ َيَخاُف ظُلْماً َوالَ َهْضماً { 
  

  }...فَالَ َيَخاُف ظُلْماً َوالَ َهْضماً{: وقوله
أىب طالب ىف يوم اجلََمل أنه قيل له أََهْضم أم هضمت لك من َحقّى أى حططته، وجاء عن على بن : تقول العرب
  .ما ُعِمل به فهو حتت قدىَّ َهاتني فَجَعله َهَدراً وهو النقص: قصاٌص قال

  
  }كْراً َوكَذاِلكَ أَنَزلْنَاُه قُْرآناً َعَربِّياً َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوعِيِد لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذ{ 
  
  .}...أَوْ ُيْحِدثُ لَُهْم ذِكْراً{: ولهوق

عذاباً أَى يتذكرون } أَوْ ُيْحِدثُ لَُهْم ذِكْراً{أى شرف ويقال } َوإنَّه لَِذكْرٌ لَك وِلقَوِْمَك{شرفاً وهو مثل قول اهللا 
  .حلول العذاب الذى ُوِعدوه

  
  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }الَْحقُّ َوالَ تَْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمن قَْبلِ أَن ُيقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوقُل رَّبِّ زِْدنِي ِعلْماً فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك { 
  

  }...َوالَ َتْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمن قَْبلِ إَن يُقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه{: وقوله
ن يستتمّ جربيل تالوته، فأُمر أالَّ يعجل َحىت كان صلى اهللا عليه وسلم إذا أتاه جربيل بالوحى َعجِلَ بقراءته قبل أ

  .ترك ما أُمر به} فنسى{َيستتّم جربيل تالوته، وقوله 
  
  }َولَقَْد عَهِدَْنآ إِلَى َءاَدَم ِمن قَْبلُ فََنِسَي َولَْم َنجِدْ لَُه َعْزماً { 
  

  }...وَلَْم َنجِدْ لَُه َعْزماً{: وقوله
  .صَرميةً وال َحْزما فيَما فََعل

  
  }فَقُلَْنا يآَءاَدُم إِنَّ هَاذَا َعُدوٌّ لََّك َوِلزَْوجَِك فَالَ ُيْخرَِجنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتشْقَى { 
  

  }...فَالَ ُيْخرِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتشْقَى{: وقوله

َعنِ الَيميِنِ َوَعنِ الشِّمَالِ {ق ومثله قوله ىف . فتشقيا ألنَّ آدم هو املخاطب، وىف فعله اكتفاء من فعل املرأة: ومل يقل
  .تأكل من كَّد يدك وعملك) فََتشْقَى(وَمعىن . اكتفى بالقَعِيد من َصاحبه ألن املعىن معروف} قَِعيد
  

  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  
  }إِنَّ لََك أَالَّ َتجُوَع ِفيَها َوالَ َتْعَرى { 
  

  }...يَهاإِنَّ لََك أَالَّ َتجُوَع ِف{: وقوله
  .أن فيها ىف موضع َنْصبٍ ألنّ إنّ وليت ولعلّ إذا َوِلني صفةً َنصْبَت َما بعدَها فأنّ من ذلَك

  
  }َوأَنََّك الَ َتظَْمأُ ِفيَها َوالَ َتْضَحى { 
  

  }...وَأَنَّكَ الَ َتظَْمأُ ِفيَها{: وقوله
وجيوز أَن تْستأنفَها فتكسرَها ) لك(الىت قبل ) إنَّ(قوله  جعله مردودا على} َوإِنََّك الَ َتظْمَأُ{وَمن قرأ . َنْصب أيضاً

بالفتح مستأنفة تنوى هبا الرفع على قولك ولك أنك ال تظمأ فيهَا } َوأَنََّك الَ َتظْمَأُ{بغري َعطف َعلَى َشئ ولو جعلت 
  .وال تضَحى كان َصوَاباً

ال َتعْرق واألول أشبه ): َوالَ َتْضَحى(ري ال تصيبك مشس مؤذية وذكر ىف بعض التفس: }َوالَ َتْضَحى{: وقوله
  :بالصواب قال الشاعر

  فَيْضَحى وأمَّا بالَعِشْى فَيخصر* رأت رجال أمَّا إذا الشمس أعرضت 
  .ضحِيت: ويقال. فقد بّين

  
  }ِة وََعَصى َءاَدُم َربَُّه فََغَوى فَأَكَالَ ِمْنَها فََبَدْت لَُهَما َسْوءَاُتُهَما َوطَِفقَا َيْخصِفَاِن َعلَْيهَِما ِمن َوَرقِ الَْجنَّ{ 
  

  }...َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن{: وقوله
): وقيل َها هنا(} فطَِفق َمْسحاً بالسوق واألعناقِ{وكذلك قوله . أقبالَ خيِصفان وجعالً َيْخصفَان: هو فىالعربية

  .جعالَ يُلصقان عليهَما ورق التني وهو يتهافت عنهما
  

  )طه ( سورة  املعاين الواردة يف آيات
  
  }ثُمَّ اجَْتَباُه َربُُّه فََتاَب َعلَْيِه َوَهَدى { 
  

  }...ثُمَّ اْجَتبَاُه َربُُّه{: وقوله
  .أى هداه للتوبة} فََتاَب َعلَْيِه َوَهَدى{اختاره 

  }َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً َضنكاً وََنْحشُُرُه َيْوَم الْقِياَمِة أَْعَمى { 
  

  }...َمعِيَشةً ضَنكاً{: وقوله
  .الّضيِّقة الشديدة: والضَّْنك



  .إنه خيرج من قربه َبصِرياً فيعمى ىف َحشْره: أعمى عن احلّجة، ويقال} وََنْحُشُرُه َيْوَم الِْقياَمِة أَعَْمى{: وقوله
  
  }ِفي َمَساِكنِهِمْ إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت ألُْوِلي النَُّهى  أَفَلَْم يَْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم مَِّن الْقُُرونِ َيْمُشونَ{ 
  

  }...أَفَلَمْ َيْهدِ لَُهْم{: وقوله
أو مل يبّين لك َمن يعمل : ومثله ىف الكالم. ىف موضع نصب ال يكون غريه) كم(و } كَْم أَْهلَكْنَا{يبّين هلم إذا نظروا 

. قد تبّين ىل أقام عبداهللا أم زيد، ىف االستفهام معىن رفع: ومثله أن تقول. رفعخريا ُيْجزَ بِه، فجعلة الكالَم فيَها معىن 
. ، ال يظهر مع االستفهام}َسَواٌء عليكم{فيه شىء َبرفع } َسَواٌء َعلَْيكُمْ أََدَعْوُتْموُهمْ أَْم أَنُتم َصاِمُتون{: وكذلك قوله

  .اجلملة سواء عليكم صمتكم ودعاؤكم تبّين الرّفع الذى ىف: ولو قلت
. وكانوا يتَّجرونَ ويسرينَ ىف مساكن عاِد ومثود، فيمّرونَ فيَها. يعىن أهل مكَّة} يَْمُشونَ ِفي َمَساكِنِهِْم{: وقوله

أفلم خيافوا أن يقع هبم ما وقع بالذين رأَوا مساكنهم وآثار : فقال. للُمهلَكَني) واملساكن(فاملشى لكفّار أَْهل مكَّة 
  .عذاهبم

  
  )طه ( واردة يف آيات سورة املعاين ال

  
  }َولَْوالَ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن رَّبَِّك لَكَانَ لَِزاماً وَأََجلٌ مَُّسمى { 
  

  }...َولَْوالَ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن رَّبَِّك لَكَانَ ِلَزاماً َوأََجلٌ مَُّسمى{: وقوله
ما نزل هبم ىف وقعة بدر من  -فيما ذكروا  -وهو ) مقّدم ومؤّخر(ولوال كلمة وأََجلٌ ُمسَمَّى لكان لزاما : يريد
  .القتل

لِ فَسَبِّْح َوأَطَْرافَ النََّهارِ فَاصْبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن آَنآِء الْلَّْي{ 
َخْيٌر وَأَْبقَى يَْنْيَك إِلَى َما َمتَّعَْنا بِِه أَْزوَاجاً مِّْنُهمْ َزْهَرةَ الَْحَياِة الدُّْنَيا ِلَنفْتَِنُهْم ِفيِه َورِْزُق رَبَِّك َوالَ َتُمدَّنَّ َع* لََعلََّك تَْرَضى 

{  

  }...وَأَطْرَاَف النَّهَارِ{: وقوله
أن جتعل الظهر : وجه) وهو(صالة الفجر والظهر والعصر ) وأطراف النهار: (وإمنا للنهار طرفان فقال املفّسرون

أن يكونا : وَيكون لصالتني فيجوز ذلك. والعصر من طرف النهار اآلِخر، مث يَضمَّ إليهما الفجر فتكون أطرافا
وهو أحبُّ الوجيهن إىلَّ، ألنه قال } إنْ َتتُوبا إلَى اللِّه فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما{طرفني فيخرجا َمخرج اجلماع، كما قال 

وإن . وتنصب األطراف بالرّد َعلَى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} الصَّالَةَ طَرفَى النََّهارِ َوُزلَفاً ِمَن اللَّيلِ َوأَِقْم{
َوِمَن {شئت خفضت أطراَف تريد وسّبحه مَن الليل ومن أطراف النهار، ومل أمسعها ىف القراءة، ولكنَه مِثل قوله 

وجيوز ىف األلف الفتح والكسر وال . وقرأ محزة وإدبارَ السجود} وإدبارَ السجوِد} {ُجوِداللَّْيلِ فََسبِّْحُه َوأَدَباَر السُّ
  .حيسن كَسر األلف إِالَّ ىف القراءة

وكان محزة وأصحال عَبداهللا . ومعنامها واحد ألنك إذا رضِيت فقد أُرضيت} ُتْرَضى{و } لََعلَّكَ تَْرَضى{وقوله 

  



قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدَّثىن أبو بكر وأخوه احلَسن بن عيّاش  حدثنا أبو العباس. يقرءوهنا ترَضى
  ).تُرضى بضم التاء(عن عاصم عن أىب عبدالرمحن أنه قرأ لعلك 

  }...َوالَ َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَزَْواجاً مِّنُْهْم{: وقوله
  .رجاالً منهم: يريد

وإن ) زهرةً(و . ب احلياة وزينةً فيهَا/ نصبت الزهرة َعلَى الفعل َمتعناهم به زهرةً ِفى } حََياِة الدُّْنيَاَزهَْرةَ الْ{وقوله 
  :وأنشدىن بعض بىن فَقْعسٍ. مررت به الشريَف الكرمي: كان معرفةً فإن العرب تقول

  رهينةَ َرْمسٍ من تراب وجندل* أبعد الذى بالسَّفح سفحِ كُواكبٍ 
  .وأشباهه) متَّعنا(بالفعل، وإمنا وفع على اإلسم الذى هو الرهينة خافض فهذا أَضعف من  فنصب الرهينة

  
  }َوأُْمْر أَهْلََك بِالصَّالَِة وَاْصطَبِْر َعلَْيَها الَ َنسْأَلُكَ رِْزقاً نَّْحُن نَْرُزقَُك وَالَْعاِقَبةُ ِللتَّقَْوى { 
  

  }...الَ َنسْأَلُكَ رِْزقاً{: وقوله
  .وثواب ربك: يريد} َورِزُق َربِّك{وكذلَك قوله . ذلكأجراً على 

  
  )طه ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  } اِتَك ِمن قَْبلِ أَن نَِّذلَّ وََنخَْزىَولَْو أَنَّآ أَهْلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ مِّن قَْبِلِه لَقَالُواْ َربََّنا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً فََنتَّبَِع آَي{ 
  

  }...أَنَّآ أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ مِّن قَْبِلِه{: وقوله
ويقال إن . فاهلاء حملّمد صلى اهللا عليه وسلم. كيف أُهلكَنا من قبل أن أُرسل إلينا رسولٌ) لَقالُوا(من قبل الرسول 

  .وكلٌّ َصوَاٌب. اهلاء للتنزيل
  
  }ونَ َمْن أَْصَحابُ الصِّرَاِط السَّوِيِّ َوَمنِ اهَْتَدى قُلْ كُلٌّ مُّتََربٌِّص فَتََربَّصُواْ فََسَتْعلَُم{ 
  

  }...فََسَتْعلَُمونَ َمْن أَْصحَاُب الصَِّراِط السَّوِيِّ َوَمنِ اْهَتَدى{: وقوله
 فََسَتْعلَُمونَ َمْن ُهَو{مثل قوله . وكلّ ما كانَ ىف القرآن مثَله فهو مرفوع إذا كان بعده رافع. َمن وَمن ىف موضع رفع

ولو } أْعلَُم َمْن َجاَء بِاهلَُدى َوَمْن ُهَو ِفى َضالَلٍ ُمبِني{ومثله } لَنعْلَم أىُّ احلِْزَبْينِ أْحَصى{ومثله } ِفى ضاللٍ ُمبِنيٍ
  .} اللُّه َيعْلَُم املُفِْسَد ِمَن املُْصِلحِ{نصَب كان َصواباً، يكون مبنزلة قول اهللا 

  .ممَّن كان َضاالً فََهَدى} َوَمنِ اْهَتَدى{الذين مل َيِضلُّوا } اُب الصَِّراِط السَّوِيِّفََسَتْعلَُمونَ َمْن أَْصَح{: وقوله
  

  املعاين الواردة يف آيات 



  )األنبياء ( سورة 

  
  }َما َيأِْتيهِْم مِّن ِذكْرٍ مِّن رَّبِّهِْم مُّْحَدٍث إِالَّ اْسَتَمُعوُه َوُهمْ َيلَْعُبونَ { 
  

  }...مِّن ِذكْرٍ مِّن رَّبِّهِْم مُّْحَدٍث َما يَأِْتيهِْم{: وقوله
والرفع على الرّد َعلَى تأويل . ما يأتيهم ُمْحَدثاً: النصب على الفعل. لو كان احملَدث نصباً أو رفعاً لكان صواباً

 النصب ىف هذه على. َما ِمن أَحد قاِئمٍ وقائٌم وقائماً: وهو كقولك. لرفعت الذكر) ِمن(الذكر؛ ألنك لو ألقيت 
  .استحسان الباء، وىف األوىل على الفعل

  
  }َر َوأَنُتْم تُْبِصُرونَ الَِهَيةً قُلُوبُُهْم َوأََسرُّواْ النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُمواْ َهلْ َهاذَآ إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم أَفََتأُْتونَ السِّْح{ 
  

  }...الَِهَيةً قُلُوُبُهْم{: وقوله
إالّ استمعوه العبَني الهيةً : فكأنه. ألن قوله وهم يلعبون مبنزلة العبَني} وهم يلعبونَ{ مْنصوبة على العطف َعلَى قوله

) الهية(ولو رفعت . يلعبونَ كذَلك الِهيةً قلوهبم) يلعُبون(وَنْصبه أيضاً من إخراجه من االسم املضمر ىف . قلوهبم
  :ومثله قول الشاعر. عٌبعبداهللا يلُهوا َوالَ: ُتتبِعَها يلعبون كانَ صََواباً؛ كما تقول

  *َيقِْصُد ىف أَْسُوقها وجائر * 
  .وُرفع أيضاً َعلَى االستئناف ال بالرّد َعلَى يلعُبونَ

تاَبعة للناس حمفوضة؛ ) الذيَن(وأََسرُّوا َألهنا للناس ُوصفوا باللهو واللعب و : إمنا قيل} وَأََسرُّواْ النَّْجَوى{وقوله 
مستأَنفَةَ مرفوعة، كأنَك جعلتها تفسرياً ) الذين(وإن شئتَ جعلت . هذه حاهلم اقترَب للناس الذين: كأنك قلت

  }.فََعُموا وَصمُّوا مثَّ تَاَب اُهللا عليهم مث َعُموا وَصمُّوا كثري منهم{لألمساء الىت ىف أسرُّوا؛ كما قال 

  }الَْعِليمُ  قَالَ َربِّي َيْعلَمُ الْقَْولَ ِفي السََّمآِء وَاَألْرضِ َوُهَو السَِّميُع{ 
  

  }...قَالَ رَبِّي{: وقوله
  .وكلّ صواب} قُل رّبى{و 
  

  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َبلْ قَالُواْ أَْضغَاثُ أَْحالَمٍ َبلِ افْتََراُه َبلْ ُهَو َشاِعٌر فَلَْيأْتَِنا بِآَيٍة كََمآ أُْرِسلَ األَوَّلُونَ { 
  

  }...مٍ َبلِ افْتََراُه َبلْ ُهَو َشاِعٌرأَْضغَاثُ أَْحالَ{: وقوله
  .ُرّد ببل على معىن تكذيبهم، وإن مل يظهر قبله الكالم جبحودهم، ألن معناه خطاب وإخبار عن اجلاِحدين

  .كاآليات الىت جاء هَبا األّولونَ} فَلَْيأِْتَنا بِآَيٍة كََمآ أُْرِسلَ اَألوَّلُونَ{: وقوله



  
  }مِّن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَهآ أَفَُهْم ُيْؤِمُنونَ َمآ آَمَنْت قَْبلَُهْم { 
  

  }...َمآ آَمَنْت قَْبلَُهْم مِّن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَهآ{فقال اهللا 
  .ممَّن جاءته آية فكيف يؤمن هؤالء

  
  }ْم الَ َتْعلَُمونَ َوَمآ أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِالَّ رَِجاالً نُّوِحي إِلَْيهِْم فَاْسئَلُواْ أَْهلَ الذِّكْرِ إِن كُنُت{ 
  

  }...فَاْسئَلُواْ أَْهلَ الذِّكْرِ{: وقوله
  .أى أهل الكُُتب التوراة واإلجنيل

  
  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوَما َجَعلَْناُهمْ َجَسداً الَّ َيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَما كَاُنواْ خَاِلِديَن { 
  

  }...َجَسداً الَّ َيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَما َجَعلَْناُهْم{: وقوله

وّحد اجلسد ومل جيمعه وهو عرّىب ألن اجلََسد كقولَك شيئا جمسَّدا ألنه مأخوذ من فعل فكفى ِمن اجلمع، وكذلكَ 
اً إالّ مل جنعلهم َجَسد: َيقول} ال يأكلونَ الطَعام{واملعين سقوف مث قال } لُِبُيوتِهِْم َسقْفاً من ِفضٍَّة{قراءة من قرأ 

ال يأكل الطعام كان صوابا : بأكلهم وشرهبم، يعىن الرجال املرَسلَني ا ولو قيل} َوَما كانوا خالديَن{ليأكلوا الطعام 
أََمنةً نَُعاساً َتْغَشى {ومثله . أنتما شيئان َصاحلان، وشىء َصاحل وشىء َصاحلان. جتعل الفعل للجسد، كََما تقول

للطعام وكذلك ) َيْغِلى(للشجرة و } كَاملُْهلِ َتغِْلى{قال } نَّ َشَجرةَ الزقُّومِ طََعاُم األثيمِإ{مثله } يَْغَشى{و } طاِئفَةً
  .وُتْمَنى} أَلَْم َيُك ُنطْفَةً ِمْن َمْنّى ُيمَْنى{قوله 

  
  }لَقَدْ أَنَزلَْنآ إِلَْيكُْم ِكَتاباً ِفيِه ِذكْرُكُْم أَفَالَ َتْعِقلُونَ { 
  

  }...ِذكُْركُْم ِكتَاباً ِفيِه{: وقوله
  .َشَرفكم

  
  }فَلَمَّآ أََحسُّواْ بَأْسََنآ إِذَا ُهْم مِّْنَها َيْركُُضونَ { 
  

  :}...إِذَا ُهْم مِّْنَها َيرْكُُضونَ{: وقوله
  .يهُرُبونَ وينهزمون

  



  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َحِصيداً َخاِمِديَن  فََما َزالَت ِتلَْك َدْعَواُهْم حَتَّى َجَعلَْناُهْم{ 
  

  }...فََما زَالَت تِلَْك َدْعَواُهْم{: وقوله
ذَلََك ِمْن أْنباءِ {وهو مثل قوله . وىف هذا املوضع يصلح التذكري. إنا كّنا ظاملَني، أى مل يزالوا يردِّدوهنا: يعىن قَوهلم

  .}ِتلَْك ِمْن أَنَْباِء الغَْيبِ{و } الغَْيبِ
  
  }نَّتَِّخذَ لَهْواً الَّتََّخذْنَاُه ِمن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَاِعِلَني لَْو أََردَْنآ أَن { 
  

  }...لَوْ أَرَْدَنآ أَن نَّتَِّخذَ لَْهواً{: وقوله
  .الولد بلغة حضرموت: اللهو: قال الفراء حدثىن حِبَّان عن الكلّىب عن أىب صاحل عن ابن عباس قال

} إنْ أَْنَت إالّ َنِذيٌر{كقوله ) ما(قد تكون ىف معىن ) إنْ(ما كنا فاعلني و : تفسريجاء ىف ال} إِن كُنَّا فَاِعِلَني{: وقوله
وهو أشبُه الوجهني مبذهب العربّية واهللا . إن كنَّا فاعلَني وكنا ال نفعل: وقد تكون إِن الىت ىف مذهب جزاء فَيكون

  .أْعلم
  
  }فَُسْبَحانَ اللَِّه َربِّ الَْعْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا { 
  

  }...لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اللَُّه لَفََسَدَتا{: وقوله
يعىن أهل السماء (اِهللا لفسد أَْهلهما ) أو غري(لو كان فيَهما آهلة ِسَوى : إالَّ ىف هذا املوضع مبنزله ِسَوى كأنَك قلت

  ).واألرض
  

  )األنبياء ( الواردة يف آيات سورة املعاين 
  
  }َوقَالُواْ اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولَداً سُْبَحاَنهُ َبلْ ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ { 
  

  }...ُسْبَحاَنُه َبلْ ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ{: وقوله
ولداً ولكن اختذناهم بل عبادا مكَرمَني مردودة على الولد أى مل نتَّخذهم : ولو كانت. بل هم عباد مكَرمونَ: معناه

  ).كان صوابا(عباداً مكرمَني 
  
  }كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ أَفَالَ ُيْؤِمُنونَ أَوَلَْم َيرَ الَِّذيَن كَفَُرواْ أَنَّ السََّماوَاِت َواَألْرَض كَانََتا َرْتقاً فَفََتقَْناُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْمآِء { 
  

  }...كَاَنَتا َرْتقاً فَفََتقَْناُهَما أَنَّ السََّماوَاِت َواَألْرَض{: وقوله



  .}مهما َجَعلناهم َجَسداً{كما قَالَ ) وهو(َرْتِقني : ومل يقل) كَاَنَتا َرتْقاً) (وقال(فُِتقت الَسماُء بالقَطْر واألرضُ بالنبت 
  .جعلنا كلَّ َشْىء حّياً من املاءحّيا كان َصوَاَبا أى : خَفْض ولو كانت} َوَجَعلَْنا ِمَن الَْمآِء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ{: وقوله

  
  }َوَجَعلَْنا السََّمآَء َسقْفاً مَّْحفُوظاً َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمعْرُِضونَ { 
  

  }...َوَجَعلَْنا السََّمآَء َسقْفاً مَّْحفُوظاً{: وقوله

وقيل ) َيْغَشى(و } َعاساً َتْغَشىأََمَنةً ُن{حمفوظة ُيذهب بالتأنيث إىل السََّماء وبالتذكري إىل السقف كما قال : ولو قيل
) مَن الشياطني(ُحفظت ): مَّْحفُوظاً(ومعىن قوله . وهى مسوات ألهنا َسقْف َعلى األرض كالسَّقْف َعلى الَبيت) َسقْفاً(

  .بالنجوم
فََوحَّد ) ها ُمعْرِضونَوهم عن آياِت(قد قرأ جماهد . فآياُتها قمرَها ومشَسها وجنومها} َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمعْرُِضونَ{: وقوله

  .السماء مبا فيها آية وكلٌ صواب) َوَجَعلَ(
  

  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوُهَو الَِّذي َخلََق الْلَّْيلَ وَالنَّهَاَر َوالشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ { 
  

  }...ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ{: وقال
: بالنون، كما قيل: دمّيني للشمس والقمر واللَيل والنهار، وذلك أن السَِّباحة من أفعال اآلدميني فقيلْتلغري اآل

إن الفَلَك مْوج َمكفوف َيجرين : ويقال. ألنَّ السجود من أفعال اآلدميَِّني} والشمَس والقََمَر َرأَْيُتُهمْ ِلى َساجِِدين{
  .ِفيه
  }قَْبِلَك الُْخلَْد أَفَإِنْ مِّتَّ فَُهُم الْخَاِلُدونَ  َوَما َجَعلَْنا لَِبَشرٍ مِّن{ 
  

  }...أَفَإِنْ مِّتَّ فَُهُم الْخَاِلُدونَ{: وقوله
فأدخلت فيه ألِف االستفهام على الفاء . وىف جوابه؛ ألن اجلزاء مّتصل بقُرآن قبلُه) إن(دخلت الفاء ىف اجلزاء وهو 

كان صََواباً من ) فهم(ولو ُحذفت الفاء من قوله . نه جواب للجزاءفا) فهم(ودخلت الفاء ىف قوله . من اجلزاء
والوجه اآلخر أن يراد . عن رفعها فهناك يصلح اإلضمار) هم(وجهني أحدمها أن تريد الفاء فُتضمرها، ألهنا ال تّغري 

  .أفهم اخلالدون إن مّت: إىل الفاء فكأَنَّه ب قيل) هم(تقدمي 
  
  }َمْوِت وََنْبلُوكُم بِالشَّرِّ َوالَْخْيرِ ِفْتَنةً َوإِلَْيَنا تُْرَجُعونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَآِئقَةُ الْ{ 
  

  }...كُلُّ َنفْسٍ ذَآِئقَةُ الْمَْوِت{: وقوله



فإذا كان . وأكثر ما ختتار العرب التنويَن والنصب ىف املستقبل. كان صََواباً) املوت(ونصبت ) ذائقة(ولو نوَّنت ىف 
. أنا َصائم يوَم اخلميس إذا كان مخيساً مستقبالً: فأمَّا املستقبل فقولك. يقولون إالّ باالضافة معناه َماضيا مل يكادوا

إذا . وخيتارون أيضاً التنوين. أنا صَائُم يومِ اخلميس فهذا وجه العمل: فإن أخربت عن صوم َيوم مخيس ماضٍ قلت
وتركه كثري . رك حقه، ال يكادون يتركون التنوينما هو بتارٍك َحقّه، وهو غري تا: من ذلَك قوهلم. كان مع اجلحد

  :َجائز وينشدونَ قول أىب األسود
  وال ذاكرِ اَهللا إال قليالَ* فألفَْيُته غري مستعتب 

. الّنية التنوين مع اجلحد، ولكىن أْسقطت النون للساكن الذى لقيها وأعلمت معناها: فمن حذف النون ونصب قال
  .وَمْن خفض أضاف

  
  )األنبياء ( اردة يف آيات سورة املعاين الو

  
  }ْحَماِن ُهْم كَاِفُرونَ َوإِذَا َرآَك الَِّذيَن كَفَُرواْ إِن َيتَِّخذُوَنَك إِالَّ ُهُزواً أََهاذَا الَِّذي َيذْكُُر آِلهََتكُْم وَُهْم بِذِكْرِ الرَّ{ 
  

  }...أََهاذَا الَِّذي َيذْكُُر آِلهََتكُْم{: وقوله
لئن : وأنت قاِئل للرجل. أى يعيبهم} َسِمعَْنا فََتى َيذْكُُرهم ُيقَالُ لَهُ إبراهِيُم{: وكذلك قوله .يعيب آهلتكم: يريد

  :بسوء قال عنترة: ذكرتىن لتندَمّن وأنت تريد
  فيكونَ جِلْدِك مثل جِلد األشهبِ* ال تذكرى ُمْهرِى َوَما أطعمُتُه 

  .أى ال تعيبيىن بأَثَرة مُْهرى فجعل الذكر عيباً
  
  }ُخِلَق اإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ َسأُْورِيكُْم آيَاِتي فَالَ َتْستَْعجِلُوِن  {

  
  }...ُخِلَق اإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ{: وقوله

  .َبَنيته وَخلَقْته من العجلة وعلى العجلة: وعلى عجلٍ كأنك قلت
  
  }َوَيقُولُونَ مََتى َهاذَا الْوَْعُد إِن كُنُتمْ َصاِدِقنيَ { 
  

  }...َيقُولُونَ َمَتى هَاذَا الَْوْعُد إِن كُنُتْمَو{: وقوله

ىف ) مىت(جعلت ) ولو(الوعُد يوَم كذا وكذا : ىف موضع نصب، ألنَك لو أظهرت جواهبا رأيته منصوباً فقلت) َمَتي(
فلو نصبت } ينَِةَمْوِعدُكُْم َيْوُم الزِّ{وقال اهللا . يوُم اخلميس وَيْوَم اخلميس: مىت امليَعاد؟ فيقول: موضع رفع كما تقول

معادكَ َيْوٌم أو يومان، : فإذا َجَعلت امليَعاد ىف نكرة من األّيام واللياىل والشهور والسنَني رفعت فلقت. كان َصوَاباً
ولو . إمنا الَبْرد شهران وإمنا الصيف شهران: والعرب تقول} غُُدوَُّها َشْهٌر َوَروَاُحَها َشهٌْر{وليلة وليلتان كما قال اهللا 

وإمنا اختارُوا . وإّنما اختاُروا الرفع ألنَك أهبمت الشهرين فصارا مجيعاً كأهنما وقت للّصيف. اء نصباً كان صََواباًج
عبداهللا دونٌ من الرجال، : النصب ىف املعرفة ألهنا حٌني معلوٌم مسند إىل الذى بعدُه، فحُسنت الّصفة، كَما أنك تقول



: فإذا أضفت نصبت فقلت. اجليشان فاملسلمون جانٌِب والكفّار جانبوعبداهللا دونَك فتنصب، ومثله اجتمع 
املسلمونَ جانبَ صَاحبهم، والكفّار جانب صاحبهم فإذا مل تضف اجلانب َصريهتم هم كاجلَانب ال أهنم فيه فقس 

  َعلى ذا
  

  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }الَ َيكُفُّونَ َعن ُوُجوهِهُِم النَّاَر َوالَ َعن ظُُهورِِهْم َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ لَْو َيْعلَُم الَِّذيَن كَفَُرواْ ِحنيَ { 
  

  }...َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ{: وقوله
  .ىف عامَّة القرآن -واهللا أعلم  -ذلك معناه . فمن مينعىن: }فََمْن َيْنصُُرنِى ِمَن اهللا إن َعصَْيُته{: وقوله

  
  }لَّْيلِ َوالنَّهَارِ ِمَن الرَّْحَمانِ َبلْ ُهْم َعن ِذكْرِ َربِّهِْم مُّعْرُِضونَ قُلْ َمن َيكْلَُؤكُم بِالْ{ 
  

  .}...قُلْ َمن َيكْلَؤُكُم{: وقوله

: َيكْلوكم بواو ساكنٍة أو يكالكم بألٍف َساكنة؛ مثل خيشاكم: تركت ا مهز مثله ىف غري القرآن قلت) ولو(مهموز 
وهى من . كَلَيت مثل قضيت: يكالكم قالَ: ومن قال. ن باأللف تترك منها النَّبْرةومن جعلها واواً ساكنةً قال كَالَ

. وكلٌّ حسن، إال أهنم يقولون ىف الوجهني مكلوَّةٌ بغري مهز، ومكلوٌّ بغري مهز أكثر ّمما يقولونَ مكليَّة. لغة قريش
  :لعرب ينشد قول الفرزدقومسعت بعض ا. ولوقيل َمكِْلّى ىف قول الذيَن يقولون كليُت كان َصوَاباً

  كَوْرهاء َمْشنِىّ إليها َحليلُها* وما خاصم االقواَم ِمن ذى ُخُصومٍة 
ِمن أمر الرمحن، فحذف األمر : يريد} َمن َيكْلَُؤكُم بِالْلَّْيلِ َوالنَّهَارِ ِمَن الرَّْحَماِن{وقوله . فبىن َعلَى شنِيت بترك النربة

َوأظهر املعَنى ىف موضع . َمن مينعىن من عذاب اهللا: يريد} ْن َيْنُصرنِى ِمَن اِهللافََم{وهو يراد كما قال ىف موضع آخر 
  .}فََمْن َيْنُصُرَنا ِمْن بَأْسِ اِهللا إِنْ َجاءنَا{آخر فقال 

  
  }ُبونَ أَْم لَُهْم آِلَهةٌ َتْمَنعُُهْم مِّن ُدونَِنا الَ َيْستَِطيُعونَ َنْصَر أَنْفُسِهِْم َوالَ ُهْم مِّنَّا ُيْصَح{ 
  

  }...الَ َيْستَِطيُعونَ َنْصَر أَنْفُسِهِْم{: وقوله
أال ترى أن العرب ) وهى مّنا ال ُتجار(يعىن الكفار يعىن ُيجارونَ } َوالَ ُهْم مِّنَّا ُيْصَحُبونَ{يعىن اآلهلة ال متنع أنفسها 

  .باإلجازة) ُيْصَحُبونَ(ومعناه ُيجريَك ومينعَك فقال ) كان لنا جاراً(تقول 
  

  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }قُلْ إِنََّمآ أُنِذرُكُم بِالَْوْحيِ َوالَ َيْسَمُع الصُّمُّ الدَُّعآَء إِذَا َما يُنذَُرونَ { 
  



  }...َوالَ َيْسَمُع الصُّمُّ الدَُّعآَء{: وقوله
بوقوع ) الصم(، نصب )الَ ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَءَو(وقد قرأ أبو عبدالرمحن السُّلَِمّى . ألن الفعل هلم) الُصّم(ترفع 

  .الفعل عليه

َدلٍ أََتيَْنا بَِها َوكَفَى بَِنا َوَنَضُع الْمََوازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَياَمِة فَالَ ُتظْلَُم َنفْسٌ َشْيئاً َوإِن كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة مِّْن َخْر{ 
  }َحاِسبِنيَ 

  
  }...الَْموَازِيَن الِْقْسطَ وََنَضُع{: وقوله

وكذلكَ احلّق إذا كانَ من . أنتم رِضاً َوَعْدل: وهو مبنزلة قولك للقوم. الِقسط من صفة املوازين وإن كان موحَّداً
  .صفة واحٍد أو اثنني أو أكثر من ذلك كان واحداً

  .وىف يوم القيامة} ِلَيْومِ الْقَِياَمِة{: وقوله
ولو ُرفع املثقال كما قال . لتذكري املثقال) كان َصوَاباً(ذهب إىل احلبَّة، ولو كان أتينا به } ا بَِهاأََتْيَن{عز وَجل : وقوله

وهو وجه . جازينا هبا َعلى فاعلنا: مبّد األلف يريد) آتَْيَنا هَبا(كان َصوَاباً، وقرأ جماهد } وإنْ كَانَ ذُو ُعسَْرة فَنِظرةٌ{
  .َحَسٌن

  
  }ى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوضَِيآًء َوِذكْراً لَّلُْمتَِّقَني َولَقَْد آَتْيَنا ُموَس{ 
  

  }...َولَقَْد آَتيَْنا ُموَسى َوهَاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَيآًء{: وقوله
إِنَّا {آتينا ُموَسى وهَارونَ الفرقان ضَِياء وذكراً، فدخلت الواو كما قال  -واهللا أعلم  -هو من صفة الفرقان ومعناه 

  .آتينا ذلك) وِضَياء وذكراً(َجَعلنا ذلك، وكذلك } ا السَّماَء الدُّنَْيا بِزِيَنٍة الكَواِكب َوِحفْظاًَزيَّنَّ
  

  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوَهاذَا ذِكٌْر مَُّباَركٌ أَنَزلْنَاُه أَفَأَْنُتْم لَُه مُنِكُرونَ { 
  

  }...أَنزَلَْناُهَوَهاذَا ِذكٌْر مُّبَاَرٌك {: وقوله
  .أنزلناه مباركاً كان َصوَاباً: ولو كان نصَبا على قولَك. املبارك رفع من صفة الذكر

  
  }َولَقَْد آَتْيَنآ إِبَْراهِيَم ُرْشَدُه ِمن قَْبلُ َوكُنَّا بِِه َعاِلِمنيَ { 
  

  }...َولَقَْد آَتيَْنآ إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه{: وقوله
  .ُرْشدها: }َولَْو شئنا آلَتْيَنا كُلَّ َنفْسٍ ُهَداهَا{ومثله . ب حّتى بلّغه اهللا ما بلّغهُهَداه، إذ كان ىف السََّر



  }َوتَاللَِّه َألِكيَدنَّ أَصَْناَمكُْم َبْعدَ أَن ُتَولُّواْ ُمْدبِرِيَن { 
  

  }...وََتاللَِّه َألكِيَدنَّ أَْصَناَمكُْم بَْعَد أَن تَُولُّواْ ُمْدبِرِيَن{: وقوله
إىن َسِقيم، فلّما َمَضوا كسَر آهلتهم إالّ ): وقال(ا أرادوا اخلروج إىل عِيد هلم، فاعتلَّ عليهم إبراهيم، فتخلّف كانو

َسِمْعَنا فًَيت {وهو قوله . وتاهللا ألكيَدنَّ أصنامكم: أََنا مسعت إبراهيم يقول: أكربها، فلّما َرَجُعوا قال قائل منهم
  .ومبا قال من الكيد) والشتم(يذكرهم بالعيب : }مَيذْكُرُُهْم ُيقَال لَُه إبراهي

  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فََجَعلَُهمْ ُجذَاذاً إِالَّ كَبِرياً لَُّهْم لََعلَُّهْم إِلَْيِه َيْرجُِعونَ { 
  

  }...فََجَعلَُهْم ُجذَاذاً{: وقوله
فرفع اجليم فهو واحد مثل ) ُجذَاذاً(بالضم فمن قال ) ُجذَاذاً(ُد ب وقراءة الناس بَْع) جِذَاذاً(قرأها َيحْيىَ بن وثاب 

  .بالكسر فهو مجع؛ كأنه َجذِيذ وجِذَاذ مِثْل َخفيف وِخفَاف) جِذَاذاً(ومن قال . احلُطَام والُرفَات
  
  }قَالُواْ فَأُْتواْ بِِه َعلَى أَْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهمْ َيشَْهُدونَ { 
  

  :}...ْعُينِ النَّاسَِعلَى أَ{: وقوله
  .لعلّهم يشَهُدونَ أَمره وَما ُيفْعل به: ويقال. عليه مبا شهِد به الواحد} لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ{على رءوس الناس 

  
  }قَالَ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهاذَا فَاسْأَلُوُهمْ إِن كَانُواْ يِْنِطقُونَ { 
  

  }...اَبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهاذَ{: وقوله
بل فََعله كبريهم إن كانوا : فلََعلّه كبريهم، وقال بعض الناس: هذا، قال بعض الناس بل فَعلَّه كبريهم مشّددة يريد

بل فََعله كما : واملذهب الذى العواّم عليه. فجعل ِفْعل الكبري مسنداً إليه إِن كانوا ينطقونَ وهم ال ينطقونَ. ينطقون
  .وقد أّيد اهللا أنبياءه بأكثر من هذا. ومل يسرقوا} إِنَّكُْم لََسارِقُونَ أَيَُّتها الِعُري{قال يوسف 

  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ثُمَّ ُنِكُسواْ َعلَى ُرُءوِسهِْم لَقَْد َعِلْمَت َما هؤالء َينِطقُونَ { 
  

  }...ثُمَّ ُنِكسُواْ َعلَى ُرُءوسِهِْم{: وقوله
. والِعلم والظّن مبنزلة اليمني(} لَقَْد َعِلْمَت َما هؤالء َينِطقُونَ{: عرفوا من ُحّجة إِبراهيم فقالوا رجعوا عندَما: يقول

وظَنُّوا َما لَُهمْ {: وكذلك قوله، واهللا ما أنت بأخينا: كقول القاِئل} َعِلْمَت َما هؤالء{: فقال) فلذلَك ِلقيت العلم َمبا
  .}ِمْن َمِحيصٍ



ولكنهم إِذا . علمُت أَنْ ما فيك َخري وظننت أَنْ ما فيك خري كان َصوَاباً: فقيل) ما(قبل ) أنْ(ولو أدخلت العرُب 
) أَوْ لِئن(اعلم ىل أقام عبداهللا أَْم زيد : الىت معها الالم أو استفهام كقولك) إن(لقى شيئا من هذه احلروف أداةُ مثل 

لو } ثُمَّ َبَدا لَُهم ِمْن َبْعِد َما َرأَُوا اآلياِت لََيْسُجُننَُّه{أال ترى قوله  )أَنْ(ولَو اكتفَوا بتلك األداة فلم ُيدخلوا َعليَها 
  :أن لََيْسُجُننَُّه كان َصواباً؛ كما قال الشاعر: قيلَ

  وَنجْرانَ أَحوى واحمللُّ َخصيب* وخبَّرمتا أن إمنَّا بني بيَشٍة 
  .ك من سائر األدواتفأدخل أَنْ على إمنا فلذلَك أجزنا دخوهلا على ما وصفت ل

  
  }َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوبَ َناِفلَةً َوكُالًّ َجَعلَْنا َصاِلِحَني { 
  

  }...َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً{ : وقوله
  .النافلة ليعقوب خاّصة ألنه ولد الولد، كذلك بلغىن

  
  }َوَنجَّْيَناُه ِمَن الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنت تَّعَْملُ الْخََباِئثَ إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني َولُوطاً آَتْيَناهُ ُحكْماً َوِعلْماً { 
  

  }...َولُوطاً آَتيَْناُه{: وقوله

} ولقد أرسلنا{أو } واذكر لوطا{، والنصب اآلخر على إِضمار }آَتيَْناه{َنْصب لوط من اهلاء الىت َرَجعت عليه من 
} َوِلُسلَْيمانَ الرِّيَح{و ما يذكر ىف أّول السورة وإن مل يذكر فإنَّ الضمري إمنا هو من الرسالة أو من الذكر َومثله أ

  .إّما سّخرنا، وإّما آتيناه: بفعل مضمر معلوم معناه) الريح(فنصب 
  .فهو على ضمري الذكر} وُنوحاً إذ َناَدى{: وكذلك قوله

ومجع ما يأتيك من ذكر األنبياء ىف هذه السورة نصبتهم على الَنَسق َعلَى املنصوب } انوََداُوَد َوُسلَْيم{: وقوله
  .بضمري الذكر

  
  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }اِهِديَن َوَداُووَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن ِفي الْحَْرِث إِذْ نَفََشْت ِفيِه غََنُم الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكْمِهِْم َش{ 
  

  }...إِذْ َنفََشْت ِفيِه غََنُم الْقَْومِ{: وقوله
النفش بالليل، وكانت غنماً لقوم وقعت ىف كَْرمِ آخرين؛ فارتفعوا إِىل داود، فقضى ألهل الكَْرم بالغنم، وَدفْع الكَْرم 

أرى : فقال. يه دواد لََيحكُمّنفعزم عل. غْيُر هذا كان أرفق بالفريقني: إىل أهل الغنم فبلغ ذلك ُسليمان ابنه، فقال
أن ُتدفَع الغََنم إىل أهل الكرم فينتفعوا بألباهنا وأوالدَها وأصوافَها، وُيدفَع الكَْرم إىل أرباب الشاء ا فيقوموا عليه 

قيمة ما نالوا من الغنم وقيمة ما : حىت يعود كَهيئته يوم أُفِسد، فذُكر أن القيمتني كانتا ىف هذا احلم مستويتني
  .}َوكُنَّا حلكمِهم{: وقوله. }فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ{: فذلك قوله. فسدت الغنم من الكَْرمأَ

فهذا . أََخوين فما زاد: يريد} فَإنْ كَانَ لَُه إْخوَةٌ{: وهو مثل قوله) َوكُنَّا ِلُحكَْمهَِما شاِهِدين: (وىف بعض القراءة



  .ثننيإذ َجَمع ا} ِلُحكِْمهِمْ َشاِهِديَن{: كقوله
  
  }َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لُِتْحصَِنكُْم مِّن بَأِْسكُْم فََهلْ أَنُتْم َشاِكُرونَ { 
  

  }...َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ لَبُوسٍ لَّكُْم لُِتْحِصَنكُْم{: وقوله

بالتاء ) لُِتْحصنكم: (مْن قالو. بالياء كان لتذكري اللَّبوس) لُيحصنكم: (فمن قال) لُنْحصِنكم(و ) لُيْحصَِنكم(و 
: ، بالنون يقول)لُنحصنكم: (ومن قرأ. وإن شئت َجَعلته لتأنيث الدروع ألهنا هى اللبوس. ذهب إىل تأنيث الصنعة

  .بالياء اهللا من بأسكم أيضاً) لُيحصنكم(وَعلَى هذا املعىن جيوز : لنحصنكم حنن
  
  }ْمرِهِ إِلَى اَألْرضِ الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها َوكُنَّا بِكُلِّ َشْيٍء َعاِلِمَني َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح َعاِصفَةً َتْجرِي بِأَ{ 
  

  }...َتجْرِي بِأَمْرِِه إِلَى اَألْرضِ{: وقوله
  .}َتجْرِي بِأَمْرِِه إِلَى اَألْرضِ{فذلَك قوله . كانت جترى بسليمان إىل كلّ موضع؛ مث تعود به من يومه إِىل منزله

  
  )األنبياء ( اردة يف آيات سورة املعاين الو

  
  }َوِمَن الشََّياِطنيِ َمن َيُغوصُونَ لَُه َوَيْعَملُونَ َعَمالً ُدونَ ذاِلَك َوكُنَّا لَُهْم َحاِفِظنيَ { 
  

  }...َوَيْعَملُونَ َعَمالً ُدونَ ذاِلَك{: وقوله
  .من البناء. يريد ِسوى الغوص. دون الَغْوص

وذلك أهنم كانوا ُيحفظونَ من إفساد ما يعملون فكان ُسليمان إذا فرغ . للشياطني} ِظَنيَوكُنَّا لَُهمْ َحاِف{: وقوله
بعُض الشياطني من عمله وكّله بالعمل اآلخر، ألنه كان إِذا فرغ ممَّا َيعمل فلم يكن له شُُغل كَّر على هتدمي ما بََنى 

  .}َوكُنَّا لَُهْم َحاِفِظَني{: فذلك قوله
  
  }َن ُه فَكََشفَْنا َما بِِه ِمن ُضرٍّ َوآَتيَْناُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم مَّعَُهْم َرْحَمةً مِّْن ِعندَِنا َوِذكَْرى ِللْعَابِِديفَاسَْتَجْبَنا لَ{ 
  

  }...َوآَتْيَناُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم مََّعُهْم{: وقوله
كشفه اهللا عنه أحيا اهللا لُه بنيه وبناِتِه، ووُلد له بعد  فلّما. ذُكر أنه كان أليُّوب َسبعة بنَني وسبع بناٍت فماتُوا ىف بالئه

  .فعلنا ذلَك َرْحَمةً} أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم مََّعُهمْ َرْحَمةً{فذلك قوله . ذلك مثلُهم

ه إِالَّ أَنَت ُسْبحَاَنَك إِنِّي كُنُت ِمَن َوذَا النُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَغاِضباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِْدَر َعلَْيِه فََناَدى ِفي الظُّلَُماِت أَن الَّ ال{ 
  }الظَّاِلِمَني 

  



  }...فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِْدَر َعلَْيِه{: وقوله
  .يريد أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قََدرنا

الذى كان فيه ) قصورم(ظلمة البحر، وبطنِ احلُوت وِمعاها : يقال} فََناَدى ِفي الظُّلَُماتِ أَن الَّ اله إِالَّ أَنَت{: وقوله
  .يونس فتلك الظلمات

  
  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فَاسَْتَجْبَنا لَُه وََنجَّْينَاُه ِمَن الَْغمِّ َوكَذاِلَك نُنجِي الُْمْؤِمنِنيَ { 
  

  }...َوكَذاِلَك نُنجِي الُْمْؤِمنَِني{: وقوله
وذلك أن النون األوىل متحركة والثاينة ساكنة، فال تظهر السَّاكنة . دةالقراء يقرءونَها بنونني، وكتاَبها بنون واح

  .على اللسان، فلمَّا خفيت ُحِذفت
كأنه احتمل اللحن وال نعلم هلا جهة إالّ ) املؤمنني(بنوٍن واحدٍة ونصب ) ُنجِّى( -فيما أعلم  -وقد قرأ عاصم 

) املؤمنني(يكون أضمر املصدر ىف ُنّجى فنوِى به الرفع ونصب تلك؛ ألن ما مل يسّم فاعله إذا خال باسم َرفعه، إال أن 
  .وكذلك ُنجَِّى النجاُء املؤمنني. ُضرَِب زيداً: ضُرب الضرُب زيداً، مث تكىن عن الضرب فتقول: فيكون كقولك

  
سَارُِعونَ ِفي الَْخيَْراِت َوَيْدُعوَنَنا َرغَباً َورََهباً َوكَانُواْ فَاسَْتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَهُ َيحَْيى وَأَْصلَْحَنا لَُه زَْوَجُه إِنَُّهْم كَاُنواْ ُي{ 

  }لََنا خاِشِعَني 
  

  }...وَأَصْلَْحَنا لَُه َزْوَجُه{: وقوله
  .كانت عقيماً فجعلناها تَلد فذلك صالحها: يقول

  
  }ا وَاْبنََهآ آَيةً لِّلَْعالَِمَني َوالَِّتي أَْحَصَنْت فَْرجََها فََنفَْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا َوَجَعلَْناَه{ 
  

  }...أَْحَصَنْت فَْرجََها{: وقوله
  .ذكر املفّسرون أنه جَيب ِدْرعها ومنه ُنفخ فيها

آيتني لكان صََواباً ألهنا َولَدت وهى : ولو قيل. ألن شأهنما واحد) ومل يقل آيتني(} َوَجَعلَْناَها َواْبنََهآ آَيةً{: وقوله
  .ىف املهد؛ فتكون آيتني إذ اختلفتابكر، وتكلَّم عيسى 

  
  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }إِنَّ َهاِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً َوأََناْ رَبُّكُْم فَاْعُبُدونِ { 
  



  }...إِنَّ هَاِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً َواِحَدةً{: وقوله
على أن جيعل األمة خرباً مث َيكُّر على األمة ) أمتكم أمةٌ واحدةٌ(احلسن وقد َرفَع . َعلَى القطع) أّمة واحدة(تنصب 

  .}كَالَّ إنََّها لَظَى نَزَّاَعةٌ ِللشََّوى{: الواحدة بالرفع على نّية اخلرب أيضاً؛ كقوله
ذُو العَْرشِ املَجِيُد فَعَّالٌ ِلَما : (الرفع على التكرير ومثله} إنَّها َإلْحَدى الكَُبر َنِذيرٌ للَبشَرِ: (وىف قراءة أَُبّى فيما أعلم

  ).ُيرِيُد
  
  }َوحََراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَهآ أَنَُّهْم الَ َيْرجُِعونَ { 
  

  }...َوَحَراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَهآ{: وقوله
نُ عن عمري وعن منهم ُهشَيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس، وسفيا. حدثىن بذلك غري واحد. قرأها ابن عباس

وحدَّثىن بعضهم عن حيىي بن وثاب ) َوِحْرٌم(وحدثىن عمرو بن أىب املقدام عْن أبيه عن سعيد بن ُجَبري . ابن عباس
: وهو مبنزلة قولك. وحرام أفشى ىف القراءة. بألف) وحَراٌم(وأهل املدينة واحلسن ) وِحْرٌم َعلَى(وإبراهيم الَنخَعّى 

  .ِحلّ وحالل، وحرم وحرام
  
  }حَتَّى إِذَا فُِتَحتْ َيأْجُوُج َوَمأْجُوُج َوُهْم مِّن كُلِّ َحَدبٍ يَنِسلُونَ { 
  

  }...َوُهْم مِّن كُلِّ َحَدبٍ َينِسلُونَ{: وقوله
  ).ومكاٍن مرتفعٍ(احلدب كل أكمة 

  
  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }اِخَصةٌ أَْبصَاُر الَِّذيَن كَفَُرواْ ياَوْيلََنا قَْد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة مِّْن َهاذَا َبلْ كُنَّا ظَاِلِمَني َواقْتََرَب الْوَْعُد الَْحقُّ فَإِذَا ِهَي َش{ 

  }...َواقَْتَرَب الَْوْعُد الَْحقُّ{: وقوله
تَّي إذا َح{مبنزلة قوله ) َحّتى إذا(ودخول الواو ىف اجلواب ىف . حىت إذا فُتحت اقترب: -واهللا أعلم  -َمْعَناُه 

ومثله ىف . وىف قراءتنا بغري واو) فَلَمَّا َجهََّزُهْم بَِجَهازِهم جََعل السَّقَايَةَ(وىف قراءة عبداهللا . }َجاُءوَها َوفُِتَحتْ أَبوابُها
  :معناه ناديناه، وقال امرؤ القيس} فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبنيِ وََنادَْيَناُه{الصافات 
  بَنا َبطُْن خَْبٍت ِذى ِقفَاف َعقَْنِقل* ا َساَحةَ احلّى وانتحى فلمَّا أََجْزن
  .يريد انتحى

إنَّهُ أََنا {: فتكون كقوله) هو(عماداً يصلح ىف موضعها ) هى(تكون } فَإِذَا ِهَي شَاِخَصةٌ أَْبَصاُر الَِّذيَن كَفَُرواْ{: وقوله
ومسعت . فجاء التأنيث ألن األبصار مؤّنثة والتذكري للعماد} ْعَمى األَْبَصاُرفَإنَّها الَ َت{: ومثله قوله} اُهللا العَزِيُز احلِكيُم
  :وأنشدىن بعضهم. عماداً) هو(كان مرَّةً وهو ينفع الناَس أَْحَساهبم فجعل : بعض العرب يقول

  فََهل ُهَو مرفوع مبا َها هنا راُس* بثوب ودينارٍ وشاة ودرهمٍ 
  :عنها مث أظهرت األبصار لتفسرها؛ كما قال الشاعرلألبصار كنيت ) هى(وإن شئت َجَعلت 



  أالَ فَّرعىن مالُك بن أىب كعب* لعمُر أبيها ال تقول ظَعينىت 
  ).لَعمر(فذكر الظعينة وقد كََنى عنهما ىف 

  
  }إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنَّمَ أَنُتْم لََها َوارُِدونَ { 
  

  }...َجَهنََّم َحَصُب{: وقوله

حدَّثىن قيس : حّدثنا أبو العباس قال حدَّثنا حممد قال حدثنا الفراء قال. ذُكر أن احلََصب ىف لغة أهل اليمن احلطب
حّدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد . بالطاء) حَطَب(بن الربيع عن حممد بن احلكم الكاهلّى عن رجل مسع علّياً يقرأ 

. كذلك) َحطَُب(ىن ابن أىب حيىي املََدىنّ عن أىب احلويرث َرفَعه إىل عاِئشة أهنا قرأت قال حدثنا الفراء قال حدث
. وكلُّ ما هيَّجت به النار أَْو أوقدهتا به فهو َحَضب. بالضاد) َحَضب(وبإسَْناٍد البن أىب َيْحىي عن ابن عباس أنه قرأ 

  .حصبت الرجل أى رميته: كقولكما رميت به ىف النار، : وأمَّا احلََصب فهو ىف معىن لغة جند
  
  }نَّا فَاِعِلَني َيْوَم َنطْوِي السََّمآَء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُُتبِ كََما َبدَأَْنآ أَوَّلَ َخلْقٍ نُِّعيُدُه َوْعداً َعلَْيَنآ إِنَّا كُ{ 
  

  }...َيْوَم َنطْوِي السََّمآَء{: وقوله
  .بالنون جَاز) نطوى(ما قيل ك) َيطْوِى(ولو قيل ) ُتطَْوى(بالنون والتاء 

  .بالتثقيل) الّسجِلّ(واجتمعت القراء على 
فانقطع الكالم عند الكتب، مث اْستأنف . الصَِّحيفة: والّسجِلّ) للكُُتب(وأْصحَاب َعبداهللا ) للِكتَابِ(وأَكثرهم يقول 

  ).أَّول َمرّة(يد اخللق كما بدأهنم نع: فالكاف للَخلْق كأنك قلت} كََما َبدَأَْنآ أَوَّلَ َخلْقٍ نُِّعيُدُه{فقال 
  .كقولك َحقّاً علينا} َوْعداً َعلَيَْنآ{وقوله 

  
  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَّبُورِ ِمن َبْعِد الذِّكْرِ أَنَّ اَألْرَض يَرِثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ { 
  

  }...َيرِثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ أَنَّ اَألْرَض{: وقوله
َوأَْورَثَْنا القَْوَم الِذيَن كَانُوا ُيْسَتْضَعفونَ {: إهنا األرض الىت ُوِعدها بنو اسرائيل، مثل قوله: ويقال. أَرض اجلنَّة: يقال

  .}مَشارَِق األْرَض َومغارَِبها
  
  }إِنَّ ِفي َهاذَا لََبالَغاً لِّقَْومٍ َعابِِديَن { 
  
  }...إِنَّ ِفي هَاذَا لََبالَغاً{: ولهوق



  .أى ىف القرآن
  
  }قُلْ إِنََّمآ ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّمآ اهلكُْم اله َواِحٌد فََهلْ أَنُتْم مُّْسِلُمونَ { 
  

  }...يُوَحى إِلَيَّ أَنََّمآ اهلكُْم{: وقوله
وذلك أَهنا أَداة كما وصفت لك من قول . بالكسر جيوز) إنَّما(يقع عليها و ) يُوَحى(ألن ) فتح أَنَّ(وجه الكالم 

  :الشاعر
  *أَنْ إنَّما َبْيَن بِيَشٍة * ... 
  .إمنا يوحى إىل أَنْ إنَّما إهلكم إله واحد: كأنه قيل) أنْ(فتلقى 

  
  )األنبياء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَّكُْم َوَمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ { 
  

  }...إِنْ أَْدرِي{: وقوله
  .رفع على معىن ما أدرى

  
  }قَالَ َربِّ اْحكُم بِالَْحقِّ َورَبَُّنا الرَّْحَمانُ الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ { 
  

  }...قَالَ َربِّ اْحكُم بِالَْحقِّ{: وقوله
ومن قال قل رىب أحكم باحلق . وهتمز ألفها) أحكم(ترفع ) قل رَّبى أْحكَُم باحلق: (وقد قيل. مسألة سأهلا ربَّه: َجْزم

  .ربِّ اْحكُْم موصولة كانت ىف موضع نصب بالنداء: كان موضع رىب رفعاً ومن قال
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )احلج ( سورة 

  
ا وََتَرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهم بُِسكَاَرى َيْوَم َترَْوَنَها َتذَْهلُ كُلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّآ أَْرَضَعْت وََتَضُع كُلُّ ذَاتِ َحْملٍ َحْملََه{ 

  }َولَاِكنَّ َعذَابَ اللَِّه َشدِيٌد 
  
  }...َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعٍة{: قوله

ُتذِْهل كلَّ مرضعة وأنت تريد الساَعة أهنا ُتذهل أَهلَها : ولو قيل. الهنم َجَعلوا الفعل هلَا) كلُّ مُْرِضَعة(رفعت القراُء 
مرضع ألنَّ : ولو قيل ىف األّم. الىت مَعها َصّىب تُرضعه: واملرِضع. األّم: ومل أمسع أَحداً قرأ به واملرضعة .كان وجهاً



مرضعة كَان : ولو قيل ىف الىت َمعََها َصّىب. طامث وحَاِئض: الرضاع ال يكون إال من اإلناث فيكون مثل قولك
  .َصوَاباً

حدثنا ) ُسكَاَرى وَماُهْم بُِسكَارى(اجتمع الناس والقراء على } ُهم بُِسكَاَرىوََتَرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما {: وقوله
أبوالعباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن َهَشيم عن ُمغرية عن إبراهيم عن عبداهللا بن مسعود أنه قرأ 

نه مبنزلة اهلَلْكى واجلَْرحى، وليَس مبذهب أل: (وهو وجه جّيد ىف العربية) َوَترى الناَس َسكَْرى َوَما ُهْم بَِسكَْرى(
والعرب تذهب بفاعل وفَِعيل وفَِعل إذا كانَ َصاحُبه كاملريض أو الصريع أو اجلريح فيجمعونه ). النشوان والَنشاوى

م وال يبالون أكان واحه فاعالً أم فعيالً أ. على الفَْعلْى فجعلوا الفعلى عالمةً جلمع كل ذى زمانٍة وضررٍ وهالٍك
َعلَى أن اجلمع يقع عليه التأنيث ) َسكْرى(ولو قيل . فعالن فاختري سكرى بطرح األلف مْن هول ذلك اليوم وفَزعه

مجاعة فجاِئز أن . والناَس} والقُرونَ األُولَى} {وِهللا األْسماُء احلُسَنى{: فيكون كالواحدة كان وجهاً، كما قال اهللا
  :وأنشدىن بعضهم: ءتك الناسقد جا: وقد قالت العرب. يقع ذلَك عليهم

  أَّنى عفوت فال عاٌر وال باس* أضحت بنو عامر غَْضَبى أنوفُهم 
  .غضىب لألنوف َعلَى ما فسّرت لَك: فقال

مثل قولك رُِئيَت أنك قاِئم وُرئيُتك قاِئماً فتجعل : وهو وجه جيد يريد) وَُتَرى الناَس(وقد ذُكر أن بعض القراء قرأ 
  .كما حيتاج الظّن. حتتاج إىل شيئني تنصبهما) ُتَرى(ألن ىف موضع نصب ) سكارى(

  
  }كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمن َتَوالَُّه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه وََيْهِديِه إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ { 
  

  }...كُِتَب َعلَْيِه{: وقوله
  .ليه أنه يضلّ َمن اتَّبعهومعناه قُِضى ع) أَنَُّه ُيِضلُُّه(وىف ) َعلَيه(اهلاء للشيطان املرِيد ىف 

َعلَقٍَة ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مَُّخلَّقٍَة  ياأَيَُّها النَّاسُ إِن كُنُتْم ِفي َرْيبٍ مَِّن الَْبْعِث فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم مِّن تَُرابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ ِمْن{ 
َحامِ َما َنَشآُء إِلَى أََجلٍ مَُّسمى ثُمَّ ُنخْرُِجكُْم طِفْالً ثُمَّ ِلَتْبلُُغواْ أَُشدَّكُْم َوِمنكُْم مَّن َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة لُِّنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفي اَألْر

نَزلَْنا َعلَْيَها الَْمآءَ َدةً فَإِذَآ أَُيَتَوفَّى َوِمنكُْم مَّن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْيالَ َيْعلََم ِمن َبْعِد ِعلْمٍ َشْيئاً َوَتَرى اَألْرَض َهاِم
  }اْهتَزَّْت َورََبْت َوأَنَبَتْت ِمن كُلِّ زَْوجٍ َبهِيجٍ 

  
  }...مَُّخلَّقٍَة َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة{: وقوله
: كما تقول. واحلال تُنَصب ىف معرفة األمساء ونكرهتا: وجيوز ب خملَّقةً وغَري خملَّقٍة َعلى احلال. ِتَماما وَسقْطاً: يقول
  .فهذا حال وليسَ بنعت. من رجل ُيضرب جمرَّداً َهلْ

ولو قرئت ) لنبّين(ومل يرُددَها على ) وُنِقرُّ ىف األرَحام(اْستأنف } لُِّنَبيَِّن لَكُْم َونُِقرُّ ِفي اَألْرَحامِ َما َنَشآُء{: وقوله
  .يريد اهللا لُيبيِّن لكم كانَ صََواباً ومل أمسعها) لُيبيِّن(

يقول لكيالَ يعقل من بعد عقله األوَّل } ِلكَْيالَ َيعْلََم{إىل أسفل العمر : }مَّن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ َومِنكُْم{: وقوله
  ).َشْيئاً(



حدثنا أبو العّباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدَّثىن أبو ). من تَْربو) (َورََبْت(قرأ القراء ) ورََبت: (قوله
مهموزة فإن كان ذهب إىل الرَّبِيئة الذى حيرس } ْهَتزَّْت َوَربَأْت؛ O{ى عن أىب َجْعفر املدىن أنه قرأ َعبداهللا التميم

هذا فهو من غلط قد ) من هذا(فإن مل يكن أراد . القوم فهذا مذهب، أى ارتفعت حىت صَارت كاملوضع للربيئة
. يهمز} َوألَْدرَأتكم بِِه{املّيت، وهو كََما قرأ احلسن  حْألت السَّوِيق، ولبَّأْت باحلّج، ورثأت: تغلَطه العرب فتقول

  .وهو ممَّا ُيرفَض من القراءة
  

  )احلج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ثَانَِي ِعطِْفِه لُِيِضلَّ َعن َسبِيلِ اللَِّه لَُه ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي وَُنِذيقُهُ َيْوَم الِْقَياَمِة َعذَابَ الْحَرِيقِ { 
  
  }...ثَانَِي ِعطِْفِه{: قولهو

  .معرَضا عن الذكر: جيادل ثانياً عطفه: منصوب َعلَى
  
َب َعلَى َوْجهِِه َخِسَر الدُّْنَيا َوِمَن النَّاسِ َمن َيْعُبدُ اللََّه َعلَى َحْرٍف فَإِنْ أَصَاَبُه َخْيرٌ اطَْمأَنَّ بِِه َوإِنْ أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلَ{ 

  }ِلَك ُهَو الُْخسَْرانُ الُْمبُِني َواَألِخَرةَ ذا
  

  }...َوِمَن النَّاسِ َمن َيْعُبُد اللََّه َعلَى َحْرٍف{: وقوله
إمنا : نزلت ىف أعاريب من بىن أَشد انتقلُوا إىل املدينة بذراريّهم، قامتّنوا بذلَك على النىب َصلى اهللا عليه َوَسلم وقالوا

وكانوا إذا أعطوا َمن الصَّدقة وَسلمت مواشيهم . قد أتيناك بذراريّناو. َمن القبيلة) بعد الرجل(ُيسلم الرجل 
َيعُْبُد {فذلَك قوله . وإن مل ُيعطَوا من الصَّدقة ومل َتسلم مواشيهم انقلبوا عن اإلْسالم. نِْعم الدين هذا: َوخيلُهم قالوا

  .َوَرَجَع} َوإِنْ أََصاَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلََب{ام َعليه أق: يقول} اللََّه َعلَى َحْرٍف فَإِنْ أََصاَبهُ َخْيٌر اطَْمأَنَّ بِِه

وكلّ ) خاِسر الدنيا واآلخرة(وذُكر عن ُحَميد األعرج وحده أنه قرأ . غُبِنهما} َخِسَر الدُّْنَيا َواُآلِخرَةَ{: وقوله
  .واملعىن واحد: صواب

  
َيْدُعو لََمْن َضرُُّه أَقَْرُب ِمن نَّفِْعِه لَبِئْسَ * ُه ذاِلَك ُهَو الضَّالَلُ الَْبِعيدُ َيْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيُضرُُّه َوَما الَ َينفَُع{ 

  }الَْموْلَى َولَبِئَْس الَْعِشريُ 
  

  }...َيْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه{: وقوله
  .يعين األصنام

  }...َيْدُعو لََمْن َضرُُّه{: مث قال
َيْدعو من (وكذلك هَى ىف قراءة َعبداهللا . وقد حالت الالُم بينهما. نفعه َيْدعو من َضّره أقرب مْن: فجاء التفسري

فَُنرى أن . وقد اجتمعت القراء َعلَى ذلَك. ومل جند العرب تقول ضربت َألخاك وال رأيت لزيداً أفضل منَك) َضرُّه
لالم دون االسم؛ إذْ مل يتَبيَّن فيه فاستجيز االعتراض با: َحرف ال يتَبيَّن فيه االعراب، فأجِيز ب) َمن(َجواز ذلك ألن 



وموقُع الالم كان ينبغى . عندى لََما غُريه خري منه، فحالوا بالالم دون الرافع: وذكر عن العرب أهنم قالوا. اإلعراب
ُهَو ذَِلَك {: وقد يكون قوله. فهذا وجه القراءة لالّتباع. عِْندى َما لَغريه َخٌري منه: وىف قولَك) َضرُّه(أن يكون ىف 

اهلاء، مث تسْتأنِف الكالم بالالم، ) يدعو(وتضمر ىف ) الضاللُ البعيُد(من ِصلة ) يدعو(فتجعل } الضَّاللُ الَبِعيدُ َيْدعُو
وهو وجه قوّي ىف . كقولك ىف مذهب اجلزاء لََما فعلت هلو خري لك) ملَْن َضرُُّه أقرُب ِمن َنفِْعِه لَبِئَس املَوْلَي(فتقول 
  .العربّية

وتريد يدعو إىل َمْن ا ضَرُّه أقرب من نفعه، فتكون الالم مبنزلة ) ملن(وذلك أَن تكسر الالم ىف . آَخر مل ُيقرأ به ووجه
دعوت إىل فالٍن ودَعوت لفالٍن مبعىنَ : وإِىل َهذَا وأنت قائل ىف الكالم} احلَْمُد ِللِّه الِذى َهَدانا لَِهذَا{إىل، كَما قال 

) البعيد(الىت بعد ) َيْدعو(ويكون قوله . ف اآلثار واالجتماع لكان َوْجهاً َجّيدا من القراءةولوال كراهية خال. واحٍد
يدعو يدعو دائبا، فهذا قوَّه لَمن َنضب الالم : يدعو مكّررة، كما تقول} يدعو من دون اهللا{مكُرورة َعلَى وقوله 

  .َوالضَّالَلُ الَْبعيد الطويل) َمْن(على ) يدعو(ومل يوقع 
  
  )احلج ( عاين الواردة يف آيات سورة امل

  
ْع فَلَْيْنظُْر َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َمن كَانَ َيظُنُّ أَن لَّن َينصَُرُه اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّمآِء ثُمَّ لَْيقْطَ{ 

  }َما َيِغيظُ 
  

  }...نُصَرُه اللَُّهَمن كَانَ َيظُنُّ أَن لَّن َي{: وقوله
أى من كان منكم . للنىبِّ صَلّى اهللا عليه وسلم} َينصَُرُه اللَُّه{) قوله(واهلاء ىف } فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ{جزاء جََوابه ىف قوله 

ثُمَّ {قوله يظّن أن اهللا لن ينصر حممداً بالَغلَبة حىت ُيظهر ديَن اهللا فَلَيجَْعل ىف مساء بيته َحْبالً مث ليختنق به فذلك 
إذا فعل } فَلَْيْنظُْر َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه{يقول : يعىن السَّبب وهو احلبل) مث ليقطه(اختناقاً وىف قراءة َعبداهللا } لَْيقْطَْع

  .ىف موضع نصب) َما يَِغيظُ(َو . ذلَك غَيظه
  
اَرى َوالَْمجُوَس َوالَِّذيَن أَْشَركُواْ إِنَّ اللََّه يَفِْصلُ َبْينَُهْم َيْوَم الِْقياَمِة إِنَّ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوالَِّذيَن َهادُواْ وَالصَّابِِئَني وَالنََّص{ 

  }اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيدٌ 
  

  }...إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ وَالَِّذيَن َهاُدواْ{: وقوله

وأنت ال تقول ىف ) إنَّ(وىف أوَّل الكالم ) إنَّ(فجعلَ ىف خربهم } اللََّه Oإِنَّ {مث قال } وَالَِّذيَن أَْشَركُواْ{إىل قوله 
إن أخاك إِنَّه ذاهب، فجاز ذلك ألن املعىن كاجلزاء، أى من كان ُمؤمَنا أو َعلَى شىء من هذه األديان ففَْصلُ : الكالم

ىف خربه إذا كانَ إمنا ) إنَّ(، فَيْجَعلُون إنَّ أَخاَك إن الدَّين عليه لكثري: ورَمبا قالت العرب. بيِنهم وحسابُهم َعلَى اهللا
  :ُيرفع باسم مضاف إىل ِذكْرِه؛ كَقَولِ الّشاعر

  سِْربال ُملْك به ترَجى اخلواتيم* إنَّ اخلليفة إن اهللا سَْربله 
إنّ أباَك إنه قائم ألن االْسمني قد اختلفَا فحسن رفض األول، : إنك إنك قائم، وال يقول: ومن قال هذا مل يقل



  .َجَعل الثاىن كأنه هو املبتدأ فحُسن لالختالف قُبح لالتِّفاقو
  
َبالُ َوالشََّجُر أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمن ِفي السََّماوَاِت َوَمن ِفي اَألْرضِ وَالشَّْمُس َوالْقََمُر َوالنُُّجوُم وَالْجِ{ 

  }قَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب َوَمن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشآُء َوالدََّوآبُّ َوكَِثٌري مَِّن النَّاسِ َوكَِثريٌ َح
  

  }...أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجدُ لَُه َمن ِفي السََّماَواِت{: وقوله

وَالشَّْمُس َوالْقََمرُ {ّن وأشباه ذلكَ يعىن كلّ َخلْقٍ مَن اجلبال ومن اِجل} َوَمن ِفي اَألْرضِ{أهل السموات : ُيريد
: يدلّ َعلَى أنه} َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب{من أهل الطاعة } َوالنُُّجوُم وَالْجَِبالُ وَالشََّجُر َوالدََّوآبُّ َوكَِثٌري مَِّن النَّاسِ

َحقَّ {فترفعه مبا عاد من ذكره ىف قوله . طاعةوكثري أََبى الّسجود، ألنه ال ِحيّق َعليه العذاب إالّ بترك السجود وال
قَرِيقاً َهَدى وفَرِيقاً {وكِثريا َحقَّ العذاب كان وجهاً مبنزلة قوله : ولو نصبت. مبنزلة أََبى} َحقَّ َعلَْيِه{فتكون } َعلَْيِه

الرفع لعودة ذكره ويكون فيه . ينصب إذا كانَ ىف احلرف واو وعاد ذكره بفعل قد وقع عليه} َحقَّ عليهم الضاللة
  .}َوأَمَّا ثَُموُد فََهدَْيَناُهْم{وكما قال } َوالشُّعََراُء َيتَّبِعُُهُم الغاُوونَ{كما قال اهللا 

} فَما لَه من ُمكَْرم{وقد تقرأ . ومن ُيْشِقه اهللا فما له من مسعٍد: يقول} َوَمن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمن مُّكْرِمٍ{: وقوله
  .من إكرام: يريد
  

  )احلج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ُءوسِهُِم الَْحمِيُم َهذَانِ َخْصَماِن اخَْتَصُمواْ ِفي َربِّهِْم فَالَِّذيَن كَفَُرواْ قُطَِّعْت لَُهمْ ِثيَاٌب مِّن نَّارِ ُيَصبُّ ِمن فَْوقِ ُر{ 
  

  }...َهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصُمواْ ِفي َربِّهِْم{: وقوله
  .فأحد اخلصمني املْسلمونَ، واآلخر اليهود النصارى. أهل ِديننيِ فريقني
. ِديننا خري من دينكم؛ ألنَّا سبقناكم: فقال اليهود والنصارى للمسلمَني. ىف دين رّبهم} اخَْتَصُمواْ ِفي َربِّهِْم{: وقوله

. ا بأنبيائكم وكتبكم، وكفرمت بنبِّيَنا وكتابناألنَّا آمّنا بْنبيّنا والقرآن، وآمّن. بل ديننا خري من دينكم: فقال املْسلمونَ
  .فعالهم املسلمون باحلّجة وأنزل اهللا هذه اآلية

َوإن {ومثله . اختصما كان َصوَاباً: اختصَما ألهنما َجمعان ليَسا برجلني، ولو قيل: ومل يقل} اخَْتَصُمواْ{: وقوله
  .ولو قيل اقتتلتا جلاز، يذهب إىل الطائفتني. يذهب إىل اجلمع} طَاِئفََتاِن ِمَن املؤمنَِني اقتَتلُوا

  }ُيْصَهُر بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم َوالُْجلُوُد { 
  

  }...ُيْصَهرُ بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم{: وقوله
  .َصهَرت الشحم بالنار: تقول. يذاب به

  
  }َولَُهْم مَّقَاِمُع ِمْن َحدِيٍد { 



  
  }...وَلَُهْم مَّقَاِمُع ِمْن َحدِيٍد{: وقوله

مَن النارِ َحىت إذا َهّموا بذلكَ َضرت اخلََزنة رءوسهم باملقامع فُتخَسف رءوسُهم ) ىف اخلروج(ذُكر أَهنم يطمعونَ 
ممَّا يذوب من } وُيْسقَى ِمْن َماٍء َصِديٍد{فُيَصّب ىف أدمغتهم احلميُم فَيْصَهر شحوَم بطوهنم، فذلك قوله ىف إبراهيم 

  .بطوهنم وجلودهم
  .ُيكره َعليه} َتَجرُعُه وال يكاُد ُيسيُغُهَي{: وقوله

  
  )احلج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
يَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحتَِها اَألْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِف{ 

  }ِلبَاُسُهْم ِفيَها حَرِيٌر َولُْؤلُؤاً َو
  

  }...َولُْؤلُؤاً{: وقوله
ورأيتها ىف مصَاحف عبداهللا . باأللف وقرأ األعمش كلتْيهما باخلفض} ولُْؤلُؤاً{قرأ أهل املدينة هذه والىت ىف املالِئكة 

لف ىف كل حال إن كان َما وذلك أن مصاحفه قد أجرى اهلمز فيها باأل} َوالَ تََهجَّأْه{) ولُْؤأل(والىت ىف احلج خاصَّة 
بغري ألٍف والىت ىف احلج ) ولؤلؤ(والىت ىف املالِئكة كتبت ىف مصَاحفنا . قبلها مكُْسوراً أو مفتوحاً أْو غري ذلَك

  .مَن الىت ىف املالَئكة -ملكان األِلف  -ونصب الىت ىف احلج أمكن . باأللف فخفُضُهما ونصُبهما جاِئز) ولؤلؤا(

الَْباِد َوَمن كَفَُرواْ وََيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اللَِّه وَالَْمْسجِِد الْحََرامِ الَِّذي َجَعلَْناهُ ِللنَّاسِ َسَوآًء الَْعاِكُف ِفيِه َوإِنَّ الَِّذيَن { 
  }ُيرِْد ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ نُِّذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ 

  
  }...ن َسبِيلِ اللَِّهإِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَيُصدُّونَ َع{: وقوله

إن الذيَن كفروا وَصدُّوا مل يكن فيَها ما : ولو قيلَ. ُرّد َيفعلون على فعلوا ألن معنامها كالوَاحدِ الذى وغري الذى
وإدخالُك الواو كقول . وردُّك َيفْعلَون على فََعلوا ألنك أردت إن الذين كفروا يّصدونَ بكفرهم. ُيسأل عنه

الصّد منهم كالدائم : وإن شئت قلت. أضمرت فعالً ىف الواو مع الصّد كما أضمرته َها هنا} َيقْترِفُواَولَِيْرضَْوُه َوِل{
إنَّ الَِّذيَن َيكْفُرونَ بآياتِ اِهللا َوَيقُْتلُونَ {ومثله . إن الذين كفَروا وِمن شأهنم الَصْد: فاختري هلم َيفَْعلُونَ كأنك قلت

ومثله ىف .مثل ذلك} الِذيَن آَمُنوا وَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم{وقال } اَتلُوا الذيَن يأمرونَ بالِقسِْطَوقَ{وىف قراءة عبداهللا } النبّيَني
َوقَاتلُوا {فال بأُس أن ترّد فََعل على يفعل كما قال ) الِذيَن َبلَُّغوا رِساالت اهللا وََيْخشَْوَنه(األحزاب ىف قرءاة عبداهللا 

  .}إِنَّ الذيَن كفروا وََيُصّدون عن سبيل اهللا{على فَعل، كََما قَالَ ، وأن تردّ يفعل }الِذيَن يأمرونَ

وقد اجتمع . والباِد َمن نزع إليه حبّج أو عمرة. فالعاكف َمن كان من أْهل مكَّة} َسَوآًء الَْعاِكُف ِفيِه َوالَْباِد{: وقوله
فقد نصبها األعمش وحده، } ْحَياُهْم َوَمَماُتُهْمسواء َم{: وأَما قوله ا ىف الشريعة. َها ُهنَا) سواء(القراء َعلى رفع 

ومن رفع َجَعل الفعل واقعاً َعلى اهلَاء والالم الىت ىف الناس، مث } َجَعلناه{فَمن َنَصبَ أوقع عليه . ورفعها سَائر القراء
عد حرف قد متَّ به ومن شأن العرب أن يستأنفوا بَسواء إذا جاءت ب} سََواٌء العاِكُف ِفيِه والباِد{: اْستانف فقال



ىف مذهب ) سواء(وإمنا اختاروا الرفع ألن . واخلفض جَائز. مررت برجل سواٌء عنده اخلُري والشّر: الكالم فيقولون
وال . معتدلٍ عنده اخلري والشّر : وَمن خفض أراد. مررت على رجل واحٌد عنده اخلري والشّر: واحد، كأنك قلت

. فعل مصرَّح، وسواء ىف مذهب مصدر) معتدل(اخلري والشر ألن مررت على رجل معتدلٌ عنده : يقولون
  .فإخراجهم إيّاه إىل الفعل كإخراجهم مررت برجل َحسْبِك من رجل إىل الفعل

ودخول الَباء . ومن يرد بأن يلحد فيه بظلم: ألن تأويله) إحلاد(دخلت الباء ىف } َوَمن ُيرِْد ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ{: وقوله
تضَمر اخلوافض معها كثرياً، وتكون كالشرط فاحتملْت دخولَ ) أن(أسهل منه ىف اإلحلاد وما أشبهه؛ ألن  )أن(ىف 

  :أنشدىن أبو اجلَّراح. اخلافض وخروجه؛ ألن اإلعراب ال يتبيَّن فيهَا، وقلّ ىف املصاِدرِ؛ لتبيُّن الرفع واخلفض فيها
  عند اإلزاء َنهِيم َشِحيح له* فلمَّا َرَجْت بالشّرب َهّز هلا العصا 

  :وقال امرؤ القيس). هنِيم من الصَّوت: قال الفراء(
  بأن امرأ القيس بَن َتْمِلك َبْيقرا* أال هل أتاها واحلوادث َجمَّة 

وقد أدخلوها . وهو ىف موضع نصب) إحلاد بظلم(وهى ىف موضع َرفع؛ كما أدخلها على ) أنّ(فأدخل الباء على 
  :وقال قيس بن ُزَهريٍ. ا املصدر، يعىن الَباءإذا أرادوا هب) َما(َعلَى 

  مبا القت لبونُ بىن زياِد* أمل يأتيك واألنباُء تنِمى 

وَسمعت أَعرابّياً من ربيعة وسألته عن شىء ). َما(أقل َشَبَهاً باألمساء من ) أن(ألنّ ) أن(أقل منه ىف ) ما(وهو ىف 
َمن َوَرده : من الورود، كأنه أراد) َوَمن َترِْد ِفيِه بِإِلَْحاٍد(ض القراء وقد قرأ بع. أَْرُجو ذاَك: يريد. أرجو بذاَك: فقال

. وردنا ىف مكّة: َورَدنا مكّة وال تقول: يطلب االسم، أالّ ترى أنَك تقول) وردت(ولست أشتهيَها، ألنّ . أو تورَّده
وأنشدىن بعضهم . رغبت بك: يريدون رغبت فيك،: وقد جتوز ىف لغة الطائّيني ألهنم يقولون. وهو جائز تريد النزولَ

  :ىف بنت له
  ولكنىن عن ِسنْبِسٍ لست أرغب* وأرغُب فيَها عن لَِقيٍط وَرْهطه 

  ).يعىن بنته(
  
  }كَّعِ السُّجُوِد َني وَالرَُّوإِذْ بَوَّأَْنا إلِْبَراهِيَم َمكَانَ الْبَْيِت أَن الَّ ُتْشرِكْ بِي شَْيئاً َوطَهِّرْ َبيِْتَي ِللطَّآِئِفَني َوالْقَآِئِم{ 
  

  }...وَإِذْ َبوَّأَْنا ِإلبَْراِهيَم{: وقوله
مبنزلة } بَوَّأنا{فإن شئت أنزلت } َولَقَدْ َبوَّأَْنا بَنِى إْسرائِيلَ ُمَبوَّأَ ِصْدقٍ{ولو كان مبنزلة قوله . بَوَّأنا إبراهيَم: ومل يقل
: معناه} قُلْ َعَسى أنْ َيكُونَ رَِدف لكم بعُض{ه وإن شئت كان مبنزلة قول. وكذلَك ُسمعت فىالفسري. َجَعلنا
  .وكلٌّ صواب. َرِدفكم

  
  )احلج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوأَذِّن ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ َيأْتُوَك رَِجاالً َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ يَأِْتَني ِمن كُلِّ فَجٍّ َعميِقٍ { 
  

  }...ى كُلِّ َضاِمرٍ يَأِْتَنيَيأُْتوكَ رِجَاالً َوَعلَ{: وقوله



وعلى كل ضاِمرٍ تأتى جتعله فعالً موحَّداً : ولو قال. يذهب إىل الُركبان) يأتون(ب قرئت / فعل الُنوق وقد} يأتَني{
وأَشّد . مررت َعلى كل رجل قائِمني وهو صواب: أضيفت إىل واحدة، وقليل ىف كالم العرب أن يقولوا) كلّ(ألن 

وإمنا جاز اجلمع ىف أََحد، وىف كلّ رجل ألن تأويلهما قد } فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه َحاجِزِيَن{ه منه ىف اجلواز قول
كلُّ : وكل متفرقة من اثنني مل جيز إالّ توحيد فعلهما من ذلك أن تقول) أحداً(فإذا كان . َيكون ىف النية موّحداً ومجعاً

وكذلَك َما منكما أحد قائمونَ . قائمان ألن املعَنى قد َردَّهُ إىل الواحد وخطأ أن تقول قائمون أو. رجل منكما قاِئم
  .أو قائمان، خطأ لتلَك العلة

  
  }ثُمَّ لَْيقْضُواْ َتفَثَُهْم َولُْيوفُواْ ُنذُورَُهْم َولَْيطَّوَّفُواْ بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ { 
  

  }...ثُمَّ لْيَقُْضواْ َتفَثَُهْم{: وقوله
َسكَّنهن أهل املدينة وعاصم واألعمش، َوكسرهن أبو . الالمات سواكن} َولُْيوفُواْ ُنذُورَُهْم َولَْيطَّوَّفُواْ{ )الالم َساكنة(

َوْهو قال ذلَك، وَْهى قالت : وتسكينهم إيَّاها ختفيف كما تقول. عبدالرمحن السلمى واحلسن ىف الواو وغري الواو
ك َما كَانَ مْن الم أمر ُوصلت بواو أو فاء، فأكثُر كالم العرب وكذل. ذاَك، تسكِّن اهلَاء إذا ُوصلت بالواو

وهو : حيسن والَ حيسن ىف الفاء وال الواو) ثُمَّ(وذلك ألنَّ الوقوف َعلى } ثُمَّ ِليَقُْضواْ{وقد كَسر بعضهم . تسكينها
  :وجه، إالَّ أن أكثر القراءة َعلى تسكني الالم ىف مثَّ

  .وغريَها من البقر والغنم َوَحلْق الرأس، وتقليم األظاِفر وأشباهه وأمَّا التَّفَث فنحر الُبْدن
  
َعلَْيكُْم فَاْجَتنِبُواْ الرِّْجَس ِمَن ذاِلَك َوَمن ُيَعظِّمْ ُحُرمَاِت اللَِّه فَُهَو َخْيرٌ لَُّه ِعنَد َربِِّه َوأُِحلَّْت لَكُمُ اَألْنَعاُم إِالَّ َما ُيْتلَى { 

  }واْ قَْولَ الزُّورِ األَْوثَاِن َواْجَتنُِب

  }...وَأُِحلَّْت لَكُُم اَألنَْعاُم إِالَّ َما ُيتْلَى َعلَْيكُْم{: وقوله
  .من املنخنقة واملوقوذة واملترّدية والنطيحة إىل آخر اآلية. ىف سورة املائدة

  
  )احلج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ن ُيشْرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّمآِء فََتْخطَفُُه الطَّْيُر أَْو َتهْوِي بِِه الرِّيُح ِفي َمكَاٍن ُحنَفَآَء للَِّه غَْيَر ُمْشرِِكَني بِِه َوَم{ 

  }َسِحيقٍ 
  

  }...فََتْخطَفُُه الطَّْيُر{: وقوله
وذلَك أهنا ىف . ب بكأنَّماوالعرب قد ُتجي. فَتْخطَفَه الطري كان وجهاً: ولو نصبتها فقلت. ممَّا ُردَّ من َيفعل على فََعل

وإن . خييَّل إىلَّ أن تذهب فأَذهَب معَك: أَال تََرى أنك تقول) أنّ(مذهبِ ُيخَيَّل إىلَّ وأظّن فكأهنا مردودة َعلى تأويل 
  :لست بعرّىب فتكرَم: كأنك عرّىب فتكرَم، والتأويل: تأويل جحد؛ كأنك قلت) كأنَّما(شئت َجَعلت ىف 

  
  }ظِّمْ َشَعاِئرَ اللَِّه فَإِنََّها ِمن َتقَْوى الْقُلُوبِ ذاِلَك َوَمن ُيَع{ 



  
  }...فَإِنََّها ِمن َتقَْوى الْقُلُوبِ{: وقوله
فإنه من َتقَْوى القلوب : ولو قيل. ومن بعده جائز} إنَّ َربََّك ِمْن َبْعدَِها لََغفُورٌ َرحَيٌم{فإن الفَْعلة؛ كما قال : يريد

  .كان َجائزاً
  
  }يَها َمَناِفُع إِلَى أََجلٍ مَُّسمى ثُمَّ َمِحلَُّهآ إِلَى الْبَْيِت الْعَِتيقِ لَكُْم ِف{ 
  

  }...لَكُْم ِفيَها َمَناِفُع إِلَى أََجلٍ مُّسَمى{: وقوله
  .لكم أَن تنتفعوا بألباهنا وركوهبا إىل أن ُتَسمَّى أو ُتشعر فذلكَ األجل املسمَّي: يقول. يعىن الُبْدن

وَما كَان للحّج ُنحر . ما كان من َهْدىٍ للعمرة أو للنذْر فإذا َبلَغ البيتَ ُنحر} َمِحلَُّهآ إِلَى الْبَْيِت الْعَِتيقِ ثُمَّ{: وقوله
  .جُعل ذلك مبىن لتطُهر مكّة. مبىن

ِحبَّان عن حدَّثىن : َحدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال. أٌعِتق من اجلبابرة} الَْعِتيقِ{: وقوله
  .من الغرق زمن نوح: ويقال. أعتق من اجلبابرة: العتيق: الكلّىب عن أىب َصاحل عن ابن عبَّاس قال

  
  )احلج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ِة َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم َوالصَّابِرِيَن َعلَى َمآ أََصاَبُهْم وَالُْمِقيِمي الصَّالَ{ 
  

  }...وَالُْمِقيِمي الصَّالَِة{: وقوله
وقد حذفت ) الصالة(ولو نصبت ) واملقيمني الصالةَ(ملّا حذفت النون وهى ىف قراءة عبداهللا ) الصالة(خفضت 

  :أنشدىن بعضهم. النون كان صواباً
  َرَد القَُمامِمن املتلقِّطى قَ* أسَيُِّد ذو خَُريِّطٍَة هناراً 

هو اآلخذ َحقَّه : فيقولونَ. وإمنا ا جاز النصب مع حذف النون ألن العرب ال تقول ىف الواحد إالَّ بالنصب) َوقرِد(
. فينصبون احلّق، ال يقولون إالّ ذلك والنون مفقودة، فبنَوا االثنني واجلميع على الواحد، فنصبوا حبذف النون

. ؛ ألن نوهنما قد تظهر إذا شئت، وحتذف إذا شئت، وهى ىف الواحد ال تظهروالوجه ىف االثنني واجلمع اخلفض
هو الضارب الرَجلِ، فإهنم خيفضون الرجل : ومل أمسعه إال ىف قوهلم. ولو خُِفض ىف الواحد جلاز ذلك. فذلك نصبُوا

أنت الضارُبُه وأنتما : وامررت باحلسن الوجِه فإذا أضافوه إىل مكّنى قال: وينصبونه فَمن خفضه شبهَّه مبذهب قوهلم
ولو نويت هبا النصب كان . واهلاء ىف القََضاء عليها خَفْض ىف الواحد واالثنني واجلمع. الضارباه، وأنتم الضاربوه

فاغتنموا اإلضافة ألهنا تّتصل باملخفوض أشّد ممَّا تتصل باملنصوب، . وجهاً، وذلك أَنّ املكّنى ال يتبيَّن فيه اإلعراب
  .هو الضارب إيّاه، ومل أمسع ذلَك: وكان ينبغى ملَن نصب أن يقول. ى الوجهني ىف االّتصالفأخذوا بأقو

ذَا َوَجَبْت جُُنوُبَها فَكُلُواْ َوالُْبْدنَ َجَعلَْناَها لَكُْم مِّن َشَعاِئرِ اللَِّه لَكُْم ِفيَها َخْيٌر فَاذْكُرُواْ اْسَم اللَِّه َعلَْيَها َصَوآفَّ فَإِ{ 
  }أَطِْعُمواْ الْقَانَِع وَالُْمْعَترَّ كَذاِلَك َسخَّْرَناَها لَكُْم لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ ِمْنَها َو



  
  :}...َصَوآفَّ{: وقوله

  .خوالصَ هللا: يقول) صواِفَى(قرأ احلسُن . وهى القائمات) َصواِفَن(معقولة وهى ىف قراءة عبداهللا 
ساكت يتعرَّض لك عند : واملعترَّ. قبله) فما أعطيته من شىء(َيْسألك  الذى: القانع} الْقَانَِع وَالُْمْعَترَّ{: وقوله

  .الذبيحة، وال يسألك
  
اْ اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم لَن َينَالَ اللََّه لُُحومَُها َوالَ ِدَمآؤَُها َولَاِكن َينَالُُه التَّقَْوى مِنكُْم كَذاِلَك َسخََّرَها لَكُمْ ِلُتكَبُِّرو{ 

  }لُْمْحِسنِنيَ َوَبشِّرِ ا
  

  }...لَن َيَنالَ اللََّه لُُحوُمَها{: وقوله
ومعىن ذلك أن أهل اجلاهلية كانوا إذا حنروها نَضحوا الدماء حول . كان َصواباً) تنال(ولو قيل . اجتمعوا َعلَى الَياء

لُُحومَُها َوالَ ِدَمآؤَُها َولَاِكن َينَالُهُ  لَن َينَالَ اللََّه{فلمَّا َحجَّ املْسلُمون أرادوا مثل ذلَك فأنزل اهللا عز وجل . البيت
  .اإلخالصُ إليه: }التَّقَْوى ِمنكُْم

  
  )احلج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن آَمنُواْ إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ خَوَّاٍن كَفُورٍ { 
  

  }...إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع{: وقوله
وكلّ ) َولَو الَ ِدفَاُع اهللا(، )يدافع(وقرأ أبو عبدالرمحن السُّلَِمى . وبه أقرأُ) يدافع(وأكثر القراء على ) َيْدفع(و

  .صواب
  
  }أُِذنَ لِلَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُمواْ َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَِديرٌ { 
  

  }...قَاَتلُونَأُِذنَ ِللَِّذيَن ُي{: وقوله

وقرئت } فَاقُْتلُوا املُْشرِكنيَ حيثُ َوَجْدُتُموُهْم{أَِذن اهللا للذيَن يقاتلون أن يقاِتلوا هذا إذ أنزلت : ومعَناه) يقاِتلُون(
  .واملعىن إذن هلم أن يقاتلوا وكلٌّ صواب} أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا{

  
 ْيرِ َحقٍّ إِالَّ أَن َيقُولُواْ َربَُّنا اللَُّه َولَْوالَ َدفْعُ اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ لَُّهدَِّمتْ َصَواِمُعالَِّذيَن أُخْرُِجواْ ِمن ِديَارِِهم بَِغ{ 

  }يٌّ َعزِيزٌ وَِوبَِيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساجُِد ُيذْكَُر ِفيَها اسُم اللَِّه كَِثرياً َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه إِنَّ اللََّه لَقَ
  

  }...الَِّذيَن أُْخرِجُواْ ِمن ِدَيارِِهم بِغَْيرِ َحقٍّ{: وقوله
ىف موضع خَفضٍ َتردَّه } الَّ أَن َيقُولُواْ َربَُّنا اللَُّه{: فإن شئت جَِعلت قوله. ال إله إال اهللا: يقول مل خيرجوا إالّ بقوهلم



  .}إالَّ اْبتغاء َوْجِه ربِّه األعلى{مستثناةً؛ كما قال ) أن(وإن شِئتَ ْجَعلت ) بَِغْيرِ َحقٍّ(على الباء ىف 
وهى ُمَصلّى النصَارى والصوامع للرهبان وأما الصلوات فهى كنائس اليهود } لَُّهدَِّمتْ َصَواِمُع َوبِيٌَع{: وقوله

يدفع بأمره } اسَ َبْعضَُهْم بِبَْعضٍَولَْوالَ َدفُْع اللَِّه النَّ{ومعىن التهدمي أن اهللا قال قبل ذلك ) مساجد اإلسالم(واملساجد 
  .وأتباعِه عن دين كل نّىب؛ إىل أن بعث اهللا حممَّد َصلى اهللا َعليه وسلم

  
  )احلج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }لٍَة َوقَْصرٍ مَِّشيدٍ فَكَأَيِّن مِّن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها َوِهَي ظَاِلَمةٌ فَهَِي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها وَبِئْرٍ مَُّعطَّ{ 
  

  }...فَهِيَ َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوبِئْرٍ مَُّعطَّلٍَة َوقَْصرٍ مَِّشيٍد{: وقوله

ألن ) َعلَى(البِئر والقصر ُيخفضان على العطف على العروش وإذا نظرت ىف معناها وجدهتا ليست حتُسن فَيها 
ولكنه أُتبع بعضه بعضاً، . القصر، ألن القرية مل َتْخوِ َعلَى القصرالعروش أَعاىل البيوت، والبئر ىف األرض وكذلكَ 

بِمن  -إذا نويت أهنما ليسا من القرية  -ولو خفضت البئر ب والقصر } َوحُورٍ عنيٍ كأَْمثَالِ اللُْؤلُؤ{كما قال 
  .واألول أُحبّ إىلّ. كم من قرية أُهلكت، وكم من بئر ومن قصرٍ: كأنك قلت

  
ُر َولَاِكن َتْعَمى ُريواْ ِفي اَألْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِهآ أَْو آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها الَ َتْعَمى األَْبَصاأَفَلَْم َيِس{ 

  }الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِ 
  

  }...فَإِنََّها الَ َتعَْمى اَألْبصَاُر{: وقوله
فانه ال تعمى األبَصار ولكن تعمى (وكذلك هى قراءة عبداهللا ) إنَّه(جيوز مكانَها . إنّ) هَبا(ُتَوفَّى ) هاء عماد(اهلاء 

والقلُب ال يكون إال ىف الصدر، وهو توكيد ممَّا تزيده العرب على املعىن املْعلومِ؛ كما قيل ) القلوب الىت ىف الّصدور
ومثل ذلك . والثالثة والسَّبعة معلوم أَهنما عشرة} َجعُتم ِتلَْك َعَشرةٌ كاِملَةٌفِصَياُم ثَالَثَِة أَيَّامٍ ىف احلَجِّ وَسْبَعٍة إذا َر{

إنَّ َهذَا أَِخى لَُه ِتْسٌع {وىف قراءة عبداهللا } َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِْم َما لَْيَس ِفى قُلُوبِهِم{ومثله قول اهللا . نظرة إليك بعيىن
إىل أن } كيف اْنصَرف من العذاب{. فهذا أيضاً من التوكيد وإن قال قاِئل} ةٌ أٌْنثَىَوِتْسٌع وَِتْسُعون نَْعَجةً وَِلى نَْعَج

َولَْن ُيْخِلَف اهللاُ {فاجلواب ىف ذلك أهنم اْستعجلوا العذاب ىف الدنيا فأنزل اهللا على نبّيه } وإنَّ يوماً عند َربِّك{: قَالَ
أهنم يعذَّبونَ : فهو مّتفق. من عذاهبم أيضاً} َوإِنَّ َيْوماً عند رَبِّك{فقوله . أى ىف أن ينزل هبم العذاب ىف الدنيا} َوْعَدُه

  .ىف الدنيا واآلخرة أشّد

  }ونَ َوَيْسَتْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوماً عِنَد رَبَِّك كَأَلْفِ َسَنٍة مِّمَّا َتُعدُّ{ 
  

  .}...نَد َربَِّك كَأَلِْف َسَنٍة مِّمَّا تَُعدُّونََوإِنَّ َيْوماً ِع{: وقوله
  .ويقال يوم من أّيام عذاهبم ىف اآلخرة كَألف َسنة ممَّا تعدونَ ىف الدنيا

  



  )احلج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوالَِّذيَن َسعَْواْ ِفي آيَاِتَنا ُمعَاجِزِيَن أُْولَاِئَك أَْصَحابُ الَْجِحيمِ { 
  

  }...ُمعَاجِزِيَن{: وقوله
أردت بكَ : سعيت ىف أمرك وأنت تريد: كما تقول) ىف(ومعىن معاجزين معانديَن ودخول ) ُمَعاجِزِيَن(قراءة العواّم 
  .مثبِّطَني: يقول) معجِّزيَن(وقرأ جماهد وعبداهللا بن الزبري . َخرياً أو شراً

  
يٍّ إِالَّ إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه فََينَسُخ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ثُمَّ َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ نَبِ{ 

  }ُيْحِكُم اللَُّه آَياِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 
  

  }...َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ َنبِيٍّ إِالَّ{: وقوله
  .احملّدث الذى مل ُيرَسل: نّىب املرسل، والنىبفالرسول ال

  .التالوة، وحديث النفس أيضاً: التمّنى} إِالَّ إِذَا َتَمنَّى{وقوله 
  
  }أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه أَنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَُتْصبِحُ اَألْرُض ُمْخَضرَّةً إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبِريٌ { 
  

  }...َألْرُض ُمْخَضرَّةًفَُتْصبِحُ ا{: وقوله
اعلم أَنَّ اهللا ُينزل من الّسماء ماء فتصبح : معناه خرب كأنَك قلت ىف الكالم} أَلَم تر{ألنَّ املْعىن ىف ) فُتصبح(رفعت 
  :وهو مثل قول الشاعر. األرض

  فهل ُتخربنَك اليوم بَْيداٌء َسْملَق* أَمل تسأل الربع القدمي فينطق 
  :كما قال اآلخر: َعلته اْستفَهاماً وجعلت الفاَء شرطاً لنصبتولوَج. أى قد سألته فنطق

  عن احلّى املضلَّل حيث َسارَا* أَلَم تسأل فتخَربك الديارا 

  :واجلزم ىف هذا البيت َجاِئز كما قال
  فُيذرك من أخرى الَعطاِة فَتزلق* فقلت له َصوِّب وال جتهَدنَّه 

  .هفجعل اجلَْواب بالفاء كاملنسوق على ما قبل
  

  )احلج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ًدى مُّْسَتِقيمٍ لِّكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا َمنَسكاً ُهْم نَاِسكُوُه فَالَ ُينَازُِعنََّك ِفي اَألْمرِ َواْدُع إِلَى َربَِّك إِنَّكَ لََعلَى ُه{ 
  

  }...مَنَسكاً{: وقوله
واملوضع : واملنَسك ىف كالم العرب، ألهل احلجاز واملنَسك لبىن أََسدواملنِسك . قد قرئ هبَما مجيعاً} َمْنِسكاً{و 



 -واهللا أعلم  -واملناسك بذلَك مسيت . إن لفالن مَْنِسكا يعتاده ىف َخري كانَ أو غريه: الذى تعتاُدُه وتأْلَفَه ويقال
  .لترداد الناس عليها باحلّج والعمرة

  
لْ َناٍت تَْعرُِف ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن كَفَُرواْ الُْمْنكََر َيكَاُدونَ َيْسطُونَ بِالَِّذيَن َيْتلُونَ َعلَْيهِْم آَياِتَنا قَُوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيِّ{ 

  }أَفَأَُنبِّئُكُم بَِشرٍّ مِّن ذاِلكُُم النَّاُر َوَعدََها اللَُّه الَِّذيَن كَفَُرواْ وَبِئَْس الَْمِصريُ 
  

  }...َيْسطُونَ بِالَِّذيَن َيْتلُونَ َعلَْيهِْم آيَاِتنَا َيكَاُدونَ{: وقوله
  .يعىن مشركى أهلِ مكَّة، كانوا إذا َسمُعوا الرجل ا من املسلمني يتلو القرآن كادوا يبِطشونَ به

ولو . أخوَكمررت برجلني أبوك و: كما تقول. ترفعها ألهنا معرفة فسَّرت الشّر وهو نكرة} النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه{وقوله 
فأنبئكم بشّر من ذلكم {ولو خفضتها على الَباء . نصبتها مبا عاد من ذكرها ونويت هبا االّتصَال مبا قبلَها كان وجهاً

  .والوجه الرفع. كان صََواباً} بالنار
  
لَن َيْخلُقُواْ ذَُباباً َولَوِ اْجَتَمُعواْ لَُه َوإِن َيْسلُبُْهمُ  ياأَيَُّها النَّاسُ ضُرَِب َمثَلٌ فَاْسَتِمُعواْ لَُه إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه{ 

  }الذُّبَاُب َشيْئاً الَّ َيْسَتنِقذُوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب وَالَْمطْلُوُب 

  }...الطَّاِلُب وَالَْمطْلُوُب{: وقوله
  .وفيه معىن املَثَل. الطالب اآلهلة واملطلوب الذباب

  
  )احلج ( يف آيات سورة  املعاين الواردة

  
  }َما قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيزٌ { 
  

  }...َما قََدُرواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه{:وقوله
  .ما عرفَت لفالن قَْدره أى عظَمته وقصَّر به صاحبه: وهو كما تقول فىالكالم. أى ما عظَّموا اهللا َحقَّ تعظيمه

  
  }لَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْمالَِئكَِة ُرُسالً َوِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري ال{ 
  

  }...اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْمالَِئكَِة ُرُسالً{: وقوله
  .وَيصطَفى من الناس األنبياَء. اْصطفى منهم جربيل وميكائِيل وَملَك املوِت وأشباههم

  
  }آَمُنواْ اْركَعُواْ َواْسُجُدواْ َواعُْبُدواْ رَبَّكُْم َوافَْعلُواْ الَْخْيَر لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ ياأَيَُّها الَِّذيَن { 
  

  }...ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْركَُعواْ وَاْسُجدُواْ{: وقوله
  .كان الناس يسجدون بال ركوع، فأمروا أن تكون صالهتم بركوع قبل السجود



  
  )احلج ( يف آيات سورة املعاين الواردة 

  
إِْبَراهِيَم ُهَو َسمَّاكُمُ  َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ جَِهاِدِه ُهَو اجَْتَباكُْم َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُْم{ 

ْم َوَتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى النَّاسِ فَأَِقيُمواْ الصَّالَةَ وَآُتواْ الزَّكَاةَ الُْمْسِلِمَني ِمن قَْبلُ َوِفي َهاذَا ِلَيكُونَ الرَُّسولُ َشهِيداً َعلَْيكُ
  }َواْعَتِصُمواْ بِاللَِّه ُهَو َمْوالَكُْم فَنِْعَم الْمَْولَى َونِْعَم النَِّصريُ 

  
  }...ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ{: وقوله

  .من ضيق

َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن {وسَّع َعليكم كَِملَّة أبيكم إبراهيم؛ ألن قوله : نصبتها على} مِّلَّةَ أَبِيكُْم{: وقوله
على األمر هَبا؛ } ِملَّةَ إبراهيم{وقد تنصب ، وّسعه ومسَّحه كِملَّة إبراهيم، فإذا ألقيت الكاف نصبت: يقول} َحَرجٍ

  .اهيماركعُوا والزُموا ِملّة إبر: ألن أول الكالم أمر كأّنه قال
  .يعىن القرآن} ِمن قَْبلُ َوِفي َهاذَا{: وقوله

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )املؤمنون ( سورة 

  
  }إِالَّ َعلَى أَْزوَاجِهِمْ أَْو َما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني * َوالَِّذيَن ُهمْ ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ { 
  

  }...ْم ِلفُرُوجِهِْم َحاِفظُونَوَالَِّذيَن ُه{: وقوله
  }...الَّ َعلَى أَْزوَاجِهِْم{

  .إالَّ من أزواجهم الالتى أَحلَّ اهللا من األربع ال ُتجاَوز: املعىن
. ليَس َعليهم فىاإلماء َوقْت، ينكحون ما شاءوا: يقول. ىف موضع خفض) ما(} أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنُهْم{: وقوله

  .غَري ُمذْنِبَني: يقول. فيه} فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُومَِني{فروجهم إالَّ من هذين  حِفظوا: فذلك قوله
  
  }الَِّذيَن َيرِثُونَ الِْفْردَْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { 
  

  }...الِْفْردَْوَس{: وقوله
  .لفردوسالعرب تسمى البستان ا. وهو عرىب أيضاً: قال الفراء. هو البْستان بلغة الروم: قال الكلّىب

  
  }َولَقَدْ َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ { 



  
  }...ِمن ُسالَلٍَة{: وقوله

  .والّساللة الىت ُتَسلّ مْن كلّ تُربة
  

  )املؤمنون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
َنا الُْمْضَغةَ ِعظَاماً فَكََسْوَنا الِْعظَاَم لَْحماً ثُمَّ أَنَشأَْناُه َخلْقاً آَخرَ ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَقْ{ 

  }فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني 
  

  }...فَكََسْوَنا الِْعظَاَم لَْحماً{: وقوله

َعظْماً وقد : فهذه ُحّجة ملْن قال} ماًمث َجَعلنا النطفة عظماً وَعَصباً فكسوناه حل{وهى ىف قراءة عبداهللا ) الَعظَْم(و 
  ).عظما(قرأها بعضهم 

إىل العظم والنطفة والعصب، َتْجعله كالشىء : يذهب إىل اإلنسان وإن شئت} ثُمَّ أَنشَأَْناُه َخلْقاً آَخَر{: وقوله
  .الواحد

  
  }ثُمَّ إِنَّكُْم بَْعَد ذاِلَك لَمَيُِّتونَ { 
  

  }...ونَبَْعَد ذاِلكَ لََميُِّت{: وقوله
وال يقولون للميت . إنك مّيت عن قليلٍ وماِئت: ومّيتون أكثر، والعرب تقول ملن مل ميت) ملائتونَ(و ) لَمْيتون(تقرأ 

هذا سّيد قومه اليوم، : وكذلَك يقال. الذى قد مات، هذا مائت؛ إمنا يقال ىف االستقبال، وال جياوز به االستقبال
هو طَامع : وكذلَك الطمع، تقول. هذا ساِئد قومه عن قليلٍ وسّيد: ل قلتفإذا أخربت أنه يكون سّيدهم عن قلي

إنه لشريف قوِمه، وهو شارف : وكذلَك الشريف، تقول. هوطَِمع: فإذَا ب َوَصفته بالطَمع قلت. فيَما ِقَبلَك غداً
  .وهذا الباب كلّه فىالعربية على ما وصفتُ لك. عن قليل

  
  }سَْبَع طََرآِئَق َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني  َولَقَدْ َخلَقَْنا فَْوقَكُْم{ 
  

  }...َولَقَْد َخلَقَْنا فَْوقَكُْم َسْبَع طَرَآِئَق{: وقوله
  .كنا له حاِفظَني: يقول) عاِفلَني(َعمَّا خلقنا } َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني{يعىن السموات كلُّ َسَماء طريقة 

  
  )املؤمنون (  آيات سورة املعاين الواردة يف

  
  }َوَشَجَرةً َتخُْرُج ِمن طُورِ َسيَْنآَء َتنُبُت بِالدُّْهنِ َوِصْبغٍ لِّآلِكِليَِن { 
  



  }...َوَشجََرةً َتْخُرُج ِمن طُورِ َسيَْنآَء{: وقوله
  :وأنبتت؛ كقول زهريومها لغتان يقال نبتت ) ُتْنبُِت بالدهنِ(وقرأ احلسن } َتنُبتُ بِالدُّْهنِ{وهى شجرة الزيتون 

  قَِطيناً هلم َحتَّي إِذا أنبت البقلُ* رأيت ذوى احلاجات حول بيوهتم 

وقرءُتنا . موصولة من سريت) فَاْسرِ بأْهِلَك. (وقد قرأ أهل احلجاز. َمطَرت الَسَماُء وأمطرت: وهو كقولك) ونبت(
ُتخْرُج (وىف قراءة عبداهللا ) َوهو أجود(} ى بَعْبِدهِ لَْيالًُسّبَحانَ الِذى أَْسَر{وقال اهللا ) من أسْريت(} فأَْسرِ بأَْهِلك{

  ).الدْهَن
). فيكون) َوِصْبغاً أنبتناه(على ) وِصْبغا(ولو كان . اآلكلونَ يصطبغونَ بالزيت: (يقول} َوِصْبغٍ لِّآلِكِليَِن{: وقوله

ولو كان خالفه . وذلَك أن الصِّْبغ هو الزيت بعينه. }فْظاًإنَّا َزيَّنَّا الَسَماء الدْنَيا بِزِيَنةٍ الكَواكبِ َوِح{مبنزلة قوله 
مررت بعبداهللا ورجال ما شئت من َرجل، إذا َجَعلت الرجل من : فمن ذلك أن تقول. لكان خفضاً ال جيوز غَريه

  .مررت بعبداهللا وآخر: وإن كان خالفه خفضته ألنك تريد. صفة َعبداهللا نصبته
والشجرة منصوبة . ممدودةً مفتوحة الّسني) َسيَْناء(ر الّسني واملّد، وقرأ عاصم وغريه بكس) ِسيَناء(وقرأ أهل احلجاز 

  :أنشدىن بعضهم} َوحُوٌر ِعٌني{كمن قرأ . بالرّد َعلى اجلَنات، ولوكانت مرفوعة إذ مل يصحبها الفعل كان صََواباً
  سِواراً وَخلخاالً وُبْرٌد ُمفَوَّف* ومن يأت َمْمَشانا يصاِدف غنيمة 

  :وأنشدىن آخر. ومع ذلَك برد مفوَّف: كأنة قال
  وفماً به قََصم وجلٌد أسوُد* هزِئت ُحمَيدة أن رأت ىب ُرّتة 

  .ومع ذلَك جلد أسود: كأنه قال
  
  }إِنْ ُهَو إِالَّ َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ فَتََربَّصُواْ بِِه حَتَّى ِحنيٍ { 
  

  }...جِنَّةٌ{:وقوله
  .نَّة، فيّتفق االسم واملصدروقد يقال للجن اِجل. هو اجلنون

إىل يوم : َدعه إِىل يوم ومل َترد. وهو ىف املعَني كقولك. مل يَُرد باحلني حني مَوقّت} فََترَبَُّصواْ بِِه حَتَّى ِحنيٍ{وقوله 
  .إمنا هو كقولكَ إىل َيوم ّما. وال إىل مقدار يوم معلوم: معلوم واِحٍد من ِذى قََبل

َشٌر مِّثْلُكُْم َيأْكُلُ قَْوِمِه الَِّذيَن كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ بِلِقَآِء اآلِخَرِة وَأَْتَرفَْناُهْم ِفي الَْحياِة الدُّْنَيا َما َهاذَا إِالَّ َبَوقَالَ الَْمُأل ِمن { 
  }ِممَّا َتأْكُلُونَ ِمْنُه َوَيشَْرُب ِممَّا َتشَْرُبونَ 

  
  }...وََيشَْرُب ِممَّا َتشَْرُبونَ{: وقوله
. مبنزلة شرابكم) ما تشربونَ(فَصارت . شَِربت من ماِئك: ألنك تقول) منه(وجاز حذف . ىن ّمما ِتشربونَ منهاملع

  .كانَ صََواباً" منه) "تأكلونَ) (من(ولوحذفت 
  

  )املؤمنون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  



  }أَنَّكُْم مُّخَْرُجونَ أَيَِعُدكُمْ أَنَّكُْم إِذَا مِتُّْم َوكُنُتْم ُترَاباً َوِعظاماً { 
  

  }...أََيِعدُكُْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتٌّْم َوكُنُتْم تَُراباً َوِعظاماً أَنَّكُْم مُّْخَرُجونَ{: وقوله
وهى ىف قراءة . وبني خربَها بإذا) أنكم(إالّ أن ذلَك َحُسن ملّا فرقْت بني . مرَّتني ومعنامها واحد) أنكم(أعيدت 
بالظّن ) أن(وكذلَك تفعل بكل اسمٍ أوقعت َعليه ) تم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم خمرُجونأيعدكم إذا م(عبداهللا 

: فتقول. ا أّوال وآخِراً/ فإن شئت كرَّرت امسه، وإن شئت حذفته. وأخوات الظّن، مث اعترض عله اجلزاُء دون خربه
وإن مل تعرض بينهما . ثبتتا صلح وإن. األوىل أو الثانية صلح) أنك(فإن حذفت . أظّن أنك إن خرجت أنك نادم

  .فخطأٌ أن تقول أظن أنك أنك نادم إالّ أن ُتكرِّر كالتوكيد. بشىء مل جيز
  
  }َهْيهَاَت َهْيَهاتَ ِلَما ُتوَعُدونَ { 
  

  }...َهيَْهاَت َهيَْهاَت ِلَما ُتوَعُدونَ{: وقوله
ىالكالم َهيَْهات لَك، وهيهات أنت ِمّنا، وهيهات ومثله ف. ودخول الالم عرّىب. الالم كان َصوَباً) ما(لو مل تكن ىف 

  :قال الشاعر. ألرضك
  وأيهات وصل بالعقيق ُنواصله* فأْيهات أيهات العِقيُق وَمن به 

ومن أدخل . وَبعيد العقيق وأهله) ما توعدونَ(بعيد : ومعىن هيهات بعيد كانه قال. فمن يدخل الالم َرفَع االسم
َهلُمَّ لك إذ مل تكن : ت مبَأخوذة من فعلٍ مبنزلة بعيد وقريب، فأُدخلت هلا الالم كما يقالالالم قال َهْيهَات أداة ليس

  .أَقْبِل لك؛ ألنه حيتمل َضمري االسم: أَقْبِل مل يقولوا: فإذا قالوا. مأخوذة من فعلٍ
ى أهنا ليست هباء فإذا وقفت على هيهات وقفت بالتاء ىف كلتيهَما ألنَّ من العرب من خيفض التاء، فدلّ ذلك َعل

والنصب الذى . ومنهم من يقف َعلى اهلاء ألنَّ ِمن شأنِهِ نصَبها فيجعلها كاهلَاء. التأنيث فَصارت مبنزلة َدَراِك ونَظَارِ
وإن قلت إنّ كل واحدة مستغنية بنفسها جيوز الوقوف عليها . فيهما أهنما أداتان ُجِمعَتا فصارَتا مبنزلة مخسة عشر

  :، ومبنزلة قول الشاعر}قُمت ثُمََّت جلست{: قولهفإن نصبها كنصب 
  َشْعَواَء كالَلذْعة باِمليَسم* ما وِّي بل ُربَّتما غارةٍ 

وكانا أداتني، فلم يغيّرمها عن أداهتما . فنْصب َهْيهَات مبنزلة هذه اهلاء الىت ىف ُربَّت؛ ألهنا دخلت على ُرّب وَعلى ثُمَّ
  .ئى اهلاء، وأََنا أقف على التاءواختار الكسا: قال الفراء. فُنصبا

  
  }فَأََخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ بِالَْحقِّ فََجَعلَْناُهْم غُثَآًء فَُبْعداً لِّلْقَْومِ الظَّاِلِمَني { 
  

  }...فََجَعلَْناُهْم غُثَآًء{: وقوله
  .كُغثَاء الواِدى يُبَّساً بالعذاب

  
  )املؤمنون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  



أََحاِديثَ فَُبْعداً لِّقَْومٍ الَّ  أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتتَْرى كُلَّ َما َجآَء أُمَّةً رَّسُولَُها كَذَُّبوُه فَأَْتَبْعَنا بَْعَضُهمْ َبْعضاً َوَجَعلَْناُهْم ثُمَّ{ 
  }ُيْؤِمُنونَ 

  
  }...ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتْتَرى{: وقوله

َنزل مبنزلة تَقَْوى ومنهم من نوَّن فيها وَجَعلَها ألِفا كألف اإلعراب، فصَارت ىف تغيُّر أكثرالعرب على ترك التنوين، ُت
وإن شئت َجَعلْت بالَياء منَها كأهنا أْصلّية فتكون مبنزلة اِملْعَزى تنوَّن وال تنوَّن َوَيكُون . والُتجَاْه. واوها مبنزلة التُراِث

وإن َجَعلتها ألَف إعراب مل تِشر ألنك ال تشري إىل أِلفات اإلعراب . الكسرالوقوف عليها حينئذٍ بالَياء وإشارٍة إىل 
  .بالكسر، وال تقول رأيت زيدى وال عمرى

  
  }َوَجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً َوآَوْيَناهَُمآ إِلَى َرْبَوٍة ذَاِت قَرَارٍ َوَمِعنيٍ { 
  

  }...َوآوَْيَناُهَمآ إِلَى َرْبوٍَة{: وقوله
ولك أن جتعل . املاء الظاهر واجلارى: }َوَمِعنيٍ{منبسطة وقوله } ذَاِت قَرَارٍ{: وقوله. ما ارتفع من األرض: لربوةا

، وقال َعبِيد )املعُن االستقامة: (قال الفراء. املِعني مفعوال من العيون، وأن جتعله فَِعيالً مَن املاعون ويكونَ أصله املَْعن
  :بن األبرص

  أو َهْضبة دوَنها لَهُوب* َمْعنٍ واهية أو معني 
  
  }ياأَيَُّها الرُُّسلُ كُلُواْ ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُواْ َصاِلحاً إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم { 
  

  }...ياأَيَُّها الرُُّسلُ كُلُواْ ِمَن الطَّيَِّباِت{: وقوله
الِذيَن قَالَ لَُهُم الناسُ {ومثله . ها ب القوم كُفُّوا عنا أذاكمأَيُّ: أراد النّىب فَجمع كما يقال ىف الكالم للرجل الواحد

  ).معروف كان رجالً من أشجع يقال له ُنَعيم ابن مسعود(الناس واحد } إنَّ الناَس قَدْ َجَمْعوا لَكُْم فاْخَشْوُهْم
  

  )املؤمنون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ةً وَاِحَدةً َوأََناْ رَبُّكُْم فَاتَّقُونِ َوإِنَّ َهاِذهِ أُمَُّتكُْم أُمَّ{ 
  

  }...َوإِنَّ هَاِذِه أُمَُّتكُْم{: وقوله

إىن {والفتح َعلى قوله ) وأَنَّ هذه أُمَّتكم(قرأها عاصم واألعمش بالكسر علىاالئِتناف وقرأَها أْهل احلجاز واحلسن 
وإن شئت كانت منصوبة بفعل ) َما(دودة على فموضعها خفض ألهنا مر. وعليم بأن هذه أمتكم} مبا تعملُون عليم

  .واعلْم هذا: مضمر كأنك قلت
  



  }فََتقَطَُّعواْ أَْمرَُهْم بَْيَنُهْم ُزبُراً كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لَدَْيهِْم فَرُِحونَ { 
  

  :}...فََتقَطَُّعواْ أَْمَرُهمْ َبْينَُهْم{: وقوله
. واملعىن ىف زُُبر وزَُبر واحٌد} آُتونِى ُزُبَر احلَدِيِد{قطعاً مثل قوله : أراد }ُزَبراً{من قال . تفرَّقوا يهوَد ونصارى. فرَّقوه

  .ُيَرون أهنم َعلى احلّق. معَجبونَ بدينهم: يقول} كُلُّ حِْزبٍ بَِما لََديْهِْم فَرُِحونَ{وقوله . واهللا أعلم
  
  }فَذَرُْهْم ِفي غَْمَرِتهِمْ َحتَّى ِحنيٍ { 
  

  :}...غَْمَرتِهِْم حَتَّى ِحنيٍ فَذَْرُهْم ِفي{: وقوله
  .ىف َجهالتهم

  
  )املؤمنون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }أََيْحَسُبونَ أَنََّما ُنِمدُُّهْم بِِه ِمن مَّالٍ َوَبنَِني { 
  

  }...أََيْحَسُبونَ أَنََّما نُِمدُُّهْم بِِه ِمن مَّالٍ وََبنَِني{: وقوله
  .ف واحٍدىف موضع الذى، وليست حبر) ما(

  
  }ُنَسارُِع لَُهْم ِفي الْخَْيرَاِت َبل الَّ َيشُْعُرونَ { 
  

  }...ُنسَارِعُ لَُهْم{: وقوله
أّنما } َبل الَّ َيْشُعُرونَ{مث قال . أَيْحسبون أن ما نعطيهم ىف هذه الدنيا من األموال والبنني أنا َجَعلناه هلم ثواَبا: يقول

  .هو استدارج ِمّنا هلم
  
  }َن يُْؤُتونَ َمآ آتَواْ وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َربِّهِمْ رَاجُِعونَ َوالَِّذي{ 
  

  }...وَالَِّذيَن ُيْؤُتونَ َمآ آَتواْ{: وقوله
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لفراء: كتاب  ل لقرآن    معاىن ا
لفراء: املؤلف  ا بن زياد  حيىي  بو زكريا   أ

حدَّثىن ِمْنَدل : حدَّثنا أبو العباس قالَ حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال) آَتْوا(الفّراء على رفع الَياء ومّد األلف ىف 
وكانوا أعلم باهللا من } يَأتون ما أَتَوْا{الَّ قال حدَّثىن عبد امللك عن عطاء عْن عائشة أهنا قرأت أو قالت ما كنا نقرأ إ

  .فكانوا أتقى هللا من أن يؤتوا زكاهتم وقلوهبم َوجِلة: قال الفراء يعىن به الزكاة تقول. أن توجل قلوهبم
خافًضا وكل شىء ىف القرآن حذفت منه . نصبت) ِمن(فإذا ألقيت . َوجِلَة من أهنّم: }وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ أَنَُّهْم{وقوله 

  .وقد فسّرنا أنه نصب إذا فُقد اخلافض. هو َخفض َعلَى حَاِلِه: فإن الكَسائّى كَانَ َيقول
  

  )املؤمنون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }أُوْلَاِئَك ُيسَارُِعونَ ِفي الْخَْيرَاِت َوُهْم لََها سَابِقُونَ { 
  

  }...أُْولَاِئَك ُيسَارُِعونَ ِفي الَْخيَْراِت{: وقوله
  .أى سبقت هلم السَّعادة} وهم هلا َسابقونَ{وقد يقال . إليها سابقونَ: يقول} وَُهْم لََها َسابِقُونَ{يبادرونَ باألعمال 

  
  }َبلْ قُلُوبُُهْم ِفي غَْمَرٍة مِّْن َهاذَا َولَُهْم أَْعَمالٌ مِّن ُدوِن ذاِلَك ُهمْ لََها َعاِملُونَ { 
  

  }...مِّن ُدوِن ذاِلَك ُهْم لََها َعاِملُونَ وَلَُهْم أَْعمَالٌ{: وقوله
  .}مِّن ُدوِن ذاِلَك{أعمال منتظرة ممَّا َسَيْعَملُوَنَها، فقال : يقول

  
  }حَتَّى إِذَآ أََخذَْنا ُمْتَرِفيهِْم بِالَْعذَابِ إِذَا ُهمْ َيْجأَُرونَ { 
  

  :}...َيجْأَُرونَ{: وقوله
  .وهو اجلُؤار. يضّجون

  
  )املؤمنون ( يف آيات سورة املعاين الواردة 

  
  }قَْد كَاَنْت آَياِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُنُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم تَنِكُصونَ { 
  

  }...َعلَى أَْعقَابِكُْم تَنِكُصونَ{: وقوله
  .ترجعونَ وهو النكوص: يقول) َعلَى أدباركم تنكُصونَ(وىف قراءة َعْبداهللا 

  



  }راً تَْهُجُرونَ ُمسَْتكْبِرِيَن بِِه َساِم{ 
  

  }...ُمْسَتكْبِرِيَن بِِه{: وقوله

حنن أهله، وإذا كان الليلُ َوَسَمرُْتْم هجرمت القرآنَ والنّىب فهذا من اِهلجران، أى : تقولونَ) اهلاء للبيت العتيق(
صَلى اهللا عليه وسلم واهلُْجر أهنم كانوا يُسّبون النىبَّ . من أهجرت) تُْهجِرونَ(وقَرأ ابن عباس . تتركونه وترفضونه

قد َهَجر الرجل ىف منامه إذا هذى، أى : جيعله كاهلَذَياِن، يقال) تَْهُجرونَ(وإن قرأ قارئ . إذا َخلَوا حْول البيت ليالً
  .إنكم تقولونَ فيه ما ليس فيه وال يضّره فهو كاهلَذَيان

  
  }أَْم لَمْ َيْعرِفُواْ َرُسولَُهْم فَُهْم لَُه مُنِكُرونَ { 
  
  }...أَْم لَْم َيْعرِفُواْ َرسُولَُهْم{: لهوقو

  .أى نسب رسوهلم
  

  )املؤمنون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ونَ ْم َعن ِذكْرِِهْم مُّعْرُِضَولَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَْهَوآَءُهْم لَفََسَدتِ السََّماوَاُت َواَألْرُض َوَمن ِفيهِنَّ َبلْ أََتْيَناُهْم بِذِكْرِِهْم فَُه{ 
{  

  }...َولَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَْهَوآَءُهْم{: وقوله
قال } لَفََسَدِت السََّماوَاُت وَاَألْرُض َوَمن ِفيهِنَّ{إنه التنزيل، لو نزل مبا يريدون : ويقال. إن احلّق هو اهللا: يقال

وقد جيوز يف العربّية أمن ) ما بينهمالفسدت الّسموات واألرض و(وىف قراءة عبداهللا . من َخلْقٍ) وَمْن ِفيهِنَّ(الكلّىب 
ىف البيت كذا وكذا، وبني أرضه ومسائه : يكون ما فيها ما بينهَما ا ألن السماء كالسقْف على األرض، وأنت قائل

  .كذا وكذا، فلذلك جَاز أن ُتجعل األرض والسَّماء كالبيت
  .بشرفهم: }َبلْ أََتْيَناُهْم بِذِكْرِِهْم{وقوله 

  
  }لُُهْم خَْرجاً فَخََراجُ رَبَِّك َخْيٌر َوُهَو َخْيُر الرَّازِِقَني أَْم َتْسأَ{ 
  

  }...أَْم َتسْأَلُُهمْ َخْرجاً{: وقوله
  .أجراً، فأجر رّبك خري: على ما جئت به، يريد: يقول

  
  }َوإِنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة َعنِ الصَِّراطِ لََناِكُبونَ { 
  

  



  }...ونَلََناِكُب{: وقوله
  .والصراط ها هنا الدين. ملعرضون عن الدين: يقول

  )املؤمنون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوُهَو الَِّذي ُيحْيِي َوُيِميُت َولَهُ اخِْتالَُف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ أَفَالَ َتْعِقلُونَ { 
  

  }...َولَهُ اخِْتالَفُ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ{: وقوله
  .لك األجر والصلة أى إنك تؤَجر وَتِصل: و الذى َجَعلهما خمتلفَني، كما تقول ىف الكالمه: يقول

  
  }َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَالَ َتذَكَُّرونَ * قُل لَِّمنِ اَألْرُض َوَمن ِفيَهآ إِن كُنُتمْ َتْعلَُمونَ { 
  

  }...ُمونَقُل لَِّمنِ اَألْرُض َوَمن ِفيَهآ إِن كُنُتْم َتْعلَ{: وقوله
  }...َسَيقُولُونَ ِللَِّه{

وأمَّا اُألخريان فإنَّ أهل املدينة وعاّمةَ أهلِ . هذه ال مسألة ِفيَها؛ ألنه قد اْستفهم بالم فرجعت ىف خرب املستفهِم
، )اُهللا(اُألخرَيني  وأْهل البصرة يقرءون. ثالثهنَّ) هللا) (ِللِه) (ِلله(ومها ىف قرءة أَُبّى كَذلك ) هللا(، )ِهللا(الكوفة يقرءوهنا 

مرفوع ال خفض فيه، } قُلْ َمْن َربُّ السَّموات{: قوله] أن[وهو ىف العربيَّة أبني؛ ألنه مردود مرفوع؛ أال ترى ) اُهللا(
والعلّة ىف إِدخال الالم ىف اُألخريني ىف قول أّىب ). اهللا) (ُهللا(وكذلَك هى ىف قراءة عبداهللا . فجرى جََوابه على مبتدأ به

فلمَّا كان املعنيان . موالى فالن: أنا لفالٍن، كفاك من أن يقول: من َموالك؟ فقال: ْصحَابِِه أنك لو قلت لرجلَوأَ
  :أنشدىن بعض بىن عامر. واحداً أُجرى ذلكَ ىف كالمهم

  إذا سار النواجع الَ يسُري* وأَعلُم أنىن َسأكُون َرْمساً 
  )يعىن الرمس(

  وزير: فقال املخربونَ هلم* فقال السَّائلُونَ ملن حفرمت 
  .امليت وزير: فرفع أراد

  
  }َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ { 
  

  :}...فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ{: وقوله
  .أُِفك وُسحر وُصرف َسَواء. ومثله تؤفكون. ُتْصرفون

  
  )املؤمنون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

 َعمَّا لٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذاً لَّذََهَب كُلُّ اله بَِما َخلََق َولََعالَ َبْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ سُْبَحانَ اللَِّهَما اتََّخذَ اللَُّه ِمن َو{ 
  }َيِصفُونَ 



  
  }...َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذاً لَّذََهَب كُلُّ اله{: وقوله

َولََعالَ {العتزل كلُّ إله َخبلْقه، : يقول} إِذاً لَّذََهَب كُلُّ اله بَِما َخلََق{ُه آهلة أى لو كانت َمَع. إِذاً جَواب لكالم مضمر
  .لبغى بعضهم على بعض ولغلب بعضهم بَْعضاً: يقول} َبْعضُُهْم

  
  }َعاِلمِ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة فََتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ { 
  

  }...ِةَعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَد{: وقوله
ولو خفضت لكان َوْجُه الكالم } فَتعاىلَ{الدليل َعلى ذلَك دخول الفاء ىف قوله . وجه الكالم الرفع على االستئناف

فدلّ دخول الفاء أنه . سُْبحانَ اهللا َعامل الغيب والشهادة وتعالَى: بالواو؛ ألنه إذا خفض إمنا أراد) وتعاىل(أن يكون 
ولو رفعت . مررت بعبداهللا احملسن وأحسنت إليه: فتعاىل؛ أال ترى أنك تقول هو َعامل الغيب والشهادة: أراد

تتبعه َما قبله وإنْ كانَ ) عَاِلم(وقد يكون اخلفض ىف . هو احملسن فأَْحسنُت إلَْيه: مل يكْن بالواو؛ النك تريد) احملسن(
  .بالفَاء؛ ألنّ العرب قد تستأنف بالفاء كما يستأنفون بالواو

  
  } َتْجَعلْنِي ِفي الْقَْومِ الظَّاِلِمَني َربِّ فَالَ{ 
  

  }...َربِّ فَالَ َتْجَعلْنِي{: وقوله
ولو مل يكن . تقول إن تأتىن يا زيد فعجِّل: اعتَرض النداُء بينُهما كََما} إّما تُرَِيّنى{َهذه الفاء َجوَاٌب للَجَزاء لقوله 

رّب فاغفر ىل؛ ألنَّ النداء ُمسْتأنف، وكذلك األمر بعده  يا زيد فقم، وال أن تقول يا: قبله َجَزاء مل جيزأن تقول
قد أقيمت : يا قوم فقوموا، إال أن يكون َجوَاباً لكالم قبله، كقول قائل: ال تقول. ُمْستأنف ال تدخله الفاء وال الواو

  .فهذا جََوازه. ياَهؤالء فقوُموا: الصَّالة، فتقول
  

  ) املؤمنون( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }حَتَّى إِذَا َجآَء أََحدَُهُم الَْمْوُت قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن { 
  

  }...قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن{: وقوله
} وَقَْد َخلَقَْناَك ِمْن قَْبل{فهذا ّمما جرى على ما وَصَف اهللا به نفسه من قوله . فجعل الفعل كأنه جلميع وإمنا دعا ربه

  .على ذلك فجرى َهذَا. ىف غري مكان من القرآن
  
  }ْبَعثُونَ لََعلِّي أَْعَملُ صَاِلحاً ِفيَما َتَركُْت كَالَّ إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَآِئلَُها َوِمن َوَرآِئهِْم َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُي{ 
  

  }...َوِمن َوَرآِئهِْم َبْرَزٌخ{: وقوله
واحلاجز واملُْهلة متقاربان ىف املْعىن، . يقول حَاجزاً} خاًَوجََعل بَْيَنُهَما بَْرَز{وقوله . الربزخ من يوم ميوت إىل يوم يبعث



أن يتزاوَرا، فتنوى باحلاجز املسافة البعيدة، وتنوى األمر املانع، مثل اليمني ، بينهما حاجز: وذلك أنك تقول
  .فصار املانع ىف املَسافة كاملانع ىف احلوادث، فوقع عليهما الربزخ. والعداوة

  
  }غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا َوكُنَّا قَْوماً ضَآلَِّني  قَالُواْ َربََّنا{ 
  

  }...قَالُواْ َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقْوَُتَنا{: وقوله
عن أىب اسحاق، ) وقيس(حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدَّثىن شَرِيك عن أىب إسحاق 

. بألِف وفتح الشني) َشقَاَوَتَنا(لُْجعْفّى عن اىب إسحاق َعْن َعبداهللا بن مسعود أنه قرأ وزهري ابن معاوية أبو َخْيثَمة ا
  :قيل للفراء أأخربك زهري؟ فقال

  :أنشدىن أبو ثَرَْوان. وهى كثرية) ِشقَْوُتَنا(وقََرأ أهل املدينة وعاصم . يا هؤالء إىن ملْ أمسع من زهري شيئاً
  نتَ مثانِى َعْشَرٍة من ِحجَّتِهب* كُلِّف من َعَنائه وِشقوِتْه 

  ).ِشقَْوُتنَا(لوال عبدُاهللا ما قرأُتَها إال : قال الفراء
  

  )املؤمنون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسخْرِّياً حَتَّى أَنَسوْكُْم ِذكْرِي َوكُنُْتْم مِّْنُهمْ َتْضَحكُونَ { 
  

  }...ِسخْرِّياً{: وقوله

قال الذيَن كسروا ماكان مَن الُسْخَرة فهو مرفوع، وما كان من . والضمّ أجود. قد قرأ هبما مجيعاً. }ْخرِّياُس{و 
  .اهلُُزؤ فهو مكسور
وهو . حبر لُّجى وَِلّجى، وُدرىٌّ وِدرىٌّ منسوب إىل الدُّّر، والكُْرِسّى والكِْرِسّى: َسمعت العرب تقول: وقال الكسائى

  .مبنزلة قوهلم الُعِصّى والِعصّى واُألسوة واإلسوةوهو ىف مذهبه . كثري
  
  }إِنِّي جََزْيتُُهُم الَْيْوَم بَِما صََبُرواْ أَنَُّهْم ُهُم الْفَآِئُزونَ { 
  

  }...أَنَُّهْم ُهُم الْفَآِئُزونَ{: وقوله
. موضع نصبإىن جزيتهم الفوزَ باجلنَّة، فأنَّ ىف : كسرها األعمش على االستئناف، ونصبها من سواه على

  .ولوجعلتها نصباً من إضمار اخلفض جَزيتهم ألهنم هم الفائزون بأعماهلم ىف الّسابق
  
  }قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفي اَألْرضِ َعَدَد ِسنَِني { 
  

  }...قَالَ كَْم لَبِثُْتْم{: وقوله
  .}قُلْ كَمْ لبِثُْتْم{وأهل الكوفه } قالَ كَْم لبِثُْتم{قراءة أهل املدينه 



  
  )املؤمنون ( عاين الواردة يف آيات سورة امل

  
  }قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوماً أَْو بَْعَض َيْومٍ فَسْئَلِ الَْعآدِّيَن { 
  

  }...لَبِثَْنا َيْوماً أَْو بَْعَض َيْومٍ{: وقوله
  .احلفظة هم الَعادُّونَ) فاسْأَلِ(أى ال ندرى 

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )النور ( سورة 

  
  }ةٌ أَنَزلَْناَها َوفََرضَْناَها وَأَنزَلَْنا ِفيَهآ آَياٍت َبيَِّناتٍ لََّعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ ُسوَر{ 
  
  }...سُوَرةٌ أَنَزلَْناهَا{: قوله

وال ترفْعها براجعِ ذكرِها ألنّ النكرات ال ُيبتدأ بَه قبل أخبارها، إال أن . َترفع السُّوَرة بإضمار هذه سُورة أنزلناها
وقَُبح تقدمي النكرة قبل خربَها . قام رجل: رجل قام، إمنا الكالم أن تقول: جََواباً؛ أال ترى أنك ال تقول يكون ذلك

فقبح إذ كنت كاملنتظر : رجل يقوُم أعجُب إىلّ من َرجلٍ ال يقوم: فيقال. أّنها توصل مث خيرب َعْنها خبرب سوى الصلة
فَالَ ) َرُجلٌ فيها) وإن قلت(َرُجل : من ىف الدار؟ فتقول: ئلَ يقولا وحسن ىف اجلواب؛ ألنَّ القا. للخرب بعد الصلة

  .بأَس؛ ألنه كاملرفوع بالَردّ ال بالصفة
وَما رأيت أحدا قرأ . ُمجرَّداً ضربته كان وجهاً: أنزلناَها سورةً وفرضناَها كما تقول: ولو نصبت السُّورة َعلى قولك

  .به
. فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إىل يوم القيامة: وإن شاء. يها فرائضِ خمتِلفةأنزلنا ف: يقول) فََرْضَناهَا(ومن قال 

  .والتشديد ِلهذين الوجهني َحَسن
  
ِمُنونَ بِاللَِّه اللَِّه إِن كُنُتْم ُتْؤالزَّانَِيةُ وَالزَّانِي فَاْجِلُدواْ كُلَّ َواِحٍد مِّْنُهَما ِمئَةَ َجلَْدٍة َوالَ تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ { 

  }َوالَْيْومِ اآلِخرِ َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما طَآِئفَةٌ مَِّن الُْمْؤِمنَِني 
  

  }...الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي فَاْجِلدُواْ كُلَّ وَاِحٍد مِّْنُهَما{: وقوله

َواهللا  -) ومعناه(ألن تأويله اجلزاء وال ينصب مثل هذا؛ } كُلَّ وَاِحٍد مِّْنُهَما{رفََعتهما مبا عاَد من ذكرمها ىف قوله 
. من قال الشعر اّتبعه الغَُواة: واهللا أعلَم -َمَعَناهُ } والشَُّعَراُء يَتَّبُِعُهمُ الَغاُوونَ{ومثله . َمن زىن فافَعلُوا به ذلَك -أْعلم 

أضمرت قبل كلّ ما ذكرنا فعالً كاألمر جَاز ولو } والَّلذَاِن َيأِْتَيانَِها ِمْنكُْم فآذُومها{، }وَالسَّارُق والسَّارقة{وكذلك 



مثل ما جرى ىف كَتاب اهللا كثريا ) الزاِن(وهى ىف قراءة عبداهللا حمذوفة الياء : الزانيةَ والزاىن فاجلدوا: نصبه، فقلت
  .وقد فُسّر. من حذف الَياء من الداع واملناِد واملَهتِد وما أشبه ذلَك

وهو صواب؛ كما . بالَياء) وال َياُخذكم(القراء على الّتاء إال أبا عبدالرمحن فإنه قََرأ اجتمعت } َوالَ َتأُْخذْكُْم{: وقوله
وىف الرأْفة والكأْبة والسَّأَْمه لغتان السَّأْمة فَْعلة والسَّآمة مثل فعالة والرأفة والرآفة } وَأَخذَ الِذيَن ظَلَُموا الصيَّحْةُ{قال 

  .قد ضَُؤل ضآلةً، وقُبح قباَحة: أْفة مرّة، والّسآمة املصدر، كما تقولوالكأْبة والكآبة وكأنّ الّسأَْمة والر
: الطّاِئفة: حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفّراء قال حدثىن قيس ومندل عن ليث عن جماهد قال

. س أنه واحد فَما فوقهوكذلك حدثّىن ِحّبان عن الكلّىب عن أىب صَاحل عن ابن عبا: الواحد فما فوقه قَالَ الفَّراء
  .ال ترأفوا بالزانية والزاىن فُتَعطّلوا حدود اهللا: وذلَك للبِكرْينِ ال للمحصنني ومعىن الرأفة يقول

  
  }الُْمْؤِمنِنيَ  َك َعلَىالزَّانِي الَ َينِكُح إِالَّ زَانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً وَالزَّانَِيةُ الَ َينِكحَُهآ إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم ذاِل{ 
  

  }...الزَّانِي الَ يَنِكُح{: وقوله

الزاىن ال يزىن إالّ بزانية من َبَغاَيا كنَّ باملدينة، فَهمَّ أْصَحاب الصُّفَّة أن يتزوُجوُهنَّ فيأْووا إليهنَّ وُيصيبوا من : يقال
َوُحرَِّم ذاِلَك {ن تزوجيهن لَمَّا نزل طعامهن، فذكروا ذلكَ للنىب عليه السَّالَم فأنزل اهللا عّز وجل هذا، فأمسكوا ع

  .يعنىالزاىن} َعلَى الُْمْؤِمنَِني
  

  )النور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
َشَهاَدةً أََبداً َوأُْولَاِئكَ  َبلُواْ لَُهْمَوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناتِ ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْرَبَعِة شَُهَدآَء فَاْجِلُدوُهْم ثَمَانَِني َجلَْدةً َوالَ َتقْ{ 

  }ُهُم الْفَاِسقُونَ 
  

  }...وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت{: وقوله
قاذُف ال} بِأَْرَبَعِة شَُهَدآَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانَِني جَلَْدةً َوالَ تَقَْبلُواْ لَُهْم َشهَاَدةً أََبداً{احلكام } ثُمَّ لَْم َيأْتُواْ{بالزىن ) وبالكسر(

: وقد كان بعضهم يرى شهادته جائزةً إذا تاَب ويقول. ال ُتقبل له شهادة، توَبُتِه فيما بينه وبني َربه، وشهادته ملقَاة
  !يقبل اهللا توبته وال نقبل حنن شهادته

  
أََحِدِهْم أَرَْبُع َشهَادَاٍت بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقنيَ  َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواَجُهْم وَلَْم َيكُْن لَُّهمْ ُشَهَدآُء إِالَّ أَنفُسُُهْم فََشَهاَدةُ{ 
{  

  }...وَالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزوَاجَُهْم{: وقوله
  

يا رسول اهللا إن دخل أحدنا فرأى على بطنها : بالزَنى نزلت ىف عاصم بن َعِدّى ملّا أنزل اهللا األربعة الشهوِد، قال
. وإن قتلته قُتلت ب به. تاج أن خيرَج فيأتَى بأربعة شهداء إىل ذلك ما قد قضى َحاَجته وخرجاح) َيعىن امرأَته(رجالً 



فدخل على امرأته وعلى بطنها رجل، فال عن رسولُ اهللا صَلى اهللا عليه . فابتُِلى هبا. فُِعل هبا ُجلدت احلّد: وإن قلت
واِهللا الذى ال إله إال هو إّنى صادق فيما : فيقول وذلك أهنا كذَّبته فينبغى أن يبتدئ الرجل فيشهَد. وسلم بينهما

مث تقول املرأة : رميُتها به من الزىن، وىف اخلامسة، وإنّ عليه لعنِة اهللا إن كان من الكاذبَني فيَما رماَها به مَن الزىن
مث . رماها به ِمن الزىنإنّ عليها غضَب اهللا إن كان من الصَّادقَني فيما : فتفَعل مثل ذلك، مث تقوم ىف اخلامسة فتقول

  .يفرَّق بينهما فال جيتِمعان أبداً
فَعليه أن يشهد فهى مضمرة، كما أضمرْت ما يرفع : إحدامها. فإنه من جهتني} فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم{وأّما رفع قوله 

ت والذى فشهادته أربع شهادات كأنك قل: وأشباهه، وإن شِئت جعلت رفعه باألربع الشهادات} فصَياُم ثالثِة{
وكان األعمش وحيىي يرفعان الشهادة واألربع، . من أسلم فصالته مخس: يوَجب من الشهادة أربع، كما تقول

ولنصب . وسائر القراء يرفعون الشهادة وينصبونَ األربع؛ ألهنم ُيضمرونَ للشهادة ما يرفعها، ويوقعوهنا علىاألربع
فشهادتى أن ال اله إال اهللا، : رافعة للشهادة كما تقول} لَِمَن الصَّاِدِقَني بِاللَِّه إِنَُّه{وذلك أن جيعل . األربع وجه آخر

. حِلٌف َصادٌق ألقومّن، وشهادةُ عبدِاهللا لتقوَمّن: وكلّ ميني فهى ُترفع جبواَبها، العرب تقول. وشهادتى إن اهللا لَواحد
  .وقوىل إنك لَقَائم قَْوىل ألقومنَّ: فأنت تراه َحسَناً أن تقول. وذلك أن الشهادة كالقول

: كأنك قلَت: ولو نصبتهما على وقوع الفعل كان َصواباً. ىف اآليتني مرفوعتان مبا بعدمها من أنّ وأنّ) اخلامسة(و 
وكذلك فعلها يكون نصب اخلامسة فإضمارِ تشهد اخلامسة بأن غضبت اهللا . وليشهد اخلامسةَ بأنَّ لَعنة اهللا عليه

  .َعليَها
  
  }لُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َتوَّابٌ َحكِيٌم َولَْوالَ فَْض{ 
  

  }...َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه{: وقوله
َوكَذلك كلّ َما كان معلوَم اجلَواب فإن العرب تكتفى بترك جوابه؛ أال ترى أن . متروك اجلواب؛ ألنه معلوم املعىن

وقد قال . أََما واهللا لوال أبوك، فُيعلم أنه يريد لشتمتك، فمثل هذا يُترك جوابه: فيقول املشتوم الرجل يشتم صَاحبه
فذلَك يبّين لك } وَما زَكَى ِمْنكُْم ِمْن أَحٍد} {لََمسَّكم فيِما أَفَْضُتْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظيٌم{بعد ذلَك فَبيََّن جوابه فقال 

  .املتروك
  

  )النور ( ورة املعاين الواردة يف آيات س
  
 مِّْنُهْم مَّا اكَْتَسَب ِمَن إِنَّ الَِّذيَن َجآُءوا بِاإلِفِْك ُعْصَبةٌ مِّْنكُْم الَ َتْحَسُبوُه شَّراً لَّكُْم َبلْ ُهَو َخْيرٌ لَّكُْم ِلكُلِّ امْرِىٍء{ 

  }اِإلثْمِ وَالَِّذي َتوَلَّى ِكْبَرُه ِمنُْهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيمٌ 
  

  }...ِذي َتوَلَّى ِكْبرَُهوَالَّ{: وقوله
فالن : وهو وجه جَّيد فىالنحو ألن العرب تقول. قرأ ُحمَيد األعرج، كْبره بالضم. اجتمع القراء على كسر الكاف

  .تولَّى ُعظْم كذا وكذا يريدون أكثره
  



  }ِه ِعلٌْم وََتْحَسُبوَنُه َهيِّناً َوُهَو ِعنَد اللَِّه َعِظيٌم إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسنَِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم مَّا لَّْيَس لَكُْم بِ{ 
  

  }...إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسَنِتكُْم{: وقوله

إذْ (وىف قراءة عبداهللا . أما بلغك كذا كذا فيذكر قصة عائشة لتشيع الفاحشة: كان الرجل يلقى اآلخر فيقول
والَولْق ىف الّسري والَولْق ىف الكذب مبنزلته إذا استمّر ىف . وهو الَولْق أى ترّددونه )إذْ َتِلقُونه(وقرأت عائشة ) َتَتلَقَّونه

  :وقال الشاعر. الّسري والكذب فقد َولَق
  جاءت به عَْنس من الشام َتِلْق* إن اجلُلَيد َزِلق وُزمَّلْق 

  *جموَّع البطن ِكالّىب اخلُلُْق * 
  :وأنشدىن بَْعُضُهْم. أَلقت وأنتم تَأِْلقونه: وفعلت منه! إللْقهو األلْق وا: ويقال ىف الَولْق من الكذب

  صَاحب إدهاٍن َوأَلْقِ آلِقِ* من ىلَ باملزرَّرِ اليالمق 
  
للَِّه وَلَْيْعفُواْ َسبِيلِ ا َوالَ يَأَْتلِ أُْولُواْ الْفَْضلِ مِنكُْم َوالسََّعِة أَن يُْؤُتواْ أُْوِلي الْقُْرَبى َوالَْمسَاِكَني َوالُْمهَاجِرِيَن ِفي{ 

  }َولَْيصْفَحُواْ أَالَ ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌم 
  

  }...َوالَ َيأَْتلِ أُْولُواْ الْفَْضلِ{: وقوله
لك أن أبا لكرٍ وذ. وهى خمالفة للكتاب، من تألّيت) وال يَتالَّ أولو الفضل(اِحللف، وقرأ بعض أهل املدينة : واالئتالء

أَالَ ُتِحبُّونَ أَن َيغِْفَر {وكانوا ذوى َجهد فأنزل اهللا . حلف أَالَّ ُينفق على ِمسْطَح بن أُثاثة وقرابته الذين ذكروا عائشة
  .فأعادهم إىل نفقته. بلى يا ربِّ: فقال أبو بكرٍ} اللَُّه لَكُْم

  
  )النور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َهُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنتُُهْم َوأَْيدِيهِْم وَأَْرُجلُُهْم بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ َيْوَم َتْش{ 
  

  }...َيْوَم َتشَْهُد{: وقوله
التاء لتأنيث األلسنة والياء لتذكري ) يشهد(وقرأ َيحىي بن وثَّاب وأصحاب عبداهللا ) َيْوم َتشَْهُد(القراء على التاء 

  .م كان كأنه لواحد اجلمعاللسان، وألن الفعل إذا تقد

ْولَاِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ لَُهم الْخَبِيثَاُت ِللْخَبِيِثَني وَالَْخبِيثُونَ لِلَْخبِيثَاِت وَالطَّيَِّباُت ِللطَّيِّبَِني َوالطَّيُِّبونَ ِللْطَّيِّبَاِت أُ{ 
  }مَّْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 

  
  }...َخبِيثَِنيالَْخبِيثَاُت لِلْ{: وقوله

} وَالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني{وكذلك قوله . أى ذلك من فعلهم وّمما يليق هبم. اخلبيثات من الكالم للخبيثَني من الرجال
  .الطيِّبات من الكالم للطيِّبَني من الرجال



فإنْ {لالثنني كما قال } ُمَبرَُّءونَ{فقال . َهايعىن عاِئشة وصفوان بن املَُعطَّل الذى قُِذَف َمَع} أُْولَاِئَك ُمَبرَُّءونَ{مث قال 
يريد داود } وكُنَّا ِلُحكِْمهِْم شاِهِديَن{ومثله . يريد أخوين فما زاد، لذلك ُحجب باإلثنني} كانَ لَُه إِْخَوةٌ فَِلكُلِّ واِحًد

  .فدلّ على أهنما إثنان) وكُنَّا حلكمهما شاِهِدينِ(وقرأ ابن عباس . وسليَمانَ
  
كُمْ َخْيٌر لَّكُمْ لََعلَّكُمْ َها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوتاً غَْيَر ُبُيوِتكُْم َحتَّى َتْستَأْنِسُواْ َوُتَسلُِّمواْ َعلَى أَْهِلَها ذاِلياأَيُّ{ 

  }َتذَكَُّرونَ 
  

  }...َحتَّى َتْستَأْنِسُواْ{: وقوله
د قال حدثنا الفّراء قال حدثىن ِحّبان عن الكلّىب عن أىب صاحل عن حدثنا أبو العباس قال حدثنا حمم. تستأذنوا: يقول

: وأمروا أن يقولوا. هذا مقّدم ومؤّخر؛ إمنا هو حىت تسلموا وتستأذنوا: تستأذنوا قال): حىت تستأنِسُوا(ابن عباس 
انظروا من : عَْنىفيكون هذا امل. اذهب فاستأنس هل ترى أحداً: الّسالم عليكم أأدخل؟ واالستئناس ىف كالم العرب

  .ىف الدار
  

  )النور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  } َوَما َتكُْتُمونَ لَّْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَن َتْدُخلُواْ ُبيُوتاً غَْيَر َمْسكُوَنٍة ِفيَها مََتاعٌ لَّكُْم َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتْبُدونَ{ 
  

  }...ن َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيَر َمْسكُوَنٍةلَّْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَ{: وقوله

  .اخلانات وأشباهها: وهى البيوت الىت تُتِّخذ للمسافرين
قال الفراء الفُْندُتق مثل (يقول تنتفعون هبا وتستِظلُّونَ بَها مَن احلَّر والربد . أى منافع لكم} ِفيَها َمتَاٌع لَّكُْم{وقوله 

  ).اعة يقول فُْنُتقوَسمعت أعرابياً من قض: اخلان قال
  
 ِمنَْها َولَْيْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َوقُل لِّلُْمْؤِمَناتِ َيْغُضْضَن ِمْن أَْبصَارِِهنَّ وََيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوالَ يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ َما ظََهَر{ 

أَْو آبَآِئهِنَّ أَْو آَبآِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو أَْبنَآِئهِنَّ أَْو أَْبَنآِء ُبعُولَِتهِنَّ أَوْ إِخَْوانِهِنَّ أَوْ  َعلَى ُجُيوبِهِنَّ َوالَ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ ِلُبُعولَِتهِنَّ
ْرَبِة ِمَن الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ ْوِلي اِإلَبنِي إِْخوَانِهِنَّ أَْو َبنِي أََخوَاِتهِنَّ أَْو نِسَآِئهِنَّ أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُ

نَّ َوتُوُبواْ إِلَى اللَِّه َجِميعاً أَيُّهَ الَِّذيَن لَمْ َيظَْهرُواْ َعلَى َعْوَراتِ النَِّسآِء َوالَ َيضْرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمن زِيَنِتهِ
  }الُْمْؤِمُنونَ لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

  
  }...َوالَ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ{: هوقول
} َولَْيْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجُيوبِهِنَّ{مثل الكحل واخلَامتَ واِخلضاب } إِالَّ َما ظََهَر ِمْنهَا{الوِشاح والدُّمْلُّج : الزينة

ورائهن فَينكشف ما قدامها،  وذلك أن نساء اجلاهلية كنَّ َيْسُدلن ُخُمرهن من. يقول لُتَخمِّر حنرها وصدرها بِِخمار
من } إِالَّ ِلُبعُولَِتهِنَّ أَْو آَبآِئهِنَّ{يعىن الوشاح والدُّْملُوج لغة } َوالَ يُْبِديَن زِيَنَتهُنَّ{مث قال مكّرراً .فأُمرن باالستتار
  .}أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ{النسب إىل قوله 



وال تنظر إليها . ال بأسَ أن تنظر املْسلمة إىل جَسد املسلمة: يقول. ل دِينهنَّنساء أْه: يقول} أَْو نِسَآِئهِنَّ{وقوله 
  .يهوديةّ وال نصرانّية

. وُرّخص أن يرى ذلك َمن مل يكن له ىف النساء أََرب، مثل الشيخ الكبري والصّىب الصغري الذى مل ُيدرك، والِعنيِّن
  ).قال الفراء يقال إْرب وأََرب(الُتبَّاع واألجَراء : }َبِةأَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِْلي اِإلْر{وذلك قوله 

ظهرت على القرآن أى أخذته : وهو كما تقول. مل يبلُُغوا أن يطيقوا النَِساء} لَْم َيظَْهرُواْ َعلَى َعْورَاِت النَِّسآِء{وقوله 
  .صارع فالن فالناً وظهر َعليه أى أطاقه وغلبه: وكما تقول للرجل. وأطقته
ال َتْضرَِبّن رِجلها باألخرَى فيسمَع صَْوتُ : يقول} َوالَ َيضْرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمن زِيَنِتهِنَّ{ وقوله

  ).ليعلم َما ُسرَّ من زينتهن(وىف قراءة عبداهللا } ِلُيْعلََم َما ُيْخفَِني{فذلك قوله . اخلَلخال
نعتاً هلم وإن ) غري(فإنه ُيخفض ألنه نعت للتابعَني، وليُسوا مبَوقّتَني فلذلك َصلَحت } ِةغَْيرِ أُوِْلي اِإلْرَب{وأّما قوله 
الَ َيْسَتوِى القاِعُدونَ ِمَن املؤِمنَني غُري أوىل {ومثله . والنصب جائز قد قرأ به عاصم وغري عاصم. كانوا معرفةً

ىف موضع ) إال( وإن شئَت جعلته علىاالْستثناء فتوضع . نكرة) غري(والنصب فيهَما مجيعاً على القطع ألن } الَضَررِ
  .والوجه األول أجود. فيصلح) غري(

  
ن فَْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ َوأَْنِكُحواْ األََياَمى مِْنكُْم وَالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِماِئكُْم إِن َيكُونُواْ فُقََرآَء ُيْغنِهِمُ اللَُّه ِم{ 
{  

  }...وَأَْنِكحُواْ اَألَياَمى ِمْنكُْم{: وقوله
: يقول} َوالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِماِئكُْم{مث قال . واأليامىالقرابات؛ حنو البنت واألخت وأشباههما. يعنىاحلرائر

  .ترّده َعلَى الّصاحلَني جلاز) وإماءكم(ِمن عبيدكم وإمائكم ولو كانت 
  .لألحرار خاصة من الرجال والنساء} آَءإِن َيكُونُواْ فُقََر{وقوله 

  
  )النور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  

ِممَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ  َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن الَ َيجُِدونَ نِكَاحاً حَتَّى ُيْغنَِيُهُم اللَُّه ِمن فَْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغونَ الِْكتَاَب{ 
 أََرْدنَ َتَحصُّناً ِلْمُتْم ِفيهِْم َخْيراً َوآُتوُهْم مِّن مَّالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم َوالَ ُتكْرُِهواْ فََتيَاِتكُْم َعلَى الْبَِغآِء إِنْفَكَاِتُبوُهْم إِنْ َع

  }وٌر رَّحِيٌم لَِّتْبَتغُواْ َعَرَض الَْحَياةِ الدُّْنَيا َوَمن ُيكْرِهُهنَّ فَإِنَّ اللََّه ِمن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُ
  

  }...وَالَِّذيَن َيْبَتُغونَ الِْكتَاَب{: وقوله
إِنْ {وقوله . والنصب جائز} وَالَّلذاِن يأتِيانِها ِمْنكُْم فآذُوُهَما{ىف موضع رفع كما قال ) الذيَن(و . يعىن املكاتبة

حثَّ الناسَ } وُهْم مِّن مَّالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْمَوآُت{يقول إذا رجومت عندهم وفاَء وتأدية للمكاتبة } َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخيْراً
حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد حدثنا الفراء قال حدثنا ِحّبان عن الكلىب عن أىب صاحل عن . على إعطاء املكاتبني

  .يعىن املوىل يهب له ثلث مكاتبته. يعطيه ثُلث مكاتبته: علّى بن أىب طالب قال
كان أهل اجلاهلية ُيكرهون اإلماء ويلتمسونَ منهنَّ الَغلَّة . الزىن: البِغاء} رِهُواْ فََتَياِتكُْم َعلَى الْبَِغآِءَوالَ ُتكْ{وقوله 



  .}غَفُوٌر رَِّحيٌم{هلنَّ } َوَمن ُيكْرِهُهنَّ فَإِنَّ اللََّه ِمن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ{فيفجرن، فنُهى أهل اإلْسالم عن ذلَك 
  
  }لَْنآ إِلَْيكُْم آَياٍت مَُّبيَِّناٍت َومَثَالً مَِّن الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُْم َوَمْوِعظَةً لِّلُْمتَِّقَني َولَقَدْ أَنَْز{ 
  

  }...َولَقَْد أَْنزَلَْنآ إِلَْيكُْم آيَاٍت مَُّبيَِّناٍت{: وقوله

فمْن . الياء، هذه والىت ىف سورة النساء الصغرى بفتح} مَُبيَّنَاٍت{والناس بعد . بالكسر) مَبيَِّناٍت(قرأ حيىي بن َوثّاب 
  .هاديات واضحات): ومبيِّنَات(جعل الفعل واقعاً عليهنَّ، وقد بيَّنهن اهللا وأوضحُهنَّ } مبيَّنات{قال 
  
الزَُّجاَجةُ كَأَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ  اللَُّه نُوُر السََّماوَاِت وَاَألْرضِ مَثَلُ ُنورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح الِْمْصبَاُح ِفي ُزَجاَجٍة{ 

ْسُه نَاٌر نُّوٌر َعلَى نُورٍ يَْهِدي اللَُّه ُيوقَُد ِمن َشجََرٍة مَُّباَركَةٍ َزْيتُوَنٍة الَّ َشْرِقيٍَّة َوالَ غَْربِيٍَّة َيكَادُ َزيُْتَها ُيِضيُء َولَْو لَْم َتْمَس
  }َألْمثَالَ ِللنَّاسِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعلَيٌِم ِلُنورِِه َمن َيَشآُء وََيْضرِبُ اللَُّه ا

  
  }...كَِمْشكَاٍة{: وقوله

اجتمع القراء } الزَُّجاجَة{وقوله . وهذا مَثَل ضربه اهللا لقلب املؤمن واإلميان فيه، اِملشكاة الكُوَّة الىت ليست بنافذة
  .وقد يقال َزجَاجة وزَِجاجة. على ضّم الزجاجة

ُيخفض أوله وُيهمز، حدثنا الفراء قال حدثىن بذلك املفّضل الضّىب قال قرأها عاصم كذلك } ُدرِّيٌّ كَْوكٌَب{وقوله 
وذُكر عن األعمش أنه قرأ . بضم الدال واهلمز} ُدرِّىُء{قرأها عاصم : وقال أبو بكر بن عّياش. بالكسر} ِدرِّىء{
تُعرف جهة ضمّ أوله ومهزه ال يكون ىف الكالم فُعيل إالّ  هبمزٍوغري مهز رُويا عنه مجيعاً وال} ُدرِّىٌّ{و } ُدرِّىء{

َدَرأ الكوكب إذا احنط : وهو من قولك. وإذا مهزته كسرت أّوله. فالقراءة إذا ضممت أّوله بترك اهلمز. عجمياً
. رة واملرِيِّخاملشترِى وُزَحلَ ُعطارد والزَُه: إنه واحد مَن اخلمسة: ويقال ىف التفسري. كأنه ُرجم به الشيطان فدَمغه

  .والعرب قد تسّمى الكواكب العظام الىت ال تعرِف أمساءها الدارارّى بغري مهز
ُسخْرِّى وِسْخرِّى، ولُّجىّ : كوكب ِدرِّىٌّ فينسُبُه إىل الدُّّر فيكسر أوَّله وال يهمز؛ كما قالوا: ومن العرب من يقول

  .وِلّجّى

) َتَوقُّد(ذهب إىل املصباح ويقرأ ) ُيوقَُد(ومن قال ) . ُتوقَُد(إذا قال . اجةتذهب إىل الزج(} ُتوقَُد ِمن َشَجرٍَة{وقوله 
نصبا ذهب ) توقّد(ومن قال . ذهب إىل الزجاجة) َتوَقُّد(من قال . بالنصب والتشديد) َتَوقَّد(ويقرأ . مرفوعة مشّددة

  .وكلّ صواب) إىل املصباح
وهى َشجرة الزيت تَْنُبت َعلى َتلْعة من األرض، فال َيسترها عن } ْرِقيٍَّة َوالَ غَْربِيٍَّةَشَجَرٍة مَُّباَركٍَة َزْيتُوَنٍة الَّ َش{وقوله 

الىت تأخذها الشمس إذا شرقت، وال تصيبها إذا غربت ألن : والشرقيَّة. وهو أجود لزيتها فيما ذُكر. الشمس شىء
، فلذلك قال ال شرقّية وحدها وال غربّيٍة وحدَها والغربية الىت تصيبها الشمس بالعشّى وال تصيبها بالغداة. هلا سترا

فالن ال مسافر وال مقيم إذا كان ُيَسافر ويقيم، معناه؛ أنه ليس : وهو كما تقول ىف الكالم. ولكنها شرقية غربية ا
  .مبنفرد بإقامة وال بسفر

نوراً على نورٍ كان : ولو كان} َعلَى نُورٍ نُّوٌر{انقطع الكالم ها هنا مث استأنف فقال } َولَْو لَْم َتْمَسْسُه نَاٌر{وقوله 



  .صواباً خترجه من األمساء املضمرة من الزجاجة واملصَباح
  

  )النور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ِفي ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه أَن ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبِّحُ لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَاآلَصالِ { 
  
  }...ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ َواآلصَالِ{: قولهو

كأنه قال . رفع الرجال بنيَّة فعل جمدَّد} يسبَّح{فمن قال . بفتح الباء) ُيسَبَُّح(وقرأ عاصم . قرأ الناس بكسر الباء
  .ر سواهبالكسر َجَعله فعالً للرجال ومل يضم} ُيسَبِّح{ومن قال . ُيسَبِّح له رجال ال تلهيهم جتارة

كمثل مصباح ىف : لذكر املصباح الذى وصفه فقال) ىف(فإن دخول } ِفي ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه أَن ُتْرفََع{: وأمَّا وقوله
  .قال ىف بيوت أذن اهللا أن ترفع يسبح له فيَها رجال: كان جَائزاً، كأنه} يسّبح{لقوله ) ىف(ولو َجعلت . مسجد

  .أى تبىن} ُتْرفََع أَِذنَ اللَُّه أَن{َوأمَّا قوله 
ماً َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوبُ رَِجالٌ الَّ ُتلْهِيهِمْ ِتَجاَرةٌ َوالَ َبْيٌع َعن ِذكْرِ اللَِّه َوإِقَامِ الصَّالَِة َوإِيَتآِء الزَّكَاِة َيَخافُونَ َيْو{ 

  }َواَألْبصَاُر 
  

  }...الَّ ُتلْهِيهِْم ِتَجاَرةٌ َوالَ َبيٌْع{: وقوله
  .ة ألهل الَْجلَب، والبيع ما باعه الرجل على يديه كذا جاء ىف التفسْريفالتجار
من كانَ ىف دنياه شاكاً أَبصر ذلك ىف أمر آخِرتته، ومن كان يشكّ : يقول} َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوُب وَاألَْبَصاُر{وقوله 

  .فذلك تقلُّبها: ازداد قلُبه بصرا؛ النه مل يره ىف دنياُه
  }...َوإِقَامِ الصَّالَِة{وأمَّا قوله 

إقامةً وإجارةً وإجابةً : أقمت وأجَْرت وأجْبت يقال فيه كله: أفْعلت كِقيلك: فإن املصدر من ذوات الثالثة إذا قلت
أقمته إقواماً وإجوابا فلّما : وإمنا أدخلت ألن احلرف قد سقطت منه العني، كان ينبغى أن يقال. ال يسقط منه اهلاء
ومثله ّمما . فَجعلوا فيها اهلاء كاهنا تكثري للحرف. عدَها ألف اإلفعال فَسكّنتا سقطت األوىل منهماُسكّنت الواُو وب

وعدته ِعَدة ووجدت ىف املال جَِدٍة، وزَِنة وِدَية وما أشبه ذلَك، ملا أْسقطت : أُْسقط منه بَْعضه فجعلت فيِه اهلاء قوهلم
: إلضافتهم إّياه، وقالوا} َوإِقَامِ الصَّالَِة{اْستجيز سقوط اهلَاء من قوله وإمنا . الواو من أّوله كُثِّر من آخره باهلاء

  :وقال الشاعر. فلذلك أْسقطوَها ىف اإلَضافة. اخلافض وما خَفََض مبنزلة احلرف الواحد
  وأخلفُوك ِعَد األمر الذى َوَعدوا* إنّ اخلليط أَجّدوا البني فاجنَرُدوا 
  .اط اهلاء حني أضافهايريد ِعَدة األمر فاستجاز إْسق

  
 وََوَجَد اللََّه ِعنَدُه فََوفَّاُه َوالَِّذيَن كَفَرُواْ أَْعَمالُُهْم كَسََرابٍ بِِقيَعٍة َيْحَسُبهُ الظَّْمآنُ َمآًء َحتَّى إِذَا َجآَءُه لَْم َيجِْدُه َشْيئاً{ 

  }ِحسَاَبُه َواللَُّه َسرِيعُ الِْحَسابِ 



  }...أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيعٍَة وَالَِّذيَن كَفَُرواْ{: وقوله
املنبِسط الذى ال نبت فيه، وفيه يكون : والقاع مَن األرض. جاٌر وجِرية: الِقيعة مجاع القَاعِ واحدها قاع؛ كما قولوا

  .والسَّراب ما لِصق باألرض، واآلل الذى يكون ضحى كاملاء بني الّسماء واألرض. السَّراب
وهو َمثَل للكافر كان حيسب أنه َعلى شىء فلمَّا قِدم على } لَْم َيجِْدهُ َشْيئاً{يعنىالسّراب } آَءُهحَتَّى إِذَا َج{وقوله 

  .قِدم على اهللا فوفّاه حساَبه: عند عمله يقول} وََوَجَد اللََّه{رّبه مل جيد له عمالً، مبنزلة السراب 
  

  )النور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ْوِقِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق َبْعضٍ إِذَآ أَْخ أَْو كَظُلَُماٍت{  َرَج َيَدهُ ِفي َبْحرٍ لُّجِّيٍّ َيْغشَاُه َمْوٌج مِّن فَْوِقِه َمْوٌج مِّن فَ

  }لَْم َيكَْد َيَراَها َوَمن لَّْم َيْجَعلِ اللَُّه لَُه نُوراً فََما لَُه ِمن ُنورٍ 
  
  }...أَْو كَظُلَُماٍت{: قوله
إِذَآ أَخَْرَج َيَدُه لَمْ َيكَْد {: مث قال. لمات مثل لقب الكافر،أى أنه ال يعقل وال يُبصر، فوَصف قلبه بالظلماتوالظ
. ال يراها، وهو املعىن؛ ألن أقل من الظلمات الىت وصفها اهللا ال يََرى فيها الناظر كفّه: فقال بعض املفّسريَن} َيَراهَا

ما كدت أبلغ إليك وأنت قد :  فهو يراها ولكنه ال يرَها إالّ بطيئا؛ كما تقولوقال بعضهم إمنا هو مثَل ضربه اهللا
وِمن العرب ب َمن ُيدخل كاد ويكاد ىف اليقني فيجعلها مبنزلة الظن إذا دخل، فيَما هو . وهو وجه العربية. بلغت

  .ىف كثريٍ مَن الكالم} َوظَنُّوا مَالَُهْم ِمْن َمِحيصٍ{يقني؛ كَقوله 
  
يَحُه وَاللَُّه َعِليٌم بَِما َترَ أَنَّ اللََّه ُيسَبُِّح لَُه َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ َوالطَّْيُر َصآفَّاٍت كُلٌّ قَْد َعِلَم َصالََتُه وََتْسبِ أَلَْم{ 

  }َيفَْعلُونَ 
  

  }...وَالطَّْيرُ َصآفَّاٍت كُلٌّ قَْد َعِلَم َصالََتُه{: وقوله

وإن شئت جعلت العلم لكل، أى كل قد ) صالته وتسبيحه(ا عاد إليه من ذكره وهى اهلاء ىف وتسبيَحُه ترفع كالًّ مب
تسبيح اهللا َوصالته الىت ُنصلّيها له : وإن شئت. عاد صالته وتسبيحه فإن شئت جِعلت اهلاء صالةَ نفسه وتسبيَحهَا

علم : أتْت كُالًّ قَد عِلم بالنصب َعلى قولك كلّ قد علم اهللا َصالته وَتْسبِيَحُه، ولو: وتسبيحها، وىف القول األّول
  :اهللا َصالة كلٍّ وتسبيحه فتنصب لوقوع الفعل على راجع ذكرهم، أنشدىن بعض العرب

  ففررمت وأطلتم اِخلذالنَا* كُالًَ قََرعنا ىف احلروب َصفَاَته 
مررت : ا كالم، كأهنا مُتَِّصلَةٌ به؛ كما تقولوإمنا جاز ىف كلّ ألهنا ال تأتى إالّ وقبلَه. زيداً ضربَتُه: وال جيوز أن تقول

بالقوم كلّهم َوَرأيت القوَم كالّ يقولُ ذلَك، فلّما كانت نعتاً مستقصىً به كانت َمْسُبوقةً بأمسائَها وليَس ذلك لزيدٍ 
  .وال لعبدِاهللا وحنومها؛ ألهنا أْسَماء مبتدآٌت

وال جيوز ذلَك إال أن تنوى . لِ كما تنصبه إذا كان قبلَُه كالٌمزيداً ضربته، فنَصَبُه بالفع: وقد قال بعض النَحويني
أن يقع على اهلاء، فلّما تأّخر الفعل أدخل اهلاء َعلى : يقع الضرَب على زيد قبل: التكرير، كأنه نوى أن يوقع ب
  .التكرِير، ومثله ّمما ُيوضحه



زيداً مََرْرُت به وليس ذلك بشىء : ى كلمة أن يقولويدخل َعلى َمْن قال زيدا َضربُتُه عل. بزيٍد مَََرْرت به: قولك
  .ألنه ليس قبله شىء يكون طََرفاً للفعل

  
 ِخالَِلِه َويَُنزِّلُ ِمَن السََّمآِء ِمن أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه يُْزجِي َسَحاباً ثُمَّ يَُؤلُِّف َبْيَنهُ ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاماً فَتََرى الَْوْدقَ َيْخُرُج ِمْن{ 

  }ارِ جَِبالٍ ِفيَها ِمن َبَرٍد فَُيِصيبُ بِِه َمن َيَشآُء وََيْصرِفُُه َعن مَّن َيَشآُء َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِاألَْبَص
  

  }...ُيْزجِي َسَحاباً{: وقوله
  .حنن ُنْزجى املِطّى أى نسوقه: والعرب تقول. يسوقه حيث يريد

وإمنا هو } ثُمَّ يَُؤلُِّف بَْيَنُه{بني ال تصلح إالّ مَضافة إىل اثنني فما زاد، فكيف قال : ائلَيقول الق} يَُؤلُِّف َبْينَُه{وقوله 
أال ترى أن واحَدُته َسَحابَة، } يُْنِشئُ السَّحَاَب الِثقَالَ{هو واحد ىف اللفظ ومعناه مجيع؛ أال ترى قوله : واحٌد؟ قلنا

) بني(فالن بني الشجرة وبني النخل، فَصلحت : وشجر، وأنت قائل فإذا ألقيت اهلاء كان مبنزلة خنلٍة وخنلٍ وشجرة
بني زيد : املال بني زيد، فهذا خطأ حىت تقول: والذي ال يصلح من ذلَك قولك. مع النخل واحده ألنه مجع ىف املعىن

يم وقد قال املال بني بىن مت: املال بني متيم تريد: وعمرو وإن نويت بزيد أنه اسم لقبيلة جَاز ذلَك؛ كما تقول
  :األشهب بن ُرَميلةَ

  بتُوِضح بني َحوْملَ أو ُعَرادا* قفا نسألْ منازل آل ليلى 
  .فيه ألنه أراد بني أهل حومل أو بني أهل ُعَراد) بني(أراد حبوَمل منزالً جامعاً فصلحت 

  .املطَُر: الَوْدق} فََتَرى الْوَْدَق{وقوله 
  .ب به من يشاءيعذّ} فَُيصِيُب بِِه َمن َيَشآُء{وقوله 
كما تقول ىف . أَن اجلبال ىف السََّماء من برِد ِخلقةً خملوقة -واهللا أعلم  -واملعىن } ِمن جِبَالٍ ِفيَها ِمن َبرٍَد{قوله 
. اآلدمىُّ حلٌم ودٌم، واجلبال َبرد، وكذا َسمعت تفسريه: ها هنا تسقط فتقول) من(اآلدمىُّ من حلمٍ ودم فـ . الكالم

عندى بيتان ِتبناً، والَبيتان ليَسا من التنب، إمنا : عربيَّة أمثال اجلبال ومقاديرَُها مَن البََرد، كما تقولوقد يكون ىف ال
أَْو َعْدلُ ذَِلكَ {عندى قدر بيتني من التنب، فمْن ىف هذا املوضع إذا أُسقطت نصبت ما بعدها، كما قال : تريد
  .}ِملُء األْرضِ ذهباً{وكما قال } ِصَياماً
  .ا) ُيذِْهُب باألبصارِ(وقد قرأها أبو جعفر } َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِاألَْبصَارِ{ه وقول
  

  )النور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َوِمنُْهْم مَّن َيْمِشي َعلَى  َواللَُّه َخلََق كُلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّآٍء فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه َوِمنُهْم مَّن َيْمِشي َعلَى رِْجلَْينِ{ 
  }أَْرَبعٍ َيْخلُُق اللَُّه َما َيَشآُء إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ 

  
  }...وَاللَُّه َخلََق كُلَّ َدآبٍَّة{: وقوله

: أنه قال - وهو اهلَْمداىن: قال الفَراء -ذُكر من أىب إسحاق السَّبِيِعىّ ) خالق(وأصحاب عبداهللا قرأوا ) َخلَق(و 
  .}َخلَق كُلَّ{والعوامُّ بعُد ) واللُّه خَاِلُق كلّ دابَّة(َصليت إىل جنب عبداهللا بن َمْعِقل فسمعته يقول 



للناس وقد ) َمن(وإمنا تكون } مَّن َيْمِشي{كيَف قال : يقال} كُلَّ دَآبٍَّة مِّن مَّآٍء فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه{وقوله 
  هنا للبهائم؟جعلها ها 

ملخالطتهم الناس، مث فسَّرهم َبمن ملّا كىن ) منهم(فدخل فيهم الناُس كىن عنهم فقال } خالق كل دابَّة{ملَّا قال : قلت
فَتقوله بَِمن ومبا . من هذان املقبالن لرجل َودَابَّته، أو رجلٍ وبعريه: عنهم كناية الناس خَاّصة، َوأْنت قائل ىف الكالم

  .مقبلونَ: الرجل َوأباعِرُه مقبلون فكأهنم ناس إذا قلت:  ترى أنك تقولالختالطهما، أال
  
  }َوإِن َيكُْن لَُّهمُ الَْحقُّ َيأْتُواْ إِلَْيِه ُمذِْعنَِني { 
  

  :}...ُمذِْعنَِني{: وقوله
  .قد أذعن حبقّى وأمعَن به واِحٌد، أى أقرَّ به طاِئعاً: يقال. مطيعَني غري مستكَرهَني

  
  }نَ وبِهِْم مََّرضٌ أَمِ ارَْتابُواْ أَْم َيَخافُونَ أَن َيِحيَف اللَُّه َعلَْيهِْم َوَرسُولُُه َبلْ أُوْلَاِئَك ُهُم الظَّاِلُموأَِفي قُلُ{ 
  

  }...أَْم َيَخافُونَ أَن َيِحيَف اللَُّه َعلَْيهِْم َوَرسُولُُه{: وقوله عّز وجلّ

َوإذَا ُدُعوا إىل اِهللا ورُسوِلهِ لَيْحكَُم {إمنا املْعَنى للرَُّسول، أال ترى أَنه قال فجعل احليف منسوباًَ إىل اهللا وإىل َرُسوله، و
ما شاَء اهللا وشئَت وانت تريد ما شئَت، وكما تقول : وإمنا بدئ باهللا إعظاماً له، كما تقول) ليحكما(ومل يقل } َبْينُهْم
  .قد أَعتقك اهللا وأعتقتك: لعبدك

  
  )النور ( سورة  املعاين الواردة يف آيات

  
أَطَعَْنا َوأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ إِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنَِني إِذَا ُدُعواْ إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحكُمَ َبْينَُهْم أَن َيقُولُواْ َسِمعَْنا َو{ 
{  

  }...إِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمؤِْمنَِني{: وقوله
إمنا كان ينبغى أن يكون قول املؤمنَني إذا ُدُعوا : إمنا كنتَ صبّياً، ولكنه: ماضٍ ُيخَرب عنه، كما تقول ليَس َهذَا خبربٍ

  .كذا َجاء التفسري. وهو أدب مَن اهللا. أن يقولوا َسمعنا
  
َوَعلَْيكُْم مَّا ُحمِّلُْتْم َوإِن ُتِطيُعوُه َتْهَتدُواْ َوَما َعلَى  قُلْ أَِطيعُواْ اللََّه َوأَِطيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن َتَولَّْواْ فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ{ 

  }الرَُّسولِ إِالَّ الَْبالَغُ الُْمبِنيُ 
  

  }...فَإِن تََولَّْواْ{: وقوله
 :ولوكانت لقومٍ غري خماطبني كانت َنْصباً، ألهنا مبنزلة قولَك. فهى ىف موضع جزم. فإن َتتَولَّوا: واجه القوم ومعناه

  .}فإن فَاُءوا فَإنَّ اهللا غَفُوٌر َرحِيم{واجلزاء يْصلح فيه لقظ فََعل ويفَعل، كما قال . فإن قَاُموا

  



  
َمكَِّننَّ ِذيَن ِمن قَْبِلهِْم َولَُيَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنواْ ِمْنكُْم َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفي اَألْرضِ كََما اسَْتْخلََف الَّ{ 

ي َشيْئاً َوَمن كَفََر َبْعَد ذاِلكَ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي ارَْتَضى لَُهْم َولَيَُبدِّلَنَُّهْم مِّن َبْعِد َخْوفِهِْم أَمْناً َيعُْبُدونَنِي الَ ُيْشرِكُونَ بِ
  }فَأُْولَاِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ 

  }...ْم َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْمَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنواْ مِْنكُ{: وقوله
ثُمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن بَْعِد {ومثله . وعدتك أن آتيك، ووعدتك آلتينَّك: فتقول. الِعَدة قول يصلح فيها أنْ وجواُب اليمني

  .ىف غري هذا املوضع وقد فُسَِّر. وإنَّ أنْ تصلح ىف مثله من الكالم} َما َرأَُوا اآلياتِ لََيْسجُُننَُّه
َخفيفة } َولُيْبِدلنَُّهْم{وقرأ الناس . بالتشديد) َولَُيَبدِّلَنَُّهْم(قرأها عاصم بن أىب النَُّجود واألعمش } َولَُيَبدِّلَنَُّهْم{وقوله 

يِّر عن فكل ما غُ. وإذا قلت للرجل قد ُبدّلت فمْعَناه غُيِّرت وغَيِّرت حالَك ومل يأت مكانك آخر. ومها متقاربان
قد : وإذا جعلت الشىَء مكان الشىء قلت: وقد جيوز مُْبَدل بالتخفيف وليس بالوجه. حاله فهو ُمَبدَّل بالتشديد

} وليَُبدِّلَنَُّهْم من َبْعدِ خوفهم أَْمناً{وََبّدلْ َجائَزةً فمن قال . هذا الدراهم أى أعطىن َمكَانه) أبدل ىل(أبدلته كقولك 
األمن خالف اخلوف فكانه جََعل مكانَ اخلوف : بالتخفيف قال) وليُبِدلَنَُّهم(ومن قال . ف أْمناًفكانه جََعل سبيل اخلو

  :وهذا من سعة العربية وقال أَبو النجم. أَْمَنا أى ذهب باخلوف َوَجاء باألْمنِ
  *عزل األمري لَألمري املبَدل * 

  .فهذا يوضح الوجهني مجيعاً
  

  )النور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }الَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ مُْعجِزِيَن ِفي اَألْرضِ َوَمأَْواُهُم النَّاُر َولَبِئَْس الَْمِصريُ { 
  

  }...الَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ{: وقوله

من الوقوع على أن أو على  )أظّن(وهو قليل أن تعطّل . رفع) الذيَن(وموضع . بالياء َها ُهَنا) ال َيْحسنبَّ(قرأها محزة 
الَ حتسَبنَّ الذين ب : خرباً هلم؛ كما تقولُ} ِفي اَألْرضِ{امساً وجعل } ُمْعجِزِيَن{وكأنه جعل . اثنني سَِوى َمْرفوعها

والوجه أن ُتقرأ بالتاء لكون الفعل . وهو ضعيف ىف العربية. الذين كَفروا رجاال ىف بيتَك، وهم يريدونَ أنفسهم
  ).وال حيسنب الذين كفروا سبقوا(كذلك قرأ محزة فىاألنفال ) معجزيَن(َوَعلى ) الذيَن(واقعاً على 

  
كُمْ ثَالَثَ َمرَّاٍت مِّن قَْبلِ صالةِ ياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ لَِيْستَأْذِنكُُم الَِّذيَن َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم وَالَِّذيَن لَْم َيْبلُُغواْ الُْحلَُم مِن{

الَ َعلَْيهِْم ُجنَاحٌ َوِحَني َتَضُعونَ ثَِياَبكُْم مَِّن الظَّهَِريِة َوِمن َبْعدِ صالِة الِْعَشآِء ثَالَثُ َعْورَاٍت لَّكُْم لَْيَس َعلَْيكُْم َو الْفَْجرِ
  }لَُّه َعِليٌم َحكِيٌم َبْعَدُهنَّ طََوافُونَ َعلَْيكُمْ َبْعُضكُْم َعلَى بَْعضٍ كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُُم اَأليَاِت وَال

  
  }...ِلَيسَْتأْذِنكُمُ الَِّذيَن َملَكَْت أَْيَماُنكُْم{: وقوله



مِّن قَْبلِ صالِة {مث فسرُهنَّ فقال ) ثَالَثَ َمرَّاٍت(الصبيانُ } وَالَِّذيَن لَْم َيْبلُُغواْ الُْحلَُم{مث قال . يعىن الرجال والنَساء
فنصبها ) ثَالَثُ َعْورَاٍت لَّكُْم(مث قال . عند النوم} كُْم مَِّن الظَّهَِريِة َوِمن َبْعدِ صالِة الِْعَشآِءالْفَْجرِ َوِحَني َتَضُعونَ ثَِياَب

والكسائى يقرأ بالنصب؛ ألنه قد . وكذلَك أقرأ. والرفع ىف العربّية أحبُّ إىلَّ. عاصم واألْعَمش، ورفع غريمها
هذه اخلصال وقتُ  -واهللا أعلم  -رَّ ثالثة واخترت الرفع ألنَّ املعىن فسرها ىف املرات وفيما بعدها فكرهت أَنْ ُتكَ
هذه ثالث خصال كََما قَالَ : كانك قُلت. فمعها َضمري َيرفع الثالث. العورات ليس َعليكم وال عليهم جناح بعدهنَّ

  .}َبالَغٌ فََهلْ ُيْهلَكُ إالَّ القَْوُم الفاِسقُون لَْم َيلَْبثُوا إالَّ َساَعةً ِمْن َنهَارٍ{أى هذه سورة، وكما قال ) ُسوَرة أنزلناها(
ولو كان . وطوَّافونَ عليكم، إمنا هم َخدَمكم: فإنه أيضاً ُمْستأَنف كقولك ىف الكالم} طَوَّافُونَ َعلَْيكُْم{وأمَّا قوله 

فنصب } َملُْعونَِني أْيَنَما ثُِقفُوا{قال نكرة ونصبه كما } وطَوَّافونَ{ألهنا معرفة ) َعليهم(َنْصباً لكانَ َصوَاباً خترُِجه َمن 
  .نكرة} ملعونني{ألن ىف اآلية قبلها ذكرهم معرفة، و 

  
َعِليمٌ  اللَُّه لَكُْم آَياِتِه َواللَُّه َوإِذَا َبلَغَ اَألطْفَالُ مِنكُمُ الُْحلَُم فَلَْيْستَأِْذنُواْ كََما اسَْتأْذَنَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم كَذاِلَك ُيَبيُِّن{ 

  }َحكِيٌم 
  

  }...وَإِذَا َبلَغَ اَألطْفَالُ ِمنكُُم الْحُلَُم فَلَْيْسَتأِْذُنواْ كََما اْسَتأْذَنَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم{: وقوله
 كََما اسْتأْذَنَ الذيَن{وقوله . ال يدخلُّن عليكم ىف هذه الساعات إال بإذنٍِ وال ىف غَري هذه السَّاعات إالَّ بإذن: يقول

  .يريد األحرار} من قبلهم
  

  )النور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

 ُمَتبَرِّجَاِت بِزِيَنٍة َوأَن َوالْقََواِعُد ِمَن النَِّسآِء الَّالَِتي الَ يَْرُجونَ نِكَاحاً فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجَناٌح أَن َيَضْعَن ثَِياَبُهنَّ غَْيَر{ 
  }وَاللَُّه َسِميٌع ِعِليٌم َيْسَتْعِففَْن خَْيٌر لَُّهنَّ 

  
  }...وَالْقََواِعُد ِمَن النَِّسآِء الَّالَِتي الَ يَْرُجونَ نِكَاحاً{: وقوله

فرّخص . وهو الَرداء} من ثياهبنَّ{و } فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجَناحٌ أَن َيَضْعَن ثَِياَبهُنَّ{ال يطمعَن ىف أن يتزوَّجن من الِكَبر 
وىف قراءة عبداهللا } َخْيٌر لَّهُنَّ{فال يضعن األردية } َوأَن َيْسَتْعِففَْن{مث قال . يد لذلك التزيُّنللكبرية أن تضعه، ال تر

  ).أن يضعن من ثياهبم(
  
ِمن ُبُيوِتكُمْ لُواْ لَّْيَس َعلَى اَألْعَمى َحَرٌج َوالَ َعلَى اَألْعَرجِ َحَرٌج َوالَ َعلَى الَْمرِيضِ حََرٌج َوالَ َعلَى أَنفُِسكُْم أَن َتأْكُ{ 

اِمكُْم أَْو ُبُيوِت َعمَّاِتكُْم أَوْ أَْو ُبُيوِت آبَآِئكُْم أَْو ُبيُوِت أُمَّهَاِتكُْم أَْو ُبُيوِت إِْخوَانِكُْم أَْو ُبُيوِت أََخوَاِتكُْم أَْو ُبُيوِت أَْعَم
حُه أَْو َصِديِقكُمْ لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن َتأْكُلُواْ َجِميعاً أَوْ أَشَْتاتاً ُبُيوِت أَخَْواِلكُْم أَْو ُبُيوِت َخاالَِتكُْم أَْو َما َملَكُْتْم مَّفَاِت

ْعِقلُونَ ُن اللَُّه لَكُُم اآلَياِت لَعَلَّكُْم َتفَإِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوتاً فََسلُِّمواْ َعلَى أَنفُِسكُْم َتِحيَّةً مِّْن ِعنِد اللَِّه ُمبَاَركَةً طَيَِّبةً كَذَِلَك ُيَبيِّ
{  

  }...لَّْيَس َعلَى اَألْعَمى حََرٌج{: وقوله
  



ُنبصر طّيب الطعام وال : إىل آخر اآلية، كانت األنصار يتنّزهونَ عن مؤاكلة األعمى واألعرج واملريض، ويقولون
نوا فكا. يبصره فنسبقه إليه، واألعرج ال يستمكن مَن القعود فينالَ ما ينال الصحيح، واملريض يضعف عن األكل

ليس َعلَى صلِة الرحم : َها هنا تقول) على(تصلح مكان ) ىف(و . ليس عليكم ىف مؤاكلتهم حرج: فنزل. يعزلوهنم
  .وإن كانت قاطعة إمث، وليس فيها إمث، ال تباىل أَيَّهما قلت

الََتأْكُلُوا {ملَّا أنزل اهللا . إىل آخر اآلية} ْمَوالَ َعلَى الَْمرِيضِ حََرٌج َوالَ َعلَى أَنفُِسكُْم أَن َتأْكُلُواْ ِمن ُبُيوِتكُ{مث قَالَ 
ترك الناُس مؤاكلة الصَّغري والكَبري ّممن أِذن اهللا ىف األكل َمَعه ومْنه، } أَموالَكُْم بينكُْم بالباِطلِ إالَّ أَنْ َتكُونَ ِتجَارَةً

أو بيوت : َمعناه) ْو َصِديِقكُمأَ(يف عيالكم أن تأكلوا منهم ومعهم إىل قوله ) يف أنفسكم(وليَس َعليكم : فقال
) مفاحته(يعىن بيوت عبيدكم وأمواهلم فذلك قوله } أَْو ُبيُوِت خَاالَِتكُْم أَْو َما َملَكُْتْم مَّفَاِتحُه{صديقكُم، وقبلَها 

و ِمفَْتح فه -وهو اإلقليد  -خزاِئنه وواحد املَفاتح َمفتح إذا أردت به املصدر وإذا كان من املفاتيح الىت يفتح هَبا 
  .ومفتاح
فإن مل يكن ىف بيِتِه أحد فليقل السَّالم َعلينا من ربِّنا، . إذا دخل َعلَى أهله فلُيَسلّم} فََسلُِّمواْ َعلَى أَنفُِسكُْم{وقوله 

ْن َتِحيَّةً مِّ{: السالم على رسول اهللا، السَّالم علينا وَعلَى خيار عباد اهللا الصاحلني، مث قال: وإذا دخل املسجد قال
هَى حتيَّةٌ من عند اهللا : ولو كانت رفعاً ا َعلَى قولَك. أى من أمر اهللا أمركم هبا تفعلون حتيَّة منه وطاعةً له} ِعنِد اللَِّه

  ).كان صواباً(

ْم َيذَْهُبواْ َحتَّى َيْستَأِْذنُوُه إِنَّ الَِّذينَ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوإِذَا كَانُواْ َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَّ{ 
لَِّمن شِئَْت ِمْنُهْم َواْسَتغِْفْر لَُهمُ اللَّهَ َيْستَأِْذنُوَنَك أُْولَاِئَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَإِذَا اسَْتأْذَنُوَك ِلبَْعضِ َشأْنِهِْم فَأْذَن 

  }ِحيمٌ إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَّ
  

  }...وَإِذَا كَاُنواْ َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ{: وقوله
كان املنافقون يشهدون اجلُُمعة مع النّىب َصلى اهللا عليه وسلم فيذكِّرهم ويعيبهم باآلياِت الىت تنزل فيهم، فيضجرون 

  .فإن خفى ألحدهم القياُم قَاَم. من ذلَك
  

  )النور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
نكُْم ِلَواذاً فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن الَّ َتْجَعلُواْ ُدَعآَء الرَُّسولِ َبْيَنكُْم كَُدَعآِء بَْعِضكُْم بَْعضاً قَْد َيْعلَُم اللَُّه الَِّذيَن يََتَسلَّلُونَ ِم{ 

  }ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 
  
  }...قَْد َيعْلَُم اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَّلُونَ ِمنكُْم{: ولهوق

لو اذا ألهنا مصدر الوَذْت، ولو كانت مصدراً ِللُذْت لكانت ِلياذاً أى لذت لَياذاً، : وإنَّما قَالُوا) َهذَا هبذا(أى يستتر 
} اْ ُدَعآَء الرَّسُولِ بَْيَنكُْم كَُدَعآِء بَْعِضكُْم َبْعضاًالَّ َتْجَعلُو{وقوله . قمت إليه قياماً، وقامتك ِقَواماً طويال: كما تقول

  .يا نىبِّ اهللا يا رسول اهللا َيا أبا القاسم: لكن وقُِّروُه فقولوا. التْدعُوُه َيا حممد كما يدعو يعضكم بعضاً: يقول
  

  املعاين الواردة يف آيات 



  )الفرقان ( سورة 

  
  }انَ َعلَى َعْبِدِه لَِيكُونَ ِللَْعالَِمَني َنِذيراً َتبَاَرَك الَِّذي نَزَّلَ الْفُْرقَ{ 
  
  :}...َتَباَرَك{: قوله

  .الربكة والتقدُّس العظمة ومها بعد سَواء. وهو ىف العربيَّة كقولك تقدَّس رَبُّنا. هو من الربكة

  }ْوال أُنزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َمَعُه َنِذيراً َوقَالُواْ مَالِ َهاذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َويَْمِشي ِفي اَألسْوَاقِ لَ{ 
  

  }...لَْوال أُنزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َمَعُه{: وقوله
  .مبنزلة َهالَّ) لوال(جواب بالفَاء ألن 

  
  }ن َتتَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً مَّْسُحوراً أَْو ُيلْقَى إِلَْيِه كَْنزٌ أَْو َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ َيأْكُلُ ِمْنَها َوقَالَ الظَّاِلُمونَ إِ{ 
  
  }...أَوْ ُيلْقَى إِلَْيِه كَْنٌز أَْو َتكُونُ{: قوله

يأكل بالياء (و ) َنأْكُلُ ِمْنَها(كقولك ىف الكالم أو هالّ ُيلقى إلْيه وقد قرئت ) لَوالَ(لُه مرفوعان على الّرّد َعلَى 
  ).والنون

  
  )الفرقان  (املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }انظُْر كَْيَف ضََرُبواْ لََك اَألْمثَالَ فََضلُّواْ فَالَ َيْسَتِطيُعونَ َسبِيالً { 
  

  }...فَالَ َيْستَِطيُعونَ َسبِيالً{: وقوله
  .ال يستطيعون ىف أمرَك حيلةً: يقول

  
  }ن َتحِْتَها اَألْنهَاُر وََيْجَعل لََّك قُصُوراً َتبَاَرَك الَِّذي إِن َشآَء َجَعلَ لََك خَْيراً مِّن ذاِلَك جَنَّاٍت َتجْرِي ِم{ 
  

  }...َتَباَرَك الَِّذي إِن َشآَء جََعلَ لََك{: وقوله
ىف معىن َجْزمِ، وقد تكون َرفعاً وهى ىف ذلكَ ) جََعلَ(و ) جََعل(جمزومةٌ مردودةٌ على } وََيْجَعل لََّك قُُصوراً{َجَزاء 

  ).ونصبها َجائز على الصَّرف(وإن رفعتها رفعاً َبّيناً فجاِئز  .جمزومةٌ ألهنا الم لِقيت الم فسكنت
  
  }إِذَا رَأَتُْهْم مِّن مَّكَاٍن َبِعيدٍ َسِمُعواْ لََها َتَغيُّظاً َوَزفِرياً { 
  



  }...تََغيُّظاً َوَزِفرياً{: وقوله
  .هو كتغيظ اآلدمّى إذا غِضب فََغلَى َصدُره وَظَهَر ىف كالمه

  
  )الفرقان ( آيات سورة  املعاين الواردة يف

  
  }َوإَذَآ أُلْقُواْ ِمنَْها َمكَاناً َضيِّقاً مُّقَرَّنَِني َدَعْواْ هَُناِلَك ثُبُوراً { 
  

  }...ثُُبوراً{: وقوله

قعدت قُُعوداً طويالً، وضربته : أال ترى أنك تقول: ألن املصادر ال ُتجمع} ثُبُوراً كثرياً{الثبور مصدر، فلذلك قال 
: وكأهنم َدعَْوا مبا فَعلوا، كما يقول الرجل. ماثََبَرك عن ذا؟ أى ما َصرفك عنه: والعرُب تقول. اً فال جتمعضرباً كثري
  .وانداَمتَاُه

  
  }لَُّهْم ِفيَها َما َيَشآُءونَ خَاِلِديَن كَانَ َعلَى َربَِّك َوْعداً مَّْسئُوالً { 
  

  }...كَانَ َعلَى َربَِّك َوْعداً مَّْسئُوالً{: وقوله
ُيريد على ألسنة رسلَك، } رَبَّنا وآتنا َما وَعْدَتَنا َعلَى ُرُسلك{وعدهم اهللا اجلّنة فَسَألوَها إيَّاه ىف الدنيا إذ قالوا : يقول

ألعطينَّك ألفاً وعداً مسئوالً أى هو واجٌب لك : وقد يكون فىالكالم أن تقول. وهو يوَم القيامة غري مسئول
  .ن مل ُيسأل كالدَّينفتسأله ألن املسئول واجب، وإ

  
 حَتَّى َنُسواْ الذِّكَْر َوكَاُنواْ قَالُواْ سُْبَحاَنَك َما كَانَ َينبَِغي لََنآ أَن نَّتَِّخذَ ِمن ُدونَِك ِمْن أَوِْلَيآَء َولَاِكن مَّتَّْعتَُهْم َوآَبآَءُهْم{ 

  }قَْوماً ُبوراً 
  

  }...آ أَن نَّتَِّخذَ ِمن ُدونَِك ِمْن أَْولَِيآَءقَالُواْ سُْبحَاَنَك َما كَانَ َينَبِغي لََن{: وقوله

ولكنَك يا رّب متَّتَعُهْم باألموال : مث قالت! ما كانَ لنا أن نعبد غَيَْرَك فكيف ندُعو إىل عبداتنا: قالت األصَْنام
بَِما {وتقرأ } ة مبا تقولونَكذَّبتكم اآلهل{: يقول} فَقَْد كَذَُّبوكُْم{فقال اهللا لآلدمينيَ . واألوالد حَتَّى َنسُوا ذكرَك

والقراء . كذّبوكم بقوهلم: ومن قرأ بالَياء قال. فمن قرأ بالتَّاء فهو كقولك كذّبَك يكذّبك) والّتاء(بالَياء } يقولون
 تكن ىف فلو مل} ِمْن ُدونَِك{بضم النون ) أن نُتََّخذَ(إال أبا جعفر املدىنّ فإنه قرأ ) َنتَِّخذَ(جمتمَعة َعلَى نصب النون ىف 

} ِمن أولَياء{قلّة َمن قرأ به قد جيوز على أن َيجَْعل االسم ىف ) شذوذه و(كَانَ وجهاً جيِّداً، وهو على ) ِمْن(األولَياء 
فىاألْسَماء ال ىف ) ِمن(وإن كَانت قد وقعت ىف موقع الفعل ب وإمنا آثرت قول اجلماعة ألن العرب إمنا ُتدخل 

ولو . ما أخذت من شىء وما عندى من شىء، وال يقولونَ ما رأيُت عبداهللا ِمن رجل: ناألخبار؛ أال ترى أهنم يقولو
  .وهو مذهب أىب جعفر املدىنّ. أرادوا ما رأيت من رجل عبدَاهللا فجعلوا عبدَاهللا هو الفعل جَاز ذلَك

منازهلم ُبوراً أى ال شىء أصْبحت : تقول. والبور مصدر واحد ومجع؛ والباِئر الذى ال شىء فيه} قَْوماً ُبوراً{وقوله 



  .رجل ُبور وقوم ُبور: ويقال. فكذلك أَْعمَال الكفار باطل. فيها
  

  )الفرقان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
َنا بَْعَضكُْم ِلبَْعضٍ ِفْتَنةً َوَمآ أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الْمُْرَسِلَني إِالَّ إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفي اَألْسوَاقِ َوَجَعلْ{ 

  }أََتْصبُِرونَ َوكَانَ َربَُّك َبصِرياً 
  

  }...إِالَّ إِنَُّهمْ لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم{: وقوله

ما بعثت إلْيك من الناس إال َمن إنه : صلة السم متروك اكتفى مبن املرَسلَني منه؛ كقيلك ىف الكالم) ليأكلون(
واهللا  -معناه } وَما ِمنَّا إال لَُه َمقَام َمْعلوٌم{وجَاَز ضمريَها كما قَالَ . صلة لَمن) ه ليطيَعَكإن(ليطيُعَك، أال ترى أن 

ما منكم إال َمن يردَها، ولو مل تكن الالم َجوَاباً إلنَّ } َوإِن مِْنكُمْ إِالَّ وَارُِدهَا{إال َمْن له َمقام وكذلك قوله  -أْعلَُم 
  .، ألهنا مبتدأة، إذْ كانت صلةًكاَنْت إنَّ َمكُسورةً أيضاً

ملن هو دونه  -قد أسْلم َهذَا ِمْن قبلى : كان الشريف من قريشٍ يقول} َوَجَعلَْنا َبْعَضكُمْ ِلَبْعضٍ ِفْتَنةً أََتْصبُِرونَ{وقوله
هو هذا الذى : الفّراء يقول قال} أََتصْبُِرونَ{قال اهللا. أَفَأُسلم بَْعده فتكونَ له السَّابقة؛ فذلك افتتان بَْعضهم بَِبْعضٍ -

  .ترونَ
  
  } ِفي أَنفُِسهِْم َوَعَتْوا ُعتُّواً كَبِرياً َوقَالَ الَِّذيَن الَ يَْرُجونَ ِلقَآَءَنا لَْوالَ أُنْزِلَ َعلَْيَنا الَْمالَِئكَةُ أَْو َنَرى َربََّنا لَقَِد اْسَتكَْبُرواْ{ 
  

  }...الَ َيْرُجونَ ِلقَآءََنا{: وقوله
َما لَكُْم الَ {من ذلَك قوله . يضعونَ الرجاء ىف موضع اخلوف إذا كان معه جحٌد: ن لقاءنا وهى لغة ِتهاميّةال خيافو

  :وأنشدىن بعضهم. أى ال ختافون له عظمةً} َتْرُجونَ ِهللا وقاراً
  أَسْبعةً القَْت َمعاً أم َواِحداً* ال ترجتى حَني تالقى الذائدا 

  :آلخر وقال. ال ختاف وال تباىل: يريد
  َوَحالفََها ىف بيِت نُوب َعَواِملِ* إذا لسعته النحل مل يَْرُج لَْسَعَها 

  .والنُوب ذكر النحل: أَْوب وأُوب من الرجوع قال الفراء: ويقال. َنْوب وُنوب:يقال

فََمْن } َشدُّ على الرمحن ِعِتيّاًأيُُّهْم أَ{وقال ىف مرمي . جاء الُعتوُّ بالواو ألنه مصدر مصّرح} َوَعَتْوا ُعُتّواً كَبِرياً{وقوله 
وَجاز أن . عات وُعِتّى فلّما َجَمُعوا ُبىن َجْمعهم على واحدهم: ومن جعله بالَياء قال. َجَعلَُه بالواو كان مصدراً حمضا

وقعدت  قاعد وقوم قعود،: أال ترى أَهنم يقولون: يكون املصدر بالَياء أيضاً ألن املْصدر واألمساء تّتفق ىف َهذا املعىن
  .فلّما استويا َها ُهَنا فىالقُُعود مل يبالوا أن يستويا ىف الُعتو والعّىت. قعوداً

  
  }َيْوَم َيَرْونَ الَْمالَِئكَةَ الَ ُبْشَرى َيْومَِئٍذ لِّلُْمْجرِِمَني َوَيقُولُونَ ِحجْراً مَّْحجُوراً { 
  



  }...ٍذَيْوَم َيَرْونَ الَْمالَِئكَةَ الَ ُبْشَرى َيْوَمِئ{: وقوله
فإذا ألقيت . أمَّا اليوَم فالَ َمال: ولكنك مضمر للفاء؛ كقيلَك ىف الكالم. اليوم ليَس بصلة للبشرى فيكونَ نصُبه هَبا

. مل جيز) عندنا(عندنا ال مال إن أردت ال مال عندنا فقّدمت : ومثله ىف الكالم. الْفَاء فأنت مضِمر ملثل اليوم بعد ال
ال : كََما تقول) يا هذا(زيدا ال ضارَِب : صلح؛ أال ترى أنََّك ال تقول) ال َمال(بعد  ثانية) عندنا(وإن أضمرت 
  .ضارَِب َزيداً

َحَجر التاجر : احلرام، كما تقول: واِحلْجُر. حََراماً حمّرماً أن يكون هلم البشرى} َوَيقُولُونَ ِحجْراً مَّْحُجوراً{: وقوله
  : بعضهموأنشدىن. َعلَى غُالمه، وحجر َعلَى أهله

  ولَِمثْلُها ُيلْقى إِلْيِه احملجَُر* فهممُت أن ألقى إليَها َمْحجَراً 
  .أَلْقى وإلْقى من لقِيت أى ِمثلُها ُيركُب منه احملّرم: قال الفراء

  )الفرقان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }نثُوراً َوقَِدْمَنآ إِلَى َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَبآًء مَّ{ 
  

  }...َوقَِدمَْنآ إِلَى َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ{: وقوله

أى باِطال، واهلباء ممدود غري مهموزٍ فىاألصل يصغر ُهَبىٌّ كما يصغر } فََجَعلَْناُه هََبآًء مَّنثُوراً{: َعَمْدنا بفتح العني
مثل ُجفَيع ويقاس على هذين كلُّ . فَْىءوُجفَاء الوادى مهموز فىاألْصل إن صّغرته قلت هذا ُج. الِكساء كَُسّى

  .ممدود من اهلمز ومن الَياء ومن الواو
  
  }أَْصَحاُب الَْجنَِّة َيْومَِئٍذ َخْيٌر مُّْسَتقَّراً َوأَْحَسُن َمِقيالً { 
  

  }...أَْصحَاُب الَْجنَّةِ َيْوَمِئذٍ َخْيٌر مُّْستَقَّراً وَأَْحَسُن َمقِيالً{: وقوله
ثني ُيَرون أنه يفرغ من ِحَساب الناس ىف نصف ذلك اليوم فيِقيل أهلُ اجلنَّة ىف اجلّنة وأهل النار ىف بعض احملدِّ: قال
: وأهل الكالم إذا اجتمع هلم أمحق وَعاقل مل يستجيزوا أن يقولوا} خَْيٌر مُّْسَتقَّراً َوأَْحَسُن َمِقيالً{فذلَك قوله . النار

. هذا أعقل الرجلني إال لَعاقلَني تفّضل أحدمها على صَاحبه: ، َوَيقولون ال نقولَهذا أمحُق الرَّجلني وال أعقل الرجلني
فجعل أهل اجلنة خرياً ُمستقراً ِمْن أْهل النَارِ، ولْيَس ىف مستقّر أهلِ النار شىء } َخْيٌر مُّْستَقَرّاً{وقد َسمعت قول اهللا 

  .مَن اخلري فاعرف ذلك من َخطَائهم
  
  }لسََّمآُء بِالَْغَمامِ َونُزِّلَ الَْمالَِئكَةُ َتنزِيالً َوَيْوَم َتَشقَُّق ا{ 
  

  }...َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّمآُء بِالَْغَمامِ{: وقوله
بتخفيف الشني فمْن قََرأ َتشَّقَّق أراد تتشقق ) َتَشقَُّق السََّماُء(بالتشديد وقَرأها األعمش وعَاصم } َتشَّقَُّق{ويقرأ 

عن (تشقُّق السماء  -فيما ذكروا  -ومعناه } ال َيسَّّمعون إىل املأل األعلى{دغم كما قال بتشديد الشني والقاف فأ
رميت عن : ألنَّ الَعَرب تقول) مبعىن واحد(األبيض مث تنزل فيه املالئكة وَعلَى وعن والَياء ىف هذا املوضع ) الغمام



  .القَوس وبالقوس وَعلَى القوس، يراد به معًنى واحٌد
  

  )الفرقان ( واردة يف آيات سورة املعاين ال

  }لَّقَدْ أََضلَّنِي َعنِ الذِّكْرِ َبْعَد إِذْ َجآَءنِي َوكَانَ الشَّْيطَانُ ِلإلِْنَساِن َخذُوالً { 
  

  }...لَّقَْد أََضلَّنِي َعنِ الذِّكْرِ{: وقوله
  .فيِه قوالن، القرآن: النّىب ويقال: يقال

  
  }قَْوِمي اتََّخذُواْ َهاذَا الْقُْرآنَ َمْهجُوراً َوقَالَ الرَّسُولُ ياَربِّ إِنَّ { 
  

  }...َوقَالَ الرَُّسولُ ياَربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُواْ َهاذَا الْقُْرآنَ مَْهُجوراً{: وقوله
  .ىف منامه إذا َهذَى أو َردَّد الكلمة) َهَجر الرجل(إهنم َجَعلُوه كاهلَذَيان والعرب تقول : ويقال. َمْتُروكاً

  
  }...َوكَذَِلكَ َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُّواً{: ولهوق

َجَعلنا بعض أّمة كل نّىب أشدَّ عليه مْن َبعض وكان الشديَد العدواة للنّىب َصلى اهللا علَْيه وَسلم أبو جَهل بنُ : يقول
  .ِهَشامٍ

  
  )الفرقان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }الَ نُزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً كَذَِلَك ِلُنثَبِّتَ بِِه فَُؤاَدَك َوَرتَّلَْناُه َتْرتِيالً َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَْو{ 
  

  }...لَْوالَ نُزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً وَاِحَدةً كَذَِلَك{: وقوله
َوَرتَّلَْناهُ {قال اهللا . ما أُنزِلت التوراة على موسىأى َهالّ أنزل عليه القرآن مجلةً، ك. إهنا من قول املشركَني: يقال
} َوَرتَّلَْناُه تَْرتِيالً{كان يُنزِّل اآلية واآليتني فمكان َبْيَن نزول أوله َوآخرِه عشرون سنة . لنثّبت به فؤداَك} َتْرتِيالً

كَذلك أنزلناه يا : قال اهللا) َواِحدَةً مجلةً(من قول اهللا، انقطع الكالم من ِقيلهم ) كذلك(إن : ويقال. نزَّلناه تنزيالً
  .حممَّد متفرقاً لنثبِّت به فؤادَك

  
  }َوالَ يَأُْتوَنَك بِمَثَلٍ إِالَّ جِئْنَاَك بِالَْحقِّ وَأَْحَسَن تَفِْسرياً { 
  

  }...وَأَْحَسَن تَفِْسرياً{: وقوله
  .الكالم والنصبىف معىن } أصحاُب اجلنَّة يْومَِئٍذ وأْحَسُن َمقِيالً{مبنزلة قوله 



  }فَقُلَْنا اذَْهَبآ إِلَى الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُواْ بِآيَاِتَنا فََدمَّْرَناُهْم َتدِْمرياً { 
  

  }...فَقُلَْنا اذْهََبآ{: وقوله
ا اللؤلؤُ َيخُرُج مِْنُهَم{، ومبنزلة قوله }َنِسيا حُوَتُهمَا{وإمنا أُمر موَسى وحده بالذهاب ىف املعىن، وهذا مبنزله قوله 

  .وإمنا خيرج من أحدمها وقد فُسِّر شأنه} واملَْرجان
  

  )الفرقان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }اباً أَِليماً َوقَْوَم ُنوحٍ لَّمَّا كَذَُّبواْ الرُُّسلَ أَغَْرقَْناُهْم َوَجَعلَْناُهْم ِللنَّاسِ آَيةً َوأَعَْتدَْنا ِللظَّاِلِمَني َعذَ{ 
  

  }...قَْوَم ُنوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرُُّسلَ أَغَْرقَْناُهْمَو{: وقوله
  .نصبتهم بأغرقناهم وإن شئت بالَتدمري املذكور قبلهم

  
  }َوَعاداً َوثَُموَداْ وَأَْصَحابَ الرَّسِّ َوقُُروناً َبْيَن ذَِلَك كَِثرياً { 
  

  }...َوَعاداً َوثَُموَداْ َوأَْصحَاَب الرَّسِّ َوقُُروناً{: وقوله
  .إن الرّس بئر: منصوبُون بالتدمري قال الفراء يقال

  
  }َوكُالًّ َضرَْبَنا لَُه اَألْمثَالَ َوكُالًّ َتبَّرَْنا َتْتبِرياً { 
  

  }...وَكُالًّ َتبَّْرَنا َتْتبِرياً{: وقوله
  .أهلكناهم وأبدناهم إبادةً

  
  )الفرقان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }اتََّخذَ اهلُه َهَواُه أَفَأَنَت َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيالً أََرأَْيَت َمنِ { 
  

  }...أَرَأَْيَت َمنِ اتََّخذَ اهلُه َهوَاُه{: وقوله
  .}اتََّخذَ اهلُه َهَواُه{كَان أحدهم ميرُّ بالشىء احلََسن من احلجارة فيعُبده فذلك قوله 

  
  }َشآَء لََجَعلَُه َساكِناً ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّْمَس َعلَْيِه َدلِيالً  أَلَْم َترَ إِلَى رَبَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ َولَْو{ 
  

  }...كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ{: وقوله



ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّْمَس {وقوله . يقول دائماً} َولَْو َشآَء لََجَعلَُه َساِكناً{وقوله . ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس
  .ذا كان ىف مَْوضعٍ ب مشٌس كان فيه قبلَ ذلَك ِظلّ، فُجعلت الشمس َدليالً َعلَى الظلّإ: يقول} َعلَْيِه َدِليالً

  
  }ثُمَّ قََبْضَناُه إِلَيَْنا قَْبضاً َيِسرياً { 
  

  }...ثُمَّ قََبضَْناُه إِلَْيَنا قَْبضاً َيسِرياً{: وقوله
  .نا خفّياهّي: يعىن الظلّ إذا حلقته الشمس قُبض الظلُّ قْبضاً َيسِرياً، يقول

  
  )الفرقان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوُهَو الَِّذي أَْرَسلَ الرِّيَاَح ُبْشَرى َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه وَأَنزَلَْنا ِمَن السََّمآِء َمآًء طَُهوراً { 
  

  }...َوُهَو الَِّذي أَْرَسلَ الرَِّياحَ ُبشَْرى{: وقوله
منهما حرفان ىف قراءتنا، وحرف ىف النحل وليَس ىف قراءتنا، َمكَان قوله . ة مواضعثالث) الرياح(قرأ أصحاب عبداهللا 

وكَانَ عَاصم } الرياح ُمَبشِّراٍت{واآلخر ىف الروم . َوَهذَا وَاِحٌد يعىن الذى ىف القرقان} والنجوم ُمَسخرات بأمره{
لقراء ىف الرمحة فمنهم من قرأ الرّيح ومنهم وقد اختلف ا. يقرأ ما كانَ من رمحِة الريح وما كان مْن عذاب قرأه ريح

من قرأ الرياح ومل خيتلفوا ىف العذاب بالريح ونَُرى أهنم اختارُوا الرياح للرمحة ألن رياح الرَّْحَمة تكون من الصََّبا 
ور ال تكاد ُتلِْقح واجلَُنوب والشَّمال من الثالث املعروفة؛ وأكثر ما تأتى بالعذاب وما ال مطر فيه الدَُّبورُ ألن الدَُّب

  .فسّميت رحياً موّحدةً ألهنا ال تدور كما تدور اللواقح

حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قالَ حدثنا الفرَّاء قال َحدثىن قَيس بن الربيع عن أىب إسحاق عن األْسَود بن يزيد 
حدثنا أبو العباس ) ُبشراً(وقرأ عاصم ) ُنْشراً(و ) ُنشُراً(وقد قرأت القراء ) َنشْراً(ومسروق بن األجدع أهنما قرءا 

كأنه بشرية ) ُبشُراً(قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حّدثىن قَْيس عن أىب إْسَحاق عن أىب عبدالرمحن أنه قرأ 
  .وُبشُر

  
  } لُِّنحْيَِي بِِه َبلَْدةً مَّْيتاً وَُنْسِقَيُه ِممَّا َخلَقَْنآ أَْنَعاماً وَأَنَاِسيَّ كَثِرياً{ 
  

  }...وَأَنَاِسيَّ كَثِرياً{: وقوله
واَحدهم إْنِسّى وإن شئت َجعلته إنساناً مث َجَمعته أناسّى فتكون الَياء عوضاً من النون واإلنسان فىاألْصل إْنِسَيان 

فخفّفوا الَياء ) اًأناسَى كثري(أناِسني فهو بيِّن مثل ُبستاٍن وَبساِتَني، وإذا قالوا : وإذا قالوا. ألن العرب تصّغره أُنيسيان
أسقطوا الَياء الىت تكون فيَما َبْيَن عني الفعل والمه مثل قراِقري وقراقر، ويبّين جواز أناَسى بالتخفيف قول العرب 

  .أناِسَيةٌ كثرية ومل َنْسمعه ىف القراءة
  
  }جََعلَ َبيَْنُهَما َبْرَزخاً َوِحجْراً مَّْحجُوراً َوُهَو الَِّذي َمَرجَ الَْبحَْرْينِ َهاذَا َعذٌْب فَُراٌت َوهَاذَا ِملْحٌ أُجَاٌج َو{ 



  
  }...َوجََعلَ بَْيَنُهَما بَْرَزخاً{: وقوله
  .احلاجز، جََعل بيَنهَما حاجزاً لئالَ تغلب امللوحةُ العذوبةَ: الربزخ
  .حراماً ُمحّرماً أن يغلب أَحُدمها َصاِحبه) من ذَِلَك أى(} َوِحجْراً مَّْحجُوراً{: وقوله

  
  )الفرقان ( ملعاين الواردة يف آيات سورة ا

  
  }َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َينفَعُُهْم َوالَ َيُضرُُّهْم َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهِرياً { 
  

  }...َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهِرياً{: وقوله
  .املُظاِهر املَُعاوِنُ؛ والظهري الَْعْون

  }إِذَا ِقيلَ لَُهُم اْسُجُدواْ ِللرَّْحَمنِ قَالُواْ َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجُد ِلَما َتأْمُُرَنا َوَزادَُهْم ُنفُوراً َو{ 
  

  }...قَالُواْ َوَما الرَّْحَمُن{: وقوله
ُمَسْيلمةَ الكّذَّاب، فأنزل ما نعرف الّرمحن إالّ الذى باليمامة، يعنون : ذكُروا أنَّ ُمسيلمةَ كان يقال له الرمحن، فقَالُوا

  .}قُلْ اْدعُوا اَهللا أوِ اْدعُوا الرمحَن أيَّامَّا َتْدُعوا فَلَُه األْسَماُء احلُْسَنى{اهللا 
) ُمَسْيلمةَ أيضا(ومن قرأ بالَتاء جَاز أن يريد : فمن قرأ بالَياء أراد ُمَسْيلمةَ} وتأمرنا{و } أََنْسُجُد ِلَما َيأْمُُرنَا{: وقوله
قُلْ {) وهو مبنزلة قوله(ن لألمر أَنْسُجُد ألمركَ إيانا ومن قرأ بالّتاء والَياء يراد به حممد صَلى اهللا عليه وسلم ويكو

  .واملعىن حملمد صلى اهللا عليه وسلم} وَسُيغلبونَ{و } للذين كَفَُروا َسُتْغلَُبونَ وحتشرون
  
  }َعلَ ِفيَها سَِراجاً َوقََمراً مُّنِرياً َتبَاَرَك الَِّذي َجَعلَ ِفي السََّمآِء ُبرُوجاً َوَج{ 
  

  }...َوجََعلَ ِفيَها ُسُرجاً{: وقوله
قال حدَّثىن ُهشَيم عن ُمغرية عن ] الفّراء[َحدِّثنا أُبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا } ِسرَاجاً{قراءة العوام 

ذهب إىل الشمس وهو وجه َحَسن؛ } راجاًس{وكذلَك قراءة أصحاب عبداهللا فمن قرأ ). سُُرجاً(إبراهيم أنه قرأ 
ذهب إلىاملَصابيح إِذا كانت ُيهتدى هبا، جعلها كالُسُرج } سُُرجاً{وَمن قال } َوجََعلَ الشَّْمَس ِسرَاجاً{ألنه قد قال 

  }اِملْصَباُح ِفى ُزجَاجٍَة{واملْصباح كالسراج ىف كالم العرب ا وقد قال اهللا 
  

  )الفرقان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوُهَو الَِّذي جََعلَ اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر ِخلْفَةً لَِّمْن أََراَد أَن َيذَّكََّر أَوْ أََراَد ُشكُوراً { 
  



  }...جََعلَ اللَّْيلَ وَالنََّهاَر ِخلْفَةً{: وقوله
  :يذهب هذا وجيىء َهذَا، وقالَ زُهري ىف ذلك

  وأطالؤَها َيْنَهْضَن من كل َمْجثَم* بِها الِعُني واآلرام يَْمِشني ِخلفَةً 
وقد ذُكر أن قوله . خمتِلفاٍت ىف أهنا ضربان ىف ألواهنا َوَهيئتها، وتكون خلفة ىف مشيَتها: خلفةً: فمعىن قول زهري

  .أى من فاته عمل من الليل استدركه بالنهار فَجَعل هذا َخلَفا ِمْن َهذا} ِخلْفَةً لَِّمْن أََراَد{
حّجة ملن شدَّد وقراءة أْصحَاب عبداهللا ومحزة وكثريٍ من ) يتذكَّر(وهى ىف قراءة أَُبّى } أََرادَ أَن َيذَّكََّر لَِّمْن{: وقوله

وىف حرف } واذكُُروا ما ِفيِه{بالتخفيف، وَيذْكُر ويتذكر يأتيان مبعىن واحٍد، وىف قراءتنا ) ِلَمْن أَراَد أنْ َيذْكُر(الناس 
  ).يهوَتذكَّرُوا ما ف(عبداهللا 

  
  }َوِعَباُد الرَّْحَماِن الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى اَألْرضِ َهْوناً َوإِذَا َخاطََبُهُم اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً { 
  

  }...َعلَى اَألْرضِ َهْوناً{: وقوله
عكرمة وَمجاِهٍد ىف  َحدَّثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال َحدِّثىن شَرِيك عن َجابر اجلُْعفّى عن

  .بالّسكينة والوقار: قال} االَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى اَألْرضِ َهوْناً{قوله 
كان أهل مكَّة إذا َسبُّوا املْسلمَني َردُّوا عليهم َرّداً مجيالً قبل أن يؤمروا } َوإِذَا خَاطَبَُهُم اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً{وقوله 
  .بقتاهلم

  
  }يِبِيُتونَ ِلَربِّهِْم ُسجَّداً َوِقَياماً  َوالَِّذيَن{ 
  

  }...وَالَِّذيَن يِبِيُتونَ ِلرَبِّهِْم ُسجَّداً َوِقَياماً{ : وقوله
وذكروا أنَُّهَما الركعتان . جاء ىف التفسري أنّ َمن قََرأ شيئاً مَن القرآن ىف َصالَة وإن قلّت، فقد بات َساجداً وقائماً

  .ركعتان بعد املغرب وَبعد الِعشاء
  

  )الفرقان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا اصْرِْف َعنَّا َعذَابَ َجهَنََّم إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراماً { 
  

  }...إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراماً{: وقوله

َساء إذا كانَ مولَعاً هبنَّ، وإىن بك ملغرٌم إذا مل تصرب عن الرجل إن فالناً ملُْغَرم بالنِّ: والعرب تقول. يقول ُملّحا دائماً
  .وُنَرى أن الغرمي إمنا سُّمى غرميا ألنَّه َيطلب َحقه ويُِلّح حىت يقبضه

  
  }َوالَِّذيَن إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ ُيْسرِفُواْ َولَمْ َيقُْترُواْ َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواماً { 



  
  }...إِذَآ أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ وَلَْم َيقُْتُرواْ وَالَِّذيَن{: وقوله

وهى من قََترت؛ كقول ) وَلَْم َيقِْترُوا(وقرأ احلسَن . من أقترت) ومل ُيقِْتروا(قرأ أبو عبدالرمحن وعاصم . بكسر التاء
َوَمْعنَاه } يعكُفونَ{و } يَْعِكفُونَ{ و} َيعُْرُشونَ{و} َيعرُِشونَ{واختالفهما كاختالف قوله . َمْن قرأ َيقُْتروا بضم الياء

) يكون ذلك االسم من اإلنفاق(ففى نصب القوام وجهان إن شئت نصبت القوام بضمري اسمٍ ىف كان } مل ُيْسرِفُواْ{
ىف ) بني(وإن شئت َجَعلَْت . عدالً بَني ذلك أى بَني اإلسراف اإلقتار: كقولك} قََواماً َبْيَن ذَِلَك{أى وكان االنفاق 

كان } وكان بَني ذلك{أقلُّ من هذا كان كافياً لك، وجتَعل : كان دونَ ّهذَا كافياً لك، تريد: معىن رفعٍ؛ كما تقول
أنت : ويقال. إهنا حلسنة القََوام ىف اعتداهلا: ويقال للمرأة. والقَوام قََوام الشىء بني الشيئني. الوَسطُ من ذلَك قََواماً

  .هم وشأهنم وِقَيام وِقَيٌم وقَيٌِّم ىف معىن ِقَوامٍِقَوام أهِلك أى بك َيقوم أمُر
  
يَْزُنونَ َوَمن َيفَْعلْ ذاِلكَ َيلَْق  َوالَِّذيَن الَ َيْدُعونَ َمَع اللَِّه اهلا آَخَر َوالَ َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحقِّ َوالَ{ 

  }َيْوَم الِْقياَمِة وََيْخلُْد ِفيِه ُمَهاناً  ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب* أَثَاماً 
  

  }...َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك َيلَْق أَثَاماً{: وقوله
  }...ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب َيْوَم الِْقياَمِة{

فْعالً وذلك أن كُلّ جمزوم فسَّرته ومل يكن . والوجه اجلزم. َوَرفَعه عَاصم بن أىب النَُّجود) يضاعف(قرأت القراء جبزم 
مث } َوَمن َيفَْعلْ ذاِلَك َيلَْق أَثَاماً{فأّما املفسِّر للمجزوم فقوله . ملَا قَْبلَُه فالوجه فيه اجلزم، وما كان فعالً ملا قَبلَُه َرفَْعته

ال ترى أنك إن تكلِّمىن ُتوِصىن باخلري والبِّر أقبلْ منك؛ أ: ومثله ىف الكالم} ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب{فسر األثام، فقال 
ولو كان الثاىن ِفْعال لألّول لرفعته، كقولك إن تأتنا تطلُب . فسَّرت الكالم بالبِّر ومل يكن فعالً له، فلذلك َجَزمت

  .إن تأتنا طالباً للخري جتده: فعالً لالتياِن ب كقيلَك) تطُلب(اخلري جتْده؛ أال َتَرى أنك ِجتد 
  :قال الشاعر

  جتد خري نار عندَها َخْيُر موقد* ْوِء َنارِه َمىت تأِْتِه تَْعُشو إىل َََض
إن تأتنا نكرْمك : ألنه أراد االسْتئناَف كما تقول) ُيضاعف له(ورفع عاصم . مىت تأته عاشياً: ألنه أراد) َتْعشو(فرفع 

  .نعطيك كلّ ما تريد، ال على اجلزاء
  

  )الفرقان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َهُدونَ الزُّوَر َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّوا ِكراماً َوالَِّذيَن الَ َيْش{ 
  

  }...وَالَِّذيَن الَ َيْشَهُدونَ الزُّوَر{: وقوله
  .ال حيضرون َجمالَس الكذب واملعاِصى: يقول

ذُِكر أهنم } كِراماً بِاللَّْغوِ َمرُّوا{وقوله . ألهنا زُور وكذب؛ إذْ كانت لغري اهللا) أعياد املشركَني ال يشهدوَنها(ويقال 
  .فذلك مرورهم به. كانوا إذا أَجروا ذكر النساء كََنوا عن قبيح الكالم فيهنَّ



  
  }َوالَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُواْ بِآيَاِت َربِّهِْم لَْم َيِخرُّواْ َعلَْيَها ُصّماً َوُعْمَياناً { 
  

  }...لَْم َيِخرُّواْ َعلَْيَها ُصّماً َوُعْمَياناً{: وقوله
: ومسعُت العرَب تقول. فذلك اخلرور. إذا ُتلى عليهم القرآن لَْم يقعدوا على حاهلم األوىل كأهنم مل َيْسَمُعوه: ليقا

  .قََعَد يشتمىن، وأقبل يشتمىن
  :وأنشدىن بعض العرب

  وال الوشاَحان وال اِجللبَاُب* ال ُيقنع اجلاريةَ اِخلَضاُب 
  اهلَُن لَُه لُعَاُبَوَيقُْعَد * من دون أن تلِتقَى األركَاُب 

  .َيصُري: ويقعد كقولك. َركَب: يقال ملوضع املذاكري: قال الفّراء
  
  }َماماً َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزوَاجَِنا وَذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إِ{ 
  

  }...وَذُرِّيَّاِتنَا{: وقوله
قُرَّةُ {كان صََواباً كََما قالت } َعْينٍ{: ولو قيل} قُرَّةَ أَْعُينٍ{وقوله } وذُرِّيَّاتَِنا{واألكثر ) َوذُرِّيَِّتنَا(اب عبداهللا قرأ أصح

ألنه ِفْعلٌ والِفْعل ال } قُرَّة أعني{والوجه التقليل . قُرَّاِت أَْعُين ألهنم كثري كانَ َصوَاباً: ولو قرئت} َعْينٍ ِلى َولََك
والقُرَّةُ . فلم جيمعُه وهو كثٌري} ال َتْدُعوا الَيْوَم ثُبُوراً وَاِحداً واْدعُوا ثُبُوراً كَثِرياً{أالَ َترى أنه قالَ ) َيكَاُد جيمُع(

  .قَرَّت عيُنَك قُرّةً: تقول. َمْصَدٌر
أْصحاب ُمحمد أِئمَّةُ الناسِ وإماُم الناسِ : أِئمَّةً وهو واحٌد جيوز ىف الكالم أن تقول: ومل يقل} ِللُْمتَِّقَني إَِماماً{وقوله 

اجعلنا نقتِدى مبن قبلنا حىت : وقال جماهد. اجعنا أِئّمةً ُيقَْتَدى بنا: لالثنني َوَمْعَناه} إنَّا َرسُولُ َربِّ العاملَني{كََما قَالَ 
  .َيقْتدى بَنا َمن بعدنا

  
  )الفرقان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ بَِما صََبُرواْ َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً َوَسالَماً أُوْلَاِئ{ 
  

  }...َوَيلْقَْونَ{: وقوله
كانت بالَباء ىف } ُيلقَّونَ{أَْعَجُب إىلَّ؛ ألنَّ القراءة لو كانت َعلَى } َيلْقَوْنَ{كل قد قُرَئ به و } ُيلَقَّْونَ ِفيَها{و 

أخذت باخلطام : وهو صَواب ُيلَقَّونه ويلَقَّونَ به كما تقول. فالن ُيَتلقّى بالسَّالم وباخلري: لالعربيَّة؛ ألنك تقو
  .وأخذته

  }قُلْ َما َيْعَبأُ بِكُمْ رَبِّي لَْوالَ دَُعآُؤكُْم فَقَْد كَذَّبُْتْم فََسْوَف َيكُونُ لَِزاماً { 
  



  }...َما يَْعَبأُ بِكُْم َربِّي{: وقوله
} فَقَْد كَذَّْبُتْم فَسَْوَف َيكُونُ ِلَزاماً{لوال دعاؤه إياكم إىل اإلسالم } لَْوالَ ُدَعآُؤكُْم{أى َما َيصنع بكم َما اْستفهام 

وإنْ كَانَ ذَا (امساً إن شئت كان َمْجُهوالً فيكون مبنزله قوله ىف قراءة أَُبّى ) يكون(نصَبْت اللزام ألنك أضمرت ىف 
والرفع فيه َجائز لو . فَ يكون تكذيبكم عذاباً الزِماً ذكر أنه ما نزل هبم بوم َبْدرٍوإن شئَت جعلت فَسْو) ُعْسَرٍة
  .وأنشد. َدَراِك َوَنظَارِ: ألضربنََّك ضَْرَبةً تكونُ لََزامِ يا َهذَا، ختفض كََما َتقُولُ: وقد تقول العَرب. أتى

  َزامَِحىت املماِت تكونُ ِمْنكَ لَ* ال زلَت ُمحتِمالً علّى ضغيَنةً 
  .أنشدناهُ ىف املَصاِدرِ: قال
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الشعراء ( سورة 

  
  }لََعلََّك بَاِخٌع نَّفَْسكَ أَالَّ َيكُونُواْ ُمْؤِمنَِني { 
  
  }...َباِخعٌ نَّفَْسَك{: قوله

فلّما . يؤمنوا فأنَت قاتل نفسكإن مل : نصب ألهنا جزاء، كأنك قلت) أن(موضع } أَالَّ َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني{قاتل نفسكَ 
ولو كانت جمزومةً . آتيَك إىل تَأتنِى: ولو مل يكن مَاضياً لقلت. كما تقول أتيتك أَنْ أتيتىن) أن(كان ماِضياً نصبَت 

قوله و. }إن َصدُّوكم{و } َوالَ ْجيرَِمّنكم شََنآنُ قَْوم أَنْ َصدُّوكُم{ومثله قول اهللا . فيها كَانَ صواباً) إن(وكسْرَت 
َوجَهان } أن كنتم{َو } أَفََنضْرُِب َعْنكُُم الذكرَ َصفْحاً إنْ كُْنُتم{وكذلك } إِنْ َتِضلّ{و } من الشهَداِء أَن َتِضلّ{

  .َجيَِّدان
  
  }إِن نََّشأْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِْم مَِّن السََّمآِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهمْ لََها خَاِضِعنيَ { 
  

  }...أْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِْم مَِّن السََّمآِء آَيةًإِن نََّش{: وقوله

أن تعطف َعلَى َمجزوم اجملَزاء بِفََعلَ؛ ألنّ اجلزاء : وذلك صواب} ننزل{كَما قَالَ ) فَتظللّ(ومل يقل } فظلَّت{مث قال 
رَك واملعَنى إن زرتىن زرتَك وإن تزْرىن أز: يصلح ىف موضع فَعل يفعل، وىف موضع يفَعل فعل، أال ترى أنك تقول

تبارَك الذى إن شاء جََعل لكَ َخريا من {َمردودةً على يفَعل، وكذلك قوله } فظلّت{فلذلك َصلح قوله . َواحٌد
وكذلك َجواب ) ُننَزِّل(َعلَى ) فظَلَّت(فَردَّ يفَعل َعلَى وهو مبنزلة رّده } وَيْجَعلْ لك قُصوراً{مث قال } ذلَك َجّنات

وَأَْحَسُن الكالم أن جتَعل َجواب ). إنْ قمت أقم، وإِن تقم قمت: (َعل، وفََعل بيفعل كقولكاجلزاِء ُيلقَى َيفْعل بفَ
وكذلك إن َتجَْرت رحبتَ . إن تَْتُجْر ربِحَت: إن َتْتُجْر تَْرَبْح، أَْحَسُن ِمن أن تقول: يفعل مبثلها، وفََعل مبثلَها؛ كَقولك

فقال } َمْن كَانَ يُرِيُد احلََياةَ الدُّْنَيا وزينََتها ُنَوفِّ إليهم{قال اهللا . ائَزانومها َج. إن َتجَرَت ترَبْح: أحسُن ِمن أن تقول
  :وقال الشاعر. وهى جواب لَكانَ} ُنَوّف{



  مىن وما َيَسَمُعوا من صَاحلٍ َدفَُنوا* إن َيسَمُعوا ُسبَّة طاُروا هَبا فََرحاً 
  ).إن يسمعو ُسبَّة على مثال غيَّة: (فََردَّ اجلَوَاَب َبفَعل وقبله يفَعلُ قال الفراء

وىف ذلك ُوجُوه كلّها : خاِضعَةً: كيف مل يقل: والفْعل لألعناق فيقول القاِئل} فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضعَِني{: وقوله
ظلَّت رءوسهم : قوِلَكفكانت األعَناق َها ُهَنا مبنزلة . الرجَال الكُبَراء: أّوهلَا أن ُمجاِهداً َجَعلَ األعناق. َصوَاب

رأيُت الناَس إىل : والوجه اآلخر أن جتَعلَ األعناق الطوائِف، كما تقول. ُرُءوُس القوم وكرباؤهم هلا خَاِضِعَني لآلية
فُالٍن ُعنقاً َواِحَدةً فتجَعل األعناق الطّواِئف الُعَصَب وَأَحبُّ إيلّ ِمْن هذين الوجهني ىف الَعربّيِة أن األعناق إذا 

  :للرجال كما قال الشاعر) خَاِضِعَني(عْت فأرباهبا خاِضُعونَ فجعلَْت الفعل أّوال لألعنَاق مث َجَعلت َخَض

  فال املْرُء ُمسَْتْحىٍ وال هو طَاِعُم* َعلَى قَبِضة َمْوُجوءة ظهُر كَفّه 
لك َرقبىت؛ أال ترى أن  َخَضعْت: كما أنَك تكتفى بِأن تقولَ: فأنَّث فعل الظهر ألن الكف َتجمع الظهر وتكِفى منه

نظَرْت إليك عيىن ونظرُت إليَك َمبْعىن َواِحٍد فُترك : كلُّ ذى َعْينٍ ناِظٌر وناِظَرةٌ إليَك؛ ألن قولَك: العرب تقول
 هذا مبنزلة: وقد قال الكسائّى. فظلَّت أْعَناقهم هلا خاضعة كانَ صََواباً: فلو قلت. َولهُ الفِْعل وُرّد إىل العْين) كُلّ(

  :قول الشاعر
  إذا َصِدئ احلِديُد َعلَى الكَُماِة* ترى أْرَباقَُهم متقلِِّديَها 

ما : ومثل َهذَا قولك. وال يشبه هذا ذلك ألن الفعل ىف املتقلّديَن قد عاد بذكر األرباق فصَلح ذَلَك لعودة الذكر
ولو كانت فظلت . ذكر الذى ىف أول الكالم زالت يُدك باسطَها ألن الفعل منَك على اليد واقٌع فَالَ ُبدَّ من َعْودِة

فإذا أوقعت الفعل َعلى االسم مث أضفته فال تكتف بفعل املضاف إال . أعنافهم هلَا خَاضعيها كان هذا البيت ُحجَّة له
وهو منفٌق  أنْ يوافق فعلَ األول؛ كقولك َما زالت يُد عبداهللا ُمنفقاً ومنفقةً فهذا من املواِفقِ ب ألنك تقولُ يُده ِمنفقةٌ

وال َيجوز كانت يده بَاسطاً ألنه باسطٌ لليد واليد مبسوطة، فالفعل خمِتلف، ال يكفى فعل ذَا من ذا، فإن أعدت ذكر 
  .َما زالت يده باسطها: اليد صَلح فقلت

  
  }أَوَلَْم َيرَْواْ إِلَى اَألْرضِ كَمْ أَنبَْتَنا ِفيَها ِمن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ { 
  

  }...ْتَنا ِفيَها ِمن كُلِّ َزْوجٍ كَرِميٍأَنَب{: وقوله
كرمية إذا طاَب ِحْملها، أو أكثر كما يقال للشاة وللناقة كرمية إذا : هو كما تقول للنخلة: َحَسنٍ، يقال: يقولُ
  .ِمْن كُلِّ زوجٍ من كل لَْوٍن: قال الفراء. غَُزرتا
هلم ىف القرآِن وتنزيِله آية ولكنَّ أكثرَُهم : َيقول.  علم اهللاىف} َوَما كان أكثرهم مؤِمنَِني{ىف كلّ هذه السُّورة : وقوله

  .ىف ِعلم اهللا لن ُيؤمُنوا
  

  )الشعراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }قَْوَم ِفْرَعْونَ أَال َيتَّقُونَ { 
  

  }...قَْوَم ِفْرَعْونَ أَال َيتَّقُونَ{: وقوله



فكانت الّتاء جتوز . أالَ َتتَّقون كان َصوَاباً؛ ألن موَسى أُمر أَن يقولَ هلم أال تتَّقونَ :لو كانَ مكاهنا} أَال َيتَّقُونَ{: فقوله
و } قُلْ ِللَّذيَن كَفَرُوا َسُتْغلَُبونَ{َوَجازت الَياء ألنَّ التَّنزيلَ قبل اخلطاب، وهو مبنزلة قول اهللا . خلطاب موَسى إيَّاهم

  .}سُيْغلَبونَ{
  
  } َينطَِلُق ِلسَانِي فَأَْرِسلْ إِلَى َهاُرونَ َوَيِضيُق َصْدرِي َوالَ{ 
  

  }...وََيِضيُق َصْدرِي{: وقوله
والوجه الرفع؛ ألنَّه أْخرب . كانت َنصباً صََواباً} ُيكَذُبونَ{ولو ُنصَبت بالرد َعلَى ) أخاف(مرفوعة ألنَّها مردودة على 

  .ا ال ختاف؛ ألهنا قد كانتأنّ صدرُه يضيق وذكر العلَّة الىت كاَنْت بلسانِه، فتلك ِممَّ
لو أتاىن َمكروهٌ : وذلكَ أن املعَنى َمْعلوم كما تقول. ومل يذكر َمُعونة وال مؤازرة} فَأَْرِسلْ إِلَى َهاُرونَ{: وقوله

  .وإذا كان املعىن َمْعلوماً طُرح منه ما يرد الكالم إىل اإلجياز. لتعينىن وتغيثىن: ألرسلت إليك، ومعنَاُه
  
  }َت فَْعلََتَك الَِّتي فََعلَْت وَأَنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن َوفََعلْ{ 
  

  }...َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَِّتي فََعلَْت{: وقوله
ولو أريد هبا مثل اِجللسة واِملشَية َجاز . وال تكون َوهى مَرَّة ِفعلةً. قْتلَه النفَس فالفعلةَ منصوبة الفاء الهنا َمرَّةٌ واحدةٌ

بو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن موَسى األنصَارّى عن السَّرِّى بن إمساعيل حدّثنا أ. كسرَها
  .بكسر الفاء ومل يقرأ هبا غريه} َوفََعلَْت فَْعلََتَك{عن الّشْعّىب أنه قرأ 

قال فعلتها إذاً ( قراءة عبداهللا وأنت اآلن من الكافريَن لنعمىت أى لتربَيىت إياك وهى ىف} وَأَنَت ِمَن الْكَافِرِيَن{: وقوله
إذا : قال الفراء. جهلت الطريق وَضلَلَْته: والضالّني واجلاهلني َيكُونان مبعىن واحٍد؛ ألنك تقول) وأنا من اجلَاهلني

  .ضاَع منك الشىء فقد أضللَتُه

  )الشعراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوَهَب ِلي رَبِّي ُحكْماً َوَجَعلَنِي ِمَن الْمُْرَسِلَني فَفََرْرُت مِنكُمْ لَمَّا ِخفُْتكُْم فَ{ 
  

  }...فََوَهَب ِلي رَبِّي ُحكْماً{: وقوله
  .التوراة

  
  }َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتمُنَُّها َعلَيَّ أَنْ َعبَّدتَّ َبنِي إِسَْراِئيلَ { 
  

  }...َوتِلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ أَنْ َعبَّدتَّ{: وقوله
ومثله ىف الكالم . فأنْ تدلّ على ذلك. نعمة إذْ َربَّيتىن ومل تستعبدىن كاستعبادك بىن إسرائيل -لعمرى  -هى : يقول

مث حيذف . أن تترك أحد عبديك أن تضربه وتضرَب اآلخر، فيقول املتروُك هذه نعمة علىَّ أَن ضربَت فالنا وتركتىن



  .دت الَعبيَد وأعبدهتمعبَّ: والعرب تقول. واملْعَنى قائم معروف) وتركتىن(
  :أنشدىن بعض العرب

  فيهم أبا عُرَما شاُءوا وِعْبدانَ* عالم ُيْعبُِدىن قَومى وقد كثُرت 
متنَّها َعلَىَّ : تعبيُدك بىن إسرائيل والنصب: أمَّا الرفع فعلى قولك وتلك نعمة ُتمّنها علىَّ. رفعاً ونصباً) أن(وقد تكون 

  .لتعبيدك بىن إسرائيل
  
  }ِلَمْن َحْولَهُ أَالَ َتْسَتِمُعونَ  قَالَ{ 
  

  }...قَالَ ِلَمْن َحْولَُه أَالَ َتْسَتِمُعونَ{ : أين جَواب قوله: ويقول القائل
الذى أدعوكم إىل : فرّد موَسى ألنه املراد باجلواب فقال. إىل قول ُموَسى} أَالَ َتْسَتِمُعونَ{: إنه إمنا أراد بقوله: فيقال
  .عبادته

  
  )الشعراء ( لواردة يف آيات سورة املعاين ا

  
قَالَ َربُّ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ * قَالَ إِنَّ َرسُولَكُُم الَِّذي أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ * قَالَ َربُّكُْم َوَربُّ آَبآِئكُمُ األَوَِّلَني { 

  }َوَما َبْيَنُهَمآ إِن كُنُتمْ َتْعِقلُونَ 
  

  }...بُّ آبَآِئكُُم اَألوَِّلَنيَربُّكُْم َوَر{: وقوله
  }...قَالَ َربُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ{: وكذلك قوله

  .أدعوكم إىل عبادة َربّ املشرق واملغرب وما بينهما: يقول

  }إِنَّا َنطَْمُع أَن َيْغِفرَ لََنا َربَُّنا َخطَايَاَنآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِني { 
  

  }...أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِنيأَن كُنَّآ {: وقوله
. ولو كُسرت ونُوى مبا بعدها اجلزم كان َصواَبا. ألهنا َماضية وهى ىف مذهب جزاٍء) أنْ(وجه الكالم أن تفتح 

  .أول مؤمىن أهلِ زماننا: يقولون} كُنَّآ أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِني{: وقوله
  
  }إِنَّ هؤالء لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُونَ { 
  

  }...ؤالء لَشِْرِذَمةٌ قَِليلُونَإِنَّ ه{: وقوله
وقليلُونَ وكثريونَ . قومك قليل وقومنا كثري: يقول ُعْصَبةٌ قليلة وقليلونَ وكثريونَ وأكثر كالم العرب أن يقولوا

ت الِقلَّة وجاز اجلمع إذ كان. قليلٌ، وأوثر قليل على قليلَني: فقيلَ. َجائز َعَرّىب وإمنا َجاز ألن الِقلَّة إمنا َتدخلهم َجميعاً
َوَمعَْنى َواِحُدونَ وَاحدٌ . ومثله أنتم َحىٌّ واحد وحّى واِحُدونَ. تلزم َجميعهم ىف املعىن فظَهرت أمساؤهم على ذلَك

  :كما قال الكميت



  قد َرَجعوا كحّى وَاِحِدينا* فرّد قواِصَى األحَياء منهم 
  

  )الشعراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }يٌع َحاِذُرونَ َوإِنَّا لََجِم{ 
  

  }...َحاِذُرونَ{: وقوله
وِحذُرونَ حّدثنا أبو العباس قال َحدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن أبو ليلى السجِستاىنّ عن أىب جَرير قاضى 

و . الّسالح ذَُوو أداٍة من: يقول. ُمؤءدونَ ىف الّسالح: يقولون) وإنَّا جلَميٌِع َحاِذُرونَ(سجستان أن ابن مْسُعود قرأ 
  .املخلوق َحِذراً ال تلقاه إالَّ َحِذراً: وكأنّ احلِذر، الذى َيْحذرك اآلن: وكأن احلاِذر} حِذُرونَ{

  
  }فَلَمَّا َتَراَءى الَْجْمَعاِن قَالَ أَْصحَاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ { 
  

  }...إِنَّا لَُمْدَركُونَ{: وقوله
و } لَُمْدَركُونَ{حفرت واحتفرت مبعًىن واحٍد، فكذلك : دراك كما تقولمفتعلون من اإل} لَُمدَّركُونَ{و 
  .معنامها واحد واهللا أعلم} لَُمدََّركُونَ{

  
  }فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِالَّ َربَّ الَْعالَِمَني { 

  }...فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِالَّ َربَّ الْعَالَِمَني{: وقوله
كأنه قال هم عدّو غري معبود إالَّ رب ، ونصبه باالستثناء. ا إال رّب الَْعاملََني فإىن أعبدهأى كُلَّ آهلٍة لكم فالَ أعبده

  .أْى لو عبدتُهم كانوا ىل يوَم القيامة ِضّداً وَعُدوّاً} فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي{وإمنا قالوا . العاملني فإىن أعبده
  

  )الشعراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }لِّي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلِخرِيَن  َواجَْعل{ 
  

  }...وَاْجَعل لِّي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلخِرِيَن{ : وقوله
  .ثناء حَسناً: حدَّثىن عمرو بن أىب املقدام عن احلَكَم عن جماهد قال

  
  }قَالُواْ أَُنْؤِمُن لََك َواتَّبََعَك اَألرْذَلُونَ { 
  

  }...وَاتَّبََعَك اَألرْذَلُونَ{: وقوله
  .وأتباعك األرذلونَ ولكّنى مل أجدُه عن القراء املَْعروفَني وهو وجه َحَسٌن: وذُكر أن بعض القراء قرأ



  
  }أََتْبُنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تَْعَبثُونَ { 
  

  }...أَتَْبُنونَ بِكُلِّ رِيعٍ{:وقوله
  .طَّعاُم إذا كان له رَْيٌعوتقول راَع ال. لغتان مثل الرِّيرِ والرار وهو املُّخ الردئ) َرْيع(َو 
  

  )الشعراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوتَتَِّخذُونَ َمَصانَِع لََعلَّكُْم َتخْلُُدونَ { 
  

  }...َوتَتَِّخذُونَ َمَصانِعَ لََعلَّكُمْ َتخْلُُدونَ{:وقوله
  .كَيا َتْخلُدُوا: معناه

  
  }َوإِذَا َبطَْشُتْم بَطَشُْتْم َجبَّارِيَن { 
  

  :}...وَإِذَا بَطَشُْتْم َبطَْشُتْم جَبَّارِيَن{: وقوله
  .بالسوط) بَطَشُْتم َجبّاريَن(وقال غريه . هذا قول الكلّىب. تقُتلونَ َعلَى الَغضب

  
  }إِنْ َهاذَا إِالَّ ُخلُُق اَألوَِّلنيَ { 
  

  }...ُخلُُق اَألوَِّلَني{: وقوله

اختالقهم وكذهبم ومن : يقول) َخلْق(فمن قرأ ) َخلَق األولَني(وقراءتى : اءقال الفر) َخلْق األوَِّلَني(وقراءة الكسَائى 
َحدِّثنا بأحاديث اخلَلْق وهى : والعرب تقول. عادة األولني أى وراثة أبيك عن أول: يقول} َخلُق األولَني{قرأ 

  .اخلرافات املفتعلة وأشباهها فلذلك اخترت اخلُلُق
  

  )لشعراء ا( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوُزرُوعٍ وََنْخلٍ طَلُْعَها َهضِيٌم { 
  

  }...َهِضيٌم{: وقوله
والعرب تسّمى الطلع الكُفُرَّى والكواِفُري واحدته كافورة، وكُفُرَّاةٌ واحدة . ما دام ىف كوافريه وهو الطَّلْع: يقول

  .الكُفُّرى
  



  }َوتَْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوتاً فَارِِهنيَ { 
  
  }...ُبُيوتاً فَارِِهَني{: هوقول

  .أَشِرين} فَرِهَني{َحاذقَني و 
  
  }قَالُواْ إِنََّمآ أَنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن { 
  

  }...إِنََّمآ أَنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن{: وقوله
خ َسحْركَ أى أنك انتف: مْن قولَك -واهللا أْعلَم  -اجملوَّف، كأنه : واملسحَّر. لست مبلَك إمنا أنت بشر مثلها: قالوا له

  :وقال الشاعر. تأكل الطعام والشراب وُتَسحرَّ به وتعلَّل
  عَصافري ِمْن َهذَا األنامِ املَسحَّر* فإن تسألينا فيمن حنن فإنََّنا 

  .وُنَرى أَنَّ السَّاحر من ذلك أُِخذ. املَُعلَّل واملخدوع: ب يريد/ 
  

  )الشعراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }لَ َهاِذِه َناقَةٌ لََّها ِشْرٌب وَلَكُمْ ِشْرُب َيْومٍ مَّْعلُومٍ قَا{ 
  

  }...لََّها شِْرٌب{: وقوله
  .آخرها أقلَّها ُشْرباً وِشْرباً وَشرْباً: وقد قالت العرب. والشَّْرب والشُّْرب مصدران. هلا حظّ من املاء

  
  }كُْم َبلْ أَنُتْم قَْوٌم َعاُدونَ َوَتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم رَبُّكُْم مِّْن أَْزوَاجِ{ 
  

  }...وََتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم َربُّكُْم مِّْن أَزَْواجِكُْم{: وقوله
  ).ما أصلح لكم رّبكم(وىف قراءة َعبداهللا . ما جعل لكم من الفروج

  
  }إِالَّ َعُجوزاً ِفي الَْغابِرِيَن { 

  }...إِالَّ َعجُوزاً ِفي الْغَابِرِيَن{: وقوله
  :وهو احلارث بن ِحلَِّزةَ: ومن ذلك قول الشاعر. والغابرونَ الباقونَ

  إنَّكَ ال َتْدرى َمنِ الناتُج* ال تكَْسعِ الشَّْول بأغبارَها 
  :قال وأنشدىن بعض بىن أَسٍد وهو أبو القَْمقام. األغبار َها ُهنا بقايا اللنب ىف ضروع اإلبل وغريَها، واحدَها غُْبر

  َمانَِعٍة لُغْبرِها َزُبوِن* لَّ َحيَزُبونِ َتذُبُّ منها كُ
  

  )الشعراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  
  }َواتَّقُواْ الَِّذي َخلَقَكُْم َوالْجِبِلَّةَ األَوَِّلَني { 
  

  }...وَالْجِبِلَّةَ األَوَِّلَني{: وقوله
  .}واجلُُبلّة{: م مشّددة ىف القولنيوالال. قرأَها عاصم واألعمش بكسر اجليم وتشديد الالم، ورفعها آخرون

  
  }نََزلَ بِِه الرُّوحُ اَألِمُني { 
  

  }...َنَزلَ بِهِ الرُّوُح اَألِمُني{: وقوله
َعلَى {وهو جربيل ) الرُوَح األِمني(ونصبوا . بالتشديد) نَزَّلَ به(وقرأها األعمش وعاصم واحلَسن . كذا قرأها القراء

  .ومها سواء ىف املعىن} نَزل{وَخفَّفُوا } الرُّوح األمني{ْهل املدينة وَرفع أ. يتلوه َعليك} قَلْبَِك
  
  }َوإِنَّهُ لَِفي ُزُبرِ اَألوَِّلنيَ { 
  

  }...وَإِنَُّه لَِفي زُُبرِ األَوَِّلَني{: وقوله
: نك تقولوإمنا هو ىف بعضها، وذلك واِسع؛ أل} ىف زُُبر{: فقال. وإنّ هذا القرآن لفى بَعض زُُبر األولَني وكتبهم

  .ذهب الناس وإمنا ذهب بعضهم
  

  )الشعراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }أََو لَْم َيكُن لَُّهْم آَيةً أَن َيْعلََمُه ُعلََماُء َبنِي إِْسرَائِيلَ { 
  

  }...أَوَ لَْم َيكُن لَُّهْم آَيةً أَن َيْعلََمُه ُعلََماُء َبنِي إِسَْراِئيلَ{: وقوله
: ولو قلت. ىف موضع رفع) أنْ(َمْنصُوَبة و ) اآلية. (ِعلْم حممد َصلى اهللا عليه وَسلم أنه نّىب ىف كتاهبم يعلمون: يقول

  .ىف موضع نصب جلاز ذلَك) أن(جتَعل ) أن يعلمه(بالرَّفع } أََو لَْم َيكُن لَُّهْم آيَةٌ{

  }َولَْو نَزَّلْنَاُه َعلَى َبْعضِ اَألْعَجِمَني { 
  

  }...زَّلَْناُه َعلَى َبْعضِ األَْعَجِمَنيَولَوْ َن{: وقوله
أعجم قال للمرأة عجماء : ومن قال. واألعجمّى املنسوب إىل أْصله إىل الَعَجم وإِن كان فصِيحاً. األعجم ىف لسانه

  .إذا مل ُتْحسن العربيَّة وجيوز أن تقول َعَجمىّ تريد أعجمّى تنسبه إىل أْصله
  
  }وبِ الُْمْجرِِمنيَ كَذَِلَك َسلَكَْناُه ِفي قُلُ{ 
  



  }...كَذَِلكَ َسلَكْنَاُه{: وقوله
وإن كان موقع كى ىف مثل } َحىت َيَرُوا الَعذَاَب األلِيَم{سلكنا التكذيَب ىف قُلوب اجملرِمني كى ال يؤمُنوا به : يقول
وأوثقت العبد . زماً ورفعاًربطت الفرس ال يتفَلَّتُْ ج: والعرب تقول. والرفع) ال(وأَنْ مجيعاً صلح اجلزم ىف ) ال(هذا 

  :أنشدىن بعض بىن ُعقَيل. وإمنا جزم ألن تأويله إن مل أربطه فَرَّ فجزم على التأويل. ال َيِفرر جزماً ورفعاً
  ُمَساكتةَ ال يقرف الشرَّ قارف* وحىت رأينا أحسن الفعل بيننا 

  :وقال آخر. ُينَشد رفعاً وجزماً
  أو جئتنا مَاشياً ال ُيْعرف الفرُس* لو كنت إذ جئتنا َحاولت ُرْؤيتَنا 

  :رفعاً وجزماً وقوله
  فخلِّياها والسِّجالَ تبترْد* لطاملا َحألمناها ال ترِدْ 

  .من ذلك
  

  )الشعراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ لََها ُمنِذُرونَ { 
  

  }...الَّ لََها ُمنِذُرونَ{: وقوله
  .وقد فُّسر هذا} إالَ َولََها ِكتَاٌب معلوم{: ىف موضع آخرو

  
  }ِذكَْرى َوَما كُنَّا ظَاِلِمَني { 
  

  }...ِذكَْرى َوَما كُنَّا ظَاِلِمَني{: وقوله
ذلك : ىف موضع رفعٍ أَصبت، أى) ذكرى: (ولو قلت. ِذكْرى ىف مَوضع نصب أى ينذروهنم تذكرة وِذكرى

  .ذكرى، وتلَك ذكرى
  
  }َتنَزَّلَْت بِِه الشََّياِطُني َوَما { 
  

  }...َوَما َتَنزَّلَْت بِِه الشَّيَاِطُني{: وقوله
  .ترفع النون
  .وكأنه من غلط الشيخ ظّن أنه مبنزلة املْسلمَني واملْسلُمونَ) الشياطونَ(وجاء عن احلسن : قال الفراء

  )الشعراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ْمعِ لََمْعُزولُونَ إِنَُّهْم َعنِ السَّ{ 
  



  }...إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ{: وقوله
  .يعىن الشياطني بَرْجم الكواكب

  
  }َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن * الَِّذي َيَراكَ ِحَني َتقُوُم { 
  

  }...َيَراكَ ِحَني َتقُوُم{: وقوله
  }...َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن{

  .وتقلّبه قياُمُه وركوُعُه وُسُجوده. تقبلَك ا فىاملَصلّنييرى : يقول
  
  }َهلْ أَُنبِّئُكُْم َعلَى َمن َتنَزَّلُ الشََّياِطنيُ { 
  

  }...َهلْ أُنَبِّئُكُْم َعلَى َمن َتَنزَّلُ الشََّياِطُني{: وقوله
فُيلقون إليهم بعض ما يسمعونَ  كانت الشياطني قبل أن ُترجم تأتى الكَهَنة مثل مسيلمة الكذّاب وطُلَيحة وسجاحِ

  .}َوأَكْثَرُُهْم كَاذُِبونَ{الذى مسعُوا } السَّْمَع{إىل كهنتهم } ُيلْقُون{فذلك . ويكذُبونَ
  

  )الشعراء ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوالشَُّعَرآُء َيتَّبُِعُهُم الَْغاُوونَ { 
  

  }...نَوَالشَُّعَرآُء َيتَّبِعُُهُم الَْغاُوو{: وقوله
  .نزلت ىف ابن الَزَبْعَرى وأشباهه ألهنم كانوا يهجون النىبّ صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني

  .غُواهتم الذين يرونَ َسبَّ النىب عليه السالم} َيتَّبِعُُهُم الَْغاُوونَ{: وقوله
  }إال الِذيَن آَمُنوا{:فقال. مث استثىن شعراء املسلمني

  
 أَيَّ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت َوذَكَرُواْ اللََّه كَِثرياً وَانَتَصُرواْ ِمن َبْعِد َما ظُِلُمواْ َوَسَيْعلَْم الَِّذيَن ظَلَُمواْإِالَّ الَِّذيَن آَمُنواْ { 

  }ُمنقَلَبٍ َينقَِلُبونَ 
  

  }...إِالَّ الَِّذيَن آَمُنواْ{: وقوله
وكل } َيْتبََعُهم{و } َيتَّبِعُُهم الغاوون{وقد قرئت } ا ظُِلُمواَْوانَتَصرُواْ ِمن َبْعِد َم{: فذلك قوله: ألهنم َردُّوا عليهم

  .صواب
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )النمل ( سورة 



  
  }طس تِلَْك آَياتُ الْقُْرآِن َوِكتَابٍ مُّبِنيٍ { 

  }...تِلَْك آَياتُ الْقُْرآِن َوِكتَابٍ مُّبِنيٍ{: قوله
وذلك كتاب : بالرّد على اآليات يريد} وكتاٌب مبٌني{ب مبني، ولو قرئ وآيات كتا: يريد} وكتابٍ ُمبني{َخفْض 
  :مررت َعلى رجل مجيلٍ وطويالً َشْرَمحاً، فهذا وجه، واملدح مثل قوله: ولو كان نصباً على املدح كما يقال. مبني

  ولْيثَ الكَتيِبة ىف املزَدَحْم* إىل املِلك القَْرم وابنِ اهلَُمام 
  .ه ونكرتهواملدح ُتنصب معرفت

  
  }ُهًدى وَُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني { 
  

  }...ُهًدى َوُبْشَرى{: وقوله
: ىف لقمان} ُهًدى للمتَِّقني{: ومثله ىف البقرة. النَّْصُب على القطع، والرفُع على االسئناِف. وإن شئت نصبت. َرفْع

  .مثله} ُهدًى وَرْحَمةً ِللُمْحِسنِني{
  
  }إِنِّي آَنْسُت نَاراً سَآِتيكُْم مِّْنَها بَِخَبرٍ أَْو آتِيكُمْ بِشَِهابٍ قََبسٍ لََّعلَّكُْم َتْصطَلُونَ إِذْ قَالَ مُوَسى َألْهِلِه { 
  

  }...أَْو آِتيكُْم بِِشَهابٍ قََبسٍ{: وقوله
} خَِرِةوَلَدَاُر اآل{: وهو مبنزلة قوله) بشهابِ قََبسٍ: (نوَّن عاصم واألعمش ىف الشهاب والقبس، وأضافه أهل املدينة

  .ممَّا يضاف إىل امسه إذا اختلف أمساؤه
  

  )النمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَلَمَّا َجآَءَها ُنوِدَي أَن ُبورَِك َمن ِفي النَّارِ َوَمْن َحْولََها َوُسْبَحانَ اللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني { 
  

  }...نُوِدَي أَن بُورَِك َمن ِفي النَّارِ{: وقوله
ىف موضع ) أن(وإن مل ُتضمر اسم موسى كانت } نُودى{ىف موضع نصب إذا أَضمرَت اسم موسى ىف ) أَنْ(عل جت

باركك اهللا وبارك : والعرب تقول. يعىن املالئكة} َوَمْن َحوْلَهَا{) أَنْ ُبورِكِت الناُر: (نودَى ذلَك وىف حرف أَُبّى: رفع
  .فيك وَبارك َعلْيك

  
  }ا اللَُّه الْعَزِيُز الَْحكِيُم يامُوَسى إِنَُّه أََن{ 
  

  }...إِنَُّه أََنا اللَُّه{: وقوله
  .وقد فّسر. وهو اْسم ال يظهر. هذه اهلاء َهاء ِعَماد



* لََديَّ الْمُْرَسلُونَ َيخَاُف  َوأَلْقِ َعصَاَك فَلَمَّا َرآَها َتْهَتزُّ كَأَنََّها َجآنٌّ َولَّى ُمْدبِراً وَلَْم ُيَعقِّْب يامُوَسى الَ َتَخْف إِنِّي الَ{ 
  }إِالَّ َمن ظَلََم ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسناً َبْعدَ ُسوٍء فَإِنِّي غَفُوٌر رَّحِيٌم 

  
  }...كَأَنََّها َجآنٌّ{: وقوله
  .مل َيلتفت: }َولَّى ُمْدبِراً وَلَْم ُيَعقِّْب{: وقوله.الىت ليست بالعظيَمة وال الصَّغرية: احليَّة: اجلانّ
. فهذا مغفور له} ...إَالَّ َمن ظَلََم ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسناً بَْعَد ُسوٍء{: مث استثىن فقال} ي الَ َيَخاُف لََديَّ الُْمْرَسلُونَإِنِّ{: وقوله

إن الّرسلَ معُصوَمة مغفور هلا آمنة يوم : أحدمها أن تقول: ىف هذه وجهان: كيف صُّيَر خائفاً؟ قلت. فيقولُ القائل
واآلخر أن جتَعل االستثناء من الذين . فهذا وجه: الً صاحلاً وآخر َسّيئاً فهو خياف ويرجوومن خلط َعَم. القيامَة

  .ال خياف املرَسلُون إمنا اخلوف َعلى غريهم: ُتركوا ىف الكلمة؛ ألنَّ املْعىن
  .ه ليَس خباِئفكان مشركاً فتاَب وعمل َحَسناً فذلك مغفور ل: إالّ مْن ظلم فإنَّ هذا ال خياف يقول: مث استثىن فقال

ال خياف لدىَّ املرسلون وال مْن ظلم مث : وإمنا َمْعىن هذه اآلية، ىف اللغة مبنزلة الواو) إال(إن : وقد قال بعض النحويّني
ومل أجد . اأى وال الذين ظلمو} لِئَالّ َيكُونَ ِللناسِ َعلَْيكمْ ُحجَّةٌ إالّ الَِّذيَن ظَلَُموا{: َوَجَعلوا مثله قول اهللا. َبدَّل حسناً

العربيَّة حتتمل ما قالوا، ألىن ال أجيز قام الناس إال عبداهللا، وهو قائم؛ إمنا االْستثناء أن خيرج االسم الذى بعد إالّ من 
ىف هذا املوضع ) إالّ(َعلْيَك ألف سوى ألٍف آخر، فإن وضعت : وقد أُرَاه جَائزاً أن تقول. معىن األْسَماء قبل إِالّ

ولكن مثلُُه ممَّا يكون ىف . فأمَّا جمرَّدةً ب قد اسُتثىن قليلها من كثريها فال. ىف تأويل َما قالُوا) الّإ(َصلَحْت وكانت 
  .َمْعىن إالّ كمعىن الولو ولَيست هبا

. الزيادة إالّ الذى شاَء رّبك مَن: هو ىف املعىن} َخاِلِدين ِفيَها ما َداَمِت السَّموَاُت واألْرُض إالّ َما َشاَء رَبَُّك{: قوله
: فإذا كانت سوى ىف َموضع إالّ صلحت مبعىن الواو؛ ألنَك تقول. الواو ولكن مبنزلة سَِوى) ىف منزلة(فال جتعل إال 

وهو ىف سَوى أَنفذ منه ىف إالّ . عندى مال كثري وهذا: عندى مال كثري سَوى هذا أى وهذا عندى؛ كأنك قلت
  .إالّ هذا: عندى سَوى َهذَا، وال تقول: ألنَك قد تقول

  
  )النمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }اُنواْ قَْوماً فَاِسِقَني َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفي َجْيبِكَ َتْخُرْج َبْيَضآَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء ِفي ِتْسعِ آيَاٍت إِلَى ِفْرَعْونَ َوقَْوِمِه إِنَُّهْم كَ{ 
  

  }...َضآَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء ِفي ِتْسعِ آيَاٍتواْضُمم َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتْخُرجْ َبْي{: وقوله
مرسل وال مبعوث ألنَّ شأنه َمعروف أنه مبعوث : ومل يقل} إِلَى ِفْرَعْونَ{مث قال . افعل هذا فهى آية ىف تسع: معناه

  :وقد قال الشاعر. إىل فرعون
  وىف احلبل َرْوعاء الفؤاد فَرُوق* رأتىن حببليها فَصدَّت خمافةً 

  .رأتىن مقبالً: حببلى النَّاقة فأضمر فعالً، كأنه قال: ىن أقبلت حببليَهارأت: أراد
  .}أرسلنا{َنْصب بإضمار } وَإلَى ثَمودَ أََخاُهْم َصاحلاً{وقوله 

  
  }َوَجَحدُواْ بَِها َواسَْتْيقََنتَْهآ أَنفُسُُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن { 



  
  }...َوَجَحُدواْ بَِها وَاْسَتْيقََنْتَهآ أَنفُُسُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً{: وقوله
) ظلماً ُعلّياً(وىف قراءة َعْبدِاهللا . جحدوا باآليات التسع بعدما استيقنتها أنفسهم أهنا من عند اهللا، ظلما وُعلُّواً: يقول

  .}يّاِعِت{َو } وَقَْد َبلَْغُت ِمَن الِكَبر ُعتيّاً{: مثل قوله
  
  }ذَا لَُهَو الْفَْضلُ الُْمبِنيُ َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُووَد َوقَالَ ياأَيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْيرِ َوأُوِتيَنا ِمن كُلِّ َشْيٍء إِنَّ هَا{ 

  }...َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُووَد{: وقوله
  .، وإمنا ُخصّ ُسليمان بالوراثة؛ ألهنا وراثة املُلْكتسعة عشر ولداً ذكراً -فيما ذكروا  -كان لداوود 

  :َمعىن كالم الطري، فجَعله كمنطق الرجل إذ فُهم، وقد قال الشاعر: }ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّيْرِ{وقوله 
  َرفيعاً ومل َتفتح مبنطقَها فما* عجبت لََها أنَّى يكُون ِغناؤها 

  .ا تبكىفجعله الشاعر كالكالم ملّا ذهب به إىل أهن
  )النمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوُحِشَر ِلْسلَْيَمانَ ُجُنوُدُه ِمَن الْجِنِّ وَاإلِْنس َوالطَّْيرِ فَُهْم يُوَزُعونَ { 
  

  }...َوُحِشَر ِلْسلَْيَمانَ ُجُنوُدُه ِمَن الْجِنِّ َواِإلْنس وَالطَّْيرِ فَُهْم ُيوَزُعونَ{: وقوله
وهى من َوَزعت . ُيرّد أوَّهلم على آخرهم حّتى جيتمعوا} فَُهْم يُوَزُعونَ{ف مع ُسلَيمانَ إذا ركبَ كانت هذه األْصنا

  .ألَزعنَّكم عن الظلم فهذا من ذلَك: الرجل، تقول
  
يَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ صَاِلحاً فََتَبسََّم ضَاِحكاً مِّن قَْوِلَها َوقَالَ َربِّ أَْوزِعْنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَ{ 

  }تَْرَضاُه َوأَْدِخلْنِي بَِرْحمَِتَك ِفي ِعَباِدكَ الصَّاِلِحَني 
  

  }...أَْوزِعْنِي{: َوأمَّا وقوله
  .أهلمىن: فمعناه

  
  }َبإٍ َيِقنيٍ فََمكَثَ غَْيَر َبعِيٍد فَقَالَ أَحَطُت بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه َوجِئُْتَك ِمن َسَبإٍ بَِن{ 
  

  }...فََمكَثَ غَْيَر بَِعيٍد{: وقوله
غري طويل } غَْيَر بَِعيٍد{ومعىن ) فتمكَّث(وهى ىف قراءة عبداهللا . فََمكَثَ: قرأها الناس بالضّم، وقرأها عاصم بالفتح

  .والبعيد والطويل مقاربان. من اإلقامة

والعرُب إذا لقيت . أَحطُّ فأدخل الطاء مكانَ الّتاء: قال بعض العرب} َكفَقَالَ أََحطُت بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه َوجِئُْت{وقوله 
أََوَعتَّ أَْم لَمْ َتكُنْ {أََحتُّ، كما حيّولونَ الظاء َتاًء ىف قوله : الطاُء التاَء فسكنت الطاء قبلها صيَّروا الطاء تاء، فيقولون



ومن العرب من ُيحَول ) وأَخَتُّْم(ُتها ىف بعض مصاحف عبداهللا ورأي} أَخَتُّْم{والذالَ والدال تاء مثل } ِمَن الواِعِظَني
  .أَحَط: التاء إذا كانت بعد الطاء طاًء فيقول

رجل وكذلك فأَْجرِه إن كان  -فيما ذكروا  -ألنه } َسبأ{القراء على إجَراء } وجئُْتَك ِمْن سَبأ بَِنبإٍ َيقِنيٍ{وقوله 
وقد . ليس أدرى ما هو: وزعم الرؤامسّى أنه سأل أبا عمرو عنه فقال. لعالءومل ُيْجرِِه أبو عمرو بُن ا. امساً جلبل

  :ذهب مذهباً إذ مل َيْدر ما هو؛ ألنَّ العرب إذا مسَّْت باالسم اجملهول تركوا إجراءه كما قال األعشى
  يكن ما أساء الناَر ىف رأس كَْبكَبا* وتدفُن منه الصَّاحلاُت وإن ُيسئْ 

هذا أبو ُصْعروَر قد جاء، فلم جيره ألنه ليس من عادهتم : وَسمعت أبا الَسفّاح السَّلوىلَ يقول .ا فكأنه جهل الكبكَب
  .ىف التسمَية
  .الُصعرور شبيه بالَصْمغ: قال الفّراء

  :وقال الشاعر فىال إجْرائه
  قد عّض أْعَناقَهم جلُد اجلواميسِ* الواردون وتيم ىف ذَُرا َسَبأٍ 

  .أن كانَ رجال أو جَعلته امساً ملا َحوله إن كان جبالً مل ُتجرِه أيضاً ولو َجعلته امساً للقبيلة
  

  )النمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }أَالَّ َيْسُجدُواْ للَِّه الَِّذي ُيخْرُِج الَْخْبَء ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ { 
  

  }...َيْسُجُدواْ للَِّهأَالَّ {: وقوله

وقرأها أبو عبد الرمحن السُّلمى . ىف موضع نصب، كذلك قرأها محزة} َيسْجدوا{ويكون } أَالَّ َيْسُجُدواْ{تقرأ 
على معىن أَالَ يا هؤالء اْسُجدُوا فيضمر هؤالء، ويكتفى منَها بقوله ) أالَ َيْسُجدُوا(واحلسن وُحميد األعرج خمفّفة 

  .يعنيىن وزميلى: أَالَ يا ارمحانا، أَالَ يا تصدَّقا علينا قال: بعض العرب يقولوَسمعت : قال) يا(
  -وهو األخطل  -وقال الشاعر 

  وإن كان َحيَّاناَ ِعدًى آِخر الدهر* أَالَ يا اسلمى يا هند هندَ بىن َبْدر 
عن عيَسى  -لكسائى وهو ا -حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن بعض املشيخة 

َهالّ تسجدونَ (وهى ىف قراءة عبداهللا . ما كنت أْسمع املشيخة يقرءوهنا إالّ بالتخفيف على نّية األمر: اهلَْمداىن قال
وهو وجه الكالم ) أَالَ تسجدونَ هللا الذى يعلم ِسرَّكم وَما َتعِلُنون(وىف قراءة أَُبىَّ . بالتاَء فهذه ُحّجة ملْن خفّف) هللا
زين هلم الشيطان أَالَّ : فشدَّد فَالَ ينبغى هلَا أن تكون َسجدة؛ ألن املَعَْنى} أَالَّ َيْسُجدُوا{َسجدة ومن قرأ  ألهنا

  .َيْسُجدُوا واهللا أعلم بذلَك
هواملاء الذى َينزل مَن السََّماء : ويقال. وهو الغيب غيُب السَّموات وغيب األرض. مهموز} ُيخْرُِج الَْخبَْء{وقوله 
: ألنك تقول) من(مكان ) ىف(وصلحت ) خيرج اخلَْبَء مَن السَّواِت(بت من األرض وهى ىف قراءة عبداهللا والن

  .فيكونُ املْعىن قاِئماً على حاِلِه) ىف(َو ) من(ألستخرجّن الِعلم الذى فيكم منكم، مث حتذف أيَّهما شئت أعىن 
  
  }تََولَّ َعْنُهْم فَاْنظُْر مَاذَا َيْرجُِعونَ  اذَْهب بِّكَِتابِي َهاذَا فَأَلِْقهْ إِلَْيهِْم ثُمَّ{ 



  
  }...ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَانْظُْر{: وقوله

: وذلك ىف العربيَّة بّين أنه استحثّه فَقَالَ} فاْنظُْر مَاذَا يَْرجُِعونَ{كيف أمره أن يتولَّى عنهم َوقَْد قَالَ : يقول القائل
إنه أمر اهلدهد أن ُيلقى الكتاب مث : ويقال. ومعناَها التقدمي} فانظر ماذا َيرجعونَ{اذهْب بكتاىب َهذَا وعجِّل مث أُّخر 

  .واهللا أعلم بصواب ذلك. ألقى الكتاب وطار إىل كُوَّة ىف جملسها: يتوارى عنها ففَعل
  
  }قَالَْت ياأَيَُّها الَْمُأل إِنِّي أُلِْقَي إِلَيَّ ِكتَاٌب كَرٌِمي { 
  

  }...َي إِلَيَّ ِكتَاٌب كَرٌِميإِنِّي أُلِْق{: وقوله
َوصفت الكتاب بالكرم لقومها ألهنا رأت كتاب َمِلٍك عندها : ويقال. كذلك ُحدّثت. َجعلته كرمياً ألنه كانَ خمتوماً
َوما يعجبىن ذلَك ألهنا كانت . قبل أن تعلم أنه من ُسليمانَ) كرمي(إهنا قَالَْت : ويقال. فجعلته كرمياً لكرم صاِحبه

  .قد قرأت الكتاب قبل أن خترج إىل ملئها قارئةً
  

  )النمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }إِنَُّه ِمن ُسلَْيَمانَ وَإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَماِن الرَّحِيمِ { 
  

  }...إِنَُّه ِمن ُسلَْيَمانَ َوإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَماِن الرَِّحيمِ{: وقوله
أُلقى إلَّى أَنه ِمن سليمان وأّنه بسم اهللا الرمحن : ولو فُتحتا مجيعاً كان جائزاً، على قولك. إنّ وإنّ مكسورتان أعىن

ألقى إىلَّ أنه من سليمان وإن شئت كانتا ىف موضع نصب : الرحيم فموضعهما رفع على التكرير على الكتاب
إذا ) أَن(ففى ذلك ُحجَّة ملن فتحهَما؛ ألنَّ ) رمحن الرحيموأَنْ بِسمِ اهللا ال(وهى ىف قراءة أَُبّى . لسقوط اخلافض منهما

  .فُتتحت ألفُها مع الفعل أو ما ُيحكى مل تكن إالّ خمفّفة النون
  
  }أَالَّ َتْعلُواْ َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسِلِمَني { 
  

  }...أَالَّ َتْعلُواْ{: وقوله

ألِقى إىلّ الكتاب بذا، : ونصب على} أُلِْقى{ا على وهى ىف موضع َرفع إذا كررهت. فأِلفها مفتوحة ال جيوز كسرها
فهذا يدلّ على الكسر؛ ) وإنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم(وهى ىف قراءة عبداهللا . وألقيت الَباَء فنصبَت
اهللا الرمحن الرحيم  الىت ىف بسم) أَن(ويكون ىف قراءة أَُبّى أن جتعل . إىن ألقى إىلّ وإنه من سليمان: ألهنا معطوفة َعلى

) بسمِ اهللا(فلمَّا ُوضعت ىف . ألِقى إىلّ أن ال تعلوا علىَّ. كأهنا ىف املْعىن} أن ال تعلوا َعلىَّ{الىت ىف قوله ) أن(هى 
فأنكم } أَنَّكُْمأََيِعدُكُْم أَّنكُمْ إذا مِتُّْم َوكُنُْتْم تَُراباً وِعظَاماً {كما قال اهللا } أن ال تعلوا{كُرِّرت َعلى َمْوضعَها ىف 

  .أيعدكم أنكم خمرجون إذا كنتم تراباً وعظاماً: أال ترى أن املعىن. مكررة ومعناها واحد واهللا أعلم



  
  }قَالَْت ياأَيَُّها الَْمُأل أَفْتُونِي ِفي أَْمرِي َما كُنُت قَاِطَعةً أَْمراً َحتَّى َتشَْهُدوِن { 
  

  }...ياأَيَُّها الَْمُأل أَفْتُونِي{: وقوله
  .وذلك جائز لسعِة العربية. َجعلت املشورة فُْتيا

واملعىن واحْد تقول ال أقطع أمراً دونَك، وال ) ما كنُت قاضيةً أمراً(وىف قراءة عبداهللا } َما كُنُت قَاِطَعةً أَمْراً{وقوله 
  .أقضى أمراً دونك

  
  )النمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ذَا َدَخلُواْ قَْرَيةً أَفَْسُدوَها َوَجَعلُواْ أَِعزَّةَ أَْهِلَهآ أَِذلَّةً وَكَذاِلَك َيفَْعلُونَ قَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إِ{ 
  

  }...قَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُواْ قَْرَيةً{: وقوله
فقال اهللا . م وأنتم ملوكإهنم إن دخلوا بالدكم أذلوك: فقالت} َنْحُن أُولُو قُوٍَّة وأولُو بأسٍ َشِديٍد{جواب لقوهلم 

  }َوكَذاِلَك َيفَْعلُونَ{
  
  }َوإِنِّي ُمْرِسلَةٌ إِلَيْهِْم بَِهِديٍَّة فََناِظَرةٌ بَِم يَْرجُِع الُْمْرَسلُونَ { 
  

  }...وَإِنِّي مُْرِسلَةٌ إِلَْيهِْم بَِهِديٍَّة فََناِظَرةٌ بَِم َيْرجِعُ الْمُْرَسلُونَ{: وقوله

مث وصلت ) أّى(يف موضع ) مَا(ألهنا ىف معىن بأىّ شىء يرجع املرسلون وإذا كانت ) مب(نقصت األلف من قوله 
} َعمَّ يتساَءلُونَ{و } فِيَم كُْنتم{: ومن ذلك قوله. ليعرف االستفهام من اخلرب) َما(حبرٍف خافضٍ نُقصت األلف من 

  :وأنشدىن املفّضل. وإن أمتمتها فصواب
  اللَواء ففيما يكثر القِيلُ أهلَ* إنا قتلنا بقتالنا سََراتكم 
  :وأنشدىن املفضَّل أيضاً

  كخنزير مترَّغ ىف رَماِد* على ما قام يشتمَنا لَئِيٌم 
} بَِم يَْرجُِع املُْرَسلُونَ{َوقَالَتْ } َعلَى خَْوٍف ِمْن ِفْرَعْونَ َوَملَِئهْم{وهى تعىن سليمان كقوله } إِلَيْهِْم بَِهِديٍَّة{: وقوله

فلما : يريد} فلمَّا َجاَء ُسلَْيمانَ{امرأةً واحدٍة فجمَعْت وإمنا هو رسول، لذلَك قالَ  -فيما ذكروا  -وكان رسوهلا 
ألن املرَسل } َجاءوا{صَلح } املرَسلونَ{ملا قال ) فلما َجاءوا سليمان(جاء الرسولُ سليمانَ، وهى ىف قرءة عبداهللا 

  .}ْيهِْماْرجِعْ إل{يدلّ على ذلَك قول سليمان . كان واحداً
  
  }ِتكُْم َتفَْرُحونَ فَلَمَّا َجآَء ُسلَْيَمانَ قَالَ أَتُِمدُّوَننِ بِمَالٍ فََمآ آَتانَِي اللَُّه خَْيٌر مِّمَّآ آَتاكُْم َبلْ أَنُتْم بَِهدِيَّ{ 
  

  }...أَُتِمدُّوَننِ بَِمالٍ{: وقوله



يريد قراءة عَبداهللا فأدغم النونَ ىف النوِن ) ونَّى مبالٍأَتُِمدُّ. (وقرأها محزة. هى ىف قراءة َعبداهللا بنونني وَباء مثبتة
  .وكل صواٌب. بنونني بغري َياء) أَُتِمدُّوَننِ مبالٍ(وقرأ عاصم بن أىب الّنُجود . فََشدََّدَها

َيْستجيز الزياَدة ىف  فَمْن كانَ ّممن. ألهنا حمذوفةُ الَياء من الكتاب} فما آتانَِى اهللا{ومل يقل } فََمآ آتَانَِي اللَُّه{: وقوله
فيثبُت الواو وليست ىف املصحف، أو يقول } َوَيْدُع اإلْنَسان بالشَّرِّ{من الياء والواو الالتى حيذفَن مثل قوله . القرآن

 وََماِلَى الَ{بإثبات الَياء، وجاز له أن ُيحّركها إىل ا النصب كما قيل } أمتدُّوَننِ{املنادى للمنَاد جَاز له أن يقول ىف 
اتّباعُ املصحف إذا وجدُت له وجهاً من . ولست أشتهى ذلَك وال آخذ به} فََما آتانَِى اهللا{فكذلك جيوز } أَْعُبُد

ولست أجترئ ) إنَّ َهذَْينِ لسَاِحَران(وقد كان أبو َعْمرٍو ويقرأ . كالم العرب وقراءِة القّراء أَحبُّ إىلّ من خالفه
  .ولْسُت أَسْتحبُّ ذلك. فزاد واواً ىف الكتاب} فَأَصَّدََّق َوأَكُونَ{على ذلك وقرأ 

  
  )النمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ونَ اْرجِْع إِلَيْهِْم فَلََنأِْتيَنَُّهم بُِجنُوٍد الَّ ِقَبلَ لَُهْم بَِها َولَُنخْرَِجنَُّهم مِّْنَهآ أَِذلَّةً وَُهْم َصاِغُر{ 
  

  }...الَّ قَِبلَ لَُهْم بِهَا{: وقوله
  .وهو سَواء) لَُهْم هبم(وهى ىف ُمْصحف عبداهللا 

  }...اْرجِْع إِلَْيهِْم{: وقوله
وهو َصوَاب على َما فّسرت لك مْن ) ارجعوا إليهم(وىف قراءة عبداهللا . هذا من قول سليمان لرسوهلا، يعىن بِلقيَس

  .ىل الذيَن َمَعه، ىف كثري من الكالممن الذَهاب بالواحد إ} يأيُّها النَّّىب إذا طلَّقُْتُم النَِّساَء{قوله 
  
  }قَالَ ِعفْرِيٌت مِّن الْجِنِّ أََناْ آتِيَك بِِه قَْبلَ أَن َتقُوَم ِمن مَّقَاِمَك َوإِنِّي َعلَْيِه لَقَوِيٌّ أَِمٌني { 
  

  }...ِعفْرِيٌت مِّن الْجِنِّ أََناْ آِتيَك بِِه{: وقوله

: ومْن قَالَ. َعفَارٍ: ِعفْرِية قال ىف مجعه:فمن قال. ِعفْرِية: قول للعفريتومن العرب من ي. القوّى النافذ: والِعفريت
وقوله . يريد مجع الطاغوت) َوما أُِهلَّ بِهِ للطواِغى(َعفارٍ وىف إحدى القراءتني : عفاريت َوَجاز أن يقول: ِعفريت قال

أريد : فقال. وكان جيلس إىل نصف النهار. من جملس القَضاءيعىن أن يقوم } أََنا آتِيَك بِِه قَْبلَ أَنْ َتقُوَم ِمْن َمقَاِمَك{
  ).من ذلك(أعجل 

  
قِّراً ِعنَدُه قَالَ َهاذَا ِمن فَْضلِ قَالَ الَِّذي عِنَدُه ِعلٌْم مَِّن الْكَِتابِ أََناْ آتِيَك بِِه قَْبلَ أَن يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك فَلَمَّا َرآُه ُمْسَت{ 

  }أَأَْشكُُر أَْم أَكْفُُر َوَمن َشكََر فَإِنََّما َيْشكُرُ ِلَنفِْسِه َوَمن كَفََر فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرٌِمي  رَبِّي ِلَيْبلُوَنِي
  

  }...قَالَ الَِّذي ِعنَدُه ِعلٌْم مَِّن الِْكتَابِ أََناْ آِتيكَ بِِه قَْبلَ أَن َيرَْتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك{: وقوله
فذُكر } يا َحىُّ يا قيُّوم{) ِعْندُه ِعلٌْم ِمَن الكتاب(ىء من مّد بصرك فقال ابن عباسٍ ىف قوله قبل أن يأتيكَ الش: يقول



  .أنّ عرشها غار ىف موضعه مث َنَبع عند جملس سليمان
  

  )النمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }الَِّذيَن الَ َيْهَتُدونَ  قَالَ َنكُِّرواْ لََها َعْرشََها َننظُرْ أَتَْهَتِدي أَْم َتكُونُ ِمَن{ 
  

  }...َنكُِّرواْ لََها َعْرَشهَا{: وأمَّا قوله

إن ىف عقلها : وكان الشياطني قد خافت أن يتزوََّجها سليمان فقالوا. فإنه أمرهم بتوسعته ليمتِحَن عقلها إذا جاءْت
ملَاء فأَجرى من حتت الصَّْرح وفيه فأمر سليمان بتغيري العرش لذلَك، وأمر با: َشيئاً، وإن رِْجلها كرجل احلمارِ

) كَأنَّه ُهَو(فقالْت . فلم تقل، هو هو، وال لْيَس به. فعرفت وأنكرت) أََهكَذَا عَْرُشِك(فلمَّا جاءت ِقيل هلا . السمك
وىف قراءة  :املاء الكثري فنظر إىل أحسن َساقني ورجلني: مث رفعت ثوَبَها عن َساقيها، وظنَّت أهنا تسلُك لُجَّة، والُّلجَّة

  ).َوكََشَف َعْن رِْجليَها(عبداهللا 
  
  }َوَصدََّها َما كَاَنت تَّْعُبُد ِمن ُدوِن اللَِّه إِنََّها كَاَنْت ِمن قَْومٍ كَاِفرِيَن { 
  

  }...َوَصدََّها َما كَاَنت تَّعُْبُد{: وقوله
صدَّها : دة ِمن دين آباِئهَا، معىن الكالموكان َعا. هى عاقلة وإمنا َصدها عن عبادة اهللا عبادة الشمس والقمر: َيقولُ

منَعَها } إن صدَّها{: وقد قبلَ. ىف موضع َرفعٍ) ما(و . من أن تعبد اهللا ما كانت تعبدُ أى عبادهتا الشمس والقمر
َصدََّها اهللا ما كانت : الفعل هللا تعاىل: وقال بعضهم. نصب ألن الفعل لسليمان) ما(موضع . سليمان ما كانت تعبد

  .دتعب
) ما(يرّدُه عكلى موضع } أنَّها{ولو قرأ قارئ . كُسرت األلف على االسِتئناف} إِنََّها كَاَنْت ِمن قَْومٍ كَاِفرِيَن{: وقوله
: منعىن من زَيارتك ما كنُت فيه من الُشُغل: وهو كقولك. َصدََّها عن عبادة اهللا أنَّها كانت من قومٍ كافريَن: ىف رفِعِه

  .فأنَّ مفسَّرة ملعىن ما كنت فيه من الشَُغل. وحأّنى كنت أغُدو وأر
  
  }َولَقَدْ أَْرَسلَْنآ إِلَى ثَمُوَد أََخاُهْم َصاِلحاً أَنِ اْعُبدُواْ اللََّه فَإِذَا ُهْم فَرِيقَاِن َيخَْتِصُمونَ { 
  

  }...فَرِيقَاِن َيْخَتِصُمونَ{: وقوله
  .مؤمن وُمكذِّب: خمتلفون} خيتصُمونَ{ومعىن 

  
  )النمل ( الواردة يف آيات سورة  املعاين

  }قَالُواْ اطَّيَّْرَنا بَِك َوبَِمن مََّعَك قَالَ طَاِئُركُْم ِعندَ اللَِّه َبلْ أَنُتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ { 
  



  }...قَالَ طَاِئرُكُْم ِعنَد اللَِّه{: وقوله
قالوا {وهو مبنزلة قوله . كلّه من عند اهللا تشاَءمون ىب وَتطَيَُّرونَ ىب، وذلك. ىف اللوح احملفوِظ عند اهللا: يقول

َوكُلَّ إْنَساٍن ألَْزْمَناهُ {وقد بيََّنه ىف قوله . أى الزم لكم ما كانَ مْن َخريٍ أو شرٍّ فهو ىف رقابكم الزم} طَاِئرُكُْم َمَعكُْم
  .}طَاِئَرُه فىُعُنقِِه

  
  }ُه ثُمَّ لََنقُولَنَّ لَِوِليِِّه َما شَهِْدَنا َمهِْلَك أَْهِلِه َوإِنَّا لَصَاِدقُونَ قَالُواْ َتقَاَسمُواْ بِاللَِّه لَُنَبيَِّتنَُّه َوأَْهلَ{ 
  

  }...قَالُواْ َتقَاَسُمواْ بِاللَِّه{: وقوله

فمن التاء والنون والَياء كُلّ قد قُرئ به } لَنَُبيَِّتنَُّه{: وقوله. }قالوا{ليَس فيها ) تقاَسُموا باهللا(وهى ىف قراءة عبداهللا 
: مث جيوز الَياء َعلَى َهذَا املعَنى فتقول. بالنون} لَُنَبيَِّتنَُّه{: متقامسَني: خرباً فكأنه قال} تقامسوا{فجعل } تقامسوا{قال 

: قال تقاَسمُوا فجَعلَها ىف موضع َجْزمٍ فكأنه: ومن قال. لََنقوَمنَّ ولََيقُوَمنَّ ولََيقُوُمنَّ: بالياء، كما تقول} ليبيُتنَّه{قالوا 
حتالفوا وأقِسُموا لتبّيُتنه بالتاء والنونُ َتجُوز من هذا الوجه ألن الذى قال هلم تقاَسُموا معهم ىف الفعل داخل، وإن 

فالنون أعجُب الوجوه . قوُموا نذهْب إىل فالن، ألنه أمرهم وهو معهم ىف الفعل: كان قد أمرهم؛ أال ترى أنك تقول
مث لُنقِْسَمن ما شهِْدَنا َمْهلك ) (تقاَسُموا(وهى ىف قراءة عبداهللا . اء، والعواّم َعلَى النونإىلَّ، وإنّ الكَسائّى يقرأ بالت

وقرأها أهل املدينة وَعاصم . ألهنم َدَعوهم ليفعوا مجيعاً ما َدَعوا إِليه} تََعالَوا َنْدُع أَْبَناَءنا وأْبَناَءكُْم{وقد قال اهللا ) أهله
حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفَراء قال حدَّثىن سفيان ابن . عبداهللا بالّتاءواحلسن بالنون، وَأَْصحَاب 

  .بالَياء) لُيَبيُِّتنَّه(ُعَيْيَنة عن ُحَميد األعرج عن جماهد أنه قرأ 
  
  }فَانظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ َمكْرِِهْم أَنَّا َدمَّْرَناُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمِعَني { 
  
  }...فَانظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ َمكْرِِهْم أَنَّا َدمَّْرَناُهْم{: قولهو

َيستَأنف وهو يفّسر به ما قبله } فَلَْيْنظُرِ اإلنسانُ إلَى طََعاِمِه أّنا َصَبْبَنا املاَء{: تقرأ بالكسر َعلَى االستئناف مثل قوله
وإن شئت َجَعلتَها . ىف َمْوضع رفع، جتعلها تابعة للعاقبة) أَنَّا( بالفتح فتكون) أَنَّا(وإن رّده على إعلى ما قبله قال 

كان عاقبة مكرهم : كأّنك قلت) كان(واألخرى أن َتكُرَّ ) كيف(إحدامهَا أن تردََّها ىف موضع : نصباً من جهتني
ظر كيف كَانَ َعاقبة فان: ىف موضع نصبٍ كأنك قلت) أَنَّا(وإن شئت َجَعلتها كلمةً واحدةً فجعلت . تدمرينا إيَّاهم

  .}وأنتم تبصرونَ تعلمون أَن فاحشة{: وقوله. مكرهم تدمرينا إياهم
  

  )النمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }قُلِ الَْحْمدُ ِللَِّه َوَسالٌَم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى َءآللَُّه َخْيرٌ أَمَّا ُيْشرِكُونَ { 
  

  }...لَِّه َوَسالٌَم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَىقُلِ الَْحْمُد ِل{: وقوله



} ءَآللَُّه َخْيٌر أَمَّا ُيْشرِكُونَ} {َوَسالٌَم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى{على َهالك َمن هلك } قُلِ الَْحْمدُ ِللَِّه{: قيل للوط
  .أعِبادةُ اهللا خري أم عبادة األصنام: يقول

  
ن ُتنبِتُواْ سََّماَواِت َواَألْرَض َوأَنَزلَ لَكُْم مَِّن السََّمآِء َمآًء فَأَنَبْتَنا بِِه َحَدآِئَق ذَاَت بَْهَجٍة مَّا كَانَ لَكُمْ أَأَمَّْن َخلََق ال{ 

  }َشَجَرَها أَاله مََّع اللَِّه َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَ 
  

  }...فَأَنَبْتَنا بِهِ َحدَآِئَق ذَاتَ بَْهَجٍة{: وقوله
للحدائق وهى مجع ألنك تقول، هذه } ذات{وإمنا َجاز أن يقول . ذوات وكلّ صواب: ومل يقل} ذاَت{: فقال

ولو ) والقُرون األولَي(ومل يقل احلُسَن و } َوِللِّه األْسَماُء احلُسَْنى{هذه حديقة ومثله قول اهللا : َحَدائق كما تقول
  :توحيدَها وقال األعشى ىف. كانت حدائق ذوات هبجة كان صوابا

  ربٌّ غفوٌر وبِيض ذات أطهار* فسوف ُيعقُبنيهِ إن ظفرتَ به 

  .حديقة: فما مل يكن علْيه َحائط مل ُيقَل له. حديقة لكل بستان عليه حَائط: وإمنا يقال. ذوات أطهار: ومل يقل
وإن شئت جعلت . َخلَقه} له مَّعَ اللَِّهأَا{مث قال . كذَا وكذا} أَْم َمْن َخلَق{مردود على قوله } أَإله مَّعَ اللَِّه{: وقوله

: ولو جاء نصباً أَإِهلاً مع اهللا على أن تضمر فعالً يكون به النصب كقولك! أمع اهللا ويلكم إله: رفعه مبع؛ كقولك
  .أجتعلون إهلا مع اهللا، أو أتتَّخذونَ إهلا مع اهللا

  :وقال بعض الشعراء. ّرأُتَرى ثعلباً وتِف: أثعلباً وتفّر كأهنم أَرادوا: والعرب تقول
  أَلُْؤماً ال أبالَك واغترابَا* أَعبداً حلَّ ىف ُشَعَىب غريباً 

وَسمعت بعض العرب ألسري أَسَرُه لْيالً، فَلَمَّا ا أصْبح َرآه أسود، فقال أعبداً سَائر . أجتمع اللؤم واالغتراب: يريد
  :ل آخروقا. أالَ أُراىن أَسْرت عبداً منذ ليلىت: الليلة، كأنه قال

  وُجْبناً إذا ما املشرفّية ُسلَّت* أَجْخفا متيمّياً إذا فتنة َخَبْت 
أثعلب ورجل : فهذا ىف كل تعجُّب خاطَُبوا صاحبه، فإذا كَان يتعّجب من شىء وخياطب غريه أَعملوا الفعل فقالُوا

بٍ فتجعل العطف كأنه ولو نصب َعلى قوله أيفر َرُجل من ثعل. يفّر منه، ألن هذا خطاب لغري َصاحب الثعلب
  :ومسعت بعض بىن ُعقَيل ينشد جملنون بىن عامر. ُيْبَنى على هذا. السَّابق

  ُمبْنَخرقٍ من سَارياِت اجلنائبِ* أألربقَ أم نارا لليلى بدت لَنا 
  :وأنشدىن فيَها

  يضىء َنشَاصاً مشمخّر الَغوارب* بل الربَق يبدو ىف ذََرى َدفَئيَّة 
ولو رأيُت نار . وكأنه قَالَ. له على إضمار فعل منه، كأنه قَالَ أأرى ناراً بل أرى الربقفنصب كل هذا َومعه فع

  .}أَاله مََّع اللَِّه{وكذلك اآليتان اُألخرَيان ىف قوله . ليلى
  
  }ثُونَ قُل الَّ َيْعلَُم َمن ِفي السََّماواِت واَألْرضِ الَْغْيَب إِالَّ اللَُّه َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَع{ 
  

  }...قُل الَّ َيْعلَُم َمن ِفي السََّماواِت واَألْرضِ الْغَْيَب إِالَّ اللَُّه{: وقوله



َما فَعلوُه {وىف إحدى القراءتني . ولو نصب كان صَوَاباً. ألن ىف الذى قبلَها جحداً وهو مرفوع) إالّ(رفَعت ما بعد 
صََواب، َهذا إذا كان اجلحد الذى قبل إال مع أَمساء معرفة فإذا  وكلّ. وىف قراءتنا بالرَّفع. بالنصب} إال قليالً منهم

وذلَك أن . إال أباَك: ما ذهب أحد إالّ أبوَك، وال يقولُونَ: فيقولون) إالّ(كانَ مع نكرة مل يقولوا إال االتباع ملا قبل 
وَاحد ) إالّ(مجع َوَما بعد ) إالَّ( ما قبل األب َخلََف من أَحٍد؛ ألن ذا واِحٌد وذا واحد فآثروا اإلتباع، واملْسأَلة األوىل

  .منه أو بعضه، وليسَ بكلّه
  

  )النمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َبلِ ادَّاَرَك ِعلُْمُهْم ِفي اآلخَِرِة َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ مِّْنَها َبلْ ُهم مِّْنَها َعُمونَ { 
  

  }...ِةَبلِ ادَّاَرَك ِعلُْمُهْم ِفي اآلِخَر{: وقوله
بعلم اآلخرة اهنا تكون أْو الَ تكون، لذلَك قال : يريد. تتاَبَع علمهم ىف اآلخرة: يقول. لَعلَّهم تدارك علمُهم: معناه

) بل(والعرب جتعل . بأَْم) أَْم تدارَك ِعلُمُهم ىف اآلخرة(وهى ىف قراءة أَُبّى } َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ مِّْنَها َبلْ ُهم مِّْنَها َعُمونَ{
  :إذا كان ىف أوَّل الكالم استفَهام، مثل قول الشاعر) بل(مكان ) أم(و ) أم(انَ مك

  أم النوُم أم كلّ إىل َحبِيُب* فوااهللا ما أجرِى أَسلَْمى َتَغوَّلتْ 
وقرأ جماهد أبو جعفر ) بل ادَّارَك(فقرأ حيىي واحلَسن وشَيْبة ونافع } اّدارك{وقد اختلف القراء ىف . بل: فمعناهن

وبلغىن عن ابن . هل أدرك علمهم علم اآلخرة: من أدركت َوَمعناه، كأنه قال) َبلْ أَْدَرَك ِعلُْمُهْم ِفى اآلِخرة(ىن املد
وهو وجه جّيد؛ ألنه أشبه باالْستهزاء بأْهل . ياء) بلى(يستفهم ويشّدد الدال وجيَعل ىف ) بَلَى أَدَّارك(عّباس أنه قرأ 

  .لَى لعمرى لقد أدركْت الَسلَف فأنت تروِى ما ال نروى وأنت تكذّبهَب: اجلحد كقولك للرَُّجل تكذّبه

  }َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ أَإِذَا كُنَّا ُترَاباً َوآَبآؤَُنآ أَإِنَّا لَُمخَْرُجونَ { 
  

  }...أَإِنَّا لَُمْخَرُجونَ{: وقوله
  .}إنَّنَا{وهى ىف مَصاحف أْهل الشام } إنََّنا{و 
  
  }َيكُونَ َرِدَف لَكُم بَْعُض الَِّذي َتْستَْعجِلُونَ  قُلْ َعَسى أَن{ 
  

  }...قُلْ َعَسى أَن َيكُونَ َرِدفَ لَكُم َبْعضُ الَِّذي َتْستَْعجِلُونَ{: وقوله
  :دنا لكم َبْعضُ الذى تستعجلونَ، فكأن الالم دخلت إذْ كانَ املعىن دنا؛ كما قال الشاعر: َجاء ىف التفسري

  وهمٌّ تَعّناىن ُمعَّنًى ركائبُُه* يطرحن بالفىت  ا فقلت هلا احلاجَاُت
: َرميت بالشىء وطرحته، وتكون الالم داخلةً: يرمني، وأنت تقول} يَطرحن{فأدخل الباء ىف الفىت؛ ألن معىن 

  .نفذُتها مائة: نفذت هلا مائة وهو يريد: واملعىن ردفكم كما قال بعض العرب
  

  ) النمل( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  
  }إِنَّ َهاذَا الْقُْرآنَ َيقُصُّ َعلَى بَنِي إِْسرَائِيلَ أَكْثَرَ الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ { 
  

  }...إِنَّ هَاذَا الْقُْرآنَ يَقُصُّ َعلَى َبنِي إِسَْراِئيلَ أَكْثََر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ{: وقوله
إنّ هذا القرآن ليقّص عليهم اهلدى مما اختلفُوا فيه : َن بعضهم بعضاً، فقال اهللاوذلك أن بىن اسرائيل اختلفوا َحىت لََع

  .لو أََخذوا به
  
  }َوَمآ أَنَت بَِهاِدي الُْعْميِ َعن َضاللَِتهِْم إِن ُتْسِمُع إِالَّ َمن ُيْؤِمُن بِآَياِتَنا فَُهم مُّْسِلُمونَ { 
  

  }...لَتِهِْمَوَمآ أَنتَ بَِهاِدي الْعُْميِ َعن َضال{: وقوله
وما إن (ألهنا ىف قراءة عبداهللا ) وَما أنَت تَْهِدى العُْمى َعن َضالَلتِهم(وقَرأ محزة . لو قلت هباٍد العمَى كان َصوَاباً

  :-وهو دََُريد بن الصِّمَّة  -ومها جحدان اجتمعا كما قال الشاعر ) هتدى العمى
  ُجْربِ كاليوم طاِلى أيْنُق* ما إن رَأْيُت وال َسمعتُ به 

  }ا الَ ُيوِقُنونَ َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِم أَْخَرجَْنا لَُهْم َدآبَّةً مَِّن اَألْرضِ ُتكَلُِّمُهمْ أَنَّ النَّاَس كَاُنوا بِآَياِتَن{ 
  

  }...وَإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِم{: وقوله
أَخَْرْجَنا لَُهْم دَآبَّةً مَِّن {وقوله . ىف موضع آخر} لقَْولَُحقَّ عليهم ا{معناه إذا وجب السََّخطُ عليهم هو كقوله 

} ُتكَلِّمُُهْم{وحدثىن بعض احملدِّثَني أنه قال . وهو من الكالم} تكلّمهم{اجتمع القراء َعلى تشديد } اَألْرضِ ُتكَلُِّمُهْم
وموضعها . }ُتكَلُِّمُهمْ بأَنَّ النَّاَس{: لكالمفمن فتَحها أوقع عليها ا. تفتح وتكسر) أَنَّ النَّاَس(وقوله } َتكِْلمُهم{و 

ُتكَلِّمُُهْم {وَهما ُحجَّة ملْن فتح وأهل املدَينه ) ُتَنبِّئهم أنّ الناَس(وىف حرف أَُبّى } بأن الناس{وىف حرف عبداهللا . نصب
) أَنَّا(من قال } ظُرِ اإلْنسانُ إىل طَعاِمِهفَلَْيْن{ومثله . خرباً مْستأنفاً ولكنه مْعىن ُوقوع الكالم) إنَّ(فتكون } إِنَّ النَّاَس

  .إِّنا أخرب بسبب الطعام كيف قدَّره اهللا: َجَعله خمفوضاً مردوداً على الطَعام إىل أَنا َصببَنا املاء َوَمن كسره قال
  

  )النمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }اوَاِت َوَمن ِفي اَألْرضِ إِالَّ َمن َشآَء اللَُّه َوكُلٌّ أَتَْوُه دَاِخرِيَن َوَيْوَم ُينفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمن ِفي السََّم{ 
  

  }...َوَيْوَم ُينفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع{: وقوله
. وإذا نفخ ىف الصُّور ففزغ؛ أال ترى أن قولَك: وذلك أنه ىف املْعىن. ومل يقل فيفزُع، فجعل فََعل مردودة على َيفَْعل

فإن قلَت فأن َجَواب قوله . أقوم إذا تقوم، فأجِيبْت بفََعل، ألن فعل ويفعل تصلحان مع إذا: قوم كقولكأقوم يوم ت
وإن شئتَ . وذلك يوم ينفخ ىف الصور: قد يكون ىف فََعل مضمر مع الواو كأنه قال: ؟ قلت}َوَيْوَم ُينفَُخ ِفي الصُّورِ{

  .}وا فَالَ فَْوَتَولَوْ َتَرى إذ فَزُِع{جوابه متروك كما قال : قلت



  .واهللا أعلم. قد ُترك جَواُبه} َولَوْ َيَرى الِذيَن ظَلَموا{: وقولُه
وقصرَها محزة حدَّثنا أبو العبَّاس قال حدثنا . فاعلوه: القُّراء َعلَى تطويل األلف يريدونَ} َوكُلٌّ أََتْوُه َداخِرِيَن{وقوله 

لضىب وقيٌس وأبو بكر وكلهم عن َجْحش بن زياد الضىب عن متيم حممد قال حدثنا الفراء حدثىن عدة منهم املفضل ا
بغري تطويل } وَكُلٌّ أَتَْوُه{فقال . بتطويل األِلف) َوكُلٌّ آتَْوُه دَاِخرِيَن(قرأت َعلَى عبداهللا بن مسعود : بن َحذْلَمٍ قال

فكان َردُّ فََعل . اد وهو َصاغررآىن ففّز وَع: كما تقول ىف الكالم} فَفَزِع{األلف وهو وجه حسن مردود على قوله 
حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال وحدثىن عبداهللا بن . َعلَى مثلها أعجَب إىلّ مع قراءة عبداهللا

  .إدريس عن األعمش عن متيم عن عبداهللا مبثل حديث أىب بكرٍ وَأصَحابه
  
  }ا َوُهْم مِّن فََزعٍ َيْوَمِئٍذ آِمُنونَ َمن َجآَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر مِّْنَه{ 
  

  }...َوُهْم مِّن فََزعٍ َيْوَمِئٍذ آِمُنونَ{: وقوله
وقرأ عبداهللا بن مسعود ىف إْسناٍد َبعُضهم بعضُ } َيوَْمِئٍذ{و } َوُهْم مِّن فََزعٍ َيوَْمِئٍذ{فقالوا . قراءة القراء باإلضافة

واإلضافةُ . فأخذها بالتنوين والنصب) َوُهْم من فََزعٍ َيْوِمئٍذ(رأها عليهم متيم هكذا ق) مِّن فََزعٍ َيْومَِئٍذ(الذى حدثتك 
. فصيَّرهُ ا معرفةً) الَ َيحُْزُنُهمْ الفََزُع اَألكْبَُر(أعجب إىلّ وإن كنت أقرأ بالنصب ألنه فََزع معلوم، أال ترى أنه قال 

  .وهو صواب. فأن أِضيفَُه فيكونَ معرفةً أعجُب إىلَّ 
  
  }يَن َوأَنْ أَْتلَُو الْقُْرآنَ فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدي ِلنَفِْسِه َوَمن َضلَّ فَقُلْ إِنََّمآ أََناْ ِمَن الُْمنِذرِ{ 
  

  }...َوأَنْ أَْتلَُو الْقُْرآنَ{: وقوله

الواو للجزم على جهة األمر؛ قد أُسقطت منها . بغري واو جمزومةً على جهة األمر) َوأَنِ اْتلُ(وىف إحدى القراءتني 
فجعل الواو مردودة بالنهى َعلَى حرٍف قد ُنصب } قُلْ إّنى أُِمْرت أَنْ أَكُون أَوَّلَ َمْن أَسْلََم َوالَ َتكُونَنَّ{كما قال 

قالَ اهللا و. أََمرت عبد اهللا أن يقوم، َوأَنْ قُْم: بالوجهني َجميعاً، أال ترى أنك تقول) أمرت(بأن؛ ألن املعىن يأتى ىف 
  .}َوأَنْ أَْتلُو القرآنَ{فهذا مِثْل قوله } َوأُمِْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ الَْعاملَني َوأَنْ أَِقيمُوا الصَّالَة{

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )القصص ( سورة 

  
  }ا كَانُواْ َيْحذَُرونَ َوُنَمكَِّن لَُهْم ِفي اَألْرضِ َونُرَِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما ِمنُْهْم مَّ{ 
  

  }...وََيري ِفْرَعْونُ َوَهاَمانَ َوُجُنوُدُهمَا{: وقوله
} وَُنرَِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهمَا{: والنَاُس بعُد يقرءوهنا بالنُّون. هكذا قراءة أْصحاب َعبداهللا بالَياء والرفع



  .ومل أمسع أحداً قرأ به. كان الفْعل هللا} رَِى اُهللا فرعونوُي{: ولو قرِئت بالَياء ونصب فرعون، يريد. بالنصب
  
  } فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما كَانُواْ خَاِطِئَني{ 
  

  }...َعدُّواً َوحََزناً{: وقوله
ومها مبنزلة الُعْدم . وكأن احلُْزن االسُم والَغّم َوَما أشبهه، وكأنّ احلََزن مصدر} ناَحَز{هذه ألصحاب عبداهللا والعوامُّ 

  .والَعَدم
  
  }ْم الَ َيشُْعُرونَ َوقَالَِت اْمَرأَةُ ِفْرَعْونَ قُرَّةُ َعْينٍ لِّي وَلََك الَ َتقُْتلُوُه َعَسى أَن َيْنفََعَنا أَْو َنتَِّخذَُه وَلَداً وَُه{ 
  

  }...الَِت امَْرأَةُ ِفْرَعْونَ قُرَّةُ َعْينٍ لِّي َولََكَوقَ{: وقوله
  .ومثلُه ىف القرآن كثري ُيرفُع بالضمري) هو(بإضمار } قُّرةُ َعْينٍ{رفعت 

وإمنا ذكرت هذا ألىن مسعت الذى يقال له ابنُ ) ال تقتلوه قُرَّةُ عني ىل ولك(وىف قراءة عبداهللا } الَ َتقُْتلُوُه{: وقوله
وهو لَْحٌن؟ ) قُرَّةَ َعْينٍ لِّي وَلََك الَ(إهنا قالت : السُّّدّى يذكر عن الكلّىب عن أىب َصاحل عن ابن عبّاس أنه قال َمْرَوانَ

  .ويقوّيك َعلَى َرّده قراءة عبداهللا
شعرونَ بأن وهم ال ي. وََيجوز أن يكون هذا ِمْن قول اهللا. فهذا وْجه. يعىن بىن إسرائيل} َوُهمْ الَ َيشُْعُرونَ{: وقوله

  .موسى هو الذى يسلبهم ُملكهم
  

  )القصص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ْؤِمنَِني وَأَصَْبَح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغاً إِن كَاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْوال أَن رََّبطَْنا َعلَى قَلْبَِها لَِتكُونَ ِمَن الُْم{ 
  

  }...وَسى فَارِغاًوَأَصَْبَح فَُؤادُ أُمِّ ُم{: وقوله
يعىن باسم موَسى أنه ابُنَها وذلك أن } إِن كَاَدتْ لَتُْبِدي بِِه{قد فََرغ هلّمه، فليس َيخلط َهمَّ موَسى شىء وقوله 

إن كادت {وىف قراءة َعبداهللا . أى تظهره] به[هو ابن فرعون، فكادت تُبدى : صدرها ضاق بقول آلِ فرعونَ
حدَّثىن ابن أىب حيىي بإسَْناٍد له أن فَضَالة بن : الَعبَّاس قال حّدثنا حممد قال حدثنا الفّراء قالوحّدثنا أبو } لَُتشِعرُ بِِه

  .من الفَزع) وَأَصَْبَح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَزِعاً(ُعَبيد األنصارّى من أْصَحاب النّىب َعليه السَّالم قرأ 
  
  }ُجُنبٍ وَُهْم الَ َيْشُعُرونَ َوقَالَْت ُألْخِتِه قُصِّيِه فََبُصَرْت بِِه َعن { 
  

  }...َوقَالَْت ُألْخِتِه قُصِّيِه{: وقوله
َوقوله . كَانت َعلَى َشاِطئ البحر َحتَّى رأت آل فرعون قد التقطوه: يقول. }فََبصَُرْت بِِه َعن ُجُنبٍ{. قُّصى أثَره

  .يعىن آل فرعون ال يشعرون بأُخته} َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ{



  
  }نَ َنا َعلَْيِه الَْمرَاِضَع ِمن قَْبلُ فَقَالَْت َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى أَْهلِ َبْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم َوُهمْ لَُه نَاِصُحوَوَحرَّْم{ 

  }...َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه الْمَرَاِضَع{: وقوله
  .منعناه من قبول ثّْدى إِالَّ ثدى أُمّه: يقول

  
  )قصص ال( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
اذَا ِمْن َعُدوِِّه فَاْسَتَغاثَُه الَِّذي َوَدَخلَ الَْمِديَنةَ َعلَى ِحنيِ غَفْلٍَة مِّْن أَْهِلَها فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ َيقْتَِتالَِن َهاذَا ِمن ِشيَعِتِه َوَه{ 

  }الَ َهاذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن إِنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُّبِنيٌ ِمن ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فََوكََزُه ُموَسى فَقََضى َعلَْيِه قَ
  

  }...وََدَخلَ الَْمِديَنةَ َعلَى ِحنيِ غَفْلٍَة{: وقوله
دخلتها : دخلت املدينةَ حني غَفَل أهلها، وال تقول: ودخل املدينة حَني غفلة، وأنت تقول: ومل يقل) َعلَى(وإمنا قال 

دخلت على غفلٍة وجئت َعلَى : وذلك أنّ الغفلَة كانت ُتجزئ من احلني، أال ترى أنك تقول. لَهاعلى حَني غَفَل أه
ومثله قَْول . ولو مل تكن كانَ َصواباً) على(ىف غفلة أدخلت فيه : كالفضل ىف الكالُم، واملعىن) حني(غفلة، فلمَّا كان 

  :ومثله قوله العَجيز. ٍة من الرسل لكان مبنزلة هذاولو كان على ِحني فتر} َعلَى فَْتَرٍة ِمَن الُرُسلِ{اهللا 
  فىت عاَم عام املاِء فْهو كبري* ومن يكن ..... 

  .فالَعام األول فَْضل. كذلك أنشدىن الُعقَيلىُّ
َضى فَقَ{وقوله . كلٌّ سََواء. وَوَهزه أيضاً لغة} فَنكَزُه{وىف قراءة عبد اهللا . فَلَكزه: يريد} فََوكََزُه ُموَسى{: وقوله
  .يعىن قََتله} َعلَْيِه

  .ونِدم موَسى فاستغفر اَهللا فغفر له
  
  }قَالَ َربِّ بَِمآ أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً لِّلُْمْجرِِمنيَ { 
  

  }...قَالَ َربِّ بَِمآ أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً لِّلُْمْجرِِمَني{: وقوله

لَْن {فقد تكون ) فَالَ َتْجَعلْنِى ظَهِرياً(وىف قراءة َعبداهللا . َخبَراً ملوَسى) لَْن(سَتثن فابُتِلى، فجََعل مل َي: قال ابن عبّاس
اللهّم لن أكون لَُهْم ظهرياً فيكونُ دعاًء وذلك أنَّ الذى من ِشيعته لقيه : َعلَى َهذَا املْعىن ُدعاًء مْن ُموَسى} أَكُونَ

 -يعىن اْستغاثه  -ر الذى من شيعة موسى، فمّر به موسى َعلَى تلك احلال فاسْتصرخه رجل بعد قتله األوَّلَ فتسّخ
وأقبلَ إليهما فظنَّ الذى من شيعتِه . أى قد قَتلُت باألمس رجال فَتدعوىن إىل آخر} إِنََّك لََغوِيٌّ مُّبٌِني{: فقال له موسى

فترك . ومل يكن فرعون علم َمن قتل القبطّى األوَّل} َت َنفْساً بِاألَْمسِأَُترِيُد أَن َتقُْتلَنِي كََما قََتلْ{فَقَالَ . أنه يريده
فابتلى بأن َصاحبه الذى َدلّ : فذلك قول ابن َعبَّاسٍ. القبطى الثاىن َصاحَب مُوسى من يده وأخرب بأن موسى القاتلُ

  .عليه
  



  }يَنِي َسَوآَء السَّبِيلِ َولَمَّا تََوجََّه ِتلْقَآَء َمْدَيَن قَالَ َعَسى َربِّي أَن َيْهِد{ 
  

  }...َولَمَّا َتَوجََّه ِتلْقَآَء َمْدَيَن{: وقوله
  :وقال الشاعر. وَمْدين مل تصرف ألهنا اسم لتلك البلدة. قَصد ماء َمْدَين: يريد

  والُعْصُم من َشَعِف العقول الفادر* ُرهبانُ َمْدَين لو رأوِك َتنَزَّلُوا 
  .الطريق إىل َمْدين ومل يكن َهادياً ِلطريقَها: }آَء السَّبِيلِأَن َيْهِديَنِي َسَو{: وقوله

  
  )القصص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
الََتا الَ  قَالَ َما َخطُْبكَُما قََولَمَّا َوَرَد َمآَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً مَِّن النَّاسِ َيْسقُونَ َوَوَجَد ِمن ُدونِهُِم امَْرأََتنيِ َتذُوَداِن{ 

  }َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعآُء وَأَُبوَنا شَْيٌخ كَبٌِري 
  

  :}...وََوَجَد ِمن ُدونِهُِم اْمرَأََتنيِ َتذُوَداِن{: وقوله َعّز َوَجلّ

راد وإمنا كان الذِّياد حَْبساً للغنم ألن الغنم واإلبل إذا أ. حبسته: وال جيوز أن تقول ذُْدُت الرجل. حتبَسان غنمهما
فَسأهلَُما ) َودُوَنُهمُ اْمرَأََتاِن َحابَِسَتاِن(وىف قراءة عَْبدِاهللا . شىء منها أن َيِشذّ ويذهب فرددته فذلك ذَْود، وهو احلبس

استقِ إن : فأتى أهل املاء فاْستوهبهم َدلْواً فقَالُوا. ال نقوى على السقْى مع الناس حىت ُيْصِدروا: عن حبسهما فقالتا
إنَّ {فاستقى هو وحَدُه، فَسقى غنمهما، فذلك قول إحدى اجلاريتني . ت الدلو حيملها األربعون وحنوهمقوِيت، وكان

إن أىب يدعوك، : فقُّوته إخراجه الدلو َوْحده، وأمانته أنّ إحدى اجلاريتني قالت} َخْيَر َمنِ اسَْتأْجَْرَت القَوِىُّ اَألِمُني
فمَشتْ . تأّخرى فإن ضللت فدُلّيىن: ح بثياهَبا فألصقتها جبَسدها، فقال هلافقاَم معَها فمرَّت بني يديه، فطارت الري

  .خلفه فتلك أمانته
  
راً فَِمْن ِعنِدَك َوَمآ أُرِيدُ قَالَ إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُنِكَحكَ إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْينِ َعلَى أَن تَأْجَُرنِي ثَمَانِيَ ِحَججٍ فَإِنْ أَْتَمْمَت َعْش{ 
  }أَُشقَّ َعلَْيَك سََتجِدُنِي إِن َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني  أَنْ
  

  }...َعلَى أَن َتأْجَُرنِي ثَمَانِيَ ِحَججٍ{: وقوله
فذَكر . فهو تطّوع: يقول} فَإِنْ أَْتَمْمَت َعشْراً فَِمْن ِعنِدَك{أن جتعل ثواىب أن ترَعى َعلَىَّ غنمى مثاىن حجج : يقول

  .أكثر األجلني وأطيبهماابن عباس أنه قضى 
  
  }قَالَ ذَِلَك َبيْنِي َوبَْيَنَك أَيََّما اَألَجلَْينِ قََضْيُت فَالَ ُعدَْوانَ َعلَيَّ َواللَُّه َعلَى َما َنقُولُ َوكِيلٌ { 
  

  }...أَيََّما اَألَجلَْينِ قََضْيُت{: وقوله
) أىَّ األجلني َما قََضْيُت فَالَ ُعدَْوانَ َعلَىَّ( وهى ىف قراءة عبداهللا) أى(وهى صلة من صالت اجلزاء مع ) ما(فجعل 

  .وهذا أكثر ىف كالم العرب من األوَّل



  :وقال الشاعر
  َحريٌص على إثْرِ الذى أَنا تابُع* وأيَّهما ما أْتَبَعنَّ فإنىن 

  .ك جائز أيضاً حسنوذل. فأيُّهم َما أخذها رِكب على أيِّهم، يريد ىف لُْعبة هلم: ومسع الكسائىُّ أَعرابّياً يقول
  

  )القصص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
نَاراً لََّعلِّي آِتيكُمْ  فَلَمَّا قََضى ُموَسى اَألَجلَ َوسَاَر بِأَْهِلِه آَنَس ِمن َجانِبِ الطُّورِ َناراً قَالَ َألْهِلِه اْمكُثُواْ إِنِّي آَنْسُت{ 

  }ارِ لََعلَّكُمْ َتْصطَلُونَ مِّْنَها بَِخَبرٍ أَوْ َجذَْوٍة مَِّن النَّ
  

  }...أَوْ َجذَْوٍة مَِّن النَّارِ{: وقوله
وهى مثل أوطأتك ِعشوةً وُعشوةً وَعشَوة . بالفتح والقراءة بكسر اجليم أو ا برفعها) أَْو َجذَْوٍة(قرأها عاصم 

  .ومنه َرْبوةً وُرْبوة ورِْبوة. والّرغوة والرُّغوة والرِّغْوة
َك إِلَى ي َجيْبَِك َتْخُرجْ َبْيَضآَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء َواْضُممْ إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّْهبِ فَذَانَِك ُبْرهَاَناِن ِمن رَّبِّاسْلُْك َيَدَك ِف{ 

  }ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوماً فَاِسِقَني 
  

  }...وَاْضُممْ إِلَْيَك جََناَحَك ِمَن الرُّْهبِ{: وقوله
  ).الرُّْهبِ(َوَعاصم واألعمش } الّرَهب{قرأها أهل املدينة } الرََّهبِ{و 

و } فذاّنك{وكثري من العرب يقول } ذَانَِك{اجتمع القراء َعلَى ختفيف النون من } فَذَانَِك ُبْرهَاَناِن{: وقوله
  .فيشدِّدون النون} واللذانِّ يأِْتياهِنا مِْنكُْم{قائمان } وهذانّ{

ما بني أْسفل الَعضد إىل : واجلَنَاح ىف املوضع اآلخر. يريد َعَصاه ىف هذا املوضع} مْ إِلَْيَك جََناَحَكوَاْضُم{: وقوله
  .الرُّفْغ وهو اإلبْط

  
  }َوأَِخي َهاُرونُ ُهَو أَفَْصُح مِنِّي ِلَساناً فَأَْرِسلُْه َمِعَي رِدْءاً ُيَصدِّقُنِي إِنِّي أََخاُف أَن ُيكَذُِّبوِن { 
  

  }...رِْدءاً ُيَصدِّقُنِي{: وقوله

. أعنته: أردأت الرجل: تقول. الَعْون: والرِّْدُء. َمن رفعها جعلها صلة للرْدِء ومن جزم فعلى الشرط. تقرأ جزماً رفعاً
  .}يَرِثُنِى وََيرِث{أرِسله معى يَصدِّقْىن مثل : بغري مهزٍ واجلزم على الشرط) رِداً ُيّصدِّقْنِى(وأهل املدينة يقولونَ 

  
  )القصص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
لِّي صَْرحاً لََّعلِّي أَطَِّلعُ  َوقَالَ ِفْرَعْونُ ياأَيَُّها الْمُأل َما َعِلْمُت لَكُْم مِّْن اله غَْيرِي فَأَْوِقْد ِلي ياَهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ فَاجَْعل{ 

  } إِلَى اله ُموَسى وَإِنِّي َألظُنُُّه ِمَن الْكَاِذبَِني



  
  }...فَأَْوِقْد ِلي ياَهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ{: وقوله
  :وأنشد. اطبخ ىل اآلُجر وهو األُجور واآلُجّر: يقول

  قَلْتان ىف َجوف صَفاً منقور* كأنَّ عينيه من الُغؤور 
  *ُعوىل بالطني وباألجور * 
  
مِثْلَ َمآ أُوِتَي ُموَسى أََولَْم َيكْفُرُواْ بَِمآ أُوِتَي ُموَسى ِمن قَْبلُ قَالُواْ فَلَمَّا َجآَءُهُم الَْحقُّ ِمْن ِعنِدَنا قَالُواْ لَْوال أُوِتَي { 

  }ِسْحَراِن َتظَاَهَرا َوقَالُواْ إِنَّا بِكُلٍّ كَاِفُرونَ 
  

  }...قَالُواْ ِسحَْراِن َتظَاهََرا{: وقوله
وقرأ عاصم . وموسى صلى اهللا عليهما وسلم يعنونَ حممَّداً} سَاِحران َتظَاهََرا{يعنون التوراة والقرآن، ويقال 

  ).ِسْحراِن(واألعمش 
حدثنا حممد قال حدثنا الفرا، قال وحدَّثىن غري واحٍد عن إْسَماعيل ابن أىب خالد عن أىب : حّدثنا أبو العباس قال

  ).ِسْحراِن تَظَاَهرا(رزين أنه قرأ 
لت ابن عباس وعنده ِعكْرِمه فلم جيبىن، فلمَّا كانت ىف سأ: قال جماهد: وقال سفيان بن َعَيينة عن ُحميد قال: قال

وكان عكرمة . فلو أنكَرها لغيَّرها: فلم ينكر ابن عباس، أو قال) َساِحَران تَظَاَهرَا(الثالثة قال عكرمة أكثرَت عليه 
وقرأها أْهل املدينة } منهما أَتَّبِْعُه قُلْ فأْتُوا بِكتابٍ ِمْن عنِد اهللا ُهَو أَْهَدى{: بغري ألٍف وحيتّج بقوله) ِسْحَراِن(يقرأ 

  ).سَاحَِران تظَاهََرا(واحلسن 

  }قُلْ فَأُْتواْ بِكَِتابٍ مِّْن ِعنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَمآ أَتَّبِْعهُ إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني { 
  

  }...أَتَّبِْعُه{: وقوله
  .جعلته شرطاً لألمر - وهو الوجه -َرفْع ألهنا صلة للكتاب ألنه نكرة وإذا جزمت 

  
  )القصص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ { 
  

  }...َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ{: وقوله
  .أنزلنا عليهم القرآن َيْتَبع بعُضه بعضاً: يقول

  
  }قَالُواْ آَمنَّا بِهِ إِنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّبَِّنآ إنَّا كُنَّا ِمن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني  َوإِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم{ 
  

  }...إنَّا كُنَّا ِمن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني{: وقوله



كيف أَْسلُموا قبل القرآن وقبل حممٍد صلى اهللا عليه وسلم؟ وذلك أَهنم كانوا جيدون صفة النّىب صلى اهللا عليه : يقال
  .فذلك إْسالمهم. وسلم ىف كتاهبم فّصدَّقوا به

إنه احلَقُّ : ولو كانت اهلاء كناية عن القرآن كان صواباً، ألهنم قد قالوا. هذه اهلاء للنىب عليه السَّالم} ِمن قَْبِلِه{و 
  .من َربّنا، فاهلاء ها هنا أيضاً تكون للقرآن وحملمد صلى اهللا عليه وسلم

  
  }َمْن أَْحَبْبَت وَلَاِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمن َيَشآُء َوُهَو أَْعلَُم بِالْمُْهَتِديَن إِنََّك الَ َتْهِدي { 
  

  }...إِنَّكَ الَ تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت{: وقوله
  :يكون احلّب على جهتني ها هنا

  .إنك ال هتدى َمن حتبَّه للقرابة: إحدامها
إنك ال هتدى من تريد، كما تراه كثرياً : دى؛ كقولكإنك ال هتدى من أحببت أن َيهَت: والوجه اآلخر يريد

  .أن يهديه} وَلَاِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمن َيَشآُء{فىالتنزيل 
  

  )القصص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

مِناً ُيْجَبى إِلَْيِه ثَمََراُت كُلِّ َشْيٍء رِّْزقاً مِّن َوقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ الُْهَدى َمَعكَ نَُتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنآ أَوَلَْم ُنَمكِّن لَُّهْم َحَرماً آ{ 
  }لَُّدنَّا َولَاِكنَّ أَكْثََرُهْم الَ َيْعلَُمونَ 

  
  }...أََولَمْ ُنَمكِّن لَُّهْم َحَرماً آِمناً{: وقوله

. إذا آمّنا بك يا حممد يا مينعنا أن نؤمن بك ونصدّقك إالّ أن العرب على ِديننا، فنخاف أن ُنصطَلم: قالت قريش
ال َيخاف َمن دخله أن يقام عليه َحّد وال قَصاص فكيف خيافون } َحَرماً آِمناً{نسكنهم } أََولَْم نَُمكِّن لَُّهْم{فأنزل اهللا 

  .أن تستِحلّ الَعرب قتاهلم فيه
  

مرات مؤنثة ألنك فرقت بينهما ذُكِّرت ُيْجىب، وإن كانت الث} ُتجَْبى{و } ُيجَْبى إِلَْيِه ثَمََراُت كُلِّ َشيٍْء{: وقوله
  :بإليه، كما قال الشاعر

  بعدى َوبعدك ىف الدنيا ملغرور* ب إنّ امرًءا غَرَّه منكُنَّ واحُدةٌ 
  :وقال آخر

  على ِقَمع اْستِها ُصلُب وَشاُم* لقد ولَد اُألخيطلَ أُمُّ َسْوء 
  
  }َمَساِكنُُهْم لَْم ُتْسكَن مِّن َبْعِدِهْم إِالَّ قَِليالً َوكُنَّا َنْحُن الْوَارِِثنيَ  َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة َبِطَرْت َمعِيَشتََها فَِتلَْك{ 
  

  }...َوكَمْ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة َبطَِرْت َمِعيَشَتَها{: وقوله
أبطرهتا  -واهللا أعلم  إمنا املعىن} إالّ َمْن َسِفَه َنفْسَُه{كفرهتَا وَخسَِرْتها وَنصُبَك املعيشة من جهة قوله : بطرهتا

فذُكرت املعيشة ألن الفعل كان هلا ىف األصل، . أبطرَك مالُك وَبِطرتَه، وأسْفهك رأُيَك فسِفهته: معيشُتها؛ كما تقول



أَالَ ترى أن الِطيب كان } فإنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشىٍء ِمْنُه َنفْساً{وكأنّ نصبه كنصب قوله . فحوِّل إىل ما أضيفت إِليه
إمنا } ضقنا به ذَْْرعاً{وكذلك . س فلمَّا َحوَّلته إىل صاحب النفْس خرجِت النفُس منصوبة لتفسِّر معىن الطيبللنف

  .ضاق به ذَْرُعنا: كان املعىن

وأنت . خرِبت من بعدهم فلم ُيعمر منها إالّ القليل، وسائرها خراب: معناه} لَْم ُتْسكَن مِّن َبْعدِِهْم إِالَّ قَِليالً{: وقوله
إالّ : ما أعطيتَك درامهَك إالَّ قليالً، إمنا تريد: ترى اللفظ كَأهنا ُسكنت قليالً مث ُتركت، واملعىن على ما أنبأتكَ به مثلُه

  .قليالً منها
  
ُمهِْلِكي الْقَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها َوَما كَانَ رَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى َحتَّى َيْبَعثَ ِفي أُمَِّها َرسُوالً َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا َوَما كُنَّا { 

  }ظَاِلُمونَ 
  

  }...َحتَّى َيْبَعثَ ِفي أُمِّهَا{: وقوله
  .ُدِحيت من حتَتها -فيما ذكروا -وإمنا ّمسيْت أّم القرى ألن األرض . أُّم القَُرى مكَّة

  
  )القصص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ْوَمِئٍذ فَُهمْ الَ يََتَسآَءلُونَ فََعِمَيْت َعلَْيهُِم اَألنَبآُء َي{ 
  

  }...فَُهمْ الَ يََتَسآَءلُونَ{: وقوله
: فإن التفسري يقول} فَُهمْ الَ َيَتَسآَءلُونَ{: كيف قال هنا} َوأَقَْبلَ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ يََتَساَءلُونَ{قال اهللا : يقول القائل

  .ىف تلك السَّاعة، وهم ال يتكلّمون} فَُهْم الَ َيَتَسآَءلُونَ{َعِميت عليهم احلَُجج يومئذ فَسكَُتوا فذلك قوله 
  
  }فَأَمَّا َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً فََعَسى أَن َيكُونَ ِمَن الُْمفِْلِحَني { 
  

  }...فََعَسى أَن َيكُونَ ِمَن الُْمفِْلِحَني{: وقوله
  .فذُِكر لنا أهنا واجبة} َعَسى{وكلّ شىء ىف القرآن من 

  
  }َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشآُء وََيخَْتاُر َما كَانَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ُسْبَحانَ اللَِّه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ { 
  

  }...َما كَانَ لَُهُم الِْخَيَرةُ{: وقوله
َيَرة وكلّ ذلك الشىء املختار من أَعِطىن اخلَْيَرة منهن واِخل: والعرب تقول. يقال اِخلَيَرة واخلَرية والطََّيرة والطَّيَرةُ

  .رجل أو امرأة أو هبيمة، َيْصلُح إحدى هؤالء الثالِت فيه
  

  )القصص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  }يكُْم بِِضَيآٍء أَفَالَ َتْسَمُعونَ قُلْ أََرأَْيُتْم إِن َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم الْلَّْيلَ َسْرَمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن اله غَْيُر اللَِّه يَأِْت{ 
  

  }...إِن َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم الْلَّْيلَ َسْرَمداً{: وقوله
  .تركته َسرَْمداً ْمسداً، إتباع: ويقولون. دائماً ال هنار معه

  
  }ِمن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ َوِمن رَّْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم الْلَّْيلَ وَالنََّهاَر ِلَتْسكُُنواْ ِفيِه َولَِتبَتُغواْ { 
  

  }...جََعلَ لَكُُم الْلَّْيلَ َوالنََّهارَ ِلَتْسكُنُواْ ِفيِه َوِلَتبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه{: وقوله
وإن شئت . إن شئت َجعلت اهلاء راجعةً على الليلِ خاّصة وأَضمرت لالبتغاء َهاء أخرى تكون للنهار، فذلك َجائز

إقبالُك وإدبارَك : عليهما مجيعاً، كما تقول) فيه(لنهار كالفعلني ألهنما ظُلْمة وضوء، فَرجعت اهلاُء ىف جعلت الليل وا
  .ُيؤذيىن؛ ألهنما فعل والفعل َيَرّد كثريه وتثنيته إىل التوحيد، فيكون ذلك صواباً

  
الْكُُنوزِ َمآ إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بِالُْعْصَبِة أُْوِلي الْقُوَِّة إِذْ قَالَ لَهُ  إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمن قَْومِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم َوآَتيَْناُه ِمَن{ 

  }قَْوُمُه الَ َتفَْرْح إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الْفَرِِحَني 
  

  }...إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمن قَْومِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم{: وقوله
إذا كانت النبّوة ملوسى، وكان املذبح والقُْربان الذى ُيقَّرب ىف : وَبْغيه عليهم أنه قال} ْيهِْمفََبَغى َعلَ{ وكان ابن عمِّه 
  يد َهارون فماىل؟

َنوؤها بالُعْصبة أن ُتثقلهم، والُعْصبة َها هنا أربعون رجالً } َن الْكُنُوزِ َمآ إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بِالُْعْصبَِةَوآَتْيَناُه ِم{: وقوله
تنوء هبم وُتىنء : َما إن مفاحته لُتىنء الُعْصبة أى متيلهم من ثقلها فإذا أدخلت الباء قلت: واملعىن. خزائنه: ومفاحته

ائتوىن بِقطْرٍ افرغ َعليه، فإذا حذفت الباء زدت ىف الفعل ألِفاً ىف : واملعىن} فرِغْ َعلَْيِه ِقطْراًآُتوىن أُ{هبم، كما قال 
ما إن الُعْصبة : إن املعىن: وقد قال رجل من أهل العربية. فجاء هبا املخاض: معناه} فَأََجاَءَها املَخَاُض{ومثله . أوَّله

  :كما قال الشاعرلتنوُء مبفاحته فحّول الفعل إىل املفاتح 
  َتحْلَى به الَعْيُن إذا ما َتْجَهرُه* إن سراجاً لكرمي مفخره 
  :ولقد أنشدىن بعض العرب. وإالّ فإنّ الرجل جَهل املعىن. فان كان َسمع هبذا أثراً فهو وجه. وهو الذى َيحْلَى بالعني

  وناء ىف شقٍّ الثِّمالِ كاِهلُْه* حىت إذا ما التأَمْت َموَاِصلُْه 
َما ساءك وناءك من : وُنرى أن قول العرب. فذلك َنْوؤه َعليها. ىن الرامى ملَّا أخذ القوس ونزع مال على ِشقِّهيع

أكلت طعاماً فَهنَأَنِى : ذلَك، وَمعناه ما َساءك وأناءك، إال أّنه أَلقى األِلف؛ ألنه ُمتَْبع لساءك، كما قالت العرب
  .ىن، فحذفت منه األِلف ملّا أن أُتبع ما ال ألِف فيهوأمرأ: وَمَرأَىن، وَمْعَناه، إذا أفردت

. ذكروا أن موسى الذى قال له ذلَك؛ ألنه من قومه وإن كان على غري دينه} إِذْ قَالَ لَُه قَْوُمُه الَ َتفَْرْح{: وقوله
وإمنا كان َرُجالً من أَْشجع } لَكُْم الَِّذيَن قَالَ لَُهُم الناسُ إنَّ الناَس قَْد َجَمُعوا{ومجَعه َها هنا وهو َواحد كقول اهللا 

الذين يفرحون فيما َيستقبِلون، والفرحني الذين : الفارحني كان صواباً، كأنَّ الفارحَني: َولو قيلَ} الفَرِحني{وقوله 



حاء بىن أنشَدىن بعض بىن ُدبَري، وهم فص. هم فيه السَّاعة، مثل الطامع والطَِمع، واملاِئت واملّيت، والسَّالس والسَِّلس
  :أََسٍد

  تضحك عن ذى أُُشر ُعضارس* ممكورةٌ غَرْثى الوشاحِ السَّاِلسِ 
  .سَاِلس وسِلس: يقال. العضارس البارد وهو مأخوذ من الَعضْرس وهو الَبرْد

  
  )القصص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
اللََّه قَْد أَهْلََك ِمن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َوأَكْثَُر َجْمعاً  قَالَ إِنََّمآ أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعنِدي أََولَْم َيعْلَْم أَنَّ{ 

  }َوالَ ُيسْأَلُ َعن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ 
  

  :}...إِنََّمآ أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعنِدي{: وقوله
} عِنِدي{مث قال } أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ{: ويقال. أُعطيته لفضل علمى َعلَى فَْضلٍ عندى، أى كنت أهله َوُمستحقّا له، إذْ

  .}إنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ َبلْ ِهى ِفْتنةٌ{أى كذاَك أََرى كما قال 
ُيعرفون : قولي. اهلاء وامليم للمجرمَني. ال ُيسأل اجملرم عن ذنبه: يقول} َوالَ ُيسْأَلُ َعن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ{: وقوله

  .}ُيْعَرُف املُْجرُِمونَ بِسيَماُهْم{: مث بيَّن فقال} فََيْوَمِئٍذ الَ ُيسْأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َوالَ جانٌّ{: وهو كقوله. بسيماهم
  
  } ُيلَقَّاَهآ إِالَّ الصَّابُِرونَ َوقَالَ الَِّذيَن أُوتُواْ الِْعلَْم َوْيلَكُمْ ثَوَاُب اللَِّه َخْيٌر لَِّمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً َوالَ{ 
  

  }...َوالَ ُيلَقَّاَهآ إِالَّ الصَّابُِرونَ{: وقوله
وال ُيلَقّاُه لكان صَوباً؛ : ولو كانت. وال ُيلَقَّى أن يقول ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل َصاحلاً إالّ الصابرونَ: يقول

َبلْ ُهوَ {وىف قراءتنا ) َبلْ ِهى آيات بيِّنات(ىف قراءة عبداهللا و. ألنه كالم والكالم ُيذهب به إِىل التأنيث والتذكري
و } ِتلَْك ِمْن أَنَْباِء الغَْيبِ{وكذلك . ذَهبَ إىل القرآن) هو(ذهَب إىل اآليات، وَمْن قال ) هى(فمن قال } آياٌت

  .قد غمَّىن ذاك وغمَّتىن تلك منَك: ومثله ىف الكالم} ذَِلَك ِمْن أَنَْباِء الَغْيبِ{

َباِدِه َويَقِْدرُ لَْوال أَن مَّنَّ اللَّهُ وَأَصَْبَح الَِّذيَن َتَمنَّْواْ َمكَاَنُه بِاَألْمسِ َيقُولُونَ وَْيكَأَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمن َيَشآُء ِمْن ِع{ 
  }َعلَْيَنا لََخَسَف بَِنا وَْيكَأَنَُّه الَ ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ 

  
  }...أَنَّ اللََّهوَْيكَ{: وقوله

  :وأنشدىن. أَما ترى إىل ُصنع اهللا: كقول الرجل. ىف كالم العرب تقرير
  ـَبْب َوَمْن َيفْتِقر يعش عيشَ ضُّر* َوْيكأنْ َمْن يكن له َنَشبٌ ُيحـ 

كأّنُه وراء َوْي: أين ابنَك وْيلَك؟ فقال: َسمعت أعرابيَّة تقول لزوجها: وأخربىن شيخ من أْهل البصرة قال: قال الفراء
وقد يذهب بعض النحّوينيَ إىل أهنما كلمتان يريد وَْيَك أَنَّه، أراد ويلَك، . أََما ترينه وراء البيت: َمْعناه. البيت

ومل جند ). اْعلم(ويلك أعلم أنه وراء البيت، فأضمر : مفتوحةً بفعلٍ مضمرٍ، كأنه قال) أنّ(فحذف الالم وجعل 



وذلك أنه يبطل إذا كان بني الْكَِلَمَتني أو ىف آِخرِ ب الكلمة، فلمَّا . مارٍ مضمرٍ ىف أَنَّالعرب ُتعمل الظّن والعلم بإض
: يا َهذَا أنَك قائم، وال يا هذا أنْ قمت تريد: أضمره جرى َمْجرى الترك؛ أَالَ ترى أنه ال جيوز ىف االبتداء أن تقول

فقد تقوله العرب لكثرهتَا ىف ) ويك(َحىت تصري ) ْيلكو(وأّما حذف الالم ِمْن . عِلمت أو أعلُم أوظننت أو أظّن
  :الكالم قَالَ عنترة

  قولُ الفوارس َوْيَك َعنَْتَر أقدِم* ولقد شفى نفسى وَأبرأ ُسقمها 

َوْى، أَما ترى ما بني يديَك، : كقولك للرجل) كأنّ(منفصلة من ) َوْى(أَنّ ) َوْى كأنَّ(أن معىن : وقد قال آخرونَ
فهذا . ىف مذهب الظّن والعلم) كأنَّ(وهى تعّجب، و } كَأَنَّ اللََّه يَْبُسطُ الرِّْزَق{ْيعىن ) كأنّ( استأنف َوْى، مث: فقال

وقد جيوز أن تكون كَثُر هبا الكالم . ومل تكتبها العرب منفصلةً، ولو كانت َعلى هذا لكتبوَها منفِصلةً. وجه ُمستقيم
وكذا رأيتها ىف ُمْصحف : قال} ياْبَنؤُمَّ} {يا ْبَن أُمَّ{على كتاب  فُوِصلت مبا ليست منه؛ كما اجتمَعت العرب

  .وهى ىف مصاحفنا أيضاً. َعْبداهللا
وهى ىف قراءة ) خلََسَف بنا( -فيما أْعلم  -وقد قرأها َشْيبة واحلسن ) لَُخِسَف(قراءة العامة } لََخَسَف بِنَا{: وقوله

  .}خلُِسَف{قرأ فهذا ُحّجةٌ ملن ) الْنُخِسف بَِنا(عبداهللا 
  

  )القصص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }الَلٍ مُّبِنيٍ إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ لََرآدَُّك إِلَى َمَعاٍد قُل رَّبِّي أَْعلَُم َمن َجآَء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِفي َض{ 
  

  }...إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك{: وقوله
. نعم: ذكروا أن جربيل قال يا حممَّد أَشتقت إىل مولدَك ووطنك؟ قال} لََرادَُّك إلَى َمَعاد{َعليَك القرآن أنَزل : يقول

واملََعاد َها ُهَنا إمنا أراد به . يعىن إىل مكَّة} نَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ لََرآدَُّك إِلَى َمَعاٍد{قال فقال له ما أنزل عليه 
ملصريك إىل أن تعود إىل َمكَّة َمفُتوَحةً لك فيكون } لرادَُّك{وقد يكون أن جيَعل قوله . يَس من العَْودحيث وُِلدت ول

  .ِلَما وعده من فتح مكَّة! أَيِّما َمعَاٍد} إىل َمَعاٍد{املعاد تَعّجباً 
  
  }فَالَ َتكُوَننَّ ظَهرياً لِّلْكَاِفرِيَن  َوَما كُنَت تَْرُجو أَن ُيلْقَى إِلَْيَك الْكَِتاُب إِالَّ َرْحَمةً مِّن رَّبَِّك{ 
  

  }...َوَما كُنتَ َتْرُجو أَن ُيلْقَى إِلَْيكَ الِْكتَاُب إِالَّ َرْحَمةً مِّن رَّبَِّك{: وقوله

وما كنت ترجو أن تعلم كتب األولَني َوِقَصصهم : ومعناُه. فهو استثناء منقِطع} فأنزل عليك{إالَّ أن ربَّكَ رمحك 
َوَما كُْنَت ثَاوِياً ىف أَْهلِ {والشاهد َعلى ذلَك قوله ىف َهذه السُّورة . ى أْهل َمكَّة ومل حتُضرَها ومل تشهدهاتتلوَها عل

أى إنك تتلو على أهل َمكَّة ِقَصص َمْدَين َوُموسى ومل تكن هنالكَ ثاوياً مقيماً فنراه } َمْدَيَن َتْتلُو عليهِم آياِتنَا
  .فهذه الرَّمحة من رّبه. وهأنت ذا تتلُو ِقَصصهم وأمرهم} كُْنَت بِجَانِبِ الَغرْبِىِّ َوَما{وكذلك قوله . وتسمَعه

  
  }َجُعونَ َوالَ َتْدُع َمعَ اللَِّه اهلاً آَخَر الَ اله إِالَّ ُهَو كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه لَهُ الُْحكُْم وَإِلَْيِه تُْر{ 



  
  }... َوْجَهُهكُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ{: وقوله
  .إالَّ ُهَو

  :َوقال الشاعر
  َربّ العَِباد إليه الَوْجُه وَالَْعَملُ* أستغفرُ اهللا ذنباً لَْسُت ُمْحِصيُه 

  .أى إليه أَُوّجه َعَملى
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )العنكبوت ( سورة 

  
  }الَ ُيفَْتُنونَ أََحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَركُواْ أَن َيقُولُواْ آَمنَّا َوُهْم { 
  
  }...أََحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَركُواْ{أمل : قوله

: تركتك أن تذهب، إمنا يقولونَ: وقلّما يقولون. يقع فيَها الم اخلفض، فإذا نزعتها منها كانت َمْنصوبةً} يُتركوا{
كرورة عليها كان َم} َحسب{وإن جعلَت . ولكنها ُجعلت مكتِفية بوقوِعَها َعلى الناس وحدهم. تركتَك تذهب

  .}أَن َيقُولُواْ آَمنَّا َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ{، أحِسبُوا }أََحِسَب النَّاسُ أَن ُيْتَركُواْ{: َصوَاباً؛ كأنّ املْعىن
  
َني ِمْن َخطَاَياُهْم مِّن َشْيٍء إِنَُّهمْ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِللَِّذيَن آَمُنواْ اتَّبُِعواْ َسبِيلََنا وَلَْنحِْملْ َخطَاَياكُْم َوَما ُهمْ بَِحاِمِل{ 

  }لَكَاِذُبونَ 
  

  }...اتَّبِعُواْ َسبِيلََنا َولَْنْحِملْ{: وقوله

وهو كثري ىف كالم . نَْهى فيه تأويل اجلزاء} اْدُخلُوا َمَساكَِنكُْم الَ َيْحِطمَنَّكُْم{هو أمر فيه تأويل جزاٍء، كما أن قوله 
  .العرب

  :قال الشاعر
  لَصوتٍ أن ُيَنادَى داعياِن* ادِعى وأَْدُع فإنَّ أندى فقلُت 
  .إن دعوِت دعوُت: فكأنه قال. ادِعى وألَْدُع فإِن أندى: إراد
  
  } َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً مََّع أَثْقَالِهِْم َولَُيْسأَلُنَّ َيْوَم الِْقَياَمِة َعمَّا كَانُواْ َيفَْتُرونَ{ 
  

  }...لََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْمَو{: وقوله
  .أوزار َمْن أَضلّوا: يقول} َوأَثْقَاالً مََّع أَثْقَاِلهِْم{َيْعىن أوزارهم ا 



  
  )العنكبوت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ِمن ُدوِن اللَِّه الَ َيْمِلكُونَ لَكُمْ رِْزقاً فَاْبَتغُواْ ِعندَ إِنََّما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاناً وََتْخلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَِّذيَن َتعُْبُدونَ { 

  }اللَِّه الرِّْزَق َواعُْبُدوُه وَاْشكُرُواْ لَُه إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 
  

  }...إِنََّما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَوْثَاناً َوَتْخلُقُونَ إِفْكاً{: وقوله
إمنا : كقولك) إّنما(مردودة َعلى } وََتْخلُقُونَ إِفْكاً{) الذى(ٌد، وليست على معىن ىف هذا املوضع حرٌف واح) إنَّما(

وَتَخلّقُون (إالّ أبا عبدالرمحن الُسلَِمّى فإنه قرأ } َتْخلُقُونَ{وقد اجتمُعوا على ختفيف . تفعلونَ كذا، وإمنا تفعلون كذا
  .اءينِصب التاء وُيشّدد الالم َومهَا ىف املْعىن سَو) إفْكا
  
  }ى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ قُلْ ِسريُواْ ِفي اَألْرضِ فَانظُُرواْ كَْيفَ َبَدأَ الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه يُنِشىُء النَّْشأَةَ اآلخَِرةَ إِنَّ اللََّه َعلَ{ 
  

  }...النَّْشأَةَ{: وقوله
ومثلها مما ) النَشاءَة(كل القرآن فقال  القراء جمتمُعونَ َعلى جزم الشني وقَْصرها، إال احلسن البصرّى فإنه مدّها ىف

  .تقوله العرب الرأْفة، والرآفة، والكَأْبة والكآبة كلّ صواب

  }َوَمآ أَنُتمْ بُِمْعجِزِيَن ِفي اَألْرضِ َوالَ ِفي السََّمآِء َوَما لَكُْم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصريٍ { 
  

  }...ِفي اَألْرضِ َوالَ ِفي السََّمآِء َوَمآ أَنُتْم بِمُْعجِزِيَن{: وقوله
واهللا  -وكيف وصفهم أَهنم ال يُعجزون ىف األرض وال ىف السماء، وليسُوا من أْهل السَّماء؟ فاملعىن : القائل: يقول
وهو من غاِمضِ العربّيه للضمري الذى مل يظهر ىف . ما أنتم مبعجزيَن ىف األرض وال َمن ىف السََّماء مبعجزٍ -أعلم 
  .الثاىن

  :ومثله قول َحسَّان
  وميدُحُه وينصرُه َسَواٌء* أَمن يهجو رسولَ اهللا منكم 

ومثله ىف . وقد يقع ىف َوْهم السَّاِمع أن املدح والنصر لَْمن هذه الظاهرة) َمْن(ومن ينصره وميدحه فأضمر : أراد
  .وَمن مل يأِت زيدا: دأكرِم َمن أتاَك وأتى أباَك، وأكرم َمن أتاك ومل يأت زيداً، تري: الكالم

  
  )العنكبوت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
َياَمِة َيكْفُُر بَْعُضكُْم بِبَْعضٍ َوَيلَْعُن َوقَالَ إِنََّما اتََّخذُْتْم مِّن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاناً مََّودَّةَ َبْينِكُْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا ثُمَّ َيْوَم الِْق{ 

  }ضاً َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم مِّن نَّاِصرِيَن َبْعُضكُْم بَْع
  

  }...َوقَالَ إِنََّما اتََّخذُْتْم مِّن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاناً مََّودَّةَ َبيْنِكُْم{: وقوله



فَع ناٌس منهم الكسائّى وُر} أَوْثَاناً مََّودَّةَ َبيْنِكُْم{نصبها َحمزة وأضافَها؛ ونصبَها عاصم وأهل املدينة، ونوَّنوا فيَها 
وىف قراءة ) إنَّما َمَودَّةُ بَْينهِمْ ىف احلياة الدُّْنَيا(وهى ىف قرءاة أَُبّى . َيرفع وال يضيف) َمَوّدةٌ َبيَْنكُْم(وقرأ احلَسن . بإضافة
وينقطع } ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا{ه فَمن رفَع فإمنا يرفع بالصفة بقول. ومها شاهدان ملْن َرفع) إنَّما َمَودَّةُ بَْينِكم(َعْبدِاهللا 

ليست مودّتكم تلك األوثان وال عبادتكم إيَّاها بشىء، : مث قال} إِنََّما اتََّخذُْتْم مِّن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاناً{الكالم عند قوله 
خذمتوَها َمَوّدةً بينكم ىف احلياة إمنا اّت: وَمن نصب أْوقع َعليَها االّتخاذ. إنَّما موّدة ما بينكم ىف احلياة الدنيا مث تنقطع

إِن الذيَن اختذمتوهم : كأنك قلت) الذى(على جهة ) ما(وقد تكون رفعاً على أَن جتَعلها خرباً ِلَما وجتَعل . الدنيا
مث } َنهَارٍ لَمْ َيلَْبثُوا إالَّ َساعةً ِمْن{كقوله ) هَى(أوثاناً مودَّةُ بينكم فتكون املودَّة كاخلرب، ويكون رفعَها على ضمري 

َمتَاٌع ِفى {مث قال } إنَّ الذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اِهللا الكَِذَب ال ُيفِْلُحونَ{ومثله . أى هذا بالغ، ذلك بالغ} َبالَغٌ{قال 
يتّربأ بعضكم من بعضٍ والعابد واملعبود ىف : }َيكْفُُر َبْعُضكُْم بَِبْعضٍ{أى ذلك متاع ىف احلياة الدنيا وقوله } الدنيا
  .نارال

  
  }فَآَمَن لَُه لُوطٌ َوقَالَ إِنِّي ُمَهاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَُّه ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
  

  }...إِنِّي مَُهاجِرٌ إِلَى رَبِّي{: وقوله
  .وكان مهاَجره من حَرَّان إىل ِفلسطني. هذا من ِقيل إبراهيم

  
ِفي ذُرِّيَِّتِه النُُّبوَّةَ َوالِْكتَاَب َوآَتْينَاُه أَْجَرُه ِفي الدُّْنَيا وَإِنَُّه ِفي اآلِخَرةِ لَِمَن  َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوَجَعلَْنا{ 

  }الصَّاِلِحَني 
  

  }...َوآَتْيَناُه أَْجَرُه ِفي الدُّنَْيا{: وقوله

  .لكتاب ىف ذُّريتهوِمْن أجره أن ُجعلت النبوَّة وا. الثناَء احلسن وأن أهل األديان كلّهم يتولَّونه
  

  )العنكبوت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ِه إِالَّ أَن قَالُواْ ائِْتَنا بَِعذَابِ أَِئنَّكُْم لَتَأُْتونَ الرِّجَالَ َوَتقْطَُعونَ السَّبِيلَ َوَتأُْتونَ ِفي َناِديكُُم الْمُْنكََر فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِم{ 

  }صَّاِدِقَني اللَِّه إِن كُنَت ِمَن ال
  

  }...َوَتقْطَُعونَ السَّبِيلَ{: وقوله
تقطُعونَ َسبِيلَ : وتقطُعونَ السَّبِيلَ: ويقال. أهنم كانوا يعترُضونَ الناَس مَن الطُُرق بعملهم اخلبيث، يعىن اللَواطَ: قَطْعه

واملنكر منه اخلَذْف، والصفري، وَمْضغ . السكمىف جم} َوتَأُْتونَ ِفي َناِديكُُم الْمُْنكََر{ا النساء وقوله / الَولَد بتعطيلكم 
. هى مثاىنَ عشرة َخْصلةً من قول الكلّىب ال أحفظها: ويقال. الِعلْك، وَحلّ أزرار األقبية والقُُمصِ، والرمى بالُبْنُدق

  .هى عشٌر: وقال غريه
  



  }لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ َوكَاُنواْ ُمْسَتْبِصرِيَن َوَعاداً َوثَُموَداْ َوقَد تََّبيََّن لَكُم مِّن مََّساِكنِهِْم َوَزيََّن { 
  

  }...َوكَاُنواْ ُمْسَتْبِصرِيَن{: وقوله
  .ذُوو بصَائر: يقول. ىف دينهم

  
َبْيتاً َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُيوِت لََبْيُت الَْعنكَُبوِت لَْو كَاُنواْ َمثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه أَْوِلَيآَء كَمَثَلِ الَْعنكَبُوِت اتََّخذَْت { 

  }َيْعلَُمونَ 
  

  }...كَمَثَلِ الْعَنكَبُوِت اتََّخذَْت َبْيتاً{: وقوله
. ضربه مثالً ملن اّتخذ من دون اهللا ولّياً أنه ال ينفعه وال يضرّه، كما أن بيت العنكبوت ال يقيها حّراً وال َبرْداً

  :قال الشاعر. وقد ُيذكِّرَها بعض العرب. لعنكبوت أنثىوا
  كأنَّ العنكبوت هو ابتناهَا* على َهطّاهلم منهم بيوتٌ 

  
  )العنكبوت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

وَالُْمْنكَرِ َولَذِكُْر اللَِّه أَكَْبُر َواللَُّه َيْعلَمُ  اْتلُ َما أُْوِحَي إِلَْيَك ِمَن الْكَِتابِ َوأَِقمِ الصَّالَةَ إِنَّ الصَّالَةَ َتنَْهى َعنِ الْفَْحَشآِء{ 
  }َما َتْصَنُعونَ 

  
  }...إِنَّ الصَّالَةَ َتنَْهى َعنِ الْفَْحَشآِء َوالْمُْنكَرِ وَلَِذكُْر اللَِّه أَكَْبُر{: وقوله
ة تنهى عن الفحشاء واملنكر إن الصال: ويكون. ولذكر اهللا إّياكم بالثواب خري من ذكركم إيّاه إذا انتهيتم: يقول

  .ولذكر اهللا أكرب وأَحّق أن َينَْهى
  
َوَما َيْجَحُد بِآَياتَِنآ إِالَّ  َوكَذَِلَك أَنزَلَْنآ إِلَْيَك الِْكتَاَب فَالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الْكَِتاَب ُيؤِْمُنونَ بِِه َوِمْن هؤالء َمن ُيْؤِمُن بِِه{ 

  }الْكَاِفرونَ 
  

  }...يَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب ُيْؤِمُنونَ بِِهفَالَِّذ{: وقوله
  .يعىن الذين آمنو من أهل َمكَّة} َوِمْن هؤالء َمن ُيْؤِمُن بِِه{إنه عْبداهللا بن َسالَم : ويقال. مبحمٍَّد َصلى اهللا عيله وسلم

  
  }الَّْرتَاَب الُْمْبِطلُونَ  َوَما كُنَت َتْتلُواْ ِمن قَْبِلِه ِمن ِكَتابٍ َوالَ َتُخطُُّه بَِيِمينَِك إِذاً{ 
  

  }...َوَما كُنتَ َتْتلُواْ ِمن قَْبِلِه{: وقوله
يعىن النصارى الذيَن وَجدُوا } الَّْرَتابَ الُْمْبِطلُونَ{ولوكنت كذلَك } ِمن ِكتَابٍ َوالَ َتُخطُُّه بَِيمِينَِك{من قَْبل القرآن 
  .أشّد ِلريبة َمْن كذَّب من أهل مكَّة وغريهم أى لكَانَ} الَّْرَتابَ الُْمْبِطلُونَ{صفته ويكون 

  



  )العنكبوت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َبلْ ُهَو آَياٌت بَيَِّناٌت ِفي ُصدُورِ الَِّذيَن أُوتُواْ الْعِلَْم َوَما َيْجَحُد بِآيَاِتَنآ إِالَّ الظَّاِلُمونَ { 
  

  }...َبلْ ُهَو آيَاٌت َبيِّنَاٌت{: وقوله

ولو } َهذَا َبصَائر ِللنَّاسِ{ومثله : بل آيات القرآن آيات بَيِّنات: يريد} )بل هى آياٌت(القرآن وىف قراءة عبداهللا يريد 
  .هذه رمحة جلاز: لو كان} َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّى{ومثله . كانت هذه بصَائر للناس كان َصوَاباً

  
  }لٌ مَُّسمى لََّجآَءُهُم الَْعذَاُب وَلََيأْتَِينَُّهمْ َبْغَتةً َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ َوَيْسَتْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْوالَ أََج{ 
  

  }...َولَْوالَ أََجلٌ مُّسَمى{: وقوله
مث قال . جلاءهم العذاب -وهو األجل  -لوالَ أن اهللا جََعلَ عذاب هذه األّمة مؤّخراً إىل يوم القيامة : يقول

ولو كانت . وإن شئت ذكّرته على تذكري األَجل. يعىن القَيامة فذكَّر ألنه يريُد عذاَب القَيامة} ْغَتةًَولََيأْتَِينَُّهمْ َب{
  .كان صََواباً يريد القيامة والسَّاعة} َولََتأْتَِينَُّهْم{

  
  }نُْتْم َتْعَملُونَ َيْوَم َيْغَشاُهُم الَْعذَاُب ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحتِ أَْرُجِلهِْم َويِقُولُ ذُوقُواْ َما كُ{ 
  

  }...َويِقُولُ ذُوقُواْ{: وقوله
  .بالنون وكلّ صَواب) َوَنقُولُ(وقد قرأ بعضهم ) ويقال ذوقوا(وهى ىف قراءة عبداهللا 

  
  )العنكبوت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }نِ ياِعبَاِدَي الَِّذيَن آَمنُواْ إِنَّ أَْرِضي وَاِسَعةٌ فَإِيَّاَي فَاْعُبُدو{ 
  

  }...ياِعَباِديَ الَِّذيَن آَمُنواْ إِنَّ أَْرِضي َواِسَعةٌ{: وقوله
يعىن املدينة أى فال ُتجاوروا } إِنَّ أَْرِضي َواِسعَةٌ{يقول . هذا ِلُمسلمة أهل َمكَّة الذيَن كانوا مقيمَني مع املشركَني

  .أْهل الكفر
  
ُنبَوِّئَنَُّهْم مَِّن الَْجنَِّة غَُرفَاً َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اَألنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني َوالَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ لَ{ 
{  

  }...وَالَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت لَُنَبوِّئَنَُّهْم{: وقوله
  



وقرأها كذلك حيىي بن وثَّاب ) لُنثْوَِينَُّهْم(ىب إْسحَاق أن ابن مسعود قرأها وحدَّثىن قيس عن أ} لَُنبَوِّئَنَُّهْم{قرأَها العوام 
  .وكلُّ حسن بَوَّأته منزالً وأثويته منزالً

  
  }َوكَأَيِّن مِّن َدآبٍَّة الَّ َتْحِملُ رِْزقََها اللَُّه يَْرُزقَُها َوإِيَّاكُْم َوُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم { 
  

  }...ن َدآبٍَّةوَكَأَيِّن مِّ{: وقولوا
يا رسول اهللا ليَس لنا باملدينة منازل وال : نزلت ىف مؤمىن أهلِ مكَّة، ملّا أُمروا بالتحّول عنها واخلروجِ إىل املدينة قالوا

ذلَك مجيع ال تّدخر رزقها وال جتمعه، أى ك} َوكَأَيِّن مِّن َدآبٍَّة الَّ َتحِْملُ رِْزقََها{أموال فِمْن أين املَعاش؟ فأنزل اُهللا 
  .هواّم األرض كلَّها إالّ النملة فإهنا تدَّخر رزقها لَسَنتها

  
  )العنكبوت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ُمونَ َوَما َهاِذِه الَْحَياةُ الدُّنَْيآ إِالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر اآلِخَرةَ لَهِيَ الَْحيََوانُ لَْو كَانُواْ َيْعلَ{ 
  

  }...َوإِنَّ الدَّاَر اآلِخَرةَ لَهِيَ الَْحيََوانُ{: وقوله
  .حياة ال موت فيها

  
  }رِكُونَ فَإِذَا رَِكُبواْ ِفي الْفُلِْك َدَعُواْ اللََّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ إِذَا ُهمْ ُيْش{ 
  

  }...إِذَا ُهمْ ُيْشرِكُونَ{: وقوله
  .صونَ الدعاء والتوحِيد إىل اهللا ىف البحر، فإذا جنَّاهم صاروا إِىل عبادة األوثانُيخل: يقول

  
  }لَِيكْفُُرواْ بَِمآ آَتيَْناُهْم وَِلَيَتَمتَُّعواْ فَسَْوَف َيعلَُمونَ { 
  

  }...وَِلَيَتَمتَُّعواْ{: وقوله
مكسُورة على جهة } َوِلَيَتَمتَّعوا{جاز قرأها عاصم واألعمش على جهة األمر والتوبيخ جبزم الالم وقرأها أهل احل

  .كى

  معاىن القرآن للفراء اجلزء الرابع
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الروم ( سورة 



  
  }ِفي أَدَْنى اَألْرضِ َوُهم مِّن َبْعِد غَلَبِهِمْ َسَيْغِلُبونَ * غُِلَبِت الرُّوُم { 
  
  }...غُِلَبِت الرُّوُم{: قوله

على أدىن : غَلُبوا؟ فقال[] عالَم : فقيل له) غَلََبِت الرُّوُم(إالّ ابن عمر فإنه قرأها } غُِلَبت{القُراء جمتمعون على 
وذلك أن فارس ظفرت بالروم فحزِن لذلَك املْسلُمونَ، وفرح مشركو . والتفسري يرّد قول ابن ُعَمر. رِيِف الشأم

فأحبّهم املشركُونَ لذلك، ومال املْسلمونَ إىل الروم، أهلِ َمكَّة؛ ألن أهل فارَس يعبدونَ األوثان وال كتاب هلم، 
ويوم يغِلبونَ : مث قال بعد ذلَك} وَُهم مِّن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ{والدليل على ذلَك قول اهللا . ألهنم ذَوو كتابٍ ونبوّة
  .وقد كان ذلك كلّه. يفرح املؤمنون إذا غَلَُبوا

} وإقام الصَّالِة{كالُم العرب غَلَبته غَلَبةً، فإذا أَضافوا أْسقَطُوا اهلاء كما أْسقطوَها ىف قوله  }مِّن َبْعِد غَلَبِهِْم{: وقوله
  .والكالُم إقامة الصَّالة

  
  }ِفي بِْضعِ ِسنَِني ِللَِّه اَألْمُر ِمن قَْبلُ َوِمن َبْعُد َوَيْومَِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ { 
  

  }...قَْبلُ َوِمن َبْعُدِللَِّه اَألْمُر ِمن {: وقوله
فلمَّا أّدتا عن َمْعىن ما أُضيفتا إليه . القراءة بالرفع بغري تنوينٍ؛ ألهنما ىف املعَْنى يراد هبما اإلضافَة إىل شىء الحمالة

وَكذلَك ما أشبههما، كقول . وَسُمومها بالرفع ومها خمفوضتان؛ ليكون الرفع دليالً َعلَى ما َسقط ممَّا أضفتهما إليه
  :الشاعر

  *إن تأِت من حتُت أجِئْها من َعلُ * 
  :ومثله قول الشاعر

  لقاؤكِ إالَّ من وَراُء وَراُء* إذا أنا مل أُوَمن َعليِك ومل َيكُن 

هللا األمر مْن قبلِ ومن : ترفع إذا َجَعلته غايةً ومل تذكر بعده الذى أضفته إليه فَإن نويت أن تظهره أو أظهرته قلت
ِللَِّه اَألْمرُ (ومسع الكسَائىُّ بعض بىن أَسدٍ يقرؤها ). بعد(و ) قَْبل(رَت املخفوض الذى أْسَنْدت إليه كأنَك أظه: َبْعِد

  :الكَسائّى) هو يعىن(َعلَى ما نوى وأنشدىن ) َبعد(ويرفع ) قبل(خيفض } ِمن قَْبلِ َوِمن َبْعُد
  فأْهَجعَا يكون ُسُحيْراً أو ُبعَيَد* أكابِدَها َحىت أُعَرَِّس بَْعد َما 
  :ومثله قول الشَّاعر. ُبعَْيُد: ولو مل ُيرِد ضمري اإلضافة لرفع فقال. أراد ُبعَيَد السحَّر فأضمره

  على أيِّنا َتْعدو املنيَّةُ أّولُ* لََعْمرَك ما أدرى وإىن ألَوَجلُ 
ال يكون إالَّ قبل شىء، وأنَّ  )قبل(ألنه غاية؛ أال ترى أهنا مسَندة إىل شىء هى أّولُه؛ كما تعرِف أنّ ) أّول(رفعت 

ولو أطلقتهما بالعربّية فنوَّنت وفيهما َمْعىن اإلَضافة فخفضت ىف اخلفض ونوَّنت ىف النصب والرفع . كذلَك) بعد(
  :لكان َصوَاباً، قد ُسمع ذلَك من العرب، وَجاء ىف أشعارها، فقال بعضهم

  مِيمأكاد أغَصُّ باملَاء احل* وساغَ ىل الشراُب وكنت قبالً 
  :وكذلك قوله. جئتك من قبل فرأيتَك: فنوَّنَ وكذلَك تقول

  كُجلموِد صخرٍ حطّه السيلُ من َعلِ* ِمكَرٍّ ِمفَرٍّ مقبل ُمدبرٍ معاً 



  :وإن شئت نوَّنت وأن شئت مل تنون على نّيتك؟ وقال اآلخر فرفع. فهذا خمفوض
  لَد من َعلَُصنَاعٍ علت مّنى به اِجل* كَأنّ ِمَحطّا ىف يَدى حارثيٍَّة 

  .منقاش تِشم به يدها: اِملَحطّ
  :وأّما قول اآلخر

  على ما كان قبلٌ من ِعتاب* هتكت به بيوَت بىن طَرِيٍف 
  :يا زيٌد أَقْبل؛ قَالَ: فنوَّن وَرفَع فإن ذلك لضرورة الشعر، كما ُيضطَّر إليه الشاعر فينّون ىف النداء املفرد فيقول

  وارفعُوا اجملَد بأطرافِ اَألَسل* وا قدَُّموا إذْ قيل قيٌس قدُِّم
  :وأنشدىن بعض بىن ُعقيل

  فما شرُِبوا بعٌد َعلَى لذَّة مخرَا* وحنن قتلنا اَألْسدَ أَْسَد َشُنوَءة 
  :ولو رّده إىل النصب إذ نّون كان وجهاً؛ كما قال

  أكاد أغَصَّ باملَََاء احلَمِيم* وَساغ ىل الشراب وكنت قبالً 
  :ُرّد النصب إذا ُنوَّن فيه كَانَ َوْجهاً؛ كما قالوكذلك النداء لو 

  َوال َتقَْعن إالَّ وقلُبكَ َحاذِِر* فِطر خالداً إن كنتَ َتْسطيع طَْيرةً 
  :وال تنكرنَّ أن تضيف قبل وبعَد وأشباههما وإن مل يظهر فقد قال

  َسابحٍ َنْهِد اجلُزَاره* إِالَّ ُبَداهةَ أو ُعالَلَة 
  :وقال اآلخر

  بني ِذَراعْى وَجْبهِة اَألَسِد* رى عَرِضاً أكفكفُُه يامن ي
وإمنا جيوز َهذَا ىف الشيئني َيْصطحَبان؛ مثل اليد . قطع اهللا الغداة يد ورجل من قاله: ومسعت أبا ثَرَْوان الُعكِْلىّ يقول

لشيئني يتباَعدان؛ مثل وال جيوز ىف ا. عندى نصُف أو ربُع درَهمٍ، وجئتك قبلَ أو بعَد العصرِ: والرجل، ومثل قوله
اشتريت داَر أو غالم زيد؛ ولكن َعْبَد أَوْ أََمةَ زَيٍد، وعَني أو أذُن، ويد أو رِْجلَ، وما : فال ُتجيزنّ: الدار والغالم

  .أشبهه
  
  }َيْعلَُمونَ ظَاِهراً مَِّن الْحََياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعنِ اآلِخَرِة ُهْم غَاِفلُونَ { 
  

  }...ونَ ظَاهِراً مَِّن الَْحَياةِ الدُّنَْياَيْعلَُم{: وقوله
  .وأمَّا بأْمرِ اآلخرة فَعُمون. َيعلمونَ التجارات واملعاش، فجََعلَ ذلك علمهم: يقول. يعىن أهل َمكَّة

  
  )الروم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
اِت َواَألْرَض َوَما َبيَْنُهَمآ إِالَّ بِالَْحقِّ وَأََجلٍ مَُّسمى َوإِنَّ كَثِرياً مَِّن أَوَلَْم َيتَفَكَّرُواْ ِفي أَنفُسِهِْم مَّا َخلََق اللَُّه السََّماَو{ 

  }النَّاسِ بِلِقَآِء َربِّهِْم لَكَاِفُرونَ 
  



  }...إِالَّ بِالَْحقِّ َوأََجلٍ مَُّسمى{: وقوله
  .القياَمة: }لٍ مَُّسمىَوأََج{للثواب والعقاب والعَمل } إِالَّ بِالَْحقِّ{ما خلقنامها : يقول

 وَأَثَاُرواْ اَألْرَض َوَعَمُروَهآ أَوَلَْم َيسُريواْ ِفي اَألْرضِ فََينظُرُواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم كَاُنواْ أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً{ 
  }فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم وَلَاِكن كَاُنواْ أَنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ أَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها َوَجآءَْتُهْم ُرُسلُُهم بِالَْبيِّنَاِت 

  
  :}...وَأَثَاُرواْ اَألْرَض{: وقوله

  .كانوا يعمِّرونَ أكثر من تعمري أْهل َمكَّة فأُهِلكُوا: يقول. مما كانوا َيْعُمُرونَ} َوَعَمُروَهآ أَكْثََر{َحَرثوها 
  
  }الَِّذيَن أََساءُواْ السُّوَءى أَن كَذَُّبواْ بِآَياِت اللَِّه َوكَانُواْ بَِها َيْستَْهزِئُونَ ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ { 
  

  .}...ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساُءواْ السُّوَءى{: وقوله
و . كان َصوَاباً }السُّوَءى{ولو رفعت الَْعاقبة ونصبت . }السُّوَءى{ىف ) كان(تنصب الَْعاقبة بكان، وجتعل مرفوع 

  .النار: العذاُب، ويقال: ىف َهذا املوضع} السُّوَءى{
  .فإذا ألقيَت الالم كان نصباً. لتكذيبهم، وألن كذَّبُوا} أَن كَذَُّبواْ{وقوله 

  
  )الروم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيبِْلُس الُْمْجرُِمونَ { 
  

  :}...ُس الُْمْجرُِمونَُيْبِل{: وقوله
. بفتح الالم) ُيبْلَُس الُْمْجرُِمونَ(وقرأ أبُو عبدالرمحن السلمّى . ييأسون من كل خري، ويقطع كالمُهم وحججهم

  :قال الشاعر. واألوىل أجود
  قال نعم أعرفُه َوأبلسَا* يا صَاحِ هل تعرف َرمساً مكَرساً 

  
  }َني ُتصْبُِحونَ فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ َوِح{ 
  

  }...فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ{: وقوله
صالة العصر } َوَعشِّياً{َصالة الفجر } َوِحَني ُتصْبُِحونَ{وهى املغرب والِعَشاء } ِحَني ُتْمُسونَ{فَصلّوا هللا : يقول

  .صالة الظهر} َوِحَني تُظْهُِرونَ{

  }وَاَألْرضِ وَاخِْتالَُف أَلِْسنَِتكُْم َوأَلَْوانِكُْم إِنَّ ِفي ذاِلَك آلَياتٍ لِّلَْعالَِمَني َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماوَاِت { 
  

  }...آليَاٍت لِّلَْعالَِمَني{: وقوله



آلياتٍ {و } آلياٍت لقومٍ َيْعِقلُونَ{فهو وجه جّيد؛ ألنه قد قال } للَعاِلمَني{يريد العالَم من اِجلنِّ واإلنسِ ومن قرأَها 
  }وِلى اَأللْبَابُِأل
  

  )الروم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
َها إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياتٍ لِّقَْومٍ َوِمْن آَياِتِه يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفاً َوطََمعاً َويَُنزِّلُ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَُيْحيِي بِهِ اَألْرضَ َبْعَد َمْوِت{ 

  }َيْعِقلُونَ 
  

  }...آَياِتهِ ُيرِيكُمُ الَْبْرقَ َخْوفاً َوِمْن{: وقوله
َوِمْن آَياِتِه مََناُمكُْم {فهىَ ىف موضع اسمٍ مرفوعٍ؛ كما قَالَ ) أنْ(فمن أظهر . وكلٌّ صََواب) أنْ أنْ(وقبل ذلك وبعده 

  :ةً لُه؛ كقول الشاِعرمؤّدية عن اْسمٍ متروٍك يكون الفعل صل) ِمن(َجَعلَْت ) أنْ(فإذا َحذفْت } بِاللَّيِْلِ والنَّهَارِ
  أمُوُت َوأُخرى أبتغى العَْيش أكدح* وما الدهر إِالَّ تارتان فمنُهَما 

يريكم من : وأن شئَت. وكَذلك من آياته آية للربق وآية لكذا. فمنها َساَعة أموهتا، وَساعة أعيشها: كأنه أراد/ ب 
  .وال غريه) أن(آياته الربق فال تضمر 

  
  }َتقُوَم السََّمآُء َواَألْرضُ بِأَْمرِهِ ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً مَِّن اَألْرضِ إِذَآ أَنُتْم َتْخُرُجونَ  َوِمْن آَياِتِه أَن{ 
  

  }...أَن َتقُوَم السََّمآُء َواَألْرُض بِأَمْرِِه{: وقوله
  .أَن تدوَما قائمتني بأمره بغري َعَمٍد: يقول

  
  }مَّ ُيعِيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه َولَُه الْمَثَلُ اَألْعلَى ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيمُ َوُهَو الَِّذي يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُ{ 
  

  }...َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه{: وقوله

: ن جماهد أَنه قالحّدث احلسُن بن عمارة عن احلَكَم ع: حّدثنا أبو العبَّاس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفّراء قال
أتكفرونَ : وال أشتهى ذلك والقولُ فيه أنه مَثَل َضَربه اُهللا فقال: قال أبو زكرّياء. اإلنشاءة أهونُ عليه من االبتداء

مث . فاإلنشاءة من شىء عندكم بأهل الكفر ينبغى أن تكون أْهونَ َعليه. بالبعث، فابتداُء َخلْقكم من الَ شىء أشّد
حدَّثنا أبو الَْعبَّاسِ، قال حدّثنا حمّمد قال حّدثنا الفّراء قال . فهذا شاِهٌد أنه مَثَل ضربه اهللا} مَثَلُ اَألْعلَىَولَهُ الْ{قَالَ 

على املخلوق، ألنه يقول له يوم : }َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه{حدَّثىن ِحبَّانُ عن الكلّىب عن أىب صاحل عن ابن عَباسٍ قال 
  .ل َخلْقه ُنطْفة مث من َعلَقة مث من ُمْضَغٍةكن فيكون وأوَّ: القيامَة

  
  )الروم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
أَنُتْم ِفيِه َسَوآٌء ضََرَب لَكُْم مَّثَالً مِّْن أَنفُِسكُْم َهلْ لَّكُْم مِّن مَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم مِّن ُشَركَآَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَ{ 



  }فَِتكُمْ أَنفَُسكُْم كَذَِلَك نُفَصِّلُ اآلَياِت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ َتَخافُوَنُهْم كَِخي
  

  }...كَِخيفَِتكُْم أَنفَُسكُْم{: وقوله

أن يكون ىف  -بالكاِف وامليم  -ولو نوْيت به . مرفوع} ِخيفَِتكُْم{نصبَت األنفس؛ ألن تأويل الكاف وامليم ىف 
عجبت ِمن موافقتك كثرةُ شربِ املاء، عجبت من اشتراِئَك عبداً ال : تقول ىف الكالم. تأويل نصبٍ رفعت َما بعدها

عجبت من قيامكم أْجمعونَ وأمجعني، : والعرب تقول. فإذا وقع مثلها ىف الكالم فأجرِه باملعىن ال باللفظ. حتتاج إليه
ومثله . إىل التأويلفمْن خفض أتبعه اللفظ؛ ألنه َخفْض ىف الظاِهرِ ومن رفع ذهب . وقيامكم كُلُّكم وكُلِّكم

عجبت من : والعرب تقول} رِْحلَة{أوقعت الفعل من قريش َعلى } إليالَِف قَرْيشٍ إيالَِفهِمْ رِْحلَةَ الشَِّتاء والصَّْيِف{
فإذا قالوا َسْمعت قرع أنيابه بعِضها َبعضاً . هذا إذا كَنَوا: تساقطَها بعضُها فوق بعض، وبِعضها، على مثل ذلك

كان على ) بعضَها(لو رفعت . و الوجه ىف الكالم؛ ألن الذى قبله اسم ظاهر، فاتبعوه إيَّاهوه) بعض(خفضوا 
  .التأويل

  
ثََر الدِّيُن الْقَيُِّم َولَاِكنَّ أَكْ فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ َحنِيفاً ِفطَْرتَ اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها الَ تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك{ 

  }النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ 
  

  }...ِفطَْرتَ اللَِّه{: وقوله
املولود َعلى الفِطرة : يقول} الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها{وقوله . }ِصْبَغةَ اهللاِِ{ِدين اهللا منصوب َعلى الفعل، كقوله : يريد

على أنْ يعرفُوا أَنّ هلم رَّباً :  أن اهللا فطر العَِباد على َهذاويقال فطرة اهللا. حىت يكُون أبواُه اللذان ينصِّرانه أو ُيهوِّدانِِه
  .ومدبِّراً

  
  }ُمنِيبَِني إِلَْيِه وَاتَّقُوُه َوأَِقيُمواْ الصَّالَةَ َوالَ َتكُونُواْ ِمَن الُْمْشرِِكنيَ { 
  

  }...ُمنِيبَِني{: وقوله
  .منصوبة َعلى الفعل، وإن شئت على القطع

  .ك ُمنيبَني مقبلني إليهفأِقْم وجهك ومن َمَع

ِمَن الَِّذينَ {: وإن شئت استأنفت فقلت. فهذا وجٌه} ِمَن الَِّذيَن فَاَرقُواْ دِيَنُهْم{. }َوالَ َتكُوُنواْ ِمَن الُْمْشرِكَِني{: وقوله
تفرقوا وتشاَيُعوا كلُّ ِحْزبٍ مبا ىف يده  الذيَن: كأنَك قلت. }فَاَرقُواْ ِديَنُهْم َوكَاُنواْ ِشَيعاً كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لَدَْيهِْم فَرِحُونَ

  .فرِح
  

  )الروم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }أَْم أَنَزلَْنا َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً فَُهَو َيَتكَلَّمُ بَِما كَانُواْ بِِه ُيْشرِكُونَ { 



  
  }...أَنَزلَْنا َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً{: وقوله

  .صنام وِشرْكهمكتاباً فهو يأمرهم بعبادة األ
  
ُدونَ َوْجَه اللَِّه فَأُْولَاِئَك ُهُم َوَمآ آَتيُْتْم مِّن رِّباً لِّيَْرُبَو ِفي أَْموَالِ النَّاسِ فَالَ يَْرُبو ِعنَد اللَِّه َوَمآ آَتيُْتْم مِّن َزكَاٍة تُرِي{ 

  }الُْمْضِعفُونَ 
  

  }...لَِّيْربَُو{: وقوله
وكلّ صواب ومن . أنتم} ِلُتْربَُو{وقرأها أهل احلجاز . َوثَّابٍ بالَياء ونْصب الواوقرأَها عاصم واألعمش وحيَيى بن 

ومعناه . َدلّ َعلى نصبه ُسقوطُ النُّون. فالفْعل للقوم الذين ُخوطُبوا} لتُْرُبوا{ومن قال . كان الِفعل للربا} لَيْربَو{قرأ 
َوْجهَ {هَبا } َوَمآ آَتْيُتْم مِّن َزكَاةٍ ُترِيُدونَ{بزاٍك عند اهللا  وما أعطيتم من شىء لتأخذوا أكثر مْنُه فَلَيَس ذلَك: يقول
  .فتلك َتْربو للتضعيف} اللَِّه
أهل للمضاعفة؛ كما تقول العرب أصبحتم ُمْسِمنَني ُمْعِطشني إذا عِطشت إليهم أو } ُهمُ الُْمْضِعفُونَ{: وقوله
أى إبلك قويَّة، وأصبحَت ُمضعفاً أى إبلكَ ضعاف تريد  أصْبحَت ُمقْوياً: ومسع الكسائىُّ العرب تقول. َسمنت

  .ضعيفة من الضُّعف
  
  }يَْرجُِعونَ  ظََهَر الْفََساُد ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ بَِما كََسَبْت أَْيِدي النَّاسِ ِلُيِذيقَُهمْ َبْعَض الَِّذي َعِملُواْ لََعلَُّهْم{ 
  

  }...الَْبْحرِ بَِما كََسَبتْ أَْيِدي النَّاسِ لُِيِذيقَُهْمظََهَر الْفََساُد ِفي الَْبرِّ َو{: وقوله

  .أجَدَب الَبرُّ، وانقطعْت مادَّة البحر بذنوهبم، وكان ذلك لُيذَاقوا الشدَّة بذنوهبم ىف العاجل: يقول
  

  )الروم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }يَأِْتَي َيْوٌم الَّ َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َيْومَِئٍذ َيصَّدَُّعونَ فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّيَن الْقِيِّمِ ِمن قَْبلِ أَن { 
  

  }...َيصَّدَُّعونَ{: وقوله
  .فََرقتَها ِفرقتني: صَدعت غنمى ِصْدعتني؛ كقولك: وَسمعت العرب تقول: قال. يتفرقون

  
  }ْوتَِهآ إِنَّ ذَِلَك لَُمْحييِ الَْموَْتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر فَانظُْر إِلَى آثَارِ َرْحَمِت اللَِّه كَْيَف ُيحْيِيِ اَألْرَض بَْعَد َم{ 
  

  }...إِلَى آثَارِ َرْحَمِت اللَِّه{: وقوله
  .وكلّ صواب) أَثَر(وأهل احلجاز ) آثَارِ(قرأها عاصم واألعمش 

  }َيكْفُُرونَ  َولَِئْن أَْرَسلَْنا رِحياً فََرأَْوُه ُمصْفَّراً لَّظَلُّواْ ِمن َبْعِدِه{ 



  
  }...فََرأَْوُه ُمْصفَّراً{: وقوله

  .خيافونَ هالكه بعد اخضراره، يعىن الزرع
  

  )الروم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوَمآ أَنَت بَِهاِد الْعُْميِ َعن َضالَلَتِهِْم إِن ُتْسِمُع إِالَّ َمن ُيْؤِمُن بِآيَاِتَنا فَُهْم مُّْسِلُمونَ { 
  

  }...بَِهاِد الُْعْميِ َعن َضالَلَِتهِْم{: وقوله
وَمن قال . ما أنت بصَارٍف العمى عن الضاللة: كَأنه قالَ} َعن َضالَلَتِهِْم{ومن قال . كلّ صََواب} من َضالَلَتِهِْم{و 
  .ما أنت مبانعهم من الضاللة: قَالَ) ِمْن(

  
  }لَبِثُواْ غَْيَر َساَعٍة كَذَِلَك كَانُواْ ُيْؤفَكُونَ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيقِْسُم الُْمْجرُِمونَ َما { 
  

  }...يُقِْسمُ الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُواْ غَْيَر َساَعٍة{: وقوله

ولو . كَذَُبوا ىف هذا كما كذبوا ىف الدنيا وجحدُوا: قال اهللا. ما لبثوا ىف قبورهم إالَّ ساعةً: َيْحلفون حني خيرُجون
  .حلفوا ما قاُموا، وَحلفوا ما قمنا: اعٍة كان وجهاً؛ ألنه من قوهلم؛ كقولكَ ىف الكالمما لبثنا غري َس: كانت

  
  )لقمان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ُهًدى َوَرْحَمةً لِّلُْمْحِسنَِني { 
  

  }...ُهًدى َوَرْحَمةً{: وقوله
على االئِتناف؛ ألهنا ُمْستأنفة ىف آية منفصلٍة من وقد رفعها محزة . أكثر القراِء على نصب اهلَُدى والرمحة على القطع

  ).ُهًدى وُبْشرى(وهى ىف قراءة عبداهللا . اآلية قبلها
  
  }كَ لَُهْم َعذَاٌب مُّهِنيٌ َوِمَن النَّاسِ َمن َيشَْترِي لَْهوَ الَْحِديِث ِلُيِضلَّ َعن َسبِيلِ اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَِّخذََها ُهُزواً أُْولَاِئ{ 
  

  }...َوِمَن النَّاسِ َمن َيْشَترِي لَْهَو الَْحدِيِث{: وقوله
هبا ) وحيّدث(وكان يشترى كتب األعاجم فارَس والروم وكتب أهل اِحلرية . نزلت ىف الَنْضر بن احلارث الدارّى

القراء ىف وقد اختلف } َويَتَِّخذََها ُهُزواً{فذلَك قوله . أهل مكة؛ وإذا مسع القرآن أعرض عنه واستهزأ به
ومن نصبها } َيْشَترِي{فمن رفع رّدها َعلى . فرفع أكثرهم، ونصبها حيىي بن َوثَّاب واألعمش وأصحاُبه} َويَتَِّخذَهَا{

  .وليتَّخذَها: }ِلُيِضلَّ َعن َسبِيلِ اللَِّه{رّدها على قوله 



قُلْ هِذِه َسبِيِلى {لسَّبيل قد ُتؤنَّث قال وإن شئت جعلتها للسبيل؛ ألن ا. يذهب إىل آيات القرآن} َويَتَِّخذَهَا{وقوله 
  .}وإنْ َيرَْوا َسبِيلَ الُرْشِد الَ َيّتخذُوَها َسبِيالً َوإنْ َيرَْوا َسبِيلَ الَغىّ يَّتِخذُوَها َسبِيالً(وىف قراءة أَُبّى } أَدُعو إِلَي اِهللا

َوِمَن النَّاسِ َمن {ثىن ِحبَّان عن ليث عن جماهد ىف قوله حدَّثنا أبو العبَّاس قال حدَّثنا حممد قال حدَّثنا الفراء قال َحدَّ
  .واألّول تفسريه عن ابن عباس: هو الِغناء قال الفراء: قال} َيْشتَرِي لَْهَو الَْحِديِث

َها ِمن كُلِّ َدآبٍَّة َوأَنَزلَْنا ِمَن َخلََق السََّماوَاِت بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها َوأَلْقَى ِفي اَألْرضِ َروَاِسيَ أَن َتِميدَ بِكُْم َوَبثَّ ِفي{ 
  }السََّمآِء َمآًء فَأَْنَبتَْنا ِفيَها ِمن كُلِّ َزْوجٍ كَرِميٍ 

  
  }...وَأَلْقَى ِفي اَألْرضِ َروَاِسَي أَن َتِميَد بِكُْم{: وقوله

  :كما قال الشاعر) ال(ىف هذا املوضع تكفى من ) أَنْ(و . لئالّ ِتميد بكم
  *ن يزال ُملهِبا واملهُر يأىب أ* 

  .يأىب أن ال يزال: معناه
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )لقمان ( سورة 

  
  }َهذَا َخلُْق اللَِّه فَأَُرونِي َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمن ُدونِِه َبلِ الظَّاِلُمونَ ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { 
  

  }...َهذَا َخلُْق اللَِّه{: وقوله
: يعىن} ِمن ُدونِِه{تعبدونَ } فَأَرُونِي َماذَا َخلََق الَِّذيَن{وإنزاله املاء من السَماء وإنباُته من ِذكْره السمواُت واألرُض 

  .}َبلِ الظَّاِلُمونَ ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ{مثّ أكذهبم فقال . آهلتهم
  
  }ْشكُُر ِلَنفِْسِه َوَمن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحمِيٌد َولَقَْد آَتْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ أَنِ اْشكُْر للَِّه َوَمن َيْشكُْر فَإِنََّما َي{ 
  

  }...َولَقَْد آَتيَْنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ{: وقوله
كان لقمان حبِشياً : ا حدَّثىن حِبَّان عن بعض ْمَن حدَّثه قال: َحدَّثنا أبو العباس قال حدَّثنا حمّمد قال حدَّثنا الفراء قال

  .ْشفَرَجمدَّعاً ذا ِم
  
 َواتَّبِْع َسبِيلَ َمْن َوإِن َجاَهدَاَك َعلَى أَن ُتشْرَِك بِي َما لَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم فَالَ ُتطِْعُهَما َوصَاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفاً{ 

  }أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ 
  

  }...َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفاً{: وقوله



  .أى أحِسن صحبَتهما
  

  )لقمان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

اللََّه  أِْت بَِها اللَُّه إِنَّياُبَنيَّ إِنََّهآ إِن َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة مِّْن َخرَْدلٍ فََتكُْن ِفي َصْخَرٍة أَْو ِفي السََّماوَاِت أَْو ِفي اَألْرضِ َي{ 
  }لَِطيٌف َخبِريٌ 

  
  }...يابَُنيَّ إِنََّهآ إِن َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة مِّْن خَْرَدلٍ{: وقوله

ومن . فمن رفع رفعه بتكُْن واحتملت النكرة أالَّ يكون هلا فعل ىف كانَ ولَيس وأخواهتا. جيوز نصب املثقال ورفُعه
} فَإنََّها الَ َتْعَمى األبصاُر{ومثل قوله } إِنََّهآ إِن َتُك{ء الىت ىف قوله امساً مضمرا جمهوالً مثل اهلا) تكن(نصب َجَعل ىف 

  :واملثقال ذكر ألنه مضاف إىل احلبَّة واملعىن للحبَّة، فذهب التأنيث إليها كما قال) تك(وَجاز تأنيث 
  كََما َشرِقت َصدُر القناة من الدمِ* وتشرق بالقول الذى قد أَذَعَته 

إنَّها الصَّخرة الىت : يقال} فََتكُْن ِفي َصخَْرٍة{وقوله . كان صواباً وجاز فيه الوجهان} َيُك ِمثْقَالَ َحبٍَّةإِن {: ولو كان
  .فيجازى هبا} يَأِْت بَِها اللَُّه{وقوله . وُتكتب فيها أعمال الكفّار: وهى ِسجِّني: حتت األرض

  
  }اَألْرضِ َمَرحاً إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتالٍ فَخُورٍ َوالَ ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاسِ َوالَ تَْمشِ ِفي { 
  

  }...َوالَ ُتَصاعِْر{: وقوله
} وال ُتصاعِْر{وقرأها حيىي وأصحاُبه باأللف : بالتشديد) تصعِّر: (قرأَها أهل املدينة وعاصم بن أىب الَنُجود واحلسن

  .وجيوز وال ُتْصِعر ومل أمسع به. صعررجل أَ: الَ متِّيل َخدَّك عن الناس من قولك: يقول
  
  }َواقِْصْد ِفي َمشْيَِك َواغُْضْض ِمن َصوِْتَك إِنَّ أَنكَرَ اَألْصوَاِت لََصْوُت الَْحِمريِ { 
  

  }...إِنَّ أَنكََر اَألصَْواتِ لَصَْوُت الَْحِمريِ{: وقوله
ولو } لَصَْوُت الَْحمِريِ{وقال . ا كان قبيحاًله وجه منكَر إذ: وأنت تقول. إن أَقبح األصوات لصوُت احلمري: يقول
  .ولكن الصَّوت وإن كان أُسْند إىل مجع فإن اجلمع هذا املوضع كالواحد. أْصوات احلمري لكان صواباً: قيل

  )لقمان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ا ِفي اَألْرضِ وَأَْسَبغَ َعلَْيكُْم نَِعَمُه ظَاِهَرةً وََباِطَنةً َوِمَن النَّاسِ َمن أَلَْم َترَْواْ أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم مَّا ِفي السََّماوَاِت َوَم{ 

  }ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوالَ ُهًدى َوالَ ِكتَابٍ مُّنِريٍ 
  

  }...وَأَْسَبغَ َعلَْيكُْم نَِعَمُه ظَاِهَرةً َوَباِطنَةً{: وقوله
دثنا حممد، قال حدثنا الفراء قال حدَّثىن َشرِيك بن عبداهللا عْن َخِصيف اجلََزرّى عن حَّ: حدَّثنا أبو العباس، قال



لكانت نعمة دون نِعمةً أو قال } نَِعمَُه{ولو كانت : قال ابن عباسٍ. واحدة) نِْعَمةً(ِعكْرِمة عن ابن عّباس أَنه قرأ 
َشاِكراً ألنُعِمه {وهو وجه جّيد؛ ألنه قال . اجلمع َعلى} نَِعُمه{وقد قرأ قوم . نعمة فوق نعمٍة، الشّك من الفراء

  .جَاِئز} نَِعَمُه{فهذا مجع النَِعم وهو دليل على أَنَّ } اْجتَباُه
  }َألمُورِ َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعرَْوِة الُْوثْقَى َوإِلَى اللَِّه َعاِقَبةُ ا{ 
  
  }...َوَمن ُيسِْلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه{: قولهو

  .وهو كقولَك للرجل أَْسِلم أمرك إىل اهللا وسِلِّم) َوَمْن ُيَسلِّم(قرأها القّراء بالتخفيف، إال أبا عبدالرمحن فإنه قرأها 
  
َسْبَعةُ أَْبُحرٍ مَّا نَِفَدْت كَِلَماُت اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ  َولَْو أَنََّما ِفي اَألْرضِ ِمن َشَجَرةٍ أَقْالٌَم وَالَْبْحُر َيُمدُُّه ِمن َبْعِدِه{ 
{  

  }...َولَوْ أَنََّما ِفي اَألْرضِ ِمن َشَجَرٍة أَقْالٌَم َوالَْبْحرُ َيُمدُُّه{: وقوله
  

و } والسَّاَعةُ الَ َرْيَب ِفيَها َوإذا ِقيل إنَّ َوْعَد اِهللا َحقٌّ{ولو نصبته كان صواباً؛ كما قَرأت القراء } البحر{ترفع 
وقول عبداهللا يقوِّى . يكون ِمداداً كاملداد املكتوب به: يقول} وَبْحُر َيُمدُُّه َسْبَعةُ أَْبُحرٍ{وىف قراءة عبداهللا } الساعة{

. نا، واهللا يُِمّدنا هباوالشىء إذا َمدَّ الشىء فزاد فكان زيادةً فيه فهو َيُمدُّه؛ تقول دجلة َتُمدّ بِئارنا وأهنار. الرفع
  .قد أمددتك بألٍف فََمدُّوك، يقاس على هذا كلّ ما ورد: وتقول

  
  )لقمان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }مَّا َخلْقُكُْم َوالَ َبعْثُكُْم إِالَّ كََنفْسٍ َواِحَدٍة إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري { 
  

  }...ْم إِالَّ كَنَفْسٍ وَاِحدٍَةمَّا َخلْقُكُْم َوالَ بَْعثُكُ{: وقوله
 -املعىن } )ِمَن املَْوِت(َتدُوُر أَْعُينُُهْم كالِذى يُْغَشى َعلَْيِه {أضمر البعث ألنه فعل؛ كما قال . إال كبعث نفس واحدة

  .ب من املوت، فأضمر الدوران والعني مجيعاً/ كدوران عني الذى ُيغشى عليه : -واهللا أعلم 
  
  }ورٍ الْفُلْكَ َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بِنِْعَمِة اللَِّه ِليُرَِيكُْم مِّْن آَياِتِه إِنَّ ِفي ذَِلَك آليَاٍت لِّكُلِّ َصبَّارٍ َشكُ أَلَْم َترَ أَنَّ{ 
  

  }...بِنِْعَمِة اللَِّه{: وقوله
معوهنا على ِفَعلٍ؛ مثل ِسْدرة أن ُتجمع َعلى التاء إّنما جي: وقلَّما تفعل العرب ذلكَ بِفِعلٍة} بنِعَماتِ اهللا{وقد قرِئْت 

وإّنما كرهوا مجعه بالتاء ألهنم ُيلزمون أنفسهم كسَر ثانية إذا ُجمع؛ كما مجُعوا ظُلْمة . وِسَدر، وِخرقة وِخَرق
بِنِِعمات : فلمَّا لزمهم أَن يقولوا. َحسراٌت فأَتَبعُوا ثانيها أوهلا: ظُلُمات فرفعوا ثاَنيها إتباعاً لَرفعة أوَّهلا، وكما قالوا

: وقد احتمله بعض العرب فقال. استثقلوا أن تتواىل كسرتان ىف كالمهم؛ ألنا مل جند ذلَك إالَّ ىف اإلبل وحدها
  .نِِعماٌت وِسِدراٌت



ْنُهْم مُّقَْتِصٌد َوَما َيْجَحُد بِآَياتَِنآ إِالَّ َوإِذَا غَِشيَُهْم مَّْوٌج كَالظُّلَلِ َدَعُواْ اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهمْ إِلَى الَْبرِّ فَِم{ 
  }كُلُّ َختَّارٍ كَفُورٍ 

  
  }...كُلُّ َختَّارٍ{: وقوله
فشّبهه بالظلل واملوج واحد ألن املوج يركب بعضُه بعضاً، ويأتى شىٌء بعد } مَْوٌج كالظُلَلِ{الغدَّار وقوله : اخلتَّار

  .يعىن السحاب} كالظُلَل{شىء فقال 
  
  )لقمان ( عاين الواردة يف آيات سورة امل

  
َواِلِدِه َشيْئاً إِنَّ َوْعَد اللَِّه ياأَيَُّها النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُْم َواْخَشْواْ َيوْماً الَّ َيْجزِي وَاِلٌد َعن َولَِدِه َوالَ َمْولُوٌد ُهَو َجازٍ َعن { 

  }َيغُرَّنَّكُم بِاللَِّه الَْغُروُر  َحقٌّ فَالَ َتُغرَّنَّكُمُ الَْحيَاةُ الدُّْنَيا َوالَ
  

  }...بِاللَِّه الَْغُروُر{: وقوله
وتقول غررته غُروراً ولو قرِئت وال يغرّنكم باهللا الُغرور يريد . ما غَّرك فهو غَُرور، الشيطان غَرور، والدنيا غرور

  .زينة األشياء لكان صواباً
  
نَزِّلُ الَْغْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي اَألْرَحامِ َوَما َتْدرِي َنفٌْس مَّاذَا َتكِْسُب غَداً َوَما َتْدرِي نَفْسٌ إِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة َوُي{ 

  }بِأَيِّ أَْرضٍ َتُموُت إِنَّ اللََّه َعلَيٌم َخبٌِري 
  

  }...ِفي اَألْرَحامِإِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة وَُيَنزِّلُ الْغَْيثَ َوَيْعلَُم َما {: وقوله
واملعىن الظاهرُ . خرج هذا على اجلحد} َوَما َتْدرِي َنفٌْس مَّاذَا َتكِْسُب غَداً{ما يعلمُه غريه : فيه تأويل جحد املعىن

  .واألوَّل معروف بالضمري للجحد
ظهِر ىف أّى تأنيثا آخر، ومن اجتزأ بتأنيث األرض من أن ُي} بِأَيِّ أَْرضٍ{فمن قال . وبأيَّة أرض} بِأَيِّ أَْرضٍ{وقوله 

أَيٍَّة، ومررت : مررت بامرأة، فتقول: أنَّث قال قد اجتزءوا بأّى دون ما أضيف إليه، فال بّد من التَّأنيث؛ كقولك
  :جبرلني فتقول أَيَّْينِ

  املعاين الواردة يف آيات 

  )السجدة ( سورة 

  
  }َق اِإلْنَساِن ِمن ِطنيٍ الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَُه وََبَدأَ َخلْ{ 
  

  }...الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَُه{: وقوله



أَهلم َخلْقه كلّ ما : قرأها أبو جعفر املدىنّ كأنه قال) أَْحَسَن كُلَّ َشْىٍء َخلْقَُه(ويقرأ . أحسنه فجعله َحَسناً: يقول
وقد يكون . نك قلت أْعلمهم كل شىء وأحسنهمكأ) كلّ(حيتاجونَ إليه فاخللق، منصوبون بالفعل الذى وقع على 

كُلَّ شىء َخلْقاً منه : ىف أشباه له كثرية من القرآن؛ كأنك قلت} أَْمراً ِمْن ِعْنِدَنا{اخللق منصوبا كما ُنصب قوله 
  .وابتداء بالنعم

  
  }قَآِء َربِّهِْم كَاِفُرونَ َوقَالُواْ أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي اَألْرضِ أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد َبلْ ُهم بِلَ{ 
  

  }...َضلَلَْنا{: وقوله
بالصاد } َصِللنا{حىت لقد ُرفعت إىل علّى } إذا َصِللنا{وقد ذكر عن احلسن وغريه أَنه قرأ . لغتان} َضِللْنا{و 

، وَخّم َيِخمّ قد َصلّ اللحُم فهو َيِصلّ، وأَصلّ ُيِصلّ: ولست أعرفها، إال أن تكون لغةً مل نسمعها إمنا تقول العرب
  .َصلَلنا بفتح الالم لكان صوابا، ولكىن ال أعرفها بالكسر: لو كانت: قال الفّراء. وأخّم ُيخمُّ
قد ضلّ املاُء ىف : وأنت تقول. إذا صارت حلومنا وعظامنا تراباً كاألرض: يقول} إذا َضلَلْنا ىف األْرضِ{واملعىن ىف 

  .وغلبُهاللنب، وضلَّ الشىُء ىف الشىِء إذا أخفاه 
  
  }سَْتكْبُِرونَ إِنََّما ُيْؤِمُن بِآَياتَِنا الَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُواْ بَِها َخرُّواْ ُسجَّداً َوسَبَُّحواْ بَِحْمدِ َربِّهِْم َوُهْم الَ َي{ 
  

  }...إِنََّما ُيْؤِمُن بِآيَاِتَنا الَِّذيَن إِذَا ذُكُِّرواْ بَِها َخرُّواْ ُسجَّداً{: وقوله
إنََّما ُيْؤِمُن بِآَياِتَنا الَِّذيَن إِذَا {. فقون إذا نودى بالصالة فإنْ َخفُوا عن أعني املْسلمَني تركوها، فأنزل اهللاكان املنا
  ..إذا نودوا إىل الّصالة أتوها فركُعوا وَسَجدوا غري مستكربين} ذُكُِّرواْ بَِها

  )السجدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ُبُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ َيْدُعونَ رَبَُّهْم َخْوفاً َوطََمعاً َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ تََتَجافَى ُجُنو{ 
  

  }...َتَتَجافَى ُجنُوبُُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ{: وقوله
ىف ليلهم إهنم كانوا : ويقال. كانوا ال يضعون ُجنوهبم بني املغرب والِعشاء حىت ُيصلّوها. هو النوم قبل الِعشاء: يقال
  .}َخْوفاً َوطََمعاً{ا كلّه / عن النوم ىف الليل } َعنِ الَْمَضاجِعِ{تقلق : }تََتَجافَى{كلِّه 
  
  }فَالَ َتْعلَُم نَفٌْس مَّآ أُخِْفَي لَُهم مِّن قُرَِّة أَْعُينٍ َجَزآًء بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { 
  

  }...مَّآ أُخِْفَي{: وقوله
بإرسال ) مَّآ أُْخِفيَ لَُهم مِّن قُرَِّة أَْعُينٍ(وقرأها محزة . أُهِلك الظاملون: فعل ماض؛ كما تقولوكلّ ينصب بالياء؛ ألنه 

أُْخِفيَ {وإذا قلت . وكلٌّ صواب. فهذا اعتبار وقوَّة حلمزة} مَّآ ُنْخِفَي لَُهم مِّن قُرَِّة أَْعُينٍ(وىف قراءة عبد اهللا . الياء
بإرسال الياء وجَعل } أُخِْفَي لَُهم{ومن قرأ . رفعاً مبا مل ُتَسّم فاعلَه) ما(كانت  )أى(ىف مذهب ) ما(وجعلت } لَُهم



فكانت َنصْباً ) َتْعلَُم(وَمن جعلها مبنزلة الشىء أوقع عليها } ُنْخِفى{و } أُخِْفى{كانت نصباً ىف ) أّى(ىف مذهب ) ما(
  .رةذُكرت عن أىب هري) قُرَّاِت أْعُين(وقد قرئت . ىف كلّ الوجوه

  
  }أَفََمن كَانَ ُمْؤِمناً كََمن كَانَ فَاِسقاً الَّ َيْسَتُوونَ { 
  

  }...أَفََمن كَانَ ُمْؤِمناً كََمن كَانَ فَاِسقاً الَّ َيْسَتُوونَ{: وقوله
ما جعل اهللا : يستويان؛ ألهنا عاّم، وإذا كان األثنان غري مصمود هلما ذَهََبا مذهب اجلمع تقول ىف الكالم: ومل يقل

  .وكلّ صواب. ملسلم كالكافر فال َتسوَِّينَّ بينهم، وبينهماا
  

  )السجدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َولَُنِذيقَنَُّهْم مَِّن الَْعذَابِ اَألدَْنى ُدونَ الَْعذَابِ اَألكَْبرِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ { 

  }...وَلَُنِذيقَنَُّهْم مَِّن الَْعذَابِ األَْدَنى{: وقوله
حدَّثىن شَرِيك بن عبداهللا عن منصور عن إبراهيم أو عن : حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفّراء قال

قال َمصائُب تصيبهم ىف الدنيا دون عذاب اهللا يوم } َولَُنِذيقَنَُّهْم مَِّن الَْعذَابِ األَْدَنى{ىف قوله  -شكَّ الفراء  -جماهد 
  .القيامة

  
  }ا ِمنُْهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا لَمَّا صََبُرواْ َوكَاُنواْ بِآَياتَِنا ُيوِقُنونَ َوَجَعلَْن{ 
  
  }...َوَجَعلَْنا ِمْنُهْم أَِئمَّةً يَْهُدونَ بِأَمْرَِنا لَمَّا َصَبرُواْ{: قوله

وقرأها الكسائىّ ) مبا َصَبروا(داهللا وهى ىف قراءة عب. بتشديد امليم ونصب الالم} لَمَّا َصَبرُواْ{القراء مجيعاً على 
وإذا فتحت وشدَّدت فال موضع هلا إمنا هى . َخفْض إذا كسرت الالم) ما(وموضع . على ذلك) ِلما َصَبروا(ومحزة 
  .إداة
  
  }ذَِلَك آلَياتٍ أَفَالَ َيْسَمُعونَ  أَوَلَْم يَْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْبِلهِْم مَِّن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِْم إِنَّ ِفي{ 
  

  }...أََولَمْ َيْهدِ لَُهْم كَْم أَْهلَكْنَا{: وقوله
أَوَلَْم يَهد (وىف قراءة عبداهللا ىف سورة طه . أَومل هتدهم القرون اهلالكة: كأنَك قلت) َيْهِد(ىف موضع رفع بـ ) كَْم(

سواُء َعلّى أزيداً : ا وفيه تأويل الرفع فيكون مبنزلة قولكىف موضع نصب بأَهلكن) كَم(وقد يكون ) هلم َمْن أهلكنا
  .بالتأويل) سواء(ضربت أم عمراً، فترفع 

  .تبيَّن ىل ذاك: قد تبّين ىل أقام زيد أم عمرو، فتكون اجلملة مرفوعة ىف املعىن؛ كأنك قلت: وتقول
  

  )السجدة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  
  }ونَ َنسُوُق الَْمآَء إِلَى اَألْرضِ الُْجُرزِ فَُنخْرُِج بِِه َزْرعاً َتأْكُلُ ِمْنُه أَْنَعاُمُهْم وَأَنفُُسُهْم أَفَالَ يُْبِصُر أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّا{ 
  

  }...إِلَى اَألْرضِ الْجُُرزِ{: وقوله

إنه جلَُروز إذا كان أكوالً، : سانإهنا جلُرَاز إذا كانت تأكل كلّ شىء، ولإلن: ويقال للناقة: الىت ال نباَت فيها: واجلُُرز
أرض ُجُرز وُجْرز، وأْرض َجَرز َوَجْرٌز، لبىن متيم، كلّ لو قرئ : ويقالُ. وسيف جَُراز إذا كان ال ُيبقى شيئاً إالَّ قطعه

  .وهو مثل الُبُخل والُبْخل والَبَخل والَبْخل والُرغب والرهب والشغل فيه أربع مثل ذلك. به لكان َحسَناً
  
  }َيْوَم الْفَْتحِ الَ َينفَعُ الَِّذيَن كَفَُرواْ إَِيَماُنُهْم َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ  قُلْ{ 
  

  }...قُلْ َيْوَم الْفَْتحِ{: وقوله
قد : فذكر ذلك ملن قتله خالد بن الوليد من بىن كنانة يومِئٍذ، قالوا} الَ َينفَُع الَِّذيَن كَفَرُواْ إَِيمَانُُهْم{يعىن فتح مكة 

إن كنتم أسلمتم فَضُعوا الّسالح ففعلوا، فلمَّا وضعوه أَثَْخَن فيهم؛ ألهنم كانوا قتلوا عوفاً أبا : ا، فقال خالدأْسلمن
َمَتى هذا {َعلى أَّول الكالم ألن قوله } يوم الفتح{ولو رفع . املغرية: عبدالرمحن بن عوف وجّداً خلالٍد قبل ذلَك

  .ىف موضع نصب وهو أكثر} َمَتى{أن يكون ىف موضع رفع ووجُه الكالم ) َمىت(} الفتح
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )األحزاب ( سورة 

  
  }يَاأَيَُّها النَّبِيُّ اتَّقِ اللََّه َوالَ ُتِطعِ الْكَافِرِيَن َوالُْمَناِفِقَني إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً { 
  

  }...اتَّقِ اللََّه{: وقوله
  .اِئل ِفيَم أُِمر النىب َصلى اهللا عليه وسلم بالتقوىيقول الق) قال الفراء(

فالسَّبب ىف ذلك أنّ أبا ُسفيان بن حَْرب وِعكرمة بن أىب جهل وأبا األعور السُّلَمى قدموا إىل املدينة، فنزلوا على 
َياأَيَُّها {م املسلمون فنزل عبداهللا بن أَُبّى بن َسلُول ونظرائه ِمن املَنافقَني، فَسألُوا رسول اهللا أشياء يكرهها، فهّم هب

من أْهل مكَّة } َوالَ ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن{ىف نقض العهد؛ ألنه كانت بينهم مواَدعة فأُمر بأَالّ ينقض العهد } النَّبِيُّ اتَّقِ اللََّه
  .من أهل املدينة فيما سألوك} وَالُْمَناِفِقَني{

ي َجْوِفِه َوَما َجَعلَ أَْزوَاَجكُُم الالَِّئي تُظَاِهُرونَ ِمْنُهنَّ أُمَّهَاِتكُْم َوَما جََعلَ أَْدعَِيآَءكُمْ مَّا َجَعلَ اللَُّه لَِرُجلٍ مِّن قَلَْبْينِ ِف{ 
  }أَبَْنآَءكُْم ذَِلكُْم قَْولُكُم بِأَفَْواِهكُْم وَاللَُّه َيقُولُ الَْحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَّبِيلَ 

  
  }...مِّن قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه مَّا جََعلَ اللَُّه ِلَرُجلٍ{: وقوله



وكان َحِفظاً للحديث كثريُه، فكان أهل . إمنا جرى ذكر هذا لِرجل كان يقال له َجِميل بن أوس ويكىن أبا معمرٍ
َما حالُ الناس يا أبا : له قلبان وعقَالن من حفظه فاهنزم يوم بدر، فَمّر بأىب ُسفيان وهو ىف الِعري، فقال: مكّة يقولون

لقد ظننت أهنما : فما بَالُ إحدى نعليَك ىف رجلك واألخرى ىف يدك؟ قال: قال. بني مقتولٍ وَهارب: رٍ؟ قالمعم
  .}وََما جََعلَ{مث ضم إليه . له قلباِن: مجيعاً ىف رِجلّى؛ فعلم كذهبم ىف قوهلم

إذا . أى هذا باطل؛ كما أن قولكم ىف َجميل باطل} ْمَوَما جََعلَ أَْزوَاَجكُُم الالَِّئي تُظَاِهُرونَ ِمْنُهنَّ أُمَّهَاِتكُ{: وقوله
خفيفة قرأَها } ُتظَاِهُرونَ{وقوله . امرأته عليه كظهر أُّمه فليَس كذلَك، وفيه من الكفّارة َما جََعل اهللا: قال الرجل

بنصب التاء، وكلّ ) َتظَّهَّرون(وقرأها أهل املدينة . مشّددةً بغري ألٍف) ُتظَهُِّرونَ(وقرأها احلسن . حيىي بن وثّاب
ال {و} وال ُتصعِّْر َخدََّك} {َعاقَْدُتْم{و } َوعَقَّدُتُم األَميانَ{َعقّبت وعاقبت، : َصوَاب معناه متقارِب العرب تقول

بعضهم  وقد قرأ. مثل ُيَرعُّونَ} ُيَرءُّون{و } ُيَراُءونَ{: وقد قرأ بذلك قومل فقالُوا. اللهّم ال ُتَراِءىب، وُترأبِّى} ُتَصاعِْر
  .وهو وجه َجّيد ال أعرف إْسناده} َتظَاَهُرونَ{

  .}َوَما جََعلَ أَْدعَِيآَءكُْم أَبَْنآَءكُْم{: وقوله

كان أهل اجلاهلّية إذا أعجب أحَدهم جَلَُد الرجل وظُْرفُه ضمَّه إىل نفِسِه، َوجََعل له مثلَ نصيب ذَكَر من ولده من 
وهو . }ذَِلكُْم قَْولُكُم بِأَفَْواِهكُْم{فقال اهللا . الن بن فالن للذى أقطعه إليهف: وكانوا ُينسبون إليهم، فيقال. مرياثه
  .غري َما قلتم} وَاللَُّه َيقُولُ الَْحقَّ{َباطل 

  
يكُْم َولَْيَس َعلَْيكُْم جَُناحٌ اْدُعوُهمْ آلَبآئِهِْم ُهَو أَقَْسطُ ِعندَ اللَِّه فَإِن لَّْم َتْعلَُمواْ آَباَءُهْم فَإِخَواُنكُْم ِفي الدِّينِ َوَمَواِل{ 

  }ِفيَمآ أَْخطَأُْتْم بِِه َولَاِكن مَّا َتَعمََّدْت قُلُوُبكُْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً 
  

  }...اْدُعوُهْم آلبَآِئهِْم{: مث أمرهم فقال
فالن : ىل نسبة مواليكم الذين ال تعرفونَ آباءهمفانسبوهم إ} فَإِن لَّْم َتْعلَُمواْ آَباءَُهْم{وقوله . أى انُسبوهم إىل آبائِهم

  .بن عبداهللا، بن عبدالرمحن وحنوه
َولَاِكن مَّا َتَعمََّدتْ {وقوله . فيما ملْ تقصُدوا له مَن اخلطأ، إمنا اإلمث فيما تعمَّدُتم} وَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح{: وقوله
  .مع اخلَطأ الىت) ما(ىف موضع خفض مردودة على ) ما(} قُلُوُبكُْم

  
  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
بَْعضٍ ِفي ِكَتابِ اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالُْمؤِْمنَِني ِمْن أَْنفُسِهِْم وَأَْزوَاُجُه أُمَّهَاتُُهْم َوأُْولُو اَألْرَحامِ بَْعضُُهْم أَوْلَى بِ{ 

  }ن َتفَْعلُواْ إِلَى أَْوِليَآِئكُْم مَّْعُروفاً كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكتَابِ َمْسطُوراً َوالُْمهَاجِرِيَن إِالَّ أَ
  

  }...النَّبِيُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَنْفُِسهِْم َوأَزَْواُجُه أُمََّهاُتُهْم{: وقوله

وجرى ذلكَ ألن . ، وكذلك كلّ نّىب)هو أب هلمالنَّيبُّ أَْولَى باملؤمنَني من أنفسهم و(وىف قراءة َعْبداهللا أو أُّىب 
النَّّىب {املْسلمَني كانوا متواخَني، وكان الرجل إذا مات عن أخيه الذى آخاه َورِثه دون َعَصبته وقرابته فأنزل اهللا 



بَْعُضُهمْ أَوْلَى  َوأُْولُو اَألْرَحامِ{وأنزل ! املْسلمَني هبذه املنزلة، وليس يرثهم، فكيفَ يرث املواخى أخاه} أَوْلَى ِمَن
  .أى ذلكَ ىف اللوح احملفوظ عند اهللا} ِفي ِكتَابِ اللَِّه{ىف املرياث } بَِبْعضٍ
بعضهم أوىل ببعض من املؤمنني ) أوىل(دخلت لـ ) من(إن شئت جعلت . }ِمَن الُْمْؤِمنَِني وَالُْمهَاجِرِيَن{وقوله 

وأولو األرحام َمن املؤمنَني واملهَاجريَن أوىل : يراد هَبا - يعىن ِمن -واملهاجرين بعِضهم ببعض، وإنْ شئت جعلتها 
  .باملرياث

  
َوُجنُوداً لَّْم َتَروَْها َوكَانَ اللَُّه بَِما  ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اذْكُرُواْ نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُمْ إِذْ َجآَءْتكُْم ُجنُوٌد فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رِحياً{ 
  }ونَ َبِصرياً َتْعَملُ
  

  }...فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً َوُجُنوداً لَّْم َتَرْوَها{: وقوله
  .وهذا يوم اخلَْندق وهو يوم األحزاب. وَأرَسلنا ُجُنوداً مل تروها من املالئكة: يريد
  
  }َبلََغِت الْقُلُوبُ الَْحنَاجَِر َوتَظُنُّونَ بِاللَِّه الظُّنُوَناْ إِذْ َجآُءوكُْم مِّن فَْوِقكُْم َوِمْن أَسْفَلَ ِمنكُْم َوإِذْ َزاغَِت األَْبَصاُر َو{ 
  

  }...إِذْ َجآُءوكُْم مِّن فَْوِقكُْم{: وقوله
زاغت عن كلّ شىء فلم تلتِفت إال : }َوإِذْ َزاغَِت اَألْبَصاُر{وقوله . ممَّا يلى املدينة} َوِمْن أَسْفَلَ ِمنكُْم{ممَّا يلى مكَّة 
ذُكر أَن الرجل منهم كانت تنتفخ رئته حىت ترفع قلبه إىل حنجرته } َوَبلََغِت الْقُلُوُب الْحََناجَِر{وقوله . هاإلَى َعُدّو
  .ظنون املنافقَني} َوَتظُنُّونَ بِاللَِّه الظُّنُونَاْ{وقوله . من الفزع

  
  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوزُلْزِلُواْ زِلْزَاالً َشِديداً  ُهَناِلَك اْبُتِلَي الُْمْؤِمُنونَ{ 
  

  .}...ُهنَاِلَك اْبُتِليَ الُْمْؤِمُنونَ َوُزلْزِلُواْ زِلَْزاالً َشدِيداً{: مث قال اهللا
  .ُحرِّكُوا حتريكاً إىل الفتنة فُعِصُموا: يقول

  
  }اللَُّه َوَرُسولُهُ إِالَّ غُُروراً  َوإِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض مَّا َوَعَدَنا{ 
  

  }...مَّا َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسولُهُ إِالَّ غُُروراً{: وقوله
ذكروا أَن رسول اهللا صلى اهللا َعليه وَسلم أخذ ِمْعوالً من َسلَْمان ىف . وهذا قول ُمَعتِّب بن قُِشري األنصارى وحده

واهللا يا رسول اهللا لقد : فقال سلمان. كل واحدة كلَْمع البَْرق صخرة اشتّدت عليهم، فضرَب ثالث ضََربات، مع
لقد رأْيُت ىف الضربة األوىل أبيض املدائن، وىف الثانية قصُوَر اليمن، : رأيُت فيهّن َعَجباً قال فقال النىب َعليه السَّالم

أَيِعُدنا حممَّد : فقال معتتٌِّب حني َرأَى األحزاب .وليفتحنَّ اهللا َعلَى أمَّىت مبلغ َمَداُهّن. وىف الثالثة بالد فارُس والرُّوم
  .أن ُيفتح لنا فارُس والرُّوم وَأََحُدنا ال يقدر أن يضرب اخلَالَء فََرقاً؟ ما َوعدنا اهللا ورسوله إال غروراً



  
ِذنُ فَرِيٌق مِّْنُهمُ النَّبِيَّ َيقُولُونَ إِنَّ ُبيُوَتَنا َعْوَرةٌ َوَما َوإِذْ قَالَت طَّآِئفَةٌ مِّْنُهْم ياأَْهلَ َيثْرَِب الَ ُمقَاَم لَكُْم فَاْرجُِعواْ وََيْستَأْ{ 

  }ِهَي بَِعْوَرٍة إِن يُرِيُدونَ إِالَّ ِفرَاراً 
  

  }...الَ َمقَاَم لَكُْم{: وقوله
ال : فكأنه أراد}  َمقاَمال{فمن قال ) الَ ُمقَاَم لَكُْم(قراءة العَواّم بفتح امليم؛ إال أبا عبدالرمحن فإنه َضمَّ امليم فقال 

  ).فَاْرجِعُواْ(ال إقامة لكم : كأنه أراد} ال ُمقاَم{ومن قرأ . موضع قيامٍ

َعلَى ميزان فَِعلة وهو ) عَوِرة(وذُكر عن بعض القراء أَنه قَرأ ) َعْوَرةٌ(كلّ القراء الذين نعرف على تسكني الواو 
. ْورة، وأَعور الفارُس إذا كان فيه موضع َخلَل للضربقد أَعور منزلُك إذا بدت منه َع: والعرب تقول. وجه

  .وأنشدىن أبو ثَرْوانَ
  *لَُه الشَّدَّةُ اُألوىل إذا الِقرنُ أَعوَرا * 

ليست : فأكذهبم اهللا، فقال. إن بيوتنا عورة أى ُمْمِكنة للُسرَّاق خللوهتا من الرجال: وإمنا أرادوا بقوهلم. يعىن األسد
  .بِعورة

  
  )األحزاب ( ردة يف آيات سورة املعاين الوا

  
  }َولَْو ُدِخلَْت َعلَيْهِْم مِّْن أَقْطَارَِها ثُمَّ ُسِئلُواْ الِْفْتَنةَ آلَتْوَها َوَما َتلَبَّثُواْ بَِهآ إِالَّ َيِسرياً { 
  

  }...َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِْم مِّْن أَقْطَارِهَا{: وقوله
فقرأ عاصم . ألعطَُوا الفتنة. يقول} آلَتْوَها{الرجوع إىل الكفر : يقول} فِْتَنةَثُمَّ ُسِئلُواْ الْ{يعىن نواحى املدينة 

ملّا وقع عليها : والذين طَوَّلوا يقولونَ. لفعلوَها: يريد} َألَتوَْها{: وقَصَرها أهلُ املدينة. واألعمش بتطويل األلف
  .تكهاسألتىن حاَجةً فأعطيُتك وآتي: السؤال وقع عليها اإلعطاء؛ كما تقول

: للفَْعلة، ويكون التذكري فيه جائزاً لو أتى، كما تقول عند األمْر يفعله الرجل} آلَتْوهَا{وقد يكون التأنيث ىف قوله 
  .قد فعلَتها، أما واهللا ال تذهب هبا، تريد الفَْعلة

  .قليالً بعد إعطاء الكفر حىت يهلكوامل يكونوا ليلبثوا باملدينة إال : يقول} َوَما َتلَبَّثُواْ بَِهآ إِالَّ َيِسرياً{: وقوله
  
  }قُل لَّن َينفََعكُُم الْفَِراُر إِن فََررُْتْم مَِّن الَْمْوِت أَوِ الْقَْتلِ َوإِذاً الَّ ُتَمتَُّعونَ إِالَّ قَِليالً { 
  

  }...وَإِذاً الَّ ُتَمتَُّعونَ{: وقوله

التأخري، أى ولو فعلوا ذلكَ ) إذاً(ل مضمر، وكان معىن مرفوعة؛ ألنَّ فيها الواَو وإذا كانت الواو كان ىف الواو فع
وذلك جائز، . بطرح النون يراد هبا النصب) وإذاً ال َيلَْبثوا(وهى ىف إحدى القِراءْتني . ال يلبثونَ خالفك إال قليالً إذاً

رَ أنفك، إذاً أضرَبَك، إذاً أكِس: والعرب تقول. ألنَّ الفعل متروك فصارت كأهنا ألوَّل الكالم، وإن كانت فيها الواو



أَنا إِذاً أضرُِبَك رفعوا، وَجَعلوا الفعل أوىل بامسه من إذاً؛ كأنَُّهْم قالوا : فإذا قالوا. إذاً أغُمََّك إذَا أجابوا هبا متكلّماً
وخربه  ب وإذا وقع بني االسم/ أظنُّك قائماً، فُيعملونَ الظنَّ إذا بدُءوا به : أضربك إذاً؛ أال ترى أهنم يقولونَ

واهللا إنك لعاقل، : وكذلك اليمني يكون لَها َجواب إذا ُبدئ هبا فيقال. أبطلوه، وإذا تأّخر بعد االسم وخربه أبطلوه
. وكذلكَ إذا تأّخَرت مل يكن هلا جَواب؛ ألنَّ االبتداء بغريها. أنت واهللا عاقل: فإذا وقعت بني االسم وخربه قالوا
  :إىن إذاً أضرَبك، قالَ الشاعر: االسم وخربه ىف إنَّ وحدها، فيقولونوقد تنِصب العرُب بإذاً وهى بني 

  إىن إذاً أهِلَك أوْ أطريَا* ال َتتُركنِّى فيُهم شطرياً 
ألن الفعل ال يكون مقدَّماً ىف إنَّ، وقد يكون مقّدماً لو ) إنّ(ومل جيز ىف املبتدأ بغري ) إنّ(وإمنا جاز ىف . والرفع جائز

  .أْسقطت
  
َمْوِت فَإِذَا ذََهبَ ةً َعلَْيكُْم فَإِذَا َجآَء الَْخْوُف َرأَْيَتُهمْ َينظُُرونَ إِلَْيَك َتدوُر أَْعيُُنُهْم كَالَِّذي يُْغَشى َعلَْيِه ِمَن الْأَِشحَّ{ 

اللَُّه أَْعمَالَُهْم َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسِرياً  الَْخْوُف َسلَقُوكُْم بِأَلِْسَنٍة ِحدَاٍد أَِشحَّةً َعلَى الْخَْيرِ أوْلَاِئَك لَمْ ُيْؤِمُنواْ فَأَْحَبطَ
{  

  }...أَِشحَّةً َعلَْيكُْم{: وقوله
  

ها هنا عند القتال } يعوِّقونَ{: وإن شئَت من قوله. ذكر منهم: منصوب َعلى القطع، أى ِمَن األْسماء الىت ذُكرِت
: وإن شئت ِمْن قوله. وهم َهكَذا) هَلُّم(القائلَني إلخواهنم  وإن شئت من. ويشّحون عن اإلنفاق َعلى فقراء املْسلمَني

. وهو أحبّها إىلّ. جُبَناَء عند البَأْس أِشحَّةً عند اإلنفاق على فقراء املْسلمَني: يقول} َوالَ يأُْتونَ البأَس إال قلَيالً أِشحَّةً{
يكون َعلَى الذّم، مثل ما تنصب على املمدوح َعلَى؛ مثل ) أشحَّة(والرفع َجائز َعلَى االئتَناف ومل أَمسْع أحداً قرأ به و 

  .}َملُْعونَِني{قوله 
وال . َصلَقُوكم: َوالعرُب تقول. ذَرِبٍة: }بِأَلِْسَنٍة ِحَداٍد{آذَوكم بالكالم عند األمن . }َسلَقُوكُْم بِأَلِْسَنٍة ِحدَاٍد{: وقوله

  :أنشدىن بعضهم: جيوز فىالقراءة ملخالفتها إّياُه
  إنْ َزلّ فوه عن َجواد مئشري*َق نَاَباه ِصيَاح الُعْصفوْر أْصل

  .وذلَك إذا ضربَ الّناُب الناب فسمْعَت صَوته
  

  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ْعرَابِ َيْسأَلُونَ َعْن أَنَبآِئكُْم َولَْو َيْحَسُبونَ اَألْحزَاَب لَْم َيذَْهُبواْ َوإِن َيأِْت اَألْحزَاُب َيَودُّواْ لَْو أَنَُّهمْ َباُدونَ ِفي اَأل{ 

  }كَاُنواْ ِفيكُْم مَّا قَاَتلُواْ إِالَّ قَِليالً 
  

  }...َيسْأَلُونَ َعْن أَنبَآِئكُْم{: وقوله
ألهنم ) َيْسألونَ(والَعَواّم على ) َيسَّاءلون(وقرأها احلسُن . عن أنباء العسكر الذى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ا َيسْألون غريهم عن األخبارِ، وليسَ يسأل بعُضهم بعضاًإمن
  



  }كَثِرياً لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ لَِّمن كَانَ يَْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم اآلِخَر َوذَكََر اللََّه { 
  

  }...لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُسَْوةٌ{: وقوله

. برفع األلف ىف كلّ القرآن وكان حيىي بن وثّاب يرفع بعضاً ويكسر بعضاً) أُْسوة(كان عاصم بن أىب الَنُجود يقرأ 
ومعىن األُِسوة . بالكسر ىف كلّ القرآن ال خيتلفون) إْسَوةٌ(واحلسُن َوأَْهل احلجاز يقرءونَ . الَضْم ىف قيس: ومها لغتان

اخلندق وهم ىف ذلك حيّبون أن يظفر النَّىبُّ صلى اهللا عليه وسم إشفاقاً على بلدهتم، أهنم َتخلّفوا عنه باملدينة يوم 
فهم } َيْحَسُبون األحزْاَب لَْم َيذَْهُبوا{وذلك أيضاً قوله . لقد كَانَ ىف َرُسول اهللا أُْسوة َحَسنة إذ قاتل يوم أُُحد: فقال

وىف ىف قراءة َعبداهللا ) يقول ىف غري املدينة(} ْو أَنَُّهْم َباُدونَ ىف اَألعرابوإنْ يَأْتِِ اَألحَْزاُب يََودُّوا لَ{ىف َخوف وفََرق 
  ).حيسبونَ األحزاَب قد ذهُبوا، فإذا وجدوهم مل يذَهُبوا َودُّوا لو أهنم باُدونَ ىف األعراب(

ْن تََعّجلَ ِفى َيوَْمْينِ فالَ إثَْم َعلَْيِه َوَمْن فََم{: ومثله ىف اخلصوص قوله. َخصَّ هَبا املؤمنِني} لَِّمن كَانَ يَْرُجو اللََّه{وقوله 
  .قتل الصيَّد} ملْن اتّقَى{هذا } َتأَخَّر فَالَ إمثَ َعليه

  
إِميَاناً وََتْسِليماً  ا َزادَُهْم إِالََّولَمَّا َرأَى الُْمْؤِمُنونَ اَألحَْزاَب قَالُواْ َهاذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرسُولُُه َوَصَدقَ اللَُّه َوَرُسولُُه َوَم{ 
{  

  }...َولَمَّا َرأَى الُْمْؤِمُنونَ اَألْحزَاَب{: وقوله
وََما {كان النىب عليه السالم قد أخربهم مبِسريهم إليه فذلك قوله } َهاذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرسُولُُه{َصدَّقوا فقالوا 

  .ما زادوهم يريد األحزابولو كانت و} َزادَُهْم إِالَّ إِميَاناً وََتْسِليماً
  .ا إىل األحزاب إالّ إمياناً/ أى َما زادهم النظر } َوَما َزادَُهْم إِالَّ إِميَاناً{: وقوله

  

: َما زادكم إال خبَاالً كان صََواباً، يريد: ولو كانت} لَوْ َخَرجُوا ِفيكُْم َما َزاُدوكُْم إالَّ َخبَاالً{: وقال ىف سورة أُخرى
  .وهذا من سعة العربيَّة الىت َتْسَمع هبا. إِالَّ َخَباالً ما زادكم خروجهم

  
  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  } ُر َوَما َبدَّلُواْ َتْبِديالًمَِّن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ َصَدقُواْ َما َعاَهُدواْ اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم مَّن قََضى َنْحَبُه َومِْنُهْم مَّن َينَتِظ{ 
  

  }...مَِّن الُْمْؤِمنِنيَ رِجَالٌ َصَدقُواْ َما َعاَهدُواْ اللََّه َعلَْيِه{: وقوله
  .وهذا ىف محزة وأَْصحَابه. أجله: }فَِمْنُهْم مَّن قََضى َنْحبَُه{) ِمْن(رفع الرجال بـ 

  
  }ى اللَُّه الُْمْؤِمنَِني الِْقَتالَ َوكَانَ اللَُّه قَوِّياً َعزِيزاً َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن كَفَرُواْ بَِغْيظِهِْم لَمْ َينَالُواْ َخْيراً َوكَفَ{ 
  

  }...َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِغيِْظهِْم{: وقوله



. وقد كانوا طِمُعوا أَنْ َيْصطلُموا املسلمني لكثرهتم، فَسلَّط اهللا عليهم رِحياً باردةً، فمنعت أحدهم من أن ُيلجم دابَّته
  .الت اخليل ىف العسكر، وتقطعْت أطْناهبم فهزمهم اهللا بغري قتال، وضربتهم املالئكةوَج

  .يعىن املالئكة} إذْ َجاءْتكُمْ ُجُنوٌد فَأَْرَسلَْنا عليهْم رِحياً وُجُنوداً لَمْ َتَرْوهَا{: فذلك قوله
  
  }ْم َوقَذََف ِفي قُلُوبِهُِم الرُّْعَب فَرِيقاً تَقُْتلُونَ َوَتأِْسُرونَ فَرِيقاً َوأَنَزلَ الَِّذيَن ظَاَهُروُهم مِّْن أَْهلِ الْكَِتابِ ِمن َصيَاصِيهِ{ 
  

  }...وَأَنَزلَ الَِّذيَن ظَاَهُروُهم مِّْن أَْهلِ الِْكتَابِ{: وقوله
) آزروهم(هللا وهى ىف قراءة عبدا. كانوا يهوداً، وكانوا قد آزروا أهل َمكّة َعلَى النّىب عليه السالم. هؤالء بنو قَُريظة

وصيصية غري . وواحدهتا ِصيِصية وهى طََرف القَْرن واجلََبل. من ُحُصوهنم: }ِمن َصيَاِصيهِْم} {ظاهروهم{مكان 
  .مهموز

  .يعىن قَْتل رجاهلم واستبقاَء ذرارِّيهم} فَرِيقاً َتقُْتلُونَ{: وقوله
  .وتأُسُرون لغة ومل يقرأ هبا أحد. ر السنيكلّ القُّراء قد اجتمُعوا على كس} وََتأِْسُرونَ فَرِيقاً{: وقوله

  
  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  } َوأَْوَرثَكُْم أَْرَضُهْم وَِدَيارَُهْم َوأَمَْوالَُهْم وَأَْرضاً لَّْم َتطَئُوَها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيراً{ 
  

  }...وَأَْرضاً لَّْم َتطَئُوهَا{: وقوله
  .َنى َخْيبَر، ومل يكونوا نالوها، فوعدهم إيّاها اهللاَع

  
  }اللَِّه َيسِرياً يانَِسآَء النَّبِيِّ َمن َيأِْت مِنكُنَّ بِفَاِحَشٍة مَُّبيَِّنةٍ ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضعْفَْينِ َوكَانَ ذَِلَك َعلَى { 
  

  }...َمن يَأِْت ِمنكُنَّ{: وقوله
فقرأها عاصم واحلَسن وأهلُ } َوَيْعَملْ َصاِلحاً{: بالياء واختلفوا ىف قوله} َمن َيأِْت{ اجتمعت القراء على قراءة

إذْ } َيأِْت{فالذين قرءوا بالياء أْتبعوا الفْعل اآلخر بـ . وقرأها األعمش وأبو عبدالرمحن الُسلَمّى بالياء: املدينة بالتاء
كم بيع : والعرب تقول. بعدُهنَّ ُعِلم أنه لألنثى، فأخرجَناُه على التأويلوالذيَن أّنثوا قالوا ملَّا جاء الفعل . كان مذكّرا

كم جاريةً بيعت لك أّنثوا، والفعل ىف الوجهني مجيعاً لكُْم، إالّ أن الفعل ملّا أتى بعد اجلارية : لك جاريةً، فإذا قالوا
  :الِفْعلُ هلا، وأنشدىن بعض العرب ذُِهب به إىل التأنيث، ولو ذكّر كان صواباً، ألنَّ اجلارية مفسِّرةٌ ليَس

  جواٌء عدىٍّ ياكل احلشرات* أيام أم عمرٍو من يكن عقَر داره 
  وَيْعَر وإن كانوا ذوى بكرات* ويسود من لفح الّسموم َجبينه 

  .وجواَء َعِدىٍّ
  .كانَ صََواباً وكل َحَسٌن) وإن كان: (مسعتها أيضاً نصباً ولو قال: قال الفراء

  



  }ُنْت ِمنكُنَّ للَِّه َوَرُسوِلِه َوَتعَْملْ صَاِلحاً نُْؤِتَهآ أَْجرََها َمرََّتْينِ َوأَعَْتدَْنا لََها رِْزقاً كَرِمياً َوَمن َيقْ{ 
  

  }...َوَمن َيقُْنْت{: وقوله

  .بالياء مل خيتلف القراء فيها
  .وأبو عبدالرمحن الُسلمّى بالياءوقرأها حيىي بن وثّاب واألعمش . قَرأَها أهل احلجاز بالنون} نُْؤتَِهآ{: وقوله

  
  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ي قَلْبِِه َمَرٌض َوقُلَْن قَْوالً مَّْعُروفاً يانَِسآَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد مَِّن النَِّسآِء إِِن اتَّقَْيُتنَّ فَالَ َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذي ِف{ 
{  

  }...فَالَ َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ{: لهوقو
  .َصِحيحاً ال ُيطِمع فاجراً: }َوقُلَْن قَْوالً مَّْعُروفاً{أى الفجور } فََيطَْمَع الَِّذي ِفي قَلْبِِه مََرٌض{ال ُتلَيِّن القول : يقول

  
أَِقْمَن الصَّالَةَ َوآِتَني الزَّكَاةَ َوأَِطْعَن اللََّه َوَرسُولَُه إِنََّما ُيرِيُد َوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ َوالَ تََبرَّْجَن َتبَرَُّج الَْجاِهِليَِّة األُولَى َو{ 

  }اللَُّه لُِيذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم تَطْهِرياً 
  
  }...َوقَْرنَ ِفي ُبيُوِتكُنَّ{]: قوله[

وال يكون ذلك من . بالفتح) َوقْرنَ(وقرأ عاصم وأهل املدينة . يِقر ُوقوراًقد َوقَرَ ىف منزله : تقول للرَّجل. من الوقارِ
هل : َواقَْرْرن ىف بيوتكّن فحذفوا الرَّاء األوىل، فحوِّلت فتحها ىف القاف؛ كما قالوا: الوقار، ولكنا نُرى أهنم أرادوا
  .فظِللْتم: يريد} فَظَلُْتْم{أَحْسَت صاحبك، وكَما قال 

ب بكسر الراء / وِقرنَ بكسر القاف يريد واقرِرن : واقرِْرن ىف بيوتكُّن، فلو قال قائل: قولومَن الَعرب من ي
ومل جند ذلك ىف الوجهْين َجميعاً مستعمالً ىف كالم العرب . إىل القاف كان وجهاً) إذا سقطت(فيحّول كسرة الراء 

ال أَنا جوَّزنا ذلَك ألنَّ الالم ىف النسوة ساكنة ىف إِ. إالّ ىف فعلت وفعلتم وفعلَن فأّما ىف األمر والنهى املستقبل فال
  .فهذا يقّوى ذلك. ينحِططن: يَْنَحطَْن من اجلََبل يريد: وقد قال أعراّىب من بىن ُنَمري. فعلن ويفعلَن فجاَز ذلك

  

كانت املرأة إذ . النّىب عليه السالمذلك ىف زمنٍ ولد فيه إبراهيم : قال} َوالَ َتبَرَّْجَن َتبَرَُّج الَْجاِهِليَِّة اُألولَى{: وقوله
كانت تلبس الثياب تبلغ املال ال توارى َجَسَدها، فأُمرِن أالّ : ويقال. ذاك تلبس الدِّرَع من اللؤلؤ غري ِخميط اجلانبني

  .يفعلن مثل ذلك
  
َوالْقَانِتَاِت َوالصَّاِدِقَني وَالصَّاِدقَاِت َوالصَّابِرِينَ إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َوالْقَانِِتَني { 

اِفِظَني فُُروَجُهمْ َوالصَّابِرَاِت َوالْخَاِشِعَني َوالْخَاِشعَاِت َوالْمَُتَصدِِّقَني وَالُْمَتَصدِّقَاِت والصَّاِئِمَني والصَّاِئمَاِت َوالَْح
  }اً َوالذَّاِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه لَُهم مَّْغِفَرةً َوأَْجراً َعِظيماً َوالَْحاِفظَاِت َوالذَّاكِرِيَن اللََّه كَثِري



  
  }...إِنَّ الُْمْسِلِمَني وَالُْمْسِلَماِت{: وقوله

  كيف ذكر املسلمني واملسلمات واملعىن بأحدمها كاٍف؟: ويقول القائل
وذكرْت غري ذلك من احلّج . ؤمرون ويُنهونهم الذين ي. ما اخلري إالّ للرجال: يا رسول اهللا: وذلك أنَّ امرأة قالت

  .واجلهاد فذكرهن اهللا لذلك
  

  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
َوَرسُولَهُ   َوَمن َيْعصِ اللََّهَوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوالَ ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرسُولُُه أَمْراً أَن َيكُونَ لَُهمُ الِْخيََرةُ ِمْن أَْمرِِهْم{ 

  }فَقَْد َضلَّ َضالَالً مُّبِيناً 
  

  }...َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوالَ ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمراً أَن َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمرِِهْم{: وقوله

أن يزوِّجها زيد بن حارثة، فذكر هلا أراد رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم . نزلت ىف زينب بنت َجْحش األَسدية
فتالَ عليها هذه اآلية، فَرضيت وَسلَّمْت، وتزوَّجها . ال لعمر اهللا، أنا بنت عّمتك وأَيِّم نساء قريش: ذلك، فقالت

 .ُسبحانَ مقلِّب القلوب: مث إن النىب عليه السالم أتى منزل زيٍد حلاجٍة، فرأى زينب وهى ىف ِدْرعٍ ومخارٍ، فقال. زيد
يا رسول اهللا إنَّ ىف : فقال. فلمَّا أتى زَْيٌد أَْهله أخربته زينب اخلرب، فأتى النّىب صلى اهللا عليه وسلم يشكوها إليه

اّتق اهللا وأَمسك َعليك : فقال له النىب صلى اهللا عليه وسلم. زينب ِكْبراً، وإهنا تؤذيىن بلساهنا فال حاجة ىل فيها
تزوَجها زيد والنىب عليه السالم : النىب عليه السالم بعد ذلك، وكان الوجَْهان مجيعاً فأىب، فطلَّقها، وتزّوجها. زوجك

فأراهم اُهللا أنه ليس لَُه بأبٍ، ألنه قد . زيد بن حممٍد؛ وإمنا كان يتيما ىف ِحجره: من َبْعد، ألن الناس كانوا يقولُون
  .أة ابنه إذا دخل هباكان َحرَّم ان ينكح الرجلُ امرأة أبيه، أو أن ينكح الرجلُ امر

  
ِفي َنفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديهِ َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَنَعَم اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك زَْوَجَك وَاتَّقِ اللََّه وَُتخِْفي { 

مِّْنَها وَطَراً زَوَّْجَناكََها ِلكَْي الَ َيكُونَ َعلَى الُْمْؤِمنِنيَ َحَرٌج ِفي  َوَتْخَشى النَّاَس وَاللَُّه أََحقُّ أَن َتْخَشاُه فَلَمَّا قََضى َزْيٌد
  }أَزَْواجِ أَْدِعيَآِئهِْم إِذَا قَضَْواْ ِمْنُهنَّ َوطَراً َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعوالً 

  
  }...وَُتخِْفي ِفي َنفِْسَك{: وقوله

  .أن تستحى منه} َواللَُّه أََحقُّ{تستحى من الناس : يقول} َشى النَّاَسوََتْخ{. مظهره} َما اللَُّه{ِمْن تزوجيها 
  .}ِلكَيْ الَ َيكُونَ َعلَى الُْمْؤِمنَِني حََرٌج ِفي أَزَْواجِ أَْدِعيَآئِهِْم{: مث قال

  }َخلَْواْ ِمن قَْبلُ َوكَانَ أَْمُر اللَِّه قََدراً مَّقُْدوراً  مَّا كَانَ َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرجٍ ِفيَما فََرضَ اللَُّه لَُه ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن{ 
  

  }...مَّا كَانَ َعلَى النَّبِيِّ ِمْن حََرجٍ ِفيَما فََرَض اللَُّه لَُه{: وقوله
 كان لداوود. هذه ُسّنة قد مضت أيضاً لغريك: يقول} ُسنَّةَ اللَِّه{: من هذا ومن تسع النسوة، ومل حتلّ لغريِه وقوله



  .ولسليمانَ ِمَن النساء ما قد ذكرناه، فُضِّال به، كذلكَ أنت
  

  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }الَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ رِسَاالَِت اللَِّه وََيْخشَْوَنُه َوالَ َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ اللََّه َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيباً { 
  

  }...ُغونَ رَِساالَِت اللَِّهالَِّذيَن ُيَبلِّ{: مث قال
} ُسنَّةَ اهللاِ ىف الِذيَن َخلْوا ِمْن قَْبلُ{: ىف موضع خفضٍ إن رددته َعلَى قوله) الذين(و . فضَّلناهم بذلَك، يعىن األنبياء

ىف و. ومثله كثري ىف القرآن. فعل ذلَك سُنة: وَنْصُب الُسنَّة على القطع، كقولك. وإن شئت رفعت َعلَى االستئناف
ُيَرّد يفعل على } إنَّ الذيَن كَفَُروا وََيُصدُّونَ{: هذا مثل قوله) الَِّذيَن َبلَُّغوا رِسَاالَتِ اللَِّه وََيْخشَْوَنُه: (قراءة عبداهللا

  .وكلّ صواب. فَعل، وفَعل َعلَى يفعل
  
  }َوَخاَتَم النَّبِيَِّني َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليماً مَّا كَانَ ُمَحمٌَّد أََبآ أََحٍد مِّن رِّجَاِلكُْم َولَاِكن رَُّسولَ اللَِّه { 
  

  }...مَّا كَانَ ُمحَمٌَّد أََبآ أََحٍد مِّن رَِّجاِلكُْم{: وقوله
ولكن هو رسولُ : ولو رفعت على. ولكن كانَ رسول اهللا: َمْعَناُه} َولَاِكن رَُّسولَ اللَِّه{دليل َعلَى أمر تزوُّج زينب 

  .والوجه النصب. وَاباً وقد قرئ بهاهللا كان َص

عاصم واحلسن وهى ىف قراءة  -يعىن التاء  -كسرها األعمش وأهل احلجاز، ونصبها } َوَخاَتَم النَّبِيَِّني{: وقوله
، كما أرد هو آخر النبيَِّني} خاَتَم{بالكسر، ومن قال } خاِتم{فهذه حجَّةٌ ملْن قَالَ ) ولكن نبّياً خََتم النبيِّني: (عبداهللا

حدثنا الفراء، : حدثنا حممد، قال: حدثنا أبو العباس، قال. أى آخره مسك) خاَتُمُه ِمْسٌك(قرأ َعلقمة فيما ذُِكَر عنه 
) خاَتُمُه ِمْسٌك(كانَ َعلقمة يقرأ : حدثنا أبو األحوص َسالَّم ابن ُسليم عن األشَعث بن اىب الشْعثاء احملارّىب قال: قال

  .اْجعل ىل خامتُه ِمْسكاً أى آخره: رأة تقول للعطّارأَما مسعتَ امل: ويقول
  
  }ِحيماً ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم وََمالَِئكَُتُه لُِيخْرَِجكُْم مَِّن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني َر{ 
  

  }...ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم{: وقوله
  .مالئكته يغفر لكم، وَيستغفر لكم

  
  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
آَء اللَُّه َعلَْيَك َوَبنَاِت َعمَِّك ياأَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّآ أَْحلَلَْنا لََك أَزَْواَجَك الالَِّتي آَتْيَت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملَكَْت َيمِيُنَك ِممَّآ أَفَ{ 

بِيُّ َوَبنَاِت خَاالَِتَك الالَِّتي هَاَجْرنَ َمَعَك َواْمَرأَةً مُّْؤِمَنةً إِن َوهََبْت َنفَْسَها ِللنَّبِيِّ إِنْ أََرادَ النَّ َوَبَناِت َعمَّاِتَك َوبََناِت َخاِلَك
َملَكَْت أَْيمَانُُهْم ِلكَْيالَ  أَن َيسَْتنِكَحَها َخاِلَصةً لََّك ِمن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني قَْد َعِلْمَنا َما فََرْضَنا َعلَْيهِْم ِفي أَْزوَاجِهِْم َوَما



  }َيكُونَ َعلَْيَك حََرٌج َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً 
  

  }...وََبَناتِ َخاِلَك َوَبنَاِت خَاالَِتَك الالَِّتي هَاَجْرنَ َمَعَك{: وقوله

فقد تكون املهاجرات من بنات اخلال ) َكَوَبنَاِت خَاِلَك َوَبَناتِ َخاالَِتَك والالَِّتي َهاَجْرنَ َمَع(وىف قراءة عبداهللا 
  :والعرب تنَعت بالواو وبغري الواو كما قال الشاعر). والالِتى: (اخلالة، وإن كان فيه الواو، فقال
  ليفعل حّتى ُيصدر األمَر ُمْصَدرَا* فإنَّ ُرشيداً وابَن َمْروان مل يكن 

  .والقريب لَك كان صوابَا: ريب لك، وإن قلَتإن زرتىن زرُت أخاك وابن عّمَك الق: وأنت تقول ىف الكالم
ـ } َوامَْرأَةً مُّْؤِمنَةً{وقوله  ومعناُهَما ) أن(ليَس فيها } َوامَْرأَةً مُّْؤِمَنةً َوَهَبْت{وىف قراءة َعبداهللا } أْحلَلْنا{نصبتها ب

أَنْ {وقرأ بعضهم . سواءال بأسَ أن تستَرِقَّ عبداً ُوهَب لَك، وعبداً إن ُوهب لك، : واحد؛ كقولك ىف الكالم
ومن كسر . ىف أن وهبت، ال جناح َعليه ىف هبتها نفسها} ال جناح عليه أن ينكحها{: بالفتح َعلَى قوله} َوَهَبْت

مكسورة مل } إنْ أَرَاَد النَّىبُّ} {إنْ َصدُّوكُْم{و } الَ َيْجرَِمنَّكُْم شَنآنُ قَْومٍ أنْ َصدُّوكُْم{وهو مثل قوله . جعله جزاء
  .خَتلف فيهَاُي

هذه اخلصلة خالصة لك وُرخصة دون املؤِمنني، فليَس للمؤمنِني أن يتزوَُّجوا امرأة بغري : يقول} خَاِلَصةً لََّك{وقوله 
أى هذا } لَْم َيلَْبثُوا إالَّ َساَعةً ِمْن َنَهارٍ َبالَغٌ{لك َعلَى االستئناف كَان صََواباً؛ كما قال ) خالصة(ولو رفعْت . مهر
والرفع . وما كان من ُسّنة اهللا، وصبغة اهللا وشبهه فإنه منصوب التصاله َمبا قبله على مذهب حقّاً وشبهه: بالغ

وإذا نويت االستئناف . حقّا إذا وصلته: قد قام عبداهللا، فتقول: َجائز؛ ألنه كاجلواب؛ أال ترى أن الرجل يقول
  .النحويَنيوهذه حمض القطع الذى تسمعه من . رفعته وقطعته ّمما قبله

 أَْدَنى أَن َتقَرَّ أَْعيُُنُهنَّ تُْرجِي َمن َتَشآُء ِمْنُهنَّ َوُتْؤوِي إِلَْيَك َمن َتَشآُء َوَمنِ اْبتََغْيَت ِممَّْن َعَزلَْت فَالَ ُجنَاَح َعلَْيَك ذَِلَك{ 
  }ِفي قلُوبِكُْم َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِليماً َوالَ َيْحَزنَّ َويَْرَضْيَن بَِمآ آَتْيَتُهنَّ كُلُُّهنَّ َواللَُّه َيْعلَُم َما 

  
  }...ُتْرجِي َمن َتَشآُء ِمْنُهنَّ{: وقوله

أن جيعل : هذا أيضاً ممَّا ُخّص به النّىب َصلى اهللا َعليه وسلم} َوُتؤْوِي إِلَْيَك َمن َتَشآُء{وكلّ صواب . هبمز وغري مهز
وقد كان قبل ذلَك لكلّ امرأة من نَِسائه يوم . ل َمْن شاء منهّن فال يأتَيهملن أحّب منهّن يوماً أو أكثر أو أقلّ، ويعطّ

  .وليلة
ب سواء، كان أحرى أَن / إذا مل جتعل لواحدة منهنَّ يوماً وكّن ىف ذلَك : يقول} ذَِلَك أَدَْنى أَن َتقَرَّ أَْعُيُنُهنَّ{: وقوله

إنه أدىن أن : ويقال. أباح لك ذلَك رِضني إذْ كان من عند اهللاويقال إذا علمن أن اهللا قد . تطيب أنفسهنَّ وال حيزَنَّ
  .تقّر أعينهنَّ إذا مل حيلّ لك غريهنَّ من النساء وكلّ َحَسن

نعتاً } كلّهن{وال جيوز أن جتعل . وترضى كلّ واحدة: َرفْع ال غري، ألن املْعَنى} وََيْرَضْيَن بَِمآ آتَْيَتُهنَّ كُلُُّهنَّ{: وقوله
} أمجعونَ{ألكرمّن القوم ما أكَرموىن أمجعَني، وليَس لقولك : إليتاء؛ ألنه ال َمعىن له؛ أال ترى أنك تقولللهاء ىف ا

  .ولو كان له َمعىن جلاَز نصبه. معًىن



َما َملَكَْت َيِميُنَك َوكَانَ اللَّهُ  الَّ َيِحلُّ لََك النَِّسآُء ِمن َبْعُد َوالَ أَن َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَزَْواجٍ َولَْو أَْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ إِالَّ{ 
نَاُه َولَِكنْ ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوَت النَّبِيِّ إِالَّ أَن ُيْؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طََعامٍ غَْيَر َناظِرِيَن إِ* َعلَى كُلِّ َشْيٍء رَِّقيباً 

 ُتْم فَاْنَتِشُرواْ َوالَ ُمْسَتأْنِِسَني ِلَحِديٍث إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ُيؤِْذي النَّبِيَّ فََيْسَتْحيِي مِنكُْم وَاللَُّه الَإِذَا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُواْ فَإِذَا طَِعْم
َوقُلُوبِهِنَّ َوَما كَانَ لَكُمْ  ْمَيسَْتحْيِي ِمَن الَْحقِّ َوإِذَا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاعاً فَاْسأَلُوُهنَّ ِمن َوَرآِء ِحجَابٍ ذاِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُ
  } أَن تْؤذُواْ َرسُولَ اللَِّه َوالَ أَن تَنِكحُواْ أَْزوَاَجُه ِمن َبْعِدِه أََبداً إِنَّ ذاِلكُْم كَانَ ِعنَد اللَِّه َعِظيماً

  
  }...َوالَ أَن تََبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَْزوَاجٍ{: قوله

. بالَياء} الَّ َيِحلُّ{وقد اجتمعت القراء على . َك النَِّساُء واالستبدال هبنَّال حيلّ لَ: ىف موضع رفع؛ كقولك) أَنْ(
ولو كان املعىن للنساء َجميعاً لكان . ال حيلّ لك شىء من النساء، فلذلك اختري تذكري الفعل: وذلَك أنَّ املْعَنى

  .والتاء جَائزة لظهور النساء بغري ِمْن. التّأنيث أجود ىف العربّية

فغري منصوبة ألهنا } َناُهياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوَت النَّبِيِّ إِالَّ أَن يُْؤذَنَ لَكُْم إِلَى طََعامٍ غَْيَر نَاِظرِيَن إِ{ :وقوله
َما ُيْتلى َعلَْيكُْم  أُِحلَّْت لَكُمْ َبهِيَمةُ اَألْنَعامِ إالَّ{نكرة فُنصبت على الفعل؛ كقوله ) غري(نعت للقوم، وهم معرفة و 

وهو نكرة، فتجعل فعلهم تابعاً } طعامٍ{كَانَ َصوَاباً؛ ألنَّ قبلَها } غَْيرَ َناظِرِيَن{ولو خفضت } غَْيَر ُمِحلِّى الصَّْيِد
 :فمن قال. رأيت زيداً مع امرأة حمسنٍ إليها، وحمسناً إليها: كََما تقول العرب) إَناُه(للطعام؛ لرجوع ذكر الطعام ىف 

فإذا صَارت الصلة للنكرة . رأيت زيداً مع الىت ُيْحسن إليها: جعله من صفة زيد، وَمن خفضه فكأنه قال} حمسناً{
  :وقد قال األعشى. أتبعتها، وإن كان فعالً لغريَها

  فجاء بأدماَء مقَتاِدهَا* فقلت له هذه َهاِتَها 
وقد ينشد بأدماءِ . دماء يقتادهَا؛ فخفضته ألنه صلة هلاأل: فجعل املقتاد تابَعا إلعراب األدماء؛ ألنه مبنزلة قولك

إذا دعوَت : مبلء َيدْى من اقتادها ومثله ىف العربية أن تقول: ومعناه. مقتاِدَها ختفض األدماء إلضافتها إىل املقتاد
مررت : مثل قولكوال جيوز أن ختفض على . فمعىن زيد مدح أى أنه كاىف مْستغيِثه. زيداً فقد استغثت بزيِد مستِغيِثه

: وخطأ أن تقول. حسن الوجه: على رجل َحَسنِ وجهه؛ ألن هذا ال يصلح حىت تسقط راجع ذكر األول فتقول
  .مررت على امرأة حسنِة وجهِها وحسنِة الوجه صواب

: للوصّى كنت غري قائم وال قاعٍد؛ وكقولك: ىف موضع خفض ُتتبعه الناِظرين؛ كما تقول} َوالَ ُمْستَأْنِسَِني{: وقوله
ولو جعلت املستأنسنيَ ىف موضع نصب تتوهَّم أن . كُلْ من مال اليتيم باملعروف غَري متأثّل ماال، وال واقٍ مالَك مباله

وكذلك كلّ معًىن اْحتمل وجهني مث فّرقت بينهما بكالم َجاز أن يكون اآلخر . ُتتبعُه بغري ملّا أن ُحلْت بينهما بكالم
: ما أنت مبحسن إىل َمن أحسن إليك ال ُمجِْمالً، تنصب املُْجِمل وختفضه: ذلك قولَك من. معرباً خبالف األوَّل

  :وأنشدىن بعض العرب. ما أنت ُمحسناً: اخلفُض َعلَى إتباعه احملسن والنصبُ أن تتوهم أنك قلت
  ومنَّاَع َخريٍ وسّباهبَا* ولسُت بذى َنْيربٍ ىف الصديق 

  شرية واغتاهباأضاع الع* وال من إذا كان ىف جانب 
  :وأنشدىن أبو القماقم

  وال عاقلٍِ إالّ وأنت جَنيب* أجِدَُّك لسَت الدهَر رائَى رامٍة 
  وال هابطاً ما عشت َهْضب شَِطيب* وال مصعدٍ ىف املُصْعدين ملَْنِعجٍ 



  :وينشد هذا البيت
  فلسنا باجلبالِ وال احلديدَا* ُمَعاوَِى إننا َبَشٌر فَأَسجْح 

: ويكون نصب املْستأنسَني على فْعلٍ مضمرٍ، كأنه قال. وأكثر ما مسعته باخلفض. خفضاً ونصباً) احلديدا(وينشد 
  .قم ومطيعاً ألبيك: ويكون مع الواو ضمُري دخولٍ؛ كما تقول. فادخلوا غري مستأنسَني

ء، فإذا طِعُموا أطالوا واملعىن ىف تفسري اآلية أنّ املْسلمَني كانوا يدخلون على النّىب عليه السالم ىف وقت الَغَدا
فاشتّد ذلك علىالنّىب صَلى اهللا عليه وسلم، حَّتى أنزل اهللا هذه اآلية، فتكلّم ىف . اجللوس، وَسألوا أزواَجهُ احلوائج

لِئَن َمات حممد ألَتزّوَجنّ . أننهى أن ندخل َعلَى بناِت َعمَِّنا إالّ بإذٍن، أو من َوراء حَجاب: ذلَك بعُض الناس، وقال
يا رسول اهللا، وحنن أيضاً ال ندخل عليهّن إالّ بإذٍن، وال نسأهلّن احلوائج : فقام اآلباء أبو بكرٍ وذووه، فقالوا. هّنبعض

َوَما كَانَ لَكُْم أَنْ {وأنزل فىالتزويج . إىل آخر اآلية} الَ ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ ىف آباِئهّن{إالّ من وراء حجاب، فأنزل اهللا 
  .} َوالَ أَنْ تَْنِكُحوا أَْزوَاَجُه ِمْن َبْعِدهِ أَبداًَتْؤذُوا َرسُولَ اِهللا

  
  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }يناً َوالَِّذيَن يُْؤذُونَ الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت بِغَْيرِ َما اكَْتَسُبواْ فَقَِد اْحَتَملُواْ بُْهَتاناً َوإِثْماً مُّبِ{ 
  

  }...يَن ُيْؤذُونَ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ بَِغْيرِ َما اكَْتَسبُواْوَالَِّذ{: وقوله
نزلت ىف أهل الفسق والفجور، وكانوا يّتبعونَ اإلَماء باملدينة فَيفُجرونَ هبّن، فكان املسلمونَ ىف األْخبِية مل يَْبُنوا ومل 

. عرض هلا بعض الفّجار ُيرى أهنا أَمة، فتصيح به، فيذهبوكانت املرأة مْن نساء املسلمَني تتّربز للحاجة، في. يستقرّوا
قُلْ َألْزوَاجَِك وََبَنانَِك ونساء املؤمنني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجالَبِيبهِنَّ ذَِلَك {وكان الزِّىُّ واحداً فأُمرِ النىبُّ عليه السالم 

  .الرداء: أَدَْنى أَنْ ُيْعَرفَْن فَالَ يُْؤذَْيَن واِجللباُب
حدَّثنا الفّراء، قال حدَّثىن حيىي بن املَُهلَّب أبو كُدَْينة عن ابن عون عن ابن : َحدثنا أبو العبّاس قال حدثنا حممد قال

  .}ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجالَبِيبهّن{: ِسريين ىف قوله

ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمن َجالَبِيبِهِنَّ ذاِلكَ أَدَْنى أَن يُْعَرفَْن فَالَ ُيْؤذَْينَ ياأَيَُّها النَّبِيُّ قُل َألزَْواجَِك َوَبنَاِتَك وَنَِسآِء الُْمْؤِمنَِني { 
  }َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً رَِّحيماً 

  
  }...ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمن َجالَبِيبِهِنَّ{: وقوله
  .قال ُتغَطّى إحدى عينيَها وجبهَتها والشِّّق اآلخر، إالّ العني: هكذا

  
ثُمَّ الَ ُيَجاوِرُوَنَك ِفيَهآ إِالَّ ن لَّْم َينَتِه الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََّرٌض َوالْمُْرجِفُونَ ِفي الَْمدِيَنِة لَُنغْرَِينَّكَ بِهِمْ لَِّئ{ 

  }قَِليالً 
  

  }...لَُنْغرَِينََّك بِهِْم{: وقوله



كانوا يشنِّعون على أهل الصُّفَّة أهنم هم . لوهبم يُرجفون بأهل الصُّفَّةوكان املؤلّفة ق. املرجفون كانوا من املْسلمني
إِالَّ {: وقوله. أى لنسلّطَّنك عليهم، ولنُولعّنك هبم} لَنُْغرِيَنََّك بِهِْم{وقوله . الذيَن يتناولُونَ النساء ألهنم عُزَّاب

  }...قَِليالً
حّدثىن حِّبان عن الكلّىب عن أىب صاحل قال قال ابن : فّراء قالحدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قَالَ ب حّدثنا ال
: وقد جيوز أن جتعل القلّة من صفتهم صفة امللعونني، كانك قلت. عبَّاس ال جياورونَك فيها إال يسرياً، حتَّي يهِلكوا

  .يتفّرقونيدلّ على اهنم َيِقلُّون و} أَْيَنما ثُِقفُوا أُِخذُوا{إال أِقالَّء ملعونني؛ ألنَّ قوله
  

  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }مَّلُْعونَِني أَْيَنَما ثُِقفُواْ أُِخذُواْ َوقُتِّلُواْ َتقِْتيالً { 
  

  }...مَّلُْعونَِني{: وقوله
ُتهُ َوامَْرأَ{:والشتم على االسْتئناف، كما قال. منصوبة على الشتم، وعلى الفعل أى ال جياورنَك فيها إالّ ملعونني

  .فهذا جزاء. فاستأنف} أَْيَنَما ثُِقفُواْ أُِخذُواْ{مث قال . ملن نصبه} َحمَّالةَ الْحَطَبِ

  }َيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوهُُهْم ِفي النَّارِ َيقُولُونَ يالَْيَتَنآ أَطَْعَنا اللََّه َوأَطَعَْنا الرَّسُوالَ { 
  

  }...َيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ{: وقوله
  .كانا وجهني} ُنقلَُّب{و } َتقَلَُّب{ولو قرئت } ُتقَلَُّب{والقراء على 

يوقف على األلف؛ ألهنا } الظُّنُونَا{و } فأََضلُّوَنا السَّبِيالَ{وكذلَك . يوقف عليها باألِلف} وَأَطَْعَنا الرَُّسوالَ{: وقوله
وكان محزة واألعمش يقفان َعلَى هؤالء . هللا بغري ألفمثبتة فيهِّن، وهى مع آيات باأللف، ورأيتها ىف مصَاحف عبدا

ولو ُوصلت باأللف لكان . وقوهلم أحّب إلينا الّتباع الكِتاب. وأهلُ احلجاز يقفون باأللف. األحرف بغري ألٍف فيهنَّ
  .وقد قرأ بعضهم باأللف ىف الوصل والقطع. َصوَاباً ألن العرب تفعل ذلَك

  
  }أَطَْعَنا سَاَدتََنا َوكَُبَرآَءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِيالْ  َوقَالُواْ َربََّنآ إِنَّآ{ 
  

  }...إِنَّآ أَطَْعَنا َسادََتَنا{: وقوله
  .وهى ىف موضع نصبٍ) سَاداتنا(وقرأ احلسن . واحدة منصوبة

  
  )األحزاب ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }نُْهْم لَْعناً كَبِرياً رَبََّنآ آتِهِْم ِضعْفَْينِ ِمَن الَْعذَابِ وَالَْع{ 
  

  }...لَْعناً كَِثرياً{: وقوله



ال : قال الفراء. وهى ىف قراءة عبداهللا. بالباء) وَالَْعنُْهْم لَْعناً كَبِرياً(قراءة العواّم بالثاء، إالّ حيىي بن وثّاب فإنه قرأها 
  .يعىن كثرياً. جنيزه

  
ِفقَاِت َوالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت َوَيتُوَب اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت َوكَانَ اللَُّه لِّيَُعذَِّب اللَُّه الُْمَناِفِقَني وَالُْمَنا{ 

  }غَفُوراً رَِّحيماً 
  

  }...لُِّيَعذَِّب اللَُّه الُْمَناِفِقَني َوالْمَُناِفقَاِت وَالُْمْشرِِكَني َوالُْمْشرِكَاِت َوَيُتوَب{: وقوله
) َوَيتُوَب(إال إن القراءة } لُِنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ىف األْرَحامِِ{لَى اإلتباع وإن نويت به االئتناف رفعتة، كما قال بالنصب َع
  .بالنصب

  املعاين الواردة يف آيات 

  )سبأ ( سورة 

  
كُْم َعاِلمِ الَْغْيبِ الَ يَْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوالَ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ الَ تَأِْتيَنا السَّاَعةُ قُلْ َبلَى َوَربِّي لَتَأِْتيَنَّ{ 

  }ِفي اَألْرضِ َوالَ أَصَْغُر ِمن ذَِلَك َوالَ أَكَْبُر إِالَّ ِفي ِكَتابٍ مُّبِنيٍ 
  
  }...َعالَّمِ الَغْيبِ{: قوله

خفضاً فىاإلعراب من ) َعاِلم الَغْيب(وقد قرأها عاصم . هَعلَى قراءة أَصحاب) َعالَّمِ(قال رأيتها ىف مصحف عبداهللا 
َربِّ السمواتِ {: رفَعا َعلَى االئتناف إذْ َحال بينهما كالم؛ كما قال) عاِلُم الَغْيبِ(وقرأ أهل احلجاز . صفة اهللا

  .وكلّ صواب. واالسم قبله خمفوض ىف اإلعراب. فرفع} واألْرضِ َوَما َبْيَنُهما الرمحُن
  .والكسر أحّب إىلّ. لغتان قد قرئ هبما} يَْعزُِب{و } الَ َيْعُزُب َعنُْه{: وقوله

  }َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفي آيَاِتَنا ُمعَاجِزِيَن أُْولَاِئَك لَُهْم َعذَاٌب مِّن رِّْجزٍ أَلِيٌم { 
  

  }...َعذَاٌب مِّن رِّْجزٍ أَلِيمٍ{وقوله 
و } عَاِليَُهْم ثَِياُب سُْنُدسٍ ُخْضرٍ{فع جلاز؛ كما قرأت القراء ولو جُعل نعتاً للعذاب فر. قرءاة القراء باخلفض

  .وكلّ صواب. للقرآن} حمفوظٌ{ِللَّوح و } ىف لَْوح حمفوٍظ{وقرءوا } ُخضٌْر{
  
  }عَزِيزِ الَْحمِيِد َوَيَرى الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم الَِّذي أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك ُهَو الَْحقَّ وََيْهِدي إِلَى صَِراِط الْ{ 
  

  }...وََيَرى الَِّذيَن{: وقوله
وإن شئت استأنفَتَها فرفعتهَا، ويكون املعىن ) قرأ اآلية(ليجزى الذين، ولريى الذين : معناه. ىف موضع نصب) يرى(

  .ُمستأنفاً ليَس مبردود َعلَى كْى



وإمنا ). يرى(بـ } الذيَن{ورفعت . ّمما مل ُنسّم فاعلهخلروجه ) العلم(نصبت } َويََرى الَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم{وقوله 
) هو(} ُهَو الَْحقُّ{وقوله . عبُداهللا بن َسالَم وأصحاُبه من ُمْسلمة أهل الكتاب: ويرى الذين أوتوا التوراة: َمْعناه

أنشدىن . َصوَاباً امساً كان) هو(َعلَى أن جتعل } احلّق{ولو رفعتَ . إذا جعلتها عماداً} احلقَّ{فتنصب . عماد للذى
  :الكسائىُّ

  والشيَب كان هو الَبِدئ األّولُ* ليت الشباب هو الرجِيُع َعلَى الفىت 
وجيوز ىف األَمساء . وجيوز النصب ىف كلّ ألف والم، وىف أفعلَ منك وجنِسه) ليت(ونصب ىف ) كان(فرفع ىف 

. دُاهللا هو أخوك، أكثر من، كان عبداهللا هو أخاككان عب: تقول. إال أنَّ الرفع ىف األمساء أكثر. املوضوعة للمعرفة
وإمنا آثروا الرفع ىف . وكان أبو حمّمد هو زيٌد كالُم العرب الرفع. جييز هذا وال جييزه غريه مَن النحوّيَني: قال الفراء

فإذا مل جيدوا ىف . اعماداً لالسم الذى قبلَه) هو(كما أُحدثت . األمساء ألن األِلف والالم أُحِدثتا ا عماداً ملا هى فيه
وإمنا . االسم الذى بعدها ألفاً والماً اختاروا الرفع وشبَّهوها بالنكرة؛ ألهنم ال يقولونَ إالّ كانَ عبداهللا هو قائم

أجازوا النصب ىف أفضل منك وجنِسه ألنه ال يوَصل فيه إىل إدخال األلف والالم، فاستجازوا إعمال معنامها وإن مل 
وأما قائم فإنك تقدر فيه َعلَى األلف والالم، فإذا مل تأِت هبَما جعلوا هو قبلها امساً ليست . ظهارهاإذ مل ميكن إ. تظهر

  :بعماٍد إذ مل ُيعمد الفعل باأللف والالم قال الشاعر
  تبيُت الليلَ أنت له ضجيع* أجِدَّك لَْن تزال ِجنىَّ َهمٍّ 

  
  )سبأ ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

أَفَْتَرى َعلَى اللَِّه * ِذيَن كَفَُرواْ َهلْ َندُلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ ُيَنبِّئُكُمْ إِذَا ُمزِّقُْتْم كُلَّ ُممَزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفي َخلْقٍ َجِديدٍ َوقَالَ الَّ{ 
  }يِد كَِذباً أَم بِهِ جِنَّةٌ َبلِ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاآلخَِرِة ِفي الَْعذَابِ وَالضَّالَلِ الْبَِع

  
  }...َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ َهلْ َنُدلُّكُْم{: وقوله

وهى كثرية ىف . وذلك أَهنا قريبة املخرج منها. العرب تدغم الالم عند النون إذا سكنت الالم وحتركت النون
ويدخل عليه  قد كان ُيرفع وُينصب) قل(وال يقولون ذلك ىف المٍ قد تتحرَّك ىف حال؛ مثل ادخل وقل؛ ألن . القراءة

. إذا أدغمت الالم من النار ىف النون منها} النار{اجلزم، وهل وبل وأََجلْ جمزومات أبداً، فُشبِّهن إذا أُدغمن بقوله 
وال تدغم على الالم الىت قد . تدغم الالم عند التاء من بل وهل َوأََجلْ} فََهلْ َتَرى لَُهْم ِمْن َباِقيٍَة{وكذلَك قوله 
وإمنا . وإظهارمها جَائز؛ ألن الالم ليست مبوصولة مبا بعدَها؛ كاّتصال الالم من النار وأشباه ذلك .تتحّرك ىف َحال
فأُظهر؛ ألنَّ القراءة من املولَّديَن مصنوَعة مل يأخذوها بطباع األعراب، } َبلْ َنظُنُّكُْم{و } َهلْ َتْسَتطِيُع{صرت أختار 

ولو اقتْسُت ىف القراءة . ئز له ملا جيرى على لسانه من خفيف الكالم وثقيلهفاألْعراّىب ذلَك َجا. إمنا أخذوها بالصنعة
أَْيشٍ أكربُ : فقلُت} قُلْ أَىُّ َشْىٍء أَكَْبُر َشَهادَةً{َعلَى ما ِخيّف َعلَى ألسن العرب فيخففون أو يدغمون خلفّفُت قوله 

لَى اإلشباع والتمكني؛ وألن احلرف ليس مبّتصل فيلسَ القراءة َعلَى ذلك، إمنا القراءة َع. شهادة، وهو كالم العرب
. فلذلك مل أظهر الالم عند التاء وأشباهَها. أال ترى أنك ال تقف َعلَى األلف والالم ّمما هى فيه: مثل األلف والالم

ة حبرف ال يوقف واإلدغام أحبّ إىلّ ألهنا متَّصل. ُتظهر وتدغم} ُعذُْت بَِربِّى َورَبِّكُْم{و } اتََّخذُْتم{: وكذلك قوله
  َبلْ{فأّما قوله . على ما دونه



وكذلك فافعل . فإن الالم تدخل ىف الراء دخوالً شديداً، ويثقل َعلَى اللسان إظهارها فأدغمت} َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم
  .فما ثقُل على اللسان إظهارُه فأدغم، وما سهل لك فيه اإلظهار فأظهِر وال تدغم: جبميع اإلدغام

  }...ِفي َخلْقٍ َجِديٍدلَ{: وقوله
  }...أَفْتََرى َعلَى اللَِّه كَذِباً{

فهى مقطوعة ىف القطع والوصل؛ ألهنا ألف االستفهام، ذهبت األلف الىت بعدها ألهنا خفيفة . هذه األِلف استفهام
قرأ اآلية حممد بن } أَسَْتكْبَْرَت{وقوله } سََواٌء َعلَْيهِْم أَْسَتغْفَْرَت لَُهْم{: َوكذلَك قوله، زائدة تذهب ىف اّتصال الكالم

َهالّ : فإن قلت. وال جيوز أن تكسر األلف ها هنا؛ ألن االستفَهام يذهب} أَْصطَفَى الَبنَاِت َعلَى الَبنَِني{اجلهم، وقوله 
ت إمنا طُّولت األلف ىف اآلن وشبهه ألن أِلفَها كان: ؟ قلت}آآلنَ} {آلذكرين{إذا اجتمعت أِلفان طّولت كما قالَ 

ب فَْرقاً، فجَعل تطويل األِلف فرقاً بني االستفَهام واخلرب، وقوله / مفتوحةً، فلو أذهبتها مل جتد بني االستفهام واخلرب 
  .كانت ألفها مكسورة وألف االستفهام مفتوحة فافترقا، ومل حيتاَجا إىل تطويل األِلف} أَفْتََرى{

  
ْم َوَما َخلْفَُهْم مَِّن السََّمآِء وَاَألْرضِ إِن نََّشأْ َنْخِسفْ بِهِمُ اَألْرضَ أَْو ُنْسِقطْ َعلَيْهِْم ِكَسفاً أَفَلَْم َيرَْواْ إِلَى َما َبْيَن أَْيِديهِ{ 

  }مَِّن السََّمآِء إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً لِّكُلِّ َعْبٍد مُّنِيبٍ 
  

  }...ْم مَِّن السََّمآِء َواَألْرضِأَفَلَمْ َيَرْواْ إِلَى َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُه{: وقوله
أَما يعلمون أَهنم حيثما كانوا فهم يرون بني أيديهم من األرض والسََّماء مثل الذى خلفهم، وأَهنم ال خيرجون : يقول
  .فكيف يأمنون أن َنخسف هبم األرَض أو ُنسقط عليهم من السَّماء عذاباً. منها
  
  }ْضالً ياجِبَالُ أَوِّبِي َمَعُه َوالطَّْيَر وَأَلَنَّا لَُه الَْحِديَد َولَقَْد آَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا فَ{ 

  }...ياجَِبالُ أَوِّبِي َمَعُه وَالطَّْيَر{: وقوله
من آب يؤوب أى ) أُوبِى َمَعُه(وقرأ بعضهم . َسّبحى: وَمعَناه} أَوِّبِي{اجتمعت القراء الذين ُيعرفون َعلَى تشديد 

. }َولَقَْد آَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا فَْضالً{: إحدامها أن تنصبها بالفعل بقوله: منصوبة على جهتني} ْيَرَوالطَّ{و . تصرَّىف معه
والوجه اآلخر بالنداء، . فيجوز ذلك. وَسقيته َماًء: أطعمته طعاماً وماء، تريد: فيكون مثل قولك. وسخَّرنا له الطَري
الّصلت ألنه إمنَا يدعى بيأيَُّها، فإذا فقدهتا كان كاملعدُولِ عن جهته يا عمرو والَصلْت أقبِال، نصبت : ألنَك إذا قلت

وأنشدىن بعض العرب ىف النداء . أّوىب أنت والطُري: َوجيوز َرفعه على . وقد جيوز َرفعه َعلَى أن تيبع ما قبله. فُنصب
  :إذا ُنصب لفقده يأيَُّها

  ا َخمرَ الطريقِفقد َجاوزُتَم* أَال َيا َعْمُرو وَالضّحاكَ ِسيََرا 
  :وقال اآلخر. َوَرفُعه) الضحّاك(نصب ) وقد جيوز(ما سترك من الشجر وغريها : اخلََمر

  *يا طلحةُ الكاملُ وابن الكَامل * 
إن أخاَك قاِئم وزيد، وإن : يُنصب ويرفع، أال ترى أنك تقول: والنعت جيرى ىف احلرف املنادى، كما جيرى املعطوف

  .جرى املعطوف ىف إنّ بعد الفعل جمرى النعت بعد الفعلزيدا فُي] و[أخاك قائم 
  .أُسِيل له احلديد، فكانَ يعمل به ما شاء كما َيعمل بالطني} وَأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد{: وقوله

  



  )سبأ ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }نِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري أَِن اْعَملْ َسابِغَاٍت َوقَدِّْر ِفي السَّْرِد َواْعَملُواْ َصاِلحاً إِ{ 
  

  }...أَنِ اْعَملْ سَابَِغاٍت{: -عّز وجلّ  -وقوله 
  .ال جتعل مسمار الدرع دقيقاً فيقْلق، وال غليظاً فيقِصم احلَلَق: يقول} َوقَدِّْر ِفي السَّْرِد{الدروع 

لَْنا لَُه َعْيَن الِْقطْرِ َوِمَن الْجِنِّ َمن َيْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه بِإِذِْن َربِِّه َوَمن َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح غُُدوَُّها َشْهٌر َوَروَاُحَها َشْهٌر وَأََس{ 
  }يَزِغْ ِمْنُهْم َعْن أَْمرَِنا ُنِذقُْه ِمْن َعذَابِ السَِّعريِ 

  
  }...وَِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح{: وقوله

 -وَسخَّرنا : أضمر} وَِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح عاِصفَةً{ء وهى منصوبة ىف األنبيا. وسخّرنا لسليمان الريح: منصوبة على
  :ملَّا مل يظهر التْسخري أنشدىن بعض العرب) َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيُح( -فيما أعلم  -وقد َرفَع عاصم  -واهللا أعلم 

  وبىن أبيه َجاِملٌ ُرغُب* ورأيُتم ملَُجاشعٍ َنَعماً 
  .الفعل ُرفع بالالمورأيتم لبىن أبيه، فلّما مل يظهر : يريد
  .غدّوها إىل انتصاف النهار مسرية شهر وَروحتها كذلك: يقول} غُُدوَُّها َشْهٌر َورََواُحَها شَْهٌر{: وقوله
  .النحاس: والِقطْر} وألَنَّا لَُه احلَدِيَد{مِثْل } وَأََسلَْنا لَُه َعْيَن الْقِطْرِ{: وقوله

  
ارِيَب َوَتمَاِثيلَ َوجِفَاٍن كَالْجََوابِ َوقُدُورٍ رَّاِسيَاٍت اْعَملُواْ آلَ َداوُوَد ُشكْراً َوقَِليلٌ مِّْن َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشآُء ِمن مََّح{ 

  }ِعَباِدَي الشَّكُوُر 
  

  }...َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشآُء ِمن مَّحَارِيَب َوَتَماثِيلَ{: وقوله
  .املساجد: واحملاريب. ىف املَساجد لرياها الناس فيزدادوا عبادةًذُكر أهنا صَُور املالِئكة واألنبياء، كانت تصوَّر 

عظام ال ُتنزل عن : يقول) َوقُُدورٍ رَّاِسَياٍت(احلياض الىت لإلبل ) كاجلَوابِ(وهى الِقصَاع الكبار } َوجِفَاٍن{: وقوله
  .مواضعها

  
  )سبأ ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
لَّْو كَاُنواْ الَْمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوِتِه إِالَّ دَابَّةُ اَألْرضِ َتأْكُلُ ِمنسَأََتُه فَلَمَّا َخرَّ َتَبيََّنتِ الْجِنُّ أَن فَلَمَّا قََضْيَنا َعلَْيِه { 

  }َيْعلَُمونَ الَْغْيَب َما لَبِثُواْ ِفي الَْعذَابِ الُْمهِنيِ 

  }...َتأْكُلُ مِنَسأَتَُه{: وقوله
زجرته ليزداد سريه؛ : أُخذت من نسأت البعري: وهى العَصا العظيمة الىت تكون مع الراعى. مهزَها عاصم واألعمش

ا أجلك أى زاد / وَنَسأَ اُهللا ىف . وُنِسئت املرأَة إذا حبِلت. نسأت اللَبن إذا صببَت عليه املاء وهو النَِّسىء: كما يقال



وزعم ىل أبو جعفر . ادوا لغة قريش؛ فإهنم يتركون اهلمزولّعلهم أر. اهللا فيه، ومل يهمزَها أهلُ احلجاز وال احلسن
ولو جاء . ألىن ال أعرفها فتركُت مهزها: بغري مهزٍ، فقال أبو عمرو) ِمْنسَاَتُه(الرؤاسّى أَنه سأل عنها أبا َعْمرٍو فقال 

ِحبَّان عن الكلّىب عن أىب  وكذلك حدَّثىن: قال الفراء. حرفاً واحداً فتخفضه مبن) َساةً(ِمن ساِتِه فتجعل : ىف القراءة
والعرب تسّمى رأس القوس السَِّية، فيكون من ذلك، جيوز فتحَها . تأكل من عَصاه: َصاحل عن ابن عبَّاس أنه قال

  .إِنّ به لِضَعةً َوَضَعة، وِقَحة وقََحة من الوقاحة ومل يقرأ هَبا أحد علمناه: وكسرَها، يعىن فتح السني، كما يقال
  .اَألَرضة: }اَألْرضِ َدابَّةُ{: وقوله
وقد كان الناس ُيرونَ أَنَّ الشياِطني تعلم السرّ يكون بني . فيما ذكر أكلت العَصا فَخّر. ُسليمانُ} فَلَمَّا َخرَّ{: وقوله

ىف ) نْأَ(و . اثنني فلّما خّر تبيَّن أمُر اجلن لإلنس أهنم ال يعلَُمونَ الغيب، ولو َعِلُموُه ما عِملوا َبْيَن يديه وهو مّيت
تبيّنت اإلنُس أمرَ : بيّنت اإلنسُ اِجلّن، ويكون املعىن: وذُكر عن ابن عّباس أَنه قَالَ. أن لو كانوا} تبيَّن{: موضع رفعٍ

فلو قرأ . حينئذٍ ىف موضع نصب بتبيَّنت) أَنْ(اجلن، ألن اِجلن، إذا تبّين أمرَها لإلِنس فقد تبيَّنها اإلنس، ويكون 
) أن(أن لو كانوا جبعل الفعل لإلِنس ويضمر هم ىف فعلهم فينصب اجلّن يفعل اإلنس وتكون قارئ تبّينِت اجلّن 

  .مكرورة على اجلّن فتنصبها

َربٌّ غَفُوٌر َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ َو لَقَْد كَانَ ِلَسَبإٍ ِفي َمْسكَنِهِْم آَيةٌ َجنََّتاِن َعن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ كُلُواْ ِمن رِّْزقِ َربِّكُْم َواْشكُرُواْ لَُه{ 
{  

  }...لَقَْد كَانَ ِلَسَبإٍ ِفي َمْسكَنِهِْم{: وقرأ قوله
. منازهلم: يريدون) َمَساِكنِهِْم(وقراءة العواّم ) َمْسِكنِهِْم(وقرأ محزة ىف . وهى لغة ميانّية فصيحة) ىف َمْسكَنِهِْم(حيىي 

  .والفراء يقرأ قراءة حيىي. وكلّ صََواب
ولو . واجلنتان مرفوعتان ألهنما تفسري لآليِة. عن أمياهنم ومشاِئلهم: واملعىن} َعن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ آَيةٌ َجنََّتاِن{: وقوله

  .كان أحد احلرفني منصوباً بكان لكان صَواباً
  .هذه بلدة طّيبة ليسْت بسََبخة} َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ{انقطع َها ُهَنا الكالم } وَاْشكُُرواْ لَُه{: وقوله

  
  }َشْيٍء مِّن ِسْدرٍ قَِليلٍ واْ فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم سَْيلَ الَْعرِمِ َوَبدَّلَْناُهْم بَِجنََّتيْهِْم جَنََّتْينِ ذَوَاَتْي أُكُلٍ َخْمٍط وَأَثْلٍ َوفَأَْعَرُض{ 
  

  }...َسْيلَ الَْعرِمِ{: وقوله
لَك املاء من الباب االول، مث الثاىن، مث اآلِخر، كانت ُمسَنَّاة كانت حتبس املاء على ثالثة أَْبوَاب منهَا، فََيسقونَ من ذ

فلّما أعرضوا وجحدوا الرسل بثق اهللا عليهم . وكانوا أنعم قوم عيشا. فال ينفَد حىت يثوب املاُء من السَّنة املقبلة
: والعرب تقول. املَُسنَّاة، فغرَّقت أرضهم ودفن بيوتَهم الرملُ، وُمّزقوا كل ممزَّقٍ، َحىت َصاروا َمثَال عند العرب

  :تفرقوا أياِدى َسَبا وأيدى َسَباً قَال الشاعر
  من َصادرٍ ووارٍد أيدى َسبَا* عيناً ترى النَّاس إليها َنْيَسبا 

ومن أجرى . َمن مل ُيجر ذهب إىل البدلة: يتركونَ مهزَها لكثرة ما جرى على ألسنتهم وُيجرون َسبا، وال ُيجرونَ
  :وهو ىف القراءة كثري باهلمز الَ أعلم أحداً ترك مهزُه أنشدىن. همزَجَعل َسَبا رجالً أو جبالً، وي
  قد َعضَّ أعناقَهم جِلُْد اجلواميس* الواردونَ وتيم ىف ذرى َسَبأ 

  



فأّما األعمش . ب اإلضافة/ وقد يقرأ باإلضافة َوغَري . وخفّفه بعض أهل احلجاز. يثقّل اُألكُل} ذَوَاَتيْ أُكُلٍ{وقوله 
وأمَّا األثْل فهو الذى . وذكروا ىف التفسري أنه الربير وهو مثر األراك. الَنُجود فثقَّال ومل يضيفَا فنّوناوعاصم بن أىب 

  .يعرف، شبيه بالطرفاء، إال أنه أعظم طُوالً
  .قال الفراء ذكروا أنه السَُّمر واحدته َسُمرَة} َوَشْيٍء مِّن ِسْدرٍ قَِليلٍ{: وقوله

  
  )سبأ ( ورة املعاين الواردة يف آيات س

  
  }ذَِلَك جََزْيَناُهْم بَِما كَفَُرواْ وََهلْ ُنَجازِي إِالَّ الْكَفُوَر { 
  

  }...وََهلْ ُنَجازِي إِالَّ الْكَفُوَر{: وقوله
  ).وَهلْ ُيَجاَزى إالَّ الكُفُوُر: (والعواّم. هكذا قرأه َيحَىي وأبو عبدالرمحن أيضاً

  .}َجزَيناهم{َنْصب بـ ) ِلَكذَ(موضع } ذَِلَك َجَزيَْناُهْم{: وقوله
إن جازيناه مبنزلة كافأناه، : كيف َخصَّ الكفُور باجملازاة واجملازاة للكافر وللُمْسلم وكلِّ واحد؟ فيقال: يقول القائل

، جازيت ىف معىن جََزيت: وقد يقال. والّسيئة للكافر مبثلها، وأَّما املؤمن فُيجزى ألنه يزاُد وُيَتفَضَّل عيله وال جيازى
وقد } جازيناهم{ومل يقل } ذَِلكَ َجزَْيَناُهْم{إال أنّ املعىن ىف أبني الكالم على ما وصفت لك؛ أال ترى أنه قد قال 

فاعلُت على أن ) -يعىن  -بناؤها (و . مسعت جازيت ىف معىن جَزيت وهى مثل عاقبت وعقَبت، الفعل منك وحدك
  .َتفعل وُيفعل بَك

  
  }آِمنَِني  َبْيَن الْقَُرى الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها قًُرى ظَاِهَرةً َوقَدَّرَْنا ِفيَها السَّْيَر ِسُريواْ ِفيَها لَيَاِلَي وَأَيَّاماًَوَجَعلَْنا بَْيَنُهْم َو{ 
  

  }...َوقَدَّْرَنا ِفيَها السَّْيَر{: وقوله
  .ُجعل ما بَني القرية إىل القرية نصَف يومٍ، فذلك تقديرُه للسري

ِفي ذَِلَك آلَياتٍ لِّكُلِّ بََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَارَِنا َوظَلَُمواْ أَنفَُسُهْم فََجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُممَزَّقٍ إِنَّ فَقَالُواْ َر{ 
  }َصبَّارٍ َشكُورٍ 

  
  }...َربََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَارِنَا{: وقوله

َربَّنا َبُعَد َبْين {وتقرأ } َربََّنا َبعِّْد{وتقرأ على الدعاء } َباَعَد{َو } بَُّنا َبّعَد َبْيَن أَْسفَارِناَر{وتقرأ على اخلرب . قراءة العواّم
  }لقد تقَطََّع َبْيَنكُْم{فمن رفعها جعلها مبنزلة قوله . ىف موضع َرفعٍ وهى منصوبة) َبْيَن(تكون } أسفارِنا

  
  )سبأ ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َولَقَدْ َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبلِيُس ظَنَُّه فَاتََّبُعوهُ إِالَّ فَرِيقاً مَِّن الُْمْؤِمنَِني  {

  



  }...َولَقَْد َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَُّه{: وقوله
: قال اهللا} ِعَباَدَك ِمْنُهمُ املُْخلَصَِني فَبِِعزِّتَك ُألغْوِيَنَُّهْم أَْجَمِعَني إِالَّ{وَمْعَناُه أنه قالَ . نصبت الظن بوقوع التصديق عليه

ولقد : نصبت الظن على قوله} َولَقَدْ َصَدق عليهم إبليُس ظَنَّه{وتقرأ . َصّدق عليهم ظنَّه ألنه إمنا قاله بِظّن ال بعلمٍ
صدق : لى التكريرولقد صدق عليه إبليُس ظنُّه ترفع إبليَس والظّن كانَ َصوَاباً ع: ولو قلت. َصَدق عليهم ىف ظَّنه

مثَّ َعُموا وَصمُّوا كثريٌ {عن قتالٍ فيه، وكما قالَ : يريد} َيسْأَلُوَنَك َعنِ الشهرِ احلرامِ ِقَتالٍ فيه{عليهم ظنُّه، كما قالَ 
صَدقه ظنُّه عليهم كما تقول صدقك ظنُّك الظنُّ خيطىءُ : ولو قرأ قارئ ولقد َصَدق عليهم إبليَس ظَنُّه يريد} ِمْنُهْم

  .ويصيُب
  
  } َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحفُيظٌ َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم مِّن ُسلْطَاٍن إِالَّ ِلَنْعلََم َمن ُيْؤِمُن بِاآلِخَرِة ِممَّْن ُهَو ِمْنَها ِفي َشكٍّ َورَبَُّك{ 
  

  }...َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم مِّن ُسلْطَاٍن{: وقوله

  .طْناُه عليهم ِلنعلم من يؤمن باآلخرةُيِضلّهم به ُحّجة، إالّ أّنا سلَّ
قال اهللا . مثل هذا كثري ىف القرآن: قلُت. إنّ اهللا يعلم أمرهم بتسليط إبليس وبغري تسليطه: فإن قال قائل

أحدمها أنّ . ه َوْجهانوهو يعلم اجملاهَد والصّابَِر بغري ابتالء، ففي} َولََنْبلَُونَّكُْم حَتَّى َنْعلََم املَُجاِهديَن ِمْنكُْم والصّابِريَن{
. العرب تشترط للجاهل إذا كلَّمْته بشبه هذا شرطاً ُتسنِده إىل أنفسها وهى عاملة؛ وخمْرج الكالم كأنه ملن ال يعلم

سنأتى حبطب : بل احلطب ُيحرق النار، ويقولَ العامل: النَّار ُتحرق احلطب فيقول اجلاِهل: من ذلك أن يقول القائل
حىت نعلم : معناه} لَنْبلُونَّكُْم حتَّى َنْعلََم{ا اآلخر أن تقول / والوْجُه . يأكل صاحبه فهذا َوْجُه بّينونارٍ لنعلم أّيهما 

} َوُهَو الذى يَْبَدأُ اخلَلَْق ثُمَّ ُيعِيُدهَُ ُهَو أْهَونُ َعلَْيه{ومثله مما يدلّك عليه قوله . عنكم فكأن الفعل هلم ىف األصل
ذُْق إنََّك أَْنَت {ومثله قوله . ؛ وذلك معناه)عندكم(وليسَ ىف القرآن : يعىن) عندكم: (عندكم يا كَفََرة؛ ومل يقل

وهو يعلم ما } أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ{ومثله ما قال اهللا لعيسى . عند نفسك إذك كنت تقوله ىف دنياك} العزيُز الكرُمي
فكما صَلح أن َيسأل َعمَّا يعلم ويلتمس . ج إىل إجابتهيقول وما جييبه به؛ فرّد عليه عيسى وهو يعلم أن اهللا ال حيتا

  .من عْبده ونبّيه اجلواب فكذلك يشرط من فعل نفسه ما يعلم، حىت كأنه عند اجلاهل ال يعلم
  
لَ َربُّكُْم قَالُواْ الَْحقَّ َوُهَو الَْعِليُّ َوالَ َتنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعنَدُه إِالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَهُ َحتَّى إِذَا فُزَِّع َعن قُلُوبِهِْم قَالُواْ َماذَا قَا{ 

  }الْكَبُِري 
  

  }...إِالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَُه{: وقوله
) َمْن(حىت يؤذن له فيمن يشفع، فتكون : ويقال. أى ال ينفع شفاعةُ َملٍَك مقرَّبٍ وال نّىب حىت ُيؤذن له ىف الشفاعة

  .للمشفوع له

وقراءة احلسن . ءة األعمش وعاصم بن أىب النجود وأىب عبدالرمحن السُّلَمّى وأهل املدينةقرا} َحتَّى إِذَا فُزَِّع{: وقوله
جيعل الفعل هللا وأما قول احلَسن فمعَناه حىت إذا كُشف الفزع عن ) حَّتى إِذَا فَزََّع(وقراءة جماهد ) فُرِّغَ(البصرى 

تدلّ َعلَى ذلك كما ) عن(كُشف عنه الفزع : َناُه أيضاًومن قال فُزِّع أو فَزَّع فمع. فهذا وجه. قولبهم وفُرِّغَت منه



مغَّلب : فمن قال: إنه ملَُغلَّب وهو غالب، ومَغلَّب وهومغلوب: والعرب تقول للرجل. قد جُلَِّى عنك الفزع: تقول
اناً واملفزَّع يكون جب. هو مغلَّب: مغلّب وهو غالب أراد قول الناس: ومن قال. هو أبداً مغلوب: للمغلوب يقول

  .يَفَزع من كلّ شىء: أراد. ومْن جعله جباناً فهو َبّين. مبثله تنزل األفزاع: وشجاعاً فمن َجعله شجاعاً قال
فاملعىن ىف ذلَك أنه كان بني نبيّنا وبني ِعيَسى َصلى اهللا عليهَما وَسلم فَْترة، فلّما نزل جربيل } قَالُواْ الْحَقَّ{: وقوله

فلم } َماذَا قَالَ َربُّكُْم{: فقال بعضهم. بالوحى ظّن أهل السموات أنه قيام السَّاعة - عليهما الّسالم -على حممٍد 
: ومن نصب أوقع َعليه القول. بالرفع أى هو احلّق كان َصوَاباً} الَْحّق{ولو قرئ . قال احلّق: يدروا، ولكنهم قالوا

  .قالوا قَالَ احلَقَّ
  

  )سبأ ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }بِنيٍ قُلْ َمن َيْرُزقُكُْم مَِّن السََّماوَاِت َواَألْرضِ قُلِ اللَُّه وَإِنَّآ أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهًدى أَْو ِفي َضالَلٍ مُّ {

  
  }...وَإِنَّآ أَْو إِيَّاكُْم لَعَلَى ُهًدى{: وقوله

غري .وكذلك هو ىف املْعىن . معىن الواو عندهم) أو(وإنا لعلى هدًى وأنتم ىف َضاللٍ مبني، معىن : قال املفّسرنَ َمْعناه
إن شئت فخذ : ولكنها تكون ىف األمر املفوَّض، كما تقول. مبنزلة الواو) أو(ال تكون : أن العربّية َعلَى غَري ذلَك

) أو(َعل وىف قَولِ من ال يبصر العربيَّة وجي. درمهاً أو اثنني، فله أن يأخذ واحداً أو اثنني، وليس له أن يأخذَ ثالثةً
: }َوإِنَّآ أَْو إِيَّاكُْم{واملعىن ىف قوله . خذ درمهاً واثنني: مبنزلة الواو جيوز له أن يأخذ ثالثة؛ ألنه ىف قوهلم مبنزلة قولك

. الضالون: إَنا لَضالونَ أو مهتدونَ، وإنكم أيضاً لضالون أو مهتدون، وهو يعلم أن َرُسوله املهتِدى وأن غريه الضَّال
وهو ىف القرآن وىف كالم العرب . إن أحدنا لكاذب فكذّبته تكذيباً غري َمكشوف: ىف الكالم للرجلفأنت تقول 

: ب فيقول العامل/ واهللا لقد قدم فالن وهو كاذب : أن يوّجه الكالم إىل أحسن مذاهبه إذا ُعرف؛ كقولك: كثري
مث : قاتله اهللا. ، ومن كالم العرب أن يقولواإن شاء اهللا أو قُلْ فيما أظّن فُيكَذّبه بأحسن من تصريح التكذيب: قل

: جُوداً، وبعضهم: ويقولون ُجوعاً دعاء على الرجل، مث يستقبُحوهنا فيقولون. قاتعه وكاتعه: يستقبحوهنا، فيقولونَ
  .َوْيحك َووَْيَسَك، إمنا هى ويلَْك إالّ أهنا دوهنا مبنزلة ما َمَضى: ومن ذلك قوهلم. ُجوساً

  
  }يَعادُ َيْومٍ الَّ َتسَْتأِْخُرونَ َعْنُه َساَعةً َوالَ َتْستَقِْدُمونَ قُل لَّكُم مِّ{ 
  

  }...قُل لَّكُم مِّيَعاُد َيْومٍ{: وقوله
  .ميعاد ىف يومٍ: باأللف جلاز، تريد) يوماً(ولو كانت ىف الكتاب . ميعاٌد َيْوٌم: ولو قرئت

لْقُْرآِن َوالَ بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َولَْو َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َمْوقُوفُونَ ِعنَد َربِّهِْم يَْرجِعُ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ لَن نُّْؤِمَن بِهَاذَا ا{ 
  }َني َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ الْقَْولَ َيقُولُ الَِّذيَن اسُْتْضِعفُواْ لِلَِّذيَن اْسَتكَْبُرواْ لَْوالَ أَنُتمْ لَكُنَّا ُمْؤِمنِ

  
  }...نُّْؤِمَن بَِهذَا الْقُْرآِن َوالَ بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه لَن{: وقوله



  .الذى قبله التوراة: صفةُ حمّمد ىف كتابنا كفر أهل مكة بالقرآن وبالذى َبْيَن يديه: التوارة ملّا قال أهل الكتاب
  

  )سبأ ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
َوأََسرُّواْ يَن اْسَتكَْبُرواْ َبلْ َمكُْر الْلَّْيلِ وَالنَّهَارِ إِذْ َتأُْمرُوَنَنآ أَن نَّكْفُرَ بِاللَِّه وََنجَْعلَ لَُه أَنَداداً َوقَالَ الَِّذيَن اسُْتْضِعفُواْ ِللَِّذ{ 

  }َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ  النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُواْ الََعذَاَب َوَجَعلَْنا اَألغْالَلَ ِفي أَْعنَاقِ الَِّذيَن كَفَُرواْ َهلْ ُيْجَزْونَ إِالَّ
  

  }...َبلْ َمكْرُ الْلَّْيلِ َوالنَّهَارِ{: وقوله
وقد جيوز أن نضيف الفعل إىل اللْيل والنهار، . بل مكركم بالليل والنهار: املكر ليَس لليل وال للنهار، إمنا املعىن
لفعل إىل الليل والنهار، وهو ىف املعىن هنارك صَائم، وليلك نائم، مث تضيف ا: ويكونا كالفاعلني، ألن العرب تقول

  .فهذا مما ُيعرف معناه فَتتَّسع به العرب. نام ليلَُك، وَعَزم األمر، إمنا َعَزمه القوم: لآلدمّيَني، كما تقول
  
َصاِلحاً فَأُوْلَاِئَك لَُهْم َجَزآُء الضِّْعِف بَِما َوَمآ أَمَْوالُكُْم َوالَ أَْوالَدُكُْم بِالَِّتي ُتقَرُِّبكُْم ِعنَدَنا ُزلْفَى إِالَّ َمْن آَمَن َوَعِملَ { 

  }َعِملُواْ َوُهْم ِفي الُْغُرفَاِت آِمُنونَ 
  

  }...ُزلْفَى إِالَّ َمْن آَمَن{: وقوله

وإن . وإن شئت أوقعت عليها التقريَب، أى ال تقرِّب األموالُ إالّ َمن كان مطيعاً. ىف موضع نصب باالستثناء) َمْن(
  .ه رفعاً، أى ما هو إال من آمنشئت َجَعلت

وإن . ىف موضع نصبٍ باالستثناء) َمْن(وإن شئَت َجَعلت } الََيْنفَُع َمالٌ َوالَ َبُنونَ إِالَّ َمْن أََتى اهللا بقَلْبٍ َسِليمٍ{ومثله 
  .َما ُهَو إال َمن أتى اهللا بقلبٍ َسليمٍ: وإن شئت رفعاً فقلت. شئت نصباً بوقوع ينفع

جامعة لألموال واألوالد؛ ألن األوالد يقع فيَها ) الَّىت(إن شئت جعلت } أَْموَالُكُْم َوالَ أَْوالَُدكُمْ بِالَِّتي َوَمآ{: وقوله
باللّذَينِ كما : ولو قال. كان وجهاً َصواباً) باللَتنيِ: (ولو قال. فلما أن كانا مجعاً صلح للّىت أن تقع َعليهما) الّىت(

غََنم : ولو قال: غََنمان: مرَّت بنا غََنمان ُسودان، فقال: وقد قالت العرب. فقد أقبالأَّما العسكر واإلبل : تقول
إىل األواد واكتفيَت هَبا من ذكر األوالد صلح ذلَك، كما قالَ ) الىت(ولو وّجهت ) بالىت(فهذا شاهد ملن قال . جلاز

  :مرَّار األَسدى
  لُفِعندك رَاضٍ والرأُى خمت* حنن مبا عندنا وأنت َمبا 

  :وقال اآلخر
  وأىب وكان وكنت غري غَُدور* إِىن ضِمنت ملن أَتاىن َما َجَنى 

  .يذهب هَبا إىل التذكري لألوالد جلَاز. وما أموالكم وال أوالدكم بالِذيَن: ولو قال. غري غَُدورين: ومل يقل
ولو } لَُهْم جََزاُء الضِّْعُف{ولو قيل . لو نصبت بالتنوين الذى ىف اجلزاء كان صََواباً} لَُهْم َجَزآُء الضِّْعِف{: وقوله
  .}الُغْرفة{و } َوُهْم ِفي الُْغُرفَاِت} {بِزِيَنٍة الكََواِكبِ{َجَزاٌء الضِّْعُف كما قال : قلت
  
  }َوَمآ آَتيَْناُهْم مِّْن كُُتبٍ َيْدُرُسونََها َوَمآ أَْرَسلَْنا إِلَيْهِْم قَْبلََك مِّن نَّذِيرٍ { 



  
  }...آَتْيَناُهْم مِّْن كُُتبٍ َيْدُرسُوَنَها َوَمآ أَْرَسلَْنا إِلَْيهِْم قَْبلََك مِّن نَِّذيرٍَوَمآ {: وقوله

  .أى من أين كذَّبوا بك ومل يأهتم كتاب وال نذيٌر هبذا
  

  )سبأ ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ْيَناُهْم فَكَذَّبُواْ ُرسُِلي فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ َوكَذَّبَ الَِّذيَن ِمن قَبِلهِْم َوَما َبلَُغواْ ِمْعشَاَر َمآ آَت{ 
  

  }...َوكَذََّب الَِّذيَن ِمن قَبِلهِْم{: وقوله
. ما بلغوا معشار ما آتيناهم ىف الِعدَّة: ويقال. وما بلغ أهل َمكَّة معشار الذين أهلكْنا من القّوة فىاألجَسام واألموال

  .واملعشار ىف الوجهني الُعْشر
  
إِنْ ُهَو إِالَّ َنِذيٌر لَّكُمْ َبْيَن  إِنََّمآ أَِعظُكُْم بِوَاِحَدٍة أَن َتقُومُواْ ِللَِّه َمثَْنى َوفُرَاَدى ثُمَّ َتتَفَكَُّرواْ َما بِصَاحِبِكُْم مِّن جِنٍَّةقُلْ { 

  }َيَدْي َعذَابٍ َشدِيٍد 
  

  }...قُلْ إِنََّمآ أَعِظُكُْم بِوَاِحَدٍة{: وقوله
أن يقوم الرجل منكم وحده، أو هو وغريه، مث تتفكروا َهلْ جّربتم َعلَى حممٍد كذباً أو َرأوا به أى يكفيىن منكم 

  .ُجُنوناً؛ ففى ذلَك ما يتيقنونَ أنه بىنٌّ
  
  }قُلْ إِنَّ َربِّي يَقِْذُف بِالَْحقِّ َعالَُّم الْغُُيوبِ { 
  

  }...َعالَُّم الُْغيُوبِ{: وقوله
ولو . إن أخاك قائم الظريُف: ن النعت إذا جاء بعد اخلرب رفعته العرب ىف إنّ، يقولونوهو الوجه؛ أل) َعالّم(رفعت 

  .لو قرئ نصباً كان صواباً، إال أن القراءة اجليِّدة الرَّفع} إنّ ذَِلَك لََحقٌّ َتخَاُصمُ أَْهلِ النّارِ{ومثله . نصبوا كان وجهاً
  

  )سبأ ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }اْ آَمنَّا بِِه َوأَنَّى لَُهُم التََّناُوُش ِمن مَّكَاٍن َبعِيٍد َوقَالُو{ 
  

  }...وَأَنَّى لَُهمُ التََّناُوُش{: وقوله
  :قرأ األعمش ومحزة والكسائّى باهلمز جيعلونه مَن الشىء البطىء من نأشت من النئيش، قال الشاعر

  *وجئت نئيشا بعد ما فاتك اخلرب * 
  :وقال آخر
  وقد َحَدثت بعد األمور أموُر* ن يكون أطاعىن متىن نئيشاً أَ



ومها متقاربان، مبنزلة ِذْمُت الشىء : وقد ترك مهَزها أهلُ احلجاز وغريهم، َجَعلوها من ُنْشته َنْوشا وهو التناول
  :وقال الشاعر: وذَأْمته أى ِعْبته

  َنْوشاً به تقطع أجواز الفَالَ* فَْهى َتنُوش احلوض َنْوشاً من َعالَ 
وقد جيوز مهزها وهى من ُنشت النضمام . تناوش القومُ ىف القتال إذا تناول بعضُهم بعضاً ومل يتدانَوا كل التداىنو

  .}َوإِذَا الُرُسلُ أُقَِّتْت{الواو، يعىن التناوش مثل قوله 
  
  }َوقَْد كَفَُرواْ بِِه ِمن قَْبلُ َويَقِْذفُونَ بِالَْغْيبِ ِمن مَّكَاٍن َبعِيٍد { 
  

  }...َوقَْد كَفَرُواْ بِِه ِمن قَْبلُ َوَيقِْذفُونَ بِالْغَْيبِ ِمن مَّكَاٍن َبِعيٍد{: وقوله
  .يقولون ليَس بنّىب وقد باعدهم اهللا أن يعلموا ذلَك ألنه ال علم هلم، إمنا يقولون بالظن وبالغيب أن ينالوا أنه غري نىبٍّ

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )فاطر ( سورة 

  
 ِفي الَْخلْقِ َما للَِّه فَاِطرِ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َجاِعلِ الَْمالَِئكَِة ُرُسالً أُْوِلي أَجْنَِحٍة مَّثَْنى وَثُالَثَ َوُربَاَع يَزِيُد الَْحْمُد{ 

  }َيَشآُء إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
  

  }...َيزِيُد ِفي الَْخلْقِ َما َيَشآُء{: وقوله
  .حة الىت َجَعلها جلربيل وميكائيل يعىن بالزيادة ىف األجنَحةهذا ىف األجن

  
  }عَزِيُز الَْحكِيُم مَّا َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمٍة فَالَ ُمْمِسَك لََها َوَما ُيْمِسْك فَالَ ُمْرِسلَ لَُه ِمن َبْعِدِه َوُهَو الْ{ 
  

  }...َوَما يُْمِسْك فَالَ مُْرِسلَ لَُه{: وقوله
لظهور ) هلَا(فكان التأنيث ىف } مَّا يَفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمٍة فَالَ ُمْمِسَك لَهَا{هلَا، وقد قال قبل ذلَك : ومل يقل
فال مرسل هلا ألن الضمري : ولو قيل ىف الثانية) ما(فال ُممسَك له جلاز، ألن اهلَاء إمنا ترجع َعلَى : ولو قال. الرمحة

  ).ما(ة جَاز، ولكنها ملّا سقطت الرمحة من الثاىن ذُكّر على َعلَى الرَّمح

َألْرضِ الَ اله إِالَّ ُهَو فَأَنَّى ياأَيَُّها النَّاسُ اذْكُرُواْ نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اللَِّه يَْرُزقُكُْم مَِّن السََّمآِء وَا{ 
  }ُتْؤفَكُونَ 

  
  }...نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْماذْكُُرواْ {: وقوله

اذكر أياِدّى عنك أى : احفظوا، كما تقول: فْمعناه} اذْكُرُواْ نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم{َوما كان ىف القرآن من قوله 



  .احفظها
وقرأها عاصم . الكالموهو وجه ) غَْيرِ(قرأها شقيق بن َسلَمة } غريِ{و } غُري{تقرأ } َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اللَِّه{: وقوله

أردت بغري إالّ، فلّما : ومن رفع قال. من نعت اخلاِلق) غري(فمن خفض ىف اإلعراب جََعل } َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اللَِّه(
ولو . وكلّ حَسٌن. ما قام من أحدٍ إالَّ أبوك: كما تقول) غَري(ىف ) إالّ(جعلت رفع ما بعَد ) إالّ(كانت ترتفع ما بعد 

  .كان َصوَاباً) إالّ(إذا أريد هبا ) ريغَ(نصبت 
  .تصلح ىف موضعها) إال(ما أتاىن أحد غَْيَرك والرفع أكثر، ألنّ : العرب تقول

  
  )فاطر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
َيَشآُء فَالَ َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحَسرَاتٍ أَفََمن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه فََرآُه َحَسناً فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمن َيَشآُء َويَْهِدي َمن { 

  }إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيْصَنُعونَ 
  

  }...أَفََمن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآُه َحَسناً{: وقوله

فكان اجلواب ُمتبعاً بقوله  }فَالَ َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحَسرَاٍت{مث قال . ُشّبه عليه عمله، فرأى ّسيئه َحسَناً: يقول
: واكُتفى بإتباع اجلواب بالكملة الثانية؛ ألهنا كافية من جواب األوىل} فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمن َيَشآُء َويَْهِدي َمن َيَشآُء{

ى هن} فَالَ َتذَْهْب{أفمن زين له سوُء َعمله ذهبت نفُسك، أو تذهب نفُسك ألن قوله : ولو أخرج اجلواب كله كان
إذا غضبت فال تقتل، كأّنه كان يقتل على : ومثله ىف الكالم. يدلّ َعلَى أن َما هنى عنه قد َمضى ىف صدر الكلمة

فال ُتذِْهبْ (وقد ذكَر بعضهم عن أىب جعفر املَدَنِّى } َتذَْهْب نَفُْسَك{والقراء جمتمعونَ على . الغضب، فنُهى عن ذلَك
  .وكلّ َصوَاَب) نفَسك عليهم

  
وَالَِّذيَن َيْمكُُرونَ السَّيِّئَاِت  انَ ُيرِيُد الْعِزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميعاً إِلَْيِه َيْصَعدُ الْكَِلُم الطَّيُِّب وَالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُهَمن كَ{ 

  }لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد َوَمكْرُ أُْولَِئَك ُهَو َيبُوُر 
  

  }...ةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميعاًَمن كَانَ يُرِيُد الِْعزَّ{: وقوله
  .من كان يريد ِعلْم العزَّة ولَمْن هى فإهنا هللا مجيعاً، أْى كل وجهٍِ من العزَّة فلله: معناه) العزَّة(فان 
وكلّ ) م الطيِّبالكال(إال أبا عبدالرمحن فإنه قرأ } الكَِلم{القُّراء جمتمعونَ على } إِلَْيِه َيْصَعدُ الْكَِلُم الطَّيُِّب{: وقوله

: ىف كثري من القرآن َيدلّ على أن الكلم أجود} الكلمات{وقوله . أجود، ألهنا كلمة وكلم} الكَِلم{َحَسٌن، و 
  .والعرب تقول كَِلمة وكَِلم، فأمَّا الكالم فمصدر

  :وقد قال الشاعر
  وَتْضَجرين واملطّى ُمعترِف* مالِك َتْرغني وال َيْرغُو اخلَِلْف 

  .شجرة وشجر: ِلفة بطرح اهلاء، كما يقالفجمَع اخلَ



ولو . ُيتقبَّل الكالم الطّيب إذا كان معه عمل َصاحل: يقول. أى يرفع الكلَم الطّيب} وَالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَعُُه{: وقوله
} الَْعَملُ الصَّاِلُح{ يرفع اهللا: يرفع اهللا العملَ الصَّاحل، فيكون املعَْنى: بالنصب على معىن} والعََملَ الصَّاحلَ{: قيل

  .وجيوز َعلَى هذا املْعىن الرفُع، كما جاز النصب ملكَان الواو ىف أَوَّله
  
ِمن مَُّعمَّرٍ الَّ بِِعلِْمِه َوَما ُيَعمَُّر َواللَُّه َخلَقَكُْم مِّن ُترَابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ َجَعلَكُْم أَْزوَاجاً َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوالَ َتَضعُ إِ{ 

  }َوالَ ُينقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِالَّ ِفي كَِتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسريٌ 
  

  }...َوَما ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمَّرٍ{: وقوله
  .ما ُيطَوَّل من عمر، وال ُيْنقَص من عمره، يرد آخر غري األّول، مث كُىن عنه باهلاء كأنه األّول: يقول

فجاز أن يكىن عنه باهلاء؛ ألن لفظ الثاىن قد يظهر كلفظ . عندى درهم ونصفه يعىن نصف آخر: ومثله فىالكالم
  .فكىن عنه ككناية االوَّل. االّول

إذا أَتى عليه الليلُ والنهار نَقََصا من عمره، : يقول} وََما ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمَّرٍ َوالَ ُينقَُص ِمْن ُعُمرِِه{: وفيها قول آخر
هذا املْعىن لألّول ال لغريه، ألن املْعىن ما يطوَّل وال يذهب منه شىء إال هو حمصًى ىف كتابٍ، وكلّ حسن واهلاء ىف 

  .وكأنَّ األوَّل أشبه بالصواب
  

  )فاطر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
أَُجاٌج َوِمن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحماً طَرِّياً وََتسَْتخْرُِجونَ َوَما َيسَْتوِي الَْبْحَراِن َهاذَا َعذٌْب فَُراٌت َسآِئغٌ شََراُبُه َوَهاذَا ِملٌْح { 

  }ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنَها وََتَرى الْفُلَْك ِفيِه َمَواِخرَ ِلَتْبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
  

  }...َوِمن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحماً طَرِّياً{: وقوله
  .من اِمللح دون العذب} وََتسَْتْخرُِجونَ ِحلَْيةً{. من اِمللْح والَعذْب: عاًمن الَبحرين َجمي: يريد

  .خرقها للماء إذا َمرَّْت فيه، واحدَها ماِخرة: وَمْخرها} وََتَرى الْفُلَْك ِفيِه َمَواِخَر{: وقوله
  
 ُيحَْملْ ِمْنُه َشْيٌء َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى إِنََّما تُنِذُر الَِّذينَ َوالَ تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى َوإِن َتْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها الَ{ 

  }ِصُري َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بِالْغَْيبِ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوَمن َتَزكَّى فَإِنََّما َيَتَزكَّى ِلَنفِْسِه َوإِلَى اللَِّه الَْم
  

  }...َهاَوإِن َتْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَى ِحْمِل{: وقوله
ولو كانَ الذى . إن دعت داعية ذاُت ذُنُوبٍ قد أثقلتها إىل ذنوهبا لُيحمل عنها شىء من الذنوبِ مل جتد ذلَك: يقول

فَمن . جلَاَز؛ ألنه مل ُيذكر فيصَري نكرة} ذو قرىب{: ولو كانت} َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبى{: فذلك قوله. تدعوه أباً أو ابنَا
: وهى ىف قراءة أَُبّى. ومن نصب أضمر} َوإِنْ كَانَ ذُو ُعسَْرٍة فََنِظرَةٌ: (شيئاً، فيصُري مثل قوله )كان(رفع مل يضمر ىف 

يذهب إىل الدابة أو إِىل النفس، ومها يعبِّران عن الذكر واألنثى، } ُمثْقَلَةٌ{وإمنا أّنث . على ذلك) َوإِنْ كَانَ ذَا ُعسَْرٍة(
  .للذكَر واألنثى} املُْوِت كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ{: كما قَالَ



  
  }َوَما َيسَْتوِي اَألعَْمى َوالَْبِصريُ { 
  

  }...َوَما َيْسَتوِي اَألْعَمى وَالَْبِصُري{: وقوله
  .فاألعمى ها هنا الكافر، والبصري املؤمُن

  
  )فاطر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوالَ الظُّلَُماُت َوالَ النُّوُر { 
  

  }...الظُّلَُماُت َوالَ النُّوُر َوالَ{: وقوله
  .اإلميان: الكفر، والنور: الظلمات

  
  }َوالَ الظِّلُّ َوالَ الَْحرُوُر { 
  

  }...َوالَ الظِّلُّ َوالَ الَْحُروُر{: وقوله
  .النار: اجلنة، واحلَرور: الظّل

  
  }َشآُء َوَمآ أَنَت بُِمْسِمعٍ مَّن ِفي الْقُبُورِ َوَما َيسَْتوِي اَألحَْيآُء َوالَ اَألمْوَاُت إِنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمن َي{ 

  }...َوَما َيْسَتوِي اَألْحَيآُء َوالَ اَألمَْواُت{: وقوله
  .الكفّار: املؤمنون، واألموات: األحياء

  
  )فاطر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ا بِِه ثََمرَاٍت مُّْخَتِلفاً أَلَْواُنَها َوِمَن الْجِبَالِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر مُّْخَتِلفٌ أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه أنَزلَ ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَْخَرْجَن{ 

  }أَلَْواُنَها َوغََرابِيُب ُسودٌ 
  

  }...ُجَدٌد بِيٌض{: وقوله
  .اخلُطَط والطُُرق تكون ىف اجلبال كالُعروق، َبيض وُسود ومحر، واحدها ُجدّة

  
  }غَفُورٌ  آبِّ َواَألْنَعامِ ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنُه كَذَِلَك إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء إِنَّ اللََّه َعزِيٌزَوِمَن النَّاسِ وَالدََّو{ 
  

  }...كَذَِلَك{: وقوله



للََّه ِمْن ِعَباِدِه إِنََّما َيْخَشى ا{: مث اسْتأنف فقال. واختالف ألواهنا أى من الناس وغريِهم كاألّول. من صلة الثمرات
  .}الُْعلََماُء

  
  }ُجونَ ِتَجاَرةً لَّن َتبُوَر إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوأَنفَقُواْ ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِّراً َوَعالَنَِيةً يَْر{ 
  

  }...َيْرُجونَ ِتجَاَرةً لَّن َتُبوَر{: وقوله
ـ } أولئَك يَْرُجونَ ِتَجاَرةً لَّن َتبُوَر} {نَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ ِكتَاَب اللَِّه َوأَقَامُواْ الصَّالَةَإِ{: جواب لقوله َجوَاب } يَْرُجونَ{ف
  .ألوَّل الكالم

  
  )فاطر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ِمْنُهْم ظَاِلٌم لِّنَفِْسِه َوِمنُْهْم مُّقَْتِصٌد َوِمْنُهمْ َسابٌِق بِالَْخيَْراِت بِإِذُِن اللَِّه ثُمَّ أَْوَرثَْنا الْكَِتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَبادَِنا فَ{ 

  }ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبِريُ 
  

  }...فَِمْنُهْم ظَاِلٌم لَِّنفْسِِه{: وقوله

وهذه موافٌق تفسريها تفسَري الىت ىف } بٌِق بِالَْخْيرَاِتَوِمنُْهْم سَا{فهؤالء أْصحَاب اليمني } َوِمنُْهْم مُّقَْتِصٌد{هذا الكافر 
والسَّابقون . واملَْشأََمة النار. وأصحَاب املَْشأمة الكفّار. هم الوِلْدان: ويقال. فأْصَحاب املَْيمنة هم املقتِصدونَ. الواقعة

  .السَّابقون هؤالء أهل الدرجات الُعلَى أولئك املقرَّبونَ ىف جناِت َعْدٍن
  
  }نَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاً َوِلبَاُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر َج{ 
  

  }...َجنَّاُت َعدٍْن{: وقوله
  .َعَدن باملوضع. ومْعىن َعْدٍن إقامة به

  
  }َربََّنا لََغفُوٌر َشكُورٌ  َوقَالُواْ الَْحْمُد للَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ{ 
  

  }...أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ{: وقوله
  .ويقال احلزن بالْجنة والنار ال ندرى إىل أّيهما نصري. احلزن َحَزن املوت: ويقال. احلََزن للمعاش ومهوم الدنيا

  
  )فاطر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ِمن فَْضِلِه الَ َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوالَ يََمسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب الَِّذي أََحلََّنا دَاَر الُْمقَاَمِة { 
  



  }...َداَر الُْمقَاَمِة{: وقوله
  :فاجمللس مفتوح ال غري؛ كما قال الشاعر. اجمللس الذى ُيقام فيه: واملَقَامة. هى اإلقامة

  ويوُم سري إىل األعداِء تأْويبِ* يوَمان يوُم مقاماٍت َوأندَية 
  .واإلعياء: كأنه جعله ما ُيلِْغب، مثل لَغُوب والكالم لُُغوب بضم الالم، واللُغوب) لَغُوب(قرأ السُِّلمّى و

  
ذَكَّرَ يََتذَكَُّر ِفيِه َمن َت َوُهْم َيْصطَرُِخونَ ِفيَها رَبََّنآ أَخْرِْجَنا َنعَْملْ صَاِلحاً غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنعَْملُ أََولَْم ُنَعمِّرْكُْم مَّا{ 

  }َوَجآَءكُمُ النَّذِيُر فَذُوقُواْ فََما ِللظَّاِلِمَني ِمن نَِّصريٍ 
  

  }...َوَجآَءكُُم النَِّذيُر{: وقوله
  .وذْكر الشيُب. يعىن حممداً صلى اهللا عليه وسلم

ِمَن اَألْرضِ أَْم لَُهْم ِشْرٌك ِفي السََّماَواتِ أَْم  قُلْ أََرأَْيُتْم ُشَركَآَءكُمُ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَرُونِي َماذَا َخلَقُواْ{ 
  }آَتْيَناُهْم ِكَتاباً فَُهْم َعلَى َبيَِّنٍة مِّْنُه َبلْ إِن يَِعُد الظَّاِلُمونَ بَْعُضُهم َبْعضاً إِالَّ غُُروراً 

  
  }...أَُرونِي َماذَا َخلَقُواْ ِمَن اَألْرضِ{: وقوله

  .أى ىف َخلْقها، أى أعانوه على خلقها} أَْم لَُهمْ ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت{: مث قال. رض شيئاًأى إهنم مل َيْخلقُوا ىف األ
  

  )فاطر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ِه إِنَُّه كَانَ َحِليماً غَفُوراً إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت َواَألْرضَ أَن َتزُوالَ َولَِئن َزالََتآ إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد مِّن َبْعِد{ 
  

  }...وَلَِئن زَالَتَآ{: وقوله
َولَِئْن أَْرَسلَْنا رِحياً فََرأَْوُه ُمْصفَّراً لَظَلُّوا ِمنْ {: وهو مبنزلة قوله) ما(مبعَنى ) إنْ(} إِنْ أَْمَسكَُهمَا{ولو زالتا : مبنزلة قوله

  .}َبْعدِه
ومها متآِخيتان جيابان جبواب ) لو(املعىن معىن } َن أُوُتوا الكتابَ بكُلّ آيٍة َما َتبِعُوا ِقْبلََتَكوَلَِئْن أَتَْيَت الَِّّذي{: وقوله
  .َواِحٍد

  
َني فَلَن َتجِدَ  ُسنََّت اَألوَِّلاْسِتكَْباراً ِفي اَألْرضِ َوَمكَْر السَّيِّىِء َوالَ َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّىُء إِالَّ بِأَْهِلِه فََهلْ َينظُُرونَ إِالَّ{ 

  }ِلُسنَّتِ اللَِّه تَْبدِيالً َولَن َتجَِد ِلسُنَِّت اللَِّه َتحْوِيالً 
  

  }...اسِْتكْبَاراً ِفي اَألْرضِ{: وقوله

} إنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ الَيقنيِ{: أُضيف املكر إىل السَّىء وهو هو كما قال} وََمكَْر السَّيِّىِء{أى فَعلو ذلك استكباراً 
ب وقد جزمها / خمفوضة } السَّىيء{اهلمز ىف } وََمكَْر السَّيِّىِء{وقوله ) وَمكْراً سَيِّئا(ق ذلك ىف قراء عبداهللا وتصدي



  :وكما قال الشاعر} الَ َيحُْزُنُهمُ الفََزُع اَألكْبَُر{األعمش ومحزة لكثرة احلركات، كما قال 
  *إذا اْعَوَجْجَن قُلُْت َصاِحْب قَوِّمِ * 

} الَ َيْحُزنُْهْم{حدثىن الرؤاسى عن أىب عمرو ابن العالء : قال الفراء. ب قَوِّم فجزم الباء لكثرة احلركاتيريد صَاِح
  .َجْزم
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )يس ( سورة 

  
  }يس { 
  

  }...يس{: وقوله
: يس: ة عن احلسن نفِسه قالحّدثَىن شيخ من أهل الكوف: َحّدثنا أبو العباس قال حّدثنا حممد قال حّدثنا الفَّراء قال

  .وأشباهها} حم{: وهو ىف العربيَّة مبنزلة حرف اهلجاء؛ كقولك. يا رجل
كأنه جيعلها } ياسَني والقرآِن احلِكيم{: وقد مسعت من العرب من ينصبها فيقول. القراءة بوقف النون من يس

ولو . منها ما َسكَن الذى يلى آخر حروفهمتحركة كتحريك األدوات إذا سكن ما قبلَها؛ مثل لَْيَت َولعلّ ينصُب 
  .ُخفض كما ُخفض َجْيرِ ال أفعلُ ذلَك خُفضت ملكان الَياء الىت ىف َجْيرِ

  }َعلَى صَِراٍط مُّْسَتقِيمٍ { 
  

  }...َعلَى ِصَراٍط مُّْسَتقِيمٍ{: وقوله
ن الذين أُرِسلوا على صراطٍ إنك مل: ويكون. إنك لَِمن املرسلَني، إنك على صراٍط ُمستقيم: يكون خرياً بعد خرب

  .مستقيم على االستقامة
  
  }َتنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ { 
  

  }...َتنزِيلَ الَْعزِيزِ الرَّحِيمِ{: وقوله

وقرأ أهل احلجاز بالرفع، وعاصم واألعمش . َحقّاً إنك لَِمَن املرسلَني تنزيالً حَقّاً: القراءة بالنصب، على قولك
ذلك : ويكون رفعه على االستئَناف؛ كقولك. إنك لتنزيل العزيز الرحيم: ا َجَعلَها خرباً ثالثاًوَمن رفعَه. ينصباهنا

  .أى ذلَك بالغ} لَمْ َيلَْبثُوا إالَّ َساعةً ِمْن َنَهارٍ َبالَغٌ{تنزيل العزيز الرحيم؛ كما قال 
  

  )يس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  



  }آَبآُؤُهْم فَُهْم غَاِفلُونَ ِلتُنِذَر قَْوماً مَّآ أُنِذَر { 
  

  }...ِلُتنِذَر قَْوماً مَّآ أُنِذَر آَبآؤُُهْم{: وقوله
لتنذرهم مبا أنِذر آباؤهم، مث ُتلقى : ويقال. لتنذر قوماً مل ُينذَر آباؤهم أى مل تنذرهم وال أتاهم رسول قَبلك: يقال

  .}ةً ِمثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد وثَُموَدأْنذَرْتكُم صاِعقَ{ىف موضع نصبٍ كما قال ) ما(الَباء، فيكون 
  
  }إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَْعناقِهِْم أَغْالَالً فَهَِى إِلَى اَألذْقَاِن فَُهم مُّقَْمُحونَ { 
  

  }...إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَْعناِقهِمْ أَغْالَالً فَهَِى إِلَى اَألذْقَاِن{: وقوله
أن الُغلّ اليكون إالّ باليمني، والعنق، جاِمعاً لليمني، والُعنق، فيكِفى وذلك . فكىن عن هى، وهى لألَميان ومل تذُكر

فضمّ الَوَرثة إىل الوصّى ومل } فمْن َخاَف ِمْن ُموصٍ َجَنفاً أو إمثاً فأَصْلََح بَْيَنُهْم{ِذكر أحدمها ِمن َصاِحبه، كََما قَالَ 
  :قول الشاعرومثله . ُيذكروا؛ ألن الصلح إمنا يقع بني الَوصّى والَوَرثة

  أُريد اخلري أيُّهما يليىن* وما أدرى إذا ّميمت وجهاً 
  أم الشرّ الذى ال يأتليىن* أَأَخلري الذى أََنا أبتغيه 

إنا جعنا ىف أَْيماهنم (فكنىعن الشّر وإمنا ذكر اخلري َوحده، وذلَك أن الشرّ ُيذكر مع اخلري، وهى ىف قراءة عبداهللا 
كَفِت اَألميان من ذكر األعناق ىف حرف عبداهللا، وكَفَت األعناق من اَألميان ىف قراءة ف} أغالالً فهى إىل األذقان

إنا حبسناهم عن اإلنفاق ىف َسبيل : ومعناه. الغاّض بصره بعد رفع رأِسِه: واملُقَمح. والذَقَن أسْفل اللَّحيني. العامَّة
  .اهللا
  
  }لْفِهِْم َسّداً فَأغَْشْيَناُهْم فَُهْم الَ ُيْبصُِرونَ َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيدِيهِْم َسّداً وِمْن َخ{ 
  

  }...فَأغْشَْيَناُهْم{: وقوله
ونزلت هذه اآلية ىف قوم أرادوا قتل النىبّ صلى اهللا عليه وسلم من بىن خمزوم، فأَتوه . أى فألبسنا أبَصارهم ِغَشاوة

} فَأغَْشْيَناُهْم{فذلك قوله . صوته بالقرآن وال يرونه ىف ُمَصالَُّه ليال، فأعمى اهللا أبصارهم عنه، فجعلوا يْسمعونَ
  .أْعشيناهم عنه؛ ألن الَعْشو بالليل، إذا أمسيت وأنت ال ترى شيئا فهو الَعشْو. بالعني} فأْعَشيَْناُهْم{وتقرأ 

  
  )يس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ُمواْ َوآثَاَرُهْم وَكُلَّ شْيٍء أَْحَصْيَناُه ِفي إَِمامٍ مُّبِنيٍ إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي الَْمْوَتى َوَنكُْتُب َماَ قَدَّ{ 
  

  }...وََنكُْتُب َماَ قَدَّمُواْ{: وقوله
يَُنبَّأُ اإلْنسانُ َيْومَئٍذ بَِما {ا مثل قوله / وهو . وآثاُرُهم َما اْسُتّن به ِمن بعدهم. أّما ما قّدموا فما أسلفوا من أعماهلم

  .}قَدََّم َوأخََّر



. ملا وقع من الفعل على راجع ذكرها) كُلّ(القراء جمتمعون على نصب } َوكُلَّ شْيٍء أَْحَصيَْناُه ِفي إَِمامٍ مُّبِنيٍ{وقوله 
هل أحد : مبنزلة النكرة إذا صحبها اجلحد؛ فالعرب تقول) كُلّ(والرفع وجه جّيد؛ فد ِمسعُت ذلك من العرب؛ ألن 

  .ما من شىء إالّ قد أحصيَناه: يل، أال ترى أن َمْعَناهمِثْل هذا التأو) كلّ(ضربته، وىف 

  }إِذْ أَْرَسلَْنآ إِلَيْهُِم اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما فَعَزَّْزَنا بِثَاِلٍث فَقَالُواْ إِنَّآ إِلَْيكُْم مُّْرَسلُونَ { 
  

  }...إِلَيْهُِم اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما فََعزَّْزَنا بِثَاِلٍث{: وقوله
: }فَعَزَّزَْنا بِثَاِلٍث{وإمنا معىن قوله . وقد تراه ىف التنزيل كأنه بعدمها. قد كان أُرسل قبل االثنني فكُذَِّب والثالث

وكانُوا . شدّدنا أمرمها مبا علَّمهما األّول مشعون: والتعزيز يقول. فعزَّزَنا باألوَّل: بالثالث الذى قبلهَما؛ كقولك
ألنه قد ذركر ىف املرسلني، وإذا ذُكرت النكرة ىف شىٍء ) فَعزَّزنا بالثالث(راءة عبداهللا وهى ىف ق. أُرِسلُوا إىل أنطاكَية

. خفيفة) فَعَزْزنا(فأين الدرمهان؟ وقرأ عاصم : قد أعطيتك درمهني، فيقُول: مث أُعيدت خرَجت معرفةً كقولك للرجل
  .شدّدنا وشَددنا: وهو كقولك

  
  }لَِئن لَّْم َتنَتُهواْ لََنْرُجمَنَّكُْم َولََيَمسَّنَّكُْم مِّنَّا َعذَاٌب أَلِيٌم  قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرَْنا بِكُْم{ 
  

  }...لََنْرُجمَنَّكُْم{: وقوله
  .}َولَْوالَ َرهْطَُك لََرَجْمَناَك{وعاّمة ما كان ىف القرآن من الرجم فهو قتل، كقوله . لنقتلنكم: يريد
  

  )يس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }قَالُواْ طَاِئرُكُم مََّعكُمْ أَإِن ذُكِّْرُتم َبلْ أَنُتْم قَْوٌم مُّْسرِفُونَ { 
  

  }...طَاِئرُكُم مََّعكُْم{: وقوله
  .طريكم معكم: والعرب تقول. باأللف) طائركم(القراء جمتمعون على 

  ).إنْ(قراءة الَعامَّة باهلمز وكسر أَلف } أَئِِن ذُكِّرُْتم{: وقوله

َجَعله جزاء أُدِخل عليه ألف } أَِئن{وَمن كسر قال } أََأَنْ ذُكِّرمت{ -وكان من أْصحَاب عبداهللا  -زِين وقرأ أبو َر
. طائركم معكم حيثما كنتم: يريد} ذُِكرمت{و ) طائركم معكم أين ذُكِّْرمت(وقد ذُكر عن بعض القّراء . استفهام

وقد } ذكرمت{فينبغى له أن خيفّف } أَين{ومن َجَعلها . مهو ىف أعناقك: يقول. األعمال والرزق: والطائر َها هنا
  ).أين(وال أحفظ عنه } ذُكرمت{َخفّف أبو َجعفر املدىنّ 

  
  }إِنِّي آَمنُت بَِربِّكُْم فَاْسَمُعوِن { 
  

  }...إِنِّي آمَنُت بِرَبِّكُْم فَاْسَمُعوِن{: وقوله



  .يقوله حبِيب للرسل الثالثة. أى فاشهُدوا ىل بذلَك
  
  }َما غَفََر ِلي رَبِّي َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمكَْرِمَني بِ{ 
  

  }...بَِما غَفََر ِلي َربِّي{: وقوله
. كان صَواباً) أّى(ىف معىن ) َما(ولو َجعلت . ىف موضع مصدر) غفر(و ) ما(وتكون ) الذى(تكون ىف موضع ) َمبا(و 

. بُنقصان األلف} بَِم غَفََر ِلي َربِّي{: كان كذلك جلاز له فيه ولو. ليتهم َيعلمونَ بأّى شىء غَفَر ىل َربِّى: يكون املْعىن
  :وقد أمتَّها الشاعر وهى استفهام فقال} فَنَاِظَرةٌ بَِم يَْرجُِع املُْرَسلُون{قال : َسلْ َعمَّ شئت، وكما. كما تقول

  أهلَ اللواء فِفيما ُيكثَر القِيل* إنا قتلنا بقتالنا سََراَتكُمُ 
  

  )يس ( دة يف آيات سورة املعاين الوار
  
  }إِن كَاَنْت إِالَّ صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َخاِمُدونَ { 
  

  }...إِن كَاَنْت إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً{: وقوله
: والنصب إذا اضْمرت فيها؛ كما تقول. امساً) كانت(نصبتها القراء، إال أبا جعفر، فإنه رفعها، َعلَى أالّ ُيضِمر ىف 

فليس إالّ اُهللا الواحد القهّاُر والواحَد القهَّار، على هذا التفسري، ومسعت بعض العرب يقول لرجل يصفه اذهب 
) إالّ أنْ تكونَ ِتَجاَرةً حَاِضَرةً(وقد قرأت القراء . والرفع والنصب جَائزان. لو مل يكن إالّ ِظلُّه خلَابَّ ِظلُّه: باِخلّب

  .وهذا ِمن ذاَك. بالرفع والنصب

يقال َزقَيت . والَزقَْية والَزقْوة لغتان} إنْ كاَنْت إالَّ َزقْيَةً{وىف قراءة عبداهللا } إِن كَاَنْت إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً{: هوقول
  :وأنشدىن بعضهم وهو يذكر امرأة. َوَزقوت

  ولو َزقَوت كَُزقاء الدّيك* تلد غالماً َعارماً يؤذيِك 
  
  }َيأِْتيهِْم مِّن رَُّسولٍ إِالَّ كَانُواْ بِِه َيْسَتهْزِئُونَ  ياَحسَْرةً َعلَى الِْعبَاِد َما{ 
  

  }...ياَحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد{: وقوله
والعرب إذا . واهللا أعلم. واملعىن فىالعربّية واحد} يا حسرةَ العباد{وقرأ بعضهم . يا هلَا َحْسرةً على العباد: املْعَنى

فإذا أفردُوا . يا َرجال كرمياً أَقبِل، ويا راكباً على البعري أَقبل: قولوندعت نكرة موصولة بشىء آثرت النصب، ي
  :أنشدىن بَعضهم. ب ّمما ينصبون/ رفعوا أكثر 

  موطّأ األعقابِ َرْحَب الذراع* يا سّيدا ما أنت من َسّيدٍ 
  حنّار أُمَّات الرِّباع الرِّتَاع* قوَّال معروف وفّعاله 

  :وأنشدىن آخر. باخلفض) موطأ(بالرفع، وأنشدنيه الكسائّى ) أموطّ(أنشدنيه بعض بىن ُسلَيم 
  إذا ابتلَّ أطرافُ الرماح من الّدْعسِ* أال َيا قتيالً ما قتيلَ بىن ِحلْس 



  :قد قالت العرب. ولو رفعت النكرة املوصولة بالّصفة كان َصوَاباً
  *يا دار غّيرها البلى تغيريا * 

يا مهتمُّ : ومسعت من العرب. أَيا َمْجُنونُ َمْجُنونُ، إتباع: َسمعت أبا اجلراح يقول لرجلٍو. يأيَّتها الدار غيَّرَها: تريد
  .يأيّها املهتّم: بأمرنا ال هتتّم، يريدون

  
  }أَلَْم َيرَْواْ كَْم أَهْلَكَْنا قَْبلَُهْم مَِّن الْقُُروِن أَنَُّهْم إِلَيْهِْم الَ يَْرجُِعونَ { 
  

  }...كَْم أَْهلَكْنَا أَلَمْ َيَرْواْ{: وقوله

) أمل يروا َمن أهلكنا(وهى ىف قراءة عبداهللا } كَْم{على } َيَروْا{أحدمها أَن توقع : ىف موضع نصب من مكانني) كَْم(
وإذا . علمت كم ضربَت غالمك: كما تقول. وجتعله استفَهاماً) كم(على } اهلكنا{واآلخر أن توقع . فهذا وجه

ت وما اشُتّق منَها، أو العِلُْم وما اشتّق منه وما أشَبه معنَامهَا، َجاَز أن توقع َما بعدكم وأىّ كان قبل َمن وأّى وكم رَأْي
أال ترى أنك قد أبطلت العلم عن وقوعه على أّى، } ِلَنعْلََم أَىُّ اِحلْزَبْينِ أْحَصى{ومن وأشباهها َعلَيهَا، كَما قَالَ اهللا 

  .لو وقع عليَهافكذلك تنصُبها بفعل . ورفعت أّيا بأحصى
وقد كسرها احلسن البصرى، كأنه مل . أَمل يروا أهنم إليهم ال يرجعون: فُتحت ألفَها؛ ألن املعَْنى} أَنَُّهمْ إِلَْيهِْم{وقوله 

وإنْ شئت كسرهتا على االْسِتئنَاف وَجَعلت كم مَنصوَبةً بوقوع يروا ) أنّ(فلم يوقعَها َعلى ) كم(يوقع الرؤية َعلَى 
  .عليَها

  
  )يس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوإِن كُلٌّ لَّمَّا َجِميٌع لََّديَْنا ُمْحَضُرونَ { 
  

  }...َوإِن كُلٌّ لَّمَّا َجِميٌع{: وقوله
وهو الوجه؛ ألهنا . وقد خفّفها قوم كثري منهم من قرَّاء أهل املدينة وبلغىن أن علّياً خفَفها. شّددها األعمش وعاصم

ومل يثقّلها َمن ثقّلها إالَّ عن . وإن كلّ جلمع لدينا حمَضرونَ: قلت: ليَها الم تكون جََواباً إلنْ؛ كأنكأدخلت َع) ما(
  .وإن كل ِلَمن ما مجيع، مث ُحذفت إحدى امليَمات لكثرهتنَّ؛ كما قَالَ: فإن شئت أردت. َصوَاب

  وُعْجَنا صدوَر اخليل حنَو متيم* غداة طفَْت َعلْماِء بكُر بن وائل 

خاصة، فتكون ىف مذهبها مبنزلة إمنا إذا وضعتْ ىف ) إنْ(مع ) إالَّ(مبنزلة ) لَمَّا(والوجه اآلخر من التثقيل أَن جيَعلوا 
إمنا ) إالَّ(ونُرى أن قول العرب . استثناء وخرجتا من حّد اجلحد(معىن إالَّ، كأهنا لَْم ُضّمت إليها َما فصارا مجيعاً 

فصارا مجيعاً حرفاً واحداً وخرجا من حد اجلحد إذ مجعتا فصارا ) ال(داً وضّموا إليها مجعوا بني إن الىت تكون جح
وكان الكسائى . ، إمنا هى لو ضمت إليها ال فصارتا حرفا واحدا}لوال{: ومثل ذلك قوله. وكذلك ملّا. حرفا واحداً

  .ال أعرف جهة لَّما ىف التشديد ىف القراءة: ويقول. ينفى هذا القول
  



  }أْكُلُواْ ِمن ثََمرِِه َوَما َعِملَْتُه أَْيدِيهِْم أَفَالَ َيْشكُُرونَ ِلَي{ 
  

  }...ِلَيأْكُلُواْ ِمن ثََمرِِه َوَما َعِملَْت أَْيِديهِْم{: وقوله
لكَ وكلّ ذ. والعرب تضمر اهلاء ىف الذى وَمن َوَما، وتظهرها. وكلّ صََواب) وََما َعِملَْتُه أَْيِديهِْم(وىف قرءاة عبداهللا 

وإن شئت جعلتها . ليأكلوا مْن مثره وّمما عملت أيديهم: إن شئت ىف موضع خفضٍ) ما(} َوَما َعِملَْت{صواب 
أَفَالَ {أنا َجَعلنا هلم اجلنات والنخيل واألعناب ومل تعمله أيديهم : ويكون املْعىن. جحداً فلم جتعل هلا موضعاً

  .}َيْشكُُرونَ
  
  }ْسلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر فَإِذَا ُهم مُّظِْلُمونَ َوآَيةٌ لَُّهُم الْلَّْيلُ َن{ 
  

  }...َنْسلَُخ ِمْنُه النََّهاَر{: وقوله
وكذلك . نرمى بالنهار عنه فتأتى الظلمة: نسلخ عنه النهار: ؟ فإمنا معناه}َنْسلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر{: َما قوله: فإن قال قائل

أى خرج منها } آتَْيَناُه آيَاِتَنا فَاْنَسلََخ مِْنَها{: ّىب معروف، أال ترى قولهوهو عر. النهار ُيسلخ منه الليل فيأتى الضوء
  .وكَذلَك الليل والنهار. وتركها

  
  )يس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوالشَّْمُس َتجْرِي ِلُمْستَقَرٍّ لََّها ذَِلَك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ { 
  

  }...ْجرِي لُِمْسَتقَرٍّ لََّهاوَالشَّْمُس َت{: وقوله

فهما وجهان َحَسناِن، جعلَها أبداً } ال ُمْستَقَرٌّ هلا{أو } ال مستقّر هلَا{: من قال. املقدار املستقر: إىل مقدار جماريها
  .وأّما أن خيفض املستقرَّ فال أدرى ما هو. جاريةً

  
  }ُجوِن الْقَِدميِ َوالْقََمَر قَدَّرَْناُه َمَنازِلَ حَتَّى َعاَد كَالُعر{ 
  

  }...وَالْقََمَر قَدَّْرَناُه َمنَازِلَ{: وقوله
مث جعل الشمس والقمر ُمتَبعني لليل ومها ىف مذهبه } وآيةٌ لَُهُم اللَّْيلُ{الرفع فيه أعجب إىلّ من النصب، ألنه قال 

اهلاء من الشمس ىف املْعىن، ال أنه  فرّده على. وقدَّرَنا القمر منازل، كما فعلنا بالشمس: وَمن نصبَ أراد. آيات مثله
عبداهللا يقوم وَجاريَته يضرهبا، فاجلارية مردودة َعلَى الفعل ال : ومثله ىف الكالم. أوقع عليه ما أوقع َعلَى الشمس

  .َعلَى االمسن لذلَك نصبناَها؛ ألنَّ الواو الىت فيها للفْعل املتأّخر
الذى قد أتى عليه : والقدمي ىف هذا املوضع. َماريخ إىل النابت ىف النخلةوالعُْرجون ما بني الش} كَالُعرُجوِن{: وقوله
  .حول

  



  }الَ الشَّْمسُ َينبَِغي لََهآ أَن تْدرِكَ القََمَر َوالَ الْلَّْيلُ َسابُِق النََّهارِ َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ { 
  

  }...الَ الشَّْمُس يَنَبِغي لََهآ أَن تْدرَِك القََمَر{: وقوله
ال : ويقال. وال القمر له أن يطلُع هناراً، أى ال يكون له َضوء: تطلع ليال، وال أن يسبق الليل النهار، يقول: يقول

  .رفع} أَن تْدرَِك{وموضع . ينبغى للشمس أن تدرِك القمر فُتذِْهبَ ضوءه، وال أن يسبق الليلُ النهار فيظلمه
  

  )يس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }آَيةٌ لَُّهْم أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيَّتَُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحونِ َو{ 
  

  }...ذُرِّيََّتُهْم{: وقوله
هم أبناء } ذُرِّيََّتُهْم{: إمنا خياطب أهل مكَّة، فجَعل الذّرية الىت كانت مع نوح ألهل مكَّة؛ ألهنا أْصل هلم، فقال

  .الذُرِّيَّة
  
  }مِّثِْلِه َما َيْركَُبونَ َوَخلَقَْنا لَُهْم مِّن { 
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لفراء: كتاب  ل لقرآن    معاىن ا
لفراء: املؤلف  ا بن زياد  حيىي  بو زكريا   أ

  }...َوَخلَقَْنا لَُهْم مِّن مِّثِْلِه{: وقوله
وهى الزواريق وأشباهها ممَّا يركب . جعلنا هلم السُّفن ُمثّلت َعلى ذلَك املثال: يقول} َما َيْركَُبونَ{من مثل فُلْك نوح 

  .أمسْع أَحداً قرأ به: َمثَلَه كان َوْجهاً يريد من مثاله من: ولو قرأ قارئ. فيه الناس
  
  }َوإِن نََّشأْ ُنْغرِقُْهْم فَالَ َصرِيَخ لَُهْم َوالَ ُهمْ ُينقَذُونَ { 
  

  }...فَالَ صَرِيخَ لَُهْم{: وقوله
  .اإلغاثة: الصرِيخ

  
  )يس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }اً إِلَى ِحنيٍ إِالَّ َرْحَمةً مِّنَّا َوَمَتاع{ 
  

  }...إِالَّ َرْحَمةً مِّنَّا{: وقوله
  .بقاء إىل أَجلٍ، أى نرمحهم فنمّتعهم إىل حني: يقول} َوَمَتاعاً إِلَى ِحنيٍ{وقوله . إالَّ أن نفعل ذلك رمحة: يقولُ

  
َوَما تَأِْتيهِم مِّْن آَيٍة مِّْن آَياِت َربِّهِْم إِالَّ كَانُواْ َعْنَها * َحُمونَ َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّقُواْ َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُْم لََعلَّكُْم تُْر{ 

  }ُمْعرِِضَني 
  

  }...اتَّقُواْ َما َبْيَن أَْيدِيكُْم{: وقوله
  .من عذاب الدنيا ّمما ال تأمنونَ من عذاب ثَُمود وَمن مَضى} َوَما َخلْفَكُْم{من عذاب اآلخرة 

  }...واْ َعْنَها ُمعْرِِضَنيإِالَّ كَاُن{: وقوله
فلّما أن كانوا معرضني عن كلّ آية كفى جواُب واحدٍة من } َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّقُواْ{َجواب لآلية، وجواب لقوله 

  .اتقُوا أعرضوا، وإذا أَتتهم آية أعرضوا: وإذا قيل هلم: ثنتني، ألن املْعَنى
  
  }تَأُْخذُُهْم َوُهْم َيِخصُِّمونَ  َما َينظُُرونَ إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً{ 
  

  }...َوُهمْ َيِخصُِّمونَ{: وقوله



وَيجُوز نصب اخلاء؛ ألن . ينصب الَياء ويكسر اخلاء) َيِخصَُّمون(وقرأها عَاِصم ) خيِْصُمونَ(قرأَها حيىي بن وثّابٍ 
يشّددون } َيْخّصمونَ{أْهل احلجاز  وقرأَها. والكسر أكثر وأجود. التاء كانت تكون منصوبة فنقل إعْرابُها إىل اخلاء

وأما معىن َيْحىي بن وثّابٍ . فهذه حّجة ملن يشدد) َيخَْتِصمونَ(وهى ىف قراءة أَُبّى بن كعب . وجيمعون بني ساكنني
وهم ىف : وهم خيصمونَ: وهم يتكلّمون ويكون َعلى وجٍه آخر: فيكون َعلى َمْعىن َيفَعلونَ من اخلُصومة كأنه قال

وهم عند أنفسهم َيغلبون من : وهو وجه حسن أى تأخذهم السَّاعة ألن املعىن. ِصُمونَ من وعدهم الساعةأنفسهم خي
  .أن الساعة آتية: قال هلم

  )يس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَالَ َيْسَتِطيُعونَ تَْوِصَيةً َوالَ إِلَى أَْهِلهِمْ َيْرجُِعونَ { 
  

  }...تَْوِصَيةً فَالَ َيْستَِطيُعونَ{: وقوله
. أى اليَْرجعونَ إىل أْهلهم قوالً} َوالَ إِلَى أَْهِلهِْم َيْرجُِعونَ{. ب بعضهم أن يوصى إىل بعضٍ/ ال يستطيُع : يقول
  .ال يستطيُعون الرجوع إىل أهليهم من األسواق: ال يرجعون: ويقال

  
  }َوَعَد الرَّْحمانُ َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ  قَالُواْ ياَوْيلََنا َمن َبعَثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا َهذَا َما{ 
  

  }...َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا{: وقوله
و ) هذا(فـ } َهذَا َما َوَعَد الرَّْحمانُ َوَصَدقَ الْمُْرَسلُونَ{: مث قالت املَالئكة هلم. إن الكالم انقطع عند املَْرقد: يقال

من نعت املرقد ) هذا(فيكون } َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَدَِنا َهذَا{ويكون . نهذا وعد الرمح: ىف موضع َرفعٍ كأنك قلت) ما(
والَبْعث } َمْن أََهبَّنا من مرقدنا َهذا{وىف قراءة َعْبداهللا بن مسعود . َبعثكم َوْعدُ الرمحن. ىف موضع َرفعٍ) َما(خفضاً و 

  .ارهابعثت ناقىت فانبعثت إذا أَث: ىف َهذَا املوضع كاالستيقاظ؛ تقول
  
  }إِنَّ أَْصَحابَ الَْجنَِّة الَيْوَم ِفي شُُغلٍ فَاِكُهونَ { 
  

  }...فَاِكُهونَ{: وقوله

  .باَأللف) فاكهَني(وهى مبنزلة َحِذرون وحاذرونَ وهى ىف قراء عبداهللا } فِكهونَ{وتقرأ . باأللف
  

  )يس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َعلَى اَألَرآِئِك مُتَِّكئُونَ  ُهْم وَأَْزوَاُجُهْم ِفي ِظالَلٍ{ 
  

  }...َعلَى اَألرَآِئِك ُمتَِّكئُونَ{: وقوله
  .ألهنا منتهى اخلرب. وىف قَراءتنا رفع. منصوباً َعلى القطع} َعلى األرائك متِكئَني{َو 



ة َوُحلَل فإذا كثرْت ُخلَّ: وهى مجع لظُلّة كما تقول} ِظالَالً{ويكون أيضاً . أراد مجع ظُلُة وظُلَل} ِفي ظُلَلٍٍ{وقوله 
  .فهى مجع ظلّ} ِفي ِظالَلٍ{: ومن قال. واِجلالَل والِقالَل. فهى اِحلالل

  
  }َسالٌَم قَْوالً مِّن رَّبٍّ رَِّحيمٍ { 
  

  }...َسالٌَم قَْوالً{: وقوله
م خالص، أى هو هلم ذلَك هلم سالم قوال، أى هلم ما يدَّعون ُمَسلّ: فمن رفع قال} َسالَماً قْوالً{وىف قراءة عبداهللا 

وَنْصب القول إن . وُرفع َعلى االستئناف يريد ذلَك هلم َسالم. خالص} لَُهْم َما َيدَُّعونَ{خالص، جيعله َخرباً لقوله 
] قوالً[} هلم ما يدعون{وإن شئت َجعلته نصباً من وقوله . شئت َعلى أن خيرج من السَّالَم كأنك قلت قاله قوالً

  .ِعَدة من اهللا: كقولك
  
  }الَْيْوَم َنْخِتُم َعلَى أَفَْواِههِْم وَُتكَلُِّمَنآ أَْيِديهِْم َوَتشَْهُد أَْرُجلُُهْم بَِما كَانُواْ َيكِْسُبونَ { 
  

  }...الَْيْوَم َنخِْتُم َعلَى أَفَْواهِهِْم َوُتكَلِّمَُنآ أَْيِديهِْم{: وقوله
وَكَذِِلَك {والواو ىف َهذا املوضع مبنزلة قوله . أفواههم لتكلمناخنتم على : كأنه قال) ولُِتكَلّمَنا(وىف قراءة عبداهللا 

  .}ُنرِى إبراهيَم َملَكُوَت الَسَمواِت واَألْرضِ َولَِيكُون
  

  )يس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوَمن نَُّعمِّْرُه نَُنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَالَ َيْعِقلُونَ { 
  

  }...َخلْقُِنَنكِّْسُه ِفي الْ{: وقوله
  .بالتخفيف وفتح النون) نَْنكُْسُه(بالتشديد وقرأ احلسن وأهل املدينة ) ننكِّْسه(قَرأ عاِصم واألعمش ومحزة 

  }َوذَلَّلَْناَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوبُُهْم َوِمْنَها َيأْكُلُونَ { 
  

  }...فَِمْنَها َركُوبُُهْم{: وقوله
ولو قرأ ) فَِمْنها َركُوبَُتهم(ويقّوى ذلك أن َعائشة قرأت . فمنها ما يركبون: ملعىناجتمع القراء َعلى فتح الرَّاء ألن ا

  .منها أكلهم وشرهبم وُركوهبم كان وجهاً: كما تقول) فمنها ُركوهبم: (قارئ
  
  }الَِّذي جََعلَ لَكُم مَِّن الشََّجرِ اَألْخَضرِ نَاراً فَإِذَآ أَنُتم مِّْنه ُتوِقُدونَ { 
  

  }...َن الشََّجرِ اَألْخَضرِمِّ{: وقوله
والشجر . والَرفْرف ذكر مثل الشجر. أخضر: ومل يقل} ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ{وقد قال اهللا . اخلُْضر: ومل يقل



هذا : أشّد اجتَماعاً وأشبه بالواِحد من الرفرف؛ أال ترى اجتَماعه كاجتَماع الُعْشب واحلََصى والتمر، وأنت تقول
ومثله احلنطة السمراء، وهى واحدة ىف . أبيض وَحصىً أسود، ألنّ مجعه أكثر ىف الكالم ِمن انفراِد واِحدهَحصًى 
ولو قيل حنظة ُسمر كان صواباً ولو قيل الشجر اخلُْضر كان صوابا كما قيل احلنطنة السمراء وقد قال . لفظ مجع
  :اآلخر

  *هبرجاب ما دام األراك به ُخضْراً * 
آلِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ فََماِلئُونَ {قال اهللا . والشجر يؤنَّث ويذكر. وكلّ صََواب. أخضر: ومل َيقل ُخْضراً: فقال

  .فذكّر} فَإِذَآ أَنُتم مِّْنه ُتوِقُدونَ{وقال . فيَها: فذكَّر ومل يقل} َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ{وقال . فأنَّث} ِمْنَها الُبطُون
  

  لواردة يف آيات املعاين ا

  )الصافات ( سورة 

  
  }َوالصَّافَّاِت َصفَّا { 
  

  }...َوالصَّافَّاِت{:وقوله
وكذلك } َوالصَّافَّاتِ َصفَّا{َوكَانَ ابن مسعوٍد ُيدغم . ألنه قََسٌم} التالياِت{ومن } الصافات{ختفض التاء من 

  .قراءة بنيت َعلَى التفصيل والبيانيدغم التاء منهن والتبيان أجود؛ ألن ال} والزاجرات} {والتاليات{
  .املالِئكة -فيما ذكروا  -وهذه األحرف 

  
  }إِنَّا زَيَّنَّا السََّمآَء الدُّْنَيا بِزِيَنٍة الْكََواِكبِ { 

  }...إنَّا َزيَّنَّا السََّمآَء الدُّنَْيا بِزِيَنٍة الْكََواِكبِ{: قوله
وحّدثىن : قال. حدّثنا أبوالعباس، قال حدثنا حممد قال حّدثنا الفراء. وهى قراءة الَعاّمة. تضاف الزينة إىل الكواكب

خيفض الكواكب بالتكرير ) بِزَِيَنٍة الكََواكبِ(قيس وأبو معاوية عن األعمش عن أىب الضحى عن مسروق أنه قرأ 
ولو َنصبت . رّد نِكرة على معرفٍةف} لََنْسفَعاً بِالنَاِصيةِ نَاِصَيٍة كاِذَبةٍ َخاِطئٍة{فَيُرّد معرفة َعلى نكرة، كما قال 

زيَّناَها : تريد} الكواكب{ولو رفعت . بَِتْزييننا الكواكَب: تريد. إذا َنوَّنت ىف الزينة كان وجهاً َصواباً} الكواكب{
  .بتزيينها الكواكُب جتعل الكواكب هى الىت زيَّنت الّسَماء

  
  }ُدُحوراً َولَُهْم َعذاٌب وَاِصٌب * فُونَ ِمن كُلِّ جَانِبٍ الَّ َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْمِإل اَألْعلَى َوُيقْذَ{ 
  

  }...الَّ َيسَّمَُّعونَ{: وقوله
: وكذلك قرأَها ابن عباس؛ وقال} َيْسَمُعونَ{وقرأَها الناُس . قرأَها أْصحاب عبداهللا بالتَّشديد َعلى َمعىن يَتسمّعونَ

  .}َيتَسمَُّعون وال َيْسَمُعون{هم 



صلح ذلَك، كما ) أَنْ) (ال(لو كان ىف موضع } كَذَلَك َسلَكَْناُه ىفِ قُلُوبِ املُْجرِِمَني الَ ُيؤِمُنون بِِه{كقوله ) ال(َوَمْعىن 
َعلى هذا املعَْنى ) ال(ويصلح ىف } َوأَلْقَى ِفى اَألْرضِ َروَاِسىَ أن متِيَد بكم{وكََما قَالَ} ُيَبيُِّن اُهللا لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا{قال 
  :وأنشدىن بعض بىن ُعقَيلٍ. ربطت الفرَس ال ينفلْت، وأوثقُت عبدى ال يفرِْر: العرب تقول. اجلزم

  مساكتةً ال َيقْرِِف الشرَّ قَارُف* َوحّتى َرأينا أحَسَن الُودِّ بيَنَنا 
  .وبذلَك َجاء القرآن. ال َيقْرُف الّشر والرفع لغة أهل احلجاز: وبعضهم يقول

  })-...(ُدُحوراً ِمن كُلِّ جَانِبٍ{: وقوله

ومن فتحها . َدحرته ُدُحوراً: فمَن ضمَّها َجَعلها مصدراً؛ كقولك. وَنَصبها أبو عبدالرمحن الُسلَِمّى. بضّم الدال
َولسُت أشتهيها؛ ألهنا لو ُوجِّهت َعلى ذلَك على صحٍَّة لكانت . يقذفون بداحرٍ ومبا َيْدحُر: َجَعلها امساً؛ كأنه قالَ

  :وهَو جائزِ؛ قال الشاعر. يُقذفون باحلجارة، وال تقول يُقذفونَ احلجارةَ: ا تقولكم: فيها الَباء
  وتُرخصه إذا نِضَج القدوُر* ُنَغاىل اللحم لألضياِف نِيئاً 

  .نغاىل باللحم: والكالم
  .دائم خالٌص} َولَُه الدِّيُن َواِصباً} {َعذاٌب وَاِصٌب{: وقوله

  
  )صافات ال( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فَاْسَتفِْتهِْم أَُهْم أََشدُّ َخلْقاً أَم مَّْن َخلَقَْنآ إِنَّا َخلَقَْناُهم مِّن ِطنيٍ الَّزِبٍ { 
  
  }...مِّن ِطنيٍ الَّزِبٍ{: قوله

  :أنشدىن بعضهم. طني التب: وقيس تقول. الالصق: الالزب
  ف التبوغَثٌْى مع اإلشراق ىف اجلَْو* ُصدَاٌع وتَْوصيم العظام وفَْترة 

  .ليس هذا بضربِة الزب والزم، يبدلون الباء ميماً؛ لتقارب املخرج: والعرب تقول
  
  }َبلْ َعجِْبَت وََيْسَخُرونَ { 
  

  }...َبلْ َعجِْبَت َوَيْسَخُرونَ{: وقوله
حّدثنا أبو . قرأها الناس بنصب التاء وَرفْعها والرفع أحّب إىلَّ ألهنا قراءة َعلىٍّ وابن مسعوٍد وعبداهللا بن عبّاسٍ

قرأت : قال شقيق: حدَّثىن مِْنَدل بن َعلّى الَعنَزّى عن األعمش قال: العباس قال َحدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال
فذكرت ذلكَ : قال. إن اهللا ال يَْعجب مْن شىٍء، إهنا يَعجب َمن ال يعلم: فقال) َبلْ عجبُت وَيْسَخُرَون(عند ُشرَْيحٍ 

  ).بل عجبُت وَيْسَخُرونَ(قرأََها . إن ُشرحياً شاعر يعُجبُه ِعلمه، وعبداهللا أعلم بذلَك منه: قالإلبراهيم الَنخَعّى ف

فَيْسَخُرونَ {والعجب ب وإن أُسند إىل اهللا فليَس َمعَْناه من اهللا كمعَناه ِمَن العباد، أال ترى أَنه قال : قال أبو زكريّا
ليَس ذلك } {اُهللا َيْسَتْهزِئُ بِهِْم{وكذلك قوله } مَن العَباد{من اهللا كمعناه  وليَس الُسْخرِّى} منهْم َسِخر اُهللا ِمنُْهْم

بل عجبَت يا حممد : شَُريح، وإن كان جَائِزاً ألنّ املفسريَن قالوا) لكسر قول(ففى ذَابيان } ِمَن اهللا كمعَناه من العباد



  .فهذا وجهُ النصب. وَيسخرونَ هم
  
  }تَأُْتونََنا َعنِ الَْيِمنيِ  قَالُواْ إِنَّكُْم كُنُتْم{ 
  

  }...كُنُتْم تَأُْتوَنَنا َعنِ الَْيِمنيِ{: وقوله
فَرَاغَ {وكذلك قوله . القدرة والقّوة: واليمني. كنتم تأتوننا من ِقَبل الدِّين، أى تأْتوننا ختدعوننا بأقوى الوجوه: َيقُول

  .أى بالقّوة والقدرة} َعلَْيهِْم ضَْرباً بِالَيميِن
  :الشاعر وقال

  تلقَّاَها َعرَابةُ باليمنيِ* إذا َما غاية ُرِفعت جملدٍ 
َوتَاِهللا ألكِيَدنَّ {ضرهبم بيمينه الىت قاهلا : يقول} فَرَاغَ َعليهِمْ َضْرباً بِاليمنيِ{وقد َجاء ىف قوله . بالقُدرة والقوَّة

  .}أْصَناَمكُْم
  

  )الصافات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }يَها غَْولٌ َوالَ ُهْم َعنَْها ُينَزفُونَ الَ ِف{ 
  

  }...الَ ِفيَها غَْولٌ{: وقوله
. فإذا ُحلْت بَني ال وبنيَ الغول بالمٍ أو بغريَها من الصفات مل يكن إال الرفع. ال غَْولَ فيها كان رفعاً ونصباً: لو قلت

  .ليَس فيها ِغيلة َوغَاِئلة وغُول وغَْول: والغَْول يقول
قد أْنزف الرجلُ : يقال. وله معنيان) يُْنزِفُون(وأْصحَاب َعْبِداهللا يقرءونَ } ُيْنَزفُون{و } الَ ُهْم َعْنَها ُينَزفُونََو{: وقوله

ال تذهب تقوهلم وهو من ُنزِف : يقال} يُْنَزفونَ{ومن قال . فهذان وجهان. وأَْنَزف إذا ذهَب عقله. إذا فنِيت َخمُرُه
  .الرجلُ فهو َمْنزوف

  
  }الَ َهلْ أَنُتْم مُّطَِّلُعونَ قَ{ 
  

  }...َهلْ أَنُتْم مُّطَِّلُعونَ{: وقوله

. هذا رجل ِمْن أِهل اجلّنة، قد كان له أخ من أْهل الكفرِ، فأحبَّ أن يَرى َمكانة فَيأذَنَ اهللا له، فيطّلع ىف النار وخياطبه
لَكُنُت ِمَن {، ولوال رمحة رىب )إنْ ِكْدت لَُتغْوِين( وىف قراءة َعبداهللا} تَاللِّه إنْ ِكْدتَ لَُترِْدين{فإذا رآه قال 
  .وهذا مْن قول اهللا} ِلمثْلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَعاِملُونَ{يقول اهللا . أى معك ىف النار ُمْحَضرا} املُْحَضرِيَن

نَّ العرب ال ختتار على اإلضافة إذا وهو شاذّ؛ أل. فكسر النون} قَالَ َهلْ أَْنُتْم ُمطِْلُعوِن فأُطِْلَع{وقد قرأ بعض القُّراء 
أنتما : ويقولون لالثنني. أنت ضارىب: فمن ذلَك أن يقولوا. أسندوا فاعالً جمموعاً أو موّحداً إىل اسم مكّنى عنه

وإّنما تكون َهذه . َضاربوَنىن: أنتما ضاربانىنِ وال للجميع: أنتم ضارِبِىَّ، وال يقولوا لالثنني: ضارباَى، وللجميع
أنتَ ضارُبىن، :ورمبا غِلط الشاعر فيذهب إىل املعىن، فيقول). ضربوىن ويضربىن وضربىن(ن ىف فعل ويفعل، مثل النو



  .َهل تضربىن، فيكون ذلك َعلى غري صحَّة: يتوّهم أنه أراد
  :قال الشاعر

  َولَمَّا َتقَسَّْمىن النِّبَاُر الكوانُِس* هل اهللا من َسْرو الَعالَة ُمرِحيُنِى 
  :َوقَالَ آخر. دابَّة تشبه القُرَاد: رالنِّْب

  أمسلُِمىن إىل قَومٍ َشرَاحِ* وما أدرى وظنَّى كلُّ ظنٍّ 
  :وقال آخر. وهو َوجه الكالم. أمسلِمّى: شراحيل ومل يقل: ا يريد

  إذا ما َخُشوا من حمَدث األمر ُمْعظَما* هم القاِئلُون اخلَري والفاعلوَنه 
  .لكالموهو وجه ا. الفاعلوه: ومل يقل

فلذلَك اسْتحبُّوا اإلَضافة . فيِصري احلرفان كاحلرف الواحد. وإمنا اختاروا اإلَضافة ىف االسم املكّنى ألَنُه خيلتط َمبا قبله
مها ضارباِن زيداً، وضارَبا زيٍد؛ ألن زيدا ىف ظهوره ال خيتلط َمبا قبله؛ ألنه ليَس حبرٍف َواِحٍد : ىف املكّنى، وقالوا
  .واملكّنى حرف

َهل أنتم ُمطِْلعوِن : ويكون. دَعا فأجيب َيا هذا: فإنه يكون َعلى جهة فُِعل ذلكَ به، كََما تقول} فأُطِْلَع{فأّما قوله 
  .فأَطَِّلَع أنا فَيكون منصوباً جبوابِ الفاء

  
  }إِنََّها َشَجَرةٌ َتخُْرُج ِفي أَْصلِ الَْجحِيمِ { 
  

  }...َشجََرةٌ َتْخُرُج{: وقوله
  ).شجرة نابتة ىف أْصل اجلحيم(ءة عبداهللا وهى ىف قرا

  
  )الصافات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }طَلُْعَها كَأَنَُّه ُرءُوُس الشََّياِطنيِ { 
  

  }...كَأَنَُّه ُرُءوسُ الشََّياِطنيِ{: وقوله
ألهنا موصوفه بالقبح، وإن كانت أحدها أن تشبِّه طَلْعها ىف قبحه برءوس الشيَاطني؛ . فإن فيه ىف العربيَّة ثالثة أوجه

وهو َحّية . واآلخر أن العرب تسّمى بعض احلّيات شيطاناً. كأّنه شيطان إذا استقبحته: وأنت قائل للرجل. ال ُترى
  .ذو ُعْرف

  :قال الشاعر، وهو يذّم امرأة له
  كِمثْل شيطاِن احلََماط أعرف* عنجرد حتلف حني أحلف 

  .واألوجه الثالثة يذهب إىل معًىن وَاِحدٍ ىف القبحِ. س الشياطنيإنه نبت قبيح يسّمى برءو: ويقال
  
  }ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لَشَْوباً ِمْن َحِميمٍ { 
  



  }...لََشوْباً{: وقوله
  .شاب الرجل طَعامه يشوُبه َشوْباً: اخلَلْط يقال

  
  }فَُهْم َعلَى آثَارِِهْم يُْهَرُعونَ { 
  

  }...رِِهمْ ُيْهَرُعونَفَُهْم َعلَى آثَا{: وقوله
  ).ويقال قد أُهْرِع إهراعاً(اإلسَْراع فيه، شبيه بالرِّعدة : واإلهراع. أى يسرعونَ بسريهم

  
  )الصافات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي اآلخِرِيَن { 
  

  }...وََتَركَْنا َعلَْيِه ِفي اآلِخرِيَن{: وقوله

أى تركنا عليه هذه } َترَكَْنا َعلَْيِه ِفى اآلِخرِيَن َسالٌَم َعلى ُنوحٍ{: ويقال) له ثناًء َحسَناً ىف اآلخريَن أبقيَنا: يقول(
. فيكون ىف اجلملة ىف معىن نصبٍ ترفعها بالكالم} احلمدُ هللا ربّ العاملني{قرأت من القرآن : الكلمة؛ كما تقول

  .تركنا عليه َسالماً كان صََواباً: ولو كان. ىف تأويل َنْصبٍ ترفعه بَِعلَى، وهو) َسالم َعلى نوحٍ(كذلك 
  
  }َوإِنَّ ِمن ِشيَعِتِه ِإلبَْراِهيمَ { 
  

  }...َوإِنَّ ِمن ِشيَعِتِه إلِْبَراهِيَم{: وقوله
ن على ِدينه ومنهاجه، فهو من شيعِتِه، وإن كا: يقول. إن ِمن شيعة ُمَحمٍَّد إلبراهيمَ َصلى اهللا عليه وسلم: يقول

فجعلها ذّريَّتهم وقد } هو منهم{أى ذُرِّيَّة من } وَآَيةٌ لَُهْم أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيَّتَُهْم{وهذا مِثْل قوله . إبرهيم سَابقاً له
  .سبقتهم

  
  }فَقَالَ إِنِّي َسقِيٌم { 
  

  }...إِنِّي َسِقيٌم{: وقوله
كلّ من كان ىف عنقه املوت فهو َسقيم، وإن مل يكن  إهنا كلمة فيَها ِمعراض، أى إنه: َويقال. أى مطعون من الطاعون
حدَّثنا أبو الَعبَّاس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدثىن حيىي بن . وهو وجه حسن. به حني قاهلا سُقْم ظاهر

ن أَُبىّ بن كعب املهلّب أبوكَُدينة عن احلََسن ابن ُعَمارة ب عن اِملنهال بن عمرو عن َسعيد بن ُجَبريٍ عن ابن عّباس ع
إنّ ىف {: مل ينس ولكنها من معاريض الكالم وقد قال ُعَمر ىف قوله: قال} ال ُتؤَاِخذْنِى بَِما َنِسيُت{األنصارّى ىف قوله 

  .}َمَعاريض الكالم لََما ُيغنينا عن الكذب
  )الصافات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  
  } فَرَاغَ َعلَْيهِْم َضْرباً بِالَْيِمنيِ{ 
  

  }...فَرَاغَ َعلَْيهِمْ ضَْرباً بِالَْيِمنيِ{: وقوله
وكأنّ الروغ ) فَراغَ َعليهم َصفْقا باليمني(وىف قراءة عبداهللا . أى مال عليهم ضرباً، واغتنم َخلوهتم من أهل دينهم

  .ها هنا أّنه اعتلّ َرْوغاً ليفعل بآهلتهم ما فعل
  
  }فَأَقَْبلُواْ إِلَْيهِ َيزِفُّونَ { 

  }...فَأَقَْبلُواْ إِلَْيِه َيزِفُّونَ{: ولهوق
ولعلّ قراءة األعمش . جاءنا َيزِّف: تقول للرجل: ومل نسمعَها إالّ َزفَفْت. كأهنا من أَزففت} ُيزِفُّونَ{قرأَها األعمش 
أَى } ونُيزِفّ{اذهب عّنا فيكون : قد أطرْدت الرجل أى، صّيرته طريداً، وطََردته إذا أنت قلت له: من قول العرب

هو حمموٌد إذا أظهرَت : َجاءوا َعلى هذه اهليئة مبنزلة املزفوفة على هذه احلَال فتدخل األلف؛ كما تقول للرجل
  :قال وأنشدىن املفّضل. محده، وهو ُمْحَمد إذا رأيَت أَمره إىل احلمد ومل تنُشر محده

  هَرَافأَْمَسى ُحَصني قد أَذَلّ وأَقْ* متنَّى ُحَصني أن يسود جِذَاَعه 
بفتح الَياء وكسر الزاى وقد قرأ بعض } َيزِفُّونَ{وقرأ الناس بعُد . أَقَْهَر أى صَار إىل حَالِ القهر وإمنا هو قُهَِر: فقال

ال أعرفها أيضاً إالّ أَن : وقال الفراء. بالتخفيف كأهنا من َوَزف َيزف وزعم الكسَائى أَنه ال يعرفها} َيزِفونَ{القراء 
  .ينَاتكون مل تقع إل

  
  }َربِّ َهبْ ِلي ِمَن الصَّاِلِحنيَ { 
  

  }...َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحَني{: وقوله
وَكَانُوا {ْجيتزأ بِمن عن املضمر؛ كما قال اهللا : اْدنُ فأِصْب من الطعام، وهو كثري: َصاحلاً، فهذا مبنزلة قوله: ومل يقل

  .نزاهديَن من الزاهدي: ومل يقل} ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن
  

  )الصافات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فََبشَّْرَناُه بُِغالَمٍ َحِليمٍ { 
  

  }...بُِغالَمٍ َحلِيمٍ{: وقوله
  .ىف كَِبره: يريد
  
ياأََبِت افَْعلْ َما ُتؤَمُر َسَتجِدُنِي  فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السَّْعَي قَالَ ياُبَنيَّ إِنِّي أََرى ِفي الَْمَنامِ أَنِّي أَذَْبُحَك فَانظُْر َماذَا َتَرى قَالَ{ 

  }إِن َشآَء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن 



  
  }...فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السَّْعَي{: وقوله

} ُترِى{وُتقرأ } فَانظُْر َماذَا َتَرى{وكان إْسَماعيل يومئٍذ ابن ثالث عشرة . أطاق أن يعينه على عمله َوَسْعيه: يقول
فَاْنظُْر ماذَا (عبّاس قال حدَّثنا حممد قال حدثنا الفراء قال َحدَّثىن ْهشَيم عن ُمغرية عن إبراهيم أنه قرأ َحّدثَنا أبو ال

وأنّ حيىي ) َتَرى(وحدَّثىن حفص بن ِغَياث عن األعمش عن عَمارة بن عمري عن األسود أنه قَرأها : قال الفراء) ُترِى
إىل عبداهللا بْن َمسعود قال الفراء، وحدثىن قيس عن مغرية عن ابراهيم قال  )ُترِى(وقد ُرفع ) تُرِى(بن وثّابٍ قرأَها 

أنه مل يسَتشرهُ ىف أمر اهللا،  -واهللا أْعلم  -وأرى : َتأمر قال أبو زكريا: }َماذَا تََرى{تشري، َو ): فاْنظُْر َماذا ُترِى(
وقد يكون أنْ يطلع } إِن َشآَء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَنسََتجُِدنِي {فانظر ما ترِيىن من صربك أو َجزعك، فقال: َولكنه قَالَ

  .ابَنه َعلى َما أمر به لينظر َما رأيه وهو َماضٍ َعلى َما أُمر به
  
  }فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ { 
  

  }...فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ{: وقوله
إذا أصابتك ُمصيبةٌ : يقول َسلَّما من التسليم، كما تقول) سلََّما(ىف قراءة عبداهللا أْسلَما أى فَوََّضا وأطاَعا و: يقول

  .فَسلِّم ألمر اهللا أى فاْرَض به
كان وجهاً جّيدا وىف ) به(ولو كانت . افعلِ األمرَ الذى تؤمره: كأنه أراد) به(ومل يقل } افَْعلْ َما ُتْؤمَُر{وقد قال 

  .}فَلَّما أْسلَما؟{ويقال أين جواب قوله ). ملََنامِ افعلْ ما أُِمْرت بهإىن أَرى ىفِ ا(قراءة عبداهللا 
َحتَّى {فمن ذلَك قوله اهللا . وُتلْقَيها} وَحّتى إذا{والعرب ا تدخل الواو ىف جواب فَلَّما } َوَناَدْيَناُه{َوَجواهبا ىف قوله 
فَلَمَّا َجهَّزَُهْم َجبَهازِِهْم وجََعل (وىف قراءة عبداهللا . وكلّ َصوَاٌب} َوفُِتَحْت{وىف موضع آخر } إذَا جاُءوَها فُِتَحْت

  .وىف قراءِتَنا بغري واو وقد فسرناه ىف األنبَياء} السِّقَايَةَ
  

  )الصافات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوفََديَْناُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ { 
  

  }...َوفََدْيَناهُ بِِذْبحٍ َعظِيمٍ{: وقوله
وقال جماهد . إنه رََعى ىف اجلنة أربعني خريفاً فأَعِظْم به: ويقال. لكبش وكلّ ما أعددته للذَْبح فهو ذِْبحوالذِّْبح ا

  .متقبَّل} عظيمٍ{
  
  }َوَنَصْرَناُهْم فَكَاُنواْ ُهمُ الْغَاِلبَِني { 
  

  }...وََنصَْرَناُهْم فَكَانُواْ ُهُم الَْغاِلبَني{: وقوله
النىبِّ واألمري وشبهه إىل : أن ُيذَهب بالرئيس: عد ذلكَ اثنني وهذا من سعة العربيَّةفجعلَها كاجلمع، مث ذكرمها ب



وىف موضع } َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْونَ وَملَِئهِْم{ومثله . اجلمع؛ جلنوده وأتَباعه، وإىل التوحيد؛ ألنه واحد ىف األصل
ُيذهب بالواِحِد إىل اجلمع؛ أىل ترى أَنك ختاطب الرجل  ورّبما ذهبت العرب باالثنني إىل اجلمع؛ كما} َوَملَئِِه{آخر 
كذا وكذا وهو يريد : حنن نقول: َما أحسنتم وال أمجلتم، وأنت تريده بعينه، ويقول الرجل للفُْتيا ُيفىت هبا: فتقول
: اد ذكرَهما بالتثنية إذْ قالمث أع} وََهلْ أََتاَك َنَبأُ اخلَْصمِ إذ َتسوَُّروا اِملحَْراَب{ومثل ذلَك قوله ىف سورة ص . نفسه

  .}َخْصَماِن َبَغى َبْعضَُنا َعلى َبْعضٍ{
  
  }َوإِنَّ إِلْيَاَس لَِمَن الْمُْرَسِلَني { 
  

  }...َوإِنَّ إِلَْياسَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني{: وقوله
لف والالم منه، ولو جعلته إمساعيل وإسحَاق واأل: ذُكر أنه نىبٌّ، وأنّ َهذَا االسمَ اسم من أَمساء العربانّية؛ كقوهلم
  .عربّياً من األلْيَس فتجعله إفعاالً مثل اإلخراج واإلدخالِ لَجَرى

  
  )الصافات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }أََتْدُعونَ بَْعالً َوَتذَُرونَ أَْحَسَن الَْخاِلِقَني { 
  

  }...أََتْدُعونَ بَْعالً{: وقوله

أتدعونَ بَعالً رّباً : ويقال. أى هذا الصَّنم رّباً} أََتْدُعونَ بَْعالً{مَّى بعالً، فَقَال ذكروا أَنه كان صنماً من ذهب ُيس
هذا قول اهللا : فقال ابن عباسٍ. أنا بعلها: وذُكر عن ابن عبّاسٍ أن ضالٍّة أُْنِشدت، فجاء صَاحبها فقال. سَوى اهللا

  .أى رّباً} أََتْدُعونَ بَْعالً{
  
  }َربَّ آبَآِئكُُم األَوَِّلَني اللََّه َربَّكُْم َو{ 
  

  }...اللََّه رَبَّكُْم َوَربَّ آَبآِئكُُم اَألوَّلَِني{: وقوله
  .قرأها بالنَّصب الربيع بن َخْيثم. تقرأ نصباً ورفعاً

  
  }َسالٌَم َعلَى إِلْ يَاِسَني { 
  

  }...َسالٌَم َعلَى إِلْ َياسَِني{: وقوله
. ميكالُ وميكاِئيل وميكائل وميكائنيُ بالنون: تقول. ء قد يفعل به هذا العرُبوالعجمىُّ من األْسَما. فجعله بالنون

وأنشدىن بعض بىن ُنَمري لضب :قال. هذا إْسَماِعني قد َجاء، بالنون، وَسائر العرب بالالم: وهى ىف بىن أَسدٍ يقولونَ
  :َصاده بعضهم

  هذا َوربِّ البيت إسرائينا* يقول أهلُ السوق ملا جينا 



فتجَعل أصحابه داخلني ىف امسه، كما تقول . وإن شئت ذهبت بإلياسني إىل أن جتعله مجعاً. إلياسَني: جه لقولهفهذا و
  :قال الشاعر. األشعرِين والسَّْعِدين وشبهه: قد جاءتكم املهالبة واملهلَّبون، فيكون مبنزلة قوله: للقوم رئيُسهم املَُهلّب

  *أنا ابن سعٍد سَّيِد السَّْعِدينا * 
  :أن يضمّ أحدمها إىل صَاحبه إذا كان أَشهر منه امساً؛ كقول الشاعر: وهو ىف االثنني أكثر

  وكنُت املرَء ُيجَزى بالكرامَْه* جزاىن الزَّهدمان جزاء َسوٍء 
  :وقال اآلخر. واسم أحدمها َزْهَدم

  وفروة ثَْغر الثوَرِة املتَضاجِم* جزى اهللا فيَها األعَوَرين ذََماَمةً 
  :دمها أَعورواسم أح

َجاء } َسالٌَم َعلَى آل َياسَِني{مث يقرءون . جيَعل اْسَمه َيأساً، أدخل َعليه األلف والالم} َوإنّ اليَأَْس{وقد قرأ بعضهم 
واهللا أعلم  -واألّول أشبه بالصَّواب . َعلى آلِ حممد صلى اهللا عليه وسلم: التفسري ىف تفسري الكلّىب َعلى آل ياسَني

: وقد َيشهد َعلى َصوَاب َهذَا قوله} َسالٌَم َعلى إِْدراِسني} {َوإِنَّ إِْدرِيَس لَِمَن املرَسلَني{ب عبداهللا / اءة ألهنا ىف قر -
  .وهو معًىن واحٌد وموضع واحٌد واهللا أعلم} َوطُورِ سِينَِني{مث قَالَ ىف موضع آخر } َوَشَجَرةً ُتْخُرُج ِمْن طُورِ َسْيَناَء{

  
  )الصافات ( آيات سورة  املعاين الواردة يف

  
  }إِذْ أََبَق إِلَى الْفُلِْك الَْمْشُحونِ { 
  

  }...الْفُلِْك الَْمْشُحوِن{: وقوله
حَتَّى إذَا {والفُلْك يذكَّر ويؤّنث وُيذهب هَبا إىل اجلمع؛ قال اهللا . السَّفينة إذا جُهّزت وملئت َوقَع َعليَها َهذا االسم

  .هو مبنزلة الطفل يكون واحداً وَجمعاً، والضيُف والَبَشر مثله. فجعلها مجعاً} َن بِهِْمكُْنُتْم ِفى الفُلِْك َوجََرْي
  
  }فََساَهَم فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضَني { 
  

  }...الُْمْدَحِضَني{: وقوله
  .وهَو ىف األْصل أنْ َيْزلَق الرَُّجل. أدحض اهللا ُحجَّتك فَدَحضْت: يقال. املغلوبني

  
  }لْحُوُت َوُهَو ُمِليٌم فَالَْتقََمُه ا{ 
  

  }...َوُهَو ُمِليٌم{: وقوله
وهو مثل قول العرب أصَبحَت ُمْحِمقاً . وامللوم الذى قد ِليم باللَسان. وهو الذى قد اكتَسَب اللَْوم وإن مل ُيلَْم

  .وهو كثري ىف الكالم. ُمْعِطشاً أْى عنَدَك احلمق والعَطَش
  

  )فات الصا( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  
  }َوأَنَبْتَنا َعلَْيِه َشَجَرةً مِّن َيقِْطنيٍ { 
  

  }...مِّن َيقِْطنيٍ{: وقوله
كل َوَرقٍة اتسَعْت وَسترت ! َوَما جََعل ورق القَْرع من بني الشجر يقطيناً: فقال. هو ورق القَْرع: قيل عند ابن عباسٍ

  .فهى َيقْطني
  
  }زِيُدونَ َوأَْرَسلَْناُه إِلَى ِمئَةِ أَلٍْف أَوْ َي{ 

  }...وَأَْرَسلَْناُه إِلَى ِمئَِة أَلٍْف أَْو يَزِيُدونَ{: وقوله
  .كذلك ىف التفسري مع صّحته ىف العربيَّة. أو َها هنا ىف َمعىن بل

  
  }فَآَمُنواْ فََمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ { 
  

  }...فََمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ{: وقوله
  .وَحىت وإلَى ىف الغاياِت مع األْسَماِء سواء) َحتَّى حِنيفمّتعناهم (وىف قراءة َعبداهللا 

  
  )الصافات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فَاْسَتفِْتهِْم أَلَِربَِّك الَْبنَاُت َولَُهُم الَْبُنونَ { 
  

  }...فَاْسَتفْتِهِْم{: وقوله
  .أى َسلهم َسلْ أهل َمكّة

  
  }أَْصطَفَى الَْبنَاِت َعلَى الَْبنِنيَ * ونَ َولَدَ اللَُّه وَإِنَُّهْم لَكَاِذُب{ 
  

  }...لَكَاِذُبونَ{: وقوله
  }...أَْصطَفَى{

ُيستفهم هَبا وال } أَذَْهبُْتْم طَيِّبَاِتكُْم{ومثله قوله . وقد ُتطرح ألف االستفهام من التوبيخ. استفهام وفيه توبيخ هلم
  . ُيستفهم هبا تذهب ىف اّتَصال الكالم، وتبتدئها بالكسرإذا مل) اْصطفى(وألف . ومعنامهَا مجيعاً واِحد. يستفهم

  
  }َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَِّة َنَسباً َولَقَْد َعِلَمِت اِجلنَّةُ إِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ { 
  

  }...َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَِّة َنَسباً{: وقوله



أنّ الذين قالوا َهذَا القول } َولَقَْد َعِلَمِت اِجلنَّةُ{. َجَعلوا بينه وبني َخلْقه َنَسباً. ةاِجلّنة َها ُهَنا املالَِئك: يقال
  .ىف النارِ} ُمْحَضُرونَ{

  
  )الصافات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فَإِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ { 
  

  }...فَإِنَّكُْم َوَما تَْعُبُدونَ{: وقوله
  .مبِضلَِّني} َما أَنُْتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني{ىت تعُْبدون وآهلتكم ال: يريد
  
  }َمآ أَنُتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني { 
  

  }...َمآ أَنُتْم َعلَْيِه{: وقوله

أْهل احلجاز فتنت . مبفِْتنَِني: وأهل جنٍد يقولون. سواء} لَُه{و } بِِه{و } َعلَيه{وقوله . أى على ذلكَ الِدين مبضلّني
  .أفتنتُه: وأَهل جنٍد يقولونالرجل، 

  
  }إِالَّ َمْن ُهَو صَالِ الَْجحِيمِ { 
  

  }...إِالَّ َمْن ُهَو َصالِ الَْجِحيمِ{: وقوله
رفََع الالم فيَما ) إالَّ َمْن هو صَالُ اجلحيم(وقرأ احلَسن . إالّ َمن قُّدر له أن َيْصلَى اجلِحيم ىف السَّابق من علم اهللا

وإن يكن َعَرف فيها لغة مقلوبةً مثل . َهذا قاٌض وال راٌم: حداً فليَس َجباِئز ألنك ال تقولذكروا فإن كان أراد وا
  :جُُرٌف َهاٌر وهَارٍ وهو شاُك الّسالح ا وشاِكى الّسالح وأنشدىن بعضهم. قد قالت العرب. عاثَ وعثا فهو َصوَاب

  لَعاقَك عن دعاء الذئبِ َعاِقى* فلو أَنَّى رميتك من َبعيد 
من : مجعاً؛ كما تقول} صَالو{وقد يكون أن جتَعل . وال تِعيثوا لغتان} والَ َتْعثوا{ومنه . فهذا ّمما قُِلب. عاِئق: يريد

  :الرجال َمْن هو إخوتك، تذهب هبو إىل االسم اجملهول، وُتخرج فعله َعلىاجلمع؛ كما قال الشاعر
  َمَجدَنا َمن تكلّم أمجعينَا* إذا ما َحامت ُوجد ابن عّمى 

وأجود ذلك ىف العربيَّة إذا أَْخَرجت الكناية أَن خترجها َعلى املْعىن والعدد؛ ألنك تنوى حتقيق . ومل يقل تكلُّموا
  .االسم

  
  )الصافات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوَما ِمنَّآ إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم { 
  



  }...لُوٌمَوَما مِنَّآ إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْع{: وقوله
وإن كُلَّنا ملَّا له مقام (وىف قراءة َعبداهللا } املَصلُّونَ{: يريد} َوإِنَّا لََنْحُن املسَبُِّحونَ{إىل قوله . هذا من قول املالِئكة

  ).معلوم
ما : اً كمعىن قولَكَوَمعىن إن ضربت لَزيد} إنْ كُلُّ َمْن ِفى الّسَمَواِت َواَألْرضِ لَمَّا أََتى الرَّْحَمَن َعْبداً{وىف مرمي 

  .ضربت إال زيداً، لذلَك ذَكرُت َهذا
  
  }َوإِن كَانُواْ لََيقُولُونَ { 
  

  }...َوإِن كَاُنواْ لََيقُولُونَ{: وقوله

  .}لَكُنَّا ِعَبادَ اهللاِ املُْخلَصَِني{كتاباً أو ُنُبوَّةً : يقول} لَوْ أَنَّ ِعْندََنا ِذكْراً ِمَن األَوَّلَني{يعىن أهل َمكَّة 
  
  }فَكَفَُرواْ بِِه فََسْوَف َيْعلَُمونَ { 
  

  }...فَكَفَُرواْ بِِه{: قال اهللا
ُيرِيُد أَنْ {وهو مضمر مل ُيذكر؛ ألن َمعناُه معروف؛ مثل قوله . وقد أُرسل إليهم حمَّمد بالقرآن، فكفَروا به: واملْعىن

  .صل قول فرعون بقوهلم؛ ألنَّ املْعَنى بّينفو} فَماذَا َتأُْمُرونَ{مث قَالَ } ُيْخرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم
  

  )الصافات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َولَقَدْ َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلعَِبادَِنا الْمُْرَسِلَني { 
  

  }...َولَقَْد َسبَقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا{: وقوله
وعلى تصلح يف موضع ) قت كلمتنا َعلى عبادنا املرَسلنيولقد سب(وهى ىف قراءة عبداهللا . الىت سبَقت هلم السعادة

: ومعناه} َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمان{َحقّت عليهم وهلم، كما قَالَ : وكأن املْعَنى. الالم؛ ألنَّ َمْعَناُهَما يرجع إىل َشىء وَاِحٍد
  .افكما أوِحى َبني ىف َوَعلَى إذَا اّتفَق املعىن فكذلك فُِعل هذ. ىف ُملْك ُسليَمان

نزل بك : ومعنامها وَاِحٌد. والعرب جتتزئ بالسَّاَحة والعَقوة ِمن القوم. هبم: معَناُه} فإذَا نََزل بِسَاَحتِهِْم{: وقوله
  .العذاب وبسَاحتك سَواء

ءة عبداهللا وىف قرا} فبئس َصبَاح املُْنِذرِين{وهى ىف قراءة عبداهللا . بئس َصبَاُح: يريد} فَساءَ َصبَاُح املُْنذَرِيَن{: وقوله
  .آذنتكم بإذانة املرسلَني لتسألنَّ عن هذا النبأ العَظيم، قيل له إمنا هى واذنت لكم فقال هكذا عندى

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )ص ( سورة 



  
  }ص َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ { 
  
  }...ص وَالْقُْرآِن{: قوله

ياسنيَ {و } ُنونَ والقلم{كانت مبنزلة َمْن قرأ . الجتماع السَّاكنني َجَزَمها القراء، إالّ احلََسن فإنه خفَضَها بالَ نون
ُيخفضان؛ ألن الذى يلى آخر ) َخازِ بازِ(و ) حاِث باث(تركته : ُجعلت مبنزلة األداة كقولِ العرب} والقرآِن احلَكيم
وألجعلّنك حَْيَص بَْيَص إذا  تركته َحْيثَ بَْيثَ،: يقولون. فاخلفض مع األلف، والنصُب مع غري األِلف. احلرف أِلف
  .ُضّيق َعلَْيِه

  :وقال الشاعر
  *مل َيلتِحصىن َحْيصَ َبْيصَ احلاصى * 

  .عاِئق: يريد) عاقِ: (يريد احلاِئص فقلَب كََما قَالَ
نزلَ : كََما تقول} والقرآن{فهَى جواب لقوله . ب وجَب واهللا، ونزل واهللا، وحّق واهللا: / و ص ىف معَناَها كقولَك

وذلك كالم قد تأّخر تأخُّراً كثرياً عن } إنَّ ذَِلَك لََحقٌّ ختاُصُم أَْهلِ النارِ} {والقرآن{وقد زعم قوم أنّ َجوَاب . اهللاو
  .جرت بينهما ِقصص خمتِلفة، فال َنجد ذلَك ُمستقيماً ىف العربيَّة واهللا أعلم} والقرآن{قوله 
: َموقع جواهبا، فَصار جواهبا جواباً للمعترِض وهلَا، فكأنه أراد ميني اعترض كالم دون} َوالقرآِن{إن قوله : ويقال

جََواباً للعزَّة ) كم(صارت : }بل الذين كَفَُروا ىف ِعزَّة وشقاق{: والقرآن ذى الذكر لكَْم أهلكَنا، فلّما اعترض قوله
قد {فَصارت } وَّاها فألَْهمهَاونَفْسٍ وما َس{اْعترض دون اجلواب قولُه } والَشمسِ وُضَحاهَا{ومثله قوله . ولليمني
  .والشمس وضَحاَها لقد أفلح: وكفى من َجواب القسم، وكأنه كان} فأهلمها{تابعةً لقوله } أفلح

  
  }كَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْبِلهِم مِّن قَْرٍن فََناَدواْ وَّالََت ِحَني َمَناصٍ { 
  

  }...فََنادَواْ وَّالََت ِحَني َمَناصٍ{: وقوله
  .التقدم وقد ُبْصته: التأّخر ىف الكالم العرب، والَبْوص: والَنْوص. َس حبني ِفرارلْي: يقول

  :وقال امرؤ القيس
  وَتقُْصر َعْنَها ُخطوةً وَتُبوص* أِمن ذكر ليلى إذ نَأَتَك َتُنوص 

  :أنشدوىن. ومن العرب من يضيفُ الت فيخفض. فمناص َمفَْعل؛ مثل مقامٍ
  *الت ساعِة َمْنَدمِ * ... 

  :أنشدىن املفّضل. والكالم أن ينصب هَبا ألهنا ىف معَنى لَْيَس.  أحفظ َصْدرهوال
  وأضَحى الشيب قد قطَع القرينَا* تذكَّر حّب ليلى الََت حينا 

  :وأنشدىن بعضهم. فهذا َنْصب
  فأجبَنا أن لَْيَس ِحَني بقَاِء* طلبوا صُلحنا والََت أواِن 

  .فهذا خَفْض) أَواِن(فخفض 



  .بالتاء، والكسَائّى يقف باهلاء) الَت(أقف َعلى : قال الفراء
  
  }أَجََعلَ اآلِلَهةَ اهلاً وَاِحداً إِنَّ َهاذَا لََشْيٌء ُعجَاٌب { 
  

  }...لََشْيٌء ُعَجاٌب{: وقوله
ٌد مثله هذا رجل كرمي وكُرَّام َوكَُرام، واملْعىن كله َواِح: والعرب تقول) لشىء ُعجَّاٌب(وقرأ أبو عبدالرَّمحن السُّلمى 

  :وقَالَ الشاعر. كبرياً فشّدد: معناه} وََمكَُروا َمكراً كُبَّاراً{قوله تعاىل 
  يسمعها اِهلّمةُ الكُبار* كحلفة من أىب رياح 

  .واهلّم واهلمةُ الشيخ الفاىن
  :وأنشدىن الكَسائى

  *يسمعها اهللا واهللا كبار * 
  :وقال اآلخر

  َشا ُحّسانِة املَتجرَّدَهضيم احلَ* وآثرت إدالجى َعلى ليل حُرَّة 
  :وقال آخر

  إنا وجدنا ماءها طُيّابَا* حنن بذلنا دوهنا الضِّراَبا 
  .طيِّباً وقال ىف طويل، طُوَال الَساعدين أشم: يريد

  *طُوال الساعدين أشّم * 
  :وقال اآلخر

  أزيرق العينني طُوَّالِ الذََنْب* جاء بصيد َعَجب من العجب 
  .فكلّ نعت نعّت به اْسماً ذكراً أو أنثى أتاك َعلى فُّعال ُمَشدَّدا وخمفَّفا فهو صََواب. رىفشّد الواو على ذلَك اجمل

  
  )ص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوانطَلََق الَْمُأل ِمنُْهْم أَِن اْمُشواْ وَاْصْبُِرواْ َعلَى آلَِهِتكُْم إِنَّ َهاذَا لََشْيٌء ُيرَاُد { 
  

  }...الَْمُأل ِمْنُهمْ أَِن اْمشُواْ وَانطَلََق{: وقوله

وهى ىف . انطلقوا مشياً وُمِضّيا ا على دينكم: كأنك قلت. فأَن ىف موضع نصب لفقدَها اخلافض. انطَلقُوا هبذا القول
ِئكةُ واملَالَ{لكان َصوَاباً؛ كما قال ) أن(ولو مل تكْن ) وانطلق املأل منهم ميشون أن اصربوا َعلى آهلتكم(قراءة عبداهللا 

  .أَنْ أَخرجُوا؛ ألنَّ الّنية مضمر فيَها القول: ومل يقل} باِسطُوا أْيدِيهِْم أَخْرُِجوا
  
  }َما َسِمْعَنا بَِهاذَا ِفى الِْملَِّة اآلِخَرِة إِنْ هَاذَا إِالَّ اخِْتالَقٌ { 
  

  }...َما َسِمعَْنا بَِهاذَا ِفى الِْملَِّة اآلِخَرِة{: وقوله



  .صرانيّةيعىن اليهودّية والن
  
  }أَأُنزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمن َبْينَِنا ْبل ُهْم فَي َشكٍّ مِّن ِذكْرِي َبل لَّمَّا َيذُوقُواْ َعذَابِ { 
  

  }...أَأُنزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر{: َوقوله
ذا توّسط الكالم أن االستفَهام إ: وهذا مما وصفت لك ىف صدر الكتاب) أَْم أنزِلَ عليه الذكر(وهى ىف قراءة عبداهللا 
  .وإذا مل يسبقه كالم مل يكن إالّ باأللف أو هبل. ابتدئ باأللف وبأم

  
  )ص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }أَْم لَُهم مُّلُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَما َبيَْنُهَما فَلَْيْرَتقُواْ ِفى اَألْسَبابِ { 
  

  }...فَلَْيْرَتقُواْ ِفى اَألْسبَابِ{: وقوله
فليْصَعدوا ىف الّسموات، وليُسوا بقادرين َعلَى ذلَك أى مل يصّدقوك ولْيُسو بقادرين على الصُّعود إىل : يريد

  .فأين يذهبونَ! السَّموات فما هم
  
  }جُنٌد مَّا ُهَناِلَك َمْهُزوٌم مِّن اَألَحزَابِ { 
  

  }...ُجنٌد مَّا ُهنَاِلَك َمْهُزوٌم مِّن اَألحََزابِ{: وقوله
صلةً ىف املواضع الىت دخوهلا ) ما(والعرب جتعل . َها هنا صلةٌ) َما(و . قول مغلوب عن أن يصعد إىل السََّماِءي

  .وخروُجَها فيها سواء، فَهذَا من ذلَك
  .من ذلَك} َعمَّا قليلٍ لَُيْصبُِحنَّ َناِدِمَني{وقوله 
  .وخروجها ال يغّير املعَْنىمن ذلَك؛ ألن دخوهلا } فَبَِما َنقِْضهِْم ِميثَاقَُهْم{وقوله 

  .فإنه قد يكون َعلَى َهذَا املْعَنى} إِالَّ الِذيَن آَمُنوا وَعِملُوا الصَّاحلَاِت َوقَِليلٌ َما ُهْم{وأّما قوله 
الَ واالْسم إىل املْصدر؛ أ) َما(وقليل ما جتدَنَّهم فتوّجه : صلة ملَا؛ ويكون املْعىن) هم(اْسماً وجتعل ) ما(ويكون أن جتعل 
صلةً ملَا؛ واملْعَنى، كنت أرى عقلك أكثر ممَّا هو، َولو ) أنت(قد كنت أراَك أعقل ممَّا أنت فجعلَت : ترى أَنك تقول

قد كُنت أراك أْعقل : والعرب تقول. للناس، ألنَّ مْن هَى الىت تكونُ للناس وَأَشَباِههم) َما(لَْم ترد املصدر مل جتعل 
  .كنت أراه َعلى غَري َما َرأَيُت منه: قد كنُت أراه غري ما هو املعىن: وهلممنَك ومعنامها واحد، وكذلك ق

  
  }إِن كُلٌّ إِالَّ كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ ِعقَابِ { 
  

  }...إِن كُلٌّ إِالَّ كَذََّب الرُُّسلَ{: وقوله
  ).إِنْ كُلُُّهْم لَمَّا كَذََّب الُرُسلَ(وىف قراءة عبداهللا 



  
  )ص ( آيات سورة  املعاين الواردة يف

  
  }َوَما َينظُُر هؤالء إِالَّ َصْيَحةً واِحَدةً مَّا لََها ِمن فََواقٍ { 
  

  }...مَّا لََها ِمن فََواقٍ{: وقوله
وأْصله مَن اإلفاقة ىف الّرضَاع إذا ارتضعت الَبْهَمة أمَّها مث تركتها َحىت تُْنزل شيئا من اللنب، . من راحٍة وال إفاقة

وقرأَها " العيادة قدر فُوَاق ناقة: "وَجاء عن النىبِّ َصلى اهللا عيله وسلم أنه قالَ. والفُواق بغري مهزٍفتلَك اإلفاقة 
بالفتح وهى لغة َجّيدة عالية، وضّم محزة َوَيحىي واألعمش ) فَوَاق(احلَسُن َوأهل املديَنة َوَعاصُم بن أىب الَنُجود 

  .والكسَائّى
  }َنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ َوقَالُواْ َربََّنا َعجِّل لَّ{ 
  

  }...َعجِّل لََّنا ِقطََّنا{: وقوله
عجِّل : فاستهزءوا بذلك، وقالوا} فأَمَّا َمْن أُوُِتَى ِكتَاَبُه بَِيِمينِِه{وإمنا قالُوا ذلك حَيَن نزل . الصَّحيفة املكتوبة: الِقطّ

  .الصّك وهو اخلط والكتاب. العربوالِقطّ ىف كالم . لنا هذا الكتاب قبل يوم احلسَاب

  }اْصبِر َعلَى َما َيقُولُونَ َواذْكُْر َعْبَدَنا َداُووَد ذَا اَألْيِد إِنَُّه أَوَّاٌب { 
  

  }...ذَا اَألْيِد{: وقوله
  .ذا القوَّة: يريد
  

  )ص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً كُلٌّ لَُّه أَوَّابٌ { 
  
  }...وَالطَّْيَر َمْحشُوَرةً{: لهوقو

والطريُ : فذلَك َحْشرَها ولو كَانت. ذكروا أنه كان إذا سَبَّح أجابته اجلبال بالتسبيح، واجتمعْت إلْيه الطري فَسبَّحت
ِعهِْم وَعلَى خََتم اُهللا َعلى قلُوبِهِْم وَعلى َسْم{تكون مثل قوله . حمشورةٌ بالرفع ملَّا يظهر الفْعل َمَعَها كانَ صََواباً

  :وقَالَ الشاعر} أبصارِهم ِغَشاوَةٌ
  وبىن أبيه َجامل ُرغُب* ورأيُتُم جملاشعٍ َنَعماً 

  .فلمَّا مل يظهر الفعل َجاز رفُعه. ورأيتم هلم جامالً ُرغُباً: َجامالً ُرغباً واملْعىن: ومل يقل
  
  }ابِ َوَشَدْدَنا ُملْكَُه َوآَتْيَناهُ الِْحكَْمةَ َوفَْصلَ الِْخطَ{ 
  



  }...َوَشدَْدَنا ُملْكَُه{: وقوله
ومعىن التشديد أنّ حمرابه كان . بالتشديد كان وجهاً حَسناً} وَشدَّْدنا{اجتمعت القراء َعلى ختفيفها ولو قََرأ قارئ 

  .حيرسه ثالَثة وثالثون ألفاً
  }...َوآَتْيَناُه الِْحكَْمةَ َوفَْصلَ الِْخطَابِ{: وقوله

} َوآتَْيَناُه الِْحكَْمةَ َوفَْصلَ الِْخطَابِ{عمرو بن أىب املِقدام عن احلكم بن عتيَبة عن جماِهٍد ىف قوله حدَّثىن :قال الفراء
  .فْصل اخلطاب أَّما بعد: وقال بعض املفّسريَن. الشهود واَألميان: قال
  
َعلَى َداُووَد فَفَزَِع ِمنُْهْم قَالُواْ الَ َتَخْف َخْصَماِن َبَغى إِذْ َدَخلُواْ * َوَهلْ أََتاَك َنَبأُ الَْخْصمِ إِذْ َتسَوَّرُواْ الِْمْحرَاَب { 

  }َبْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ فَاْحكُْم َبْيَنَنا بِالَْحقِّ َوالَ ُتْشِططْ َواْهِدَنآ إِلَى َسَوآِء الصِّرَاِط 
  

  }...إِذْ َتسَوَُّرواْ الِْمْحرَاَب{: وقوله
  }...إِذْ َدَخلُواْ{

َضربتك إذْ دخلت َعلىَّ إذ اجترأت، فيكون الدخول : يكون َمْعَنامهَا كالواحد؛ كقولَك) وَقَد(تني، قد جياء بإذ َمرَّ
إن شئت . }إذ تَسوَّرُوا احملراَب لَمَّا َدَخلوا{: ويكون أن جتَعل أحدمهَا َعلى مذَهب ملَّا، فكأنه قال. هو االجتراء

قبل . فالسؤال. أعطيته ملَّا سَألىن: وآخِراً فهى بعد صَاحبتَِها؛ كما تقول فإذا كانت لَّما أوَّالً. َجَعلت لَّما ىف األوَّل
  .اإلْعطَاء ىف تقّدمه وتأّخره

وال . والعرب تضمر للمتكلّم واملكلَّم املخاطب ما يرفع ِفْعله) حنن خْصَمان(رفعته بإضمار } َخْصَماِن{: وقوله
وَاصلكم إن : أذاهب، أو أنْ يقول املتكلم: لَك أن تقول للرَّجلمْن ذ. يكادون يفعلون ذلك بغري املخاطَب أواملتكلّم

وأكثره ىف . وذلكَ أن املتكلّم واملكلَّم حاِضران، فُتعرف َمْعىن أْسمائهَما إذا ُتركت. شاء اهللا وحمسن إليكم
  :وقال الشاعر. من ذلك) َخْصَمان(فقوله . وقد يكون ىف غري االْستفهام. أَجاّد، أمنطلق: االْستفَهام؛ يقولونَ

  وجاوزمتا احليَّْينِ نَهداً وَخثْعما* َوقوال إذا جاوزمتَا أرض َعامرٍ 
  أبوا أن ميُريوا ىف اهلزاهز ِمْحَجما* َنزيَعاِن من َجْرم بن َزبَّان إهنم 

  :وقال اآلخر
  أُمْنطلق ىف اجليش أم متثاِقلُ* تقول ابَنة الكَعّىب يوم لقيُتها 
  .ُمحسَنة فهِيلى: من أمثال العرب: وقال. تائبونَ آئبونَ، لربنا حامدونَ: من َسفر وقد َجاء ىف اآلثار للراجع

جاء ضيف إىل امرأة وَمعه جِراُب دقيق، فأقبلت تأخذ من جرابه لنفسَها، فلَما أقَبل أَخذت من جِراهَبا : قال الفراء
َمن أعانَ على : وَجاء ىف اآلثار. أى أَلِقى .قالك حمسنة فهيلى. أزيدك مْن دقيقى: ما تصنعني؟ قالت: فقال. إىل جرابه

  .وكلّ هذا بضمري ما أنباتك به. يائس من رمحة اهللا: قتل مؤمنٍ بَشطر كلمة َجاء يوم القياَمة مكتوباً َبْيَن عيَنْيه
مثله قول و. خْصَمني بغى بعُضَنا لكان صََواباً بضمري أَتيناك خصمني، جئناك َخْصمني فال َتَخفنا: ولو جاء ىف الكتاب

  :الشاعر

  فقلت َسميعاً فانطقى وأَصيىب* وقالت أَال يا امسع نِعظك ُخبطٍَّة 
  .والرفع فيه جائز على الوجوه االَول. ا أى مسيعاً أَمسُع منَك، أو مسيعاً وَعظِْت



. أَشططت شططَت َعلّى ىف السَّوم، واكثر الكالم: وقد يقول بعض العرب: وال َتُجر: يقول} َوالَ ُتْشطِطْ{وقوله 
شطَّت الدار فهى : العرب تقول. أيضاً} َتْشطُطْ{كأنه يذَهُب له إىل َمْعىن التباعد و} َوالَ َتْشِططْ{فلو قرأ قارئ 
  .تِشطّ وَتُشطّ

  .وخترج منه) إىل(وهذا ممَّا تدخل فيه . إىل قَْصد الصراط} َواْهدَِنآ إِلَى َسَوآِء الصَِّراِط{وقوله 
فحذفت إىل ) إىل(ومل يقل } إنَّا َهَدْيَناهُ السَّبِيلَ{وقال } وَهدَْيَناُه النَّْجَدْينِ{وقال } اطَ املستقيماهدَِنا الصر{قال اهللا 

ويقال } يَْهِدى إىلَ احلَقِّ َوإىل طَرِيقٍ ُمْسَتقِيمٍ{وقال } أَفََمْن يَْهِدى إىل احلَّق{مث قال ىف موضع آخر . من كل هذا
أعلمنا الصراط، } اهدَنا الصراط{وكأن قوله } الِذى َهدَاَنا لَِهذَا َوَما كُنَّا لَنهَْتِدى{هديتك للحق وإليِه قال اهللا 

  .أرِشدنا إلْيه واهللا أعلم بذلَك} اهدنا إىل الّصراط{وكأن قوله 
  

  )ص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }وَاِحَدةٌ فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها َوعَزَّنِي ِفي الْخِطَابِ إِنَّ َهذَآ أَِخي لَهُ ِتْسٌع َوِتْسُعونَ نَْعَجةً وَِلي نَْعَجةٌ { 
  

  }...إِنَّ َهذَآ أَِخي لَُه ِتْسٌع وَِتْسُعونَ نَْعَجةً{: وقوله
ومنه قول اهللا ىف غري . علىاخلرب الداِئم الذى ال ينقطع) كان(ورّبما أدخلت العرب ) كَانَ لَُه(وىف قراءة عبداهللا 

َعلى كل خرب قد ) كان(واملْعىن البّين أن ُتدخل . فهذا دائم} وكان اهللا غفوراً رحيماً} {اًوكان رَبُّك قدير{موضع 
  .فأنَت اآلنَ ُمْعِدم: قد كنت موسرا، فْمعىن َهذَا: كان مث انقطع؛ كما تقول للرجل

فيكون كالفَْضل ىف الكالم فهذا والعََرب تؤكّد التأنيث بأُنثاه، والتذكَري مبثل ذلَك، ) نَْعَجةً أُْنثَى(وىف قراءة عبداهللا 
وإمنا يدخل هذا ىف املؤّنث الذى تأنيثه ىف نفسه؛ مثل املرأة . هذا واهللا رجل ذَكَر: ومنه قولكَ للرجل. مْن ذلَك

هذه داٌر أنثى، ومِلحفة أنثى؛ ألنَّ تأنيثَها ىف امسها : فخطأ أن تقول. فإذا عَدوت ذلَك مل جيز. والرجل واجلمل والناقة
  .فابنِ على هذا. َمْعَناهَا ال ىف

  .غَالبىن كان َوجْهاً: يريد} َوَعازَّىن{ولو قرئتْ . أى غلبىن} َوَعزَّنِي ِفي الِْخطَابِ{وقوله 
  
الَّ الَِّذيَن آَمُنواْ ضٍ إِقَالَ لَقَْد ظَلََمَك بِسَُؤالِ نَْعجَِتَك إِلَى نَِعاجِِه َوإِنَّ كَثِرياً مَِّن الُْخلَطَآِء لََيبِْغي بَْعُضُهْم َعلَى بَْع{ 

  }َناَب َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت َوقَِليلٌ مَّا ُهْم َوظَنَّ َداُووُد أَنََّما فََتنَّاُه فَاْسَتغْفََر َربَُّه َوَخرَّ َراكِعاً َوأَ
  

  }...لَقَْد ظَلََمَك بُِسؤَالِ نَْعَجِتَك إِلَى نَِعاجِِه{: وقوله
الَ َيْسأَُم اإلْنَسانُ ِمنْ {ومثله قوله . لقيت اهلَاء من السؤال أضفت الفعل إىل النعجةبسؤاله نعجتك، فإذا أ: املعىن فيه
  :فلمَّا أَلقى اهلاء أضاف الفْعل إىل اخلري وألقى من اخلري الباء، كقول الشاعر: وَمْعنَاُه من َدعاِئه باخلري} دَعاِء اخلَْيرِ

  َتسليم األمِريَعلى زيٍد ب* ولَْسُت ُمَسلِّماً ما دمُت َحّياً 

: فمن قَالَ. وال يصلح أن تذكر الفاعل بعد املفعول به فيما ألقْيت منه الصفة. بتسليمى َعلى األمريِ: إمنا معناه
عجبت ِمْن دعاء اخلري الناُس، ألنك إِذا أظهرت اآلِخر : عجِبُت من سؤال نعجتكَ صَاِحُبَك مل جيز لَُه أنْ يقول



فالقول ىف ذلَك أن تقول . أن فََعل أو أن يفعل، فال ُبدَّ من ظهور الباء وما أشَبهها من الّصفاِت مرفوعاً فإِمنا َرفُعه بنيَِّة
وَجاز ىف النعجة ألنَّ الفعل يقع عليها بال صفة؛ . َعجِْبُت من دعاء باخلري زَْيٌد، وعجبت مْن تسليمٍ َعلى األمري زْيٌد

  .بن على هذافا. سَالتك بنعجة: سألتكَ نعجة، وال تقول: فتقول
وكلّ ظنٍّ أدخلته َعلى خربٍ فجائز أنْ جتعلُه ِعلماً؛ إالّ إنه ِعلم ب ما ال . أْى ِعلم} َوظَنَّ َداُوودُ أَنََّما فََتنَّاُه{وقوله 
  .ُيَعاَين

  
  }إِذْ عُرَِض َعلَْيِه بِالَْعِشيِّ الصَّافَِناُت الْجَِيادُ { 
  

  }...الصَّاِفَناتُ الْجَِياُد{: وقوله

فلّما َصلّى الظهر َدعا هبا، فلم يزل َيعرضها حّتى .  اخليل، كان غَنِمها ُسليمان بن داود من جَيشٍ قاتله فظِفر بهيعىن
ومل َيكْن ذلكَ . ال يبَْتدأ بشىء حىت َيأمر به، فلم يذكر الَعْصر. وكان عندهم مهيباً. غابت الشمس ومل يصلّ العصر
. اخليل: آثرت ُحّب اخليل، واخلري ىف الكالم العرب: يقول} نَّى أَحَْبْبُت ُحبَّ اخلَيْرِإ{عن جتبُّر منه، فلمَّا ذكرها قَالَ 

القاِئمة َعلى ثالث قوائم وقد أقامت األخرى َعلى طرف احلافر من يٍد  -فيما ذكر الكلىب بإسناده  -والصَّافنات 
وقد رأيت العرب جتَعل الصَّافن . قولة َعلى ثالثمع: يريد) صََواِفَن فإذَا َوَجَبْت(وهى ىف قراءة عبداهللا . أو رجلٍ

بغري ) إّنى أحببت(وىف قراءة عبداهللا : وأشعَارهم تدلّ عل أهنا الِقيام خاّصةً واهللا أعلم بصوابه. القاِئم َعلى غري ثالث
َواِعَد ِمَن الَبْيَت وإْسَماِعيلُ َوإِذْ َيْرفَع إِبراهيُم القَ{ومثله ّمما حذف ىف قراءتنا منه القول وأثبت ىف قراءة عبداهللا ) قال(

  .وكلّ صََواب. ولْيَس ىف قراءتنا ذلك} وَيقُوالَِن
  

  )ص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ُردُّوَها َعلَيَّ فَطَِفَق َمْسحاً بِالسُّوقِ َواَألعَْناقِ { 
  

  }...فَطَِفَق{: وقوله
  .طعفاملسح الق. يضرب سوقها وأعناقها: يريد أَقبل ميسح

  
  }َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ َوأَلْقَْيَنا َعلَى كُْرِسيِّهِ َجَسداً ثُمَّ أََنابَ { 
  

  }...َعلَى كُْرِسيِِّه َجَسداً{: وقوله
  .شيطان: ويقال. َصَنما: يريد
  
  }لْوَهَّاُب قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َوَهْب ِلي ُملْكاً الَّ َينبَِغي َألَحٍد مِّن َبْعِدي إِنََّك أَنَت ا{ 
  

  }...الَّ َينبَِغي َألَحٍد مِّن َبْعِدي{: وقوله



  .فرييد ُسخرة الريح والشياطني
  

  )ص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فََسخَّْرَنا لَُه الرِّيَح َتْجرِي بِأَْمرِِه ُرَخآًء َحْيثُ أَصَاَب { 
  

  }...ُرَخآًء َحْيثُ أَصَاَب{: وقوله

  .حيث أراد: }َحْيثُ أََصاَب{وقوله . نة الىت ال تعصفالريح الليِّ: والُرخاء
  
  }َهذَا َعطَآُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بَِغْيرِ ِحَسابٍ { 
  

  .}...َهذَا َعطَآؤَُنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بَِغْيرِ ِحسَابٍ{: وقوله
مقّدم ) نن أو أمسك عطاؤنا بغري حسابهذا فام(وىف قراة عبداهللا . يقول فُمنَّ به أى أعط، أو أمسك، ذاكَ إليك

  .ومؤّخر
  
  }َواذْكُْر عَْبدََنآ أَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنَِي الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ { 
  

  .}...بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ{: وقوله
ينصب ) بَنَصبٍ وعذابٍ(قَرأ  وذكروا أن أبا جعفر املََدىنّ. وختفيفها) ُنصبٍ(اجتمعت القراء على ضّم النون مْن 

  .وكالمها ىف التفسري واحد. النون والصاد
والنُّْصُب والنََّصُب مبنزلة احلُْزن واحلَزَن، والُعْدمِ والَعَدمِ، والرُّْشد . وذكروا أنه املرض وما أصابه مَن الَعناء فيه

إذا فتُحوا أّوله ثقّلوا، وإذا : م جعلومها على َسْمتنيإذا ُخفِّف ُضمّ أوله ومل يثقّل ألهن: والَرَشد، والصُّلْب والصَّلَب
  :بعض العرب. وأنشدىن: َضمُّوا أوله َخفَّفُوا، قال

  لقد غنِيت ىف غري بؤسٍ وال ُجْحد* لِئن بعثت أم احلُميَدينِ مَاِئرا 
ابن على ما رأيت من ف. ُجْحد وضمّ أوله َخفََّف: َجِحد عيُشهم َجَحداً إذا ضاق واشتّد، فلّما قال: والعرب تقول
  .هاتني اللغتني

  
  )ص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوُخذْ بَِيِدَك ِضغْثاً فَاضْرِب بِِّه َوالَ َتحَْنثْ إِنَّا َوَجْدَناهُ َصابِراً نِّْعَم الَْعْبُد إِنَُّه أَوَّابٌ { 
  

  }...ِضْغثاً{: وقوله
  .َبة، وما قام على َساقٍ واستطال مث َجمعته فهو ِضْغثما مجعته من شىء؛ مثل ُحْزمة الرَطْ: والضِّغث



  
  }َواذْكُْر ِعبَادََنآ إِْبَراهِيَم وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب أُْوِلي األَْيِدي وَاألَْبصَارِ { 
  

  }...وَاذْكُْر ِعَباَدَنآ{: وقوله

مث . إمنا ذكر إبراهيم: وقال) َدنا إبراهيمواذكرَعْب: (إبراهيم وولده وقرأ ابن عباس: يريدونَ} ِعَباَدَنا{قرأِت القراء 
والَعامَّة . على هذا املذهب ىف قراءة ابن عباس} قالُوا نَْعُبُد إهلََك وإِلَه أبِيك{: ومثله. ذكرت ذرّيُته مْن بعده

  .وكلّ َصواب} آباِئَك{
بغري ياء، ) أوِلى األْيِد: (هى ىف قراءة عبداهللاو. أوىل القوَّة والبصر ىف أمر اهللا: يريد} أُْوِلي األَْيِدي وَاألَْبصَارِ{وقوله 

وقد . ، وأشباه ذاَك}املُناِد{و } اجلَوارِ{: األيدى وحذف الياء فهو صواب؛ مثل: إن أراد. فقد يكون لَُه وجهان
  .يكون ىف قراءة عبداهللا من القّوة من التأييد

  
  }إِنَّآ أَْخلَْصَناُهْم بَِخاِلَصٍة ِذكَْرى الدَّارِ { 
  
  }...إِنَّآ أَْخلَْصَناُهمْ بِخَاِلَصٍة ِذكَْرى الدَّارِ{: ولهوق

ا قوله / ومثله ) بِزِينٍة الكواكب(وهى كقراءة َمْسروق . وهى نكرة) َخاِلَصٍة(وهى َمعرفة على } ِذكَْرى الدَّارِ{فرّد 
: وكذلك قوله. وهى نكرة} شّر مآبٍ{فة على فرّد جهّنم وهى معر} َهذَا وإنَّ ِللطَّاغني لَشرَّ مَآبٍ َجهَنََّم َيْصلَْوَنهَا{
  :أنشدىن بعض العرب. والرفع ىف املعرفة كلّها جائز على االبتداء} وإنّ ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن مآبٍ َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتَّحة{

  َوالَ ربَُّها إن غاب َعْنَها خبائف* لعمرك ماخنلى بدارِ َمِضيَعٍة 
  رَبِيُب النَّبِىِّ وابُن خري اخلالئف* ا وإن هلا جارين لن يغِدرا هَب

  .فرفع على االبتداء
كَذَلكَ َيطَْبُع اُهللا على كُلّ قَلْب {: ومنُه. وهو وجه َحَسٌن. أضافوها) خبالَصِة ِذكَْرى الدار(وقد قرأ أهل احلجاز 

  .َجَعل القلب هواملتكّبر} قلبٍ متكّبرٍ{وَمْن قال } ُمَتكَبِّرٍ َجّبارٍ
  

  )ص ( واردة يف آيات سورة املعاين ال
  
  }َواذْكُرْ إِْسَماعِيلَ َوالَْيَسَع وَذَا الْكِفْلِ َوكُلٌّ مَِّن اَألْخيَارِ { 
  

  }...وَاذْكُْر إِْسَماِعيلَ وَالَْيَسَع{: وقوله

بياء من بىن واألوَّل أشبه بالصَّواب وبأمساء األن. بالتخفيف} الَْيَسَع{وقرأه العواّم . قرأه أصحاب عبداهللا بالتشديد
حّدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال حدَّثىن حممد بن عبد العزيز الَتيِْمّى عن ُمغرية عن . إسرائيل

فإن العرب ال ُتدخل على يفَعل إذا كان ىف َمْعىن فالنٍ } والَْيَسع{وأما قوهلم . بالتشديد) واللَّْيَسع(ابراهيم أنه قرأ 
  :وقد أنشدىن بعضهم. فهكذا الفصيح من الكالم. َهذا َيَسع، وهذا َيْعمر، وهذا يزيد: يقولونَ .أِلفاً والماً



  شديداً بأَحناء اِخلالَفة كَاهلُْه* وجدنا الوليد بن اليزيد مباركاً 
  .فلّما ذَكَر الوليد ىف أول الكلمة باألِلف والالم أَتبعه يزيد باأللف والالم وكلّ صواب

إنه : ويقال. يقال إنه ُسّمى ذا الكفل أن مائة من بىن إسرائيل انفلتوا من القتل فآواهم َوكَفَلَُهْم} ِكفْلَِوذَا الْ{وقوله 
  .اجلَّد واحلَظّ فلو ُمدح بذلك كان َوجهاً على غري املذهبني األّولني: والكِفْل ىف كالم العرب. كَفَل هللا بشىء فوىف به

  
  }مُ اَألْبوَاُب َجنَّاِت َعْدٍن مُّفَتََّحةً لَُّه{ 
  

  }...َجنَّاِت َعْدٍن مُّفَتََّحةً لَُّهُم اَألبَْواُب{: وقوله
مررت َعلى : والعرب جتَعل األلف والالم َخلفا من اإلضافَة فيقولون. مفتََّحةً هلم أْبَواهبا: ألن املْعىن} األبواب{ترفع 

واهللا  -فاملعَنى } فَإِنّ اجلَحيَم ِهَى املَأَْوى{ومنه قوله . حٍ أنفُهحسنٍة َعيُنه قبي: رجلٍ َحَسنٍة الَعْيُن قبيحٍ األنُف واملْعىن
  :ومثله قول الشاعر. مأْواه:  -أعلم 

  ِسفَاحاً وَما كانْت أحاديث كاذب* ما ولدتكم حيَّةُ بنة مالك 
  وآنفَُنا بني اللحى واحلواجب* ولكن نرى أقدامنا ىف نعالكم 

َعلى أن جتَْعل املفّتحة ىف } مُّفَتََّحةً لَُّهمُ اَألْبوَاَب{: ولو قال. جبكم ىف الشَبهونرى آنفنا بني ِحلاكم وحوا: ومعناه
  :اللفظ للجنات وىف املعَْنى لألبواب، فيكون مثل قول الشاعر

  وال بفزارة الُشْعر الرقابَا* وَما قومى بثعلبة بن َسْعٍد 

  .الشُّْعر الرقابا: ويروى. والُشْعرى رقابا
  :وقال عِدّي

  والبعيد الشاِحط الّدارا* ن وىلٍّ أْو أخى ِثقٍَة ِم
  :وقد يُنَشد بيت النابغة. مفتَّحة األبوابِ مث نوَّنت فنصبت: وكذلك جتَعل معنىاألبواب ىف َنْصبها، كأنك أردت

  أَجبَّ الظهَر ليَس له َسَناُم* ونأخذ بعده بذُناب َدهرٍ 
  .وأَجبِّ الظهرِ

  
  }ْرفِ أَتَْرابٌ َوِعنَدُهْم قَاصَِراُت الطَّ{ 
  
  }...َوعِنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف أَتَْراٌب{: ب وقوله/ 

  :نكرة وإن كانت مضافة إىل معرفة؛ أال ترى أن األلف والالم َيْحسنان فيها كقول الشاعر} قاصرات{مرفوعة ألنّ 
  من الذَّر فوق اإلْتب منها ألثَّرا* من القاصرات الطَْرِف لو َدّب ُمحْوِل 

ورمبا شبَّهت العرب لفظه باملْعرفة ِلمَا . فإذا حُسنت األلف والالم ىف مثل هذا مث ألقيتها فاالسم نكرة) املئزِر: اإلتب(
ولو وَضْعت مكان . َهذَا َحَسن الوجه قائماً وذاهباً: أضيف إىل األلف والالم، فينصبون نعته إذا كان نكرة؛ فيقولونَ

ومثله . هذا َحَسُن الوجه موسر، النَّ الَيسارة مدح: ذّم آثرت اإلتباع، فقلت الذاهب والقائم نكرة فيها مدح أو
  :قول الشاعر

  ِتَباعة صَّياد الّرجالِ غَُشومِ* وَمن ُيشوِه يوم فإن وراءه 



فخفض الغشوم ألنه مدح، ولو نصب ألنَّ لفظه نكرة ولفظ الذى . أى يأخذ َشوَاه وأطايبه) َوَمن ُيشوِه: (قال الفراء
  .هذا ِمثْلك قائماً، ومثلك مجيالً: نعت له معرفة كان َصوَابا؛ كما قالُواهو 
  

  )ص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َهاذَا فَلَْيذُوقُوُه َحمِيٌم َوغَسَّاٌق { 
  

  }...فَلَْيذُوقُوُه َحِميٌم َوغَسَّاٌق{: وقوله عّز وجل
وإن شئت جعلته مستانفاً، . عَْنى هذا َحمِيم وغسَّاق فليذوقوهوامل. رفعت احلميم والغسَّاق هبذا مقدّماً ومؤخراً
  :منه محيم ومنه غسَّاق كقول الشاعر: هذا فليذوقوه، مث قلت: وجعلت الكالم قبله مكتفِياً؛ كأنك قلت

  وغودر البقلُ َملْوِّى وحمصوُد* َحّتى إذا َما أَضاء الصُّبحُ ىف غَلَسٍ 

  :فمن نصب أَضمر قبلَها نَاِصباً كقول الشاعر. نصبٍىف موضع رفعٍ، وموضع ) هذا(ويكون 
  َتقِ اَهللا فيَنا والكتاَب الذى تتلو* زيادَتنا ُنعمان ال َتْحرِمَنََّها 

  .الليلَ فبادرُوه واللَّْيلُ: كما تقول ىف الكالم} فَلَْيذُوقُوُه{: ومْن رفع رفع باهلاء الىت ىف قوله
وذكروا أنّ . ىي بن وثّاب وعاّمة أصحاب عبداهللا، وخفّفها الناس َبْعُدوالغساق تشّدد سيُنه وختفّف شّددها حي
  .ويقال إنه ما يَْغِسق ويسيل من َصديدهم وجلودهم. الغّساق بارد ُيحرق كإحراق احلميم

  
  }َوآَخُر ِمن َشكِْلِه أَْزوَاٌج { 
  

  }...َوآَخُر ِمن َشكِْلِه أَزَْواٌج{: وقوله
وإذا كان . كأنه ظّن أن األزواج ال تكون من نعٍت واِحٍد) وَأَُخُر(إالّ جماهداً فإنه قرأ ) ِلِهوَآَخُر ِمْن َشكْ(قرأ الناس 

فهذا . عذاب فالن ضروب شّتى وضربان خمتلفان: االسم فعالً جاز أن ينعت باالثنني والكثري؛ كقولك ىف الكالم
ثالثة، وأن جتَعله صفة لواحد أشبُه، والذى قال وإن شئت َجعلت األزاوج نعتاً للَحميم وللغساق وآلخر، فهنَّ . َبّين

  .جماهد َجائز، ولكىن ال أستحّبه الّتباع العََواّم وبيانِه ىف العربيَّة
  
  }َهاذَا فَْوٌج مُّقَْتِحٌم مََّعكُْم الَ مَْرَحباً بِهِمْ إِنَُّهْم صَالُواْ النَّارِ { 
  

  }...َهاذَا فَْوٌج مُّقَْتِحٌم مََّعكُْم{: وقوله
  .اُألمَّة تدخل بعد اُألمَّة النار هى

من قول أهل النار، وهو } الَ َمْرحَباً بِهِْم{: الكالم متَّصل، كأنه قول واِحٍد، وإمنا قوله} الَ مَْرَحباً بِهِْم{: مث قَالَ
ْم ِمْن أَْرِضكُم بسحره فَماذَا يُرِيُد أَنْ ُيْخرَِجكُ{: كقوله. وهو ىف اّتصاله} كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لَعَنْت أُْختََها{: كقوله
  .فاتصل قول فرعون بقولِ أصحَابه} َتأُْمُرونَ

  



  )ص ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }قَالُواْ َربََّنا َمن قَدََّم لََنا َهاذَا فَزِْدُه َعذَاباً ِضْعفاً ِفي النَّارِ { 
  

  }...قَالُواْ َربََّنا َمن قَدََّم لََنا َهاذَا{: وقوله

  .}فَزِْدُه َعذَاباً ِضْعفاً ِفي النَّارِ{من شرع لَنا وَسّنُه : معناُه
  
  }أَتََّخذَْناُهْم ِسخْرِّياً أَْم َزاغَْت َعنُْهُم األَْبَصار { 
  

  }...أَتََّخذَْناُهمْ ِسْخرِيّاً{: وقوله
فقرأ . ومل يكونوا كذلَك} سخرّياً اتََّخذَْناُهْم{ -قال الفَراء ومل أْسَمعه من زهري  -قال زهري عن أبان عن جماِهِد 

أْصحَاُب عبداهللا بغري استفَهامٍ، واستفهم احلسن وعاصم وأهل املدينة، وهو من االستفهام الذى معناه التعّجب 
  .والتوبيخ فهو جيوز باالستفهام وبطرِحِه

  
  }إِن يُوَحى إِلَيَّ إِالَّ أَنََّمآ أََناْ َنِذيٌر مُّبِنيٌ { 
  

  }...َحى إِلَيَّ إِالَّ أَنََّمآ أََناْ َنِذيٌر مُّبٌِنيإِن ُيو{: وقوله
ما يوحى إىلّ : وإن شئَت جعلت املعىن. ما يوحى إىل إالّ اإلنذار: ىف موضع َرفع، كأنك قلت) أّنما(إن شئَت َجَعلت 

إالّ أنك نذير مبني  ما يوحى إىلّ: ويكون ىف هذا املوضع. نصباً) أَنَّما(ألىن نذير ونّىب؛ فإذا ألقيت الالم كان موضع 
  :أخربوىن أىن مسىء وأخربىن أنك مسىء، وهو كقوله: ألن املعىن حكاية، كما تقول ىف الكالم

  أّنا رأَينا رجالُ ُعرْيانَا* َرْجالَن من َضّبةَ أخرباَنا 
  .أخربانا أهنما رأَيا، فجاز ذلك ألن أصله احلكاية: واملْعىن
يريد يداً َعلَى واحدة كان َصداباً؛ } بيِدى{جتمع القراء على التثنية ولو قرأ قارئ ا} بَِيَديَّ أَسَْتكْبَْرَت{: وقوله

  :كقول الشاعر
  بيد اهللا ُعمرَها والفناء* أيها املبتغى فناء قريشٍ 

والواحد من هذا يكفى من االثنني، وكذلك العينان والرجالن واليدان تكتفى إحدامها مَن األخرى؛ ألن َمْعنَامها 
  .واحد

  
  )ص ( ملعاين الواردة يف آيات سورة ا

  
  }قَالَ فَالَْحقُّ َوالَْحقَّ أَقُولُ { 
  

  }...قَالَ فَالَْحقُّ وَالَْحقَّ أَقُولُ{: وقوله



ابن عباسٍ وجماهد بالرفع ىف األوىل : وقرأ األْعَمش وعاصم وأكرب منهم. قرأ احلسن وأهل احلجاز بالنصب قيهما
  .والنصب ىف الثانية

وكان شيخاً ُيقرئ ىف مسجد املطمورة  -حّدثىن بِهرام : العباس قال حّدثنا حممد قال حدثنا الفراء قالحّدثنا أبو 
ويكون : وهو وجه. وأقول احلقَّ): فاحلقُّ مىن واحلقَّ أقولُ(عن أبانَ بن َتْغِلب عن جماهد أنه قرأ  -ومسجد الشعبيني 
  .فهو احلّق: رفعه على إضمار

احلقُّ : وقد يكون َرفعه بتأويل َجوَابه؛ ألن العرب تقول. فأنا احلَقُّ وأقولُ احلَقَّ: قال وذُكر عن ابن عّباس أنه
  .َعْزمة َصادقة أن آتيك: َعْزَمةٌ َصادقة آلتينَّك؛ ألن فيه تأويل: ألقوَمنَّ، ويقولون
من مرفوع } َبَدا لَُهْم{أَال ترى أنه ال بّد لقوله } ثُمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا اآلياِت لََيْسُجُننَُّه{: ويّبني ذلك قوله

  :والعرب تنشد بيت امرئ القيس. مضمرٍ فهو ىف املْعىن يكون َرفعاً ونصباً
  ولو قطَّعوا َرأِْسى لديَك َوأوَصاىل* فقلُت َيمُني اهللا أبرُح قاعداً 

  :وانشدونا. لَى قولك َعلَىَّ مينيوَع) أن(والرفع َعلَى ما أَنبَأتك به من ضمري . والنصب ىف ميني أكثر
  َعلَى ُخطّة إال انطلقت أَسريها* فإنّ علّى اَهللا إنْ حيملونىن 

  .ويروى ال حيملونىن
. باجلواب) اهللا(ويكون َعلَّى اُهللا أن أضربك فترفع . فلو ألقيت إن لقلت علّى اهللا ألضربنك أى علّى هذه اليمني

. فَعلى معىن قولك حقّاً آلتيّنَك، واأللف والالم وطرحهما سواء) احلقَّ واحلقَّ(ومن نَصَب . ورفعه بعلى أَحبُّ إىلَّ
ولو خفض احلّق األّول خاِفٌض جيعله اهللا تعاىل يْعىن ىف اإلعراب فيقسم به كان . وهو مبنزلة قولك محداً هللا واحلمدَ هللا

أَهللا ألفعلّن؛ ألن : ب اجمليب/  لَتفَعلّن فيقولُ اِهللا: َصوَاَباً والعرب ُتلقى الواو من القسم وَيخفضونه مسعناهم يقولون
خريٍ يريد خبريٍ، فلّما : كيف أصْبحت؟ فيقول: املعىن مستعمل واملستعمل جيوز فيه احلذف، كما يقول القائل للرجل

  .كثرت ىف الكالم ُحِذفت
  
  }َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه بَْعَد ِحنيِ { 
  

  }...وَلََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه{: وقوله

  .نبأ القرآن أنه َحّق، ونبأ حممٍَّد عليه السالم أنه نّىب
  .ملَّا ظهر األمر علُموه، ومن ماَت علِمه َيقيَنا: بعدَ املوت وقبله: يقول} بَْعَد حِنيِ{: وقوله

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )الزمر ( سورة 

  
  }َتنزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ { 
  



  }...َتنزِيلُ الْكَِتابِ{: وقوله
هذه سورة أنزلناها وإِن شئَت َجَعلت َرفعه : ومعناه} ُسوَرةٌ أَنْزلَْناهَا{: هذا تنزيل، كما قال: بإضمار} تنزيل{ترفع 
ِهللا ِكتَاَب ا{من اهللا تنزيل الكتاب ولو نصبته وأنت تأمر باتباعه ولزومه كان صََواباً؛ كما قالَ اهللا : واملعىن. ِمبن

  .أى الزُموا كتاَب اهللا} َعلَْيكُْم
  
  }إِنَّآ أَنزَلَْنآ إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ فَاْعُبدِ اللََّه ُمْخِلصاً لَُّه الدِّيَن { 
  

  }...فَاْعُبدِ اللََّه ُمْخِلصاً لَُّه الدِّيَن{: وقوله
ولو . ينصب كما ىف َهذَا} ِصنيَ لَُه الديَنُمْخِل{وكذلك َما أشبهه ىف القرآن مثل . منصوب بوقوع اإلخالص َعليه

  .اعبد اهللا ُمطيعاً فَلَه الدين: بِلَُه، وجَعلت اإلخالص ُمكتِفياً غري واقعٍ؛ كأنك قلت) الدين(رفعت 
  
رُِّبوَنآ إِلَى اللَِّه ُزلْفَى إِنَّ اللََّه َيْحكُمُ َبْينَُهْم أَالَ ِللَِّه الدِّيُن الْخَاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدونِهِ أَْولَِيآَء َما َنْعُبدُُهْم إِالَّ ِلُيقَ{ 

  }ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنَّ اللََّه الَ يَْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّارٌ 
  

  }...وَالَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه أَْولَِيآَء{: وقوله

ما : يقولون ألوليائهم وهى األْصنام} وَالَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدونِِه أَوِْلَيآَء{ :واملْعىن. ىف موضع رفع بِقول مضمر) الذين(
واحلكاية إذا كانت ) قالُوا ما نعبدهم(أُّىب وهى حرف عبداهللا ) حَرف(وكذلك هى ىف . نعبدكم إالّ لتقّربونا إىل اهللا

قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا {: ركه كالغائب، كقولهبالقول مضمراً أو ظاهراً جاز أن جيَعل الغائب كاملخاطَب، وأن تت
  .بالياء والتاء َعلَى ما وصفُت لَك} َسُتْغلَُبونَ{و } َسُيْغلَُبونَ

  
  )الزمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ َيْخلُقُكُْم ِفي ُبطُونِ أُمَّهَاِتكُْم َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ وَاِحَدةٍ ثُمَّ جََعلَ ِمْنَها زَْوَجَها َوأَنَزلَ لَكُْم مَِّن اَألْنَعامِ { 

  }فُونَ َخلْقاً مِّن َبْعِد َخلْقٍ ِفي ظُلَُماٍت ثَالٍَث ذَِلكُمُ اللَُّه رَبُّكُمْ لَُه الُْملْكُ ال اله إِالَّ ُهَو فَأَنَّى ُتْصَر
  

  }...ا زَْوَجَهاَخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعلَ مِْنَه{: وقوله
والزوج خملوق قبل الوَلد؟ ففى ذلكَ } ثُمَّ جََعلَ ِمْنَها َزْوجََها{: مث قال. لبنىآدم} َخلَقَكُْم{: كيف قال: يقول القائل

  :وجهان من العربّية
فيما ) ثُمَّ(َعلوا ورّبما َج. أن العرب إذا أخربت عن َرجل بفعلني َرّدوا اآلخر بِثُمَّ إذا كان هو اآلخر ىف املْعىن: أحدمها

قد بلغىن ما صنعت َيومك هذا، مثّ ما َصنعت أمس : من ذلكَ أن تقول. من خرب املتكلّم) مث(معناه التقدمي وََيْجَعلون 
  .قد أعطيتَك اليوم شيئاً، مث الذى أعطيتك أمس أكثر، فهذا من ذلَك: َوتقول. فهذا َنَسق من خرب املتكلّم. أعجُب

خلقكم من نفسٍ َوحدها، مثّ جََعل منها : كأنه قال) وَاحدة(ل َخلْقَه الزوج مردوداً على أن جتع: َوالوجه اآلخر
  .َمْعىن َخلْقها َواحدة) وَاحدٍة(ففى . زوجهَا



  :أنشدىن بعض العرب: قال
  كّوحَته منك ُبدون اجلَْهد* أعددَته للَخْصم ذى التعّدى 

  .غلبته: ومعناه الذى إذا تعدى كوَّحَته، وكوََّحته

زُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِن َتكْفُُرواْ فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعنكُْم َوالَ يَْرَضى ِلِعَباِدِه الْكُفَْر َوإِن َتْشكُُرواْ َيْرَضهُ لَكُْم َوالَ َت{ 
  }اِت الصُُّدورِ إِلَى رَبِّكُْم مَّْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليمٌ بِذَ

  
  }...َوإِن َتْشكُُرواْ يَْرَضُه لَكُْم{: وقوله
كيف : أى فزادهم قولُ الناس، فإن قال قائل} فأْخَشوُْهْم فََزادَُهْم إمياناً{: وهذا مِثْل قوله. يرضى الشكر لكم: يقول
وليَس معناه . أن يكفروا: فمعىن الكفر. وإنه ال يرضى أن يكفر: وقد كفروا؟ قلُت} َوالَ يَْرَضى لِِعَباِدِه الْكُفَْر{قال 

لست أحّب اإلساءة، وإىن ألحب أن يسىء فالن فُيعذَّب فهذا ّمما يبّين لك : ومثله ّمما يبّينه لك أن تقول. الكفر بعينه
  .َمعناه

  
مِّْنُه َنِسَي َما كَانَ َيْدُعو إِلَْيِه ِمن قَْبلُ َوَجَعلَ ِللَِّه أَنَداداً َوإِذَا َمسَّ اإلِنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمنِيباً إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا َخوَّلَُه نِْعَمةً { 

  }لُِّيِضلَّ َعن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَِليالً إِنََّك ِمْن أَْصحَابِ النَّارِ 
  

  }...َنِسَي َما كَانَ َيْدُعو إِلَْيِه ِمن قَْبلُ{: وقوله
إن : نسَى من كانَ َيدُعو؟ قلت: فهالّ قيل: فإن قلت. إذا مسَّه، الضر يريد اهللا تعاىل ترك الذى كان يدعوه: يقول

. يعىن اهللا} قُلْ يأيَُّها الكاِفُرونَ ال أَْعُبُد َما َتعُْبُدونَ، َوالَ أَنُْتم َعابُِدونَ َما أَْعُبُد{قال اهللا ) َمن(قد تكون ىف موضع ) ما(
وقد } أَنْ َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَدّى{وبه جاء التفسري، ومثله . فهذا وجه} ِمَن النَِّساء فانِكُحوا َما طاَب لَكُْم{وقال 
ِلما وإن ) إليه(فإن شئَت جعلت اهلَاء الىت ىف . نسَى دعاءه إىل اهللا من قبل: يراد} نسَى ما كان يدُعو إليْه{تكون 

  .شئت َجَعلتَها هللا وكلّ مستقيم

  .َوَما أشبهه} فَتَمتَُّعوا فََسْوفَ َتْعلَُمونَ{: وكذلك قوله. ا فهذا هتدُّد وليس َبأمر حمض} بِكُفْرَِك قَِليالً قُلْ َتَمتَّْع{وقوله 
  

  )الزمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
بِِّه قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن الَ أَمَّْن ُهَو قَانٌِت آَنآَء اللَّْيلِ َساجِداً َوقَآِئماً َيْحذَُر اآلخَِرةَ َويَْرُجواْ َرْحَمةَ َر{ 

  }َيْعلَُمونَ إِنََّما يََتذَكَُّر أُْولُواْ األَلَْبابِ 
  

  }...أَمَّْن ُهَو قَانٌِت آَنآَء اللَّْيلِ{: وقوله
وهو وجه حَسن، . يا من هو قانت: وذُكر ذلك عن نافع ومحزة وفّسروَها يريد. قرأها حيىي بن َوثّاب بالتخفيف

  :قال الشاعر. يا زيُد أقبل، وأَزيدُ أقبل: فيقولون. العرب تدعو بألف، كما يدعون بيَا
  إالّ يدٍ ليَست هلا َعُضد* أبىن لُبيََْنىَ لستم بيٍد 



  :وقال اآلخر
  َت ِمن ِصْرمة أُخذت باملُرارِ* أضمر بن ضمرةَ ماذا ذكَْر 

اً بالدَعاء كاملنسُوق، ألنه ذكر الناسَى الكافر، مث قَّص قصة الصاحل بالنداء، وهو كثري ىف الشعر فيكون املعىن مردود
  .واهللا أْعلَم. فالن ال يصَلّى وال َيُصوم فيا من يَصلّى ويصوم أبشر فهذا هو َمعناه: كما تقول ىف الكالم

َبقها كالم، قد وصفت مْن ىف موضع األِلف إذا َس) أْم(وقد تكون األِلف استفهاماً بتأويل أم ألن العرب قد تضع 
  .كاألّول الذى ذُكر بالنسيان والكفر) خفيف(فيكون املْعىن أَمن هو قانت . ذلك ما ُيكتفى به

. أن جتَعل أم إذا كانت مردودة َعلَى َمْعًىن قد َسَبق قلتها بأم: وهوالوجه. ومن قرأها بالتشديد فإنه يريد معىن األِلف
أأخوك أم : كان َهذَا حني قلت: والعرب تقول. أَْم َمن: يريدون. عفر املدىنّوقد قرأ هبا احلسن وعاصم وأبو ج

أَفَِتلك أم َوْحِشّية، وقولك : ومنه قولك. تقال هذه الكلمة بعد املغرب إذا رأيت الشخص فلم َتْدر ما هو. الذئب
  .أذِلك أم جَأْب يطارد أُُتنا

الكالم أنه مضمر، وقد جرى معناه ىف أّول الكلمة، إذ ذكر الضالّ  فقد تبيَّن ىف) أّمن ُهَو(فإن قال قاِئل فأين جواب 
ومن مل يْعرف مذاهب . أهذا مثل هذا أو أهذا أفضل أم هذا: مث ذكر املهتدى باالستفهام فهو دليل على أنه يريد

  :العرب ويتبيَّن له املْعىن ىف هذا وشبهِه مل يكتِف ومل يشتف؛ أال ترى قول الشاعر
  سواَك ولكن مل جند لك َمْدفعَا* ٌء أتانا َرُسوله فأقسم لو َشْى

َعلَى } أَفََمْن شََرَح اُهللا َصْدَرهُ لِإلْسالَمِ{: وجرى قوله. لو أتانا رسولُ غريِك لدفْعَناُه، فعلم املعىن ومل ُيظهر: أنّ معناه
  .مثل هذا

ولو ُرفع . جداً مّرةً وقائماً َمّرةً، أى مطيع ىف احلالنييقنت َسا: ُنِصب على قوله} آَنآَء اللَّْيلِ سَاجِداً َوقَآِئماً{وقوله 
  .الطاعة: والقنوت. كما ُرفَع القانت كان صَواباً

  
  }أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ الَْعذَابِ أَفَأَنَت ُتنِقذُ َمن ِفي النَّارِ { 
  

  .}...َمن ِفي النَّارِ أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ الَْعذَابِ أَفَأَنتَ ُتنِقذُ{: وقوله
هذا ّمما يراد به استفهاٌم واحٌد؛ فيسبِق االستفهام إىل غري : كيفَ اجتمع اْستفهامان ىف َمْعًىن واحٍد؟ يقال: يقال

أفأنت ُتنقذ من َحقّت َعليه كلمة : -واهللا أْعلم  -وإِّنما املعىن . موضعه ُيردّ االستفهام إىل موضعه الذى هو له
} أنكم{فرّد } أََيِعدُكُْم أَنَّكُمْ إذا مِتُّْم َوكُنُْتْم تَُراباً َوِعظَاماً أَنَّكُْم ُمْخَرُجون{: من غري االستفهام قولهومثله . العذاب

الَ َتْحَسَبّن الِذيَن يَفَْرُحونَ {: ومثله قوله. أيِعدكُم أّنكم خمَرجون إذا مّتم وكنتم تراباً: -واهللا أْعلم  -َمّرتني، واملْعىن 
ال َتحَسنبّ  -واهللا أْعلم  -مّرتني؛ ومعنامها ) حتسَبّن(فَرّد } ا أَتَْوا وَُيِحبُّونَ أن ُيْحَمدُوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا فَالَ َتْحَسبَّنُهْمبَِم

  .ومثله كثري ىف التنزيل وغَريه من كالم العرب. الذيَن يفرُحون َمبا أََتْوا مبفازة من الَعذاب

ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ  ُه َصْدَرُه ِلِإلْسالَمِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ مِّن رَّبِِّه فََوْيلٌ لِّلْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم مِّن ِذكْرِ اللَِّه أُْولَاِئَكأَفََمن َشَرَح اللَّ{ 
{  

  }...فَوَْيلٌ لِّلْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم مِّن ِذكْرِ اللَِّه{: وقوله
  



قَست : وكأنّ قوله. ُت مْن طَعامٍ أكلته وعن طََعام أكلته، َسَواًء ىف املْعىناّتخم: تقول. كلّ َصواب} عن ذكر اهللا{و 
  .أعرضت عنه: قست عنه يريد: وكأن َمن قال. زادَها قَْسَوة: ِمْن ذكره أهنم َجَعلوه كِذباً فأقسى قلوهبم

  
  )الزمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ْم اباً مَُّتشَابِهاً مَّثَانِيَ َتقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُودُ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم ثُمَّ َتِلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهاللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحدِيِث ِكَت{ 

  }إِلَى ِذكْرِ اللَِّه ذَِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي بِِه َمن َيَشآُء َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 
  

  }...اباً مَُّتَشابِهاًِكَت{: وقوله
  .أى غري خمتلف ال ينقض بعضه بعضاً

  .أى مكّرراً يكّرر فيه ذكر الثواب والعقاب} مَّثَانَِي{وقوله 
عند نزل آية } ثُمَّ َتلُِني{تقشعّر خوفاً من آية العذاب إِذا نزلت : }تَقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم{: وقوله
  .َرمحة
  
  }أَفََمن َيتَِّقي بَِوْجهِِه ُسوَء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمِة َوقِيلَ ِللظَّاِلِمَني ذُوقُواْ َما كُنُتْم َتكِْسُبونَ { 
  

  .}...أَفََمن َيتَِّقي بَِوْجهِِه ُسوَء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمِة{: وقوله
، فُيقذَف به ىف النارِ، فال يّتقيها إالّ بوجهه َوَجوابه من املضمر الذى إن الكافر تنطلق به اخلََزنة إىل النار مغلوالً: يقال

  .ذكرُت لك
  
دُ للَِّه َبلْ أَكْثَُرُهمْ الَ ضََرَب اللَُّه َمثَالً رَُّجالً ِفيِه ُشَركَآُء ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجالً َسلَماً لَِّرُجلٍ َهلْ َيْستَوَِياِن مَثَالً الَْحْم{ 

  }َيْعلَُمونَ 

  }...ِفيِه ُشرَكَآُء ُمَتَشاِكُسونَ{: قولهو
  .فجعلَ الذى فيه شركاء الذى َيعبد اآلهلةَ املختلفة. َهذَا َمثَل ضربه اهللا للكافر واملؤمن. خمتلفون
وكأنّ  وَسلٌَم َوسامل متقاربان ىف املْعىن،) َسلَماً(وقد قرأ العواّم . هو املؤمن املوحِّد} َوَرُجالً َسلَماً لَِّرُجلٍ{وقوله 

فسامل من صفة . رَبَِح رِْحباً وَرَحباً، وَسِلمَ ِسلماً وَسلَماً وسالمة: َسِلم لُه َسلَماً والعرب تقولُ: مصدر لقولَك) سلما(
  .واهللا أعلم. الّرجل، وَسلََم مصدرٌ لذلك

 -وليَس بصاحب ُهشيم - حدَّثىن أبو إْسحَاق التيمّى: حدثنا الفراء قال: حّدثنا حممد، قال: حّدثنا أبو العبّاس قال
وحدثىن ابن ُعَيْيَنةَ عن عبدالكرمي : قال الفراء) وَرُجالً َساملاً(عن أىب َرْوق عن ابراهيم التيمّى عن ابن عباس أنه قرأ 

  ).ساملاً(اجلزرى عن جماهد أنه قرأ 
احداً، فجرى املَثَل فيهما بالتوحيد ومثله ومل يقل مثلَني، ألهنما مجيعاً ضُرِبا مثال و} ...َهلْ َيْستَوَِياِن مَثَالً{: وقوله

ولو قيل َمثَلني أو آيتني كانَ صَوابَا؛ ألهنما اثناِن ىف . آيتني؛ ألن شأهنما َواحد: ومل يقل} وَجَعلَْنا ابَن َمرَْيَم َوأُّمُه آيَةً{
  .اللفظ



  
  )الزمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َق بِهِ أُْولَاِئَك ُهمُ الُْمتَّقُونَ َوالَِّذي َجآَء بِالصِّْدقِ َوَصدَّ{ 
  
  }...وَالَِّذي َجآَء بِالصِّْدقِ َوَصدََّق بِِه{: قوله

فهذا ) والذين جاءوا بالّصدق وَصّدقوا به(وىف قراءة عبداهللا . غري موقَّت، فكأنه ىف مذهب مجاعٍ فىاملعىن) الذى(
  .ىف تأويل َجْمعٍ) الذى(َدليل أنَّ 

  
  }ُه بِكَاٍف َعْبَدُه وَُيَخوِّفُوَنَك بِالَِّذيَن ِمن ُدونِِه َوَمن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد أَلَْيَس اللَّ{ 
  

  }...أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف عَْبَدُه{: وقوله

أن قريشاً وذلك } َعْبَدُه{وقرأها لناس . على اجلمع) أليس اهللا بكاٍف عباده(قرأها حيىي بن وثّاب وأبو جعفر املدىن 
حمّمدا } أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف َعْبدَُه{فأنزل اهللا ! أما ختاف أن َتْخبِلََك آهلُتنا لعيبَك إّياها: قالت للنّىب صلى اهللا علْيه وسلم

ُدوهم قد َهمَّت أممم األنبياء هبم، ووَع: قالوا} ِعَباَدُه{والذين قالوا . َصلى اهللا عليه وسلم، فكيَف خيوِّفونَك مبن دونه
أى حممداً } أَلَْيسَ اللَُّه بِكَاٍف عبادَُه{فقال اهللا } إنْ نقُولُ إالّ اْعتَراَك بَْعُض آلَِهِتَنا بُسوٍء{ِمثلَ هذا، فقالوا لشعيب 
  .وكلّ صواب. َعلَْيه السالم واألنبَياء قبله

  
اللَُّه قُلْ أَفَرَأَْيُتم مَّا َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه إِنْ أََراَدنَِي اللَُّه بُِضرٍّ َهلْ َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض لََيقُولُنَّ { 

  }لُ الُْمَتَوكِّلُونَ ُهنَّ كَاِشفَاُت ُضرِِّه أَْو أَرَادَنِي بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّ ُمْمِسكَاتُ َرْحَمِتِه قُلْ َحسْبَِي اللَُّه َعلَْيِه َيَتَوكَّ
  

  }...َهلْ ُهنَّ كَاِشفَاتُ ُضرِِّه{: وقوله
إنَّ {ومثله . وكلّ صََواب. وَأضَاف حيىي بن وثّاب. نوَّن فيهَما عَاصم واحلسن وشَْيَبة املدىنّ} ...ُمْمِسكَاُت َرْحَمِتِه{

. ولِإلضافة َمْعىن مّضى ِمَن الفعل} ُموِهٌن كَْيَد الكافِرِين{و } ُموِهُن كَْيِد الكافِرِيَن{و } باِلغٌ أْمرَُه{و } اَهللا َباِلغُ أَْمرِِه
. أخوَك آخذُ َحقِّه: فإذا رأيَت الفْعل قد َمَضى ىف املْعىن فآثر اإلضافة فيه، تقول أخوك أََخذ حقه، فتقول َها ُهنَا

: لأخوك آِخذٌ حقَّه عن قليل، وآخذُ حقِّه عن قلي: فإِذا كان مستقبالً مل يقع بعُد قلت. آخذٌ حقَّه: ويقبح أن تقول
  .هذا قاتلٌ محزة ُمبغَّضاً، ألن معَناه مَاضٍ فقبح التنوين؛ ألنه اسم: أال ترى أنك ال تقول

  
  )الزمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

َت َويُْرِسلُ اُألْخَرى إِلَى اللَُّه َيَتَوفَّى اَألنفَُس ِحَني َمْوِتَها َوالَِّتي لَْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَُيْمِسُك الَِّتي قََضى َعلَْيَها الْمَْو{ 
  }أََجلٍ مَُّسمى إِنَّ ِفي ذَِلَك آليَاٍت لِّقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

  



  }...اللَُّه َيَتَوفَّى اَألنفَُس ِحَني مِْوِتَها وَالَِّتي لَْم َتُمْت ِفي مََناِمَها{: وقوله
وهو . إن توفِّيَها نومُها: ويقال. منامها عند انقضاء أجلها َواملعىن فيه يتوفّى األنفس حَني موهتا، ويتوفّى الىت مل متت ىف

  .}فَُيْمِسُك الَِّتي قََضى َعلَْيَها الْمَْوَت{أحّب الوجهني إىلَّ لقوله 
  .}وقُِضى َعليها املوُت} {قََضى َعلَْيَها الَْمْوَت{ وتقرأ } َوُهَو الِذى َيَتَوفَّاكُْم بالليلِ{: ولقوله

  
اِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ نَسانَ ُضرٌّ َدَعاَنا ثُمَّ إِذَا َخوَّلْنَاُه نِْعَمةً مِّنَّا قَالَ إِنََّمآ أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ َبلْ ِهَي ِفْتَنةٌ َولَفَإِذَا َمسَّ اِإل{ 

  }َيْعلَُمونَ 
  

  }...َبلْ ِهَي ِفْتَنةٌ{: وقوله
ومثله كثري } َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّى{صََواباً؛ كما قَالَ  بل هو فتنة لكان: ولو قيل. بالتأنيث لتأنيث الفتنة) هى(خرَجت 
قد قَاله الذين مْن قبلهم كان : أنثت إرادة الكلمة ولو قيل} قَْد قَالََها الذيَن مْن قَْبِلهِم{: وكذلك قوله. ىف القرآن
جيوز مكاهنا لو } لَْت فَْعلتك الىت فَعلَْتَوفََع{: قوله. ومثله: قد فَعلتَها وفَعلَت ذاك: ومثله ىف الكالم أن تقول. َصوَابا
  .وفَعلت ِفعلَك: أتى
  
وَب َجِميعاً إِنَُّه ُهَو الَْغفُورُ قُلْ ياِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُواْ َعلَى أَنفُِسهِْم الَ َتقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّن{ 

  }الرَّحِيُم 
  

  }...للََّه َيْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعاًإِنَّ ا{: وقوله

وحّدثىن أبو إسَحاق التَّيمّى عن أىب َرْوق عن إبراهيم : قال الفراء) الذنوب مجيعاً ملن يشاء(هى ىف قراءة عبداهللا 
ىّ وإمنا نزلت ىف َوْحش) يغفر الذنوب جيمعاً ملن يشاء(التيمّى عن ابن عبَّاس أنه قرأها كما ِهىَ ىف مصحف عبداهللا 

  .قاتل محزة وذوِيه
  

  )الزمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }أَن َتقُولَ َنفْسٌ ياَحسَْرَتا َعلَى َما فَرَّطَُت ِفي َجنبِ اللَِّه َوإِن كُنُت لَِمَن السَّاخِرِيَن { 
  

  }...أَن َتقُولَ نَفٌْس ياَحْسَرتَا{: وقوله
َوأَلْقَى ِفى اَألْرضِ {: ومثله قوله} ياَحسَْرتَا{أالّ يقول أحدكم غداً } ٌسأَن َتقُولَ نَفْ{أى افَعلو وأنيُبوا وافَعلوا 

  .أى ال متيد} َروَاِسَى أَنْ َتمِيَد بِكُْم
يا ويلتا مضاف إىل املتكلّم حيّول العرب الَياء إال األلف ىف كلّ كالم كان َمْعناه االْستَغاثة، خيرج : }ياَحْسرََتا{: وقوله

أنشدىن أبو ثَْروان : يا هلَِف على فالٍن، ويا هلفَا َعلَْيِه قَال: يا َحسَْرِت كما قَالوا: ورّبما قيل. َعلى لفظ الدعاء
  .الُعكْلىُّ

  أهلَِف ألوالد اإلماء احلواطب* تزوروهنا أَو ال أزور نَِساءكم 



  .فخفَض كما ُيخفض املناَدى إذا أضافه املتكلّم إىل نفسه
أنشدىن أبو فَقَْعس، بعضُ : قَالَ. فيخفضوهنا َمرة، ويرفُعوهنا} حسرتَا{األلِف الىت ىف  ورّبما أدخلت العرب اهلاء بعدََ

  :بىن أسد
  َعفراء يا ربّاِه من قبل اَألجل* يا ربِّ يارّباِه إّياك أَسلْ 

  :وأنشدىن أُبو فَقَْعسٍ: فخفض، قال
  إِذَا أتى قرّبته للسَّانية* يا مرحباِه حبمار ناِهْيه 

ياهَناه ويا هَْنَتاه، فالرفع ىف هذا أَكثر من اخلفض؛ ألنه كَثُر ىف الكالم : ىف كالم العرب، أالّ ىف قوهلم واخلفض أكثر
  .فكأنه حَرف واِحٌد مدعّو

  
  }أَْو َتقُولَ ِحَني تََرى الَْعذَاَب لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنِنيَ { 
  

  }...أَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِنيلَوْ أَنَّ ِلي كَرَّةً فَ{: وقوله

لو : وإن شئت َجعلته مردوداً َعلَى تأويل أنْ، ُتضمرَها ىف الكرَّة، كما تقول. َجواب ِللو} فَأَكُونَ{النصب ىف قوله 
َوحْياً أْو ِمْن َوَراء  َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أنْ ُيكَلِّمُه اُهللا إالّ{: ومثله مَّما ُنصب َعلى ضمري أنْ قوله. أَنَّ ىل أن أكُرَّ فأكونَ
ولو رفع . َما كان لبشرٍ أن يكلمه اهللا إالّ أن يوحى إليه أو يرسل -واهللا أعلم  -املْعَنى } ِحجَابٍ أَْو ُيْرِسلَ

  :وأنشدىن بعض بىن أَسٍد: قال. وقد قرأ به بعض القراء. إذا مل يظهر أنْ قبله وال معه كان صوابا} فُيوحى{
  ومثلُ متوُّلٍ منه افتقاُر* ل َبْعلٌ َيُحلّ أَُحْيَده ويقا

  طََبانَِيةٌ فَيْحظُلُ أو َيغاُر* فما ُيخطئكِ ال خيطئِك منه 
  :وأنشدىن آخر. فرفع

  وتسأل عن ركباهنا أيَن ميَّموا* فمالك منها غري ِذكرى وِحْسبة 
وأنشدىن : قال. َم ظهَرهحيِط) و(ماهى إال ضَْربة من اَألَسد فيحِطُم ظهره، : مسعت من العرب: وقال الكسَائى

  :األَسِدّى
  فما هى إالَّ حملة فتغيب* َعلى أْحوذِيَّْين استقلت َعِشيَّة 

  
  }َبلَى قَْد َجآءَْتَك آَياِتي فَكَذَّْبَت بَِها وَاْسَتكَْبْرَت َوكُنَت ِمَن الْكَافِرِيَن { 
  

  }...بَلَى قَْد َجآَءْتَك آيَاِتي فَكَذَّْبَت بِهَا{: وقوله
قال الفراء وحدثىن شيخ عن وِقَاء بن إياسٍ بسنده أنه قرأ . جمتمعون َعلى نصب الكاف وأن املخاطب ذَكَرالقراء 

وهو وجه حَسن؛ ألنه . فخفض الكاف والتاء كأنه خياطب النفس) َبلَى قد َجاَءْتِك آياتى فكذَّبِت هَبا واستكربِت(
  .النفْس ىف خطاهبَاذكر النفس فخاطبها أّوالً، فأْجرى الكَالم الثاىن َعلى 

  
  )الزمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  



  }كَبِّرِينَ َوَيْوَم الِْقَياَمِة تََرى الَِّذيَن كَذَُبواْ َعلَى اللَِّه ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ أَلَْيَس ِفي َجهَنََّم َمثًْوى لِّلُْمَت{ 
  

  }...َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهم مُّْسوَدَّةٌ َوَيْوَم الِْقَياَمةِ َتَرى الَِّذيَن كَذَبُواْ{: وقوله

اسم له فعل فرفعته بفعله، وكان ) الذين(مث جاء بعد ) الذين(ألنَّ الفعل قد وقع على } مسودّة{و } وجوههم{ترفع 
وكذلك فالفعل بكل اسم أوقعَت عليه الظّن والرأى وما أشبههما فارفع ما يأتى بعده من األَمساء . فيه معىن نصب

فإن قدمت االستقامة نصبتَها، ورفعت االسم؛ . رأيت عبداهللا أمُره مستقيم: كان معَها أفاعيلها بعدَها؛ كقولَكإذا 
َرأيت : رأيت عبدَاهللا مستقيماً أمُره، ولو نصبت الثالثة ىف املسألة األوىل َعلى التكرير كان جَائزاً، فتقول: فقلت

  .يٍدوقالَ عِدّى ابن ز. عبدَاهللا أمَرُه مستقيماً
  وما ألفيِتىن ِحلْمى ُمَضاعَا* ذرِيىن إن أمرِك لن يطاَعا 

  :ومثله. فنصب احللم واملُضاع َعلى التكرير
  *ما للجمال مشيِها وئيدا * 

  .َعلى هذا لكانَ َصوَاباً} ُوُجوهَُهم مُّْسَودَّةٌ{ولو قرأَ قارئ . فخفض اجلَمَال واملشى َعلى التَّكرير
  
  }ِذيَن اتَّقَْواْ بَِمفَاَزِتهِمْ الَ َيَمسُُّهُم السُّوُء َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ َويَُنجِّي اللَُّه الَّ{ 
  

  }...بَِمفَازَاتِهِْم{: وقوله
قد تَبيََّن أمُر القوم وأُمُوُر القوم، : تقول ىف الكالم. وكلّ صَوَاب. بالتوحيد} بَِمفَاَزِتهِْم{َجْمع وقد قرأ أهل املدينة 
أْصواٌت وكلّ : ومل يقل} إنَّ أْنكََر األصواِت لََصْوتُ احلَِمريِ{واحد قال اهللا ) ومعناه(ات وارتفع الصوت واألصو

  .َصوَاب
  
  }َبلِ اللََّه فَاْعُبْد َوكُن مَِّن الشَّاِكرِيَن { 
  

  }...َبلِ اللََّه فَاْعُبْد{: وقوله
وإن شئت نصبته بفعل ُتضمره قبله؛ ألنَّ . هبذا الفْعل الظاهر؛ ألنه رّد كالم -يعىن ىف اإلعراب  -) اهللا(تنصب 

  .األمر والنهَى ال يتقّدمهما إالّ الفعل
وقد . أَرفعه بالفعل الذى بعده؛ إذا مل يظهر الذى قبله: زيد فليقم، وزيداً فليقم فَمن رفعه قال: ولكن العرب تقول

  .انظروا زيداً فليقم: ومن نصبه فكأنه قال. لَينظر زيد فليقم: ُيرفع أيضاً بأنْ ُيضمر له مثل الذى َبْعده؛ كأنك قلت
  

  )الزمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ينِهِ سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا َوَما قََدرُواْ اللََّه َحقَّ قَْدرِِه َواَألْرُض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الْقَِياَمِة َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِم{ 
  }ُيْشرِكُونَ 

  



  }...وَاَألْرُض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة{: وقوله
  .شهر رمضانَ انسالَخ شعَبانَ أى هذا ىل انسالخ هذا: ولو نصبَها ناصب، كما تقول. ترفع القبضة

رفع } َمطْوِيَّاٍت{ومن قال . ترفع السَّموات مبطوياٌت إذا رفعت املطويات} وَالسََّماَواُت َمطْوِيَّاتٌ بَِيِمينِِه{: وقوله
واحلال . وينصُب املطويَّاِت َعلى احلَال أو َعلى القطع. والسَّموات ىف ميينه: السموات بالباء الىت ىف ميينه، كأنه قال

  .أجود
  
أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم  َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمن ِفي السََّماوَاِت َوَمن ِفي اَألْرضِ إِالَّ َمن َشآَء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه{ 

  }َينظُُرونَ 
  

  }...ِفي الصُّورِ{: وقوله
الصور : وقد ذُكر أنه القَْرن وذكر عن احلسن أو عن قتادة أنه قال. ال أدرى ما الصور: كان الكلّىب يقول: قال

  .مجاعة الصورة
  
ى إِذَا َجآُءوَها َوفُِتَحتْ أَبَْواُبَها َوقَالَ لَُهْم خََزَنُتَها َسالٌَم َعلَْيكُْم ِطْبُتمْ َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْواْ رَبَُّهْم إِلَى الَّجنَِّة ُزمَراً حَتَّ{ 

  }فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن 
  

  }...طِْبُتْم{: وقوله
  .}فَاْدُخلُوهَا{أى َزكَومت 

  
  )الزمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َدقََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا اَألْرَض َنَتبَوَّأُ ِمَن الَْجنَِّة حَْيثُ َنَشآُء فَنِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني َوقَالُواْ الَْحْمُد للَِّه الَِّذي َص{ 
  

  }...َوأَْورَثََنا اَألْرَض{: وقوله
  .يعىن اجلنَّة

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )غافر ( سورة 

  
  }ِعقَابِ ِذي الطَّْولِ الَ اله إِالَّ ُهَو إِلَْيِه الَْمِصُري غَاِفرِ الذَّنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشِديدِ الْ{ 



  .}...غَاِفرِ الذَّنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشِديدِ الِْعقَابِ{: قوله عز جل
ذى {: مررت برجل شديد القلب، إالّ أنه وقع معها قوله: جعلها كالنعت للمعرفة وهى نكرة؛ أال ترى أنك تقول

: ومثله قوله. وقد يكون خفضها على التكرير فيكون املعرفة والنكرة سواء. فأجرين جمراه، وهو معرفة }الطول
: ألن فّعال نكرة حمضة، ومثله قوله] ا[/فهذا على التكرير؛ } َوُهَو الَْغفُوُر الَوُدوُد، ذُو العرشِ اجمليُد، فعَّالٌ ملا يريُد{
  .االستئناف، أو على تفسري املسألة األوىل، فرفيع نكرة، وأجرى على }رفيعُ الدرجاِت ذو العرشِ{

  
ا بِالْبَاِطلِ ِلُيْدِحضُواْ بِهِ كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ وَاَألحَْزاُب ِمن َبْعدِِهْم َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرسُولِهِْم ِليَأُْخذُوُه َوَجاَدلُو{ 

  }الَْحقَّ فَأََخذُْتُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ 
  
  .}...َوَهمَّْت كُلُّ أُمَّةٍ بَِرسُولِهِْم{: هوقول

  .، وكلّ صواب" برسوهلا"ذهب إىل الرجال، وىف حرف عبداهللا 
  
  }لَْحِكيمُ إِنََّك أَنَت الْعَزِيُز ارَبََّنا َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدنٍ الَِّتي َوَعدْتَُّهْم َوَمن صَلََح ِمْن آَبآئِهِْم وَأَْزوَاجِهِْم وَذُرِّيَّاتِهِْم { 
  

  .}...وَأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن{: وقوله
  .واحدة: واحدة، وكذلك هى ىف قراءة عبداهللا" جنة عدن"وبعضهم يقرأ 

  .}...َوَمن صَلََح ِمْن آَبآئِهِْم{: وقوله
: مليم ىف، وإن شئت على اهلاء وا"وأدخلهم"مردودة على اهلاء وامليم ) ومن(إن شئتَ جعلَت : من نصٌب من مكانني

  ".وعدهتم"
  

  )غافر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فََتكْفُُرونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ ُينَاَدْونَ لََمقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمن مَّقِْتكُْم أَنفَُسكُْم إِذْ ُتْدَعْونَ إِلَى اِإلَمياِن { 
  

  .}...ُيَناَدْونَ لََمقْتُ اللَِّه{: وقوله

يناَدْون أنّ مقت اهللا إياكم أكرب من مقتكم أنفسكم يوم القيامة؛ ألهنم مقتوا أنفسهم إذ تركوا اإلميان،  :املعىن فيه
مث َبدا هلم من بعِد ما {: ناديت أن زيداً قائم، وناديت لزيد قائم، ومثله: ولكن الالم تكفى من أن تقول ىف الكالم

  .ينادون، وخيربون، وما أشبه ذلك: م ضارع القول مثلاآلية، الالم مبنزلة أنّ ىف كل كال} َرأوا اآلياِت
  
  } َرِفيُع الدََّرَجاِت ذُو الْعَْرشِ ُيلِْقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه لُِينِذَر َيْوَم التَّالَقِ{ 
  

  .}...ُيلِْقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه{: وقوله
؛ ألنه يلتقى فيه أهل "التالق"وإمنا قيل . النبوة؛ لينذر من يلقى عليه الروحَ يوم التالق: الروح ىف هذا املوضع



  .السماء وأهل األرض
  
  }َيْوَم ُهم بَارُِزونَ الَ َيخْفَى َعلَى اللَِّه ِمنُْهْم َشْيٌء لَِّمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ { 
  

  .}...َيْوَم ُهم َبارُِزونَ{: وقوله
  .آتيك يوم أنت فارغ ىل: مثل قولك] هو[ُهْم ىف موضع رفع بفعلهم بعده، و 

  
  )غافر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوالَ َشِفيعٍ ُيطَاعُ  َوأَنِذرُْهْم َيْوَم اَألزِفَِة إِذِ الْقُلُوُب لََدى الَْحنَاجِرِ كَاِظِمَني َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ{ 
  

  .}...اَألزِفَِة{: وقوله
  .القيامة: وهى
  .}...كَاِظِمَني{: وقوله

إذ قلوهبم لدى حناجرهم : نصبت على القطع من املعىن الذى يرجع من ذكرهم ىف القلوب واحلناجر، واملعىن
  .ربية، واألول أجود ىف الع"وأنذرهم: "وإن شئت جعلت قطعه من اهلاء ىف قوله. كاظمني

إذ القلوب لدى احلناجر إذ هم كاظمون، أو على االستئناف كان : مرفوعة على قولك" كاظمون"ولو كانت 
  .صوابا
  .}...َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوالَ َشفِيعٍ ُيطَاُع{: وقوله

فاألوىل مباحة له، والثانية : رجل نظرتنيإنّ لل: اهللا عز وجل، يقال: يعىن} َيْعلَُم َخآِئَنةَ اَألْعيُنِ{: تقبل شفاعته، مث قال
فإن كانت النظرة . األعني ىف النظرة الثانية، وما ختفى الصدور ىف النظرة األوىل} يعلم خائنة{: حمرمة عليه، فقوله

  .األوىل تعمُّداً كان فيها اإلثُْم أيضاً، وإن مل يكن َتَعمََّدها فهى مغفورة
  
  }ُتلْ ُموَسى َولَْيْدُع َربَُّه إِنِّي أََخاُف أَن ُيَبدِّلَ دِيَنكُْم أَْو أَن يُظْهَِر ِفي اَألْرضِ الْفََسادَ َوقَالَ ِفْرَعْونُ ذَُرونِي أَقْ{ 
  

  .}...أَوْ أَن ُيظْهَِر ِفي اَألْرضِ الْفََساَد{: وقوله
األرض الفساَد،  ُيظهَر ىف] وأن: [وأهل املدينة والسلمى قرءوا. األعمش، وعاصم جعال له الفعل) الفساد(رفع 

ىف ] هى[وأن يظهر، وكذلك : وأهل املدينة يلقون األلف األوىل يقولون. نصبوا الفساد، وجعلوا يظهر ملوسى
دينكم، أو أن ] ب[/إىن أخاف التبديل على : أنه قال] املعىن" [أو أن َيظْهََر: "وىف مصاحف أهل العراق. مصاحفهم

  .ساد على دينكم، فيصدقوه فيكون فيه ف]به[يتسامع الناس 
  
  }َوياقَْومِ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُمْ َيْوَم التََّناِد { 



  
  .}...ياقَْومِ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َيْوَم التََّناِد] َو[{: وقوله

حدثنا أبو العباس قال . [الياء، وهى من تنادى القوُم] فيه[قرأها العوام على التناِد بالتخفيف، وأثبت احلسن وحده 
َتنْزِلُ املالِئكةُ من : وحدثىن حبان عن األجلح عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: حدثنا الفراء قال] دثنا حممد قالح

السموات، فتحيط بأقطار األرض، وُيَجاء جبهنم، فإذا رأوها هالتهم، فندّوا ىف األرض كما تند اإلبل، فال يتوجهون 
َيا مَْعَشَر الْجِنِّ واإلِْنسِ إِِن اْسَتطَعُْتْم أَنْ تنفذوا من {: ، وذلك قولهقُطْراً إال رأوا مالئكة فريجعون من حيث جاءوا

: وذلك قوله} وَجاَء َربَُّك وَالَْملَُك صَفًّا َصفًّا، َوجِىَء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم{: وذلك قوله} أقطار السماواِت واألرضِ
قال . مشددة الدال" التناّد: "قال األجلح، وقرأها الضحاك. }الَْمالَِئكَةُ َتْنزِيالًَوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ َونُزِّلَ {

  .وكذلك فّسرها الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس: حبان
أراد يوم يدعو أهل اجلنة أهل النار، وأَهل النار أهل اجلنة، وأصحاب ] خفيفة" [التناد"ومن قرأها : قال الفراء

  .وهنماألعراف رجاالً يعرف
  

  )غافر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
 كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى كُلِّ الَِّذيَن ُيجَاِدلُونَ ِفي آيَاِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم كَُبَر َمقْتاً ِعنَد اللَِّه َوِعنَد الَِّذيَن آَمنُواْ{ 

  }قَلْبِ ُمَتكَبِّرٍ َجبَّارٍ 
  

  .}...َر َمقْتاً ِعنَد اللَِّهكَُب{: وقوله
} اتََّخذَ اللُّه َولَداً{: أضمرت ىف كربت قوهلم} كَُبَرْت كَِلَمةً َتْخُرُج ِمْن أَفَْواهِهِْم{: كرب ذلك اجلدال مقتا، َومثله: أى

  .}كَُبَرْت كَِلَمةٌ َتْخُرُج{ومن رفع الكلمة مل يضمر، َوقرأ احلسن بذلك برفع الكلمة 
  .}...لِّ قَلْبِ ُمَتكَبِّرٍ َجبَّارٍَعلَى كُ{: وقوله

كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى "يضيف القلب إىل املتكرب، ومن نّون جعل القلب هو املتكرب اجلبار، وهى ىف قراءة عبداهللا 
  .، فهذا شاهٌد ملن أضاف، واملعىن ىف تقدم القلب َوتأخره وَاحد وَاهللا أعلم"قَلْبِ كلِّ متكرب جبار

  .كل يوم مجعة ، واملعىن واحد: عت بعض العرب يرّجل شعره يوم كل مجعة، يريدمس: قال
  
أَْسبَاَب السََّماَواِت فَأَطَِّلَع إِلَى اله ُموَسى َوإِنِّي ألَظُنُُّه * َوقَالَ فَْرَعْونُ ياَهاَمانُ اْبنِ ِلي صَْرحاً لََّعلِّي أَْبلُغُ اَألسَْباَب { 

  }ِلِفْرَعْونَ ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعنِ السَّبِيلِ َوَما كَْيُد ِفْرَعْونَ إِالَّ ِفي َتَبابٍ كَاِذباً َوكَذَِلكَ ُزيَِّن 
  

  .}...فَأَطَِّلُع) أَسَْباَب السََّماَواِت... (لَّعَلِّي أَْبلُغُ اَألْسَباَب{: وقوله
  :وأنشدىن بعض العرب: به بعض القراء قالَومن جعله جوابا ِللََعلّى نصبه، وقد قرأ ". أبلغُ: "بالرفع، يرّده على قوله

  يدللنا اللَّمَّةَ من لَمَّاهتا* علَّ صروفَ الدَّهر أو دوالهتا 
  *فتستريحَ النفُس من َزفْراهتا * 



  .فنصب على اجلواب بلعلَّ
  
  }ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ النَّارُ ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُُدّواً َوَعِشّياً َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُواْ آلَ { 
  

  .}...النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها{: وقوله
كان صوابا، ولو نصبت على } ُسوَء الَْعذَاب{مبا عاد من ذكرها ىف عليها، ولو رفَْعتها مبا رفْعَت به ) النار(رفعت 

قُلْ أَفَأَُنبِّئكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِلكُم {: ، ومثلهذكرها، وبني كالم يتصل مبا قبلها كان صوابا] من[بني راجع ] ا[/أهنا وقعت 
  .}الناُر َوَعدهَا

  .}...غُدُوا َوَعِشيا{: وقوله
  .ليس ىف اآلخرة غدو وال عشى، ولكنه مقادير عشيات الدنيا وغدوها

  .}...َيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُواْ آلَ ِفْرَعْونَ] َو[{: وقوله

" َوَيْوَم َتقُوم السَّاَعة اْدُخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ"اب وأهل احلجاز، وخففها عاصم واحلسن فقرأ مهز األلف حيىي بن وث
  ".أَْدِخلُوا"ادخوا يا آل فرعون أشد العذاب، وىف املسألة األوىل توقَّع عليهم : ونصب ها هنا آل فرعون على النداء

  
  )غافر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }يَن اسَْتكَْبرُواْ إِنَّا كُلٌّ ِفيَهآ إِنَّ اللََّه قَْد َحكَمَ َبْيَن الْعَِباِد قَالَ الَِّذ{ 
  

  .}...إِنَّا كُلٌّ ِفيَهآ{: وقوله
قُلْ إِنَّ اَألْمَر كُلَُّه {: ، ومثله]فيها[بفيها، ومل جتعله نعتا إلّنا، ولو نصبته على ذلك، وجعلت خرب إِنا ) كلّ(َرفَْعَت 

  .، وتنصبها على هذا التفسري}لّه هللاك{ترفع } ِللِّه
  
  }إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنواْ ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم اَألشَْهاُد { 
  
  .}...َوَيْوَم َيقُوُم اَألْشَهاُد{: قوله

با؛ ألن األشهاد مجع، واجلمع من ويوم تقوم كان صو: يقوم بالتذكري، ولو قرأ قارىء: قرأت القراء بالياء يعىن
  .ذهبت الرجال، وذهب الرجال: العرب تقول. املذكر يؤنث فعله ويذكر إِذا تقدم

  
ِه إِنَُّه ُهَو ِلِغيِه فَاْسَتِعذْ بِاللَّإِنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَانٍ أََتاُهْم إِن ِفي ُصُدورِِهْم إِالَّ ِكْبٌر مَّا ُهم بَِبا{ 

  }السَّمِيُع الَْبِصريُ 
  

  .}...إِالَّ ِكْبٌر مَّا ُهم بَِبالِِغيِه{: وقوله
  .بنائلى ما أرادوا: تكربوا أن يؤمنوا مبا جاء به حممد صلى اهللا عليه ما هم ببالغى ذلك: يريد



  
  )غافر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
وخاً ابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم طِفْالً ثُمَّ ِلَتْبلُُغواْ أَُشدَّكُْم ثُمَّ لَِتكُونُواْ ُشُيُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم مِّن ُتَر{ 

  }َوِمنكُْم مَّن ُيَتَوفَّى ِمن قَْبلُ وَِلَتْبلُُغواْ أََجالً مَُّسمى َولَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

  .}...ُشيُوخاً ثُمَّ لَِتكُونُواْ{: وقوله
شيخا : فوّحد ِفعل َمن، مث رجع إىل الشيوخ فنوى مبن اجلمع، ولو قال" ومنكم من يكون شيوخا"وىف حرف عبداهللا 

  .لتوحيد من ىف اللفظ كان صوابا
  
  }إِِذ اَألغْالَلُ ِفي أَْعَناقِهِْم والسَّالَِسلُ ُيْسَحُبونَ { 
  

  .}...والسَّالَِسلُ إِِذ األَغْالَلُ ِفي أَْعَناِقهِْم{: وقوله
  .َيْسَحبونَ َسالسلَهم ىف جهنم] يْسَحبون، تريد: ترفع السالسل واألغالل، ولو نصبت السالسل وقلت[

ىف السالسل ُيْسحبون، فال جيوز خفض السالسل، ] وهم: [وذكر الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس أنه قال
 إذ أعناقهم ىف األغالل وىف السالسل يسحبون جاز اخلفض ىف إِمنا املعىن: واخلافض مضمر؛ ولكن لو أنّ متومها قال

  :السالسل على هذا املذهب، ومثله مما ُردّ إِىل املعىن قول الشاعر
  اُألفعوانَ والشُّجاَع الشجعما* قد سامل احلياِت منه القَدما 

تها، فلما احتاج إىل نصب قد ساملت رجله احليات وسامل: فنصب الشجاع، واحليات قبل ذلك مرفوعة؛ َألنَّ املعىن
  .القافية جعل الفعل من القدم واقعا على احليات

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )فصلت ( سورة 

  
  }ِكَتاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُْرآناً عََربِّياً لِّقَْومٍ َيْعلَُمونَ { 
  

  .}...ِكَتاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُْرآناً َعَربِّياً{: قوله عز وجل
). آياته(فصلت آياته كذلك، ويكون نصبا على القطع؛ َألن الكالم تام عند قوله؛ : على الفعل، أى] قرآنا[تنصب 

، }كَِتاٌب أَْنزَلْناُه إِلَْيَك ُمَبارٌك{: كما قال ىف موضع آخر. ولو كان رفعا على أنه من نعت الكتاب كان صوابا
  .}ربياقرآنا ع{: فيه ما ىف} َبشِرياً ونذيراً{: وكذلك قوله

  
  }َملْ إِنََّنا َعاِملُونَ َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدعُوَنا إِلَْيِه َوِفي آذانَِنا َوقٌْر َوِمن َبْينَِنا َوَبْينِكَ ِحَجاٌب فَاْع{ 



  
  .}...َوِمن َبيْنَِنا َوَبيْنَِك ِحجَاٌب{: وقوله

فاعمل ملا تعلم من دينك فإننا : كنا إننا عاملون ىف ذلك منك، ويقالبيننا وبينك فُرقة ىف ديننا، فاعمل ىف هال: يقول
  .عاملون بديننا

  
  }الَِّذيَن الَ ُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم بِاآلخَِرِة ُهْم كَاِفُرونَ { 
  

  .}...الَ ُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ{: وقوله
وا ذلك من آمن مبحمد صلى اهللا عليه؛ فنزل أن قريشا كانت تطعم احلاج وتسقيهم، فحَرُم: والزكاة ىف هذا املوضع

  .وفيهم أعظم من هذا كفرهم باآلخرة: هذا فيهم، مث قال
  

  )فصلت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }لسَّآِئِلنيَ َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسَي ِمن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَهآ أَقْوَاَتَها ِفي أَْرَبَعةِ أَيَّامٍ َسَوآًء لِّ{ 
  

  .}...َوقَدََّر ِفيَهآ أَقَْواتََها{: وقوله
  .وقسم فيها أقواهتا، جعل ىف هذه ماليس ىف هذه ليتعايشوا ويتجروا: وىف قراءة عبداهللا

  .}...َسَوآًء لِّلسَّآِئِلَني{: وقوله
ومن نصبها جعلها نصبها عاصم ومحزة، وخفضها احلسن، فجعلها من نعت اَأليام، وإن شئت من نعت األربعة، 

  .ذلك سواء للسائلني، يقول ملن أراد علمه: متصلة باَألقوات، وقد ترفع كأنه ابتداء، كأنه قال
  
  }ِئِعَني ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّمآِء َوِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها وَِلَألْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتآ أََتْيَنا طَآ{ 
  

  .}...َتآ أََتْينَاقَالَ{: وقوله
بينهن، ولو ] وما: [ومل يقل} وََما َخلَقَْنا السَّماَء واألْرَض وما َبيَْنُهَما{: جعل السماوات واَألرضني كالثِّنتني كقوله

  .كان كان صوابا
  .}...أََتيَْنا طَآِئِعَني{: وقوله
أتينا : أن تقول، وإن كانتا اثَنتني: وزذُهب به إىل السماوات ومن فيهن، وقد جي. طائعتني، وال طائعياٍت: ومل يقل

  .طائعني، فيكونان كالرجال ملّا تكلمتا

بِيَح َوِحفْظاً ذَِلكَ َتقِْديرُ فَقََضاُهنَّ َسْبعَ َسَماوَاٍت ِفي َيْوَمْينِ َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَمآٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّمآَء الدُّْنَيا بَِمصَا{ 
  } الْعَزِيزِ الَْعِليمِ

  



  .}...فَقََضاُهنَّ{: وقوله
  .خلقهن، وأحكمهن: يقول
  .}...َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَمآٍء أَْمرََها{: وقوله
  .جعل ىف كل مساء مالئكة فذلك أمرها: يقول

  
  )فصلت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
الَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ اللََّه قَالُواْ لَوْ َشآَء َربَُّنا َألنَزلَ َمالَِئكَةً فَإِنَّا بَِمآ أُْرِسلُْتْم إِذْ َجآَءتُْهُم الرُُّسلُ ِمن َبْينِ أَْيدِيهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم أَ{ 

  }بِِه كَاِفُرونَ 
  

  .}...إِذْ َجآَءْتُهمُ الرُُّسلُ ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم {: وقوله
وجاءهتم أنفسهم رسل من بعد أولئك الرسل، فتكون اهلاء : لأتت الرسل آباءهم، ومن كان قبلهم ومن خلفهم يقو

  .للرسل، وتكون هلم جتعل من خلفهم ملا معهم) خلفهم(وامليم ىف 
  
ِخَرِة أَْخَزى َولََعذَاُب اآلفَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رِحياً صَْرَصراً ِفي أَيَّامٍ نَِّحَساٍت لُِّنِذيقَُهْم َعذَابَ الِْخْزيِ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا { 

  }َوُهْم الَ يُنَصُرونَ 
  

  .}...رِحياً صَْرصَراً{: وقوله
  .النار] كما حترق[باردة ُتحْرق 

  .}...ِفي أَيَّامٍ نَِّحسَاٍت{: وقوله
  ).حنْسات: (العوام على تثقيلها لكسر احلاء، وقد خفف بعض أهل املدينة

  :وقد مسعت بعض العرب ينشد: [قال
  ].طيا وهبراء قوم نصرهم نِحس* إخوهتم أبلغْ جذاما وخلما أن 

  ".ىف َيْومِ َنْحسٍ ُمْسَتمِرٍّ: "وهذا ملن ثقّل، ومن خفّف بناه على قوله
  
َصاِعقَةُ الَْعذَابِ الُْهوِن بَِما كَ{    }اُنواْ َيكِْسُبونَ َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاسَْتَحبُّواْ الَْعَمى َعلَى الُْهَدى فَأََخذَْتُهمْ 
  

  .}...َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم{: وقوله

إال أن األعمش كان جيرى مثود ىف كل القرآن إال . القراءة برفع مثود، قرأ بذلك عاصم، وأهل املدينة واألعمش
أو جلبل، ومن مل ومن أجراها جعلها امساً لرجل . ، فإنه كان ال ينون، َألنّ كتابه بغري ألف}وآَتْيَنا ثَُموَد النَّاقَةَ{: قوله

تترك بىن أسد وهم فصحاء، فلم ُيْجر أسَد، : ومسعت بعض العرب يقول: جيرها جعلها امساً لُألمة الىت هى منها قال
جاءتك متيٌم بأسرها، : وما أردت به القبيلة من اَألمساء اىل جترى فال حترها، وإجراؤها أجود ىف العربية مثلَ قولك

  .ى، وال ُيْجرى مثل التفسري ىف مثود وأسدوقيس بأسرها، فهذا مما ُيْجَر



بنصب، وهو وجه، والرفع أجود منه، ألنّ أّما تطلب األمساء، ومتتنع من " وأمَّا ثَُموَد فََهَدْيَناُهْم: "وكان احلسن يقرأ
نصب األفعال، فهى مبنزلة الصلة لالسم، ولو كانت أّما حرفا يلى االسم إذا شئت، والفعل إذا شئت كان الرفع وال

عبُداهللا ضربته : ، أال ترى أنّ الواو تكون مع الفعل، ومع االسم؟ فتقول}والْقََمَر قَدَّرْناه َمنازِلَ{: معتدلني مثل قوله
أّما ضربتَ : وتركُت زيدا، فتصلح ىف الفعل الواو كما صلحت ىف االسم، وال تقول: وزيداً تركته؛ ألنك تقول

ِخلْقَةُ ما نصب : فإنه يقول] ب[/ربت، ومن أجاز النصب وهو يرى هذه العلة أّما عبداهللا فض: فعبداهللا، كما تقول
  .وكل صواب. األمساَء أن يسبقها ال أن تسبقه

  .}...فََهَدْيَناُهْم{: وقوله
  .}وَهَدْينَاُه النَّجدينِ{: دللناهم على مذهب اخلري، ومذهب الشر كقوله: يقول

  .اخلري، والشر
حدثىن قيس عن زياد بن عالقة عن أىب عمارة عن على : حدثنا الفراء قال] نا حممد قالحدثنا أبو العباس قال، حدث[

  .اخلري، والشر: }وَهدَيناُه النَّْجَدْينِ{: بن أىب طالب أنه قال ىف قوله
  .}إنَّا َهدَْيَناُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاكِراً َوإمَّا كَفُوراً{: وكذلك قوله: قال أبو زكريا

  .أسعدناه، من ذلك: آخر الذى هو اإلرشاد مبنزلة قولكواهلدى على وجه 

  .ىف كثري من القرآن} أُولَِئَك الَّّذيَن َهَدى اللُّه فَبُِهَداُهمُ اقَْتدِْه{: قوله
  

  )فصلت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوَيْوَم ُيْحَشرُ أَْعَدآُء اللَِّه إِلَى النَّارِ فَُهْم يُوَزُعونَ { 
  

  .}...فَُهمْ ُيوَزُعونَ{: وقوله
  .حيبس أوهلم على آخرهم حىت يدخلوا النار: حبسته وكففته، وجاء ىف التفسري: فهى من وزعُت، ومعىن وزعُته

وأنشدىن أبو : قال. ألبعثن عليكم من يَزُعكُم وُْحيِكُمكُم من احلَكَمة الىت للدابة: ومسعتُ بعض العرب يقول: قال
  :ثَْروان الُعكلْى
  علّى غُواة الناس إِيَبا وتضلعاً* ُتحِكَماىن وترسال  فإنكما إن

  .من أبَْيُت وآىب: فهذا من ذلك، إيب
  
  }حَتَّى إِذَا َما َجآُءوَها َشهَِد َعلَْيهِمْ َسْمُعُهْم وَأَْبَصارُُهْم َوُجلُوُدُهم بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { 
  

  .}...َسْمعُُهْم وَأَْبصَاُرُهْم َوُجلُوُدُهم{: وقوله
وكما . النكاح: يريد} وَلَِكْن الَ ُتواِعُدوُهنَّ ِسرا{: الذَّكر، وهو ما كىن عنه كما قال -واهللا أعلم  -اجللد ها هنا 

  .أو قضى أحد منكم حاجةً: الصحراء، واملراد من ذلك: ، والغائط}أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمن الْغَائِط{: قال
  
اً مِّمَّا أَن َيْشَهَد َعلَْيكُْم َسْمُعكُْم َوالَ أَْبصَاُركُْم َوالَ ُجلُوُدكُْم َولَاِكن ظََننُتْم أَنَّ اللََّه الَ َيْعلَُم كَثِري َوَما كُنُتْم َتْستَِتُرونَ{ 



  }َتْعَملُونَ 
  

  .}...َوَما كُنُتْم َتْسَتِتُرونَ{: وقوله
 تكونوا لتقدروا على االستتار، ويكون على مل تكونوا ختافوِن أن تشهد عليكم جوارحكم فتستتروا منها، ومل: يقول
  .أى مل تكونوا تستترون منها: التعبري
  .}...وَلَاِكن ظََننُتْم{: وقوله

  .، ولكن زعمتم، والزعم، والظن ىف املعىن واحد، وقد خيتلفان}ولكن ظننتم{ىف قراءة عبداهللا مكان 
  

  )فصلت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }كُمُ الَِّذي ظََننُتم بَِربِّكُْم أَْرَداكُْم فَأَْصَبْحُتْم مَِّن الُخَاسِرِيَن َوذَِلكُْم ظَنُّ{ 
  

  .}...وَذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََننُتم بِرَبِّكُْم{: وقوله
وقد جيوز . ذلكم ظنكم ُمرِْدياً لكم: ىف موضع نصب، كأنك قلت" أرداكم"ىف موضع رفع بالظن، وجعلت " ذلكم"

عبداهللا هذا قائم، وهو مستكره، ويكون : يريد] ا[/هذا عبداهللا قائم : رداَء هو الرافع ىف قول من قالأن جتعل اإل
، قد }امل، ِتلَْك آياُت الِْكَتابِ الَْحكِيمِ، ُهًدى ورمحةٌ{: أرداكم مستأنفا لو ظهر امسا لكان رفعا مثل قوله ىف لقمان

كل هذا } َهذَا َما لََدىَّ َعتيٌد{: ، وىف ق"ُد َوأََنا َعُجوٌز َوَهذَا َبْعِلى شَْيٌخأََأَِل: "قرأها محزة كذلك، وىف قراءة عبداهللا 
  :وأنشدىن بعضهم: على االستئناف؛ ولو نويت الوصل كان نصبا، قال

  ُمقيِّظٌ مصيِّف ُمشَتِّى* َمْن يك ذا َبتٍّ فهذا َبتِّى 
  *مجعته من نعجات ست * 
  
 مَِّن الْجِنِّ فََزيَّنُواْ لَُهم مَّا َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهِْم َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَنآَء{ 

  }َواِإلْنسِ إِنَُّهْم كَانُواْ َخاِسرِيَن 
  

  .}...أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْمَوقَيَّْضَنا لَُهْم قُرََنآَء فََزيَُّنواْ لَُهم مَّا َبْيَن {: وقوله
ال جنة، َوال نار، وال بعث، وال حساب، وما خلفهم من أمر الدنيا فزينوا هلم اللذات، ومجع : من أمر اآلخرة، فقالوا

األموال، وترك النفقات فيه وجوه الرب، فهذا ما خلفهم، وبذلك جاء التفسري، وقد يكون ما بني أيديهم ما هم فيه 
  .نيا، وما خلفهم من أمر اآلخرةمن أمر الد

  
  }َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ الَ َتْسَمُعواْ لَِهاذَا الْقُْرآِن َوالْغَْواْ ِفيِه لََعلَّكُْم َتْغِلُبونَ { 
  

  .}...وَالَْغْواْ ِفيِه{: وقوله



طوا، لعله يبّدل أو ينسى إذا تال حممد صلى اهللا عليه القرآن فالغوا فيه الَْغ: قاله كفّار قريش، قال هلم أبو جهل
  .فتغلبوه

  
  )فصلت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ذَِلَك َجَزآُء أَْعَدآِء اللَِّه النَّاُر لَُهْم ِفيَها َداُر اخلُلْدِ َجَزآًء بَِما كَانُوا بِآياِتَنا َيْجَحُدونَ { 
  

  .}...لَُهْم ِفيَها َداُر اخلُلِْد{: ، مث قال}ذَِلَك َجَزآُء أَْعَدآِء اللَِّه النَّاُر{: وقوله
ألهل الكوفة منها دار صاحلة، والدار هى الكوفة، وحسن حني قلت : وهى النار بعينها، وذلك صواب لو قلت

فهذا " ذلك جزاء أعداِء اهللا النار دار اخللد: "والكوفة هى والدار فاختلف لفظامها، وهى ىف قراءة عبداهللا] بالدار[
  .ن الدار هى الناربّين ال شىء فيه، أل

  
  }لَِيكُوَنا ِمَن اَألْسفَِلَني َوقَال الَِّذيَن كَفَُرواْ َربََّنآ أَرَِنا الَّذَْينِ أََضالََّنا ِمَن الْجِنِّ َواِإلنسِ َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْدامَِنا { 
  

  .}...َربََّنآ أَرَِنا الَّذَْينِ أََضالََّنا ِمَن الْجِنِّ َواِإلنسِ{: وقوله
هو أول من سّن الضاللة من : من اإلنس قابيل الذى قتل أخاه يقول] و[إن الذى أضلهم من اجلن إبليس : يقال
  .اإلنس

  
اْ بِالَْجنَّةِ الَِّتي كُنُتمْ حَْزُنواْ َوأَْبِشُروإِنَّ الَِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُواْ تََتَنزَّلُ َعلَيْهُِم الَْمالَِئكَةُ أَالَّ َتَخافُواْ َوالَ َت{ 

  }ُتوَعُدونَ 
  

  .}...َتَتنَزَّلُ َعلَْيهُِم الَْمالَِئكَةُ{: وقوله
  .بغري أَنْ على مذهب احلكاية" ال ختافوا"، وىف قراءة عبداهللا "أالّ ختافوا"عند املمات يبشروهنم باجلنة، وىف قراءتنا 

  
  )فصلت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ا ُيلَقَّاَها إِالَّ الَِّذينَ َصَبرُواْ َوَما ُيلَقَّاَهآ إِالَّ ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ َوَم{ 
  

  .}...َوَما ُيلَقَّاَها إِالَّ الَِّذيَن صََبُرواْ{: وقوله

يريد ما يلقّى دفع السيئة باحلسنة إالّ َمن هو صابر، أو ذو حظ عظيم، فأنَّثها لتأنيث الكلمة، ولو أراد الكالم 
  .كان صوابا] فذكر[

  
  }َوإِمَّا َينَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَانِ نَْزغٌ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليمُ { 



  
  .}...َوإِمَّا َينَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزغٌ{: وقوله
  .يصدّنك عن أمرنا إياك يدفع باحلسنة السيئة فاستعذ باهللا تّعوذ به: يقول

  
ِه الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِن كُنُتْم َوِمْن آَياِتِه اللَّْيلُ وَالنََّهاُر وَالشَّْمُس َوالْقََمرُ الَ َتْسُجُدواْ لِلشَّْمسِ َوالَ ِللْقََمرِ وَاْسُجدُواْ ِللَّ{ 

  }إِيَّاهُ َتْعُبُدونَ 
  

  .}...الَِّذي َخلَقَُهنَّ الَ َتْسُجدُواْ ِللشَّْمسِ َوالَ ِللْقََمرِ وَاْسُجُدواْ ِللَِّه{: وقوله
؛ ألن كل ذكر من غري الناس وشبههم فهو ]ب" [/خلقهن: "خلق الشمس والقمر والليل والنهار، وتأنيثهن ىف قوله

  .هذا] على[مّر ىب أثواب فابتعتهن، وكانت ىل مساجد فهدمتهن وبنيتهن يبىن : مؤنث تقول. ىف مجعه
  

  )فصلت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
َياَها لَُمْحىِ الْمَْوَتى إِنَُّه َعلَى َوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى اَألْرَض خَاِشَعةً فَإِذَآ أَنَزلَْنا َعلَْيَها الَْمآَء اْهَتزَّْت َوَرَبتْ إِنَّ الَِّذي أَْح{ 

  }كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
  

  .}...اْهَتزَّْت َوَرَبْت{: وقوله
  .تفخ، مث تصدَّع عن النباتأهنا تن: زاد رْيُعها، ورَبت، أى

  
  }إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا َجآءَُهْم َوإِنَّهُ لَكَِتاٌب َعزِيٌز { 
  

  .}...إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا َجآَءُهْم{: وقوله

َوإِنَّهُ لَكَِتابٌ {: وإن شئت كان ىف قوله. }عِيٍدأُولَِئَك ُينَاَدْونَ ِمْن َمكَاٍن َب{أين جواب إنَّ؟ فإن شئت جعلته : يقال
  .، فيكون جوابه معلوماً فيترك، وكأنه أعرُب الوجهني وأشبهه مبا جاء ىف القرآن}...الَّ يَأِْتيِه الْبَاِطلُ} {...َعزِيٌز

  
  }مٍ َحمِيٍد الَّ يَأِْتيِه الَْباِطلُ ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخلِْفِه َتنزِيلٌ مِّْن َحِكي{ 
  

، }وال من خلفه{بني يديه ] من[التوراة واإلجنيل ال تكذبه وهى : ، يقول}...الَّ َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمن َبْينِ َيَديِْه{: وقوله
  .ال ينزل بعده كتاب يكذبه: يقول

  
  )فصلت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ُسلِ ِمن قَْبِلَك إِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ِعقَابٍ أَلِيمٍ مَّا ُيقَالُ لََك إِالَّ َما قَْد ِقيلَ ِللرُّ{ 



  
  .}...مَّا ُيقَالُ لََك إِالَّ َما قَْد قِيلَ ِللرُُّسلِ ِمن قَْبِلَك{: وقوله
ما يقال لك من التكذيب إال كما كذب الرسل : من تكذيبهم إياه، فأنزل اهللا جل وعز عليه) صلى اهللا عليه(جزع 

  :قبلكمن 
  
آَمُنواْ ُهًدى َوِشفَآٌء وَالَِّذيَن الَ َولَْو َجَعلَْناُه قُرْآناً أْعَجِمّياً لَّقَالُواْ لَْوالَ فُصِّلَْت آيَاُتُه َءاْعَجِميٌّ َوعََربِيٌّ قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن { 

  }ِمن مَّكَاٍن َبِعيدٍ  ُيْؤِمُنونَ ِفي آذَانِهِْم َوقٌْر َوُهَو َعلَْيهِْم َعًمى أُْولَاِئَك ُينَاَدْونَ
  

  .}...َءاْعَجِميٌّ َوَعرَبِيٌّ{: قرأ األعمش وعاصم
  أيكون هذا الرسول عربياً والكتاب أعجمى؟: استفهام، وسكنا العني، وجاء التفسري

هالَّ فصلت آياته منها عرىب : أعجمى وعرىب، كأنه جعله من قيِلهم، يعىن الكفَرة، أى: وقرأ احلسن بغري استفهام
  .}...قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنواْ ُهًدى َوشِفَآٌء{: فه العرىب، وعجمى يفهمه العجمى، فأنزل اهللا عز وجليعر

  .يستفهم وينسبه إىل العجم" أََعجَِمىٌّ وعرىب: "وقرأها بعضهم
  .}...َوُهَو َعلَْيهِْم َعًمى{: وقوله

عن موسى بن أىب عائشة عن سليمان بن قَّتة  مندل] أبو األحوص و[وحدثىن غري واحد منهم : حدثنا الفراء قال
  .َعمٍ: عن ابن عباس أنه قرأ

  .}...أُْولَاِئَك ُيَناَدْونَ ِمن مَّكَاٍن َبعِيٍد{: وقوله
وجاء ىف . إنك لتأخذ الشىء من قريب: أنت تناَدى من بعيد، تقول للفَهِم: تقول للرجل الذى ال يفهم قولك

  .فال يسمعون ]من السماء[كأمنا ينادون : التفسري
  
الَّ بِِعلِْمِه َوَيْوَم ُيَناِديهِْم أَْينَ إِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعِة َوَما َتخُْرُج ِمن ثََمرَاٍت مِّْن أَكَْماِمَها َوَما َتحِْملُ ِمْن أُنْثَى َوالَ َتَضُع إِ{ 

  }ُشَركَآِئي قَالُواْ آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمن َشهِيٍد 
  

  .}...َتخُْرُج ِمن ثََمَرٍة مِّْن أَكَْماِمَها َوَما{: وقوله
  .}وما خترج من مثراٍت{: ِقْشر الكُفُرّاِة ِكْم، وقرأها أهل احلجاز

  .}...قَالُواْ آذَنَّاَك{: وقوله
  .أعلمناك ما منا من شهيد مبا قالوا: قالوا. هذا من قول اآلهلة الىت كانوا يعبدوهنا ىف الدنيا

  
  )فصلت ( ات سورة املعاين الواردة يف آي

  
  }الَّ َيْسأَُم اِإلْنَسانُ ِمن ُدَعآِء الَْخْيرِ َوإِن مَّسَُّه الشَّرُّ فََيئُوٌس قَُنوطٌ { 
  

  .}...الَّ َيْسأَُم اإلِْنَسانُ ِمن ُدَعآِء الَْخيْرِ{: وقوله



  ".من دعاء باخلري: "وىف قراءة عبداهللا 
  
  }َرَض َوَنأَى بِجَانِبِِه وَإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ُدَعآٍء َعرِيضٍ َوإِذَآ أَْنَعْمَنا َعلَى اِإلنَساِن أَْع{ 
  

  :ذو دعاء كثري إن وصفته بالطول والعرض فصواب: يقول} ...فَذُو ُدَعآٍء َعرِيضٍ{: وقوله
  
  }أَوَلَْم َيكِْف بَِربَِّك أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد  َسنُرِيهِْم آَياِتَنا ِفي اآلفَاقِ َوِفي أَنفُِسهِْم َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَّهُ الَْحقُّ{ 
  

  .}...أَوَلَْم َيكِْف بَِربَِّك{] ا: [/وقوله

أو مل يكف بربك بأنه على كل شىء شهيد، وإِن شئتَ : أنه إن شئت جعلَت أنَّ ىف موضع خفض على التكرير[
  .ىء، والرفع أحّب إىلَّشهادته على كل ش] أو مل يكف بربك: جعلته رفعا على قولك

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )الشورى ( سورة 

  
  }حم عسق { 
  

  .}...عسق{: قوله عز وجل
السني كل فرقة تكون، والقاف كل مجاعة : حم سق، وال جيعل فيها عينا، ويقول: ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول

  .تكون
  .كما قال ابن عباس" م سقح) "عبد اهللا(رأيتها ىف بعض مصاحف ] و: [قال الفراء

  
  }كَذَِلَك يُوِحي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَك اللَُّه الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
  

  .}...كَذَِلكَ ُيوِحي إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَك{: وقوله
  .إهنا أوحيت إىل كل نىب، كما أوحيت إىل حممد صلى اهللا عليه : يقال} حم عسق{

، ال ُيَسمِّى فاعلَه، مث ترفع "كذلك يوَحى: "وقد قرأ بعضهم. وهبا كان على بن أىب طالب يعلم الفنت: قال ابن عباس
وَكَذِلَك ُزيَِّن ِلكَِثريٍ مَن الُْمْشرِِكَني قَْتلُ "كما قرأ أبو عبد الرمحن السُّلَمى . اهللا العزيز احلكيم يرد الفعل إليه

: مث تقول" ُيَسبَّحُ له فيها بالُغُدوِّ واآلصالِ: "أى زينه هلم شركاؤهم ومثله قول من قرأ) شركاؤهم: (مث قال" أَْوالدِِهْم
  .يسبِّح له رجال: فترفع يريد) رجالٌ(

  



الَ رَْيَب ِفيِه فَرِيٌق ِفي الَْجنَِّة َوفَرِيقٌ  َوكَذَِلَك أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك قُْرآناً عََربِّياً لُِّتنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها َوتُنِذَر َيْوَم الَْجْمعِ{ 
  }ِفي السَِّعريِ 

  
: معناه. }َوُتنِذَر َيْوَم الَْجمْعِ{مكة ومن حوهلا من العرب : وأّم القرى} ...لُِّتنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحوْلََها{: وقوله

  .؛ خيوفكم أولياءه:معناه} ُيَخوِّفُ أَولياءَُه إنََّما ذَِلكُمُ الّشْيطَانُ{: وتنذرهم يوم اجلمع، ومثله قوله
  .}...فَرِيٌق ِفي الَْجنَِّة َوفَرِيٌق ِفي السَِّعريِ{: وقوله

رأيت الناس شقى وسعيد، ولو كان فريقاً ىف اجلنة، وفريقا ىف السعري كان صوابا، والرفع : رفع باالستئناف كقولك
  .أجود ىف العربية

  
  )الشورى ( رة املعاين الواردة يف آيات سو

  
ْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو فَاِطُر السََّماَواِت وَاَألْرضِ جََعلَ لَكُم مِّْن أَنفُِسكُْم أَزَْواجاً َوِمَن اَألنَْعامِ أَزْواجاً َيذَْرُؤكُْم ِفيِه لَ{ 

  }السَّمِيُع الَْبِصريُ 
  

  .}...ْنَعامِ أَزْواجاًجََعلَ لَكُم مِّْن أَنفُِسكُْم أَْزوَاجاً َوِمَن اَأل{: وقوله
  .جعل لكل شىء من األنعام زوجا لَيكثروا ولتكثروا: يقول
  .أى به، واهللا أعلم: معىن فيه} ...َيذَْرؤُكُْم ِفيِه{: وقوله

  
ِكَتابٍ َوأُمِْرُت َألْعِدلَ َبيَْنكُمُ  فَِلذَِلَك فَاْدُع وَاْسَتِقْم كََمآ أُِمْرَت َوالَ َتتَّبِْع أَْهَوآَءُهْم َوقُلْ آَمنُت بَِمآ أَنَزلَ اللَُّه ِمن{ 

  }ْينََنا َوإِلَْيِه الَْمِصُري اللَُّه رَبَُّنا َوَربُّكُْم لََنآ أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم الَ ُحجَّةَ َبْيَنَنا َوَبيَْنكُُم اللَُّه َيْجَمُع َب
  

آن ومثله كثري ىف القرآن، قد ذكرناه، هذا ىف موضع ذلك، ، أى فلهذا القر}...فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْسَتِقْم{: وقوله
  .دعوُت إِىل فالن، ودعوت لفالن] ب[/كما تقول . فإىل ذلك فادع: وذلك ىف موضع هذا، واملعىن

  
ْيِه أَْجراً إِالَّ الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى َوَمن ذَِلَك الَِّذي ُيَبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت قُل الَّ أَسْأَلُكُْم َعلَ{ 

  }َيقَْترِْف َحَسَنةً نَّزِْد لَُه ِفيَها ُحْسناً إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َشكُورٌ 
  

  .}...قُل الَّ أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِالَّ الَْموَدَّةَ ِفي الْقُْرَبى{: وقوله

صلى اهللا  -نفقة يستعني هبا على ما ينوبه ىف أصحابه، فأتوا هبا النىب  -هللا عليه أن األنصار مجعت للنىب صلى ا: ذُِكر
أن اهللا عز وجل قد هدانا بك، وأنت ابن اختنا فاستِعْن هبذه النفقة على ما ينوبك، فلم يقبلها، : ، فقالوا -عليه 

  .بىت بكمقل هلم ال أسألكم على الرسالة أجراً إىل املودة ىف قرا: وأنزل اهللا ىف ذلك
  .ىف قرابىت من قريش} الَّ أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ الْمََودَّةَ ِفي الْقُرَْبى{: وقال ابن عباس



  
  )الشورى ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ُح اللَُّه الَْباِطلَ وَُيِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلَماِتهِ إِنَُّه َعِليمٌ أَْم َيقُولُونَ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً فَإِن َيَشإِ اللَُّه َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك َوَيْم{ 

  }بِذَاِت الصُُّدورِ 
  

  .}...َويَْمُح اللَُّه الْبَاِطلَ{: وقوله
، فيكون جمزوما، هو مستأنف ىف موضع رفع، وإن مل تكن فيه واو ىف الكتاب، َومثله مما }خيتم{ليس مبردود على 

  .}سََنْدُع الزَّبَانِيَةَ{: َوقوله} َوَيْدُع اإلْنَسانُ بِالشَّرِّ{: ىف موضع رفع قولهحذفت منه الواو َوهو 
  
  }َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُواْ َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ { 
  

  .}...َوَيعْلَُم َما َتفَْعلُونَ{: َوقوله
  .كأنه خاطبهم، والعوام يقرءوهنا بالياء} َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ{:  قالذَكر العباد، مث

ويعلم ما {: قرأت من الليل: حدثىن قيس عن رجل قد مساه عن ُبكَْير بن األخنس عن أبيه قال: حدثنا الفراء قال
يا أبا : لك، فأتاه رجل فقاليفعلون أم تفعلون؟ فغدوت إِىل عبداهللا بن مسعود ألسأله عن ذ: فلم أدر أأقول} تفعلون

  عبدالرمحن، رجلٌ أملّ بامرأة ىف شبيبة، مث تفرقا وَتابا، أحيل له أن يتزوجها؟
  .}...َوُهَو الَِّذي يَقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُواْ َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ{: قال، فقال عبداهللا رافعا صوته

أنه قرأ : َوكذلك قرأها علقمة بن قيس؛ وإبراهيم؛ َوحيىي بن َوثاب؛ َوذكر عن أىب عبدالرمحن السلمى: ءقال الفرا
  .كذلك بالتاء

  
  }َوَيْسَتجِيُب الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َويَزِيدُُهم مِّن فَْضِلِه َوالْكَاِفُرونَ لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد { 
  

  .}] ...َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت[جِيبُ الَِّذيَن آَمُنواْ وََيسَْت{: وقوله
، واملعىن، }فَاسَْتَجابَ لَُهمْ َربُُّهْم{: وجييب اهللا الذين آمنوا، وقد جاء ىف التنزيل: يكون الذين ىف موضع نصب مبعىن

أجاب حذفت الالم، : ا قلتاستجاب أدخلت الالم ىف املفعول به، وإذ: فأجاهبم رهبم، إالّ أنك إذا قلت: واهللا أعلم
وإذا كالوا هلم أو : املعىن، واهللا أعلم} َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو وََّزُنوُهْم{: استجاب هلم، كما قال: ويكون استجاهبم مبعىن

الذين آمنوا يستجيبون هللا؛ ويزيدهم اهللا : ىف موضع رفع؛ جيعل الفعل هلم أى -وزنوا هلم، ُيْخسرون؛ ويكون الذين 
  .جابتهم والتصديق من فضلهعلى إِ

  
  )الشورى ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ٌر َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َوَما َبثَّ ِفيهَِما ِمن َدآبٍَّة َوُهَو َعلَى َجْمِعهِْم إِذَا َيَشآُء قَِدي{ 



  
  .}...َما ِمن َدآبٍَّةَخلُْق السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَما َبثَّ ِفيهِ{: وقوله
َيخُْرُج ِمْنُهما {: وما بث ىف االرض دون السماء، بذلك جاء ىف التفسري؛ ومثله مما ثىن ومعناه واحد قوله: أراد

  .وإمنا خيرج من امللح دون العذب} الُّلْؤلُُؤ وَالْمَْرَجانُ
  
  }أَْو يُوبِقُْهنَّ بَِما كََسبُوا َوَيْعُف َعن كَِثريٍ { 
  

ويعلََم الذين مردودة على اجلزم؛ إال أنه ُصرف؛ واجلزم إِذا صُرف عنه معطوفُه نصب } ...َوَيْعُف َعن كَِثريٍ{: وقوله
  :كقول الشاعر

  ربيعُ الناسِ والبلدُ احلراُم* فإن يهِلك أبو قابوسَ َيهِلك 
  أجبِّ الظهرِ ليس له َسنام* وُنمسَك بعده بذناب َعْيسٍ 

  .الصرف والرفع جائز ىف املنصوب على

  }َوَيْعلََم الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياِتَنا َما لَُهْم مِّن مَِّحيصٍ { 
  

مث يتوبُ اللُّه ِمْن َبْعِد ذَِلك {: ومثله مما استؤنف فرفع قوله} ...َوَيْعلَُم الَِّذيَن ُيجَاِدلُونَ{: وقد قرأ بذلك قوم فرفعوا
  .م كان مصيباًجاز -ىف براءة؛ ولو جزم ويعلمُ } على من يشاء

  
  )الشورى ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوالَِّذيَن َيجَْتنُِبونَ كََباِئَر اِإلثْمِ َوالْفََواِحَش َوإِذَا َما غَِضُبواْ ُهْم َيْغِفُرونَ { 
  

  .}...وَالَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كبري اِإلثْمِ{: وقوله
] اإلمث[كبري : أن كبري اإلمث هو الشرك؛ فهذا موافق ملن قرأ :وفسر عن ابن عباس": كبري"قرأه حيىي بن وثاب 
فيجعلون كبائر كأنه شىء عام، وهو ىف األصل واحد؛ وكأىن . }كَبَاِئَر اإلِثْمِ َوالْفََواِحَش{: بالتوحيد؛ وقرأ العوام

  .كبائر أن خفض الفواحش: أستحّب ملن قرأ
  
  }َينَتِصُرونَ  َوالَِّذيَن إِذَآ أََصابَُهُم الَْبْغُي ُهْم{ 
  

  .}...وَالَِّذيَن إِذَآ أَصَاَبُهمُ الْبَْغُي ُهْم َينَتِصُرونَ{: وقوله
أن رجال من األنصار وقع به عند رسول اهللا فسّبه، فلم يردد : ، وذلك)رمحه اهللا(نزلت خاصة ىف أىب بكر الصديق 

صلى اهللا  -عليه أبو بكر فرد عليه، فقام النىب عليه أبو بكر؛ ومل َيْنَه رسول اهللا صلى اهللا عليه األنصارى؛ فأقبل 
سّبىن فلم َتْنهَُه، ورددتُ : يا رسول اهللا، ما صنعَت ىب أشّد علّى مما صنع ىب: كاملغضب واتبعه أبو بكر فقال -عليه 

كان امللك يرد عليه إذا سكتَّ، فلما رددَت عليه رجع : -صلى اهللا عليه  -عليه فقمت كاملغضب، فقال النىب 



َوالَِّذيَن إِذَآ أََصابَُهُم الَْبْغيُ {: وفسرها شريك عن األعمش عن إبراهيم ىف قوله. مللك، فوثبُت معه؛ فنزلت هذه اآليةا
  .كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم للفساق فيجترئوا عليهم: ، قالوا}ُهْم َينَتِصُرونَ

  
  }ْيهِْم مِّن َسبِيلٍ َولََمنِ انَتَصَر بَْعَد ظُلِْمِه فَأُْولَاِئَك َما َعلَ{ 

  .}...َولََمنِ انَتَصَر َبْعَد ظُلِْمِه فَأُْولَاِئَك َما َعلَْيهِْم مِّن َسبِيلٍ{: وقوله
  .نزلت أيضاً ىف أىب بكر

  
  )الشورى ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ٍف خَِفيٍّ َوقَالَ الَِّذيَن آَمُنواْ إِنَّ الَْخاسِرِيَن الَِّذيَن َخِسرُواْ َوتََراُهْم يُْعَرُضونَ َعلَْيَها َخاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ َينظُُرونَ ِمن طَْر{ 

  }أَنفَُسُهْم َوأَْهلِيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَالَ إِنَّ الظَّاِلِمَني ِفي َعذَابٍ مُّقِيمٍ 
  

  .}...َينظُُرونَ ِمن طَْرٍف خَِفيٍّ{: وقوله
نظروا إىل النار بقلوهبم، َومل يروها بأعينهم ألهنم حيشرون : ال بعضهمُيخفونه من الذل الذى هبم، وق: قال بعضهم

  .عمياً
  
 ِمنَّا َرْحَمةً فَرِحَ بَِها َوإِن فَإِنْ أَْعَرضُواْ فََمآ أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِمْ َحِفيظاً إِنْ َعلَْيَك إِالَّ الَْبالَغُ َوإِنَّآ إِذَآ أَذَقَْنا اِإلنَسانَ{ 

  }ةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم فَإِنَّ اإلِنَسانَ كَفُورٌ ُتصِْبُهْم سَيِّئَ
  

  .}...َوإِن ُتصِْبُهْم َسيِّئَةٌ{: وقوله
: وإمنا ذكر قبلهم اإلنسان مفرداً، واإلنسان يكون واحداً، وىف معىن مجع فرّد اهلاء وامليم على التأويل، ومثل قوله

إنَّ {ناس، ولذلك جاز فيه االستثناء وهو موّحد ىف اللفظ كقول اهللا كل ال: يراد به} َوُخِلَق اإلْنَسانُ َضِعيفاً{
وإمنا } الَ ُتْغنِى َشفَاَعُتُهْم{: مث قال} َوكَْم مِّْن َملٍَك ِفى الّسماواِت{: ، ومثله}اإلنسانَ لَِفى ُخْسرٍ إال الذين آمنوا

  .ذكر ملكا؛ ألنه ىف تأويل مجع
  
  }ْرضِ َيْخلُُق َما َيَشآُء يََهُب ِلَمن َيَشآُء إِنَاثاً وََيَهُب ِلَمن َيَشآُء الذُّكُورَ ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواَأل{ 
  

  .}...َيَهُب ِلَمن َيَشآُء إَِناثاً{: وقوله

جيعل بعضهم بنني، وجيعل : حمضاً ال ذكور فيهن، ويهب ملن يشاء الذكور حمضاً ال إناث فيهم، أو يزوجهم يقول
له بنون ِشطْرة إذا كان نصفهم ذكوراً، ونصفهم إناثاً، : والعرب تقول. ويج ىف هذا املوضعبعضهم بنات ذلك التز

  .كمعىن ما ىف كتاب اهللا -واهللا أعلم  -ومعىن هذا 
  



  )الشورى ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ابٍ أَوْ ُيْرِسلَ َرُسوالً فَُيوِحَي بِإِذْنِِه َما َيَشآُء إِنَُّه َعِليٌّ َحكِيمٌ َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَن ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِالَّ َوْحياً أَْو ِمن َوَرآِء ِحَج{ 
{  

  .}...َوَما كَانَ لَِبَشرٍ أَن ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِالَّ َوْحياً{: وقوله
اب، أو كما كان النىب صلى اهللا عليه يرى ىف منامه، وُيلْهَمُه، أو من وراء حجاب، كما كلّم موسى من وراء حج

..." أو يرسلَُ رسوال: "وذلك ىف قوله[فيوحى بإذنه، ويكلم النىب مبا يشاء اهللا ] من مالئكته[يرسل رُسوال ملكا 
  .الرفع والنصب أجود

  .جمزومة الياء" فيوحى: "قال" يرسل"ومن رفع ] رفع نافع املديّىن، ونصبت العوام: قال الفراء
  
حاً مِّْن أَْمرَِنا َما كُنَت َتْدرِي َما الِْكَتاُب َوالَ اِإلَميانُ َولَاِكن َجَعلَْناُه نُوراً نَّْهِدي بِِه َمن نََّشآءُ َوكَذَِلَك أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك رُو{ 

  }ِمْن ِعَباِدَنا َوإِنََّك لََتْهِدي إِلَى صَِراٍط مُّْستَِقيمٍ 
  

  .}...ن َجَعلَْناهُ ُنوراًَما كُنتَ َتْدرِي َما الِْكتَاُب َوالَ اِإلَميانُ َولَاِك{: وقوله
جعلناه الثنني؛ ألن الفعل ىف كثرة أمسائه يضبطه : أراد القرآن واإلميان، وجاز أن يقول: يعىن التنزيل، وقال بعضهم
  .إقبالك َوإِدبارك يغمىن، ومها اثنان فهذا من ذلك: الفعل، أال ترى أنك تقول

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  

  )الزخرف ( سورة 

  
  }َنْضرُِب َعنكُُم الذِّكْرَ صَفْحاً أَن كُنُتْم قَْوماً مُّْسرِِفَني أَفَ{ 
  

  .}...أَفََنْضرُِب َعنكُُم الذِّكْرَ صَفْحاً أَن كُنُتْم{: قوله عز وجل

، كأهنم أرادوا شيئا ماضيا، وأنت )أنْ(بفتح " أنْ كنتم: "بالكسر، وقرأ عاصم واحلسن" إن كنتم: "قرأ األعمش
والَ َيْجرِمَّنكُمْ {: أأُسبَّك أن حرمتىن؟ تريد إذ حرمتىن، وتكسر إِذا أردت أأسبك إن حرمتىن، ومثله: تقول ىف الكالم

  .وتفتح) إن(تكسر } َشنآنُ قَْومٍ أَنْ َصدُّوكم
  .، والعرب تنشد قول الفرزدق"أن مل يؤمنوا"، و"إن مل يؤمنوا"} فلعلَّك باخعٌ نفسك على آثارِهم{: ومثله

  جهاراً، ومل جتزع لقتل ابن خازم؟* قتيبة حزتا  أجتزع إن أذنا
  :َوأنشدوىن

  وجبل الصفا من عزة املتقطع؟* أجتزع أن بان اخلليط املوّدع 



قد أضربت عنك، َوضربت عنك إِذا : وىف كل واحد من البيتني ما ىف صاحبه من الكسر والفتح، َوالعرب تقول
  .تركتك، َوأعرضت عنك: أردت به

  
ا َهاذَا َوَما كُنَّا لَهُ َعلَى ظُهُورِِه ثُمَّ َتذْكُُرواْ نِْعَمةَ َربِّكُْم إِذَا اْسَتوَْيُتْم َعلَْيِه َوَتقُولُواْ سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنلَِتْسَتُوواْ { 

  }ُمقْرِنَِني 
  

  .}...ِلَتْسَتوُواْ َعلَى ظُُهورِِه{: وقوله
  ر إىل واحد؟، فأضاف الظهو"على ظهوره: "كيف قال: يقول القائل

  :إن ذلك الواحد ىف معىن مجع مبنزلة اجلند واجليش واجلميع، فإن قال: يقال له
  لتستووا على ظهره، فجعلت الظهر واحداً إذا أضفته إىل واحد؟: فهال قلت

ظهره، فيكون كالواحد الذى معناه ولفظه : إن الواحد فيه معىن اجلمع، فرددت الظهور إىل املعىن ومل تقل: قلت
وكذلك كل ما أضفت إليه . ورفع اجلند أعينه وال تقل عينه: قد كثرت نساء اجلند، وقلت: د، فكذلك تقولواح

رفع : من األمساء املوضوعة، فأَخْرِجها على اجلمع، فإذا أضفت إليه امسا ىف معىن فعل جاز مجعه وتوحيده مثل قولك
  . اإلثنني إال كصورته ىف الواحداجلند صوته وأصواته أجود، وجاز هذا ألن الفعل ال صورة له ىف

  .}...َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني{: وقوله
  .قد أقرنَت هلذا أى أطقَته، وصرتَ له قرِنا: مطيقني، تقول للرجل

  }َوإِذَا ُبشَِّر أََحُدُهم بَِما ضََرَب ِللرَّْحَماِن مَثَالً ظَلَّ َوْجُهُه ُمسَْوّداً َوُهَو كَِظيمٌ { 
  

  .}...َوْجُهُه ُمسَْوّداً ظَلَّ{: وقوله
ظل وجهه مسودٌّ وهو : للرجل رفعت الوجه واملسود، فقلت" ظلّ"الفعل للوجه، فلذلك نصبت الفعل، ولو جعلت 

  .كظيم
  

  )الزخرف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }أََوَمن يَُنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة َوُهَو ِفي الِْخَصامِ غَْيُر ُمبِنيٍ { 
  

  .}...أََوَمن ُيَنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة{: وقوله
: خصصتم الرمحن بالبنات، وانتم هكذا إِذا ولد ألحدكم بنت أصابه ما َوَصف، فأما قوله: يريد اإلناث، يقول

ال يبلغ من احلجة ما يبلغ الرجل، : ومن ال ينشأ إالّ ىف احللية وهو ىف اخلصام غري مبني، يقول: فكأنه قال} أومَْن{
ىف موضع رفع على االستئناف، " َمن"جعلت ] ب[/، فإن شئت "أََوَمْن ال ُيَنشَّأُ إالّ ىف الِْحلَْيِة: "عبداهللا وىف قراءة

وإِذَ ُبشَِّر أََحُدُهمْ بِما : "وإن شئت نصبتها على إِضمار فعل جيعلون وحنوه، وإن رددهتا على أول الكالم على قوله
، وقرأ "يَُنشَّأُ: "ىي بن وثاب وأصحاب عبداهللا واحلسن البصرى، وقرأ حي]وإن شئت نصبتها[خفضتها " ضََرَب

  :يْنَشأُ ىف احللية: عاصم وأهل احلجاَز



  
  }أَلُونَ َوَجَعلُواْ الَْمالَِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَماِن إَِناثاً أَشَهُِدواْ َخلْقَُهْم سَُتكَْتبُ َشَهاَدتُُهْم َوُيْس{ 
  

  .}...رَّْحَماِنِعَبادُ ال{: وقوله
عند : "أنه قرأها) رمحه اهللا(عمر ] عن[، وذكر "عباد الرمحن: "قرأها عبداهللا بن مسعود وعلقمة، وأصحاب عبداهللا

إنَّ الذين ِعْند َربِّك ال َيسَْتكْبِرُون َعْن {: ، وكذلك عاصم، وأهل احلجاز، وكأهنم أخذوا ذلك من قوله"الرمحن
  .وكل صواب} ِعباَدتِه
  .}...أَشَهُِدواْ َخلْقَُهْم{: وقوله

أُشْهدوا خلقهم؛ ألنه مل يسم فاعله، : عاصم، واألعمش، ورفعها أهل احلجاز على تأويل" أشهدوا"نصب األلف من 
  .كذا قال الفراء: قرءوا بغري مهز يريدون االستفهام قال أبو عبداهللا. واملعىن واحد

  
َوكَذَِلَك َمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة مِّن نَِّذيرٍ إِالَّ * ى أُمٍَّة وَإِنَّا َعلَى آثَارِِهم مُّْهَتُدونَ َبلْ قَالُواْ إِنَّا َوَجدَْنآ آَبآَءَنا َعلَ{ 

  }قَالَ ُمْتَرفُوَهآ إِنَّا َوَجدَْنآ آَبآَءَنا َعلَى أُمٍَّة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهم مُّقَْتُدونَ 
  

  .}...َجْدَنآ آَبآَءَنا َعلَى أُمٍَّةَبلْ قَالُواْ إِنَّا َو{: وقوله
، وكسرها جماهد، وعمر بن عبدالعزبز، وكأن اإلّمة مثل السنة وامللة، وكأن اإلّمة "أُمّة"قرأها القراء بضم اَأللف من 

ما أحسن إمته وعّمته وجِلْسته إذا كان مصدرا، واإلمة أيضا : واملصدر من أممت القوم، فإن العرب تقول: الطريقة
  :قال عدى. لك والنعيمامل

  وارثهُم هناك القبوُر* مث بْعَد الفالحِ واملُلِك واإلّمة 
  .فكأنه أراد إمامة امللك ونعيمه

  .}...مُّقَْتُدونَ{و } ...وَإِنَّا َعلَى آثَارِِهم مُّهَْتُدونَ{: وقوله
  .حنن باألثر متبعني ومتبعونفدمت و: ُرفعتا ولو كانتا نصبا جلاز ذلك؛ ألنّ الوقوف حيسن دوهنما، فتقول للرجل

  
  )الزخرف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوإِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم َألبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي َبَرآٌء مِّمَّا َتْعُبُدونَ { 
  

  .}...إِنَّنِي َبَرآٌء مِّمَّا َتْعُبُدونَ{: وقوله

براء؛ ألنه مصدر، : ان واجلميع من املؤنث واملذكر يقال فيهحنن منك الرباء واخلال، والواحد واالثن: العرب تقول
إنَّىن َبرٌِئ مِّمَّا : "بريئون وبرءاء، وهى ىف قراءة عبداهللا: بريئان، وىف القوم: لقيل ىف االثنني) برىء: (ولو قال
يجعلون اهلمزة يستهزىء يستهزأ ف: ولو قرأها قارىء كان صوابا موافقا لقراءتنا؛ َألن العرب تكتب" َتْعُبُدون

ويهىيء لكم، ويهيأ : يكتبون شىء شيأ ومثله كثري ىف مصاحف عبداهللا، وىف مصحفنا. مكتوبة باأللف ىف كل حاالهتا



  .باَأللف
  
  }َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ِفي َعِقبِِه لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ { 
  

  .}...َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ِفي َعِقبِِه{: وقوله
اسم اإلسالم، يقول الزمة ملن اتبعه، وكان من َولَِده، لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين إذا كانوا من ولد إبراهيم 

  .إىل دينك ودين إبراهيم صلى اهللا عليهما} لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ{: صلى اهللا عليه، فذلك قوله
  
  }لٍ مَِّن الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ َوقَالُواْ لَْوالَ ُنزِّلَ َهاذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُج{ 
  

  .}...لَْوالَ نُزِّلَ َهاذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ مَِّن الْقَرَْيَتْينِ َعِظيمٍ{: وقوله
مكة : وأبا مسعود الثقفى، وقال هذا الوليدُ بن املغرية املخزومى، والقريتان. على أحد رجلني عَنى نفسه: ومعناه

  .والطائف
  

  )الزخرف ( يف آيات سورة  املعاين الواردة
  
ْم فَْوَق بَْعضٍ َدَرَجاتٍ لِّيَتَِّخذَ أَُهمْ َيقِْسُمونَ َرْحَمَت رَبَِّك َنْحُن قََسْمَنا َبيَْنُهْم مَّعِيَشتَُهْم ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوَرفَْعَنا بَْعضَُه{ 

  }َيْجَمُعونَ َبْعضُُهم بَْعضاً ُسْخرِّياً َوَرْحَمتُ رَبَِّك َخْيٌر مِّمَّا 
  

  .}...َوَرفَعَْنا َبْعَضُهْم فَْوقَ َبْعضٍ َدَرجَاٍت{: وقوله
  .فرفعنا املوىل فوق عبده، وجعلنا بعضهم يسىب بعضا، فيكون العبد والذى ُيْسَبى مسخَّرين ملن فوقهما

  :ىفومها واحد هاهنا و" ِسْخرِيّاً"، و}...لِّيَتَِّخذَ بَْعضُُهم َبْعضاً ُسْخرِيّاً{: وقوله
  .سواء الكسر فيهن والضم لغتان -، وىف ص "قد أفلح"

  
  } َوَمَعارَِج َعلَْيَها يَظَْهُرونَ َولَْوالَ أَن َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بِالرَّْحَمانِ ِلُبيُوِتهِمْ ُسقُفاً مِّن ِفضٍَّة{ 
  

  .}...أُمَّةً وَاِحَدةً َولَْوالَ أَن َيكُونَ النَّاُس{: وقوله
  .أن ىف موضع رفع

  .}...لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بِالرَّْحَماِن ِلُبيُوتِهِْم{: وقوله
، وإِن شئت جعلت }يسَأَلُونَك عن الشَّهرِ الَْحرامِ ِقَتالٍ فيه{: إن شئت جعلت الالم مكررة ىف لبيوهتم، كما قال

جعلت : جلعلنا هلم على بيوهتم سقفاً، وتقول للرجل ىف وجهه: على كأنه قال الالمني خمتلفتني كأنّ الثانية ىف معىن
  .لك لقومك األعطية، أى جعلته من أجلك هلم

وإن شئت جعلت واحدها سقيفة، وإن شئت جعلت سقوفا، " ُسقُفاً"قرأها عاصم واألعمش واحلسن ) السُّقُف(و 



  :فتكون مجع اجلمع كما قال الشاعر
  أهوى ألْدىن فقرة على شفق* لُق حىت بلت حالقيم احلُ
واحدها رهان " فَُرُهٌن َمقْبوَضة: "، وهو مجع، وواحده مثار، وكقول من قرأ"كُلُوا ِمن ثُُمرِه"ومثله قراءة من قرأ 

  .كالواحد خمفف؛ ألن السَّقف مذهب اجلماع} َسقْفاً{وقرأ جماهد وبعض أهل احلجاز . ورهون
  
  }َك لَمَّا َمتَاُع الَْحَياةِ الدُّْنَيا َواآلِخَرةُ ِعندَ رَبَِّك ِللُْمتَِّقَني َوُزْخُرفاً َوإِن كُلُّ ذَِل{ 
  

  .}...َوُزْخُرفاً{: وقوله
وهو الذهب، وجاء ىف التفسري جنعلها هلم من فضة ومن زخرف، فإذا ألقيت من الزخرف نصبته على الفعل توقعه 

عل هلم مع ذلك ذهبا وغىن مقصور فهو أشبه الوجهني وجن: عليه أى وزخرفا، جتعل ذلك هلم منه، وقال آخرون
  .بالصواب

  
  )الزخرف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوَمن َيْعُش َعن ِذكْرِ الرَّْحَماِن ُنقَيِّْض لَُه َشيْطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن { 

  .}...َوَمن َيْعُش َعن ِذكْرِ الرَّْحَماِن{: وقوله
  .َيْعَم عنه: يريد" ومن َيْعَش عن: "من قرأهاومن يعرض عنه، و: يريد
  
  }َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم َعنِ السَّبِيلِ َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهم مُّْهَتُدونَ { 
  

  .}...وَإِنَُّهْم لََيُصدُّوَنُهْم َعنِ السَّبِيلِ{: وقوله
إِن الشياطني ليصدوهنم عن السبيل و: مذهب مجع، وإِن كان قد لفظ به واحدا يقول] ب[/يريد الشيطان وهو ىف 

  .وحيسبون هم أهنم مهتدون
  
  }حَتَّى إِذَا َجآَءَنا قَالَ يالَْيتَ َبيْنِي َوَبيَْنَك ُبْعدَ الَْمْشرِقَْينِ فَبِئَْس الْقَرِيُن { 
  

  .}...َحتَّى إِذَا َجآَءَنا قَالَ يالَْيَت بَْينِي وََبْيَنَك بُْعَد الَْمْشرِقَْينِ{: وقوله
ألحدمها، وجاءنا اإلنسى وقرينه، فقرأها جاءانا بالتثنية عاصم والسُّلَمى واحلسن وقرأها أصحاب ) جاءنا: (تلفيق

على التوحيد، وهو ما يكفى واحده من اثنيه، ومثله قراءة ) جاءنا(عبداهللا حيىي بن وثاب وابراهيم بن يزيد النخعى 
  .واملعىن واحد) ولَيُنّبذَنَّ(اله، ينبذ هو وم: ، يقول}كَالَّ لَُينَْبذَانِّ{من قرأ 
  .}...يالَْيَت َبيْنِي َوَبيَْنَك بُْعَد الَْمْشرِقَْينِ{: وقوله
فقال املشرقني، وهو أشبه الوجهني : إِنه أراد املشرق واملغرب: ما بني مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ويقال: يريد

قد جاءك الزهدمان، وإِمنا أحدمها زهدم، قال : فيقالبالصواب؛ ألن العرب قد جتمع االمسني على تسمية أشهرمها، 



  :الشاعر
  لنا قمراها والنجوم الطوالع* أخذنا بآفاق السماء عليكُم 

  .الشمس والقمر: يريد
  :وقال اآلخر

  تضغيث مفتصل يباع فصيله* قسموا البالد فما هبا ملقيلهم 
  فالبصرتان فواسط تكميله* فقرى العراق مسري يوم واحد 

  .لبصرة والكوفةا: يريد
  :قال، وأنشدىن رجل من طىء

  واملوصالن ومنا مصر فاحلرم* فبصرة األزد منا، والعراق لنا 
  .اجلزيرة، واملوصل: يريد
  

  )الزخرف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َولَن َينفََعكُُم الَْيْوَم إِذ ظَّلَْمُتمْ أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ { 
  

  .}...َولَن َينفََعكُُم الَْيْوَم إِذ ظَّلَْمُتْم أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمشَْترِكُونَ{ :وقوله
  .وأنكم ىف موضع رفع. وقرينه] الشيطان[لن ينفعكم اشتراككم يعىن : يقول

  
  }َوإِنَّهُ لَِذكْرٌ لََّك َوِلقَوِْمَك َوَسْوفَ ُتسْأَلُونَ { 
  

  .}...ِلقَْوِمَكوَإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َو{: وقوله
  .القرآن والدين، وسوف تسألون عن الشكر عليه: لَشَرف لك ولقومك، يعىن

  
  }َوسْئَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رُُّسِلَنآ أََجَعلَْنا ِمن ُدوِن الرَّْحَماِن آِلَهةً ُيعَْبُدونَ { 
  

  .}...َوْسئَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك{: وقوله
  :وكيف أمر أن يسأل رسال قد مضوا؟ ففيه وجهان: لقائليقول ا
الكتب فكأنه ] سأل[أن يسأل أهل التوراة واإلجنيل، فإهنم إِمنا خيربونه عن كتب الرسل الىت جاءوا هبا فإذا : أحدمها

  .سأل األنبياء
  .ه ومل يسلهمإنه سيسرى بك يا حممد فتلقى األنبياء فسلهم عن ذلك، فلم يشكك صلى اهللا علي: وقال بعضهم

  .}...أََجَعلَْنا ِمن ُدوِن الرَّْحَماِن آِلَهةً ُيعَْبُدونَ{] ا: [/وقوله
تعبد وال يُْعَبدون، وذلك أن اآلهلة ُتكلَّم ويدّعى هلا وتعظَّم، فأُجريت ُمجرى امللوك : لآلهلة، ومل يقل} ُيعَبدون{: قال

  .واألمراء وما أشبههم
  



  )الزخرف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوَما نُرِيِهِم مِّْن آَيٍة إِالَّ ِهَي أَكَْبُر ِمْن أُْخِتَها َوأََخذَْناُهم بِالَْعذَابِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ { 
  

  .}...َوَما ُنرِيِهِم مِّْن آَيٍة إِالَّ ِهيَ أَكَْبُر ِمْن أُخِْتَها{: وقوله
  .من اآلية الىت مضت قبلها: يريد
  
  }ٌر مِّْن َهاذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني َوالَ َيكَاُد ُيبُِني أَْم أََنآ خَْي{ 
  

  .}...أَْم أََنآ َخْيٌر مِّْن َهاذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني{: وقوله

  .}...أَلَْيَس ىل ُملُْك ِمْصَر{: من االستفهام الذى جعل بأم التصاله بكالم قبله، وإن شئت رددته على قوله
أََما أنا : "أنه بلغه أن بعض القراء قرأ: وقد أخربىن بعض املشيخة أظنه الكسائى: راء قالحدثنا الف] حدثنا حممد قال[

  .لو حفظت األثر فيه لقرأت به، وهو جيد ىف املعىن: ، وقال ىل الشيخ"خري
  
  }فَلَْوالَ أُلِْقَي َعلَْيِه أَْسوَِرةٌ مِّن ذََهبٍ أَوْ َجآَء َمَعُه الَْمالَِئكَةُ ُمقْتَرِنَِني { 
  

  .}...فَلَْوالَ أُلِْقَي َعلَْيِه أَسْوَِرةٌ مِّن ذََهبٍ{: وقوله
: ، وأهل املدينة، وذكر عن احلسن"أساورة من ذهب"فهال ألقى عليه أساورة من ذهب، قرأها حيىي بن وثاب : يريد

  .، وكل صواب"أَسْوِرة"
وقد تكون األساورة مجع اسورة  فواحدها سوار،" اسورة: "، جعل واحدها إسوارا، ومن قرأ"أساورة: "ومن قرأ

  .أكارع: أساقى ، وىف مجع األَكُرع: األسقية: كما يقول ىف مجع
  

  )الزخرف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَاسَْتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوماً فَاِسِقَني { 
  

  .استفزهم: يريد} ...فَاْسَتَخفَّ قَْوَمُه{: وقوله
  
  }فَلَمَّآ آَسفُوَنا انَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِعَني { 
  

  .أغضبونا: يريد. }...فَلَمَّآ آَسفُونَا{: وقوله
  
  }فََجَعلَْناُهْم َسلَفاً َوَمثَالً لِّآلخِرِيَن { 



  
  .}...فََجَعلَْناُهْم َسلَفاً{: وقوله

حدثىن القاسم بن معن عن األعمش عن حييىي بن وثاب : ا الفراء قالحدثن] حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال[
  ".َسلَفاً: "أنه مسع واحدها سليف، والعوام بعد يقرءون] ابن معن[مضمومة مثقلة، وزعم القاسم " ُسلُفا: "أنه قرأها

" فجعلناهم ُسلُفا: "احدثنا سفيان بن عيينة أن األعرج قرأه: حدثنا الفراء قال] حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد[
  .كأن واحدته ُسلفة من الناس أى قطعة من الناس مثل أمّة

  
  )الزخرف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َولَمَّا ُضرَِب اْبُن َمرَْيَم َمثَالً إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ { 
  

  .}...ِمْنُه َيِصدُّونَ{: وقوله
أنه ترك َيُصدون من قراءة أىب : حدثىن أبو بكر بن عياش عن عاصم: حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد قال[

أن ابن عباس : ، وقال أبو بكر حدثىن عاصم عن أىب رزين عن أىب حيىي)قال الفراء. (عبداحلمن، وقرأ يِصدون
  .يضجون يِعجون: أى) َيِصدون: (قرأ] ب[/

إذا {: ن ابن عمك لعرىب؛ فما له يلحن ىف قولها: أن ابن عباس لقى ابن أخى عبيد بن عمري فقال: وىف حديث آخر
يصدون . يِشد ويُشد، وينمِ ويُنم من النميم: يِصد ويُصد مثل: إمنا هى يِصدون، العرب تقول} قومك منه يُصدون
  .منه وعنه سواء

  
  }يٌم َوإِنَّهُ لَِعلٌْم لِّلسَّاَعِة فَالَ َتْمَتُرنَّ بَِها َواتَّبُِعوِن هَاذَا ِصرَاطٌ مُّْسَتِق{ 
  

" وإنه لََعلَمٌ للساعة: "، وقد روى عن ابن عباس"وإنه لذكر للساعة: "وىف قراءة أَُبى} ...وَإِنَُّه لَِعلْمٌ لِّلسَّاَعِة{: وقوله
  .مجيعا، وكلٌّ صواب متقارب ىف املعىن) ِعلٌْم(و 
  
  }ياِعبَاِد الَ َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم َوالَ أَنُتْم َتحَْزُنونَ { 
  
  .}...ياِعَباِد الَ َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم{: ولهوق

  .بإثبات الياء، والكالم وقراءة العوام على حذف الياء". ياعبادى: "وهى ىف قراءة أهل املدينة
  

  )الزخرف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }هِيِه اَألنْفُُس َوَتلَذُّ اَألْعُيُن َوأَنُتْم ِفيَها َخاِلُدونَ ُيطَاُف َعلَيْهِْم بِِصَحاٍف مِّن ذََهبٍ َوأَكَْوابٍ َوِفيَها َما َتشَْت{ 
  

  .}...َوأَكَْوابٍ{: وقوله



  :املستدير الرأس الذى ال أذن له، قال عدى: والكوب
  من ربِّها زيٍد بن أيوبِ* خٌري هلا إن خشيت حجرة 

  َيسِقى عليه العبد بالكوب* متكئا تصفق أبوابه 
  .تشتهيهِ األنفُس وتلدُّ: ، وىف مصاحف أهل املدينة}...نْفُسَتْشتَهِى اَأل{: وقوله

  
  }الَ ُيفَتَُّر َعْنُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ { 

  .ىف العذاب. }...الَ ُيفَتَُّر َعنُْهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ{: وقوله
  .ليائس من النجاةالقانط ا: ، ذهب إىل جهنم، واملبلس"وُهم فيها ُمبلسون: "وىف قراءة عبداهللا

  
  }َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَاِكن كَاُنواْ ُهمُ الظَّاِلِمَني { 
  

  .}...َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَاِكن كَانُواْ ُهُم الظَّاِلِمَني{: وقوله
ولكن كانُوا ُهم : (ها هنا عمادا، فنصب الظاملني، ومن جعلها امسا رفع، وهى ىف قراءة عبداهللا) هم(جعلت 
  ).ونالظَّامل

  
  )الزخرف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }أَْم أَْبَرُمواْ أَْمراً فَإِنَّا مُْبرُِمونَ { 
  

  .}...أَْم أَْبَرمُواْ أَمْراً{: وقوله
  .أبرموا أمرا ينجيهم من عذابنا عند أنفسهم، فإنا مربمون معذبوهم: يريد
  
  }ونَ َوِقيِلِه ياَربِّ إِنَّ هؤالء قَْوٌم الَّ ُيْؤِمُن{ 
  

  .}...َوِقيِلِه ياَربِّ{: وقوله
: خفضها عاصم والسلمى ومحزة وبعض أصحاب عبداهللا، ونصبها أهل املدينة واحلسن فيما أعلم فمن خفضها قال

وقال قوله، وشكا شكواه إىل ربه : ومن نصبها أضمر معها قوال، كأنه قال". قيله يارب"وعلم " عنده علم الساعة"
] على[ال أعلمها إال ىف قراءة أىب، ألىن رأيتها ىف بعض مصاحف عبداهللا : قال الفراء] ا[/ني وهى ىف إحدى القراءت

وقيلُه رفعا كان جائزا، : ، ونسمع قيله، ولو قال قائل"نسمع سرهم وجنواهم: "وقيله، ونصبها أيضا جيوز من قوله
صله بدعائة كأنه من قوله وهو من أمر اهللا ، فو"فاصفَْح َعْنُهْم: "يا رب، مث قال: ونداؤه هذه الكلمة: كما تقول

  .أمره أن يصفح، أمره هبذا قبل أن يؤمر بقتاهلم
  
  }فَاصْفَْح َعْنُهْم َوقُلْ َسالٌَم فََسْوفَ َيْعلَُمونَ { 



  
  .}...َوقُلْ َسالٌَم فََسْوَف َيْعلَُمونَ{

  .}قالوا َسالَماً قال َسالٌَم{: لوقل سالماً كان صوبا، كما قا: رفع سالم بضمري عليكم وما أشبهه، ولو كان
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الدخان ( سورة 

  }َرْحَمةً مِّن رَّبَِّك إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم * أَْمراً مِّْن ِعْنِدَنآ إِنَّا كُنَّا مُْرِسِلَني * ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ { 
  

  .}...أَْمرٍ َحِكيمٍ ُيفَْرُق كُلُّ{: قوله عز وجل
  .يفرق، على معىن يفرق كل أمر فرقاَ وأمرا وكذلك: هو منصوب بقوله} ...أَمْراً{

، يفرق ذلك رمحة من ربك، وجيوز أن تنصب الرمحة بوقوع مرسلني عليها، جتعل الرمحة }...َرْحَمةً مِّن رَّبَِّك{: قوله
  .هى النىب صلى اهللا عليه

  
  }اَألْرضِ َوَما َبْيَنهَُمآ إِن كُنُتم مُّوِقنَِني َربِّ السََّماوَاِت َو{ 
  

  .}...َربِّ السََّماَواِت وَاَألْرضِ{: وقوله
خفضها األعمش وأصحابه، ورفعها أهل املدينة، وقد خفضها احلسن أيضا على أن تكون تابعة لربك رب 

  .السماوات
وما بينُهما : "رفع أيضا آخر على االستئناف كما قال، و}إنُه ُهَو السَّميُع الَعلِيُم{: ومن رفع جعله تابعا لقوله

  ".الرمحُن
  
  }يَْغَشى النَّاَس َهاذَا َعذَاٌب أَِليٌم * فَاْرتَِقْب َيْوَم َتأِْتي السََّمآُء بُِدَخاٍن مُّبِنيٍ { 
  

  .}...يَْغَشى النَّاَس َهاذَا َعذَاٌب... َتأِْتي السََّمآُء بُِدَخاٍن مُّبِنيٍ{: وقوله
اللهم اشدد وطأتك على ُمضر، اللهم كَِسىنِ يوسف، فأصاهبم جوٌع ، : نىب صلى اهللا عليه دعا عليهم، فقالكان ال

  .حّتى أكلوا العظام وامليتة، فكانوا يرون فيما بينهم وبني السماء دخانا
  .}...يَْغَشى النَّاَس َهاذَا َعذَاٌب أَِليٌم{: وقوله

  .هذا الدخان عذاب: وا يقولونإن الناس كان: يراد به ذلك عذاب، ويقال
  

  )الدخان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ قَِليالً إِنَّكُْم عَآِئُدونَ { 



  
  .}...إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ قَِليالً إِنَّكُْم َعآِئُدونَ{: وقوله
  .عائدون إىل عذاب اآلخرة: عائدون إىل شرككم، ويقال: يقال

  
  }َيْوَم َنبِْطُش الَْبطَْشةَ الْكُْبَرى إِنَّا ُمنَتِقُمونَ { 

  .}...َيْوَم َنْبِطُش{: وقوله
  .يوم بدر، وهى البطشة الكربى: يعىن
  
  }َولَقَْد فََتنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم ِفْرَعْونَ َوَجآَءُهْم َرسُولٌ كَرٌِمي { 
  

  .}...َرُسولٌ كَرٌِمي{: وقوله
  .ما بعث نىب إِال وهو ىف شرف قومه: يكون كرمي من قومه؛ ألنه قالأى على ربه كرمي، و

  
  )الدخان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }أَنْ أَدُّواْ إِلَيَّ ِعَباَد اللَِّه إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني { 
  

  .}...أَنْ أَدُّواْ إِلَيَّ ِعَباَد اللَِّه{: وقوله
  .}أَْرِسلْ َمِعَى َبىنِ إِسَْرائيلَ{: معى، وهو قولهادفعوهم إىلّ، أرسلوهم : يقول
  .أن أدّوا إىلّ يا عباد اهللا، واملسألة األوىل نصب فيها العباد بأدوا: ويقال

  
  }َوإِنِّي ُعذْتُ بِرَبِّي َوَربِّكُْم أَن تَْرُجُموِن { 
  

  .}...أَن َتْرُجُموِن{: وقوله
  .القتل: الرجم ههنا

  
  }واْ ِلي فَاْعتَزِلُوِن َوإِن لَّْم ُتْؤِمُن{ 
  

  .}...َوإِن لَّْم ُتؤِْمُنواْ ِلي فَاْعَتزِلُوِن{: وقوله
  .فاتركون ال علّى، وال ىل: يقول

  
  )الدخان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  



  }فََدَعا َربَّهُ أَنَّ هؤالء قَْوٌم مُّْجرُِمونَ { 
  

  .}...فََدَعا َربَُّه أَنَّ هؤالء قَْوٌم{: وقوله
  .، ولو أضمرت القول فكسرهتا لكان صوابا)أنَّ(تفتح 

  
  }َواْتُرِك الَْبْحَر َرهْواً إِنَُّهْم ُجنٌد مُّْغَرقُونَ { 
  

  .}...وَاْتُركِ الَْبْحرَ َرْهواً{: وقوله
  :وأنشدىن أبو ثروان: ساكنا، قال: يقول

  َيرَوَنىن خارجاً طري َتَناِديد* كأمنا أهلُ حجر ينظرون َمىت 
  أو أمةٌ خرَجْت رهواً إىل عيد* أَْت بازياً َنْضُخ الدماِء به طٌري ر

  
فََما َبكَْت َعلَيْهُِم السََّمآُء * كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوماً آخَرِيَن * َوَنْعَمٍة كَانُواْ ِفيَها فَاِكهَِني * َوُزرُوعٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ { 

  }َواَألْرُض َوَما كَاُنواْ ُمنظَرِيَن 
  
  .}...َوَمقَامٍ كَرِميٍ{: ولهوق

  .املنابر: منازل حسنة، ويقال: يقال

حدثىن أبو شعيب عن منصور ابن املعتمر عن املنهال بن : حدثنا الفراء قال] حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال[
ن األرض بكى علىاملؤمن مي: قال} ...فََما َبكَْت َعلَْيهِمُ السََّمآُء َواَألْرُض{: عمرو عن سعيد بن جبري ىف قوله

  .مصالَّه، ويبكى عليه من السماء مصعد عمله
  .وكذلك ذكره حبان عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس: قال الفراء

  
  )الدخان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َولَقَدْ َنجَّْيَنا بَنِي إِْسرَائِيلَ ِمَن الَْعذَابِ الُْمهِنيِ { 
  

  ".ِمْن َعذَابِ املُهِني: "وىف حرف عبداهللا} ...نيِِمَن الَْعذَابِ الُْمهِ{: وقوله
وهى } وذَِلَك ِديُن الْقَيَِّمِة{: مثل قوله. }ولََداُر اآلِخَرِة خٌري{: وهذا مما أضيف إىل نفسه الختالف االمسني مثل قوله

  ".وذلك الديُن القَيَِّمةُ: "ىف قراءة عبداهللا
  
  }َبالٌَء مُّبٌِني َوآَتْيَناُهم مَِّن اآلَياِت َما ِفيِه { 
  

  .}...َوآَتْيَناُهم مَِّن اآليَاِت َما ِفيِه َبالٌَء مُّبٌِني{: وقوله



أن أجناهم من آل فرعون، وظللهم بالغمام، وأنزل عليهم املنَّ والسلوى، وهو كما تقول : نعم مبيِّنة، منها: يريد
  .صواب إن البالء عذاب، وكلٌّ: إن بالئى عندك حلسن ، وقد قيل فيهما: للرجل

  
  }فَأُْتواْ بِآبَآِئَنا إِن كُنُتْم َصاِدِقَني { 
  

  .}...فَأْتُواْ بِآَبآئَِنا إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني{: وقوله
ىف كثري من كالم العرب، } يا أيُّها النَّىبُّ إذا طلَّقُتُم النِّساَء{: وحده، وهو كقوله -صلى اهللا عليه  -خياطبون النىب 

  .}قَالَ َربِّ أْرجِعوِن{: واحد، منه قول اهللا عز وجلأن جتمع العرب فعل ال
  

  )الدخان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َما َخلَقَْناُهَمآ إِالَّ بِالَْحقِّ َولَاِكنَّ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ { 
  

  .}...إِالَّ بِالَْحقِّ{: وقوله
  .للحق: يريد
  
  }أَْجَمِعَني  إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاُتُهْم{ 

  .}...إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعَني{: وقوله
  :أنشدىن بعضهم: لكان صواباً جيعل اليوم صفة، قال} ِميقَاتُهم{األولني واآلخرين، ولو نصب : يريد

  يوم الرحيل فعلت ما مل أفعل* لو كنت أعلم أنّ آخر عهدكم 
  .يوم الرحيل، على أنه صفة: فنصب

  
  }إِالَّ َمن رَِّحَم اللَُّه إِنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم { 
  

  .}...إِالَّ َمن رَِّحَم اللَُّه{: وقوله
ال يقوم أحد إال فالن، : ىف موضع رفع، كأنك قلت -من  -فإن املؤمنني يشفّع بعضهم ىف بعض، فإِن شئت فاجعل 

  .اللهم إالَّ من رمحت: الكالم تريد وإن شئت جعلته نصبا على االستثناء واالنقطاع عن أول
  

  )الدخان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }طََعاُم اَألثِيمِ { 
  

  .}...طََعاُم األَِثيمِ{: وقوله



  .الفاجر: يريد
  
  }كَالْمُْهلِ َيْغِلي ِفي الُْبطُوِن { 
  

  .}...كَالُْمْهلِ َتغِْلي{: وقوله
وقد ذُكرت عن عبداهللا، وقرأها أهل املدينة كذلك، وقرأها احلسن ، "تغلى: "قرأها كثري من أصحاب عبداهللا

  .جعلها للطعام أو للمهل، ومن أنثها ذهب إىل تأنيث الشجرة". يغلى"
} أَلَمْ َيُك ُنطْفَةً ِمْن مَّنِىٍّ ُتمَْنى{: تغشى ويغشى؛ فالتذكري للنعاس، والتأنيث لألَمنَة، ومثله} أََمَنةً نُعاساً{: ومثله قوله

  .تأنيث للنطفة، والتذكري من املىنال
  
  }ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه إِلَى َسَوآِء الَْجِحيمِ { 
  

  .}...فَاْعِتلُوُه{: وقوله
  .بضم التاء". فاعتلُوه: "قرأها بالكسر عاصم واألعمش، وقرأها أهل املدينة

  
  )الدخان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }لْكَرُِمي ذُقْ إِنََّك أَنَت الَْعزِيُز ا{ 
  

  .}...ذُْق إِنََّك أَنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي{: وقوله

حدثىن شيخ عن حجر عن أىب قتادة األنصارى عن : قرأها القراء بكسر األلف حدثنا حممد قال حدثنا الفراء قال
ذق هبذا :  فتحهاواملعىن ىف. بفتح األلف" ذُْق أَنك: "مسعت احلسن بن على بن أىب طالب على املنرب يقول: أبيه قال

فأخذه : قال -صلى اهللا عليه  -القول الذى قلته ىف الدنيا، ومن كسر حكى قوله، وذلك أن أبا جهل لقى النىب 
ورد . أوىل لك يا أبا جهل أوىل فأنزهلا اهللا كما قاهلا النىب صلى اهللا عليه]: له[النىب صلى اهللا عليه فهزه، مث قال 

ما تقدر أنت وال ربك علىَّ، إىن ألكرم أهل الوادى على قومه، وأعزُّهم؛ فنزلت  اهللا] و: [عليه أبو جهل، فقال
  .ولست كذلك. ذق فإنك كرمي كما زعمت] ب[/انه توبيخ أى : -فميا نرى واهللا أعلم  -فمعناه : كما قاهلا قال

  
  }إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ { 
  

  .}...ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ{: وقوله
واملَقام بفتح امليم أجود ىف . بضم امليم) ىف ُمقام(، وقرأها أهل املدينة }َمقامٍ{: ها احلسن واألعمش وعاصمقرأ

  .اإلقامة وكلٌّ صواب: العربية؛ ألنه املكان، واملُقام
  



  }كَذَِلَك َوزَوَّْجَناُهم بُِحورٍ ِعنيٍ { 
  

  .}...َوزَوَّْجَناُهم بُِحورٍ ِعنيٍ{: وقوله
  .واحلوراء كذلك. البيضاء: ، والعيساء"َوأَْمَددْناُهْم بِِعيسٍ ِعني: "اهللاوىف قراءة عبد

  
  )الدخان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }عَِظيمُ فَْضالً مِّن رَّبَِّك ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الْ* الَ َيذُوقُونَ ِفيَها الْمَْوَت إِالَّ الَْمْوَتةَ اُألولَى َوَوقَاُهْم َعذَاَب الَْجِحيمِ { 
  

  .}...الَ َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوَت إِالَّ الَْمْوَتةَ اُألولَى{: وقوله

وال َتْنِكُحوا ما َنكََح آباؤُكم {: كيف استثىن موتا ىف الدنيا قد مضى من موت اآلخرة، فهذا مثل قوله: يقول القائل
ال تنكحوا، ال تفعلوا سوى ما قد فعل : سوى، كأنه قال فإالّ ىف هذا ملوضع مبنزلة} من النِّساِء إِالَّ ما قَْد َسلََف

خالِديَن فيها ما َدامِت الّسماوَاتُ {: سوى املوتة األوىل، ومثله. }ال يذُوقون فيها املوَت{: آباؤكم، كذلك قوله
ائل ىف وأنت ق. أى سوى ما شاء ربك هلم من الزيادة على مقدار الدنيا من اخللود} واألرضُ إِال َما َشاَء ربُّك

سوى مالك علّى من ِقَبل فالن، وإال تكون على أهنا حطٌّ : لك عندى ألٌف إِالَّ ما لََك من ِقَبل فالن، ومعناه: الكالم
هؤالء : مما قبلها وزيادة عليها فما ذكرناه لك من هذه اآليات فهو زيادة على ما قبل إال، واحلط مما قبلَ إال قولُك

  .لف ينقصون مائةألٌف إالَّ مائًة فمعىن هذه أ
  .}...فضالً... َوَوقَاُهْم َعذَابَ الَْجِحيمِ{: وقوله

  .ذلك فضل من ربك: أى فعله تفضال منه، وهو مَّما لو جاء رفعا لكان صوابا أى 
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )اجلاثية ( سورة 

  
  }ونَ َوِفي َخلِْقكُْم َوَما َيُبثُّ ِمن َدآبٍَّة آيَاٌت لِّقَْومٍ ُيوِقُن{ 
  

  .}...وَِفي َخلِْقكُْم َوَما َيُبثُّ ِمن َدآبٍَّة آيَاٌت{: قوله عز وجل
يرد على . اآليات باخلفض على تأويل النصب: تقرأ. ىف خلق اآلدميني وسواهم من كل ذى روح آيات: يقول
: وىف قراءة أُىب. }ياتآل{: ويقّوى اخلفض فيها أهنا ىف قراءة عبداهللا. }إنّ ىف السمَّواِت واألْرضِ آلياٍت{: قوله

إن ىل عليك ماال، : والرفع قراءة الناس على االستئناف فيما بعد انّ، والعرب تقول. آليات آليات آلياٍت ثالثهن
  .فينصبون الثاىن ويرفعونه. وعلى أخيك مال كثري



واختالف : افع فقالفهذا يقوى خفض االختالف، ولو رفعه ر". وىف اختالف اللّيل والنهارِ: "وىف قراءة عبداهللا 
ولو رفع رافع اآليات، وفيها : الليل والنهار آياٌت أيضا جيعل االختالف آياٍت، ومل نسمعه من أحد من القراء قال

  :أنشدىن الكسائى: قال. الالم كان صوابا
  وخالئف طرف ملما أحقر* إنّ اخلالفة بعدهم لذميمة 

  .لكالم مبىن على تأويل إنّفجاء بالالم، وإمنا هى جواب ألنّ، َوقد رفع ألن ا
  
  }قُل لِّلَِّذيَن آَمُنواْ َيْغِفرُواْ ِللَِّذيَن الَ يَْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه لَِيْجزَِي قَْوماً بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ { 
  

  .}...قُل لِّلَِّذيَن آَمُنواْ َيغِْفُرواْ{: وقوله
ن آمنوا اغفروا؛ فإذا ظهر األمر مصرحا فهو جمزوم؛ ألنه أمر، قل للذي: معناه ىف االصل حكاية مبنزلة األمر، كقولك

قُلْ ِلعباِدَى الذين آَمُنوا ُيقيمُوا {و } وقُلْ لِّعبادى َيقُولُوا{، }قُلْ ِللذين آَمنوا َيْغِفروا{: وإذا كان على اخلرب مثل قوله
وليس كذلك، ولكن العرب إذا خرج قم تصب خريا، : ، فهذا جمزوم بالتشبيه باجلزاء والشرط كأنه قولك}الصالةَ

قُلْ {: الكالم ىف مثال غريه وهو مقارب له عّربوه بتعريبه، فهذا من ذلك، وقد ذكرناه ىف غري موضع، ونزلت قوله
  .أهل مكة ىف املشركني قبل أن يؤمر النىب صلى اهللا عليه وسلم بقتال} ِللَّذيَن آَمُنو َيْغِفرُوا ِللَِّذيَن الَ يَْرُجونَ أّياَم اللِّه

  .}...ِلَيْجزَِي قَْوماً بَِما كَانُواْ َيكِْسُبونَ{: وقوله
وقَْد َخلَقُْتكَ {: بالياء ومها سواء مبنزلة قوله} لِيْجزَِى قوما{لنجزى بالنون، وقرأها الناس بعد : قرأها حيىي بن وثاب

َزى قَْوماً، وهو ىف الظاهر حلن، فإن كان لُيج: وقد قرأ بعض القراء فيما ذُكر ىل" وقد خلقناك من قبل"، }ِمْن قَْبلُ
  .أُعِطَى ثوبا لُيجزى ذلك اجلزاء قوما فهو وجه: فعال يقع به الرفع كما تقول" جيزى"أضمر ىف 

  }ثُمَّ َجَعلَْناَك َعلَى شَرِيَعٍة مَِّن اَألْمرِ فَاتَّبِْعَها َوالَ َتتَّبِْع أَْهَوآَء الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ { 
  

  .}...َعلَى شَرِيَعٍة{: وقوله
  .على دين وملة ومنهاج كل ذلك يقل

  
  )اجلاثية ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }تَِّقَني إِنَُّهْم لَن يُْغُنواْ َعنَك ِمَن اللَِّه َشْيئاً َوإِنَّ الظَّاِلِمَني َبْعضُُهْم أَْوِلَيآُء بَْعضٍ وَاللَُّه َوِليُّ الُْم{ 
  

  .}...اِلِمَني َبْعُضُهْم أَْولَِيآُء َبْعضٍ وَاللَُّه َوِليُّ الُْمتَِّقَنيَوإِنَّ الظَّ{: وقوله
فأما الذى ال فعل معه . ترفع اهللا، وهو وجه اإلعراب إذا جاء االسم بعد إنَّ، وخرب فارفعه كان معه فعل أو مل يكن

  .}واللُّه َوىلُّ املتقني{: ل وعزوأّما الذى معه فعل فقوله ج} أنّ اللَّه برٌى من املشركَني ورسولُه{: فقوله
  
حَْياُهْم َوَمَماتُُهْم َسآَء َما أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتََرُحواْ السَّيِّئَاِت أَن نَّْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َسَوآًء مَّ{ 

  }َيْحكُُمونَ 



  
  .}...يِّئَاِتأَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرحُواْ السَّ{: وقوله

  .االقتراف، واالكتساب: االجتراح
  }...َسَوآًء مَّْحَياُهْم َوَممَاُتُهْم{: وقوله

، ]ب[/رأيت القوَم سواء صغارهم وكبارهم : تنصب سواء، وترفعه، واحمليا واملمات ىف موضع رفع مبنزلة قوله
لى القوم ومجيع األمساء بذكرهم، وقد تنصب سواء؛ ألنك جتعله فعال ملا عاد على الناس من ذكرهم، وما عاد ع

مررت بقوم سواء صغارهم وكبارهم، ورأيت قوم سواء : تقول. تقدم فعله، فاجعل الفعل معربا باالسم األول
  .صغارهم وكبارهم

رأيت قوما سواء صغارهم : ىف مذهب اسم مبنزلة حسبك، فيقولون) سواًء: (ورمبا جعلت العرب -وكذلك الرفع 
مررت برجل حسبك أخوه ولو جعلت مكان سواء مستوٍ مل ترفع، ولكن جتعله متبعا ملا : كقولك وكبارهم، فيكون

  .كاملصدر، واملصدر اسم -قبله، خمالفا لسواء؛ ألن مستويا من صفة القوم، وألن سواء 

  .كان وجها تريد أن جتعلهم سواء ىف حمياهم ومماهتم -احمليا واملمات : ولو نصبت
  
فََمن َيْهِديِه ِمن اتََّخذَ اهلُه َهوَاُه وَأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغَشاَوةً  أَفَرَأَْيَت َمنِ{ 

  }َبْعِد اللَِّه أَفَالَ َتذَكَُّرونَ 
  

  .}...َوجََعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغَشاَوةً {: وقوله
، كأن غشاَوة اسم، َوكأن )ِغشاَوة(بفتح الغني، َوال يلحق فيها ألفا، َوقرأها الناس ) ْشَوةغَ(قرأها حيىي بن َوثاب 

  .الرجفة، وَالرمحة، َواملرَّة: غشوة شىء غشيها ىف َوقعة واحدة، مثل
  

  )اجلاثية ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َنْحَيا َوَما ُيْهِلكَُنآ إِالَّ الدَّْهُر َوَما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِالَّ َيظُنُّونَ َوقَالُواْ َما ِهيَ إِالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َو{ 
  

  .}...َنمُوُت وََنْحَيا{: وقوله
منوت وحنيا، وهم مكذبون بالبعث؟ فإمنا أراد منوت، ويأتى بعدنا أبناؤنا، فجعل فعل : كيف قال: يقول القائل

  .وهو ىف العربية كثريأبنائهم كفعلهم، 
  .}...َوَما ُيْهِلكَُنآ إِالَّ الدَّْهُر{: وقوله
  .إالّ طول الدهر، ومرور األيام واللياىل والشهور والسنني: يقولون

  .إالّ دهر مير: ، كأنه"وما ُيهِْلكُنا إِالّ َدْهٌر: "وىف قراءة عبداهللا
  
  }ى إِلَى ِكَتابَِها الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َما كُنُتمْ َتْعَملُونَ َوَتَرى كُلَّ أُمٍَّة جَاِثَيةً كُلُّ أمٍَّة ُتدَْع{ 
  



  .}...وََتَرى كُلَّ أُمَّةٍ َجاِثَيةً{: وقوله
يقول إىل حساهبا، وهو . }...كُلُّ أمَّةٍ ُتْدَعى إِلَى ِكَتابَِها{: جمتمعة للحساب، مث قال: كلّ أهل دين جاثية يقول: يريد

  .}بشماله{و . }أُوِتَى ِكتاَبُه بَِيِمينِه فَأَمَّا َمْن{: من قول اهللا
  
  }َهاذَا ِكتَاُبَنا َينِطُق َعلَْيكُم بِالَْحقِّ إِنَّا كُنَّا َنسَْتنِسُخ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ { 

  .}...إِنَّا كُنَّا َنْستَنِسُخ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ{: وقوله
كبريِه، فُيثبت اهللا من عمله ما كان له ثواب أو عقاب، ويطَرح أن امللكني يرفعان عمل الرجل صغريِه و: االستنساخ

  .منه اللغو الذى ال ثواب فيه وال عقاب، كقولك هلُمَّ، وتعال، واذهب، فذلك االستنساخ
  

  )اجلاثية ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَاسَْتكْبَْرُتْم َوكُنُتْم قَْوماً مُّْجرِِمَني  َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُرواْ أَفَلَْم َتكُْن آَياِتي ُتتْلَى َعلَْيكُْم{ 
  

  .}...َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَرُواْ أَفَلَْم{: وقوله
وذلك . أكفرمت، واهللا أعلم: معناه، فيقال} فأما الَّذين اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم أكَفَْرُتْم{: أفلم، ومثله: أضمر القول فيقال

  .فاء، ولكنها سقطت ملا سقط الفعل الذى أضمرأنّ أما ال بد هلا من أن جتاب بال
  
  } ظَّناً َوَما َنْحُن بُِمْسَتيِْقنَِني َوإِذَا ِقيلَ إِنَّ وْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعةُ الَ َرْيَب ِفيَها قُلُْتم مَّا َنْدرِي َما السَّاَعةُ إِن نَّظُنُّ إِالَّ{ 
  

  }...قٌّ وَالسَّاَعةُ الَ َرْيَب ِفيَهاوَإِذَا ِقيلَ إِنَّ وْعَد اللَِّه َح{: وقوله
َوإذَا ِقيلَ إنَّ َوْعَد : "ترفع الساعة وهو وجه الكالم وإن نصبتها فصواب، قرأ بذلك محزة الزيات، وىف قراءة عبداهللا

  .، فقد عرفت الوجهني، وفسِّرا ىف غري هذا املوضع"اللِّه حقُّ وإن السَّاعةَ ال َرْيَب فيها
  
  }ْوَم نَنَساكُْم كََما َنِسيُتْم ِلقَآَء َيوِْمكُْم هَاذَا َوَمأْوَاكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم مِّن نَّاِصرِيَن َوِقيلَ الَْي{ 
  

  .}...َوقِيلَ الَْيْوَم َننَساكُْم{: وقوله
  .كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا: نترككم ىف النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول

  
  )اجلاثية ( آيات سورة  املعاين الواردة يف

  }ا َوالَ ُهْم ُيْسَتعََتُبونَ ذَِلكُم بِأَنَّكُُم اتََّخذُْتْم آيَاِت اللَِّه ُهُزواً َوغَرَّْتكُُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم الَ ُيْخَرُجونَ مِْنَه{ 
  



  .}...فَالَْيْوَم الَ ُيْخَرُجونَ مِْنَها َوالَ ُهْم ُيْسَتعََتُبونَ{: وقوله
  .ال يراجعون الكالم بعد دخوهلم النار: يقول

  معاىن القرآن للفراء
  اجلزء اخلامس

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )األحقاف ( سورة 

  
ونِي بِِكَتابٍ مِّن ِت ائُْتقُلْ أََرأَْيُتْم مَّا َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَرُونِي َماذَا َخلَقُواْ ِمَن اَألْرضِ أَْم لَُهْم ِشْرٌك ِفي السََّماوَا{ 

  }قَْبلِ َهاذَآ أَْو أَثَاَرٍة مِّْن ِعلْمٍ إِن كُنُتْم صَاِدِقَني 
  

خلقت، وال خلقن؛ ألنه : ومل يقل} ...أَُرونِي َماذَا َخلَقُواْ{: ، مث قال}أََرأَْيُتْم مَّا َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اللَِّه{: قوله عز وجل
لناس وأشباههم؛ ألن األصنام ُتكلّم وُتعبد وتعتاد وتعظم كما تعظم االمراء إمنا أراد األصنام، فجعل فعلهم كفعل ا
، )َمن(َمن تعبدون من دون اهللا، فجعلها ]: بن مسعود: [وهى ىف قراءة عبداهللا. وأشباههم، فذهب هبا إىل مثل الناس

 قراءته من قول اهللا أريت، أريتكم، وعامة ما ىف: وىف قراءة عبداهللا. فهذا تصريح بشبه الناس ىف الفعل وىف االسم
  ".أَريْتك الذى ُيكذِّب بالدين: "وأريتم فهى ىف قراءة عبداهللا بالكاف، حىت إن ىف قراءته

  .}...أَوْ أَثَاَرٍة مِّْن ِعلْمٍ{: وقوله
القراء وقد ذكر عن بعض . خفيفة" أثْرةً"قرأ أبو عبدالرمحن فيما أعلم و : ، وقرأها بعضهم قال"أثارة: "قرأها العواّم

  .بقية من علم، أو شىء مأثور من كتب األولني: واملعىن فيهن كلهن". أثَرة"
  .السماحة، والشجاعة: فهو كاملصدر مثل قولك" أثارة"فمن قرأ 
  .قَتَرة: فإنه بناه على األثر، كما قيل" أَثَرة"ومن قرأ 
  .، والرَّجفة}إال من خِطف اخلطفة{: كأن أراد مثل قوله" أَثْرة"ومن قرأ 

  
  }غَاِفلُونَ َوَمْن أََضلُّ ِممَّن َيْدُعواْ ِمن ُدوِن اللَِّه َمن الَّ َيسَْتجِيُب لَُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َوُهْم َعن ُدَعآِئهِْم { 
  

  .}...َوَمْن أََضلُّ ِممَّن َيْدُعواْ ِمن ُدوِن اللَِّه َمن الَّ َيسَْتجِيُب لَُه{: وقوله
  .من، وما: ، فهذا مما ذكرت لك ىف"ماال يستجيب له: "ى ىف قراءة عبداهللاألصنام، وه) من(عىن بـ 

  }َمآ أََناْ إِالَّ َنِذيٌر مُّبِنيٌ قُلْ َما كُنُت بِْدعاً مَِّن الرُُّسلِ َوَمآ أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوالَ بِكُمْ إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَيَّ َو{ 
  

  .}...بِْدعاً مَِّن الرُُّسلِ قُلْ َما كُنُت{: وقوله
  .مل أكن أول من ُبعث، قد ُبعث قبلى أنبياء كثري: يقول



  .}...َوَمآ أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوالَ بِكُْم{: وقوله
نزلت ىف أصحاب النىب صلى اهللا عليه، وذلك أهنم شكوا إليه ما يلقون من أهل مكة قبل أن يؤمر بقتاهلم، فقال 

إىن قد رأيت ىف منامى أىن أهاجر إىل أرض ذات خنل وشجر وماء، فاستبَشروا بذلك، مث إهنم : ليهالنىب صلى اهللا ع
وقد اشتد علينا األذى؟ فأنزل اهللا : ما نرى تأويل ما قلت: مكثوا برهة ال يرون ذلك؛ فقالوا للنىب صلى اهللا عليه

أَخُرج إىل املوضع الذى أُريته ىف منامى أم } َما ُيفَْعلُ بِي َوالَ بِكُْمقُلْ َما كُنُت بِْدعاً مَِّن الرُُّسلِ َوَمآ أَْدرِي {: عز وجل
مل يوح إىلّ ما أخربتكم به، ولو كان : يقول. إمنا هو شىء أُريته ىف منامى، وما أتبع إل ما يوحى إىلّ: ال؟ مث قال هلم

  .}َوَمآ أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوالَ بِكُْم{: وحيا مل يقل صلى اهللا عليه
  

  )األحقاف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
َن َواْسَتكَْبرُْتْم إِنَّ اللََّه الَ قُلْ أََرأَْيُتْم إِن كَانَ ِمْن ِعنِد اللَِّه َوكَفَْرُتمْ بِِه َوشَهَِد َشاِهٌد مِّن َبنِي إِْسرَائِيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَآَم{ 

  }َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمنيَ 
  

  .}....َوَشهَِد َشاِهٌد مِّن بَنِي إِسْرَاِئيلَ َعلَى ِمثِْلِه{: وقوله
شهد رجل من اليهود على مثل ما شهد عليه عبداهللا بن سالم من التصديق بالنىب صلى اهللا عليه وأنه موصوف ىف 

  .التوراة، فآمن ذلك الرجل واستكربمت
  
  }نَ خَْيراً مَّا َسَبقُوَنآ إِلَْيِه َوإِذْ لَْم َيهَْتُدواْ بِِه فََسَيقُولُونَ هَاذَآ إِفٌْك قَِدٌمي َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِللَِّذيَن آَمُنواْ لَْو كَا{ 

  .}...َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِللَِّذيَن آَمُنواْ لَْو كَانَ َخيْراً مَّا َسَبقُوَنآ إِلَْيِه{: وقوله
لو كان هذا خريا : بنو عامر بن صعصعة وغطفانُ، وأشجع وأسد مزينة، وجهينة، وأسلم، وِغفَار، قالت: ملّا أسلمت

  .}لَْو كَانَ َخيْراً مَّا َسَبقُوَنآ إِلَيِْه{: ما سبقنا إِليه رعاة الَْبْهمِ، فهذا تأويل قوله
  
  }ُينِذَر الَِّذيَن ظَلَُمواْ َوُبْشَرى ِللُْمْحِسنَِني َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماماً َوَرْحَمةً َوَهاذَا ِكَتاٌب مَُّصدٌِّق لَِّساناً عََربِّياً لِّ{ 
  

  .}...َوَهاذَا ِكتَاٌب مَُّصدٌِّق لَِّساناً َعَربِيّاً{: وقوله
مصدق ملا بني يديه لسانا عربيا، فَنْصُبه ىف قراءتنا على تأويل قراءة عبداهللا، أى هذا القرآن : وىف قراءة عبداهللا

على ما فسرت لك، ويكون قطعا من . من مصدق] نصبا[ى ىف قراءة عبداهللا يكون يصدق التوارة عربيا مبينا، وه
  .اهلاء ىف بني يديه
  .}...لِّيُنِذرَ الَِّذيَن ظَلَُمواْ وَُبْشَرى ِللُْمْحِسنَِني{: وقوله عز وجل

ر، وهذا كتاب مصدق وبشرى، والنصب على لتنذر الذين ظلموا وتبش: البشرى تكون رفعا ونصبا، الرفع على
أعوذ باهللا منك، وسقيا لفالن، : فإذا أسقطت تبشر، ووضعت ىف موضعه بشرى أو بشارة نصبَت، ومثله ىف الكالم

ألزورك وأقضى حقك، فنصبت : وسقى اهللا فالنا، وجئت ألكرمك وزيارة لك وقضاء حلقك، معناه: كأنه قال
  .الزيارة والقضاء بفعل مضمر



  
  )حقاف األ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

ثُونَ َشْهراً َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَّهُ َوَوصَّْيَنا اإلِنَسانَ بِوَاِلَدْيِه إِْحسَاناً َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهاً وََوَضَعْتُه كُْرهاً َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَ{ 
ِتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ صَاِلحاً تَْرَضاهُ َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً قَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَشكَُر نِْعمََتَك الَّ

  }َوأَصِْلْح ِلي ِفي ذُرِّيَِّتي إِنِّي ُتْبُت إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن الُْمْسِلِمَني 
  

  .}...وََوصَّْيَنا اِإلنَسانَ بِوَاِلَدْيِه إِْحَساناً{: وقوله
وكذلك هى ىف ) ُحسناً: (ك هى ىف مصاحفهم، وأهل املدينة وأهل البصرة يقرءونقرأها أهل الكوفة باأللف، وكذل

  .مصاحفهم، ومعنامها واحد واهللا أعلم
  .}...َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَُّه َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً{: وقوله

ىن ىف قراءتنا؛ ألنه جائز ىف العربية حّتى إذا استوى وبلغ أشده وبلغ أربعني سنة، واملعىن فيه، كاملع: وىف قراءة عبداهللا
إِن األشد هاهنا هو : ملَّا ولد لك وأدركت مدرك الرجال عققت وفعلت، واإلدراك قبل الوالدة، ويقال: أن تقول
  .األربعون

  .أربعون: ثالث وثالثون، وىف االستواء: ومسعت بعض املشيخة يذكر بإسناد له ىف األشد
واألول أشبه بالصواب؛ ألن األربعني أقرب ىف النسق إل ثالث . مثاىن عشرة: ضعومسعت أن األشد ىف غري هذا املو

أخذت : أخذت عامة املال أو كلَّه، فيكون أحسن من أن تقول: وثالثني ومنها إِىل مثاىن عشرة؛ أال ترى أنك تقول
، فبعُض ذا قريب من }ثُلُثَىِ الّلْيلِ وَنِْصفَُه َوثُلُثَُه إِنَّ َربَّكَ َيْعلُم أَّنَك تقُوُم أَْدَنى ِمْن{: ومثله قوله. أقلّ املال أو كلّه

  .لو ضم إِىل األربعني كان وجها] و[، والثاىن يعىن مثاىن عشرة، ]ا[/بعض، فهذا سبيل كالم العرب 
  .}...أَْوزِْعنِي أَنْ أَشكَُر نِْعمََتَك{: وقوله

  .ىف أىب بكر الصديق رمحه اهللا: نزلت هذه اآلية

: حدثىن به حبان بن على العنزّى عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس قال: حدثنا الفراء قال] قال حدثنا حممد[
  .إىل آخر اآلية} أُولَِئَك الَِّذين َنَتقَبَّلُ َعْنُهْم أَْحسََن{: نزلت ىف أىب بكر رمحه اهللا إِىل قوله

} م أْحَسَن ما َعِملوا ونتجاوز عن سيئاهتمنتقبَّلُ عنه{: وقرأ حيىي بن وثاب، وذُكرت عن بعض أصحاب عبداهللا
ُتَتقبَّل عنهم "بالياء وضمها، ولو قرئت " ُيتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويُتجاوز عن سيئاهتم: "وقرءاة العوام. بالنون

  .كان صواباً" وُتتجاوز] أحسن ما عملوا [
  
اْ َوَنَتَجاَوُز َعن َسيِّئَاِتهِْم ِفي أَْصحَابِ الَْجنَِّة َوْعَد الصِّْدقِ الَِّذي كَاُنواْ أُوْلَاِئَك الَِّذيَن َنتَقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُو{ 

  }ُيوَعُدونَ 
  

  .}...َوْعَد الصِّْدقِ الَِّذي{: وقوله
وعدا صدقا، أضيف إىل نفسه، وما كان من مصدر يف معىن حقا فهو نصب معرفة كان أو نكرة، مثل قوله : كقولك
  .}عد اهللا حقّاًَو{: يف يونس



  
غثَِياِن اللََّه َوْيلََك آِمْن إِنَّ َوالَِّذي قَالَ ِلوَاِلَدْيِه أُفٍّ لَّكَُمآ أََتِعَدانِنِي أَنْ أُخَْرَج َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمن قَْبِلي َوُهَما َيْسَت{ 

  }َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فََيقُولُ َما َهاذَآ إِالَّ أََساِطُري اَألوَِّلنيَ 
  

  .}...وَالَِّذي قَالَ لَِواِلَدْيِه أُفٍّ لَّكَُمآ{: وقوله
  قذراً لكما أتعدانىن أن أُخرج من القرب؟) أُفٍّ لكما: (ذُِكَر أنه عبدالرمحن بن أيب بكر قال هذا القول قبل أن يسلم

  .ان صواباأن أَْخُرجَ بفتح األلف ك: بضم األلف مل يسم فاعله، َولو قرئت) أخرج(واجتمعت القراء على 
  .}...َوُهَما َيْسَتغِثَيانِ اللََّه{: وقوله

  .أبا بكر رمحه اهللا وامرأته: القول مضمر يعىن". ويلك آمن: "ويقوالن
  

  )األحقاف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }الْجِنِّ َواِإلنسِ إِنَُّهْم كَانُواْ خَاِسرِينَ أُوْلَاِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهِْم مَِّن { 
  

  .}...أُْولَاِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ{: وقوله
ُجْدعان بن عمرو، وعثمان بن عمرو ـ ] ىل[ابعثوا : لَْم تنزل يف عبدالرمحن بن أيب بكر، ولكن عبدالرمحن، قال

أُْولَاِئَك الَِّذيَن {: مد صلى اهللا عليه وسلم ـ أحق أم باطل؟ فأنزل اهللاومها من أجداده ـ حىت أسأهلما عما يقول حم
  .جدعان، وعثمان: يعين. }َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ

  
فَالَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهونِ  بَِها َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُرواْ َعلَى النَّارِ أَذَْهبُْتْم طَيِّبَاِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم الدُّْنَيا وَاْسَتْمَتعُْتْم{ 

  }بَِما كُنُتْم َتسَْتكْبُِرونَ ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُنُتْم تَفُْسقُونَ 
  

  }...أَذَْهبُْتْم طَيِّبَاِتكُْم{: وقوله
، والعرب "أأذهبتم: "هامقرأها األعمش وعاصم ونافع املدىن بغري استفهام، وقرأها احلسن وأبو جعفر املدىن باالستف

  .أَذَهَْبَت ففعلت وفعلت، وكلٌّ صواب: ذََهْبَت ففعلت وفعلت، ويقولون: تستفهم بالتوبيخ وال تستفهم فيقولون
  
عُْبُدواْ إِالَّ اللََّه إِنَّي أََخافُ َتَواذْكُرْ أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر قَْوَمُه بِاَألحْقَاِف َوقَْد َخلَِت النُّذُُر ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه أَالَّ { 

  }َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 
  

  .}...إِذْ أَنذََر قَْوَمُه بِاَألْحقَاِف{: وقوله
  .الرملة املستطيلة املرتفعة إىل فوق: ِحقٌف، واِحلقُف: أحقاف الرمل، واحدها

  .}...َوقَْد َخلَتِ النُّذُُر ِمن َبْينِ َيَدْيِه{: وقوله
  ".من بني يديه ومن بعده"يف قراءة عبداهللا ] ب[/قبله ومن خلفه من بعده، وهي 



  
  )األحقاف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َعذَابٌ أَلِيٌم   رِيٌح ِفيَهافَلَمَّا َرأَْوُه َعارِضاً مُّْستَقْبِلَ أَْوِديَِتهِْم قَالُواْ َهاذَا َعارٌِض مُّْمطُِرَنا َبلْ ُهَو َما اْستَْعَجلُْتم بِِه{ 
  

  .}...فَلَمَّا َرأَْوُه َعارِضاً مُّْسَتقْبِلَ أَوِْدَيتِهِْم{: َوقوله
بل هو ما : هذا الذى وعْدَتنا، هذا واهللا الغيث واخلري، قال اهللا قل هلم: طمعوا أن يكون سحاَب مطرٍ، فقالوا

وهو، َوهى ىف . ه هى ريح فيها عذاب أليمما استعجلتم ب] بل[قل : ويف قراءة عبداهللا. استعجلتم به من العذاب
ذهب إىل " هى: "ذهب إىل العذاب، َومن قال". هو: "من قال". ميىن"َو " ِمْن مَنِىٍّ ُتْمَنى: "هذا املوضع مبنزلة قوله

  .الريح
  
  }ْجزِي الْقَْوَم الُْمْجرِِمَني ُتدَمُِّر كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ َربَِّها فَأْصَْبُحواْ الَ ُيَرى إِالَّ َمَساكُِنُهْم كَذَِلكَ َن{ 
  

  .}...فَأْصَْبُحواْ الَ ُيَرى إِالَّ َمَساكُِنُهْم{: وقوله
  ".ال ُيَرى إال مساكنهم"قرأها األعمش َوعاصم َومحزة 

  .وقرأها على بن أىب طالب، رمحه اهللا: قال الفراء
عطاء بن السائب، عن أىب عبدالرمحن  حدثىن حممد بن الفضل اخلرساىن عن: حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد قال[

  ".ال تََرى إال مساِكنَهم: "عن على بن أىب طالب أنه قال
فأصبحوا ال َترى إال : "حدثنا الفراء قال َوحدثىن الكسائى عن قطر بن خليفة عن جماهد أنه قرأ] حدثنا حممد قال[

ه قبح ىف العربية؛ ألن العرب إذا جعل ِفْعل وفي" فأصبحوا ال تُرى إال مساكنُهم: "َوقرأ احلسُن: قال". مساكنهم
ما قامت إِال جاريتك، : مل يقم إِال جاريَُتك، وما قام إِال جاريتك، وال يكادون يقولون: املؤنث قبل إِال ذَكَّروه، فقالوا

 إن قام أحد منهن: أال ترى أنك تقول. َوذلك أن املتروك أحد، فأحد إذا كانت ملؤنث أو مذكر ففعلهما مذكر
  :قال أنشدين املفضل. إن قامت إال مستكرهَا، َوهو على ذلك جائز: فاضربه، َوال تقل

  قد ِعِلمت ذَك ا معّد أكْرما* َونارُنا مل ُتر ناراً ِمثْلُها 

  .ماُرئى إِال مثلها: ؛ ألنه للنار، وأجود الكالم أن تقول)مثل(فأنث فعل 
  
ْم ِفيِه َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمعاً وَأَْبَصاراً َوأَفِْئَدةً فََمآ أَغَْنى َعْنُهمْ َسْمُعُهْم َوالَ أَْبَصارُُهْم َوالَ َولَقَْد َمكََّناُهْم ِفيَمآ إِن مَّكَّنَّاكُ{ 

  }أَفِْئدَُتُهْم مِّن َشْيٍء إِذْ كَانُواْ َيْجَحُدونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَحاقَ بِهم مَّا كَاُنواْ بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 
  

  .}...قَْد َمكََّناُهْم ِفيَمآ إِن مَّكَّنَّاكُْمَولَ{: وقوله
  .مبنزلة ما ىف اجلحد). إن(ىف الذى مل منكنكم فيه، و : يقول
  .}...َوَحاقَ بِهِم{: وقوله

  .أحاط هبم، ونزل هبم: َعاَد عليهم، َوجاء يف التفسري: وهو ىف كالم العرب



  
  )األحقاف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }اْ يَفَْتُرونَ َنَصرَُهُم الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِمن ُدوِن اللَِّه قُْربَاناً آِلَهةَ َبلْ َضلُّواْ َعْنُهْم وَذَِلَك إِفْكُُهْم َوَما كَاُنو فَلَْوالَ{ 
  

  .}...وَذَِلَك إِفْكُُهْم َوَما كَاُنواْ يَفَْتُرونَ{: وقوله
أَفكَُهم : وأَمَّا من قال. اِحلذُْر َواحلَذَر، والنِّْجس وَالنََّجس: بمنزلة قولكفأّما اِإلفك واَألفك ف. ويقرأ أَفَكُُهم، وأَفَكَُهم

ُيؤفَُك عنه َمن {: ذلك صرفهم عن اإلميان وكذهبم، كما قال عز وجل: فإنه جيعل اهلاء َوامليم يف موضع نصب يقول
  .أى يصرف عنه َمن ُصرِف} أُِفَك
  
 ي َخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض وَلَْم َيْعيَ بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ َعلَى أَن ُيحْيَِي الْمَْوَتى بَلَى إِنَُّه َعلَى كُلِّأَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّ اللََّه الَِّذ{ 

  }َشْيٍء قَدِيٌر 
  

  .}...قَاِدرٍأََولَمْ َيَرْواْ أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض َولَْم يَْعَي بَِخلِْقهِنَّ بِ{: وقوله

دخلت الباء ِللَم، والعرب تدخلها مع اجلحود إذا كانت رافعة ملا قبلها، َويدخلوهنا إذا وقع عليها فعل حيتاج إىل 
َوما كنت بقائم، فإذا خلَّفَْت الباء نصبت الذى كانت ] ا[/ما أظنك بقائم، وما أظن أنك بقائم : امسني مثل قولك

  :وَأنشدىن بعضهم. قال. ألقيت الباء من قادر ىف هذا املوضع رفعه ألنه خرب ألنفيه مبا يعمل فيه من الفعل، ولو 
  حكيُم بُن املسيِّب ُمنتهاها* فما َرجعت خبائبةٍ رِكابٌ 

  .فأدخل الباء ىف فعلٍ لو ألقيت منه نصب بالفعل ال بالباء يقاس على هذا َوما أشبهه
: َوقراءة العوام". َوَما أنَت هتدى العمى: "كما قرأ محزة): قادرب(مكان ) يَقِدر: (َوقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأ

  ".هبادى العمى"
  
  }َعذَاَب بَِما كُنُتْم َتكْفُُرونَ َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُرواْ َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َهاذَا بِالَْحقِّ قَالُواْ َبلَى َوَربَِّنا قَالَ فَذُوقُواْ الْ{ 
  

  .}...َس َهذَا بِالَْحقِّأَلَْي{: وقوله
  .هذا بالغ رفع باالستئناف: أليس هذا باحلق بالغٌ، أى: فيه قول مضمر يقال

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )حممد ( سورة 

  
ا َمنا بَْعُد َوإِمَّا ِفَدآًء حَتَّى َتَضعَ فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُرواْ فَضَْرَب الرِّقَابِ َحتَّى إِذَآ أَثْخَنُتُموُهْم فَُشدُّواْ الَْوثَاَق فَإِمَّ{ 



يَن قُِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَلَن ُيِضلَّ الْحَْرُب أَْوَزاَرَها ذَِلَك َولَْو َيَشآُء اللَُّه الَنَْتَصَر ِمنُْهْم َولَاِكن لَِّيْبلَُواْ َبْعَضكُمْ بَِبْعضٍ َوالَِّذ
  }أَْعَمالَُهْم 

  
  .}...ْرَب الرِّقَابِفََض{: قوله عز َوجل

نصب على األمر، وَالذى نصب به مضمر، وَكذلك كل أمر أظهَرَت فيه األمساء، َوتركت األفعال فانصب فيه 
  .أنه أدٌب من اهللا وتعليم للمؤمنني للقتال: األمساء، َوذكر

  .}...فَإِمَّا َمنا بَْعُد َوإِمَّا ِفَدآًء{: وقوله

أن يفدَى : أنت تترك األسري بغري فداء، وَالفداء: ا أن متنُّوا، َوإما أن تفدوا، فاملنمنصوب أيضاً على فعل مضمر، فإّم
  .املأسورُ نفسه

  .}...َحتَّى َتَضَع الَْحْربُ أَْوَزاَرهَا{: وقوله
 أوزار أهلها،: َواهلاء اليت يف أوزارها تكون للحرب وَأنت تعىن. آثامها َوشركها حىت ال يبقى إِالّ مسلم، أو مسامل

  .حىت تنفى احلرب أوزار املشركني: َوتكون ألهل الشرك خاصةً، كقولك
  .}...ذَِلَك َولَوْ َيَشآُء اللَُّه الَْنَتَصَر ِمْنُهْم{: وقوله

  .ولكن ليبلو بعضكم ببعض، املؤمن بالكافر، والكفر باملؤمن: بغري قتال: مبالئكة غريكم، ويقال
  .}...اللَِّه وَالَِّذيَن قَاَتلوا ِفي سَبِيلِ{: وقوله

حدثىن بذلك حممد بن الفضل اخلراساىن عن : حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد[قرأها األعمش وعاصم وزيد بن ثابت 
: قُتِّلوا مشددة، وقد خففها بعضهم فقال: قاَتلوا، وقرأها احلسن: عبد الرمحن عن زيد بن ثابت] عطاء عن أىب[

  .قُِتلوا خمفف، وكل ذلك صواب
  
  }لُُهمُ الَْجنَّةَ َعرَّفََها لَُهْم َوُيْدِخ{ 
  

  .}...وَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ َعرَّفََها لَُهْم{: وقوله
  .يعرفون منازهلم إذا دخلوها، حىت يكون أحدهم أعرف مبنزله ىف اجلنة منه مبنزله إذا رجع من اجلمعة

  
  }َوالَِّذيَن كَفَرُواْ فََتْعساً لَُّهْم وَأََضلَّ أَْعَمالَُهْم { 
  

  .}...فََتْعساً لَُّهْم وَأََضلَّ أَْعمَالَُهْم{: وقوله
فأتعسهم اهللا وأضل أعماهلم؛ ألنّ الدعاء قد جيرى جمرى األمر والنهى، أال ترى أنّ أضل فعل، وأهنا : كأنه قال

] ب[/مردودة } احّتى إِذَا أَثَْخْنُتموهْم فَُشدُّو{: مردودة على التعس، وهو اسم ألن فيه معىن أتعسهم، وكذلك قوله
  .على أمر مضمر ناصبٍ لضرب الرقاب

  
  )حممد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  



  }ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَرِهُواْ َمآ أَنَزلَ اللَُّه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم { 
  

  .كرهوا القرأن وسخطوه} ...كَرِهُواْ َمآ أَنَزلَ اللَُّه{: وقوله

  } َألْرضِ فََينظُرُواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيهِْم َولِلْكَاِفرِيَن أَْمثَالَُهاأَفَلَْم َيِسُريواْ ِفي ا{ 
  

  }...َدمَّرَ اللَُّه َعلَْيهِْم َوِللْكَاِفرِيَن أَمْثَالُهَا{: وقوله
  .هللاألهل مكة أمثال ما أصاب قوم لوط وعاد ومثود وعيٌد من ا: يقول

  
  }ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َمْولَى الَِّذيَن آَمُنواْ َوأَنَّ الْكَاِفرِيَن الَ َموْلَى لَُهْم { 
  

  }...ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َموْلَى الَِّذيَن آَمنُواْ{: وقوله
الىت يف املائدة يف  وهي مثل" ذلك بأن اهللا وِلّى الذين آمنوا"وَِلّى الذين آمنوا، وكذلك هى ىف قراءة عبداهللا : يريد

  .، ومعنامها واحد، واهللا أعلم}إمنا َولِّيكم اُهللا ورسولُه{: قراءتنا
  

  )حممد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
رُواْ َيَتَمتَُّعونَ وََيأْكُلُونَ فَإِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحتَِها اَألْنهَاُر َوالَِّذيَن كَ{ 

  }كََما َتأْكُلُ اَألْنَعاُم وَالنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم 
  

  .}...وَالنَّاُر َمثًْوى لَُّهْم{: وقوله
  .كان وجها) هلم(ترفع النار باملثوى، ولو نصبت املثوى، ورفعت النار بالالم الىت ىف 

  
  }ةً مِّن قَْرَيِتَك الَِّتي أَْخَرجَْتَك أَْهلَكَْناُهْم فَالَ نَاِصَر لَُهْم َوكَأَيِّن مِّن قَْرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوَّ{ 
  

  .}...مِّن قَْريَِتَك الَِّتي أَخَْرَجْتَك{: وقوله
فَجاَءها بَأُْسَنا َبَياتاً {: الىت أخرجك أهلها إىل املدينة، ولو كان من قريتك الىت أخرجوك كان وجها، كما قال: يريد

  ).فجاءها: (، وىف أول الكلمة)قائلون: (، فقال}ائلونأَْو ُهْم ق
  .}...فَالَ نَاِصَر لَُهْم{: وقوله

  فلم يكن هلم ناصر حني أهلكناهم، فهذا وجه، وقد جيوز إضمار كان،: جاء يف التفسري
  .أهلكناهم فال ناصر هلم اآلن من عذاب اهللا: وإن كنت قد نصبت الناصر بالتربية، وبكون

  }َعلَى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِِّه كََمن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه َواتََّبُعواْ أَهَْواَءُهْم  أَفََمن كَانَ{ 
  



واتبع هواه، وذلك أنّ : ومل يقل} ...أَفََمن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِِّه كََمن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه َواتََّبُعواْ أَْهَواءَُهْم{: وقوله
، ويف موضع }َوِمَن الشياِطنيِ َمْن َيُغوُصون له{: معىن واحد ومجيع، فرُّدت أهواؤهم على املعىن، ومثلهمن تكون ىف 

  .}َومِْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك{: ، ويف موضع آخر}وِمْنُهْم َمْن َيْسَتمُع إِلَيَك{: آخر
  

  )حممد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
أَْنهَاٌر مِّْن َخْمرٍ لَّذٍَّة الَِّتي ُوِعدَ الُْمتَّقُونَ ِفيَهآ أَْنَهاٌر مِّن مَّآٍء غَْيرِ آِسنٍ َوأَنَْهاٌر مِّن لََّبنٍ لَّْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه َو مَّثَلُ الَْجنَِّة{ 

َرةٌ مِّن رَّبِّهِْم كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي النَّارِ َوُسقُواْ َمآءً لِّلشَّارِبَِني وَأَْنهَاٌر مِّْن َعَسلٍ مَُّصفًّى َولَُهْم ِفيَها ِمن كُلِّ الثَّمََراِت َوَمْغِف
  }َحِميماً فَقَطََّع أَْمَعآَءُهمْ 

  
  .}...مَّثَلُ الَْجنَّةِ الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ{: وقوله

ن أىب صاحل عن أخربىن حّبان بن على عن الكلىب ع: حدثنا الفراء قال:] حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[
  :ابن عباس قال

  .أمثال: وكذلك قرأها على بن أىب طالب: قال ابن عباس. مثل اجلنة، أمثال اجلنة، صفات اجلنة
  .}...مِّن مَّآٍء غَْيرِ آِسنٍ{: وقوله

  .غري متغري، غري آجن
  .بل وال الغنم برغوتهمل خيرج من ضروع اِإل} ...وَأَْنهَاٌر مِّن لََّبنٍ لَّْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه{: وقوله
  .}...وَأَْنهَاٌر مِّْن َخْمرٍ لَّذٍَّة لِّلشَّارِبَِني{: وقوله

اللذة خمفوضة، وهى اخلمر بعينها، وإن شئت جعلتها تابعة لَألهنار، وأهناٌر لذةٌ ، وإن شئت نصبتها على يتلذذ هبا 
أَمن كان يف هذا كََمن هو خالد يف النار؟ :  يقلمل} كََمْن ُهَو َخاِلٌد{: هذا لك هبةً وشبهه، مث قال: لذة، كما تقول

  .ولكنه فيه ذلك املعىن فَُبىن عليه
  
نِفاً أُْولَاِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َحتَّى إِذَا َخَرجُواْ ِمْن ِعنِدَك قَالُواْ لِلَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم َماذَا قَالَ آ{ 
  }ى قُلُوبِهِْم َواتََّبعُواْ أَْهَوآَءُهمْ َعلَ
  

  .}...َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك{: وقوله
ماذا قال : إذا انصرفوا، وخرج الناس قالوا للمسلمني] حىت[فال يستمعون وال يعون ] ا[/يعىن خطبتك يف اجلمعة 

  .آنفا، يعنون النيب صلى اهللا عليه وسلم استهزاًء منهم
  .}أُولئك الَِّذيَن طَبَع اُهللا على قُلوهبم{: عز وجل قال اهللا

  
  }َوالَِّذيَن اْهَتدَْواْ زَاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهمْ َتقَُواُهْم { 
  

  .}...وَالَِّذيَن اهَْتَدْواْ َزادَُهْم ُهًدى{: وقوله



آتاهم : تقواهم، ويقالأهلمهم : أثاهبم ثواب تقواهم، ويقال: زادهم استهزاؤهم هدى، وآتاهم اهللا تقواهم، يقال
  .تقواهم من املنسوخ إذا نزل الناسخ

  
  )حممد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َراُهمْ فََهلْ َينظُُرونَ إِالَّ السَّاَعةَ أَن تَأِْتيَُهْم َبْغَتةً فَقَْد َجآَء أَْشَراطَُها فَأَنَّى لَُهمْ إِذَا َجآءَْتُهْم ِذكْ{ 
  

  .}...ونَ إِالَّ السَّاَعةَ أَن َتأْتَِيُهْم بَْغَتةً فَقَْد َجآَء أَشَْراطُهَافََهلْ َينظُُر{: وقوله

ما : قلت ألىب عمرو بن العالء: َوحدثىن أبو جعفر الرؤاسى قال: حدثنا الفراء قال. مفتوحة يف القراءة كلها) أنْ(
: مفتوحة؟ قال} أَنْ تأتيهم{إهنا : قلت: قال. جواب للجزاء: ؟ قال}فَقَدْ َجآَء أَْشرَاطُهَا{: هذه الفاء الىت ىف قوله

فظننت أنه أخذها عن أهل مكة؛ ألنه عليهم قرأ، وهى أيضاً ىف : قال الفراء). إِنْ َتأِْتهِْم(معاذ اهللا إمنا هى : فقال
 هل ينظرون إال الساعة، هل: تأهتم بسينة واحدة، ومل يقرأ هبا أحد منهم، وهو من املكّرر: بعض مصاحف الكوفيني
َهلْ َيْنظُرونَ إِالَّ أَنْ َتأْتيهم {: والدليل على ذلك أن الىت ىف الزخرف ىف قراءة عبداهللا. ينظرون إال أَن تأتيهم بغتة

لوال أن تطْئوهم فإن ىف موضع رفع عند الفتح، وأن ىف } َولَْوالَ رِجالٌ ُمْؤِمُنونَ وَنِساٌء مؤِمناٌت{: ، ومثله}الساعةُ
إِن : هل ينظرون إال الساعة مكتفيا، مث تبتدىء: دودة على الساعة، واجلزم جائز جتعلالزخرف ـ وههنا نصب مر

  .تأهتم، وجتيئها بالفاء على اجلزاء، واجلزم جائز
  .}...فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجآَءتُْهْم ِذكَْراُهْم{: وقوله

َيوَْمئٍذ يََتذَكَُّر اإلِْنسانُ وأّنى {: ومثلهفأىن هلم ذكراهم إذا جاءهتم الساعة؟ : ىف موضع رفع بلهم، واملعىن" ذكراهم"
  .ليس ينفعه ذكره، وال ندامته: أى} لَُه الذِّكَْرى

  
َرٌض َت الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََّوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنواْ لَْوالَ نُزِّلَْت سُوَرةٌ فَإِذَآ أُنزِلَْت ُسوَرةٌ مُّْحكََمةٌ َوذُِكَر ِفيَها الِْقتَالُ رَأَْي{ 

  }َينظُُرونَ إِلَْيكَ َنظََر الَْمْغِشيِّ َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَأَوْلَى لَُهْم 
  

  .}...فَإِذَآ أُنزِلَْت ُسوَرةٌ مُّْحكََمةٌ{: وقوله

كان املسلمون إذا نزلت اآلية فيها القتال وذِكْره شق عليهم وتواقعوا أن تنسخ، . ُسورةٌ ُمْحَدثةٌ: وىف قراءة عبداهللا
: أى هالّ أنزلت سوى هذه، فإذا نزلت وقد أُمروا فيها بالقتال كرهوها، قال اهللا" لوال نزلت سورة: "ك قولهفذل
مسع وطاعة، فإذا نزل األمر : مسع وطاعة، قد يقولون: ملن كرهها، مث وصف قوهلم قبل أن تنزَّل} فَأَوْلَى لَُهْم{

افعلوا كذا وكذا، فثقل : عة يف كالم العرب إذا قيل هلمكرهوه، فلو صدقوا اهللا لكان خرياً هلم، فالطاعة مرفو
  .مسع وطاعة: عليهم أو مل يثقل قالوا

أخربىن حبان عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس : حدثنا الفراء قال]: حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[
  :قال

فأوىل وعيدا ملن كرهها، : ِمنْهم طاعةٌ َوقَْولٌ َمْعروف، فصارتمث قال لَُهْم لِلَِّذين آمنوا } فَأَوْلَى{: قال اهللا عّز وجل



  .واستأنف الطاعة هلم، واألول عندنا كالم العرب، وقول الكلىب هذا غري مردود
  
  }فََهلْ َعَسيُْتْم إِن تََولَّيُْتْم أَن تُفِْسدُواْ ِفي اَألْرضِ َوُتقَطُِّعواْ أَْرَحاَمكُْم { 
  

  .}...ْيُتْمفََهلْ َعَس{] ب: [/وقوله
ىف [َعِسَى : فهل َعسِْيُتم، بكسر السني، ولو كانت كذلك لقال: قرأها العوام بنصب السني، وقرأها نافع املدىن

: قالوا. ولعلها لغة بادرة، ورمبا اجترأت العرب على تغيري بعض اللغة إذا كان الفعل ال يناله قد]. موضع عسى
َس وليُسوا سواء، ألنه فعل ال يتصرف ليس له يفعل وكذلك عسى ليس له يفعل لَْي: لُسُْتم يُريدون لسُتم، مث يقولون

  .فلعله اجترى عليه كما اجترى على لستم
ولعلكم إن : إن توليتم أمور الناس أن تفسدوا ىف األرض، وُتقطعوا أرحامكم، ويقال" . . . َهلْ َعسَْيُتم: "وقوله

عنه أن تصريوا إىل أمركم األول من قطيعة الرحم والكفر انصرفتم عن حممد صلى اهللا عليه وسلم، وتوليتم 
  .والفساد

  
  )حممد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ى لَُهمْ إِنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّواْ َعلَى أَْدبَارِِهْم مِّن بَْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّْيطَانُ َسوَّلَ لَُهْم َوأَْملَ{ 
  

  .}...انُ سَوَّلَ لَُهْمالشَّْيطَ{: وقوله
زين هلم وأملى هلم اهللا، وكذلك قرأها األعمش وعاصم، وذُكر عن على بن أىب طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت 

  .أهنم قرءوها كذلك بفتح األلف) رمحهم اهللا(
وأُْمِلىَ : هل املدينةمرسلة الياء، خيرب اهللا جل وعز عن نفسه، وقرأ بعض أ) وأُْملىِ هلم: (وذُكر عن جماهد أنه قرأها

  .هلم بنصب الياء وضم األلف، جيعله فعالً مل يسّم فاعله، واملعىن متقارب
  
  }رَاَرُهمْ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ ِللَِّذيَن كَرُِهواْ َما َنزَّلَ اللَُّه َسُنِطيُعكُْم ِفي بَْعضِ اَألْمرِ وَاللَُّه َيْعلَُم إِْس{ 
  

  .}...إِسَْرارَُهْم{: وقوله
إسرارهم بكسر األلف، واتبعه األعمش ومحزة : مجع سر، وقرأها حيىي بن وثاب وحده: أسرارهم: قرأها الناس

  .}وإِْدبَاَر السجود{: والكسائى، وهو مصدر، ومثله
  
  }أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََّرٌض أَن لَّن ُيْخرَِج اللَُّه أَضَْغانَُهْم { 
  

  .أنْ لن يبدى اهللا عدواهتم وبغضهم حملمد صلى اهللا عليه: يقول} ...ُيْخرَِج اللَُّه أَضَْغانَُهْم أَن لَّن{: وقوله
  

  )حممد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  
  }أَْعمَالَكُْم  َولَْو َنَشآُء َألَريَْناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهم بِِسيَماُهْم َولَتَْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ وَاللَُّه َيْعلَُم{ 
  

  .}...َولَوْ َنَشآُء َألَرْيَناكَُهْم{: وقوله
َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفى لَْحنِ {: قد أريتك كذا وكذا، ومعناه عرفتكه وعلمتكه، ومثله: لعرفناكهم، تقول للرجل: يريد
  .، يف حنو القول، وىف معىن القول}الْقَْولِ

  
  }لْمِ َوأَنُتُم اَألْعلَْونَ َواللَُّه َمَعكُْم َولَن َيِترَكُْم أَْعَمالَكُمْ فَالَ تَهُِنواْ وََتْدُعواْ إِلَى السَّ{ 

  .}...فَالَ َتهِنُواْ َوَتْدعُواْ إِلَى السَّلْمِ{: وقوله
ال تدعوا إىل السلم، وهو : ال هتنوا وال تدعوا، وقد يكون منصوباً على الصرف يقول: كالمها جمزومتان بالنهى

  .علون، أنتم الغالبون آخر األمر لكمالصلح، وأنتم األ
  .}...َولَن َيِتَركُمْ أَْعَمالَكُْم{: وقوله

من فاتته العصر فكأمنا وتر : (وجاء ىف احلديث. من وترت الرجل إذا قتلت له قتيال، أو أخذت له ماال فقد وترته
  .أوتر، والصواب وتر: قال الفراء، وبعض الفقهاء يقول) أهله وماله

  
  }لْكُُموَها فَُيحِْفكُْم َتْبَخلُواْ وَُيْخرِجْ أَضَْغاَنكُْم إِن َيْسأَ{ 
  

  .}...إِن َيسْأَلْكُُموَها فَُيْحِفكُْم{: وقوله
: أى جيهدكم تبخلوا وخيرج أضغانكم، وخيرج ذلك البخل عداوتكم، ويكون خيرج اهللا أضغناكم أحفيت الرجل

  .أجهدته
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الفتح ( سورة 

  
  }إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُّبِيناً { 
  
  .}...إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُّبِيناً{: قوله

مراماة باحلجارة، فالفتح قد يكون صلحا، ويكون أخذ الشىء عنوة، ويكون القتال إمنا ] قليل[كان فتح وفيه قتال 
  .أريد به يوم احلديبية] ا[/
  
ِضَب اللَّهُ َوالُْمَناِفقَاِت وَالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت الظَّآنَِّني بِاللَِّه ظَنَّ السَّْوِء َعلَْيهِْم دَآِئَرةُ السَّْوِء َوغَ َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني{ 



  }َعلَْيهِْم َولََعنَُهْم َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصرياً 
  

  .}...دَآِئَرةُ السَّْوِء{: وقوله
  .دائرة السُّوء: العذاب، والسَّوء أفشى يف اللغة وأكثر، وقلما تقول العرب: رجل السَّوء، ودائرة السوء :مثل قولك

  
  }الً لُِّتْؤِمنُواْ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَعزِّرُوُه َوُتَوقُِّروُه وَُتسَبُِّحوُه ُبكَْرةً َوأَِصي* إِنَّآ أَْرَسلْنَاَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً وََنذِيراً { 
  

  .}...لُِّتْؤِمنُواْ{: مث قال} ...إِنَّآ أَْرَسلَْناَك َشاِهداً{: وقوله

إنا أرسلناك ليؤمنوا بك، : ليؤمنوا؛ ألن املؤمن غري املخاطَب، فيكون املعىن: ليؤمن بك من آمن، ولو قيل: ومعناه
فعلتم وليسوا بفاعلني كلهم، أى قد : واملعىن ىف األول يراد به مثل هذا، وإن كان كاملخاطب؛ ألنك تقول للقوم

  .فعلَ بعضكم، فهذا دليل على ذلك
  .}...َوتَُعزُِّروُه{: وقوله

  .تنصروه بالسيف كذلك ذكره عن الكلىب
  

  )الفتح ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ْم فََمن نَّكَثَ فَإِنََّما يَنكُثُ َعلَى َنفِْسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهَد إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايِعُوَنَك إِنََّما ُيَبايُِعونَ اللََّه َيدُ اللَِّه فَْوَق أَْيِديهِ{ 

  }َعلَْيُه اللََّه فََسُيْؤِتيِه أَجْراً َعِظيماً 
  

  .بالوفاء والعهد} ...َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيدِيهِْم{: وقوله
  
ْموَالَُنا َوأَْهلُوَنا فَاْسَتْغِفرْ لََنا َيقُولُونَ بِأَلْسَِنِتهِْم مَّا لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم قُلْ َسَيقُولُ لَكَ الُْمَخلَّفُونَ ِمَن اَألْعرَابِ َشَغلَْتَنآ أَ{ 

  }ْعَملُونَ خَبِرياً فََمن َيْمِلُك لَكُْم مَِّن اللَِّه َشْيئاً إِنْ أََراَد بِكُمْ ضَّراً أَْو أََرادَ بِكُْم َنفْعاً َبلْ كَانَ اللَُّه بَِما َت
  
  .}...َسَيقُولُ لََك الُْمَخلَّفُونَ ِمَن اَألعَْرابِ{: ولهوق

أسلم، وجهينة، ومزينة، وِغفَار ـ ظنوا أن لن : شغلتنا أموالنا وأهلونا، وهم أعراب: الذين ختلفوا عن احلديبية
  .ينقلب رسول اهللا صلى اهللا عليه، فتخلفوا

  .}...إِنْ أََراَد بِكُمْ َضرّاً{: وقوله
  ".َضراً"اب وحده الضاد، ونصبها عاصم، وأهل املدينة واحلسن ضم حيىي بن وث

  
نَنُتْم ظَنَّ السَّْوِء َوكُنُتْم َبلْ ظََننُْتْم أَن لَّن َينقَِلَب الرَُّسولُ وَالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهلِيهِْم أََبداً َوُزيَِّن ذَِلَك ِفي قُلُوبِكُْم َوظَ{ 

  }قَْوماً ُبوراً 



بغري ياء، واألهل " إىل أهلهم: "وىف قراءة عبداهللا} ...نقَِلَب الرَّسُولُ وَالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهِليهِْم أََبداًأَن لَّن َي{: وقوله
  .مجع وواحد

  .}...َوكُنُتْم قَْوماً ُبوراً{: وقوله
يف لغة  الُبور: حدثىن ِحبان عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس قال: حدثنا الفراء قال]: حدثنا حممد قال[

أصَبحتْ أعماهلم بورا، : الشىء يقال: الفاسد، وكنتم قوما بورا، قوما فاسدين، والبور يف كالم العرب: أَْزدُعمانَ
  .ومساكنهم قبورا

  
  )الفتح ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ا نَتَّبِْعكُْم يُرِيُدونَ أَن ُيَبدِّلُواْ كَالََم اللَِّه قُل لَّن تَتَّبُِعوَنا َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقُْتْم إِلَى َمَغانَِم ِلتَأُْخذُوَها ذَرُوَن{ 

  }كَذَاِلكُْم قَالَ اللَُّه ِمن قَْبلُ فََسَيقُولُونَ َبلْ َتْحُسدُوَنَنا َبلْ كَاُنواْ الَ َيفْقَُهونَ إِالَّ قَلِيالً 
  

  .}...لَقُْتْم إِلَى َمَغانَِم لَِتأُْخذُوَهاَسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا انطَ{: وقوله عز وجل
نعم على : ذرنا نتبعك، قال: يعىن خيرب؛ ألن اهللا فتحها على رسوله من فوره من احلديبية، فقالوا ذلك لرسول اهللا

ما هذا لكم ما فعلتموه بنا إال حسدا؟ قال : أالّ ُيْسَهم لكم، فإن خرجتم على ذا فاخرجوا فقالوا للمسلمني
  .كذلكم قال اهللا لنا من قبل أن تقولوا: وناملسلم
  .}...ُيرِيُدونَ أَن يَُبدِّلُواْ كِلَم اللَِّه{: وقوله

: بألف، والكالم مصدٌر، والكلُم مجع الكلمة واملعىن يف قوله) كالم اهللا(وحده، والقراء بعُد ) كَِلم(قرأها حيىي 
إن كنتم إمنا ترغبون ىف الغزو واجلهاد ال : ل كالم اهللا، مث قيلطمعوا أن يأذن هلم فيبدِّ": يريُدونَ أن يبدلوا كلم اهللا"

ىف الغنائم، فستدعون غدا إىل أهل اليمامة إىل قوم أوىل بأس شديد ـ بىن حنيفة أتباع مسيلمة ـ هذا من تفسري 
  .الكلىب

ِديدٍ ُتقَاِتلُوَنُهمْ أَْو ُيْسِلُمونَ فَإِن ُتِطيُعواْ ُيؤِْتكُُم اللَُّه أَْجراً قُل لِّلُْمَخلَِّفَني ِمَن اَألعَْرابِ َسُتْدَعْونَ إِلَى قَْومٍ أُوِْلي بَأْسٍ َش{ 
  }َحَسناً َوإِن َتتََولَّْواْ كََما تََولَّيُْتْم مِّن قَْبلُ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً 

  
  .}...تُقَاِتلُوَنُهْم أَْو ُيْسِلُمونَ{: وقوله

] ب[/تقاتلوهنم أبداً حىت يسلموا، وإالّ أن يسلموا تقاتلوهنم، أو يكون : واملعىن. مواأو ُيْسِل: وىف إحدى القراءتني
  .منهم اإلسالم

  
ْدِخلُْه َجنَّاٍت لَّْيَس َعلَى اَألْعَمى َحَرٌج َوالَ َعلَى اَألْعَرجِ َحَرٌج َوالَ َعلَى الَْمرِيضِ حََرٌج َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه ُي{ 

  }حِْتَها اَألنَْهاُر َوَمن َيتََولَّ ُيَعذِّْبُه َعذَاباً أَِليماً َتْجرِي ِمن َت
  

  .ىف ترك الغزو إىل آخر اآلية} ...لَّْيَس َعلَى اَألْعَمى حََرٌج{: وقوله
  



  )الفتح ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
شَّجََرِة فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأنَزلَ السَّكِيَنةَ َعلَْيهِْم وَأَثَابَُهْم فَْتحاً لَّقَدْ َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيبَايُِعوَنَك َتْحَت ال{ 

  }قَرِيباً 
  

  .كانت َسُمرةً} ...َتْحتَ الشََّجَرِة{: وقوله
  .}...فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْم{: وقوله

يتهيأ له ذلك، وصاحل أهل مكة على أن خيلوها له كان النىب صلى اهللا عليه أُرِىَ ىف منامنه أنه يدخل مكة، فلما مل 
إمنا كانت رؤيا أُريُتها، ومل تكون وحيا : ثالثا من العام املقبل دخل املسلمني أمر عظيم، فقال هلم النىب صلى اهللا عليه

لنىب صلى اهللا الطمأنينة والوقار إىل ما أخربهم به ا: والسكينة. من السماء، فَعلم ما ىف قلوهبم فأنزل السكينة عليهم
  .من خري تأويل الرؤيا} فََعِلَم ما لَمْ َتْعلَموا{: أهنا إىل العام املقبل، وذلك قوله: عليه

يَْهدَِيكُمْ آَيةً لِّلُْمْؤِمنَِني َو َوَعَدكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَِثَريةً تَأُْخذُوَنَها فََعجَّلَ لَكُْم َهاِذِه َوكَفَّ أَْيِدَي النَّاسِ َعْنكُْم َوِلَتكُونَ{ 
  }صَِراطاً مُّْستَِقيماً 

  
  .خيرب: مما يكون بعد اليوم فعجل لكم هذه} ...َوَعدَكُُم اللَُّه َمغَانَِم كَِثَريةً َتأُْخذُوَنَها{: وقوله
  .}...َوكَفَّ أَْيِديَ النَّاسِ عَْنكُْم{: وقوله

النىب صلى اهللا عليه، فصاحلوه، فكفوا،  كانت أسد وغطفان مع أهل خيرب على رسول اهللا صلى اهللا عليه، فقصدهم
  .}َوكَفَّ أَْيِديَ النَّاسِ عَْنكُْم{: وخلّوا بينه وبني أهل خيرب، فذلك قوله

  
  }َوأُْخَرى لَْم َتقِْدُرواْ َعلَْيَها قَْد أََحاطَ اللَُّه بَِها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديراً { 
  

  .}...رُواْ َعلَْيَهاوَأُْخَرى لَْم تَقِْد{: وقوله
  .فارس ـ قد أحاط اهللا هبا، أحاط لكم هبا أن يفتحها لكم

  
  )الفتح ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
بَِما َتْعَملُونَ َبصِرياً انَ اللَُّه َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيدَِيُهْم َعنكُْم وَأَْيِدَيكُْم َعْنُهم بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمن بَْعِد أَنْ أَظْفََركُْم َعلَْيهِْم َوكَ{ 
الٌ مُّْؤِمُنونَ َونَِسآٌء ُهُم الَِّذيَن كَفَرُواْ َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوالَْهْدَي مَْعكُوفاً أَن َيْبلُغَ َمِحلَُّه َولَْوالَ رَِج* 

عَرَّةٌ بَِغْيرِ ِعلْمٍ لُِّيْدِخلَ اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمن َيَشآُء لَْو تََزيَّلُواْ لََعذَّْبَنا مُّْؤِمَناٌت لَّْم َتْعلَُموُهْم أَن تَطَئُوُهْم فَُتِصيَبكُْم مِّْنُهْم مَّ
  }الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمنُْهْم َعذَاباً أَِليماً 

  
  .}...َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِديَُهْم َعنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهم{: وقوله

  .هل خيربهذا ألهل احلديبية، ال أل



  .حمبوسا} ...وَالَْهْدَي َمْعكُوفاً{: وقوله
  .صدوا اهلدى: مَْنحَره، أى} ...أَن َيْبلُغَ َمِحلَُّه{: وقوله

  .}...َولَْوالَ رَِجالٌ مُّْؤِمُنونَ َونَِسآٌء مُّْؤِمَناٌت{: وقوله
الدية، مث قال اهللا جل : يريد لوال أن تقتلوهم، وأنتم ال تعرفوهنم فتصيبكم منهم معرة،: كان مسلمون مبكة، فقال

  .لو متّيز وخلَص الكفار من املؤمنني، ألنزل اهللا هبم القتل والعذاب} لَْو َتَزيَّلُواْ{: وعز
  
َعلَى الُْمْؤِمنَِني َوأَلَْزَمُهمْ ُسوِلِه َوإِذْ جََعلَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفي قُلُوبِهِمُ الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة فَأَنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َر{ 

  }كَِلَمةَ التَّقَْوى َوكَانُواْ أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليماً 
  

  .}...إِذْ َجَعلَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِفي قُلُوبِهُِم الَْحِميَّةَ{: وقوله
أذهب اهللا عن املؤمنني أن َيدخلهم ما : عليه، فأنزل اهللا سكينته يقول محوا أنفا أن َيدخلها عليهم رسول اهللا صلى اهللا
  .دخل أولئك من احلمية، فيعصوا اهللا ورسوله

  .ال إله إال اهللا} ...كَِلَمةَ التَّقَْوى{: وقوله
  .}...َوكَاُنواْ أََحقَّ بَِها وَأَْهلََها{: وقوله

وهو تقدمي وتأخري، " وكانوا أهلها وأحق هبا"داهللا، ورأيتها يف مصحف احلارث بن سويد التيمى من أصحاب عب
  .وكان مصحفه دفن أيام احلجاج

  
ِقَني ُرُءوَسكُْم َومُقَصِّرِيَن الَ لَّقَدْ َصَدَق اللَُّه َرسُولَُه الرُّْءَيا بِالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الْحََراَم إِن َشآَء اللَُّه آِمنَِني ُمَحلِّ{ 

  }َعِلَم َما لَْم َتْعلَُمواْ فَجََعلَ ِمن ُدوِن ذَِلَك فَْتحاً قَرِيباً َتَخافُونَ فَ
  

  .}...الَْحَراَم إِن َشآَء اللَُّه آِمنَِني] ا[/لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد {: وقوله
ى بعضكم حملقون ومقصرون أ: ، ولو قيل"ُمحلِّقني رءوسكم وُمقَصِّرِيَن"ال ختافون مكان آمنني، : وىف قراءة عبداهللا

  :قال الشاعر] كما[حملقون وبعضكم مقصرون لكان صوابا 
  *وغودر البقل ملوى وحمصود * 
  

  )الفتح ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َوكَفَى بِاللَِّه شَهِيداً { 
  
  .}...ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه{: ولهوق

ِلُيظْهَِرُه َعلَى {: ال تذهب الدنيا حىت َيغلب اإلسالم على أهل كل دين، أو يؤدوا إليهم اجلزية، فذلك قوله: يقال
  .}الدِّينِ كُلِّه

  



َمآُء َبْينَُهْم تََراُهمْ ُركَّعاً ُسجَّداً يَْبَتُغونَ فَْضالً مَِّن اللَِّه َورِضَْواناً مَُّحمَّدٌ رَّسُولُ اللَِّه وَالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّآُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَح{ 
ْخَرَج شَطْأَُه فَآَزَرهُ ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم مِّْن أَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِفي اِإلِجنيلِ كََزْرعٍ أَ

اِلَحاِت مِْنُهم فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه يُْعجُِب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِهِمُ الْكُفَّاَر َوَعدَ اللَُّه الَِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ فَاْسَتْغلَظَ
  }مَّْغِفَرةً َوأَجْراً َعِظيماً 

  
  .ىف الصالة. }...َتَراُهْم ُركَّعاً ُسجَّداً{: وقوله
  .وهى الصفرة من السهر بالليل. }...ُجوِههِْمِسيَماُهْم ِفي ُو{: وقوله
  .}...ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْورَاِة{: وقوله

ذلك مثلهم ىف التوراة ومثلهم ىف اإلجنيل، كرزع أخرج شطأه، : أيضاً كمثلهم ىف القرآن، ويقال: وىف اإلجنيل
فأعانه وقواه؛ فاستغلظ ) فآزره: (فذلك قوله السنبل ُتنبت احلبة عشراً ومثانياً وسبعاً، فيقوى بعضه ببعض،: وشطؤه

فاستوى، ولو كانت واحدة مل تقم على ساق، وهو َمثَل ضربه اهللا عز وجل للنىب صلى اهللا عليه إذ خرج ] ذلك[
  .وحده مث قّواه بأصحابه، كما قوَّى احلبة مبا نبت منها

  .قّويته، وعاونته، وهى املؤازرة: آزرت، أُؤازره، مؤازرة
  

  الواردة يف آيات  املعاين

  )احلجرات ( سورة 

  }ِليمٌ ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ ُتقَدِّمُواْ َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرسُوِلِه َواتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َسِميٌع َع{ 
  

  .}...ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ ُتقَدِّمُواْ{: قوله جل وعز
  .قََدمت ىف كذا وكذا، وتقدَّمت: لكان صواباً؛ يقال) ال َتقَْدموا: (ولو قرأ قارىءاتفق عليها القراء، 

  
رِ بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ أَن َتْحَبطَ ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتْرفَُعواْ أَصَْواَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِيِّ َوالَ َتْجَهُرواْ لَُه بِالْقَْولِ كََجْه{ 

  }َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ  أَْعَمالُكُْم
  

  .}...الَ َتْرفَعُواْ أَْصوَاَتكُْم{: وقوله عز وجل
  .تكلم كالماً حسناً، وتكلم بكالم حسن: ، ومثله ىف الكالم"بأصواتكم"وىف قراءة عبداهللا 

  :}....َوالَ َتْجَهُرواْ لَُه بِالْقَْولِ كََجْهرِ بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ{: وقوله
ـ يا رسول اهللا، يا أبا القاسم: يا حممد، ولكن قولوا: اال تقولو: يقول   .يا نىب اهللا 
  .}...أَن َتْحَبطَ أَْعَمالُكُْم{: وقوله
: ، وقد فُسر يف غري موضع، وهى ىف قراءة عبداهللا)أن(مكان ) ال(ال حتبطُ وفيه اجلزم والرفع إذا وضعت : معناه

  .فتحبطَ أعمالكم، وهو دليل على جواز اجلزم فيه
  



  }ى لَُهم مَّْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم إِنَّ الَِّذيَن َيُغضُّونَ أَصَْواتَُهْم ِعنَد َرُسولِ اللَِّه أُوْلَاِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْو{ 
  

  .}...أُْولَاِئَك الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهمْ ِللتَّقَْوى{: وقوله
  .ى كما ميتحن الذهب بالنار، فيخرج جيده، ويسقط خبثهأخلصها للتقو

  
  )احلجرات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }إِنَّ الَِّذيَن ُيَنادُوَنَك ِمن َوَرآِء الُْحجَُراِت أَكْثَُرُهمْ الَ َيْعِقلُونَ { 
  

  .}...ِمن َوَرآِء الُْحجَُراِت{: وقوله

الُْحَجرات والرُّكَبات وكل مجع كأن يقال يف ثالثٍة إىل : العرب يقول وجه الكالم أن تضم احلاَء واجليم، وبعض
  .أجوُد من ذلك] ب[/غرف، وحجر، فإذا مجعته بالتاء نصبت ثانية، فالرفع : عشرٍة
  .}...أَكْثَُرُهمْ الَ َيْعِقلُونَ{: وقوله

حممد، اخرج إلينا، فاستيقظ فخرج، يا : أتاه وفد بىن متيم ىف الظهرية، َوهو راقد صلى اهللا عليه، فجعلوا ينادون
إىل آخر اآلية، َوأِذن بعد ذلك هلم؛ فقام شاعرهم، وشاعر } إِنَّ الَِّذيَن ُيَنادُوَنَك ِمن َوَرآِء الُْحجَُراِت{: فنزل

الَ َتْرفَُعواْ {: املسلمني، وخطيب منهم، وخطيب املسلمني، فعلت أصواهتم بالتفاخر، فأنزل اهللا جل َوعز فيه
  .}اَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِيِّأَصَْو
  
  }َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِن َجآءَكُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ فَتََبيَُّنواْ أَن ُتصِيُبواْ قَْوًما بَِجهَالٍَة فَُتصْبِحُواْ { 
  

  .}...بَِنَبإٍ فَتثَّبتُوا ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِن َجآَءكُْم فَاِسٌق{: وقوله
: َومعنامها متقارب؛ ألن قوله) فََتبَيَُّنوا: (قراءة أصحاب عبداهللا، ورأيتها ىف مصحف عبداهللا بالثاء ، َوقراءة الناس

طلق َوإمنا كان ذلك أن النىب صلى اهللا عليه بعث عامالً على بىن املص. أمهلوا حىت تعرفوا، َوهذا معىن تثبتوا) فََتَبيَُّنوا(
إِهنم : ليأخذ صدقاهتم، فلما توجه إليهم تلقوه ليعظموه، فظن أهنم يريدون قتاله، فرجع إىل النىب صلى اهللا عليه فقال
قاتلوىن، َومنعوىن أداء ما عليهم فبينما هم كذلك وقد غضب النىب صلى اهللا عليه قدم عليه َوفد بىن املصطلق 

: اء احلق إِليه، فاهتمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه َومل يصدقهم؛ فأنزل اهللاأردنا تعظيم رسول رسول اهللا ، وَأد: فقالوا
  .إىل أخر اآلية، َواآلية الىت بعدها" ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِن َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ فََتثَّبتُوا"

ُهَما فَإِن َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى اُألْخَرى فَقَاِتلُواْ الَِّتي َتبِْغي حَتَّى َتِفيءَ َوإِن طَآِئفََتاِن ِمَن الُْمؤِْمنَِني اقَْتَتلُواْ فَأَْصِلحُواْ َبيَْن{ 
صِْلُحواْ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ فَأَ* إِلَى أَْمرِ اللَِّه فَإِن فَآَءْت فَأَْصِلحُواْ َبيَْنُهَما بِالَْعْدلِ َوأَقِْسطُواْ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطنيَ 

  }َبْيَن أَخََوْيكُْم َواتَّقُواْ اللََّه لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ 
  

  .}...َوإِن طَآئِفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُواْ{: وقوله



فإن حىت يَِفيئُوا إىل أمر اهللا : مكان فأصلحوا بينهم، َوىف قراءته. فخذوا بينهم: اقتتلتا، َوهى ىف قراءة عبداهللا: ومل يقل
  .فاءوا فخذوا بينهم

  .}...فَأَْصِلحُواْ َبْيَن أََخوَْيكُْم{: وقوله
  .بني إخوتكم، َوال إخوانكم، َولو قيل ذلك كان صوابا: ومل يقل

َونزلت ىف رهط عبداهللا بن أىب، َورهط عبداهللا بن رواحة األنصارى، فمر رسول اهللا صلى اهللا عليه على ِحمار 
إليك محارك : جملس قومه، فراث محار رسول اهللا، فوضع عبداهللا يده على أنفه َوقال فوقف على عبداهللا بن أىب ىف
أَِلِحمارِ رسول اهللا تقول هذا؟ فواهللا هلو أطيب عِرضا منك َومن أبيك، فغضب قوم : فقد آذاىن، فقال له ابن روَاحة

  .هذا، َوقوم هذا، حىت اقتتلوا باأليدى َوالنعال، فنزلت هذه اآلية
  .الىت ال تقبل الصلح ، فأصلح النىب صلى اهللا عليه بينهم} ...فَقَاِتلُواْ الَِّتي َتبِْغي{َوقوله 

  
  )احلجرات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

آٍء َعَسى أَن َيكُنَّ َخيْراً ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َيْسَخْر قَْوٌم مِّن قَْومٍ َعَسى أَن َيكُونُواْ َخيْراً مِّنُْهْم َوالَ نَِسآٌء مِّن نَِّس{ 
مْ َيُتْب فَأُوْلَاِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ مِّْنُهنَّ َوالَ َتلِْمُزواْ أَنفَُسكُْم َوالَ َتنَاَبُزواْ بِاَأللْقَابِ بِئْسَ االْسُم الْفُسُوُق بَْعَد اَإلَمياِن َوَمن لَّ

َن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِثٌْم َوالَ َتَجسَّسُواْ َوالَ يَْغَتب بَّْعُضكُم َبْعضاً أَُيِحبُّ أََحُدكُمْ ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْجتَنُِبواْ كَثِرياً مِّ* 
اكُم مِّن ذَكَرٍ َوأُنْثَى ياأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْن* أَن َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً فَكَرِْهُتُموُه وَاتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه تَوَّابٌ رَّحِيٌم 

  } َوَجَعلَْناكُْم ُشعُوباً َوقَبَآِئلَ ِلَتعَاَرفُواْ إِنَّ أَكَْرَمكُْم َعنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِري
  

  .}...الَ َيْسَخْر قَْوٌم مِّن قَْومٍ{: وقوله
دنو من النىب صلى اهللا عليه ليسمع حديثه، فجاء نزلت ىف أن ثابت بن قيس األنصارى كان ثقيل السمع، فكان ي

تفسحوا حىت انتهى : بعد ما قضى ركعة من الفجر، َوقد أخذ الناس أماكنهم من رسول اهللا فجعل يتخطى َويقول
من : قد أصبت مكانا فاقعد، فلما أسفر قال: تفسح، فقال له الرجل: إىل رجل دون النىب صلى اهللا عليه، فقال

: أنت ابن َهَنٍة ألُِمٍّ له، قد كان يعري هبا؛ فشق على الرجل، فأنزل اهللا عز وجل: ن بن فالن، قالفال: الرجل؟ قال
َعسَوا أن يكونوا خرياً منهم، : وهى ىف قراءة عبداهللا فيما أعلم} الَ َيْسَخْر قَْوٌم مِّن قَْومٍ َعَسى أَن َيكُوُنواْ َخْيراً مِّْنُهْم{

  .كنَّ خرياً منهنوال نساء من نساء عَسني أن ي

والشعوب أكرب . }...ياأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُم مِّن ذَكَرٍ َوأُْنثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشعُوباً{] ا: [/ونزل أيضاً ىف هذه القصة
مكسورة مل يقع } إِنَّ أَكْرََمكُْم{ليعرف بعضكم بعضا ىف النسب : }ِلَتعَاَرفُواْ{من القبائل، وَالقبائل أكرب من األفخاذ 

واهللا ال أفاخر رجالً ىف : لتعارفوا بينكم، وخريكم عند اهللا أتقاكم؛ فقال ثابت: عليها التعارف، وهى قراءة عبداهللا
  .حسبه أبداً

  .}...َوالَ َتلِْمُزواْ أَنفَُسكُْم{: وقوله
فُنهوا عن ! يا يهودى: أسلمكان الرجل يقول للرجل من اليهود وقد : ال َيعب بعضكم بعضاً، وال تنابزوا باأللقاب

لتعارفوا أن الكرمي املتِقى، : أن أكرمكم فكأنه قال: ومن فتح} بِئْسَ االْسُم الْفُسُوُق بَْعَد اَإلَمياِن{: ذلك؛ َوقال فيه
  .لتعرفوا أن أكرمكم، وجاز لتعارفوا ليعرِّف بعضكم بعضا أن أكرمكم عند اهللا أتقاكم: ولو كان كذلك لكانت



  .}... َتَجسَّسُواَْوالَ{: وقوله
  .القُراء جمتمعون على اجليم؛ نزلت خاصة ىف سلمان، وكانوا نالوا منه

  .}...فَكَرِْهُتُموُه{: وقوله
فإن الغيبة أكل حلمه، وهو أن : قال! ال: أكان أحدكم آكالً حلم أخيه بعد موته؟ قالوا: قال هلم النىب صلى اهللا عليه

  .فهو الَبْهت ليست بغيبة فكرهتموه أى فقد كرهتموه، فال تفعلوه تقول ما فيه، وإذا قلت ما ليس فيه
  .مات الرجل وأُميت: قد ُبغِّض إليكم واملعىن واهللا أعلم ـ واحد، وهو مبنزلة قولك: فكُرِّهتموه يقول: ومن قرأ

َيْدُخلِ اِإلَميانُ ِفي قُلُوبِكُْم َوإِن ُتِطيُعواْ اللََّه َوَرسُولَُه الَ  قَالَِت اَألْعرَاُب آَمنَّا قُل لَّْم ُتْؤِمنُواْ َولَاِكن قُولُواْ أَْسلَْمَنا َولَمَّا{ 
إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرتَاُبواْ َوَجاَهدُواْ * َيِلْتكُْم مِّْن أَْعَماِلكُمْ َشْيئاً إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيمٌ 

قُلْ أَُتَعلُِّمونَ اللََّه بِِدينِكُْم وَاللَُّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما * ْموَاِلهِْم َوأَنفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُْولَاِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ بِأَ
 َتُمنُّواْ َعلَيَّ إِْسالََمكُْم َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُمْ أَنْ َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُمواْ قُل الَّ* ِفي اَألْرضِ وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
  }َهداكُْم ِلِإلَمياِن إِن كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

  
  .}...قَالَِت اَألعَْراُب آَمنَّا قُل لَّْم ُتؤِْمُنواْ وَلَاِكن قُولُواْ أَْسلَْمَنا{: وقوله

نىب صلى اهللا عليه وسلم املدينة بعياالهتم طمعا ىف الصدقة، فجعلوا فهذه نزلت ىف أعاريب بىن أسد؛ قدموا على ال
أعطنا فإنا أتيناك بالعيال واألثقال، وجاءتك العرب على ظهور رواحلها؛ فأنزل اهللا : يروحون ويغدون، ويقولون

مينون عليك إِسالمهم، ولو : ىف موضع نصب ألهنا ىف قراءة عبداهللا) وأن(؛ }...َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُمواْ{جل وعز 
  .َيُمنُّونَ َعلَْيك ألنْ أَْسلَُموا، فإِذَا ألقيت الالم كان نصباً خمالفا للنصب األول: جعلَت
  .إذ هداكم: ، وىف قراءة عبداهللا}...أَنْ َهداكُْم{: وقوله
  .ىف موضع نصب ال بوقع الفعل، ولكن بسقوط الصفة) أن(فـ 
  .}...الَ َيِلْتكُْم{: وقوله

ال : ال ينقصكم، وال يظلمكم من أعمالكم شيئاً، وهى من الت يليُت، والقراء جممعون عليها، وقد قرأ بعضهم
َيأْلِْتكم، ولست أشتهيها؛ ألهنا بغري ألف كتبت ىف املصاحف، وليس هذا مبوضع جيوز فيه سقوط اهلمز؛ أال ترى 

ء منه ألهنا ساكنة، وإمنا تلقى اهلمزة إذا سكن ما قبلها، مل تلق األلف ىف شى) يأكلون(، و )يأمرون(، و )يأتون: (قوله
َوَما أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَمِلهِْم {أنه وجد " يألتكم"فإذا سكنت هى تعىن اهلمزة ثبتت فلم تسقط، وإمنا اجترأ على قراءهتا 

وهو ىف . }ُتْملَى َعلَْيِه{: هىف موضع، فأخذ ذا من ذلك؛ فالقرآن يأتى باللغتني املختلفتني؛ أال ترى قول} ِمْن َشْيٍء
قال حدثنا [ومل حتمل إحدامها على األخرى فتتفقا والت يليت، وألَت يأِلُت لغتان . }فَلَْيكُْتْب َولُْيْمِلل{: موضع آخر

  ].حممد بن اجلهم بن إبراهيم السمرى قال حدثنا الفراء
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )ق ( سورة 



  
  }يِد ق وَالْقُْرآِن الَْمجِ{ 
  

  .}...ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد{: قوله عز وجل
  .أى قضى: قُضى واهللا، وُحمَّ واهللا: ذكر أنه قُضى واهللا كما قيل ىف ُحمَّ] ب[/فيها املعىن الذى أقسم به : قاف
 ]ينبغى[، وكان )قاٌف واهللا(جبل حميط باألرض، فإن يكن كذلك فكأنه ىف موضع رفع، أى هو ) قاف(إن : ويقال

  :لرفعه أن يظهر ألنه اسم وليس هبجاء، فلعل القاف وحدها ذكرت من امسه كما قال الشاعر
  .قاْف: قفى، فقالت: قلنا هلا

  .إىن واقفة: ذكرت القاف أرادت القاف من الوقوف، أى
  
  }أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراباً ذَِلَك َرْجٌع بَِعيدٌ { 
  

  .}...رَاباًأَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُت{: وقوله

} ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد{: كالم مل يظهر قبله ما يكون هذا جواباً له، ولكن معناه مضمر، إمنا كان ـ واهللا ـ أعلم
جحدوه أصال . }...ذَِلَك َرْجُع َبعِيٌد{: أنبعث إذا كنا تراباً؟ فجحدوا البعث مث قالوا: بعد املوت، فقالوا. لتبعثن

  .أى أخطأت: لقد ذهبت مذهباً بعيداً من الصواب: قول للرجل خيطىء ىف املسألةكما ت) بعيد: (قوله] و[
  
أَفَلَْم * َبلْ كَذَّبُواْ بِالَْحقِّ لَمَّا َجآَءُهْم فَُهْم ِفي أَْمرٍ مَّرِيجٍ * قَْد َعِلْمَنا َما َتنقُُص اَألْرُض ِمنُْهْم َوِعنَدَنا كَِتاٌب حَِفيظٌ { 

  }ِء فَْوقَُهْم كَْيَف بََنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمن فُُروجٍ َينظُرُواْ إِلَى السََّمآ
  

  .ما تأكل منهم} ...قَْد َعِلْمَنا َما َتنقُصُ اَألْرُض مِْنُهْم{: وقوله
  .}...ِفي أَْمرٍ مَّرِيجٍ{: وقوله

  .ىف ضالل
  .}...َوَما لََها ِمن فُُروجٍ{: وقوله

  .ليس فيها خلل وال صدع
  

  )ق ( الواردة يف آيات سورة  املعاين
  
  }َونَزَّلَْنا ِمَن السََّمآِء َمآًء مَُّبارَكاً فَأَنَبتَْنا بِِه جَنَّاٍت َوَحبَّ الَْحِصيدِ { 
  

  .}...َوَحبَّ الَْحِصيِد{: وقوله
ْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن وََن{: ، ومثله}إِنَّ َهذا لَُهو َحقُّ الَْيقِني{: واحلب هو احلصيد، وهو مما أضيف إىل نفسه مثل قوله

  .}...َحْبلِ الَْورِيِد



  .عرق بني احللقوم والعلباوين: واحلبل هو الوريد بعينه أضيف إىل نفسه الختالف لفظ امسيه، والوريد
  
  }َوالنَّْخلَ بَاِسقَاٍت لََّها طَلٌْع نَّضِيٌد { 
  

  .}...وَالنَّْخلَ َباسِقَاٍت{: وقوله
  .فهن طوال النخل قد بسق طوال،: طوال، يقال

  .}...لََّها طَلٌْع نَِّضيٌد{: وقوله
  .الكفُرَّى ما كان ىف أكمامه وهو نضيد، أى منضود بعضه، فوق بعض، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد: يعىن
  
  }أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ األَوَّلِ َبلْ ُهْم ِفي لَْبسٍ مِّْن َخلْقٍ َجدِيٍد { 

  .}...الَْخلْقِ اَألوَّلِأَفَعَيِيَنا بِ{: وقوله
، أى هم ىف ضالل }َبلْ ُهْم ِفي لَْبسٍ مِّْن َخلْقٍ َجدِيٍد{: كيف نعيا عندهم بالبعث ومل نعى خبلقهم أوال؟ مث قال: يقول
  .وشك

  
  )ق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد َولَقَدْ َخلَقَْنا اِإلنَسانَ َوَنْعلَُم َما تَُوسْوُِس بِِه َنفُْسُه َو{ 
  

  .}...َولَقَْد َخلَقَْنا اإلِنَسانَ َوَنعْلَُم َما ُتَوسْوُِس بِِه نَفُْسُه{: وقوله
ـ تريد ـ توسوس إليه وحتدثه   .اهلاء ملا، وقد يكون ما توسوس أن جتعل اهلاء للرجل الذى توسوس به 

  
  }َياِن َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشِّمَالِ قَِعيٌد إِذْ َيَتلَقَّى الُْمَتلَقِّ{ 
  

  .}...َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ قَِعيٌد{: وقوله
وحدثىن حبان بن على عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس : حدثنا الفراء قال. قعيدان: قعيد، ومل يقل: يقال
قال اهللا . القعيد مجعا، كما جتعل الرسول للقوم واالثنني قعيد عن اليمني وعن الشمال يريد ـ قُعود، فجعل: قال
  :ملوسى وأخيه، وقال الشاعر} إِنَّا َرسُولُ َربِّ الْعَالَِمني{: تعاىل

  لِ أعلَُمهم بنواِحى الْخَبَْر* أِلكْىن إليها، وخُري الرسو 
  :، كما قال الشاعرفجعل الرسول للجمع، فهذا وجه، وإن شئت جعلت القعيد واحداً اكتفى به من صاحبه

  عندك راضٍ، والرأُى خمتِلُف* َنْحُن مبا عِندنا، وأنت مبا 
  :ومثله قول الفرزدق

  وأَبى، َوكان وكنت غري غَُدورِ* إِنِّى َضِمنت ملن أتاىن ما َجَنى 
  .غدورين: َومل يقل



  
  }َوَجاَءتْ َسكَْرةُ الْمَْوِت بِالَْحقِّ ذَِلَك َما كُنَت ِمْنُه َتحِيُد { 

أنه اهللا ) باحلق(سكرة احلق باملوت، فإن شئت أردت : وىف قراءة عبداهللا} ...َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ{: ولهوق
جاءت السكرة احلقُّ باملوت، : عز وجل، وإن شئت جعلت السكرة هى املوت، أضفتها إىل نفسها كأنك قلت

حلق الذى قد كان غري متبني هلم من أمر اآلخرة، ويكون احلق هو املوت، با: يقول} َسكَْرةُ الَْمْوتِ بِالَْحقِّ{: وقوله
  .أى جاءت سكرة املوت حبقيقة املوت

  
  )ق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }لَّقَْد كُنَت ِفي غَفْلٍَة مِّْن َهاذَا فَكََشفَْنا َعنَك ِغطَآَءَك فََبصَُرَك الَْيْوَم َحِديدٌ { 
  

  .}...الَْيْوَم َحِديٌد فََبَصُرَك{: وقوله
  .هو العلم ليس بالعني: قد كنت ُتكذب، فأنت اليوم عامل نافذ البصر، والبصر ها هنا: يقول

  
  }َوقَالَ قَرِيُنُه َهاذَا َما لََديَّ َعِتيدٌ { 
  

  .}...َهاذَا َما لََديَّ َعِتيٌد{: وقوله
ولو كان . }َهذَا َبْعِلى َشْيٌخ{: تأنفا على مثل قولهرفعَت العتيد على أن جعلته خربا صلته ملا، وإن شئت جعلته مس

  .ـ معرفتان، فيقطع العتيد منهما) هذا، وما(نصبا كان صوابا؛ ألن 
  
  }أَلِْقَيا ِفي َجهَنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيدٍ { 
  
  .}...أَلِْقَيا ِفي جََهنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد{: وقوله] ا[/

ارحالها ! وحيك: قوما عنا، ومسعت بعضهم: مبا يؤمر به االثنان، فيقولون للرجل العرب تأمر الواحد والقوم
  :وازجرها، وأنشدىن بعضهم
  بنزع أصوله، واجتزَّ شيحا* فقلت لصاحىب ال حتبسانا 

  :وأنشدىن أبو ثروان: واجتز، قال: واجدزّ يريد: ويروى: قال
  ضاً ممنَّعاًوإن تدعاىن أَْحمِ عر* وإن تزجراىن يا ابن عفان أنزجر 

ونرى أن ذلك منهم أن الرجل أدىن أعوانه ىف إبله وغنمه اثنان، وكذلك الرَّفقة، أدىن ما يكونون ثالثة، فجرى 
  :يا صاحّىب، يا خليلى، فقال امرؤ القيس: كالم الواحد على صاحبيه، أال ترى الشعراء أكثر شىء، قيال

  الفؤاد املعذبُنقضِّى لُبانات * خليلّى، مّرا بِى على أم جندب 
  :مث قال



  وجدت هبا طيبا وإن مل تطيب* ألَْم َتَر أىن كلما جئت طارقا 
  :وأنشدىن آخر: أمل تر، فرجع إىل الواحد، وأول كالمه اثنان، قال: فقال

  أناراً ترى من حنو باَبْين أو برقا* خليلّى قوما ىف َعطالة فانظرا 
  .أنارا نرى: وبعضهم
كان يعجلىن عن التوبة، : يقوله امللَك الذى كان يكتب السيئات للكافر، وذلك أن الكافر قال }َما أَطَْغْيتُُه{: وقوله
  .ما أطغيته يارب، ولكن كان ضاال: فقال

  )ق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ َوَمآ أََناْ بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد { 
  

  .ما ُيكْذَب عندى لعلمه عز وجل بغيب ذلك: أى. }...َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ{: قال اهللا تبارك وتعاىل
  
  }مَّْن َخِشَي الرَّْحَمانَ بِالْغَْيبِ َوَجآَء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ * َهاذَا َما ُتوَعُدونَ ِلكُلِّ أَوَّابٍ َحِفيٍظ { 
  

  .}...مَّْن َخِشَي} {...َهاذَا َما ُتوَعُدونَ ِلكُلِّ أَوَّابٍ َحِفيٍظ{: وقوله
من خشى . ، وإن شئت استأنفتها فكانت رفعا يراد هبا اجلزاء)لكلّ: (خفضا تابعة لقوله) َمن(إن شئت جعلت 

جواب للجزاء أضمرَت قبله القول وجعلته فعالً للجميع؛ ألن َمن ) اْدُخلوها(ادخل اجلنة، و : الرمحن بالغيب قيل له
  .تكون ىف مذهب اجلميع

  
  }أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم مِّن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمْنُهم بَطْشاً فََنقَّبُواْ ِفي الْبِالَِد َهلْ ِمن مَّحِيصٍ  َوكَْم{ 
  

  .}...فََنقَّبُواْ ِفي الْبِالَِد{: وقوله
: خّرقوا البالد فساروا فيها، فهل كان هلم من املوت من حميص؟ أضمرت كان ههنا كما قال: قراءة القراء يقول

فلم يكن هلم ناصر عند : ، واملعىن}َوكَأَيِّْن مِّْن قَْرَيٍة هي أََشدُّ قُّوةً مِّْن قَْرَيِتكَ الَّىت أَخَْرَجْتكَ أَْهلَكَْناُهْم فَال نَاِصرَ لَُهم{
  .اذهبوا ىف البالد فجيئوا واذهبوا: أى. ىف البالد، فكسر القاف فإنه كالوعيد) فَنقِّبوا: (ومن قرأ. إهالكهم

  
  )ق ( عاين الواردة يف آيات سورة امل

  }إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِذكَْرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌد { 
  

  .}...إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب{: وقوله
لبك معك، وأين ذهب قلبك؟ تريد العقل مالك قلب وما ق: ملن كان له عقل، وهذا جائز ىف العربية أن تقول: يقول

  .لكل ذلك
  .}...أَوْ أَلْقَى السَّْمَع{: وقوله



  .أو ألقى مسعه إىل كتاب اهللا وهو شهيد، أى شاهد ليس بغائب: يقول
  
  }َولَقَدْ َخلَقَْنا السََّماوَاِت وَاَألْرَض َوَما بَْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمن لُّغُوبٍ { 
  

  .}...َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ{: وقوله
ابتدأ خلق السماوات واألرض يوم ألحد، وفرغ يوم اجلمعة، : من إعياء، وذلك أن يهود أهل املدينة قالوا: يقول

وب من لَغ: إكذابا لقوهلم، وقرأها أبو عبدالرمحن السلمى} وََما َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ{: فاستراح يوم السبت، فأنزل اهللا
  .بفتح الالم وهى شاذة

  
  }َوِمَن اللَّْيلِ فََسبِّْحُه َوأَْدبَاَر السُُّجودِ { 
  

  .}...َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه َوأَْدبَاَر السُّجُوِد{: وقوله
وأدبار مجعه على ُدُبر وأدبار، ومها الركعتان بعد املغرب، جاء ذلك عن علي ابن أيب طالب أنه : من قرأ. وإِِدباَر

وكان عاصم يفتح ) قبل الفجر(الركعتان . }وإِْدباَر النُّجومِ{الركعتان بعد املغرب، : وأدبار السجود] ب[/ل، قا
  .هذه الىت ىف قاف، وبكسر الىت ىف الطور، وتكسران مجيعاً، وتنصبان مجيعاً جائزان

  
  )ق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ  َواْسَتِمْع َيْوَم ُينَاِد الُْمنَاِد{ 
  

  .}...وَاْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد الُْمَناِد ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ{: وقوله
  .}ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ{: إن جربيل عليه السالم يأتى بيت املقدس فينادى باحلشر، فذلك قوله: يقال

  
  }َنا َيِسٌري َيْوَم َتَشقَُّق اَألْرُض َعنُْهْم سَِراعاً ذَِلكَ َحْشٌر َعلَْي{ 

  .}...َيْوَم َتَشقَُّق اَألْرُض َعْنُهْم ِسَراعاً{: وقوله
  .مات الرجل وأميت: إىل احملشر وُتَشقق، واملعىن واحد مثل

  
  }نَّْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ وََمآ أَنَت َعلَْيهِْم بَِجبَّارٍ فَذَكِّْر بِالْقُْرآِن َمن َيَخاُف َوِعيدِ { 
  

  .}...آ أَنَت َعلَيْهِْم بَِجبَّارٍَوَم{: وقوله
  :لست عليهم مبسلَّط، جعل اجلبار ىف موضع السلطان من اجلَْبرّية، قال أنشدىن املفضل: يقول

  وكان الناُس إال حنن دينا* ويوم احلَزن إذ حَشَدت َمعدٌّ 
  صبحنا اجلوَف ألفا ُمْعلمينا* عصينا عزمةَ اجلبار حىت 



  .تهاملنذر لوالي: أراد باجلبار
مل تبعث لتجُبرَهم على اإلسالم واهلدى؛ إمنا بعثت مذكَّرا فذكّر، : لسَت َعلَيْهِْم َجبّبار يقول: وقال الكلىب بإسناده

  .وذلك قبل أن يؤمر بقتاهلم
هذا خَّراج وال َدخّال، يريدون ُمْدِخل وال ُمخرِج من أدخلت : فّعال من أفعلت، ال يقولون: والعرب ال تقول
دّراك من أدركت، وهو شاذ، فإن : وقد قالت العرب: دخال من دخلت، وفّعال من فعلت: ا يقولونوأخرجت، إمن

  .محلت اجلبار على هذا املعىن فهو وجه
يقهرهم : أجربه، فاجلبار من هذه اللغة صحيح يراد به: جربه على األمر يريد: وقد مسعت بعض العرب يقول

  .وجيربهم
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الذاريات ( سورة 

  
  }َوالذَّارَِياِت ذَْرواً { 
  

  .}...َوالذَّارَِياِت ذَْرواً{: قوله عز وجل
  .الرياح: يعىن
  
  }فَالَْحاِمالَِت وِقْراً { 
  
  }...فَالَْحاِمالَِت وِقْراً{

  .السحاب حلملها املاء: يعىن
  
  }فَالْمُقَسَِّماِت أَْمراً * فَالَْجارَِياتِ ُيسْراً { 
  
جربيل : املالئكة تأتى بأمر خمتلف: }...فَالُْمقَسِّمَاِت أَمْراً{، وهى السفن جترى ميّسَرة }...اِت ُيْسراًفَالْجَارَِي{

  .صاحب الغلطة، وميكائيل صاحب الرمحة، وملك املوت يأتى باملوت، فتلك قسمة األمور
  

  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  } َوالسََّمآِء ذَاِت الُْحُبِك{ 



  .}...وَالسََّمآِء ذَاتِ الْحُُبِك{: وقوله
تكسُّر كل شىء، كالرملة إذا مرت هبا الريح الساكنة، واملاء القائم إذا مرت به الريح، والدرع درع : احلُبك

  .ِحباك، وحَبِيكة: احلديد هلا ُحُبك أيضا، والشَّعرة اجلَعدة تكسُُّرها حبك، وواحد احلبك
  
  }مُّْخَتِلٍف  إِنَّكُمْ لَِفي قَْولٍ{ 
  

  .}...إِنَّكُْم لَِفي قَْولٍ مُّْخَتِلٍف{: وقوله
  .تكذيب بعضهم بالقرآن ومبحمد، وإميان بعضهم: جواب للقسم، والقول املختلف

  
  }ُيْؤفَُك َعْنُه َمْن أُِفَك { 
  

  .}...ُيؤْفَُك َعْنُه َمْن أُِفَك{: وقوله
  .لتصرفنا عن آهلتنا، وتُصدَّنا: يقول} أَجِئْتََنا ِلَتأِْفكَنَا{: ُيصرف عن القرآن واإلميان من ُصرف كما قال: يريد
  

  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }قُِتلَ الَْخرَّاُصونَ { 
  

  .}...قُِتلَ الْخَرَّاصُونَ{: وقوله
  .ماال علم هلم به خّرصوا. جمنون، شاعر، كذاب، ساحر: حممد صلى اهللا عليه: لُعن الكذابون الذين قالوا: يقول

  
  }َيْسأَلُونَ أَيَّانَ َيْوُم الدِّينِ { 
  

  .}...َيسْأَلُونَ أَيَّانَ َيْوُم الدِّينِ{: وقوله
ألنك أضفته إىل شيئني، ) يوَم ُهْم(وإمنا نصبت } َيْوَم ُهْم على النارِ ُيفَْتُنون. يوم الّدين{: مىت يوم الدين؟ قال اهللا

اسم له فعل، فارتفعا نصب اليوم، وإن كان ىف موضع خفض أو رفع، وإذا أضيف إىل  وإذا أضيف اليوم والليلة إىل
يوُم هم على : فََعل أو يفَعل أو إذا كان كذلك ورفعه ىف موضع الرفع، وخفضه ىف موضع اخلفض جيوز، فلو قيل

  .النار يفتنون؛ فرفع يوم لكان وجها، ومل يقرأ به أحد من القراء
  
  }لنَّارِ يُفَْتُنونَ َيْوَم ُهْم َعلَى ا{ 
  

  .حيرقون ويعذبون بالنار} ...يُفَْتُنونَ{: وقوله
  



  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ذُوقُواْ ِفْتنََتكُْم َهاذَا الَِّذي كُنُتْم بِِه َتْستَْعجِلُونَ { 

  .ون ىف الدنياذوقوا عذابكم الذى كنتم به تستعجل: يقول} ...ذُوقُواْ ِفتَْنَتكُْم{: وقوله
  
  }آِخِذيَن َمآ آَتاُهْم رَبُُّهْم إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنَِني { 
  

  ".وفاكهني"} ...آِخِذيَن{: وقوله
رفعاً كان صوابا، ورفعهما على أن تكونا خربا، ورفع آخر أيضاً على ] ب[/نصبتا على القطع، ولو كانتا 

  .االستئناف
  
  }مِّن اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ كَانُواْ قَِليالً { 
  

  .}...كَاُنواْ قَِليالً مِّن اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ{: وقوله
وإن شئت جعلت ما صلة . النوم: واهلجوع. كانوا قليال هجوعهم: إن شئت جعلت ما ىف موضع رفع، وكان املعىن

  .لليلكانوا يهجعون قليال من ا: أردت. ال موضع هلا، ونصبت قليال بيهجعون
  

  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوبِاَألْسحَارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ { 
  

  .ُيَصلون} ...وَبِاَألْسَحارِ ُهمْ َيْسَتْغفُِرونَ{: وقوله
  
  }َوِفي أَْموَالِهِْم َحقٌّ لَّلسَّآِئلِ َوالَْمْحُرومِ { 
  

  .}...وَالَْمْحُرومِ َوِفي أَمَْواِلهِْم َحقٌّ لَّلسَّآِئلِ{: وقوله
  .فأما السائل فالطوّاف على األبواب، وأما احملروم فاحملاَرُف أو الذى ال سهم له ىف الغنائم

  
  }َوِفي اَألْرضِ آَياتٌ لِّلُْموِقنَِني { 
  

  .}...َوِفي اَألْرضِ آيَاٌت لِّلُْموِقنَِني{: وقوله
  .الذين فيهافآيات األرض جباهلا، واختالف نباهتا وأهنارها، واخللق 

  



  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوِفي أَنفُِسكُْم أَفَالَ تُْبِصُرونَ { 
  

  .}...َوِفي أَنفُِسكُْم{: وقوله
  ؟}أَفَالَ ُتْبِصُرونَ{: آيات أيضاً إن أحدكم يأكل ويشرب ىف مدخل واحد، وُيْخرِج من موضعني، مث عّنفهم فقال

  
  }َواَألْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ مِّثْلَ َمآ أَنَّكُمْ َتنِطقُونَ  فََوَربِّ السََّمآِء{ 
  

  .}...فََوَربِّ السََّمآِء وَاَألْرضِ{: وقوله

كيف اجتمعت ما، وأنّ : وقد يقول القائل. أن الذى قلت لكم لَحق مثل ما أنكم تنطقون: أقسم عز وجل بنفسه
أن العرب جتمع بني الشيئني من األمساء واألدوات إذا  :أحدمها: وقد يكتفى بإحدامها من األخرى؟ وفيه وجهان

  :اختلف لفظهما، فمن اَألمساء قول الشاعر
  َيهاب اللئاُم حلقَه البابِ قَْعقَعوا* من الّنفر الالئى الذين إذا هُم 

  .فجمع بني الالئى والذين، وأحدمها جمزىء من اآلخر
  :وأما ىف األدوات فقوله

  كاليوم طاىل أْيُنق جُْرب*  ما إِنْ رأيُت وال مسعت به
  .فجمع بني ما، وبني إن، ومها جحدان أحدمها جيزى من اآلخر

إمنا أرادوا أنه . ومل ُيَرد به ذلك: وأّما الوجه اآلخر، فإن املعىن لو أفرد مبا لكان كأنّ املنطق ىف نفسه حق ال كذب
  .حلق كما حقٌّ أن اآلدمى ناطق

ألالنسان النطق ال : أحقٌّ أنك تنطق؟ معناه: أحقٌّ هو أم كذب؟ وأن قولك: هأال ترى أن قولك أحقٌّ منطقك معنا
  .فأدخلَت أنَّ لُيفَرق هبا بني املعنيني، وهذا أعجب الوجهني إىلَّ. لغريه

ونصبها أهل احلجاز واحلسن، فمن رفعها جعلها نعتا للحق ومن نصبها جعلها ىف ) مثلَ(وقد رفع عاصم واألعمش 
: مثلَ من عبداهللا؟ ويقولون: وإن العرب لتنصبها إذا رفع هبا االسم فيقولون. إنه حلق حقا: لكمذهب املصدر كقو

. وعلة النصب فيها أن الكاف قد تكون داخلة عليها؛ فتُنصب إذا ألقيت الكاف. مثلَك، وأنت مثلَه] ا[/عبداهللا 
ال؛ وذلك أن مثلَ : قيت الكاف؟ قلتزيٌد األسَد شدةً، فتنصب األسد إذا أل: أفيجوز أن تقول: فإن قال قائل

  :تؤدى عن الكاف؛ واألسُد ال يؤدى عنها؛ أال ترى قول الشاعر
  إذا َونتِ الرِّكاب جرى وثابا* وزعُت بكاهلراوة أعوجِىٍّ 

ليس كمثله {: زيد كمثلك، وقال اهللا جل وعز: أن الكاف قد أجزأت من مثل، وأن العرب جتمع بينهما؛ فيقولون
  .، واجتماعهما دليل على أن معنامها واحد كما أخربتك ىف ما وإن وال وغريه}يع البصريشىء وهو السم

  
  }َهلْ أََتاَك َحدِيثُ َضْيفِ إِبَْراهِيَم الُْمكَْرِمَني { 



  .}...َهلْ أَتَاَك َحِديثُ َضْيِف إِْبَراِهيَم{: وقوله
  .مل يكن َعِلمه النىب ـ صلى اهللا عليه ـ حىت أنزله اهللا عليه

  .}...الُْمكَْرمَِني{: ولهوق
  .أكرمهم بالعمل الذى قّربه

  
  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }إِذْ َدَخلُواْ َعلَْيِه فَقَالُواْ َسالَماً قَالَ َسالٌَم قَْوٌم مُّنكَُرونَ { 
  

  .}...قَْوٌم مُّنكَُرونَ{: وقوله
  .أنتم قوم منكرون: رفع بضمري

  .عليه السالم للمالئكة وهذا يقوله إبراهيم
  
  }فَرَاغَ إِلَى أَْهِلِه فََجآَء بِِعْجلٍ َسِمنيٍ { 
  

  .}...فَرَاغَ إِلَى أَْهِلِه{: وقوله
أال ترى ] أو جميئه[رجع إليهم، والروغ وإن كان على هذا املعىن فإنه ال ُينطق به حىت يكون صاحبه ُمْخفياً لذهابه 

  .راغ ويروغ: ريد رجعوا أو صدروا؟ فلو أَخفى راجع رجوعه حسنت فيهقد راغ أهل مكة، وأنت ت: أنك ال تقول
  
  }فَأَْوَجَس مِْنُهْم ِخيفَةً قَالُواْ الَ َتَخْف َوَبشَّرُوُه بُِغالَمٍ َعلَيمٍ { 
  

  .}...وََبشَُّروهُ بُِغالَمٍ َعلَيمٍ{: وقوله
إنه لعامل عن : ف به قلت ىف العليم إذا مل يعلميوص] ملن[إذا كان العِلْم منتظراً : إذا كرب، وكان بعض مشيختنا يقول

والذى قال حسن، وهذا كالم عرىب حسن، قد قاله اهللا ىف عليم، . كارم: سائد، والكرمي: قيل وفاِقٌه، وىف السيد
  .وحليم، وميت

 هو مائت عن قليل، وقول اهللا عز وجل أصوب من قيلهم، وقال: وكان املشيخة يقولون للذى ملا َيُمت وسيموت
  :الشاعر فيما احتجوا به

  بشىء، وال مهد مالما لباخل* كرمي كصفو املاء ليس بباخل 
  .خبيل، فجعله باخل؛ ألنه مل يبخل بعد: يريد
  

  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَأَقَْبلَِت اْمرَأَُتُه ِفي صَرٍَّة فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعجُوٌز َعِقيٌم { 



  
  .}...فَأَقَْبلَِت امَْرأَُتُه ِفي َصرٍَّة{: هوقول

أوَّه، : أقبل يشتمىن، أخذ ىف شتمى فذكروا أن الصيحة: ىف صيحة، ومل تقبل من موضع إىل موضع إمنا هون كقولك
  .كانت يا ويلتا: وقال بعضهم

  .}...فََصكَّْت َوجَْهَها{: وقوله
  .أتلد عجوز عقيم؟ ورفعت بالضيمر بتلد} ...جُوٌز َعِقيٌمَوقَالَْت َع{هكذا أى مجعت أصابعها، فضربت جبهتها، 

  
  }َوَتَركَْنا ِفيَهآ آَيةً لِّلَِّذيَن َيَخافُونَ الَْعذَاَب اَأللِيَم { 
  

  .}...وََتَركَْنا ِفيَهآ آَيةً{: وقوله
  .تركناها آية وأنت قائل للسماء فيها آية، وأنت تريد هى اآلية بعينها: معناه

  
  }ُركْنِِه َوقَالَ َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ فََتَولَّى بِ{ 
  

  .}...فََتوَلَّى بِرُكْنِِه{: وقوله
  .فتوىل برُكنه مبن معه ألنَُّهم قّوته: توىل أى أعرض عن الذكْرِ بقوته ىف نفسه، ويقالُ: يقال

  
  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ِفي الَْيمِّ َوُهَو ُمِليمٌ فَأََخذَْناُه َوُجُنوَدُه فَنََبذَْناُهْم { 
  

  .}...َوُهَو ُمِليٌم{: وقوله
  .هم اآليات وفعلهم} لَقَْد كَانَ ِفى ُيوُسَف َوإِخَْوِتِه آياتٌ ِللسّاِئِلَني{: أتى بالالئمة وقد أالم، وقوله

  
  }َما َتذَُر ِمن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِالَّ َجَعلَْتُه كَالرَِّميمِ { 
  

  .}...كَالرَِّميمِ{ :وقولُه عز وجل
  .نباتُ األرضِ إذا َيبَِس وَدبَس فهو رَِميٌم: والرميُم

  
  }َوِفي ثَُموَد إِذْ قِيلَ لَُهْم َتَمتَُّعواْ َحتَّى ِحنيٍ { 
  

  .}...َتَمتَُّعواْ َحتَّى ِحنيٍ{: وقوله عز وجل
  .كان ذِلَك احلنيُ ثالثةَ أيام



  
  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فََعَتْواْ َعْن أَْمرِ رَبِّهِْم فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ َوُهمْ َينظُُرونَ { 
  

  .}...فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ{: وقوله تبارك وتعاىل
  .باأللف] الصاعقة[قرأها العواُم 

عن عمرو بن ميمون عن عمر  وحدثىن قيس بن الربيع عن السُّدِّى: قالَ حدثنا حممُد بن اجلهم قالَ حدثنا الفراُء قالَ
  .بغري ألف، وهم ينظرون) الصَّعقة(أنه قرأ : بن اخلطاب

  
  }فََما اْسَتطَاعُواْ ِمن ِقَيامٍ َوَما كَاُنواْ ُمنَتصِرِيَن { 
  

  .}...فََما اْسَتطَاعُواْ ِمن ِقَيامٍ{: وقوله عز وجل
  .َواباًفما استطاُعوا من إقامٍة لكان َص: فما قاموا هلا ولو كانت: يقولُ

  .كان َصوابا -إنباتا  -ولو كانت } واهللا أَْنَبَتكُم ِمَن اَألْرضِ َنَباتاً{: وطرُح األلِف منها، كقوله جلّ وعز
  
  }َوقَْوَم ُنوحٍ مِّن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوماً فَاِسِقَني { 
  

  .}...َوقَْوَم ُنوحٍ{: وقوله جل ذكره
  .وىف قوم نوح: وأصحابه، فإهنم خفضوها ألهنا ىف قراءِة عبداِهللا فيما أعلم إالّ األعمَش] ا[/َنصبها القراُء 

  .أخذهتم الصعقة، وأخذت قوَم نوح: ومن نصبها فعلى وجهني
أن ُتضَمر فعال ـ واذكر : ووجه آخُر ليَس بأبَغضَ إىلّ من هذين الوجهني. أهلكناهم، وأهلكنا قوَم نوح: وإن شئت

: ىف كثري من القرآن معناه} َوُنوحاً إِذْ َناَدى ِمْن قَْبلُ} {َوإِبَْراهِيَم إِذْ قَالَ ِلقَْومِِه{: جلهلم قوم نوح، كما قال عز و
  .أنبئهم واذكر هلم األنبياء وأخبارهم

  
  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوالسََّمآَء بََنْيَناَها بِأَيْيٍد وَإِنَّا لَُموِسُعونَ { 
  

  .بقوٍة} ...بِأَيْيٍد{: جلوقوله عز و
  .}َعلَى الُْموِسعِ قََدرُُه{: وكذلك قوله جل ذكره. أى إنا لدو وَسَعٍة خلَلِْقنا. }...َوإِنَّا لَُموِسُعونَ{: وقوله عز وجل

  
  }َوِمن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا َزْوَجْينِ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ { 



  
  .}...َخلَقَْنا َزْوَجْينِ َوِمن كُلِّ َشْيٍء{: وقوله تبارك وتعاىل

اختالُف ألوان النبات، وطُعومِ الثمار، وبعٌض حلٌو، : الذكَُر واُألنثى، وِمن سوى ذِلَك: الزَّوجان من مجيع احليواِن
  .وبعٌض حامٌض، فذانِك زوجان

  }فَِفرُّواْ إِلَى اللَِّه إِنِّي لَكُْم مِّْنُه َنِذيٌر مُّبِنيٌ { 
  

  .}...لَى اللَِّهفَِفرُّواْ إِ{: وقوله
  .فرُّوا إليه إىل طاعِته من معصيته: معناه

  
  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }أَتَوَاَصْواْ بِهِ َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ { 
  

  .}...أََتوَاَصْواْ بِِه{وقوله تبارك وتعاىل 
  .الوا لََك كما قالت اُألَممُ لُرسلهاأهلُ مكةَ، َواألُمم املاِضيةُ، إذْ ق] ب[/أتوَاصى به : معناه

  
  }َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِنَس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن { 
  

  .}...َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َواِإلنَس إِالَّ ِليَْعُبُدوِن{: وقوله تبارك َوتعاىل
خلقَهم : َوقال بعُضهم. ليُوحُِّدوىنَوما خلقت أهلَ السعادِة من الفريقني إال : إال ليوحِّدوىن، َوهذه خاّصةُ يقولُ

  .ليفعلوا فَفَعل بعضُهم َوترك بعٌض، وَليس فيه ألهلِ القََدرِ ُحجَّةٌ، َوقد فُسَِّر
  
  }إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَِّة الَْمِتنيُ * َمآ أُرِيُد ِمْنُهم مِّن رِّْزقٍ َوَمآ أُرِيُد أَن ُيطِْعُموِن { 
  

  .}...َمآ أُرِيُد ِمنُْهم مِّن رِّْزقٍ{: َوتعاىل وقوله تبارك
إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق {أن ُيطعموا أحداً من خلقى } ...َوَمآ أُرِيُد أَن ُيطِْعُموِن{ما أريُد منهم أن يرزقوا أنفسهم، : يقولُ

  .}...ذُو الْقُوَِّة الَْمِتُني
ـ القوِة، َوإن كانت أُنثى ىف اللفظ، فإنَُّه ذهب إىل احلبل َوإىل  باخلفض جعله من نعٍت) املتني(قرأ حيىي بن َوثاب 

  .الشىء املفْتولِ
  :أنشد بعض العربِ

  من ريطٍة وَالُيمَنةَ املَُعصَّبا* لكل َدْهرٍ قد لَبِْسُت أثْوباً 
  .الَوشى، فذهبَ إليه: بِفجعل املَُعصََّب نعتاً للُيْمَنة، َوهى مؤنثةٌ ىف اللفظ ألن الُيمنةَ ضرٌب َوِصْنٌف من الثيا

  .رفٌع من ِصفِة اهللا تبارك َوتعاىل) املتُني(وقرأ الناس ـ 



  
  )الذاريات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَْصَحابِهِْم فَالَ َيْستَْعجِلُوِن { 
  

  .}...يَن ظَلَُمواْ ذَنُوباًفَإِنَّ لِلَِّذ{: عز َوجل] ا: [/وقوله
  .الَدلُو العظيمة َولكن العربَ تذَهُب هبا إىل النَِّصيب َواحلظِّ: والذنوب ىف كالم العرب

  :فإنَّ للذين ظَلموا حظًّا من العذابِ، كما نَزلَ بالذين من قبلهم، َوقَالَ الشاعُر: َوبذِلَك أتى التفسُري
  ْم فلنا القَليُبفإنْ أبيت* لَنا ذَنوٌب وَلكْم ذَنوُب 

  .ُيذكَُّر، َويؤنَّثُ: َوالذنوُب
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الطور ( سورة 

  
  }َوالطُّورِ { 
  

  .}...َوالطُّورِ{: وقوله عز َوجل
  .أقَسم به َوُهو اجلَبلُ الذى َمبْدَيَن الذى كلَّم اُهللا جلَّ َوعزَّ موسى عليه السالم عنده تكليماً

  
  }ورٍ ِفي َرقٍّ مَّْنُش{ 
  

  .}...ِفي َرقٍّ مَّْنشُورٍ{: وقوله تبارك وتعاىل
  .الصحائُف الىت ُتْخَرجُ إىل بىن آَدَم، فآِخذٌ كتاَبه بيمينِه، وآِخذٌ كتاَبه بشمالِه: والرَُّق

  
  }َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ { 
  

  .}...وَالَْبْيتِ الَْمْعُمورِ{: وقوله تبارك وتعاىل
  .بناه فُرِفع أيام الطوفاِن، وهو ىف السماء السادَسِة حبيال الكعبِة بيت كان آدم صلى اهللا عليه

  
  )الطور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوالَْبْحرِ الَْمْسجُورِ { 



  
  .}...َوالَْبْحرِ الَْمْسجُورِ{: وقوله عز وجل

  .املَْملوء: بمسجوٌر بالنار، واملسجورُ ىف كالم العر: كان على بن أىب طالب رمحه اهللا يقول
  
  }َيْوَم َتُموُر السََّمآُء َمْوراً { 
  

  .}...َيْوَم َتمُوُر السََّمآُء َمْوراً{: وقوله تبارك وتعاىل
  .فتستوى هى واألرُض: تدوُر مبا فيها وتسُري اجلبال عن وجه األرض

  
  }َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى َنارِ َجَهنََّم َدعا { 
  

  .}...ونَ إِلَى َنارِ َجهَنََّم َيْوَم ُيَدعُّ{: وقوله عز وجل
  .}فَذَِلَك الَِّذى َيُدعُّ الَْيتِيَم{: وكذِلَك قولُه: ُيدفعون

  )الطور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَاِكهَِني بَِمآ آَتاُهْم َربُُّهْم َوَوقَاُهْم رَبُُّهْم َعذَاَب الَْجِحيمِ { 
  

  .}...آَتاُهمْ َربُُّهْم فَاِكهَِني بَِمآ{: وقوله تبارك وتعاىل
  .ُمْعَجبَِني مبا آتاهم ربُّهم

  
َمِلهِم مِّن َشْيٍء كُلُّ امْرِىٍء بَِما كََسبَ َوالَِّذيَن آَمُنواْ َواتَّبََعْتُهْم ذُرِّيَُّتُهم بِإَِمياٍن أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم وََمآ أَلَْتَناُهْم مِّْن َع{ 

  }َرَهٌني 
  

  :}...وَالَِّذيَن آَمُنواْ وَاتََّبَعتُْهْم ذُرِّيَّتُُهم{: عاىلوقوله تبارك وت
  .على التوحيد} ...أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيَّتَُهْم{). وَاتََّبعَْتُهْم ذُرِّيَّتَُهْم: (قرأها عبدُاهللا بن مسعود

األعمش عن إبراهيم، فأما حدثىن قيُس واملفضلُ الضىب عن : حدثنا الفراُء قالَ: قالَ حدثنا حممد بن اجلهم قالَ
وَالَِّذيَن آَمُنوا "قرأ رجل على عبدِاهللا : املفضَّلُ فقال عن علقمة عن عبِداِهللا، وقالَ قيٌس عن رجل عن عبداهللا قالَ

َدها عليه حنواً من قالَ حّتى ردَّ. فجعل عبدُاهللا يقرؤها بالتوحيد: قال". َواّتبَعهم ذُرِّيَاُتهم بإِمياٍن أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيَّاتِهم
كلتيهما باجلمع، وقرأ بعض أهل احلجاز، األوىل بالتوحيد، : عشرين مرةً ال يقول ليَس كما يقولُ وقرأها احلسُن

 إذا َدَخلَ أهلُ اجلنةِ اجلنة فإن كانَ الوالُد أرفَع درجة من ابنه: يقالُ} َواتَّبََعْتُهْم ذُرِّيَُّتُهم{: والثانية باجلمع، ومعىن قوله
  :ُرِفع ابُنه إليه، وإن كانَ الولُد أرفَع رُفَع والُده إليه

  .}...وََمآ أَلَْتَناُهْم{: وقوله عز وجل] ا[/
، وكذِلَك هى ىف قراءة عبداهللا، وأىب بن كعب )وما ِلْتناهم من َعمِلهم من شىء: (النقُص، وفيه لغةٌ أخرى: األلُْت



  :قالَ الشاعُر
  َجْهَد الرسالةِ ال أَلْتاً وال كِذبا* َغلَة أبلغْ بىن ثَُملٍ عنِّى ُمَغلْ

  :ال نقصانٌ، وال زيادةٌ، وقالَ اآلِخُر: يقولُ

  ومل َيلْتىن عن ُسَراها لَْيُت* وليلٍة ذات َندىً َسرَيُت 
  .واللَّْيُت ها ُهنا مصدر مل َيثْننِى عنها َنقٌْص ىب وال َعْجٌز عنها

  
  }ُه ُهَو الَْبرُّ الرَِّحيُم إِنَّا كُنَّا ِمن قَْبلُ َنْدُعوُه إِنَّ{ 
  

  .}...إِنَّا كُنَّا ِمن قَْبلُ َنْدُعوُه{: وقوله تبارك وتعاىل
كسَر : ، فمن)أنَّه(ـ بكسرِ األلِف، وقرأها أبو جعفر املدىن ونافع ـ ) إِنَّه(إِنَّه قرأها عاصم واألعمُش، واحلسُن ـ 

، وأنا )أنَّه(الكسائىُّ يفتُح : قال الفراُء. رِحيٌم، وهو وجه حسٌنكُنَّا ندعوه بأنه َبٌر : استأنَف، وَمن نَصَب أراد
  .حسٌن ألن الكسائى قرأه: أكِسُر، وإمنا قلُت

  
  )الطور ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر نََّترَبَُّص بِِه رَْيَب الَْمُنونِ { 
  

  .}...َب الَْمُنوِن نََّترَبَُّص بِِه َرْي{: وقوله تبارك وتعاىل
  .أوجاَع الدَّهر، فيشغل عنكم، ويتفّرُق أصحاُبه أو ُعْمر أبائه، فإنَّا قد عرفنا أعمارَهم

  
  }أَْم َتأُْمرُُهْم أَْحالَُمُهْم بَِهاذَآ أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ { 
  

  .}...أَْم َتأُْمُرُهْم أَْحالَُمُهمْ بَِهاذَآ{: وقوله تبارك وتعاىل
  .العقولُ واأللباُب: ىف هذا املوضع األحالُم

  
  }أَْم ِعنَدُهمْ َخَزآِئُن َربَِّك أَْم ُهمُ الُْمَصْيِطُرونَ { 
  

  .}لَْسَت َعلَْيهِمْ بُِمَصْيطِرٍ{و . }...الُْمَصْيِطُرونَ{: وقوله عز وجل
، وبسطةً ـ كُتبت بعُضها بصطةٌ: وقرأها الكسائى بالسني ومثله. ِكتابُتها بالصاد، والقراءة بالسنيِ والصاِد] ب[/

  .والقراءة بالسني ىف َبَسطة، وَيْبُسط ـ وكل ذِلَك أحسُبُه قال صواب. بالصاِد، وبعضُها بالسني
ـ : الفرَّاء] قال[قال  كُِتبَ ىف املصاحف ىف البقرة ـ َبْسطةً، وىف األعراِف بصطةً بالصاد وسائر القرآِن كُتَب 

  .بالسني
  



  )الطور ( سورة املعاين الواردة يف آيات 
  
  }فَذَرُْهْم حَتَّى ُيالَقُواْ َيْومَُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعقُونَ { 

  .َواملالقاة أعَرُب وكلُّ حسٌن) َيلْقَوْا(باأللف، َوقد قرأ بعضُهم } ...حَتَّى ُيالَقُواْ َيْومَُهُم{: وقولُه عز وجل
َوقرأها أبو )] ُيصعقون(وأهلُ احلجاز ) [َيصعقون(مُش قرأها عاصم، وَاألع} ...ِفيهِ ُيْصَعقُونَ{: وقوله عز وجل

  .بفتح الياء ـ مثل األعمش) َيصعقون(عبدالرمحن السُّلمىُّ 
  .ُصِعق الرُجلُ، َوَصعق ـ َوسُِعد، َوسَِعَد لغاٌت كلُّها صواٌب: َوالعرُب تقولُ

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )النجم ( سورة 

  
  }َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى { 
  

  .}...وَالنَّْجمِ إِذَا َهَوى{: قوله تبارك َوتعاىل
ـ تبارك َوتعاىل ـ بالقرآن، ألّنه كانَ َينزِلُ جنوماً اآلية وَاآليتاِن، َوكانَ بني أوَّلِ نزوِله َوآخرِه عشرون سنةً   .أقسم 

هال بن عمرو رفَعه إىل َوحدثىن الفُضيل بن عياض عن منصور عن املن: حدثنا الفراء: حممد بن اجلهم قالَ] ا[/حدثنا 
  .هو ُمْحكَُم القرآن: قالَ" فَالَ أُقِْسُم بَِموِقعِ النُُّجوم: "عبداهللا ىف قوله

  .الذى مل ُينَسخ: حدثنا حممد أبو زكريا يعىن: قالَ
  .}إِذَا َهَوى{: وقوله تبارك َوتعاىل
  .أنه كوكب إذا غََرَب: نزل، َوقد ذُكر

  
  }َوى َما َضلَّ صَاحُِبكُْم َوَما غَ{ 
  

  .}...َما َضلَّ صَاحُِبكُْم َوَما غََوى{: وقوله جل َوعز
  .}وَالنَّْجمِ إِذَا َهَوى{: جواٌب لقوله

  
  }َوَما َينِطُق َعنِ الَْهَوى { 
  

  .}...وََما َينِطُق َعنِ الَْهَوى{: وقوله عز َوجل
إمنا يقولُ القرآنَ من تلقائه، فنزل : لواأن قريشاً قا: ما يقولُ هذا القرآنَ برأيه إّنما هو َوحى، وَذِلَك: يقولُ

  .تكذيُبهم



  
  )النجم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ذُو ِمرٍَّة فَاْسَتَوى * َعلََّمُه َشِديدُ الْقَُوى { 
  

  .}...َعلََّمُه َشِديدُ الْقَُوى{: وقوله عز َوجل
ـ صلى اهللا عليه ـ    .القوىمن نْعِت شديد } ...ذُو مِرٍَّة{أراد جربيل 

استوى هو َوجربيل باألفق األعلى ملَّا أُسرىَ به، َوهو َمطلع الشمس األعلى، فأضمرَ } ...فَاْسَتَوى{: وقوله عز َوجل
ـ : استوى ُهَو وَأبوه ـ َوال يكاُدون يقولون: االسَم ىف ـ استَوى، َوَردَّ عليه هو، َوأكثُر كالم العرب أن يقولوا

  :أنشدىن بعُضهم: ىف الفعل مضمراً استوى َوأبوه، َوهو جائز، ألن
  َوال يستوى واِخلرَْوُع املَتقصُِّف* أمل َتر أن الّنْبعَ ُيخلُق ُعوُده 

إالَّ " كُنا"فَردَّ اآلباء على املضمر ىف } أِئذَا كُنَّا ُترَاباً وَأباؤنا{َوقال اهللا تبارك َوتعاىل ـ َوهو أصدق قيال ـ ] ب[/
  .أئذا كنَّا تُراباً حنُن وآباؤنا: َوالكالُم. لتُّرابأنَّه حسن ملا حيلَ بينهما با

  
  }فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َمآ أَْوَحى * فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَْدَنى * ثُمَّ َدَنا فََتَدلَّى { 
  

  .}...ثُمَّ َدَنا{: وقوله عز وجل
: يعين} ...فَأَْوَحى{. قاَب قوسني َعَربيَّتنيِ أو أدىنجربيل صلى اهللا عليه، دنا من حممد صلى اهللا عليه حتَّى كان : يعىن

  .}...َمآ أَْوَحى{: إىل حممد صلى اُهللا عليه عبداهللا: }...إِلَى َعْبِدِه{جربيل عليه السالم 
واِحدِ مث تدَلَّى فدَنا، وَلكنه جائز إذا كان معىن الفعلني وَاحداً أو كال: كأن املعىن} ...فََتدَلَّى{وقوله تبارك وتعاىل 

قد دنا فقُرَب، وقُرَب فَدنا وشتمىن فأساء، وأساء فشَتَمنِى، وقال الباِطلَ؛ ألن الشتَم، : قدمَت أيهما شئت، فقلَت
  .واإلساءة شىٌء واحٌد

  .}اقَْترََبِت السَّاعةُ واْنَشقَّ القمر{: وكذلك قوله
  .واملعىن ـ واهللا أعلم ـ انشق القمُر واقتربت الساعةُ، واملعىن واحٌد

  
  }َما كَذََب الْفَُؤاُد َما رَأَى { 
  

  .}...َما كَذَبَ الْفَُؤاُد{: وقوله عز وجل
ُيقرأ بالتشديد " كذََّب"قد َصَدقَُه فؤاده الذى رأى، و : ، يقول}َما َرأَى{فؤاد حممد ـ صلى اهللا عليه ـ 

  .ُن البصرىُّ، وأبو جعفر املدىنوشدََّدها احلس] ا[/خففها عاصم، واألعمش، وشيبة، ونافع املدنياِن . والتخفيف

ما كذَّب : أن الفؤاد مل يكذّب الذى رأى، ولكن جعلَه حقاً ِصْدقاً وقد جيوز أن ُيريد: كَذَْب يُريُد: وكأن من قالَ
  .ما كذب الذى رأى، ولكنه صَدقَُه: ومن خفف قالَ. صاحَبه الذى رأى



  
  )النجم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }رُوَنُه َعلَى َما َيَرى أَفَُتَما{ 
  

  .}...أَفَُتَمارُوَنُه{: وقوله عز وجل
  .أفتجحدوَنه: أى

حدثىن قيس بُن الربيع عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا الفراء قالَ: قالَ. حدثنا حممد بن اجلهم: حدثنا أبو العباس قال
حدثنا الفراء : حدثنا أبو العباس قال، حدثنا حممد قال[َنه أفتجاِدلُو: ـ" أَفَُتَمارُوَنُه"ـ أفتجحدوَنه، " أَفََتمرْوَنه: "قال

  ".أَفََتمُرونَُه: "حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم أنه قرأها] قال حدثىن
: حدثنا قيٌس عن عبدامللك بن األجبر عن الشعىب عن مسروق أنه قرأ: حدثنا الفراء قال: حدثنا حممد بن اجلهم قالَ

  .وهى قراءة العوامِ وأهل املدينة، وعاصم بن أىب النَّجوِد واحلسنِ". أفَُتمَاُروَنه: "أنه قرأ وعن ُشريح" أفََتمُرونَه"
  
  }َولَقَدْ َرآُه نَْزلَةً أُْخَرى { 
  

  .}...َولَقَدْ َرآُه نَْزلَةً أُْخَرى{: وقوله عز وجل
  .َمرةً أخرى: يقولُ

  
  }ِعنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى { 
  

  .}...ِعنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى{: وقولُه تبارك وتعاىل
حدثىن ِحبانُ عن أىب : الفراُء؛ قال] حدثنا: حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال: [حدثنا حممد بن اجلهم قال

  :إِسحاق الشيباىن قالَ
  .انجنة من اجلن: عندها َجنةُ املأوى، أو َجَنةُ املأوى، فقالَ: ُسِئلَ زِرُّ بُن حَُبْيش، وأنا أَمسُع

عن العَْرَزِمىِّ عن ابن أىب ُملَْيكةَ عن ] ب[/وحدثىن بعض املشيخِة : حدثنا حممد بن اجلهم قالَ حدثنا الفراُء قال
  .جنةٌ من اجلنان: عائشة أهنا قالت

أرواحُ  اجلنةُ الىت فيها: أَجنَّة، وهى شاذة، وهى: ُيريُد} َجنَّةُ الَْمأَْوى{: وقد ذُكر عن بعضهم: وقالَ الفراُء: قالَ
  .الشهداء

  
  )النجم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َما زَاغَ الَْبَصُر َوَما طََغى { 
  

  .}...َما َزاغَ الَْبَصُر{: وقوله تبارك وتعاىل



  .بصُر حممد صلى اُهللا عليه ما زاغ بقلبِِه مييناً وِشماالً وال طغى وال جاوَز ما رأى
  
  }زَّى أَفَرَأَيُْتُم الالََّت َوالُْع{ 
  

  .}...أَفَرَأَيُْتُم الالََّت َوالُْعزَّى{: وقوله عز وجل
ـ شاٍة، وكان الكسائىُّ َيِقُف عليها باهلاء } َوالََت ِحَني َمَناص{: قرأها الناُس بالتخفيف ىف لفِظ قوله ـ وىف َوْزِن 

  .}أفََرأَيُْتُم الّألْه{
  .وأنا أقُف على التاء: قالَ وقالَ الفراُء] ب[/
  :وحدثىن القاسُم بن َمْعنٍ عن املنصور بن املعتمر عن جماهد قَالَ: قال] حدثنا الفراء: حممد قال حدثنا[

  .الَّالتَّ والُعزى فشدََّد التاء: كانَ رجالً ُيلتُّ هلم السَّويق، وقرأها
  :بن عباس قالحدثىن حبَّان عن الكَلّىب عن أىب صاحل عن ا: حدَّثنا الفراُء قالَ]: حدثنا حممد بن اجلهم قال[

ـ  كانَ رجلٌ من التُّجار يلُتُّ السَّويَق لَهم عنَد الالَّت وُهو ـ الصََّنُم ويبيُعه؛ فَسمَّْيت بذِلَك الرَّجل، وكانَ صنماً 
  .لثقيف، وكانت العزى ُسمَرةً ـ ِلغطفانَ َيْعبُدوهنا

  
  }َوَمَناةَ الثَّاِلثَةَ اُألخَْرى { 
  

  .}...اُألْخَرى َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ{: وقوله
  .كَاَنْت َمناةُ َصْخَرةً ِلهذَيلٍ، وُخزاعة يَعبُدوهنا

بعثَ : وحدثىن ِحبَّان عن الكَلْىب عن أىب صاحل عن ابن عباس قال: حدَّثنا الفراء قالَ]: حدثنا حممد بن اجلهم قال[
  :َعل وهَو يقولُفَفَ: رسولُ اهللا صلى اُهللا عليه خالَد بن الوليَد إىل الُعزَّى ليقْطََعَها قال

  إنِّى رأيتُ اَهللا قد أَهانك* يا ُعزَّ كفراَنك ال ُسْبحاَنك 
  

  )النجم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }تِلَْك إِذاً ِقْسَمةٌ ِضيَزى * أَلَكُمُ الذَّكَُر َولَُه األُْنثَى { 
  

  .}...أَلَكُُم الذَّكَُر َولَُه اُألنْثَى{: وقوله

  .َجائِرة} ...ِتلَْك إِذاً ِقْسَمةٌ ِضيَزى... أَلَكُُم الذَّكَُر َولَُه اُألنْثَى{: ألصنام واملالئكةُ بنات اهللا، فقالَهذه ا: ألهنم قالوا
ـ ِضيزى، ومَن العَرب من َيقُولُ ِقْسمة ضَأَزى، وُضؤَزى : ِقْسَمة َضْيَزى، وبعضُُهم يقولُ: والقراء مجيعاً مل َيْهِمُزوا 

  .فُْعلَى: ا أحٌد َنْعلَمُه َوِضيَزىباهلَْمز، ومل يقرأ هب
: وِعٌني ـ كانَ أولُها َمْضُموماً فَكرَِهُوا أن يُترَك على َضمَّتِه، فيقالُ: بيٌض: وإن رأيَت أوهلا َمكْسُوراً هى مثل قوهلم

  .ُبوٌض، وُعونٌ
  .ثنان والواحدَةفَكَسرُوا أولَها ليكُونَ بالياء ويتألف اجلَْمُع واال: بَيضاُء، وَعيناُء: والواِحدةُ



ضُوَزى، فتصُري واواً، وَهى من الياء، وإّنما قضيُت على أّوهلا يالضَّم ألنّ النُّعوَت للمؤّنث : كذِلَك كرُهوا أن َيقولوا
  :بفَْتح وإمَّا بَِضمٍّ: تأتى إّما
َوذَكِّر فإِنَّ {: ِسَر أوله كقولهاألُنثى، واحلُُبلْى؛ فإذا كانَ امساً ليس بنعٍت كُ: َسكْرى، َعطَْشى، واملضموُم: فاملفُتوح
  .كُسَر أوهلا الهنا اسٌم ليست بنعٍت) الشِّْعَرى(، الذِّكرى اسم لذِلَك كسرْت، ولَيسْت بنَْعٍت، وكذِلَك }الذِّكرى

  .ضِيَزى: وَحكَى الِكساِئى عن عيسى
  
  }أَْم ِلإلِنَساِن َما َتَمنَّى { 
  

  .ما اشتَهى} ...أَْم ِلِإلنَساِن َما َتمَنَّى{: وقوله
  
  }فَِللَِّه اآلِخَرةُ واألُولَى { 
  

  .ثَواهبما} ...فَِللَِّه اآلِخَرةُ واُألولَى{: وقوله
  

  )النجم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َمن َيَشآُء َويَْرَضى َوكَْم مِّن مَّلٍَك ِفي السََّماَواتِ الَ ُتغْنِي َشفَاَعتُُهْم َشيْئاً إِالَّ ِمن بَْعِد أَن َيأْذَنَ اللَُّه ِل{ 
  

  .}...الَ ُتْغنِي َشفَاَعُتُهمْ َشْيئاً{مث قال : }...َوكَْم مِّن مَّلٍَك ِفي السََّماوَاِت{: وقوله

َتُدلُّ على أنَّهُ أراَد مجعاً، والَعربُ تذَْهب بأحد وبالواحد إىل اجلمع ) كَْم(فََجمَع، وإّنما ذَكََر َملَكاً واحداً، وذِلك أن 
  .واألختصاُم ال َيكُونُ إال لالثنني، فما زاَد. َهلْ اختصَم أحٌد اليوَم: عىن يقولونَىف امل

  .، فبْيَن ال تَقُع إالّ َعلى االثنني فما زاَد}الَ نُفَرِّقُ َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم{: وقد قالَ اُهللا عزَّ وجلَّ
  .أَن أحداً يكُونُ للجمع وللواحدمما دل على } فَما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه حاجزين{: وقولُه

  .}َوكَْم مِّن مَّلٍَك{: قوله] معىن[و 
  .مما تعُبدونه وتزعمونَ أهنم بناُت اهللا ال تغىن شفاعتهم عنكم شيئا

  
  }َوَما لَُهم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ الَ ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئاً { 
  
  .}...َوإِنَّ الظَّنَّ الَ يُْغنِي ِمَن الَْحقِّ َشيْئاً{: ولهوق

  .من عذاب اهللا ىف اآلخرة
  
  }ذَِلَك َمْبلَُغُهْم مَِّن الِْعلْمِ إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اْهَتَدى { 
  



  ].ا[/} ...ذَِلَك َمْبلَغُُهْم مَِّن الِْعلْمِ{: وقوله
ذلك َمبلَغهُم مَن العلم أن : ذِلَك قْدر ُعقُوهلم، وَمْبلَغُ ِعلِْمهم حَني آثروا الدنيا على اآلخرة، ويقالُ] يقول[صغََّر هبم 

  .َجَعلوا املالئكةَ، واألصناَم بنات اِهللا
  

  )النجم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
َوإِذْ  ثْمِ َوالْفََواِحَش إِالَّ اللََّمَم إِنَّ رَبََّك َواِسُع الَْمْغفَِرِة ُهَو أَْعلَُم بِكُْم إِذْ أَنَشأَكُْم مَِّن اَألْرضِالَِّذيَن َيجَْتنُِبونَ كََباِئَر اِإل{ 

  }أَنُتْم أَجِنَّةٌ ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم فَالَ ُتَزكُّواْ أَنفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى 
  

  .}...ُبونَ كَبَاِئَر اإلِثْمَِيجَْتنِ{: وقوله
  .أَّنُه الشِّرك: قرأها حيىي، وأصحاُب عبداِهللا، وذكروا

  .}...إِالَّ اللََّمَم{: وقوله

ضرَبه ضَْرباً : ِصلةٌ يُريُد) ما(َضَرَبُه ما ملََم القتل، : إالّ املتقارَب من صغري الذنُوب، ومسعُت العرب تقولُ: يقولُ
  .ألَمَّ يفَْعلُ ـ ىف َمْعىن ـ كاَد يفَعلُ: ُت من آخرُمَتقارِباً للقَْتل، ومسْع

  وذكر الكلَّىب بإسناده أّنها النظَرةُ عن غري تَعُمٍد، فهَى لَمٌم وهى مغفوَرةٌ، فإن أعاَد النظََر فليس بلََممٍ هو ذَنٌب
  .}...إِذْ أَنَشأَكُْم مَِّن اَألْرضِ{: وقوله
  .أنشأ أباكُم آَدَم من األرض: ُيرُيُد
  .}...وَإِذْ أَنُتْم أَجِنَّةٌ ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم{: ولهوق

عملت كذا، أو فْعلُت كذا، ُهَو أَْعلَُم َمبن : هو أعلُم بكم أّوالً وآخراً؛ فال ُتزكُّوا أنفسكُم ال يقولنَّ أحدكُم: يقول
  .اتقى
  
  }َوأَْعطَى قَِليالً َوأَكَْدى { 
  

  .}...َوأَكَْدى{: وقوله
  .يالً، مث أمسَك عن النفقةأعطى قل: أى
  
  }وَإِبَْراِهيمَ الَِّذي َوفَّى * أَْم لَْم يَُنبَّأْ بَِما ِفي ُصُحِف ُموَسى * أَِعنَدُه ِعلُْم الْغَْيبِ فَُهَو َيَرى { 
  
  .أمل: املعىن} ...أَْم لَمْ ُيَنبَّأْ{: حالَه ىف اآلخرة، مث قال} ...أَعِنَدُه ِعلُْم الَْغْيبِ فَُهَو َيَرى{
  .َبلَّغَ ـ أنْ ليست َتزُِر وَازَِرةٌ وْزَر أخرى، ال حتتمل الوازرةُ ذنب غريها: }...وَإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى{

  
  )النجم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  



  }َوأَنَّ إِلَى َربِّكَ الُْمنَتَهى { 
  

  .}...َوأَنَّ إِلَى رَبَِّك الُْمنتََهى{: وقوله
  .، ولو قُرىء، إِنّ بالكسر على االستئناف كانَ صواباً)وأنَّ(قراءة الناس ـ 

حدثىن احلسُن بن عياشٍ عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة بن : حدثنا الفراُء قالَ] حدثنا حممد بن اجلهم قال[
  .بفتح إنّ) وأنّ(أّنه قرأ ما ىف النجم، وما ىف اجلّن، : قيس

  .حدثىن قيٌس عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة مبثلِ ذِلَك: اء قالحدثنا ـ الفر] حدثنا حممد بن اجلهم قال[
  
  }َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى { 

  .}...وَأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك وَأَْبكَى{: وقوله
  .أضَحك أهلَ اجلنة بدخول اجلنة، وأبكَى أهلَ النار بدخول النار

يذهبونَ به إِىل . إنّ اهللا أضحَك، وأبكى: جلََزع والبكاء يقولوالعََرُب تقولُه ىف كالمها إذا ِعيب على أحدهم ا
  .أفاعيل أهل الدنيا

  
  }َوأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى { 
  

  .من القُنية والنَشب} َوأَقَْنى{رضَّى الفقَري مبا أغناُه به } ...وَأَنَُّه ُهَو أَغَْنى{: وقوله
  

  )النجم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّعَْرى { 
  

  .الكَوْكب الذى َيطلُع بعد اجلوزاء} ...َربُّ الشِّعَْرى{: وقوله
  
  }َوأَنَّهُ أَْهلََك َعاداً اُألولَى { 
  

  .}...وَأَنَُّه أَْهلََك َعاداً اُألولَى{: وقوله
، فجزَم النونَ، ومل )عاَد لُّوىل(عمَش قرأ أنّ األ: خيفضان النونَ، وذكَر القاسم بن معن) عاداً(قرأ األعمُش وعاصٌم 

  ).األوىل(يهمز 
َجزُموا النونَ ملّا حتّركَت الَّالم، وخفضَها َمن خفَضها ألن البناء على جزم الالم الىت َمع : وهى قراءةُ أهل املدينة

  .ما فسرُت لك قُمْ آلن، وقُمِ اآلن، وُصمِ االثنني وُصْم لثنني على: األلف ىف ـ األوىل والعربُ تقولُ
قوُم ُهوٍد خاصةً بقَيْت ِمنْهم بقيةٌ َنجْوا مَع لُوٍط، فسُّمى أصحاُب هوٍد عادا : َهْمز] ب[/بغري } عاداً االولَى{: وقوله
  .األوىل



  
  }َوثَُموَد فََمآ أَبْقَى { 
  

  .}...َوثَُموَدا فََمآ أَبْقَى{: وقوله
وآتينا {: بغري ألٍف وهى جترى ىف النصب ىف كل التنزيل إالّ قولُه) ومثوَد فما أبقى(ورأيتها ىف بعض مصاحف عبداهللا 

  .فإِنّ هذه ليس فيها ألٌف فَتُرِك إجراؤَها} مثوَد النَّاقةَ ُمْبصِرةً
  

  )النجم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوالْمُْؤَتِفكَةَ أَهَْوى { 
  

  .}...وَالُْمْؤتَِفكَةَ أَْهَوى{: وقوله

املؤتفكةَ؛ ألنّ جربيلَ ـ عليه السالَم ـ احتمل قَريات قَوم لُوط حىت رفعها إىل السماء، مث أْهَواها وأهوى : ُيريُد
  .من اِحلجارة} فَغّشاها ما غّشى{: وأتبَعهُم اهللا باحلجارةَ، فذلك قولُه

  
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبَِّك َتَتمَاَرى { 
  

  .}...فَبِأَيِّ آالِء َربِّكَ َتَتَماَرى{: وقوله
  .}فَتمارَْوا بالنُّذُر{: فبأىّ نَِعم َربِّكَ تكذُب أهنا ليست منه، وكذلك قولُه: يقولُ

  
  }َهذَا َنِذيٌر مَِّن النُّذُرِ اُألوْلَى { 
  

  .ُمحمداً صلى اُهللا عليه: َيْعىن. }...َهذَا َنِذيٌر{: وقوله
: النذُر األوىل، وهو آِخرُهم؟، فهذا ىف الكالم كما تقول من: كيَف قالَ ملُحمٍد: يقول القائلُ} ...مَِّن النُّذُرِ األُْولَى{

  .هذا َنذيٌر من النُّذرِ اُألوىل ىف الّلوح احملفوظ: هذا واحٌد من َبىن آدم وإن كان آخرهُم أو أوهلُم، ويقالُ
  )النجم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }أَزِفَتِ اآلزِفَةُ { 
  

  .قَُرَبت القيامة} ...أَزِفَِت اآلزِفَةُ{: وقوله
  
  }لَْيَس لََها ِمن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ { 
  



  .}...لَْيَس لََها ِمن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ{: وقوله
أى . ما ِلفالنٍ باقيةٌ: كقوِلَك) الكاشفة(ليس يعلمها كاشٌف دونَ اهللا ـ أى ال يعلُم ِعلَمها غُري رىبِّ، وتأنيثُ : يقولُ

  .عاقبة، وليَس له ناَهيةٌ، كل هذا ىف معىن املصدرَبقَاٌء والعافَية وال
  
  }َوأَنُتْم َساِمُدونَ { 
  

  .الهونَ} ...وَأَنُتْم َساِمُدونَ{: وقوله
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )القمر ( سورة 

  
  }اقْتََرَبِت السَّاَعةُ وَانَشقَّ الْقََمُر { 
  

  :قوله عزَّ وجلَّ
  .ّنُه انشقَّ، وأَنَّ عبدَاهللا بن مسعوٍد رأى حراء من َبْين ِفلقتيه فلقىت القمرأ: ذُكَر} ...وَانَشقَّ الْقََمُر{

  
  }َوإِن َيرَْواْ آَيةً ُيعْرِضُواْ َوَيقُولُواْ ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ { 

  .}...ُيعْرُِضواْ َوَيقُولُواْ ِسْحٌر مُّْسَتمِرٌّ{يعىن القمَر . }...َوإِن َيَرْواْ آَيةً{: وقوله
  .ويذَهُبسيبطل : أى

  .ِسْحر ُيشبهُ بعُضه بعضاً: وقَالَ َبْعضهم
  
  }َوكَذَّبُواْ وَاتََّبُعواْ أَْهَوآَءُهْم َوكُلُّ أَْمرٍ مُّْسَتِقرٌّ { 
  

  .}...وَكُلُّ أَْمرٍ مُّْستَِقرٌّ{: وقوله
  .سيقر قرار تكذيبهم، وقراُر قولِ املصّدقَني حتَّى يَْعرِفوا حقيقَتُه بالعقاب والثواب

  
  )القمر ( اين الواردة يف آيات سورة املع
  
  }َولَقَدْ َجآَءُهم مَِّن اَألنَبآِء َما ِفيِه ُمْزَدَجرٌ { 
  

  .ُمنتهًى} ...ُمزَْدَجٌر{: وقوله



  
  }ِحكَْمةٌ َباِلَغةٌ فََما ُتْغنِ النُّذُرُ { 
  

  .}...ِحكَْمةٌ بَاِلَغةٌ{: وقوله
لكانَ ) ما(ىف موضع رفع، ولو رفعته على االستئناف كأّنَك تُفَسُِّر به ) ما(، و )ما فيه ُمْزدَجر(مرفوٌع على الرّد على 

  .صواباً، ولو ُنصَب على القطع ألّنُه نكَرة، وما معرفة كانَ صواباً
  .منصوباً كان صواباً) عتيٌد(ولو كان } هذا ما لدىَّ عتيٌد{: ومثله ىف َرفْعه

  .}...فََما ُتْغنِ النُّذُُر{: وقوله
فأّى . لْيَست ُتغىن َعْنهم النذُُر، وإن شئَت جعلتها ىف موضع أّى ـ كأنَك قلَت: جحداً تُريُد) ما(إن شئت جعلَت 
  ]ا. [/شىء ُتغىن النذُر

  
  }ُخشَّعاً أَْبصَاُرُهْم َيخُْرُجونَ ِمَن اَألْجدَاِث كَأَنَُّهْم َجَراٌد مُّنَتِشرٌ { 
  

  .}...ُخشَّعاً أَْبَصارُُهْم{: وقوله
األبصارِ، واألعمار وما أشبُهَها ـ َجازَ تأنيثُ : لفِعلُ قبل اسمٍ مؤنٍث، وهَو لَُه أو قبل مجع مؤنٍث مثلإذا تقدََّم ا

  ).خاشعاً(الفِْعل وتذكريُه وَجْمُعُه، وقد أتى بذلك ىف هذا احلرف، فقرأهُ ابن عباس
وائل ابن داوَد عن ُمسلم بن يسارٍ وحدثىن هشيٌم وأبو معاوية عن : حدثنا الفراُء قالَ] حدثىن حممد بن اجلهم قال[

  ).خاشعاً(عن ابن عباسٍ أنَّه قرأها 

وحدثىن ُهشيٌم عن عوٍف األعراىب عن احلسن وأىب رجاء الُعطاردّى أن : حدثنا الفراء قالَ] حدثىن حممد قال[
  ).ُخشَّعاً(واآلخر ) خاشعاً: (أحَدُهما قال
  ).ُخشعاً أبصارُهم(وقراءةُ الناس بَْعُد ) . صارُُهمخاِشعةً أب(وهى ىف قراءة عبداِهللا : قال الفراُء

  :وقد قال الشاعُر
  من إياد بن نزار نب مََعدِّ* وشَبابٍ َحسنٍ أوُجهُُهْم 

  .وقال اآلخُر
  أعناقَ ُبزَِّلَها ُمْرًخى هلا اجلُدلُ* يرمى الِفجاجَ الركبانُ ُمعترضاً 

  .ُمعترضاٍت، ، أو ُمعترضةً لكان صواباً، مُْرخاةً ومرخياٍت: اُم، فلو قالََجْمُع اجلَديلِ، وهَو الزَم: اجلُدلُ: قال الفراُء
  

  )القمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }مُّْهِطِعَني إِلَى الدَّاعِ َيقُولُ الْكَافُِرونَ َهاذَا َيْوٌم َعِسرٌ { 
  

  .ناِظريَن ِقبلَ الداع. }...مُّْهِطِعَني{: وقوله
  



  }ُهْم قَْوُم ُنوحٍ فَكَذَُّبواْ َعْبَدَنا َوقَالُواْ َمْجُنونٌ َواْزُدجِرَ كَذََّبْت قَْبلَ{ 
  

  .}...َوقَالُواْ َمْجُنونٌ َواْزُدجَِر{: وقوله
ُزجَِر، : ُزجَِر بالشتم، واْزُدجِر افْتعل من َزَجْرُت، وإذا كانَ احلرف أَولُُه زاٌى صارتْ تاء االفتِعال فيه داالً؛ ِمْن ذِلَك

  .املُْزَدِلُف ويزداَد هَى من الفِعل َيفتِعلُ فَِقس عليه ما ورَد: َر، ومُْزَدجٌَر، ومن ذَِلَكوازُْدجِ
  
  }َوفَجَّْرَنا اَألْرَض ُعُيوناً فَالَْتقَى املَآُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر { 
  

  .}...فَالَْتقَى املَآُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر{: وقوله
وماء السماء، وال َيجُوُز التقاٌء إالّ المسني، فما زاد، وإِّنما جَاَز ِفى املاء، ألن املاَء يكُونُ  ماء األرض،: أراَد املاءين
  .مجعاً وَواحداً

  .قُدر ىف أّم الكتاب. }َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر{: وقوله
  .من تعذيبهم قد قُدَر ِلما أراَد اُهللا: ويقال. قد قُِدَر أَن املاءين كانَ مقَداُرُهما واحداً: ويقال

  
  )القمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }َوَحَملَْناُه َعلَى ذَاِت أَلَْواحٍ وَُدُسرٍ { 
  

  .}...َوَحَملْنَاُه{: وقوله
  .َمساِمريُ السفينة، وُشُرطُها الىت ُتَشد هبا} ...َوُدُسرٍ{السفينة، : َحملْنا ُنوحاً على ذاِت ألواحٍ يعىن

  
  }َنا َجَزآًء لَِّمن كَانَ كُِفَر َتْجرِي بِأَْعُينِ{ 
  

  .}...َجَزآًء لَِّمن كَانَ كُِفَر{: وقوله
  .ُجِحَد: أى

أال تَرى أنَّك . ِلَمْن ُيريُد القَوَم، وفيه َمْعىن ما: فَعلنا به وهبم ما فعلنا جزاء ِلما صَُنع بنوحٍ وأصحابه، فقال: يقولُ
  . واحدغُّرقوا لنوحٍ وِلما ُصنعَ بُنوح، واملعىن: تقولُ

  
  }َولَقَدْ تََّركَْناَها آَيةً فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ { 
  

  .}...َولَقَْد تَّرَكَْناَها آَيةً{: وقوله
  .أبقيناَها من بعد نُوح آَيةً: يقولُ
  .}...فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ{: وقوله
: عال داالً ُمشدَّدة وبعض بىن أسٍد يقولونَُمفْتعلٌ فيما أّولُه ذالٌ صارت الذالُ وتاُء اإلفت: ُمذَتكرٍ، وإذا قلَت: املعىن



  .ُمذّكٌر، فُيُغلَُبونَ الذَّال فتصُري ذاالً مشددةً
ـ عن ] وكان واهللا ما علمته إالّ صدوقا[وحدثىن الكسائى ـ : حدثنا الفراء قال]: حدثنا حممد بن اجلهم قال[

أقرأىن : فهلم من ُمذَّكرٍ، أو ُمدَّكرٍ، فقال: عبداهللاقلنا ل: إسرائيلَ والقَْرزمّى عن أىب إسحاق عن األسود بن يزيد قال
  .بالدال) ُمدَِّكٌر: (صلى اهللا عليه] ب[/رسول اهللا 

  
  )القمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ { 
  

  .}...فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ{: وقوله
} إىل َشىء نُّكُرٍ{ُيخفّفاِن ويثقالن كما قال } عذراً أو نذراً{فكْيَف كانَ إِنذارى، ومثلُُه : النذُر ها ُهنا مصَدٌر معناُه

  ".ُنكْراً"وخفف ىف سورة النساء القصَرى فقيل " اقترَبْت"فثُقّلَ ىف 
  
  }َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ { 
  

  .}...الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ َولَقَْد َيسَّرَْنا{: وقوله

للِحفْظ، فليس : ولقد يسرنا القرآن للذكر: ويقال. هّوناه ولوال ذِلَك ما أطاَق العبادُ أن يتكلُموا بكالم اهللا: يقولُ
  .من كتاب ُيحفَظُ ظاهراً غُريه

  
  }إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ رِحياً َصْرَصراً ِفي َيْومِ َنْحسٍ مُّْسَتِمرٍّ { 
  
  .استمر عليهم بُنحُوَسِته. }...ِفي َيْومِ َنْحسٍ مُّْسَتِمرٍّ{: قولهو

  
  )القمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َتنزُِع النَّاَس كَأَنَُّهْم أَْعجَاُز َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ { 
  

  .ُمنقَِعٌر املصُرَُّع مَن النخل. أَسافلَُها} ...كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ{: وقوله
  
  }فَقَالُواْ أََبَشراً مِّنَّا َواِحداً نَّتَّبُِعُه إِنَّآ إِذاً لَِّفي َضالَلٍ َوُسُعرٍ { 
  

  :الَعَناء ِللَعذاب: أرادَ بالسُُّعر. }...إِنَّآ إِذاً لَِّفي َضالَلٍ َوُسعُرٍ{: وقوله
  



  }َيْعلَُمونَ غَداً مَّنِ الْكَذَّابُ اَألِشُر َس* أَأُلِْقيَ الذِّكُْر َعلَْيِه ِمن َبْينَِنا َبلْ ُهَو كَذَّاٌب أَِشٌر { 
  

  .اَألُشر: قرأ ُمجاهٌد وحَدُه} ...كَذَّابٌ أَشٌِر{: وقوله
) َسَيْعلَُمونَ(وحدثىن سفيان بن عييَنة عن رجلٍ عن جماهٍد أنه قرأ : حدثنا الفراء قال:] حدثنا حممد بن اجلهم قال[

. رجل َحِذر، وَحذٌُر، وفِطٌن، وفطٌُن: وهو مبنزلة قولك ىف الكالم} ...اَألشُِر مَّنِ الْكَذَّاُب{بالياء كذا قال سفيانُ 
  .وعجِل، وَعُجلٌ

حدثىن حممد بن الفضل عن عطاء بن السائب عن أىب عبدالرمحن عن : حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد بن اجلهم قال[
  .سيعلمون غدا ـ بالياء: على بن أىب طالب أنه قرأ

  
  )القمر ( دة يف آيات سورة املعاين الوار

  
  }َوَنبِّئُْهْم أَنَّ الَْمآَء ِقْسَمةٌ َبيَْنُهْم كُلُّ شِْربٍ مُّحَْتَضٌر { 
  

  .}...وََنبِّئُْهْم أَنَّ الَْمآَء ِقْسَمةٌ َبْينَُهْم{: وقوله
  .بينهم وبني الناقة: للناقة يوم، وهلم يوم، فقال

  .ضره أهله ومن يستحقهحيت. }...كُلُّ ِشْربٍ مُّحَْتَضٌر{: وقوله

  }إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ صَْيَحةً وَاِحَدةً فَكَانُواْ كََهشِيمِ الُْمْحَتِظرِ { 
  

  .}...فَكَاُنواْ كََهشِيمِ الُْمْحَتظِرِ{: وقوله
: ما قالكهشيم احملتظَر، فتح الظاء فأضاف اهلشيم إىل احملتظَر، وهو ك: الذى حيتظُر على هشيمه، وقرأ احلسن وحده

فأضاف الدار إىل اآلخرة، وهى } ولََداُر اآلِخرِة خَْيٌر{: ، واحلق هو اليقني، وكما قال}إِنَّ هذا هلو حقُّ اليقني{
  .الشجر إذا يبس: اآلخرة، واهلشيم

  
  }إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ حَاِصباً إِالَّ آلَ لُوطٍ نَّجَّْيَناُهم بَِسَحرٍ { 
  

  .}...ُهم بَِسَحرٍنَّجَّْيَنا{: وقوله
فعلت هذا سحر : جنيناهم بليلٍ، فإذا ألقت منه العرب الباء مل جيروه، فقالوا: سحر ههنا جيرى؛ ألنه نكرة، كقولك

يا هذا، وكأهنم ىف تركهم إجراءه أنّ كالمهم كان فيه باأللف والالم، فجرى على ذلك، فلما حذفت األلف 
  .ما زال عندنا مذ السحر، ال يكادون يقولون غريه: ب أن يقولواكالم العر. والالم، وفيه نيتهما مل يصرف

  
  )القمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َولَقَدْ أَنذَرَُهْم َبطَْشَتَنا فََتَمارَْواْ بِالنُّذُرِ { 



  
  .كذّبوا مبا قال هلم. }...فََتَمارَْواْ بِالنُّذُرِ{: وقوله

  
  }ذَاٌب مُّْسَتِقرٌّ َولَقَدْ صَبَّحَُهم ُبكَْرةً َع{ 
  

  :}...َولَقَْد َصبََّحُهم ُبكَْرةً َعذَاٌب مُّْسَتِقرٌّ{: وقوله
  .غدوة، وبكرة، َوال جترميها، وأكثر الكالم ىف غدوة ترك اإلجراء وأكثره ىف بكرة أن ُتجَرى: العرب جترى

اسم تكون أبداً ىف َوقت واحد مبنزلة  أتيته بكرةَ باكرا، فمن مل جيرها جعلها معرفة؛ ألهنا: مسعت بعضهم يقول: قال
إىن آلتيك غُدوةً َوعشيةً، َوبعضهم غدوةً : أمسِ وغٍد، وأكثر ما جترى العرب غدوة إذا قرنت بعشية، فيقولون

  .لكثرة ما صحبت غدوةَ] ا[/وعشيةَ، ومنهم من ال جيرى عشية 
  .}...َعذَاٌب مُّْسَتِقرٌّ{: وقوله
  .عذاٌب حق: يقول

َسيُْهَزُم الَْجْمُع َويَُولُّونَ الدُُّبَر * أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجمِيٌع مُّنَتِصٌر * ْم َخْيٌر مِّْن أُْولَِئكُْم أَْم لَكُم َبَرآَءةٌ ِفي الزُُّبرِ أَكُفَّاُركُ{ 
{  

  .}...أَكُفَّارُكُْم َخْيٌر مِّْن أُْولَِئكُْم{: وقوله
أم عندكم براءة من : اهبم العذاب أم لكم براءة ىف الزبر؟ يقولأكفاركم يأهل مكة خري من هؤالء الذين أص: يقول

وهذا } ...َسيُْهَزُم الَْجْمُع َويَُولُّونَ الدُُّبَر{: حنن مجيع كثري منتصر، فقال اهللا: أى أيقولون: أم يقولون: العذاب، مث قال
  .يوم بدر
ربْنا منهم الرءوس واألعني، وضربنا منهم ض: األدبار، وكلّ جائز، صواب أن تقول: الدبر فوّحد، ومل يقل: وقال

  .إنه لكثري الدينار والدرهم، تريد الدنانري والدراهم: الرأس واليد، وهو كما تقول
  

  )القمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم وَالسَّاَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ { 
  

  .أشد عليهم من عذاب يوم بدر، َوأمرُّ من املرارة: يقول} ...َمرُّوَالسَّاَعةُ أَْدَهى َوأَ{: وقوله
  
  }َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوهِهِْم ذُوقُواْ َمسَّ سَقََر { 
  

  .}...َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم{: وقوله
  ".يوم يسحبون إىل النار على وجوههم"وىف قراءة عبداهللا 

اسم من أمساء جهنم ال جيرى، وكل اسم كان ملؤنث فيه اهلاء أو ليس فيه اهلاء : سقر. }...ذُوقُواْ َمسَّ َسقََر{: وقوله

  



هند، ودعد، وجُمل، ورئم، ُتجرى وال : فهو جيرى إال أمساء خمصوصة خفت فأجريت، وترك بعضهم إجراءها، وهى
ى، ألن فيه معىن اهلاء، وإن مل تظهر أال ترى أنك إذا حقّرهتا كل مؤنث فحظه أال جير: فمن مل ُيجرها قال. ُتجرى

خفت لسكون األوسط منها، وأسقطت اهلاء، فلم تظهر فخفّفت : هنيدة، ودعيدة، ومن أجراها قال: وصغرهتا قلت
  .فجرت

  
  }َوَمآ أَمُْرَنآ إِالَّ وَاِحَدةٌ كَلَْمحٍ بِالَْبَصرِ { 

  .مرة واحدة هذا للساعة كلمح خطفة: أى} ...َدةٌَوَمآ أَْمرَُنآ إِالَّ َواِح{: وقوله
  

  )القمر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوكُلُّ صَِغريٍ َوكَبِريٍ مُّْسَتطَرٌ { 
  

  .كل صغري من الذنوب أو كبري فهو مكتوب: يريد. }...وَكُلُّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ مُّْسَتطٌَر{: وقوله
  
  }اٍت َوَنَهرٍ إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّ{ 
  

وزعم . } سَُيْهَزُم اجلَْمُع ويُولُّونَ الدُُّبَر{: أهنار، وهو ىف مذهبه كقوله: معناه} ...إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت وََنَهرٍ{: وقوله
  .أتينا فالناً فكّنا يف حلمٍة ونبيذة فوحد ومعناه الكثري: الكسائى أنه مسع العرب يقولون

  :ىف ضياء وسعة، ومسعت بعض العرب ينشد} ُمتَِّقَني ِفي جَنَّاٍت وََنهَرٍإِنَّ الْ{: ويقال
  مىت أرى الصبح فال أنتظُر* إِن تك ليليا فإىن َنهُِر 

بالنصب وكأنه أضمر فعال ينصب به الواحدة، كما تقول " وما أمُْرنا إالَّ َوحدةً"صاحب هنار وقد روى : ومعىن هنر
  .تتعاهد ذاك: َودابتك مرة، َورأسك مرة، أى ما أنت إال ثياَبك مرة،: للرجل

َوال : ليس يعاهد من لباسه إال العمة، قال الفراء: إمنا العامرى ِعمََّته، أى: مسعت العرب تقول: َوقال الكسائى
  .أشتهى نصبها ىف القراءة

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )الرمحن ( سورة 

  
  }الشَّْمُس وَالْقََمُر بُِحْسَباٍن { 
  
  .للشمس والقمر ال يعدواهنا] ب[/حساب ومنازل . }...بُِحسَْباٍن{: له عز وجلقو



  
  }َوالنَّْجُم وَالشََّجُر َيْسُجَداِن { 
  

. ما قام على ساق: والشجر. العشب، َوالبقل وشبهه: ما جنم مثل: النجم. }...وَالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن{: وقوله
ما يستقبالن الشمس إذا طلعت، مث مييالن معها حىت ينكسر الفىء، والعرب إذا أهن: يسجدان، وسجودمها: مث قال

الشاء والنعم قد أقبل، َوالنخل : السدر، والنخل جعلوا فعلهما واحداً، فيقولون: مجعت اجلمعني من غري الناس مثل
  .والسدر قد ارتوى، فهذا أكثر كالمهم، وتثنيته جائزة

  .مرت بنا غنمان سودان َوسود :مسعت العرب تقول: قال الكسائى
الشاء واإلبل : وسود أجود من سودان؛ ألنه نعت تأتى على االثنني، فإذا كان أحد االثنني مؤنثاً مثل: قال الفراء

مقبلتان تذهب إىل : مقبالن جلاز، ولو قلت: الشاء واإلبل مقبلة؛ ألن الشاء ذكر، واإلبل أنثى، ولو قلت: قالوا
  .اإلبل كان صواباً، إال أن التوحيد أكثر وأجود تأنيث الشاء مع تأنيث

هؤالء قومك وإبلهم قد أقبلوا ذهب بالفعل إىل الناس خاصة؛ ألن الفعل هلم، وهم الذين يقبلون باإلبل، : فإذا قلت
ولو أردت إقبال هؤالء وهؤالء جلاز ـ قد أقبلوا؛ ألن الناس إذا خالطهم شىء من البهائم، صار فعلهم كفعل 

  :ما قالالناس ك
  .فصارت الناقة مبنزلة الناس} َونَبِّئُْهمْ أَنَّ املَاَء ِقْسَمةٌ َبْينَُهْم{

إمنا تكون للناس، فلما فسَّرهم وقد كانوا اجتمعوا " َمْن"، و }فَِمنُْهْم َمْن َيْمِشى َعلَى َبطْنِِه{: ومنه قول اهللا عز وجل
  .فسرهم بتفسري الناس} وَاُهللا خَاِلُق كُلِّ دَاّبٍة ِمْن َماٍء{: ىف قوله

  
  }َوالسََّمآَء َرفََعَها وََوَضَع الِْميَزانَ { 
  

  .ىف األرض وهو العدل. }...وََوَضَع الِْميَزانَ{فوق األرض } ...وَالسََّمآَء َرفََعَها{: وقوله
  .وَخفْض امليزان، واخلفض والوضع متقاربان ىف املعىن: وىف قراءة عبداهللا

  
  )الرمحن ( ت سورة املعاين الواردة يف آيا

  
  }أَالَّ َتطَْغْواْ ِفي الِْميَزاِن { 
  

  .}...أَالَّ َتطْغَْواْ{: وقوله
  .ال تطغوا بغري أن ىف الوزن وأقيموا اللسان: وىف قراءة عبداهللا

ى أِمْرتُ إِنِّ{: إن شئت جعلتها جمزومة بنية النهى، وإن شئت جعلتها منصوبة بأن، كما قال اهللا} أَالَّ َتطْغَْواْ{: وقوله
  .ىف موضع جزم أحبُّ إىلّ؛ ألن بعدها أمراً) تطغوا(وأن تكون ـ } أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم َوال َتكونَنَّ

  
  }وَاَألْرَض َوضََعَها ِلألََنامِ * َوأَِقيُمواْ الَْوْزنَ بِالِْقْسِط َوالَ ُتْخِسُرواْ الِْميَزانَ { 



  .}...بِالِْقسِْط َوأَِقيمُواْ الَْوْزنَ{: وقوله
  .جلميع اخللق. }...وَاَألْرَض َوضََعَها ِلألََنامِ{

  
  }َوالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف َوالرَّْيَحانُ { 
  

ذو العصف وذو : فمن خفض أراد. خفضها األعمش، ورفعها الناس. }...وَالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف وَالرَّْيَحانُ{: وقوله
خرجنا نعصف : بقل الزرع؛ ألن العرب تقول: عاً لذو، والعصف، فيما ذكرواالرحيان، ومن رفع الرحيان جعله تاب

والرحيان . الزرع إذا قطعوا منه شيئا قبل أن يدرك فذلك العصف، والرحيان هو رزقه، واحلب هو الذى يؤكل منه
ملأكول من ذو العصف ا: الرزق عندهم، وقال بعضهم. خرجنا نطلب رحيان اهللا: الرزق، ويقولون: ىف كالم العرب
  .الصحيح الذى مل يؤكل: احلب، والرحيان
واحلبّ : َخلََق ذا وذا، وهى ىف مصاحف أهل الشام: لكان جائزاً، أى" واحلّب ذا العصف والرحيانَ: "ولو قرأ قارىء

  :ذا العصف، َومل نسمع هبا قارئا، كما أن ىف بعض مصاحف أهل الكوفة
  .ورمبا كتب احلرف على جهة واحدة، وهو ىف ذلك يقرأ بالوجوه ومل يقرأ به أحد،] ا[/} واجلار ذا القرىب{

ىف كل . أبو: هذا كتاب من على بن أبو طالب كتاهبا: أن كتاب على بن أىب طالب رمحه اهللا كان مكتوبا: وبلغىن
  .اجلهات، وهى تعّرب ىف الكالم إذا قرئت

  
  )الرمحن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آالِء { 
  

  :اإلنسان ففى ذلك وجهان: وإمنا ذكر ىف أول الكالم. }...فَبِأَيِّ آالِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن{: وقوله
  .ارحالها، ازجراها يا غالم: أن العرب ختاطب بفعل االثنني، فيقال: أحدمها

  .من أول السورة إىل آخرها أن الذِّكر أريد ىف اإلنسان واجلان، فجرى هلما: والوجه اآلخر
  
  }َخلََق اِإلنَسانَ ِمن َصلَْصالٍ كَالْفَخَّارِ { 
  

  .}...َخلََق اإلِنَسانَ ِمن َصلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ{: وقوله

صلصال : صلّ، فيقال: من صلصال مننت يريدون به: وهو طني ُخلط برمل، فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال
: كركرت الرجلَ يريدون: غالق، وصرصر، والعرب تردد الالم ىف التضعيف فيقالصّر الباب عند اإل: كما يقال

  .كببته: كرْرته وكبكبته، يريدون
أتيت فالنا فبشبش ىب من البشاشة، وإمنا فعلوا ذلك كراهية اجتماع ثالثة أحرف من : ومسعت بعض العرب يقول

  .جنس واحد
  



  } َوَخلََق الَْجآنَّ ِمن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ{ 
  

  .}...ِمن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ{: وقوله
  .نار دون احلجاب ـ فيما ذكر الكلىب ـ منها هذه الصواعق، ويُرى جلد السماء منها: واملارج

  
  )الرمحن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمْغرَِبْينِ { 
  

  .}...الَْمغْرَِبْينِ َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ{: وقوله
  .فبأى آالء ربكما، رّب املشرقني كان صوابا: اجتمع القراء على رفعه، ولو خفض يعىن ىف اإلعراب على قوله

  .مشرق الشتاء، ومشرق الصيف، وكذلك املغربان: واملشرقان
  
  }َمَرَج الَْبحَْرْينِ َيلَْتِقَياِن { 
  

  .رسلهما مث يلتقيان بعدأ: يقول. }...مََرَج الَْبْحَرْينِ{: وقوله
  
  }َبيَْنُهَما بَْرَزٌخ الَّ َيْبِغَياِن { 
  

  .}...َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ{: وقوله
  ال يبغى العذب على امللح فيكونا عذبا، وال يبغى امللح على العذب فيكونا ملحا: حاجز ال يبغيان

  
  )الرمحن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }لْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ َيْخُرُج مِْنُهَما الُّ{ 
  

  .}...َيخُْرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ{: وقوله
  .ما صغر من اللؤلؤ: العظام، واملرجان: واللؤلؤ. وإمنا خيرج من امللح دون العذب

  
  }َولَُه الْجََوارِ الْمُنَشئَاُت ِفي الَْبْحرِ كَاَألْعالَمِ { 
  

  .}...ُمنشَئَاُتَولَهُ الَْجوَارِ الْ{: وقوله



بكسر الشني، جيعلن الالتى ُيقبلن وَيدبرن ىف قراءة عبداهللا بن مسعود ) املنِشئات: (قرأ عاصم وحيىي بن وَثاب
  .، َوكذلك قرأها احلسن وأهل احلجاز يفتح الشني جيعلوهنن مفعوالً هبن أُقْبِل هبن وأُْدبر)املنشآت(

  .}...كَاَألْعالَمِ{: وقوله
  .فينة باجلبل، وكل جبل إذا طال فهو َعلَمكاجلبال شبه الس

  
  }َوَيبْقَى َوْجُه َربَِّك ذُو الَْجالَلِ وَاِإلكَْرامِ { 
  

  .}...وََيْبقَى َوْجهُ رَبَِّك ذُو الَْجالَلِ{: وقوله
هذه، والىت ىف آخرها ذى ـ كلتامها ىف قراءة عبداهللا ـ ذى ـ ختفضان ىف اإلعراب؛ ألهنما من صفة ربك تبارك 

  }َوَيْبقَى َوْجُه رَبَِّك ذُو الَْجالَلِ َواإلِكَْرامِ{: اىل، وهى ىف قراءتناوتع
  .تكون من صفة وجه ربنا ـ تبارك وتعاىل] ذو[

  
  )الرمحن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َيْسأَلُُه َمن ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن { 
  

  .غري مهموز} ...مٍ ُهَو ِفي َشأٍْنكُلَّ َيْو{: وقوله
أَِمهزه ىف كل القرآن إالّ ىف سورة الرمحن، ألنه مع آيات غري : فقال) شان(عن ] ب[/وسألت الفراء : قال

  .مهموزات، وشانه ىف كل يوم أن مييت ميتاً، ويولد مولوداً، ويغىن ذا، ويفقر ذا فيما ال حيصى من الفعل
  
  }الثَّقَالَِن  َسَنفُْرغُ لَكُمْ أَيَُّه{ 
  

  .}...َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّه الثَّقَالَِن{: وقوله
مسعت طلحة بن : حدثىن أبو إسرائيل قال: حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد بن اجلهم قال: حدثنا أبو العباس قال[

  ".سُيفرغ لكم"يقرأ وبعضهم " َسَنفُْرغُ لكم: "وحيىي بن وثاب كذلك والقراء بعد" َسَيفْرغُ لكم: "مصّرف يقرأ
قد فرغت ىل، قد : وهذا من اهللا وعيد ألنه عز وجل ال يشغله شىء عن شىء، وأنت قائل للرجل الذى ال شغل له

  .قد أخذت فيه، وأقبلت عليه: أى. فرغت لشتمى

  }اَألْرضِ فَانفُذُواْ الَ َتنفُذُونَ إِالَّ بُِسلْطَاٍن يامَْعَشَر الْجِنِّ وَاإلِنسِ إِِن اْسَتطَعُْتْم أَن َتنفُذُواْ ِمْن أَقْطَارِ السََّماوَاِت َو{ 
  

  .}...ياَمْعَشرَ الْجِنِّ َواِإلنسِ إِِن اْسَتطَْعُتْم أَن َتنفُذُواْ{: وقوله
عليكم شُواظ من نار وحناس فال : ، ومل يقل)يُرسل عليكما: (إن استطعتما، ولو كان لكان صوابا، كما قال: ومل يقل

يرفع، ولو خفض كان صوابا : تنتصران ِللَّفظ، واجلمُع على املعىن، والنحاس: عليكما، وىف: تنتصران، فثّنى ىف
  .من نار ومن حناس: يراد



  :أنشدىن بعضهم: الدخان: والنحاس. النار احملضة: والشواظ
  ط مل جيعل اهللا منه حناسا* يضىء كضوء سراج السلي 

ومسعت أنه اخلَلّ . دهن السنام، وليس له دخان إذا استصبح به: السليط: قال ىل أعراىب من بىن سليم: قال الفراء
  .والزيت أصوب فيما أرى. ومسعت أنه الزيت. وهو دهن السمسم

  .بكسر الشني كما يقال للصوار من البقر ِصوار وصَُوار) ِشواظ: (وقرأ احلسن
  

  )الرمحن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن  فَإِذَا انشَقَِّت السََّمآُء{ 
  

  .}...فَإِذَا انَشقَِّت السََّمآُء فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن{: وقوله
أراد بالوردة الفَرس، الوردةَ تكون ىف الربيع وردة إىل الصفرة، فإذا اشتد الربد كانت وردة محراء، فإذا كان بعد 

السماء بتلون الوردة من اخليل، وشبهت الوردة ىف اختالف ألواهنا بالدهن  ذلك كانت وردة إىل الُغْبرة، فشبه تلّون
  .واختالف ألوانه

  .إن الدهان األدمي األمحر: ويقال
  
  }فََيْوَمِئٍذ الَّ ُيسْأَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجآنٌّ { 
  

  .}...فََيْومَِئٍذ الَّ ُيْسأَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجآنٌّ{: وقوله
فالكافر يعرف بسواد : ال يسأل إنس عن ذنبه، وال جان عن ذنبه؛ ألهنم يعرفون بسيماهم كما وصف اهللا: عىنوامل

  .وجهه، ورزقة عينه، واملؤمن أغر حمجل من أثر وضوئه

  }َهِذِه َجَهنَّمُ الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ { 
  

  .}...الُْمْجرُِمونََهِذِه َجهَنَُّم الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها {: وقوله
  .هذه جهنم الىت كنتما هبا تكذبان، َتصلياهنا ال متوتان فيها وال حتييان تطوفان: وهى ىف قراءة عبداهللا

  
  )الرمحن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َيطُوفُونَ َبيَْنَها َوَبْيَن َحمِيمٍ آٍن { 
  

  .}...َيطُوفُونَ َبْيَنهَا{: وقوله
  .الذى قد انتهت شّدة حره: بني احلميم إذا عطشوا، واآلىنبني عذاب جهنم و

  



  }َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِّهِ َجنََّتانِ { 
  

  .}...َوِلَمْن خَاَف َمقَاَم َربِِّه جَنََّتاِن{: وقوله
ىن جنة تثنيها العرب ىف أشعارها؛ أنشد: أهنما بستانان من بساتني اجلنة، وقد يكون ىف العربية: ذكر املفسرون

  :بعضهم
  ال بالسَّْمتني] باألََمِّ[قطعته * وَمْهَمني قَذَفَني َمْرَتني 

  :مهمها ومستا واحدا، وأنشدىن آخر: يريد
  قد جعل األرطاة جنتني* يسعى بكيداء وهلذمني 

  .وذلك أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصان، فيحتمل ما ال حيتمله الكالم
  .هلِذم وهلذَم لغتان، وهو السهم: ويقال القوس،: الكيداء: قال الفراء

  
  }ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ َبطَآِئُنَها ِمْن إِْسَتبَْرقٍ َوَجَنى الَْجنََّتْينِ َدانٍ { 
  

  }...مُتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ بَطَآِئُنَها ِمْن إِسَْتبَْرقٍ{: وقوله
لظهارة بطانة ىف كالم العرب، وذلك أن كل واحد ظهارة، وا: ما غلظ من الديباج، وقد تكون البطانة: اإلستربق

  .هذا ظهر السماء، وهذا بطن السماء لظاهرها الذى تراه: قد يكون وجها، وقد تقول العرب] ا[/منهما 
خرجوا عليه كاللصوص من : وأخربىن بعض فصحاء احملدثني عن ابن الزبري يعيب قتلة عثمان رمحه اهللا فقال: قال

هربوا ليال، فجعل ظهور : يريد. اهللا كلّ قتلة، وجنا من جنا منهم حتت بطون الكواكبوراء القرية، فقتلهم 
  .الكواكب بطونا، وذلك جائز على ما أخربتك به

  
  )الرمحن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ِفيهِنَّ قَاصَِراُت الطَّْرفِ لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجآنٌّ { 
  

  .}]...إِنٌس[ْم َيطِْمثُْهنَّ لَ{: وقوله
كنت أصلى خلف : وحدثىن رجل عن أىب اسحق قال: حدثنا الفراء قال. قرأت القراء كلهم بكسر امليم ىف يطمثهن

واحدة برفع امليم، : وكان الكسائى يقرأ. برفع امليم) مل يطُمثهن(أصحاب على، وأصحاب عبداهللا فامسعهم يقرءون 
نكحها، وذلك : قال وطمثها أى(مل يطِمثهن، مل يفتضضهن : رج من هذين األثرين ومهاواألخرى بكسر امليم لئال خي

  )حلال الدم
  
  }ُمْدَهآمََّتاِن { 
  

  .خضراوان إىل السواد من الرى: يقول} ...ُمدَْهآمََّتاِن{: وقوله
  



  }ِفيهَِما فَاِكَهةٌ َوَنْخلٌ َورُمَّانٌ { 
  

  .}...مَّانٌِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُر{: وقوله
  .ليس الرمان وال النخل بفاكهة، وقد ذهبوا مذهباً، ولكن العرب جتعل ذلك فاكهة: يقول بعض املفسرين

  فكيف أعيد النخل والرمان إن كانا من الفاكهة؟: فإن قلت
، مث أعاد وقد أمرهم باحملافظة على كل الصلوات. }َحاِفظُوا على الصَّلواِت والصالِة الُوْسطَى{: ذلك كقوله: قلت

أَلَْم َترَ أَنَّ اَهللا َيْسُجدُ لَُه َمْن {: العصر تشديداً هلا، كذلك أعيد النخل والرمان ترغيباً ألهل اجلنة، ومثله قوله ىف احلج
مة وقد ذكرهم ىف أول الكل. }وكَثٌري مِّن الناسِ، وكثٌري َحقَّ عليه الَْعذاُب{: مث قال} ِفى السََّماواِت َوَمْن ِفى اَألْرضِ

َمْن ِفى السماواِت ومن {: إمنا أراد بقوله: ، وقد قال بعض املفسرين}َمْن ِفى الّسماواِت وَمن ِفى األرضِ{: ىف قوله
  .املالئكة، مث ذكر الناس بعدهم} ىف األرضِ

  
  )الرمحن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ِفيهِنَّ َخيَْراٌت ِحَسانٌ { 
  

  .}...ِحَسانٌِفيهِنَّ خَْيرَاٌت {: وقوله
أعطىن اخلَْيَرة منهن، واِخلرية منهن، واخلّيرة : فيهن، والعرب تقول: جنتان، وجنتان، فقال: رجع إىل اجلنان األربع

  .منهن، ولو قرأ قارىء، اخلَرياُت، أو اخلريات كانتا صوابا

  }ُحوٌر مَّقُْصوَراٌت ِفي الِْخَيامِ { 
  

  .}...حُوٌر مَّقْصُورَاٌت{: وقوله
عن أزواجهن، أى ُحبَِس، فال ُيرِْدنَ غريهم، وال يطمحن إىل سواهم، والعرب تسمى احلََجلة املقصورة،  قُصرن

  :قصورة: والقصورة، ويسمون املقصورة من النساء
  :وقال الشاعر

  إىلّ وما تدرى بذاك القصائر* لعمرى لقد حببِت كلَّ قَصورة 
  ا، شرُّ النساء البحاترقصاَر اخلُط* َعَنْيُت قصوراِت احلجال ومل أرِد 

  .حبتر، وحبترى، وحبترة، وحبترية: ومها مجيعاً القصريتان، والرجل يقال له: والبهاتر
  
  }ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن { 
  

  .}...مُتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ{: وقوله
  .الطنافس الثخان} ...َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن{اد، هى املخ: ذكروا أهنا رياض اجلنة، وقال بعضهم

  :وحدثىن معاذ بن مسلم بن أىب سادة قال: حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[



  .متكئني على رفارف خضر وعباقرى حسان: جارك زهري القُرقُىب يقرأ] ب[/كان 
ال؛ ألن ألف اجلماع ال يكون بعدها أربعة أحرف، وال ثالثة الرفارف ـ قد يكون صوابا، وأما العباقرى ف: قال

  .صحاح
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الواقعة ( سورة 

  
  }لَْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ { 
  

  .}...لَْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ{: قوله عز وجل
: وقال ىل أبو ثروان ىف كالمه: قال. العافيةالعاقبة، و: ليس هلا مردودة وال رد، فالكاذبة ها هنا مصدر مثل: يقول

أى الواقعة يومئذ : على االستئناف} خاِفَضةٌ راِفعةٌ{: تكذيب، مث قال: إن بىن منري ليس حلدهم مكذوبة، يريد
رافعةً . خافضةً رافعةً يريد إذا وقعت خافضة لقوم: خافضة لقومٍ إىل النار، ورافعة لقوم إىل اجلنة، ولو قرأ قارىء

إذا أتيتىن فأتىن زائراً أو ائتىن زائراً، ولكنه : إذا أتيىت زائراً حىت يقولوا: ين، ولكنه يقبح ألن العرب ال تقولآلخر
  .حسن ىف الواقعة؛ ألنّ النصب قبله آية حيسن عليها السكوت، فحسن الضمري ىف املستأنف

  }إِذَا ُرجَِّت اَألْرُض َرّجاً { 
  

  .}...َرّجاًإِذَا ُرجَِّت اَألْرُض {: وقوله
  .إذا زلزلت حىت ينهدم كل بناء على وجه األرض

  
  }َوُبسَِّت الْجَِبالُ َبّساً { 
  

  .}...وَُبسَِّت الْجِبَالُ َبسّاً{: وقوله
  :، ومسعت العرب تنشد}َوُسيَِّرِت الْجِبالُ{: صارت كالدقيق، وذلك قوله

  لْساَملْسا بذَْودا حللَسِّ َم* ال َتْخبِزا َخبْزا وُبّسا َبّسا 
  .واحلُّمسِ أيضا والبسيسة عندهم الدقيق، أو السويق ُيلَت، ويتخذ زاداً

  
  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
* َمِة وَأَْصحَاُب الَْمْشأََمِة َمآ أَْصحَاُب الَْمْشأَ* فَأَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة َمآ أَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة * َوكُنُتمْ أَزَْواجاً ثَالَثَةً { 

  }أُْولَاِئكَ الُْمقَرَُّبونَ * َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 



  
  .}...فَأَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة َمآ أَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة{: مث فسرهم فقال} ...َوكُنُتْم أَْزوَاجاً ثَالَثَةً {: وقوله

وَأَْصحَاُب الَْمْشأََمِة َمآ أَْصَحابُ {، ما أصحاب امليمنة؟ أى شىء هم؟ وهم أصحاب اليمني: عّجب نبّيه منهم فقال
فهذا الصنف الثالث، . }...َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ{: ، عّجبه أيضا منهم، وهم أصحاب الشمال، مث قال}...الَْمْشأَمَِة

الء، فإذا فإن شئت رفعت السابقني بالسابقني الثانية وهم املهاجرون، وكل من سبق إىل نىب من األنبياء فهو من هؤ
أُْولَاِئكَ {: رفعت أحدمها باآلخر، كقولك األول السابق، وإن شئت جعلت الثانية تشديداً لُألوىل، ورفعْت بقوله

  .}...الُْمقَرَُّبونَ
  
  }َعلَى ُسُررٍ مَّْوُضوَنةٍ { 
  

  .}...َعلَى سُُررٍ مَّْوضُوَنٍة{: وقوله
فإذا اآلجر : ألنه منسوج، وقد مسعت بعض العرب يقول منسوجة، وإمنا مست العرب وضني الناقة وضيناً: موضونه

  ].الوضني اِحلزام: قال الفراء[ُمشَْرج، : موضون بعضه على بعض يريد
  
  }َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ مَُّخلَُّدونَ { 
  

  .}...وِلَْدانٌ مَُّخلَُّدونَ{: وقوله

إنُه ملخلّد، وإذا مل تذهب أسنانه : ا كرب ومل َيشَمطإهنم على سن واحدة ال يتغريون، والعرب تقول للرجل إذ: يقال
  .مسوَّرون: خملّدون مقّرطون، ويقال: إنه ملخلد، ويقال: عن الكرب قيل أيضاً

  
  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }بِأَكَْوابٍ وَأَبَارِيَق َوكَأْسٍ مِّن مَِّعنيٍ { 
  
  .}...بِأَكَْوابٍ وَأَبَارِيَق{: وقوله] ا[/

  .ذوات اآلذان َوالُعَرا: واألباريق. ما ال أذن له وال عروة له: والكُوب
  
  }الَّ ُيَصدَُّعونَ َعْنَها َوالَ ُينزِفُونَ { 
  

  .ال تذهب عقوهلم: أى} ...َوالَ ُينزِفُونَ{عن اخلمر } ...الَّ ُيَصدَُّعونَ َعْنَها{: وقوله
  .منزوف: دمه وغشى عليه أو مات قيل يقال للرجل إذا سكر؛ قد ُنزِف عقله، وإذا ذهب

قد أْنَزفُوا وأقتروا، وأنفضوا، : ال تفىن مخرهم، والعرب تقول للقوم إذا فىن زادهم: يقول": ُيْنزِفون"ومن قرأ 
  .وأرَملوا، َوأملقوا



  
  }َوحُوٌر ِعٌني{

  
  .}...َوحُورٍ ِعنيٍ{: وقوله

لقراء على الرفع؛ ألهنم هابوا أن جيعلوا احلور العني خفضها أصحاب عبداهللا وهو وجه العربية، وإن كان أكثر ا
واخلفض على أن تتبع آخر الكالم بأوله، وإن . وهلم حور عني، أو عندهم حور عني: يطاف هبن، فرفعوا على قولك

  :مل حيسن ىف أخره ما حسن ىف أوله، أنشدىن بعض العرب
  يوناوَزّججن احلواجب والع* إذا ما الغانيات َبَرْزنَ َيْوماً 

  :بالَعني ال تزجج إمنا تكحَّل، فردَّها على احلواجب؛ ألن املعىن يعرف، وَأنشدىن آخر
  متقلداً سيفاً ورحماً* ولقيُت زوجك ىف الوغى 

  والرمح ال يتقلد، فرّده على السيف
  :وقال آخر

  ولليدين ُجسْأَةً وَبَددا* تسمع لألحشاء منه لغطاً 
  :وأنشدىن بعض بىن دبري

  حىت شََتْت مهالةً عيناها* اً وماًء بارداً علفتها ِتبن

وحوٌر عني ألهنن ـ زعم ـ ال يطاف هبن : واملاء ال يعتلف؛ إمنا ُيشرب، فجعله تابعاً للتنب، وقد كان ينبغى ملن قرأ
؛ ألن الفاكهة واللحم ال يطاف هبما ـ ليس بطاف إالَّ باخلمر وحدها ففى ذلك "وفاكهةٌ ولَْحم طري: "أن يقول

وحورا عيناً أراد الفعل الذى جتده ىف مثل هذا من الكالم : وىف قراءة أىب بن كعب. ؛ ألن اخلفض وجه الكالمبيان
  :كقول الشاعر

  أو مثلَ أسرة منظور بن سيار* جئىن مبثل بىن َبْدرٍ لقومهم 
  

  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }إِالَّ قِيالً َسالَماً َسالَماً { 
  

  .}...إِالَّ ِقيالً َسالَماً َسالَماً{ :وقوله
إن شئت جعلت السالم تابعاً للقيل، وهو هو، َوإن شئت أردت ـ إالّ قيل سالمٍ سالمٍ، فإذا نونت نصبت، ألن 

  :وأنشدىن بعض العرب وهو العقبلى. الفعل واقع عليه، ولو كان مرفوعاً ـ قيال سالٌم سالٌم لكان جائزاً 
  فَما كان إال ومؤها باحلواجب* أمريها  فقلنا السالم فاتقت من

سالم : قلنا. سالم سالم، مث تفرقنا أراد: التقينا فقلنا: أراد حكاية املبتدى بالسالم، ومسع الكسائى العرب يقولون
  .عليكم فردوا علينا

  
  }ِفي ِسْدرٍ مَّْخُضوٍد { 



  
  .}...ِفي ِسْدرٍ مَّْخضُوٍد{: وقوله

  .ال شوك فيه
  
  }ُضوٍد َوطَلْحٍ مَّن{ 
  

  .}...َوطَلْحٍ مَّنُضوٍد{: وقوله
  .هو الطلح الذى تعرفون: أنه املوز، ويقال: ذكر الكلىب

  
  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوِظلٍّ مَّْمُدودٍ { 
  

  .}...وَِظلٍّ مَّْمُدوٍد{: وقوله
  .الفجر إىل أن تطلع الشمس] ب[/ال مشس فيه كظل ما بني طلوع 

  
  }آٍء مَّْسكُوبٍ َوَم{ 
  

  .}...َوَمآٍء مَّْسكُوبٍ{: وقوله
  .جارٍ غري منقطع

  
  }الَّ َمقْطُوَعٍة َوالَ َمْمُنوَعٍة * َوفَاِكَهٍة كَِثَريٍة { 
  

  .}...الَّ َمقْطُوَعٍة َوالَ َمْمُنوَعٍة... َوفَاِكَهٍة كَِثريٍَة{: وقوله
  .نوعة كما مينع أهل اجلنان فواكههمال جتىء ىف حني وتنقطع ىف حني، هى أبداً دائمة َوال مم

  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوفُُرشٍ مَّْرفُوَعٍة { 
  

  .}...َوفُُرشٍ مَّْرفُوَعٍة{: وقوله
  .بعضها فوق بعض

  
  }إِنَّآ أَنشَأَْناُهنَّ إِنَشآءً { 



  
  .}...إِنَّآ أَنَشأَْناُهنَّ إِنَشآًء{: وقوله
  .ة والعجوز، فجعلناهن أتراباً أبناء ثالث وثالثنيأنشأنا الصَّبي: يقول

  
  }ُعُرباً أَتَْراباً { 
  

  .}...ُعرُباً{: وقوله
  .َعروب، وهى املتحببة إِىل زوجها الغَنِجة: واحدهن

: بالتخفيف، وهو مثل قولك" ُعْرباً أتراباً: "كنُت أمسعهم يقرءون: حدثنا الفراء قال وحدثىن شيخ عن األعمش قال
الكتب ىف لغة متيم وبكر بالتخفيف ولتثقيل وجه القراءة، ألن كلّ فعول أو فعيل أو ِفعال مجع على هذا الرْسل و

  .املثال، فهو مثقّل مذكراً كان أو مؤنثاً، والقراء على ذلك
  

  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }الًّْصَحابِ الَْيِمنيِ { 
  

  .}...الًّْصحَابِ الَْيِمنيِ{: وقوله
  .هذا ألصحاب اليمني: أى
  
  }َوثُلَّةٌ مَِّن اآلخِرِيَن * ثُلَّةٌ مَِّن اَألوَِّلَني { 
  

  .}...َوثُلَّةٌ مَِّن اآلخِرِيَن... ثُلَّةٌ مَِّن األَوَِّلَني{: وقوله ها هنا
  :} ثُلَّةٌ ِمن األوَّلني وقليلٌ ِمن اآلخِرين{: وقد قال ىف أول السورة

  .هللا صلى اهللا عليه وسلم بكوا وشق عليهموذكروا أن أصحاب رسول ا
ورفعها على . }ثُلَّةٌ مَِّن اَألوَّلَِني، َوثُلَّةٌ مَِّن اآلِخرِيَن{، فأنزل اهللا جل وعز هذه }وقليل من اآلخرين{: قوله

هم : ثلة من هؤالء، وثلة من هؤالء، واملعىن: وألصحاب اليمني ثلتان: االستئناف، وإن شئت جعلتها مرفوعة، تقول
  .فرقة من هؤالء، وفرقة من هؤالء: فرقتان

  
  }َوِظلٍّ مِّن َيْحُمومٍ { 
  

  .}...وَِظلٍّ مِّن َيْحُمومٍ{: وقوله
  .الدخان األسود: واليحموم

  



  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }الَّ بَارٍِد َوالَ كَرِميٍ { 
  

  .}...الَّ َبارٍِد َوالَ كَرِميٍ{: وقوله

  م أن يكون خفضاً متبعاً ملا قبله،وجه الكال
، ولو رفعت ما بعد لكان }وفاكهٍة كثريٍة ال مقطُوعٍة وال ممنوعٍة{: وكذلك. }َزْيُتوَنةٍ ال شرقيٍة َوال غَرْبِيٍَّة{: ومثله

  :صوابا من كالم العرب، أنشدىن بعضهم
  ظمآنُ خمتلٌج، وال جَْهُم* وُتريَك وجهاً كالصحيفِة، ال 

  حمراب عْرش عزيزها الُعْجُم* استضاَء هبا  كعقيلِة الدُّرِّ
  :وقال آخر

  فأبيت ال زاٍن وال حمروم* ولقد أبِيت من الفتاة مبنزلٍ 
يستأنفون بال، فإذا ألقوها مل يكن إالّ أن تتبع أول الكالم بآخره، والعرب جتعل الكرمي تابعاً لكل شىء نفت عنه 

  .ما هو بسمني وال كرمي، وما هذه الدار بواسعة وال كرمية: أمسٌني هذا؟ فتقول: فعال تنوى به الذم، يقال
  
  }إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْبلَ ذَِلَك مُْتَرِفَني { 
  

  .}...إِنَُّهْم كَانُواْ قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِفَني{: وقوله
  .متنعمني ىف الدنيا

  
  }َوكَانُواْ ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحنِث الَْعظِيمِ { 
  

  .}...ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحنِث الَْعِظيمِ َوكَاُنواْ{: وقوله
  .هو احلنث العظيم: الشرك

  
  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }آلِكلُونَ ِمن َشَجرٍ مِّن َزقُّومٍ { 
  

  .}...آلِكلُونَ ِمن َشَجرٍ{: وقوله
أخذت من : نك إذا قلتاآلكلون من شجرة من زقوم، فمعىن شجر وشجرة َواحد، أل: وهى ىف قراءة عبداهللا

  .الشاء، فإن نويت واحدة أو أكثر من ذلك فهو جائز
  



  }فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ { 
  

  .}...فََماِلئُونَ ِمنَْها{: مث قال
فمالئون منه إذ مل يذكر الشجرة كان صواباً يذهب إىل الشجر ىف منه، وتؤنث الشجر، : من الشجرة، ولو قال
  .الشجر، والشجر تؤنث ويذكر مثل الثمر فيكون منها كناية عن

  
  }فََشارُِبونَ َعلَْيِه ِمَن الَْحمِيمِ { 
  

  .}...فَشَارُِبونَ َعلَْيِه ِمَن الَْحِميمِ{: وقوله
  .إن شئت كان على الشجر، وإن شئت فعلى األكل

  
  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فََشارُِبونَ شُْرَب الْهِيمِ { 
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لفراء: كتاب  ل لقرآن    معاىن ا
لفراء: املؤلف  ا بن زياد  حيىي  بو زكريا   أ

  .}...فَشَارُِبونَ ُشْربَ الْهِيمِ{: وقوله
مسعت ابن جريج : حيىي بن سعيد األموى قال: حدثىن الكسائى عن رجل من بىن أميه يقال له: حدثنا الفراء قال

أو ليست كذاك؟ أما بلغك : فقال: لك جلعفر ابن حممد قالفذكرت ذ: بالفتح، قال" فشاربونَ شَْرب اهليم: "يقرأ
  .إهنا أياُم أَكْلٍ َوَشْرب وبِعالٍ: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه بعث ُبدَيل ابن ورقاء اخلزاعى إىل أهل مىن، فقال

  "فشاربونَ شُْرب اهلِيم: "النكاح، َوسائر القراء يرفعون الشني: البِعال: قال الفراء
  .هيماء: أهيم، واألنثى: بل الىت يصيبها داء فال َترَوى من املاء، واحدهااإل": واهليم"

عائط وعيط، َوحائل وُحول، وهو ىف : هائم، وَاألنثى هائمة، مث جيمعونه على هيم، كما قالوا: ومن العرب من يقول
يشرب أهل : يقول. م الرملإن اهلي: َويقال. حائل حُْول إِال أن الضمة تركت ىف هيم لئال تصري الياء واوا: املعىن

  .الرملة بعينها السهلة، وهى سهلة َوسهلة: النار كما تشرُب السِّْهلة قال قال الفراء
  
  }أَفَرَأَيُْتْم مَّا ُتْمُنونَ { 
  

  .}...أَفََرأَْيُتْم مَّا ُتْمُنونََ{: وقوله
  .النُّطَف إذا قدفت ىف أرحام النساء: يعىن
  
  }َنْحُن الْخَاِلقُونَ  أَأَنُتْم َتْخلُقُوَنُه أَم{ 
  

  .}...أأنُتْم َتْخلُقُونَُه{: وقوله
َمىن وأمىن، وَمذى وأمذى، فأمىن أكثى من مىن، ومذى : وقد يقال للرجل. ختلقون تلك النطف أم حنن اخلالقون

  .أكثر من أمذى
  

  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ُتمْ َتْزَرعُوَنُه أَْم َنْحُن الزَّارُِعونَ أَأَن* أَفَرَأَيُْتم مَّا َتْحُرثُونَ { 
  

  .}....أَفََرأَْيُتم مَّا َتحُْرثُونَ{: وقوله
  .تنبتونه: أى
  
  }لَْو َنَشآُء لََجَعلَْناُه حُطَاماً فَظَلُْتْم َتفَكَُّهونَ { 
  



  .}...فَظَلُْتْم تَفَكَُّهونَ{: وقوله
  .تندمون: نمعىن تفكهو: تتعجبون مما نزل بكم ىف زرعكم، ويقال

  
  }إِنَّا لَُمْغَرُمونَ { 
  

  .}...إِنَّا لَُمْغَرُمونَ{: وقوله

  .إنا ملُولَع بنا وهو من قبلهم: إنا ملعذَّبون، ويقال: يقال
  

  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }لَْو َنَشآُء َجَعلَْناهُ أُجَاجاً فَلَْوالَ َتْشكُُرونَ { 
  

  .}...َعلَْناُه أَُجاجاًلَوْ َنَشآُء َج{: وقوله
  .وهو امللح املر الشديد املرارة من املاء

  
  }َنْحُن َجَعلَْناَها َتذِْكَرةً َوَمَتاعاً لِّلُْمقْوِينَ { 
  

  .}...َنْحُن َجَعلَْناَها َتذْكَِرةً َوَمَتاعاً لِّلُْمقْوِيَن{: وقوله
  .القفر: يعىن منفعة للمسافرين إذا نزلوا باألرض الِقىِّ يعىن

  
  }فَالَ أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النُُّجومِ { 
  

  .}...فَالَ أُقِْسمُ بَِمَواِقعِ النُُّجومِ{: وقوله
فال : "قرأ عبداهللا بن مسعود: وحدثىن أبو ليلى السجستاىن عن أىب جرير قاضى سجستان قال: حدثنا الفراء قال

  .مواقع: والقراء مجيعاً على" أُقِْسَم مبوقعِ النُّجومِ
حدثىن الفضيل بن عياض عن منصور عن املنهال بن عمرو رفعه إىل عبداهللا فيما أعلم شك الفراء : الفراء قالحدثنا 

  .مبحكم القرآن، وكان ينزل على النىب صلى اهللا عليه جنوما: فال أقسم مبوقع النجوم، قال: قال] ب[/
  

  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم َوإِنَّهُ لَقََسٌم لَّ{ 
  

  .يدل على أنه القرآن} ...وَإِنَُّه لَقََسٌم لَّوْ َتْعلَُمونَ َعِظيٌم{: وقوله



  .فال أقسم مبوقع النجوم، مبسقط النجوم إذا سقطن: ويقال
  
  }الَّ َيَمسُّهُ إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ { 
  

  .}...الَّ َيَمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ{: وقوله
ال ميّس ذلك اللوَح احملفوظ إال : حدثىن ِحبَّان عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس قال: نا الفراء قالحدث

  .ال جيد طعمه ونفعه إال املطهرون من آمن به: ال ميسه: ويقال. املالئكة الذين طهروا من الشرك: املطهرون يقول
  
  }أَفَبِهَاذَا الَْحِديِث أَنُتْم مُّدِْهُنونَ { 
  
  .مكذبون وكافرون، كلّ قد مسعته} ...أَنُتْم مُّْدِهُنونَ{: ولهوق

  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ { 
  

  .}...وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُمْ أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ{: وقوله
جعلت زيارتى إياك أنك استخففت ىب، : ىف العربية حسن أن تقولشكركم، وهو : جتعلون رزقكم: جاء ىف األثر
  .كذلك جعلتم شكر الرزق ـ التكذيب. جعلت ثواب الزيارة ـ اجلفاء: فيكون املعىن

  
  }فَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم { 
  

  النَّفْس عند املوت: يعىن} ...فَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم{: وقوله
  
  }نُتْم ِحينَِئٍذ َتنظُُرونَ َوأَ{ 
  

  .أهل امليت عنده: يعىن} ...وَأَنُتْم ِحيَنِئٍذ تَنظُُرونَ{: وقوله
غائباً كان أو شاهداً، فهذا من : والعرب ختاطب القوم بالفعل كأهنم أصحابه، وإمنا يراد به بعضهم. ينظرون إليه

أال ترى أنك قد تقول ألهل املسجد لو آذوا رجال . ائبأنت قتلتم فالناً، وإمنا قتله الواحد الغ: ذلك كقولك للقوم
أين : وإمنا تعظ غري الفاعل ىف كثري من الكالم، ويقال. اتقوا اهللا، فإنكم تؤذون املسلمني، فيكون صوابا: باالزدحام

 أهنما أجيبا جبواب واحد وهو ترجعوهنا، ورمبا: األوىل، وجواب الىت بعدها؟ واجلواب ىف ذلك) فلوال(جواب 
فَإِمَّا يَأِْتيَّنكُْم ِمنِّى ُهًدى فَمن َتبَِع ُهداَى فَالَ َخْوفٌ {: فهذا من ذلك، ومنه. أعادِت العرب احلرفني ومعنامها واحد

الَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بِما أَتَْوا وَُّيِحبُّون أَنْ {: أجيبا جبواب واحد ومها جزاءان، ومن ذلك قوله. }َعلَْيهِم
  .}َمُدوا بِما لَْم َيفَْعلُوا فَال َتْحَسبَنَُّهمُيْح



  .وقد فسِّر ىف غري هذا املوضوع} أََيِعدُكُْم أَنَّكُْم إذا ِمتُّم وكُنُتم تُراباً وِعظَاماً أَنَّكُْم ُمْخَرُجون{: وقوله
  

  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَلَْوالَ إِن كُنُتْم غَْيَر َمِدينِنيَ { 
  

  .جمزبني: مملوكني، ومسعت} ...غَْيَر َمِدينَِني{: وقوله

  }فَأَمَّآ إِن كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني { 
  

  .من أهل جنة عدن} ...فَأَمَّآ إِن كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني{: وقوله
  
  }فََرْوٌح َوَرْيَحانٌ َوَجنَّتُ َنِعيمٍ { 
  
  .}...فََرْوٌح َورَْيَحانٌ{

وحدثىن شيخ عن محاد بن سلمة عن عبداهللا بن شقيق عن عائشة عن النىب صلى اهللا عليه أنه : لحدثنا الفراء قا
: ، أى)فَروٌح(وقراءة احلسن كذلك، واألعمش وعاصم والسُّلَمى وأهل املدينة وسائر القراء " فَروح ورحيان: "قال

  .زقر): ورحيان(حياة ال موت فيها، : يقول) فُروٌح(فروح ىف القرب، ومن قرأ 
  

  )الواقعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فََسالٌَم لََّك ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ { 
  

  .}...فََسالٌَم لََّك ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ{: وقوله
أنت مصّدق مسافر عن قليل : فذلك مسلّم لك أنك من أصحاب اليمني، وألقيت أَن وهو معناها كما تقول: أى

  .إىن مسافر عن قليل: الإذا كان قد ق
وقد يكون كالدعاء له، . فسالم لك أنت من أصحاب اليمني: أنت مصدق أنك مسافر، ومعناه: وكذلك جتد معناه

  .فسقيا لك من الرجال، وإن رفعت السالَم فهو دعاء: كقولك
  .واهللا أعلم بصوابه

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )احلديد ( سورة 



  
  }ِخُر وَالظَّاِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ُهَو األَوَّلُ َواآل{ 
  

  .}...ُهوَ األَوَّلُ{: قوله عز وجل
  .بعد كل شىء} ...وَاآلِخُر{. قبل كل شىء: يريد

  .على كل شىء علما} ...َوالَْباِطُن{على كل شىء علما، وكذلك } ...وَالظَّاِهُر{
  
َوَما لَكُْم الَ * أَنِفقُواْ ِممَّا َجَعلَكُم مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن آَمنُواْ ِمنكُْم َوأَنفَقُواْ لَُهْم أَْجٌر كَبٌِري آِمُنواْ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َو{ 

  } ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالرَُّسولُ َيْدُعوكُمْ ِلُتْؤِمنُواْ بَِربِّكُْم َوقَْد أََخذَ ِميثَاقَكُْم إِن كُنُتْم مُّْؤِمنَِني

  .ّمملكني فيه، وهو رزقه وعطيته} ...وَأَنِفقُواْ ِممَّا َجعَلَكُم مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه{: وقوله
  .لكان صواباً. وقد أُِخذَ ميثاقكم: ولو قرئت} ...َوقَْد أََخذَ مِيثَاقَكُْم{: القراء مجيعا على

  
  }ُه لَُه َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي مَّن ذَا الَِّذي يُقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحسَناً فَُيَضاِعفَ{ 
  

  .}...فَُيَضاِعفَُه لَُه{: وقوله
من ذا الذى حيسن وجيمل؟ ومن نصب : فمن رفعه جعل الفاء عطفا ليست جبواب كقولك: يقرأ بالرفع والنصب

ض ورأيتها ىف بع. حىت تصري كاحلرف الواحد) ذا(ىف االستفهام بـ ) َمن(جعله جوابا لالستفهام، والعرب تصل 
  .}يَاْبَن أُمَّ{منذا متصلة ىف الكتاب، كما وصل ىف كتابنا وكتاب عبداهللا : مصاحف عبداهللا

  
  )احلديد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
اٌت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األَْنَهارُ َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َيسَْعى ُنوُرُهم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِم ُبْشَراكُُم الَْيْوَم َجنَّ{ 

  }َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم 
  

ىف " بأمياهنم"يضىء بني أيديهم، وعن أمياهنم، وعن مشائلهم، والباء ىف : أى} ...َيْسَعى ُنورُُهم َبْيَن أَْيِديهِْم{: وقوله
  .عن: معىن ىف، وكذلك

  .}...ْوَم جَنَّاٌتُبشَْراكُُم الَْي{: وقوله
أبشروا ببشراكم، مث : ترفع البشرى، واجلنات، ولو نويت بالبشرى النصبَ توقع عليها تبشري املالئكة، كأنه قيل هلم

  .تنصب جناٍت، توقع البشرى عليها
يوم اليوم بشراكم ال: وإن شئت نصبتها على القطع؛ ألهنا نكرة من نعِت معرفٍة، ولو رفعَت البشرى باليوم كقولك

  :سروركم، مث تنصب اجلنات على القطع، ويكون ىف هذا املعىن رفع اليوم ونصبه كما قال الشاعر
  وبذاك خربنا الُغداُف األسود* َزعم البوارُِح أنَّ رِحلتنا غدا 

  .بغري هو" ذلك الفوز العظيم: "وهى ىف قراءة عبداهللا} ...ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز{: وقوله



فإن : "وىف كتاب أهل املدينة" فإنَّ اَهللا ُهو الغَنِّى احلميد"كما كان ىف قراءتنا ": الفوز العظيمذلك هو "وىف قراءتنا 
  ".اهللا الغىن احلميد

  
لَْتِمسُواْ نُوراً َرآءَكُْم فَاَيْوَم َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاتُ ِللَِّذيَن آَمُنواْ انظُرُوَنا نَقَْتبِْس ِمن نُّورِكُْم ِقيلَ اْرجُِعواْ َو{ 

  }فَُضرَِب بَْيَنُهم بِسُورٍ لَُّه بَاٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ َوظَاِهُرُه ِمن ِقَبِلِه الَْعذَابُ 
  

ومن أنظرت، وسائر القراء ). أَنِْظُرونا(وقرأها حيىي بن وثاب واألعمش ومحزة } ...لِلَِّذيَن آَمُنواْ انظُرُوَنا{: وقوله
أَْنِظْرىن إىل يوم {: انتِظرونا، ومعىن أنِظرونا، أخرونا كما قال. انظرُونا: بتخفيف األلف، ومعىن) ااْنظُرُوَن(على 
  :انتظرىن تقويةٌ لقراءة حيىي، قال الشاعر: وهم يريدون" انِظْرىن: "، وقد تقول العرب}ُيبعثون

  وأَْنظِرنا ُنخَبِّْرك اليِقينا* أبا هنٍد فال تَْعَجل علينا 
  :امسع مىن حىت أخربك: انتظرنا قليالً خنربك؛ ألنه ليس هاهنا تأخري، إمنا استماع كقولك للرجل :فمعىن هذه

  .}...ِقيلَ اْرجُِعواْ َوَرآءَكُْم{: وقوله
النور، فالتمسوا النور منه، فلما رجعوا ضرب ] ب[/ارجعوا إىل املوضع الذى أَخذنا منه : قال املؤمنون للكافرين
  .ني املؤمنني والكفار بسور، وهو السور الذى يكون عليه أهل األعرافب: اهللا عز وجل بينهم

ظاهرة من تلقائه : النار، وىف قراءة عبداهللا} ...َوظَاِهُرُه ِمن ِقَبِلِه الَْعذَاُب{اجلنة، } لَّهُ َبابٌ َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحمَةُ{: وقوله
  .العذاب

  
لَّهِ واْ َبلَى َولَاكِنَّكُْم فََتنُتْم أَنفَُسكُْم َوتََربَّْصُتْم وَارَْتْبُتْم َوغرَّْتكُُم اَألمَانِيُّ َحتَّى َجآَء أَْمرُ الُينَاُدونَُهْم أَلَْم َنكُن مََّعكُْم قَالُ{ 

  }َوغَرَّكُم بِاللَِّه الَْغرُوُر 

إىل } ...ى وَلَاِكنَّكُْم فََتنُتمْ أَنفَُسكُْمَبلَ{: على دينكم ىف الدنيا، فقال املؤمنون} ...ُيَنادُوَنُهمْ أَلَْم َنكُن مََّعكُْم{: وقوله
  .آخر اآلية

  
  )احلديد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ِصُري فَالَْيْوَم الَ يُْؤَخذُ مِنكُْم ِفْدَيةٌ َوالَ ِمَن الَِّذيَن كَفَُرواْ َمأَْواكُُم النَّاُر ِهَي َمْوالَكُْم َوبِئَْس الَْم{ 
  

  .}...الَ ُيْؤَخذُ ِمنكُْم ِفْدَيةٌ فَالَْيْوَم{: وقوله
تؤخذ والفدية مشتقة من الفداء، فإذا تقدم الفعل قبل الفدية ] ال[القراء على الياء، وقد قال بعض أهل احلجاز 

  .والشفاعة والصيحة والبينة وما أشبه ذلك، فإنك مؤنث فعله وتذكّره، قد جاء الكتاب بكل ذلك
  .هى أوىل بكم: أى} ...اُر ِهَي َمْوالَكُْمَمأَْواكُُم النَّ{: وقوله عز وجل

  
ِذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب ِمن قَْبلُ أَلَْم َيأِْن لِلَِّذيَن آَمُنواْ أَن َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلذِكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ َوالَ َيكُونُواْ كَالَّ{ 

  }َوكَِثٌري مِّْنُهْم فَاِسقُونَ  فَطَالَ َعلَْيهُِم األََمُد فَقََسْت قُلُوبُُهْم



  
  .}...أَلَمْ َيأِْن ِللَِّذيَن آَمُنواْ أَن َتْخَشَع{: وقوله

أَمل يََنلْ لك بالالم، : َيِعْن، ومنهم من يقول: أمل يأن لك، وأَمل يئن لك مثل: من العرب من يقول: وىف يأن لغات
  .}...َوَما َنَزلَ ِمَن الَْحقِّ{: القرآن وقوله أَمل ُينلْ لك، وأَحسنهن الىت أَتى هبا: ومنهم من يقول

وما أنزل من : وىف قراءة عبداهللا" وما نََزل خمففة: "مشددة، وقرأها بعضهم) نَزل(قرأها عاصم، وبعض أهل املدينة 
  .نَّزل: احلق، فهذا قوةٌ ملن قرأ

  .}...َوالَ َيكُوُنواْ{: وقوله
قلوهبم، وأال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، ولو كان جزما كان صوابا  أمل يأِن هلم أن ختشع: ىف موضع نصب، معناه

  .على النهى

  }إِنَّ الُْمصَّدِِّقَني وَالُْمصَّدِّقَاِت َوأَقَْرضُواْ اللََّه قَْرضاً َحَسناً ُيَضاَعُف لَُهْم َولَُهْم أَْجٌر كَرٌِمي { 
  

  .}...إِنَّ الُْمصَّدِِّقَني َوالُْمصَّدِّقَاِت{: وقوله
إِن : الذين صّدقوا اهللا ورسوله، وقرأها آخرون: إنّ املَصدِّقني واملَصدِّقات بالتخفيف للصاد، يريد: قرأها عاصم

إن املتصدقني واملتصدقات بتاٍء ظاهرة، فهذه قوة مل قرأ : املتصدقني بالتشديد، وهى ىف قراءة أُّبى: املصَّّدقني يريدون
  .إن املّصّدقني بالتشديد

  
  )احلديد ( واردة يف آيات سورة املعاين ال

  
نُوُرُهْم وَالَِّذيَن كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ َوالَِّذيَن آَمُنواْ بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُْولَاِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ وَالشَُّهَدآُء ِعنَد َربِّهِمْ لَُهْم أَْجرُُهْم َو{ 

  }بِآَياتَِنآ أُْولَاِئَك أَْصَحابُ الَْجِحيمِ 
  

  .انقطع الكالم عند صفة الصديقني} ...أُْولَاِئَك ُهمُ الصِّدِّيقُونَ{: وقوله
النبيني هلم أجرهم ونورهم، فرفعَت الصديقني هبم، ورفعت الشهداء : يعىن} ...وَالشَُّهَدآُء ِعنَد َربِّهِْم{: مث قال
  .}...لَُهْم أَْجُرُهْم َوُنورُُهْم{: بقوله

  
 الْكُفَّاَر الدُّنَْيا لَِعٌب وَلَْهٌو َوزِيَنةٌ َوَتفَاُخٌر َبيَْنكُْم َوَتكَاثٌُر ِفي اَألْموَالِ وَاَألْوالَِد كَمَثَلِ غَْيٍث أَْعَجَب اْعلَُمواْ أَنََّما الَْحَياةُ{ 

َن اللَِّه َورِْضَوانٌ َوَما الَْحَياةُ الدُّنَْيآ َنَباُتهُ ثُمَّ َيهِيُج فََتَراُه ُمْصفَّراً ثُمَّ َيكُونُ ُحطَاماً َوِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َشدِيٌد َوَمْغِفَرةٌ مِّ
  }إِالَّ َمتَاُع الُْغُرورِ 

  
  .}...َوِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َشدِيٌد َوَمْغِفَرةٌ مَِّن اللَِّه َورِْضَوانٌ{: وقوله

زلة واحدة؛ ذكر ما ىف الدنيا، وأنه على ما وصف، وأما اآلخرة فإهنا إما عذاب، وإما جنة، والواو فيه واو مبن
  .ىف كل يتيم أو أرملة، فاملعىن واحد واهللا أعلم: ضع الصدقة ىف كل يتيم وأرملة، وإن قلت: كقولك



ْيالَ لِّكَ* لَى اللَِّه َيِسريٌ َمآ أَصَاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِفي اَألْرضِ َوالَ ِفي أَنفُِسكُْم إِالَّ ِفي ِكَتابٍ مِّن قَْبلِ أَن نَّبَْرأََهآ إِنَّ ذَِلَك َع{ 
  }َتأْسَْواْ َعلَى َما فَاَتكُْم َوالَ َتفَْرُحواْ بَِمآ آَتاكُْم َواللَُّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمخَْتالٍ فَخُورٍ 

  
  .}...َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيبٍَة{: وقوله

املوت } َوالَ ِفي أَنفُِسكُْم{ذهاب املال، والشدة، واجلوع، واخلوف : أى ما أصاب اآلدمى ىف األرض من مصيبة مثل
خنلقها، : ىف العلم األول، ِمْن قَْبلِ أَنْ َنبْرأَ تلك النفس أى: يعىن} إِالَّ ِفي ِكتَابٍ{ىف الولد، وغري الولد، واألمراض 
هذا : اخللق على اهللا يسري، مث أّدب عباده، فقال] ا[/إن حفظ ذلك من مجيع : إن ذلك على اهللا يسري، مث يقول

مبا أتاكم بغري مد جيعل الفعل : ، ومن قرأ}...َوالَ َتفَْرُحواْ بَِمآ آَتاكُْم{: ال حتزنوا: أى. }لَى َما فَاَتكُْملِّكَْيالَ تَأَْسْواْ َع{
  .ـ ملا

  
  )احلديد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }الْغَنِيُّ الَْحمِيُد  الَِّذيَن َيْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ َوَمن َيتََولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو{ 
  

  .}...الَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ{: وقوله
  .هذه اليهود خبلت حسدا أن ُتظهِر صفة النىب صلى اهللا عليه وسلم حسداً لإلسالم؛ ألنه ُيذهب ملكهم

  .}...َوَمن َيتََولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد{: وقوله
  .وىف قراءة أهل املدينة بغري ـ هو ـ دليل على ذلك

  
أَنَزلَْنا الَْحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشدِيدٌ لَقَدْ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيِّنَاِت وَأَنزَلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقْسِط َو{ 

  }َم اللَُّه َمن َينصُُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيزٌ َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوِلَيْعلَ

  .}...وَأَنَزلَْنا الَْحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشدِيٌد{: وقوله
  .السِّندان: القالة: قال الفراء. القالة والكلَْبتني واِملطرقة: ذكر أن اهللا عز وجل أنز ل

  .}...ِفيِه بَأٌْس َشدِيٌد{: وقوله
  .السكني، والفأس، واملز وما أشبه ذلك: السالح للقتال، ومنافع للناس مثل: يريد
  
  }ِثٌري مِّنُْهْم فَاِسقُونَ َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُنوحاً َوإِْبَراهِيَم َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتهَِما النُُّبوَّةَ وَالِْكَتاَب فَِمنُْهْم مُّْهَتٍد َوكَ{ 
  

  .}...النُّبُوَّةَ{: وقوله
النِّبيّية بباءين واهلمزة ىف كتابه تثبت باأللف ىف كل نوع، فلو كانت مهزة ألثَبتت : وىف مصحف عبداهللا بالياء بياءين

باأللف، ولو كانت الفعولة لكانت بالواو، وال ختلو أن تكون مصدر النبأ أو النبّيية مصدرا فنسبت إىل النىب صلى 
  .اهللا عليه وسلم
فعل ذلك ىف وليديته : ل ذلك ىف غُلوميته، وىف غلومته، وىف غالميته، ومسع الكسائى العرب تقولفَع: والعرب تقول



الفُعولة، والفُعولية، وأن جتعله منسوباً : مولود، فما جاءك من مصدر السم موضوع، فلك فيه: وهو ليد أى: يريد
  .ية، فقس على هذاعبد بني العبودية، والعبودة والعبد: على صورة االسم، من ذلك أن تقول

  
  )احلديد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
 نُوراً تَْمُشونَ بِِه َوَيْغِفرْ لَكُْم ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَّقُواْ اللََّه َوآِمُنواْ بَِرسُوِلِه يُْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ ِمن رَّْحَمِتِه َوَيجَْعل لَّكُْم{ 

  }َواللَُّه غَفُوٌر رَِّحيمٌ 
  

  .}...يُْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ ِمن رَّْحَمِتِه{: وقوله
حيصنكم الكِفل من عذاب : احلظ، وهو ىف األصل ما يكتفل به الراكب فيحبسه وحيفظه عن السقوط، يقول: الكفل

  .اهللا، كما حيّصن هذا الراكب الكفلُ من السقوط

لَى َشْيٍء مِّن فَْضلِ اللَِّه َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمن َيَشآُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ لِّئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الِْكَتابِ أَالَّ يَقِْدُرونَ َع{ 
  }الَْعظِيمِ 

  
  .}...لِّئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الِْكتَابِ{: وقوله

دخل ىف آخره جحد، أو لكى يعلم أهل الكَتاب أال يقدرون، والعرب جتعل ال صلة ىف كل كالم : وىف قراءة عبداهللا
وأما اجلحد السابق الذى مل يصرح . ىف أوله صلة) ال(ىف جحد غري مصرح، فهذا مما دخل آخره اجلحد، فجعلت 

  .}ما َمَنعَك أالّ تسُجَد{: به فقوله عز وجل
  .}وَما ُيْشِعرُكُْم أَنَّها إِذَا جاَءتْ ال ُيؤِمُنون{: وقوله
  .}لَكْناَها أّنُهم ال يَْرجُِعونَوَحَراٌم َعلى قَْريٍة أْه{: وقوله

  .بعده صلة معناها السقوط من الكالم) ال(فلذلك جعلت ) وما يشعركم: (وىف احلرام معىن اجلحد واملنع، وىف قوله
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )اجملادلة ( سورة 

  
  }إِلَى اللَِّه وَاللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَركُمآ إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجاِدلَُك ِفي زَْوجَِها َوَتشَْتِكي { 
  

  .}...قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجاِدلَُك ِفي زَْوجِهَا{: قوله عز وجل
ذا إن مل أفعل ك] ب[/خولة بنت ثعلبة، وزوجها أوس بن الصامت األنصارى، قال هلا : نزلت ىف امرأة يقال هلا

إن : وكذا قبل أن خترجى من البيت فأنت علّى كظهر أمى، فأتت خولة رسول اهللا صلى اهللا عليه تشكو، فقالت
: أوس بن الصامت تزوجىن شابة غنية، مث قال ىل كذا وكذا وقد ندم، فهل من عذر؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه



قد : (، وهى ىف قراءة عبداهللا}قَْد َسِمَع اللَُّه{: جلما عندى ىف أمرك شىء، وأنزل اهللا اآليات فيها، فقال عز و
حىت ذكر الكفّارة ىف " قول الىت حتاورك ىف زوجها: "، وىف قراءة عبداهللا"واهللا قد يسمع حتاوركما"، )يسمع اهللا

  .الظهار، فصارت عامة

نْ أُمََّهاُتُهْم إِالَّ الالَِّئي َولَْدَنُهْم َوإِنَُّهْم لََيقُولُونَ ُمنكَراً مَِّن الْقَْولِ الَِّذيَن يُظَاِهُرونَ ِمنكُْم مِّن نِّسَآئِهِْم مَّا ُهنَّ أُمََّهاِتهِْم إِ{ 
  }َوُزوراً َوإِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر 

  
  .}...الَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ{: وقوله

فشدد، " يظَّهَُّرون" ن ونافع، وقرأها بعض أهل احلجاز كذلك، وقرأها احلس)يظّاهرون(قرأها حيىي واألعمش ومحزة 
يرفعان الياَء، ويثبتان األلف، وال يشددان، ) ُيظاِهرون(وال جيعل فيها ألفا، وقرأها عاصم وأبو عبد الرمحن السلمى 

  .يتظاهرون من نسائهم قوة لقراءة أصحاب عبداهللا: وهى ىف قراءة أّىب) يظاهرون: (وال جيوز فيه التشديد إذا قلت
  .}...نَّ أُمَّهَاِتهِْممَّا ُه{: وقوله

إمنا كانت ىف كالم } َما هذا َبشراً{: األمهات ىف موضع نصب ملا ألقيت منها الباء نصبَت، كما قال ىف سورة يوسف
، "ما هن بأمهاهتم"ما هذا ببشر؛ فلما ألقيت الباء ترك فيها أثر سقوط الباء وهى ىف قراءة عبد اهللا : أهل احلجاز

  ".ما هن أمهاهتم"، "ما هذا بشر"باء رفعوا، فقالوا وأهل جند إذا ألقوا ال
  :أنشدىن بعض العرب

  وناقةُ عمرو ما ُيحلّ هلا رحل* رِكاُب ُحسَيلٍ آخَر الصيِف ُبدَّن 
  وما أنت فرع يا حسيل وال أصل* ويزعم حسل أنه فرع قومه 

  
لُواْ فََتْحرِيرُ َرقََبٍة مِّن قَْبلِ أَن َيَتمَآسَّا ذَِلكُمْ ُتوَعظُونَ بِِه َواللَُّه بَِما َوالَِّذيَن يُظَاِهُرونَ ِمن نَِّسآئِهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَا{ 

  }َتْعَملُونَ َخبٌِري 
  

  .}...ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُواْ{: وقوله
: ىف العربية أن تقوليرجعون عما قالوا، وقد جيوز : يريد. مث يعودون إىل ما قالوا، وفيما قالوا: يصلح فيها ىف العربية

حلف ان : إن نقض ما فعل، وهو كما تقول: إن عاد ملا فعل: إن عاد ملا فعل، يريد إن فعله مرة أخرى، وجيوز
  .حلف ال يضربك وحلف ليضربنك: يضربك فيكون معناه

  
  )اجملادلة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

كُبُِتواْ كََما كُبِتَ الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم َوقَْد أَنَزلَْنآ آيَاٍت َبيِّنَاٍت َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب مُّهٌِني  إِنَّ الَِّذيَن ُيَحآدُّونَ اللََّه َوَرسُولَُه{ 
{  

  .}...كُبِتُواْ{: وقوله
  .من قاتل األنبياء من قبلهم: يريد} كََما كُبَِت الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم{غيظوا وأحزِنُوا يوم اخلندق 

  



  
َوالَ َخْمَسٍة إِالَّ ُهَو  رَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َما َيكُونُ ِمن نَّجَْوى ثَالَثٍَة إِالَّ ُهَو رَابِعُُهْمأَلَْم َت{ 

بِّئُُهم بَِما َعِملُواْ َيْوَم الْقَِياَمِة إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيءٍ َساِدُسُهْم َوالَ أَدَْنى ِمن ذَِلَك َوالَ أَكْثَرَ إِالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما كَانُواْ ثُمَّ ُيَن
  }َعِليٌم 

  
  .}...َما َيكُونُ ِمن نَّجَْوى{: وقوله

  .النجوى: ما تكون؛ لتأنيث: القراء على الياءِ ىف بكون، وقرأها بعضهم
  .}...ثَالَثٍَة{: وقوله

ئت أضفت النجوى إليها، ولو نصبت على أهنا لكان ـ كان إن شئت خفضتها على أهنا من نعت النجوى، وإن ش
  .صوابا
  .}...َوالَ َخْمَسٍة إِالَّ ُهَو َساِدُسُهْم{: وقوله

  .ألن املعىن غري مضمور له، فكفى ذكر بعض العدد من بعض" وال أربعة إالَّ هو خامسُهم: "وهى ىف قراءة عبداهللا
  .}...ثََرَوالَ أَدَْنى ِمن ذَِلَك َوالَ أَكْ{: وقوله
ما لكُم من إِله {: الثالثة، واخلمسة، ولو رفعه رافع كان صواباً، كما قيل: خفض التباعه. أدىن، وأكثر: موضع
  .ما لكُم إله غريه: ، كأنه قال}غُريه

بِاإلِثْمِ َوالُْعْدَواِن َومَْعِصَيِت الرَُّسولِ وَإِذَا أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن ُنهُواْ َعنِ النَّْجَوى ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما ُنهُواْ َعْنُه َوَيَتنَاَجْونَ { 
َحسُْبُهْم َجَهنَّمُ َيْصلَوَْنَها فَبِئْسَ َجآُءوَك َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيَحيِّكَ بِِه اللَُّه َوَيقُولُونَ ِفي أَنفُسِهِْم لَْوالَ ُيَعذُِّبَنا اللَُّه بَِما َنقُولُ 

 وَالتَّقَْوى يَن آَمُنواْ إِذَا َتَناَجْيُتْم فَالَ َتَتنَاجَْواْ بِاِإلثْمِ َوالُْعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَّسُولِ َوتََناجَْواْ بِالْبِرِّياأَيَُّها الَِّذ* الَْمِصريُ 
واْ َولَْيسَ بَِضآرِِّهْم َشيْئاً إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه إِنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن ِلَيْحُزنَ الَِّذيَن آَمُن* َواتَّقُواْ اللََّه الَِّذي إِلَْيهِ ُتْحَشُرونَ 
  }َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

  
  .}...أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن ُنُهواْ َعنِ النَّْجَوى{: وقوله] ا[/

يا رسول اهللا صلى اهللا عليه نزلت ىف اليهود واملنافقني، وكانوا إذا قاعدوا مسلماً قد غزا له قريب ىف بعض سرا
تناجى االثنان من اليهود واملنافقني مبا يوقع ىف قلب املسلم أن صاحبه قد قتل، أو أصيب، فيحزن لذلك، فنهوا عن 

  .النجوى
  }...إِنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن ِلَيْحُزنَ الَِّذيَن آَمُنواْ َولَْيسَ بَِضآرِِّهْم{: وقد قال اهللا

  .}...وََيَتنَاَجْونَ بِاإلِثْمِ َوالُْعْدَواِن{: وقوله
  .إذا اْنتَجْيُتْم فال َتنَْتُجوا: وينتجون، وىف قراءة عبداهللا: قراءة العوام باأللف، وقرأها حيىي بن وثاب

  .}...وَإِذَا َجآُءوَك َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيَحيَِّك بِهِ اللَُّه{: وقوله
لو كان حممد نبياً : وعليكم، فيقولون: فيقول هلم: السام عليك: عليه، فيقولون كانت اليهود تأتى النىب صلى اهللا

  .هالَّ: أى: }لَْوالَ يَُعذِّبَُنا اللَُّه بَِما َنقُولُ{: املوت، فذلك قوله: الستجيب له فينا؛ ألنّ السام



  )اجملادلة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
 ا قِيلَ لَكُْم تَفَسَّحُواْ ِفي الَْمجَاِلسِ فَافَْسُحواْ َيفَْسحِ اللَُّه لَكُْم َوإِذَا ِقيلَ انُشزُواْ فَانُشُزواْ َيْرفَعِياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِذَ{ 

  }اللَُّه الَِّذيَن آَمنُواْ ِمنكُْم َوالَِّذيَن أُوُتواْ الِْعلَْم َدَرجَاٍت وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 
  

  .}...ِقيلَ لَكُْم َتفَسَّحُواْ إِذَا{: وقوله
ىف اجملاِلس، وتفاسحوا، وتفسَّحوا متقاربان : تفاسحوا، وقرأ أبو عبدالرمحن: تفَسَّحُوا، وقرأ احلسن: قرأها الناس

  .تظاهرون، وتظَّهرون، وتعاهدته وتعهَّدته، راءيت ورأّيت، وال ُتصاعر َوال ُتصعِّر: مثل
  .}...فَانُشزُواْوَإِذَا ِقيلَ انُشُزواْ {: وقوله

  .يَْعِكفُونَ وَيْعكُفُون، ويعرِشون، ويعُرشون: قرأ الناس بكسر الشني، وأهل احلجاز يرفعوهنا، ومها لغتان كقولك
  
َوأَطَْهُر فَإِن لَّْم َتجِدُواْ فَإِنَّ ْم ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِذَا َناجَْيُتُم الرَُّسولَ فَقَدِّمُواْ َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَةً ذَِلَك َخْيٌر لَّكُ{ 

يُمواْ الصَّالَةَ أَأَْشفَقُْتمْ أَن ُتقَدِّمُواْ َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَاٍت فَإِذْ لَْم َتفَْعلُواْ َوَتابَ اللَُّه َعلَْيكُْم فَأَِق* اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم 
  }ُسولَُه وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ َوآُتواْ الزَّكَاةَ َوأَِطيعُواْ اللََّه َوَر

  
  .}...ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ فَقَدُِّمواْ َبْيَن َيَديْ َنجَْواكُمْ َصَدقَةً{: وقوله

لك عليهم، وقلَّ كانوا قد أُمروا أن يتصدقوا قبل أن يكلموا رسول اهللا صلى اهللا عليه ـ بالدرهم وحنوه، فثقُل ذ
أخبلتم أن تتصدقوا، فإن فعلتم : أى} ...أَأْشفَقُْتْم{: كالمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه خبالً بالصدقة، فقال اهللا
  .فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فَنسخت الزكاة ذلك الدرهم

  }ا ُهم مِّنكُْم َوالَ ِمنُْهْم وََيْحِلفُونَ َعلَى الْكَِذبِ وَُهْم َيْعلَُمونَ أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن تََولَّْواْ قَْوماً غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِم مَّ{ 
  

  .}...أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن َتَولَّْواْ قَْوماً{: وقوله
  .على دين املنافقني؛ هم يهود" وال منهم" من املسلمني، " ما هم منكم"نزلت ىف املنافقني كانوا يوالون اليهود 

  
  )اجملادلة ( الواردة يف آيات سورة  املعاين

  
  }ِن ُهُم اخلَاِسُرونَ اْسَتحَْوذَ َعلَْيهُِم الشَّْيطَانُ فَأَنَساُهْم ِذكَْر اللَِّه أُْولَاِئكَ ِحْزبُ الشَّْيطَاِن أَالَ إِنَّ حِْزَب الشَّيْطَا{ 
  

  .}...اسَْتْحَوذَ َعلَْيهِمُ الشَّْيطَانُ{: وقوله
  .غلب عليهم

  
  }اللَُّه َألغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلي إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز  كََتَب{ 
  



  .}...كََتبَ اللَُّه َألغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلي{: وقوله
جيرى جمرى القول، تدخل فيه أن، وتستقبل جبواب اليمني؛ ألنك جتد الكتاب قوال ىف املعىن كُىن عنه : الكتاب

  .بالزعم، والنداء، والصياح، وشبهه: ولبالكتابِ، كما يكّنى عن الق
  
آَءُهْم أَْو أَبَْنآَءُهْم أَْو إِْخوَانَُهْم الَّ َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ ُيَوآدُّونَ َمْن َحآدَّ اللََّه َوَرسُولَُه َولَْو كَاُنواْ آَب{ 

وبِهِمُ اِإلَميانَ وَأَيَّدَُهْم بِرُوحٍ مِّْنُه َوُيْدِخلُُهْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اَألنَْهاُر َخاِلِدينَ أَْو َعِشَريتَُهْم أُْولَاِئَك كََتَب ِفي قُلُ
  }ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنُه أُْولَاِئَك حِْزُب اللَِّه أَالَ إِنَّ ِحْزبَ اللَِّه ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

  
  .}...الَّ َتجُِد قَْوماً ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه{: وقوله] ب[/

أن النىب صلى اهللا عليه يريد أن يغزوكم فاستعدوا ملّا : نزلت ىف حاطب بن أىب بلتعة، وذلك أنه كتب إىل أهل مكة
ا فعلت؟ ما دعاك إىل م: أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه افتتاح مكة، فأَتى النىبَّ صلى اهللا عليه بذلك الوحى، فقال له

  .أحببت أن أتقرب إىل أهل مكة ملكان عياىل فيهم، ومل يكن عن عياىل ذابُّ هناك، فأنزل اهللا هذه اآلية: قال
  كُِتَب: كََتَب ِفى قُلُوبِهِم، وقَرأ بعضهم: اجلماعة من أهل الكوفة والبصرة واحلجاز على

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )احلشر ( سورة 

  
نَُّهْم مَّانَِعتُُهمْ َرجَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمن ِدَيارِِهْم ألَوَّلِ الَْحْشرِ َما ظََننُتْم أَن َيخُْرُجواْ وَظَنُّواْ أَُهَو الَِّذي أَْخ{ 

بَ ُيْخرُِبونَ ُبُيوتَُهْم بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدي ُحصُوُنُهم مَِّن اللَِّه فَأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَمْ َيْحَتِسبُواْ َوقَذََف ِفي قُلُوبِهِمُ الرُّْع
  }الُْمْؤِمنَِني فَاْعَتبِرُواْ ياأُوِْلي اَألْبَصارِ 

  
  .}...ُهوَ الَِّذي أَْخَرجَ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمن ِدَيارِِهْم{: قوله عز وجل

هللا عليه َعلَى أال يكونوا مع، وال عليه، فلما ُنكب املسلمون كانوا قد عاقدوا رسول اهللا صلى ا: هؤالء بنو النضري
يوم أُحد غدروا، وركب ُحّيى بن أخطب إىل أىب سفيان وَأصحابِه من أهل مكة، فتعاقدوا على النىب صلى اهللا عليه، 

يهم النىب أُمرت بقتل حىي، فانتدب له طائفة من املسلمني فقتلوه، وغدا عل: وأتاه الوحى بذلك، فقال للمسلمني
صلى اهللا عليه، فتحصنوا ىف دورهم، وجعلوا ينقبون الدار إىل الىت هى أحصن منها، ويرمون النىب صلى اهللا عليه 

]: عز َوجل[باحلجارة الىت خيرجون منها، وجعل املسلمون يهدمون دورهم ليتسع موضع القتال، فذلك قوله 
إِال عبدالرمحن السلمى، فإنه قرأ ) ُيخْرِبون(واجتمع القراء على } الُْمْؤِمنَِنيُيخْرُِبونَ ُبيُوَتُهمْ بِأَْيدِيهِْم وَأَْيِدي {
ـ بالتخفيف: ، كأنَّ خيّربون)خيّربون( خيرجون منها يتركوهنا، أال ترى أهنم كانوا ينقبون الدار : يهّدمون، وُيْخرِبون 

التهدمي الذى كان املسلمون يفعلونه، وكل  ذهبوا إىل) خيّربون(والذين قالوا ) ُيْخرِبون: (فيعطلوهنا؟ فهذا معىن
  .واالجتماع من قراءة القراء أحب إىلّ. صواب



  :}...فَاْعَتبِرُواْ ياأُوِْلي اَألْبَصارِ{: وقوله تبارك وتعاىل[
  ].يا من عاين ذلك بعينه: يا أوىل األبصار: يا أوىل العقول، ويقال

  .}...ألَوَّلِ الَْحْشرِ {: وقوله
  .لى عن جزيرة العرب، وهى احلجازأول من أج] هم[

  
  }َما قَطَْعُتْم مِّن لِّيَنٍة أَْو َتَركُْتُموَها قَآِئَمةً َعلَى أُُصوِلَها فَبِإِذِْن اللَِّه َولُِيْخزَِي الْفَاِسِقنيَ { 
  

  .}...َما قَطَْعُتْم مِّن لِّينٍَة{: وقوله
أمر النىب صلى اهللا عليه بقطع النخل : ن ابن عباس قالحدثىن ِحبَّان عن الكلىب عن أىب صاحل ع: حدثنا الفراء قال

  .فكل شىء من النخل سوى العجوة، هو اللني: قال ابن عباس. يوم بىن النضري إالّ العجوة: كله ذلك اليوم، يعىن

: ، يقول"ن اهللاما قطعتم من ِليَنٍة وال تركتم قُوَّماً على أصوله إال بإذ: "لِينة، وىف قراءة عبداهللا: واحدته: قال الفراء
  .إال بأمر اهللا

  .}...أُصوله{: وقوله
  .أُصُوهلا ـ ذهب إىل تأنيث النخل؛ ألنه يذكر ويؤنث: ذهب إىل اجلمع ىف اللني كله، ومن قال

  
َه ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه َعلَى َمن َيَشآءُ َوَمآ أَفَآَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه مِْنُهْم فََمآ أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوالَ رِكَابٍ َولَاِكنَّ اللَّ{ 

  }َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
  

  .}...فََمآ أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوالَ رِكَابٍ{: وقوله
ا خذ صفَّيك من هذه، وأفردن: كان النىب صلى اهللا عليه قد أحرز غنيمة بىن النَِّضري وقُريظة وفََدك، فقال له الرؤساء

إن هذه قًُرى مل يقاتلوا عليها خبيل، ومل يسريوا إليها على اإلبل؛ إمنا مشيتم إليها على : بالربع، فجاء التفسري
أرجلكم، وكان بينها وبني املدينة ميالن، فجعلها النىب صلى اهللا عليه لقوم من املهاجرين، كانوا حمتاجني وشهدوا 

  .بدراً
  

  )شر احل( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ِكنيِ وَاْبنِ السَّبِيلِ كَْي الَ مَّآ أَفَآَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ وَِلِذي الْقُْرَبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَسا{ 

َهاكُْم َعْنُه فَانَتهُواْ وَاتَّقُواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ َيكُونَ دُولَةً َبْيَن اَألغْنَِيآِء ِمنكُْم َوَمآ آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َن
{  

  .}...مَّآ أَفَآَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى{: مث قال
  .هذه الثالث، فهو هللا وللرسول خالص

  .}...وَِلِذي الْقُْرَبى{: مث قال

  



} وَالَْمَساكِنيِ{يتامى املسلمني عامة، وفيها يتامى بىن عبداملطلب . }الَْيَتاَمىَو{لقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .مساكني املسلمني ليس فيها مساكني بىن عبداملطلب

ـ الرؤساء ـ ُيعمل به كما كان يعمل ىف اجلاهلية، ونزل ىف : مث قال كَْى ال َيكُونَ ذلك الفَىء ُدولة بني األغنياء 
قرأها الناس برفع الدال إال : والدُّولة. فرُضوا} ...كُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَتهُواْوََمآ آَتا{: الرؤساء

بالفتح، وليس هذا للدَّولة مبوضع إمنا الدُّولة ىف اجليشني َيهزم هذا هذا، مث : دَولة: السُّلَمىّ ـ فيما أعلم ـ فإنه قرأ
ت الدولة على هؤالء، كأهنا املرة، وَالدُّولة ىف اِمللْك والسنن الىت تغيَّر وتبّدل على قد رجع: ُيهَزم اهلازم، فتقول
  .الدهر، فتلك الدُّولة
  .تكون: يكون، وبعضهم: ، وأكثرهم نصبها وبعضهم)دولةٌ: (وقد قرأ بعض العرب

  
َهاَجَر إِلَْيهِْم َوالَ َيجُِدونَ ِفي ُصُدورِِهْم حَاَجةً مِّمَّآ أُوُتواْ  َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر وَاِإلَميانَ ِمن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن{ 

  }َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَنفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ َوَمن ُيوَق ُشحَّ نَفِْسِه فَأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 
  

  .}...ِمن قَْبِلهِْم وَالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواِإلَميانَ{: وقوله
األنصار، حيبون من هاجر إليهم ملا أُعطىَ املهاجرون ما قسم هلم النىب صلى اهللا عليه من ىفء بىن النضري مل يأمن : يعىن

إن شئتم قسمتم هلم من دوركم : فقال النىب صلى اهللا عليه لألنصار. على غريهم أن حيسدهم إذا مل يقسْم هلم
ال، بل : قسمت هلم، وإما أن يكون هلم الِقسم، ولكم دياركم وأموالكم، فقالوا وأموالكم، وقسمت لكم كما

: تقسم هلم من ديارنا وأموالنا وال نشاركهم ىف القَسم، فأنزل اهللا جل وعز هذه اآليات ثناء على األنصار، فقال
  .اآلية} ...ُدورِِهْمَوالَ َيجُِدونَ ِفي ُص{: يعىن املهاجرين} ...ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجرَ إِلَْيهِْم{

َتجَْعلْ ِفي قُلُوبَِنا ِغالًّ لِّلَِّذينَ َوالَِّذيَن َجآُءوا ِمن َبْعدِِهْم َيقُولُونَ رَبََّنا اغِْفْر لََنا َوِإلخَْوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِاِإلَمياِن َوالَ { 
  }آَمُنواْ رَبََّنآ إِنَّكَ َرُءوٌف رَِّحيٌم 

  
يقولون ربَّنا اغِفْر لنا وإلخواننا الذين تبوءوا : يعىن املهاجرين} ...وَالَِّذيَن َجآءُوا ِمن َبْعِدِهْم{وىف قراءة عبداهللا 

  .اإلميان من قبل، وألّف بني قلوبنا، وال جتعل فيها غََمرا للذين آمنوا
  

  )احلشر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
الَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميعاً إِالَّ ِفي قًُرى مَُّحصََّنٍة أَوْ * مَِّن اللَِّه ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيفْقَُهونَ ألَنُتْم أََشدُّ َرْهَبةً ِفي ُصُدورِِهْم { 

  }نَ ْعِقلُوِمن َوَرآِء ُجُدرٍ بَأْسُُهْم َبْينَُهْم َشدِيٌد َتْحسَُبُهْم َجِميعاً َوقُلُوُبُهْم شَتَّى ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َي
  

  .}...َألنُتْم أََشدُّ َرْهَبةً ِفي ُصدُورِِهْم{: وقوله
من عذاب اهللا عندهم، وذلك أن بىن النضري ] يعىن بىن النضري[أنتم يا معشر املسلمني أهيب ىف صدورهم : يقول

ضري جيمعاً، بىن الن: يعىن} َتْحَسبُُهْم{: كانوا ذوى بأس، فقذف اهللا ىف قلوهبم الرعب من املسلمني، ونزل ىف ذلك



  .أشد اختالفاً: وقلوهبم أشت، أى: وقلوهبم خمتلفة، وهى ىف قراءة عبداهللا
  .}...أَْو ِمن َوَرآِء ُجُدرٍ{: وقوله

  .جدر على اجلمع: جدار، وسائر القراء: قرأ ابن عباس
  
  }اِلِمَني فَكَانَ َعاِقَبَتُهَمآ أَنَُّهَما ِفي النَّارِ خَاِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك َجَزآُء الظَّ{ 
  

  .}...فَكَانَ َعاِقبََتُهَمآ أَنَُّهَما ِفي النَّارِ َخاِلِديَن{: وقوله

نصب، وال أشتهى } َخاِلِديَن ِفيهَا{قراءتنا ] ب[/فكان عاقبتُهما أهنما خالدان ىف النار، وىف : وهى ىف قراءة عبداهللا
واملعىن للخلود، فإذا رأيت الفعل بني صفتني قد الرفع، وإن كان جيوز؛ وذلك أن الصفة قد عادت على النار مرتني، 

مررت برجل على بابه : عادت إحدامها على موضع األخرى نصبت الفعل، فهذا من ذلك، ومثله ىف الكالم قولك
  :متحمال به، ومثله قول الشاعر

  َشرِقاً به اللباُت والنحُْر* والزعفرانُ على ترائبُها 
جاز الرفع : دت الصفة بامسها الذى وقعت عليه أوال، فإذا اختلفت الصفتانألن الترائب هى اللبات ها هنا، فعا

الىت ) لفى(الىت ىف الدار خمالفة ) ىف(أال ترى أن . عبداهللا ىف الدار راغٌب فيك: من ذلك قولك. والنصب على حسن
: وىل، إالّ أنك تقولتكون ىف الرغبة؛ واحلجة ما يعرف به النصب من الرفع، أال ترى الصفة اآلخرة تتقدم قبل األ

هذا رجل : وأنت تقول. هذا أخوك قابضاً عليه ىف يده درهم مل جيز: هذا أخوك ىف يده درهم قابضا عليه، فلو قلت
هذا رجل قائم إىل زيد ىف يده درهم، فهذا يدل على املنصوب إذا : أال ترى أنك تقول. ىف يده درهم قائمٌ إىل زيد

  .لرفع إذا سهل تقدمي اآلخرامتنع تقدمي اآلخر، ويدل على ا
  
  }الَ َيْسَتوِي أَْصحَاُب النَّارِ وَأَْصحَاُب الَْجنَّةِ أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهُم الْفَآِئُزونَ { 
  

  .}...الَ َيْستَوِي أَْصَحاُب النَّارِ وَأَْصَحاُب الَْجنَِّة{: وقوله
وأنشد ىف . الكالم جحد، ووصل بال من آخره وال أصحاب النار، وال صلةٌ إذا كان ىف أول: وىف قراءة عبداهللا
  .بعض بىن كالب

  وال بينها أخرى اللياىل الغوابر* إرادة أالّ جيمع اهللا بيننا 
  .إرادة أال جيمع اهللا بيننا وبينها، فوصل بال: معناه

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )املمتحنة ( سورة 

َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَوِْلَيآَء ُتلْقُونَ إِلَْيهِمْ بِالَْموَدَِّة َوقَْد كَفَُرواْ بَِما َجآَءكُْم مَِّن الَْحقِّ  ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ{ 
اِتي ُتِسرُّونَ إِلَيْهِمْ آَء مَْرَضُيْخرُِجونَ الرَُّسولَ وَإِيَّاكُْم أَن ُتْؤِمنُواْ بِاللَِّه رَبِّكُْم إِن كُنُتْم خََرجُْتْم جِهَاداً ِفي َسبِيِلي وَاْبِتَغ



  } بِالَْمَودَِّة َوأََناْ أَْعلَُم بَِمآ أَْخفَيُْتْم َوَمآ أَْعلَنُتْم َوَمن َيفَْعلُْه ِمنكُْم فَقَْد َضلَّ َسَوآَء السَّبِيلِ
  

  .}...ُتلْقُونَ إِلَْيهِمْ بِالَْموَدَِّة{: قوله عز وجل
أظن أنك قائم، وأظن بأنك قائم، وأريد بأن تذهب، : نزلة قولكاملودة، وسقوطها سواء، هذا مب: دخول الباء ىف
  :وقد قال اهللا جلَّ وعز. وأريد بأن تقوم

  .ومن يرد فيه إحلادا: فأدخل الباء، واملعىن} وَمْن ُيرِْد فيه بِإِلْحاٍد بِظُلْمٍ{
  :أنشدىن أبو اجلراح

  يُمشحيٌح لُه عند اإلزاِء هن* فلّما رجْت بالشُّرب هزَّهلا العصا 
ونزلت هذه السورة ىف حاطب بن أىب بلتعة، ملا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه أن . فلما رجت أن تشرب: معناه

يغزو أهل مكة، قدمت عليه امرأة من مواىل بىن املطلب، فوصلها املسلمون، فلما أرادت الرجوع أتاها حاطب بن 
على أن تبلغى أهل مكة كتابا، فكتب معها، ومضت تريد إىن معطيك عشرة دنانري، وكاسيك بردا : أىب بلتعة، فقال

إن دفََعتْ إليكما الكتاب : مكة، فنزل جربيل على النىب صلى اهللا عليهما باخلرب، فأرسل عليا والزبري ىف إثرها، فقال
فاَخذَت : تنحيا عىن، فإىن أعلم أنكما لن تصدقاىن حىت تفتشاىن، قال: عنقها فلحقاها، فقالت] ا] [/وإال فاضربا[

ماذا صنعنا؟ : الكتاب، فجعلته بني قرنني من قروهنا، ففتشاها، فلم يريا شيئا، فانصرفا راجعني، فقال على للزبري
لتخرِجِنَّ كتابك أو لنضربن عنقك، فلما رأت اجلد : خيربنا رسول اهللا أن معها كتابا ونصدقها؟ فكّرا عليها، فقاال

  .أخرجت الكتاب

  :أىب بلتعة إىل أهل مكة من حاطب بن: وكان فيه
أما بعد، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه يريد أن يغزوكم، فخذوا حذركم مع أشياء كتب هبا، فدعا رسول اهللا صلى 

إال وله مبكة من يذب ] أحد[محلىن على ذلك أن أهلى مبكة وليس من أصحابك : اهللا عليه حباطب، فأقّر له، وقال
هم ليحفظوىن ىف عياىل، ولقد علمت أن لن ينفعهم كتاىب، وأن اهللا بالغ فيهم أمره، عن أهله، فأحببت أن أتقّرب إلي

وما يدريك لعل اهللا قد نظر : فسكت النىب صلى اهللا عليه، مث قال: دعىن فأضرب عنقه، قال: فقال عمر بن اخلطاب
  .اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: إىل أهل بدر فقال

  .إسنادهحدثىن هبذا حِبان ب: قال الفراء
  .التتخذّنه رجال تلقى إليه كلّ ما عندك: ِمن صلة األولياء، كقولك. }...ُتلْقُونَ إِلَيْهِْم بِالَْمَودَِّة{: وقوله
إِن كُنُتمْ َخَرْجُتمْ {: إِن آمنتم وإلن آمنتم، مث قال عز وجل. }...ُيخْرُِجونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن ُتْؤِمنُواْ{: وقوله

  .فال تتخذوهنم أولياء} ...ي َسبِيِليجَِهاداً ِف
  
  } لَن َتنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم َوالَ أَْوالَُدكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ َيفِْصلُ َبيَْنكُْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري{ 
  

وكذلك يقرأ أبو زكريا، وقرأها : قال يُفصِّل بينكم،: قرأها حيىي بن وثاب. }...َيْوَم الِْقَياَمةِ َيفِْصلُ َبيَْنكُْم{: وقوله
  .يُفَْصل: عاصم واحلسن َيفْصل، وقرأها أهل املدينة



ْم َوِممَّا تَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَّهِ قَْد كَاَنتْ لَكُْم أُسَْوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِبَْراهِيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِذْ قَالُواْ ِلقَْومِهِْم إِنَّا ُبَرءآؤاْ مِّْنكُ{ 
قَْولَ إِْبَراِهيَم َألبِيِه َألْسَتْغِفَرنَّ لَكَ ْرَنا بِكُْم وََبَدا َبْينََنا َوَبيَْنكُُم الَْعَداَوةُ وَالْبَْغَضآُء أََبداً حَتَّى ُتْؤِمنُواْ بِاللَِّه َوْحَدُه إِالَّ كَفَ

  }لَْيكَ أَنَْبَنا وَإِلَْيَك الَْمِصريُ َوَمآ أَْمِلُك لََك ِمَن اللَِّه ِمن َشْيٍء رَّبََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا وَإِ
  

ىف فعل إبراهيم، والذين معه إذا : يقول. ىف إبراهيم" فيهم"يعىن حاطبا، . }...قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ{: وقوله
الَّ قَْولَ إِ{: أال تأسيت يا حاطب بإبراهيم؛ فتربأ من أهلك كما برىء إبراهيم؟ مث قال: يقول. تربوءا من قومهم

  .ألستغفرن؛ فإِنه ليس لكم فيه أسوة: قد كانت لكم أسوة ىف أفاعيلهم إالّ ىف قول إبراهيم: أى} إِبَْراهِيَم َألبِيِه
مّدة، : وقال الفراء. بَُراء: إن تركَت اهلمز من برآء أشرت إليه بصدرك، فقلت. }...إِنَّا ُبَرءآؤاْ مِّْنكُْم{: وقوله

إِنا بِراٌء منكم، فيجرى، ولو قرئت : ومن العرب من يقول]. ومل جيرها[يس يضَبط إالّ بالسمع، وإشارة إىل اهلمز، ول
  .كذلك كان وجها

إنه من قيل إبراهيم عليه السالم : فقولوا هذا القول أنتم، ويقال: أى. }...رَّبََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا َوإِلَْيَك أََنْبنَا{: وقوله
  .وقومه

  
  )املمتحنة ( ة يف آيات سورة املعاين الوارد

  
  }رَبََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ َواغِْفرْ لََنا َربََّنآ إِنََّك أَنَت الَْعزِيزُ الَْحِكيمُ { 
  

  .ال تظَهرنّ علينا الكفار فريوا أهنم على حق، وأّنا على باطل. }...َربََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً{: وقوله

  }حِيٌم َعَسى اللَُّه أَن َيْجَعلَ َبيَْنكُْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَديُْتم مِّنُْهم مََّودَّةً َواللَُّه قَِديٌر وَاللَُّه غَفُوٌر رَّ{ 
  

  .}...َعَسى اللَُّه أَن َيجَْعلَ بَْيَنكُْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَدْيُتم مِّْنُهم مََّودَّةً{: وقوله
ع عدواة بينكم إىل املودة، فتزوج النىب صلى اهللا عليه أّم حبيبة بنت أىب سفيان، فكانت عسى أن ترج: يقول

  .املصاهرة مودة
  
نَّ اللَّهَ ْم َوتُقِْسطُواْ إِلَْيهِْم إِالَّ يَْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم يُقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَمْ ُيْخرُِجوكُْم مِّن ِدَيارِكُْم أَن تََبرُّوُه{ 

رَاجِكُْم إِنََّما َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ وَأَْخَرُجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم َوظَاَهرُواْ َعلَى إِْخ* ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 
  }أَن َتَولَّوُْهْم َوَمن َيَتَولَُّهْم فَأُْولَاِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

  
  .}...َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ الَّ{: وقوله

يقاتلوه، وال خيرجوه، فأمر النىب صلى اهللا عليه بربهم، ] ب[/هؤالء خزاعة كانوا عاقدوا النىب صلى اهللا عليه أال 
  :والوفاء هلم إىل مدة أجلهم، مث قال

أن } ...ِذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ وَأَْخَرُجوكُم مِّن ِديَارِكُْم َوظَاَهُرواْ َعلَى إِْخرَاجِكُْم أَن تََولَّْوُهْمإِنََّما َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَّ{
  .تنصروهم، يعىن الباقني من أهل مكة



  
  )املمتحنة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

نَاُت ُمَهاجِرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِهِنَّ فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فَالَ ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِذَا َجآَءكُمُ الُْمْؤِم{ 
نِكُحوُهنَّ إِذَآ  َعلَْيكُْم أَن َتَتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ الَ ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َوالَ ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ َوآُتوُهم مَّآ أَنفَقُواْ َوالَ ُجنَاَح
واْ ذَِلكُْم ُحكُْم اللَِّه َيْحكُُم َبيَْنكُمْ آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ َوالَ ُتْمِسكُواْ بِِعَصمِ الْكََواِفرِ وَاسْأَلُواْ َمآ أَنفَقُْتْم َولَْيْسأَلُواْ َمآ أَنفَقُ

  }َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 
  

  .}...اُت ُمَهاجِرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّإِذَا َجآَءكُُم الُْمْؤِمَن{: وقوله
فاستحلفوهن، وذلك أن النىب صلى اهللا عليه ملا صاحل أهل مكة باحلديبية فلما ختم الكتاب خرجت إليه سَُبْيعة : يعىن

مل  ردَّها علىَّ فإِن ذلك ىف الشرط لنا عليك، َوهذه طينة الكتابة: بنت احلارث األسلمية ُمْسِلَمةً، فجاء زوجها فقال
  .}...فَالَ تَْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ الَ ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َوالَ ُهمْ َيِحلُّونَ لَُهنَّ{جتفف، فنزلت هذه اآلية 

ما أخرجِك إلينا إال احلرص على اإلسالم والرغبة فيه، وال أخرجك حدث : فاستحلفها رسول اهللا صلى اهللا عليه
َوالَ ُتْمِسكُواْ {: وأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه زوجها مهرها، ونزل التنزيل أحدثِته، وال بغض لزوجك، فحلفْت،

  .}...بِِعَصمِ الْكََوافِرِ
من كانت له امرأة مبكة أبت أن ُتسلم فقد انقطعت العصمة فيما بينها وبني زوجها، ومن خرج إىل املسلمني من 

  .وللمسلمني أن يتزوجوها بغري عدةنسائهم ُمْسلمةً، فقد انقطعت عصمتها من زوجها الكافر، 
  .}...وَاسْأَلُواْ َمآ أَنفَقُْتْم َولَْيْسأَلُواْ َمآ أَنفَقُواْ{: وقوله
اسألوا أهل مكة أن يردوا عليكم مهور النساء الالتى خيرجن إليهم منكم مرتدات، وليسألوا مهور من خرج : يقول

  .إليكم من نسائهم

  .}...َوالَ ُتْمِسكُواْ{: وقوله
  .تُمّسكوا، ومعناه متقارب: أها حيىي بن وثاب واألعمش ومحزة خمففة، وقرأها احلسنقر

  .أمسكت بك، ومسكت بك، ومتّسكت بك: والعرب تقول
  
نفَقُواْ َواتَّقُواْ اللََّه الَِّذي َمآ أََوإِن فَاَتكُْم َشْيٌء مِّْن أَْزوَاجِكُْم إِلَى الْكُفَّارِ فََعاقَْبُتْم فَآُتواْ الَِّذيَن ذََهَبْت أَْزوَاجُُهْم مِّثْلَ { 

  }أَنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ 
  

  :وهى ىف قراءة عبداهللا. أعجزكم} ...َوإِن فَاَتكُْم َشْيٌء{: وقوله
، وأحٌد يصلح ىف موضع ـ شىء، وشىء يصلح ىف موضع أحد ىف الناس، فإذا "وإن فاتكم أحد من أزواجكم"

  .ىف موضعهاكانت شىء ىف غري الناس، مل يصلح أحد 
  .}...َوإِن فَاَتكُْم{: وقوله
فغنمتم، : أعجزكم إن ذهبت امرأة فلحقت بأهل مكة كافرة، وليس بينكم وبينهم عهد فعاقبتم، يقول: يقول

  .فأعطوا زوجها مهرها من الغنيمة قبل اخلمس



ى عن مسروق أنه قرأ حدثىن قيس بن الربيع عن األعمش عن أىب الضح: حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد بن اجلهم[
تصّعر، وتصاعر ىف حروف قد : فعقّبتم مشددة، وهى كقولك: فغنمتم، وقرأها محيد األعرج: ، وفسرها"فعاقبتم"

  .فعلت، وفاعلت: أنبأتك هبا ىف تآخى
  
يْئاً َوالَ َيْسرِقَْن َوالَ َيْزنَِني َوالَ َيقُْتلَْن أَْوالََدُهنَّ ياأَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجآَءَك الُْمْؤِمَناتُ ُيبَايِْعَنَك َعلَى أَن الَّ ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َش{ 

َواْسَتغِْفْر لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُورٌ َوالَ َيأِْتنيَ بُِبهَْتاٍن َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ وَأَْرُجِلهِنَّ َوالَ يَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف فََبايِْعُهنَّ 
  } رَّحِيٌم

  
  .}...َوالَ َيقُْتلَْن أَْوالََدُهنَّ{: وقوله

وال يقّتلن أوالدهن، وذكر أن النىب صلى اهللا عليه ملا افتتح مكة قعد على الصفا وإىل جنبه : قرأها السُّلَمى وحده
ال : يقول} لَِّه َشْيئاًالَّ ُيْشرِكَْن بِال{: عمر، فجاءه النساء يبايعنه؛ وفيهن بنت عتبة، فلما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

ال، لعمرى، ما : فضحك عمر، مث قال: وهل تزىن احلرة؟ قال: قالت هند. تعبدن األوثان، وال تسرقن، وال تزنني
ال تقتلن أوالدكن، هذا فيما كان أهل اجلاهلية يئدون، فبويعوا على أال يفعلوا، فقالت : فلما قال: قال. تزىن احلرة

  .قتلتموهم كباراقد ربيناهم صغارا، و: هند
  .}...َوالَ َيأِْتنيَ بُِبْهَتانٍ َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ وَأَْرُجِلهِنَّ{: وقوله

  ].ا[/فذلك البهتان املفترى . هذا ولدى منك: كانت املرأة تلتقط املولود، فتقول لزوجها
  

  )املمتحنة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ابِ الْقُُبورِ آَمُنواْ الَ َتتََولَّْواْ قْوماً غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم قَْد َيِئسُواْ ِمَن اآلِخَرِة كََما يَِئَس الْكُفَّاُر ِمْن أَْصَحياأَيَُّها الَِّذيَن { 
  

  .}...الَ َتَتَولَّْواْ قْوماً غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم قَْد َيِئسُواْ ِمَن اآلِخَرِة{: وقوله
علموا أال نعيم هلم ىف الدنيا، وقد ماتوا : رة وثواهبا، كما يئس الكفار من أهل القبور، يقولمن نعيم اآلخ: يقول

  .ودخلوا القبور
  .من ثواب اآلخرة ونعيمها: كما يئَس الكفار من أصحابِ القبورِ: ويقال

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )الصف ( سورة 

  
  }كَُبَر َمقْتاً عِنَد اللَِّه أَن َتقُولُواْ َما الَ َتفَْعلُونَ * َما الَ َتفَْعلُونَ  ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِلَم َتقُولُونَ{ 



  
  .}...ِلمَ َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ{: قوله عز وجل

لو نعلم أى األعمال أحب إىل اهللا ألتيناه، ولو ذهَبْت فيه أنفسنا وأموالنا، فلما كانت وقعة : كان املسلمون يقولون
} ِلمَ َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ{: حد فتولوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ُشّج وكسرت رِباعِيَتُه فقالأ

بئس رجالً أخوك، : مبنزلة قولك) كرب(فأن ىف موضع رفع ألن } ...أَن َتقُولُواْ[كَُبَر َمقْتاً عِنَد اللَِّه {: مث قال. لذلك
فإن احلسن قرأها رفعا، ألنه } كَبَُرْت كَلمة{وأما قوله . أضمر ىف كرب آمسا يكون مرفوعا]: د اهللاكَُبَر َمقْتاً عن: وقوله

  .مل يضمر شيئا، وجعل الفعل للكلمة، ومن نصب أضمر ىف كربت امسا ينوى به الرفع
  
  }مَّْرُصوصٌ  إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه صَفّاً كَأَنَُّهم بُْنَيانٌ{ 
  

  .بالرصاص، حثهم على القتال} ...كَأَنَُّهم ُبْنَيانٌ مَّْرُصوٌص{: وقوله
  
  }يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُواْ ُنوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم وَاللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ { 
  

  .}...وَاللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه{: وقوله
  .وكلٌّ صواب. متمٌّ نوَره: باإلضافة، ونوهنا أهل احلجاز" واهللا متمُّ نورِه: "عمش شك الفراءقرأها حيىي أو األ

  
  )الصف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ِلِه وَُتَجاِهُدونَ ِفي سَبِيلِ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرُسو* ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َهلْ أَُدلُّكْم َعلَى ِتَجاَرٍة ُتنجِيكُم مِّْن َعذَابٍ أَلِيمٍ { 

  }اللَِّه بِأَمَْواِلكُْم وَأَنفُِسكُْم ذَِلكُْم خَْيٌر لَّكُْم إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ 
  

  .}...ُتْؤِمُنونَ} {...َهلْ أَدُلُّكْم َعلَى ِتجَاَرٍة ُتنجِيكُم مِّْن َعذَابٍ أَِليمٍ{: وقوله

وإذا فسْرت االسم املاضى بفعل جاز . أن تؤمنوا؛ ألنه ترمجة للتجارة: تناآمنوا، فلو قيل ىف قراء: وىف قراءة عبداهللا
أن تقوم إىل املسجد كان : هل لك ىف خري تقوم بنا إىل املسجد فنصلى، وإن قلت: فيه أن وطرحها؛ تقول للرجل

أنا ها هنا فهو : أنَّا، وإنا، فمن قال: }فَلَْيْنظُرِ اِإلنَسانُ إِلَى طََعامِِه{: ومثله مما فسر ما قبله على وجهني قوله. صوابا
  ).إِنَّا(و } َعاِقَبةُ َمكْرِِهْم أَنَّا{: من تقوم، ومثله) أنْ(إنا فهو الذى يلقى : ىف يقوم، ومن قال) أَنْ(الذى يدخل 

  
  }يَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوُيْدِخلْكُمْ َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َوَمَساِكَن طَ{ 
  

  .}...َيغِْفْر لَكُْم{: وقوله
هل أدلكم أمر أيضاً ىف املعىن، : ، وتأويل)آِمنوا: (وىف قراءة عبداهللا لَألمر الظاهر، لقوله. جزمت ىف قراءتنا ىف هل



  .اسكت، واهللا أعلم: هل أنت ساكت؟ معناه: كقولك للرجل
  
  }أُْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر مِّن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيٌب وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني َو{ 
  

  .}...وَأُْخَرى ُتِحبُّونََها{: وقوله
مفّسر : }َنْصٌر مِّن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيٌب{: ولكم أخرى ىف العاجل مع ثواب اآلخرة، مث قال: ىف موضع رفع؛ أى

  .الفتح، والنصر ـ كان صوابا: وآخر حتبونه يريد: هللا، لكان صوابا، ولو قيللألخرى، ولو كان نصرا من ا
  

  )الصف ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
الَْحوَارِيُّونَ  إِلَى اللَِّه قَالَياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ كُوُنواْ أَنَصاَر اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ ِللْحََوارِيَِّني َمْن أَنََّصارِي { 

  }ى َعُدوِِّهْم فَأَْصَبحُواْ ظَاهِرِيَن َنْحُن أَنصَاُر اللَِّه فَآَمَنت طَّآِئفَةٌ مِّن َبنِي إِسَْرائِيلَ َوكَفََرت طَّآِئفَةٌ فَأَيَّْدَنا الَِّذيَن آَمُنواْ َعلَ
  

  .}...كُونُواْ أَنصَاَر اللَِّه{: وقوله

أنصاراً اهللا، يفردون األنصار، وال يضيفوهنا، وهى ىف قراءة : ا، وقرأها أهل املدينةقرأها عاصم بن أىب النَّجود مضاف
  .أنتم أنصار اهللا: عبداهللا

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )اجلمعة ( سورة 

  
  }َوآخَرِيَن ِمْنُهْم لَمَّا يَلَْحقُواْ بِهِْم َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
  

  .}...ْنُهْم لَمَّا يَلَْحقُواْ بِهِْموَآخَرِيَن ِم{: قوله عز وجل
) وآخرين. (هم الذين يأتون من بعد: إهنم ممن مل يسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه، مث أسلم، ويقال: يقال

ويعلم آخرين } وُيَزكِّيهِْم وُيَعلُِّمُهم{: ولو جعلتها نصبا بقوله. ىف موضع خفض؛ َبعث ىف األميني وىف آخرين منهم
  .يزكيهم، ويعلمهم: ب على الرد على اهلاء ىففينص

  
مِ الَِّذيَن كَذَُّبواْ بِآَياتِ اللَّهِ َمثَلُ الَِّذيَن ُحمِّلُواْ التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها كَمَثَلِ الِْحَمارِ َيحِْملُ أَْسفَاراً بِئَْس َمثَلُ الْقَْو{ 

  } َواللَُّه الَ يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني
  

  .}...كَمَثَلِ الِْحَمارِ َيحِْملُ أَْسفَاراً{: وقوله



وىف . كمثل احلمار حامال أسفارا: حيمل من صلة احلمار؛ ألنه ىف مذهب نكرة، فلو جعلت مكان حيمل حامال لقلت
يسلم إذ مل  شبه اليهود، ومن مل. والسِّفْر واحد األسفار، وهى الكتب العظام. كمثل محار حيمل أسفارا: قراءة عبداهللا

ومها دليالن على النىب صلى اهللا عليه ـ باحلمار الذى حيمل كتب العلم وال يدرى ما . ينتفعوا بالتوراة واإلجنيل
  .عليه
  
  }نَبِّئُكُم بَِما كُنُتمْ َتْعَملُونَ فَُي قُلْ إِنَّ الَْمْوَت الَِّذي َتِفرُّونَ ِمْنُه فَإِنَُّه ُمالَقِيكُمْ ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة{ 
  

  .}...قُلْ إِنَّ الَْمْوتَ الَِّذي َتِفرُّونَ ِمْنُه فَإِنَُّه ُمالَقِيكُْم{: وقوله

؛ ألهنا وقعت على الذى، والذى حرف يوصل، فالعرب تدخل الفاء ىف كل خربٍ )إنّ(أدخلت العرب الفاء ىف خرب 
إن املوَت الذى تفرُّون منه : "لقاؤها صواب، وهى ىف قراءة عبداهللامن، والذى وإ: كان امسه مما يوصل مثل

، ومن أدخل الفاء ذهب بالذى إىل تأويل اجلزاء إذا احتاجت إىل أن توصل، ومن ألقى الفاء فهو على "مالقيكُم
: ألن تأويلإن ضاربك فظامل كان جائزا؛ : ولو قلت. إن أخاك فقائم: إن أخاك قائم، وال تقول: القياس؛ ألنك تقول
  .إن من يضربك فظامل، فقس على هذا االسم املفرد الذى فيه تأويل اجلزاء فأدخل له الفاء: إن ضاربك، كقولك
ففروا أوال : مث قال. إن املوت هو الذى تفرون منه، فجعل الذى ىف موضع اخلرب للموت: وقال بعض املفسرين
  .واهللا أعلم بصواب ذلك وال جتد هذا حمتمال ىف العربية. تفروا فإنه مالقيكم

  
  )اجلمعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
َبْيَع ذَِلكُْم َخْيرٌ لَّكُْم إِن كُنُتمْ ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِذَا ُنوِدَي ِللصَّالَِة ِمن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسعَْواْ إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَرُواْ الْ{ 

  }َتْعلَُمونَ 
  

  .}...ِمن َيْومِ الُْجُمَعِة{ :وقوله
ُجَمَعة، وهى لغة لبىن عقيل لو قرىء هبا : الْجمعة، وثقلها عاصم وأهل احلجاز، وفيها لغة: خفضها األعمش فقال

رجل ُضَحكة للذى ُيكثر : ذهبوا هبا إىل صفة اليوم أنه يوم ُجَمَعة؛ كما تقول: اجلمعة: والذين قالوا. كان صوابا
  .الضحك
  .}...اْسعَْواْ إِلَى ِذكْرِ اللَِّهفَ{: وقوله

  ، واملضى والسعى والذهاب ىف معىن واحد؛"فامضوا إىل ذكر اهللا: "وىف قراءة عبداهللا
  .هو يسعى ىف األرض يبتغى من فضل اهللا، وليس هذا باشتداد: ألنك تقول للرجل

عل السعى أسرع من املضى، ألسرعت، والعرب جت: الشتددت يقول" فاسعوا: "لو قرأهتا: وقد قال بعض األئمة
  .والقول فيها القول األول

  .}...وَذَُرواْ الْبَْيَع{: وقوله



إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء؛ ألن املشترِى والبيِّع يقع عليهما البيِّعان، فإذا أذن املؤذن من يوم اجلمعة 
  ].ا[/حرم البيع والشراء 

  
  }ِشُرواْ ِفي اَألْرضِ َواْبَتغُواْ ِمن فَْضلِ اللَِّه َواذْكُرُواْ اللََّه كَثِرياً لََّعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ فَإِذَا قُضَِيِت الصَّالَةُ فَانَت{ 
  

  .}...فَانَتِشرُواْ ِفي اَألْرضِ وَاْبَتُغواْ ِمن فَْضلِ اللَِّه{: وقوله
  .إِذْنٌ، وإباحةٌ، من شاء باع، ومن شاء لزم املسجد: هذا
  
اَرِة وَاللَُّه َخْيرُ ِتجَاَرةً أَْو لَهْواً انفَضُّواْ إِلَْيَها وََتَركُوَك قَآِئماً قُلْ َما عِنَد اللَِّه خَْيٌر مَِّن اللَّْهوِ َوِمَن التَِّج َوإِذَا َرأَْواْ{ 

  }الرَّازِِقَني 
  

  .}...وَإِذَا َرأَْواْ ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انفَضُّواْ إِلَيَْها{: وقوله
وذكروا أن النىب صلى ". وإذا رأوا هلوا أو جتارة انفضوا إليها: "ارة دون اللهو، وىف قراءة عبداهللافجعل اهلاء للتج

كان خيطب يوم اجلمعة، فقد ِدْحَية الكلىب بتجارة من الشام فيها كل ما حيتاج إليه الناس، فضرب بالطبل ] عليه[اهللا 
التجارة : يعىن} َوإِذَا َرأَْواْ ِتجَارَةً{: نفر، فأنزل اهللا عز وجلليؤذن الناس بقدومه؛ فخرج مجيع الناس إليه إالّ مثانية 

َوَمْن {: اللهو كان صوابا، كما قال: انفضوا إليه، يريد: ولو قيل. الضرب بالطبل: يعىن: }أَْو لَهْواً{الىت قِدم هبا، 
إِنْ َيكُْن غَنِّياً أَْو {: هبما، وانفضوا إليهما كما قال: قيل ولو. هبا: ومل يقل} َيكِْسْب َخِطيئَةً أَْو إِثْماً ثُّم َيْرمِ بِِه َبرِيئاً

، كان صوابا وأجود من ذلك ىف العربية أن جتعل الراجع من الذكر لآلخرِ من االمسني وما بعد }فَِقرياً فاُهللا أوىل هِبَما
رة كانت أهم إليهم، وهم هبا أسرّ وإمنا اختري ىف انفضوا إليها ـ ىف قراءتنا وقراءة عبداهللا؛ ألن التجا. ذا فهو جائز

  .منهم بضرب الطبل؛ ألن الطبل إمنا دل عليها، فاملعىن كله هلا

  املعاين الواردة يف آيات 

  )املنافقون ( سورة 

  
  }ُه َيشَْهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبونَ إِذَا َجآَءكَ الُْمَناِفقُونَ قَالُواْ َنْشَهُد إِنَّكَ لََرسُولُ اللَِّه َواللَُّه َيْعلَُم إِنَّكَ لََرسُولُُه وَاللَّ{ 
  

  .}...َواللَُّه َيشَْهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبونَ{: قوله عز وجل
  .فكيف كذَّهبم اهللا؟} وَاللَُّه َيْعلَُم إِنََّك لََرُسولُُه{: قد شهدوا للنىب صلى اهللا عليه، فقالوا: يقول القائل

ريهم؛ ألهنم أضمروا النفاق، فكما مل َيقبل إمياهنم وقد أظهروه، فكذلك جعلهم كاذبني؛ ألهنم إمنا أكذَب ضم: يقال
  .أضمروا غري ما أظهروا

  
َعلَْيهِْم ُهُم ونَ كُلَّ صَْيَحٍة َوإِذَا رَأَْيتَُهْم تُْعجُِبَك أَْجَسامُُهْم َوإِن َيقُولُواْ َتْسَمْع ِلقَْوِلهِْم كَأَنَُّهْم ُخُشٌب مَُّسنََّدةٌ َيْحَسُب{ 



  }الَْعُدوُّ فَاْحذَْرُهْم قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 
  

  .}...وَإِذَا َرأَْيَتُهمْ ُتْعجُِبَك أَْجَساُمُهْم{: وقوله
  :إذا تقم أقْم، أنشدىن بعضهم: من العرب من جيزم بإذا، فيقول

  ال يَثْنِنا ُجنب وال ُبْخلُ* وإذا نطاوِعْ أمَر سادتِنا 
  :وقال آخر

  وإذا ُتصْبك خصاصةٌ فتجمَّل* واستْغنِ ما أغناك ربُّك بالِغىن 
  :وأكثر الكالم فيها الرفع؛ ألهنا تكون ىف مذهب الصفة، أال ترى أنك تقول

فلما كانت ىف موضع صفة كانت صلة للفعل الذى يكون قبلها، أو . الرُّطب إذا اشتد احلر، تريد ىف ذلك الوقت
  :ذلك قال الشاعربعد الذى يليها، ك

  وإذا حياُس احلَْيُس ُيْدَعى جُنُدُب* وإذا تكون شديدةٌ أُدَْعى هلا 
  .}...كَأَنَُّهمْ ُخُشٌب مَُّسنََّدةٌ{: وقوله

خفف األعمش، وثقل إمساعيل بن جعفر املدىن عن أصحابه وعاصم، فمن ثقل فكأنه مجع خشبة ِخشابا، مث مجعه 
البَدنة، : وإن شئت مجعته، وهو خشبة على ُخُشب، فخففت وثقلت، كما قالوا. مثار وثُُمٌر: فثقل، كما قال] ب[/

  .والُبُدن والُبْدن، واألَكُم واألَُكُم

  .أمجة وأُْجم، وَبَدنة وُبْدن، وأكَمة وأُكْم: والعرب جتمع بعض ما هو على صورة خشبة أرى على فُْعل؛ من ذلك
وعانة وُعون، والبة ولُوب، وقارة وقور، وحياة وحى، قال  ساحة وُسوح، وساق وسُوق،: املعتل] من[ومن ذلك 
  :العجاج

  *ولو ترى إذ احلياة ِحّى * 
  .بيض وِعني: ُحوى، فكسر أوهلا لئال تتبدل الياء واوا، كما قالوا: وكان ينبغى أن يكون

  .}...َيْحَسُبونَ كُلَّ صَْيَحٍة َعلَْيهِْم{: وقوله
  .هم األعداء، وكل ذلك صواب:  يقل، ومل"هم العدو: "جبنا وخوفا، مث قال

  
  }ْسَتكْبُِرونَ َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْواْ َيْسَتْغِفرْ لَكُْم َرسُولُ اللَِّه لَوَّْواْ ُرءُوَسُهْم َورَأَْيتَُهْم َيُصدُّونَ َوُهم مُّ{ 
  

  .}...لَوَّْواْ ُرُءوَسُهْم{: وقوله
  .بالتخفيف" لََوْوا رءوسهم: "وقرأ بعض أهل املدينة. دعائهحركوها استهزاء بالنىب صلى اهللا عليه وسلم و

  
  )املنافقون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
 َواَألْرضِ َولَاِكنَّ ُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ الَ ُتنِفقُواْ َعلَى َمْن ِعنَد َرسُولِ اللَِّه َحتَّى َينفَضُّواْ َوِللَِّه َخزَآِئُن السََّماوَاِت{ 
ِللُْمْؤِمنِنيَ َيقُولُونَ لَِئن رََّجْعَنآ إِلَى الَْمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَها األَذَلَّ َوِللَِّه الْعِزَّةُ َولَِرُسوِلِه َو* َناِفِقَني الَ َيفْقَُهونَ الُْم

  }َولَاِكنَّ الُْمَناِفِقَني الَ َيْعلَُمونَ 



  
  .}...ُتنِفقُواْ َعلَى َمْن ِعنَد َرُسولِ اللَِّهُهمُ الَِّذيَن َيقُولُونَ الَ {: وقوله

جِعال وآخر من املنافقني : كان النىب صلى اهللا عليه وسلم ىف غزاة من غزواته، فالتقى رجل من املسلمني يقال له
لُنلطمَ  ما أدخلْنا هؤالء القوم دارنا إالّ: على املاء فازدمحا عليه، فلطمه جعال، فأبصره عبداهللا بن أىب، فغضب، وقال

إنكم مل منعتم أصحاب هذا الرجل الطعام لتفرقوا عنه، : ، مث قال!ما هلم؟ وكلهم اهللا إىل جعال، وذوى جعال
مث قال عبداهللا بن } ...ُهمُ الَِّذيَن َيقُولُونَ الَ ُتنِفقُواْ َعلَى َمْن ِعنَد َرُسولِ اللَِّه حَتَّى َينفَضُّواْ{: وانفضوا، فذلك قوله

ومسعها زيد بن أرقم، فأخرب هبا النىب صلى اهللا عليه وسلم، } رَّجَْعَنآ إِلَى الَْمِديَنِة لَُيخْرَِجنَّ اَألَعزُّ مِْنَها اَألذَلَّ لَِئن{: أىب
: كأنك قلت "لَُيخَْرَجنَّ األعزُّ منها األذلَّ: "، وجيوز ىف القراءة}...َوِللَِّه الِْعزَّةُ وَِلَرسُوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني{: ونزل القرآن

  .لنخِرجن األعزَّ ىف نفسه ذليال: لُنخْرَِجن األعزَّ منها األذل أى: ليخرجن العزيز منها ذليال، قرأ بعضهم
  
أَصَّدََّق َوأَكُن َجلٍ قَرِيبٍ فََوأَنِفقُواْ ِمن مَّا َرَزقَْناكُْم مِّن قَْبلِ أَن يَأِْتَي أََحدَكُُم الَْمْوُت فََيقُولُ َربِّ لَْوال أَخَّْرتَنِي إِلَى أَ{ 

  }مَِّن الصَّاِلِحنيَ 
  

  .}...فَأَصَّدََّق َوأَكُن مَِّن الصَّاِلِحَني{: وقوله
  ، وهى مردودة على فعل منصوب؟)وأكن(كيف جزم : يقال

، ـ رّدت على تأويل )وأكْن(فاجلواب ىف ذلك أن ـ الفاء ـ لو مل تكن ىف أصدق كانت جمزومة، فلما رددت 
وأكونَ من "فيه الفاء، وَمن أثبت الواو ردَّه على الفعل الظاهر فنصبه، وهى ىف قراءة عبداهللا، الفعل لو مل تكن 

  ".الصاحلني
َوقد جيوز نصبها ىف قراءتنا، وإن مل تكن فيها الواو؛ ألن العرَب قد تسقط الواو ىف بعض اهلجاء، كما أسقطوا األلف 

  .فقال بغري واو: قوالف: من سليمن وأشباهه، ورأيت ىف بعض مصاحف عبداهللا
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )التغابن ( سورة 

  }َمآ أَصَاَب ِمن مُِّصيَبٍة إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه َوَمن ُيْؤِمن بِاللَِّه يَْهِد قَلَْبُه َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { 
  

  .}...َمآ أَصَاَب ِمن مُِّصيَبٍة إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه{: قوله جل وعز
يهد قلبه إذا : إنا هللا وإنا إليه راجعون، ويقال: عند املصيبة فيقول} َوَمن ُيْؤِمن بِاللَِّه َيْهِد قَلَْبُه{إال بأمر اهللا، : يريد

  ].ا[/ابُتلى صرب، وإذا أُنعم عليه شكر، وإذا ظُِلَم غفر، فذلك قوله يهد قلبه 
  
رٌ ْزوَاجِكُْم َوأَْوالَِدكُْم َعدُّواً لَّكُْم فَاْحذَُروُهْم َوإِن َتْعفُواْ َوَتصْفَحُواْ َوَتْغِفرُواْ فَإِنَّ اللََّه غَفُوياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِنَّ ِمْن أَ{ 

  }رَّحِيٌم 



  
  .}...ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُْم َوأَْوالَدِكُْم َعُدّواً لَّكُْم فَاْحذَُروُهْم{: َوقوله

أين : نزلت ملا أِمر الناس باهلجرة من مكة إىل املدينة، فكان الرجل إذا أراد أن يهاجر تعلقت به امرأته وولده، فقالوا
  .ال تطيعوهم ىف التخلف: أى} فَاْحذَُروُهْم{: تضعنا، وملن تتركنا؟ فريمحهم، ويقيم متخلفاً عن اهلجرة، فذلك قوله

  .}...اَْوإِن َتْعفُواْ وََتصْفَُحو{: وقوله
لئن مل تتبعونا ال ننفق عليكم، : نزلت ىف أوالد الذين هاجروا، ومل يطيعوا عياالهتم ألهنم قالوا هلم عند فراقهم للهجرة
وإن تعفوا وتصفحوا، وتنفقوا : فلحقوهم بعد باملدينة، فلم ينفقوا عليهم، حىت سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه فنزل

  .عليهمعليهم، فرخص هلم ىف اِإلنفاق 
  
  }فَأُْولَاِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ  فَاتَّقُواْ اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم َواْسَمُعواْ َوأَِطيعُواْ َوأَْنِفقُواْ خَْيراً َألنفُِسكُْم َوَمن يُوَق ُشحَّ َنفِْسِه{ 
  

  .}...َوَمن يُوَق ُشحَّ َنفْسِِه{: وقوله
، بكسر الشني، ورفَعها "وَمْن يُوَق ِشحَّ َنفْسِه"عض القراء قد قرأ من أدَّى الزكاة فقد ُوِقى شح نفسه، وب: يقال

  .األغلب ىف القراءة

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الطالق ( سورة 

  
كُْم الَ ُتْخرُِجوُهنَّ ِمن ُبُيوِتهِنَّ َوالَ بَّياأيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّسآَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ َوأَْحُصواْ الِْعدَّةَ َواتَّقُواْ اللََّه َر{ 

َم نَفَْسُه الَ َتْدرِى لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ َيْخُرْجَن إِالَّ أَن يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة مَُّبيَِّنٍة َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمن َيَتَعدَّ ُحدُوَد اللَِّه فَقَْد ظَلَ
اْ لَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف وَأَشْهُِدواْ ذََوي َعْدلٍ مِّنكُْم َوأَِقيُموفَإِذَا َب* َبْعَد ذَِلَك أَمْراً 

  }َمْخَرجاً  ُهالشََّهاَدةَ ِللَِّه ذَِلكُْم ُيوَعظُ بِِه َمن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعل لَّ
  

  .}...ياأيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّسآَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ{: قوله عز وجل
فينبغى للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حىت حتيض حيضة، مث يطلقها، فإذا حاضت حيضة بعد الطالق 

ا ثالثة، فهذا طالق العدة، وقد بانت منه، فال حتل له حىت تنكح طلقها أخرى، فإن حاضت بعد التطليقتني طلقه
  .زوجاً غريه

أن يطلقها طاهراً ىف غري مجاع، مث يدعها حىت حتيض ثالث حيضات، فإذا فعل ذلك بانت منه، ومل : وطالق السنة
  .َيحلّ له نكاحها إال مبهر جديد، وال رجعة له عليها

  .احليض} ...وَأَْحصُواْ الِْعدَّةَ{: قوله
  .}...الَ ُتْخرُِجوُهنَّ ِمن ُبُيوِتهِنَّ{: وقوله

إال أن [إالّ أن يأتني بفاحشٍة : ، فقال بعضهم}إِالَّ أَن َيأِْتَني بِفَاِحشٍَة{الىت طُلّقن فيها، وال َيخرجن من ِقَبلِ أنفِسهن 



الّ أن يعصني فيخُرجن، فخروجها فاحشة إِ] إِالّ أن يأتني بفاحشة: ُتحِدث حدا؛ فَُتخَْرَج ليقام عليها، وقال بعضهم
  .بينة
  .}...فَأَْمِسكُوُهنَّ{: وقوله

  .اإلحسان: واملعروف: قال. يقول ىف التطليقة الباقية مبعروف أو سرحوهن مبعروف
  .}...لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ َبْعَد ذَِلَك أَْمراً{: وقوله

  
  .هذا الرجعة ىف التطليقتني

  .}...أََجلَُهنَّ فَإِذَا َبلَْغَن{: وقوله
  .إذا حاضت حيضة بعد التطليقتني إىل أن حتيض الثالثة، وال تغتسل، فله رجعتها ما مل تغتسل من احليضة الثالثة

  
  }اللَُّه ِلكُلِّ َشْيٍء قَْدراً َعلَ َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ الَ َيْحَتِسُب َوَمن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللََّه بَاِلغُ أَمْرِِه قَْد َج{ 
  

  .}...َباِلغُ أَْمرِِه{: وقوله
  .بالغٌ أمُره بالرفع جلاز: لكان صوابا، ولو قرىء] على اإلضافة[بالغ أمرِه : ولو قرئت. القراء جيمعاً على التنوين

  
ُهنَّ ثَالَثَةُ أَْشُهرٍ وَالالَِّئي لَْم َيِحْضَن َوأُْوالَُت اَألْحَمالِ َوالالَِّئي َيِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمن نَِّسآِئكُمْ إِِن اْرَتبُْتْم فَِعدَُّت{ 

  }أََجلُُهنَّ أَن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيسْراً 
  

  .}...وَالالَِّئي َيِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمن نِّسَآِئكُْم إِِن اْرتَْبُتْم{] ب: [/وقوله
قد عرفنا : أن ُمعاذ بن جبل سأل النىب صلى اهللا عليه وسلم فقال: إن شككتم فلم تدروا ماعدهتا، فذكروا: يقول

فما ! يا رسول اهللا: فقام رجل فقال} فَِعدَُّتُهنَّ ثَالَثَةُ أَْشهُرٍ{ عدة الىت حتيض، فما عدة الكبرية الىت قد يئست؟ فنزل 
: فقام آخر فقال. ثالثة أشهر: والالئى مل حيضن مبنزلة الكبرية الىت قد يئست عدهتا: لعدة الصغرية الىت مل حتض؟ فقا

؛ فإذا وضعت احلامل ذا بطنِها حلّت }...َوأُْوالَُت اَألْحمَالِ أََجلُُهنَّ أَن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ{: فاحلوامل ما عدهتن؟ فنزل
  .لألزواج، وإن كان زوجها امليت على السرير مل يدفن

  
  )الطالق ( ملعاين الواردة يف آيات سورة ا

لٍ فَأَنِفقُواْ َعلَْيهِنَّ َحتَّى أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم مِّن ُوْجدِكُْم َوالَ ُتضَآرُّوُهنَّ ِلُتَضيِّقُواْ َعلَْيهِنَّ َوإِن كُنَّ أُْوالَتِ َحْم{ 
  }نَّ أُُجوَرُهنَّ وَأَْتِمُرواْ َبْيَنكُْم بَِمْعُروٍف َوإِن َتعَاَسرُْتْم فََستُْرِضُع لَهُ أُخَْرى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُه

  
  .}...مِّن ُوْجدِكُْم{: وقوله
املسكن، والنفقة وإن كان ُمقِْتراً فعلى قدر ذلك، : على قدر ما جيد أحدكم؛ فإن كان موّسعاً وسَّع عليها ىف: يقول
: ينفق عليها من نصيب ما ىف بطنها، مث قال} ...نَّ أُْوالَِت حَْملٍ فَأَنِفقُواْ َعلَْيهِنَّ حَتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنََّوإِن كُ{: مث قال



  .أجر الرضاع} فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ{
  .}...وَأَْتِمُرواْ َبيَْنكُْم بَِمْعرُوٍف{: وقوله
، وعلى رفع القاف من "ُوْجدكم: "زوجها، وال يضّر هبا، وقد أمجع القراء على رفع الواو منال تضاّر املرأةُ : يقول

  .كان صوابا؛ ألهنا لغة لبىن متيم" َوْجدِكم"ولو قرءوا ِمْن . قدِّر كان صوابا: ولو قرءوا] وختفيفها" [قُِدر"
  
فَذَاقَْت َوبَالَ أَْمرَِها * فَحَاَسْبَناَها ِحَساباً َشدِيداً َوَعذَّْبَناَها َعذَاباً نُّكْراً َوكَِأيِّن مِّن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّها َوُرُسِلِه { 

  }َوكَانَ َعاِقَبةُ أَْمرَِها ُخْسراً 
  

  .}...فََحاسَْبَناَها ِحَساباً َشِديداً{: وقوله
من عذاب } فَذَاقَْت َوَبالَ أَْمرِهَا{: ومؤخر، مث قال، ىف الدنيا، وهو مقّدم }...َوَعذَّْبَناَها َعذَاباً نُّكْراً{ىف اآلخرة، 

  .الناَر وعذاَبها} ...َوكَانَ َعاِقَبةُ أَْمرَِها ُخسْراً{الدينا 

رَّسُوالً َيْتلُواْ َعلَْيكُمْ * كْراً لَْيكُْم ِذأََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاباً َشِديداً فَاتَّقُواْ اللََّه ياأُوِْلي اَأللَْبابِ الَِّذيَن آَمُنواْ قَْد أَنَزلَ اللَُّه إِ{ 
ْؤِمن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلحاً آَياِت اللَِّه ُمَبيِّنَاٍت لُِّيخْرَِج الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوَمن ُي

  }اِلِديَن ِفيَهآ أََبداً قَْد أَْحَسَن اللَُّه لَُه رِْزقاً ُيْدِخلُْه َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اَألنَْهاُر َخ
  

  .}...رَُّسوالً} {...قَْد أَنَزلَ اللَُّه إِلَْيكُْم ِذكْراً{: وقوله
نزلت ىف الكتاب بنصب الرسول، َوهو وجه العربية، ولو كانت رسولٌ بالرفع كان صوابا؛ ألن الذكر رأس آية، 

وذلك {: ، فلما قال}إِنَّ اَهللا اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: وقبلها" التائبون: "ومثله قوله. واإلستئناف بعد اآليات حسن
ذُو الْعَْرشِ {: ، ومثله}وَترَكَُهمْ ىف ظُلَُماٍت ال يُْبصُِِرونَ، ُصمٌّ ُبكٌْم{: استؤنف بالرفع، ومثله} هو الفوُز العظيُم

  .وهو نكرة من صفة معرفة، فاستؤنف بالرفع، ألنه بعد آية ،}فَعَّالٌ ِلَما ُيريُد{: مث قال} الَْمجِيُد
  

  )الطالق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
َوأَنَّ اللََّه لََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر اللَُّه الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ َيَتنَزَّلُ األَْمُر َبيَْنُهنَّ لَِّتْعلَُمواْ أَنَّ ال{ 

  }قَْد أََحاطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلْماً 
  

  .}...اللَُّه الَِّذي َخلََق َسْبعَ َسَماوَاٍت َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ{: وقوله
  .إذ مل يظهر الفعل كان صوابا" مثلُهن: "خلق سبعاً، ولو قرئت

  .ر الفعلرأيت ألخيك إبال، ولوالدك شاء كثري، إذا مل يظه: تقول ىف الكالم
  .الرفع، والنصب إذا كان مع اآلخر صفة رافعة فقس عليه إن شاء اهللا: قال يعىن اآلِخر جاز

  
  املعاين الواردة يف آيات 



  )التحرمي ( سورة 

قَْد فََرَض اللَُّه لَكُمْ َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُمْ * ٌم ياأَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اللَُّه لََك َتْبتَِغي َمْرَضاةَ أَْزوَاجَِك وَاللَُّه غَفُوٌر رَِّحي{ 
  }َواللَُّه َمْوالَكُْم َوُهَو الَْعِليمُ الَْحِكيُم 

  
  .}...ياأَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اللَُّه لََك{: قوله جلّ وعز

ة من نسائه يوماً، فلما كان يوم عائشة زارهتا نزلت ىف ماريَّة القبطية، َوكان النىب صلى اهللا عليه جيعل لكل امرأ
حفصة بنت عمر، فخال بيتها، فبعث النىب صلى اهللا عليه إىل مارية القبطية، وكانت مع النىب صلى اهللا عليه ىف منزل 

أتكتمني علىَّ؟ : حفصة، وجاءت حفصة إىل منزهلا فإذا الستر مرخى، وخرج النىب صلى اهللا عليه وسلم فقال
أن أباك وأبا بكر سيملكان من بعدى، فأخربت حفصة : فإهنا علىَّ حرام يعىن مارية، وأخربك: م، قالنع: فقالت

ما محلك على ما فعلِت؟ قالت : عائشة اخلرب، ونزل الوحى على النىب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، فدعا حفصة قال
طلق حفصة تطليقة، واعتزل نساءه تسعة مث " نبأىن العليم اخلبري: "ومن أخربك أىن قلت ذلك لعائشة؟ قال: له

قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ {: من نكاح مارية، مث قال} ِلمَ ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اللَُّه لََك{: ونزل عليه. وعشرين يوماً
  .يةكفارة أميانكم، فأعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقبة، َوعاد إىل مار: يعىن} ...أَْيَمانِكُْم

: يقول" عرف بعضه: "حدثىن هبذا التفسري ِحبان عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس، مث قال] : الفراء[قال 
  .خفيفة" َعَرف"عرف حفصة بعض احلديث؛ وترك بعضاً، وقرأ أبو عبدالرمحن السلمى

أىب عبدالرمحن حدثىن حممد بن الفضل املروزى عن عطاء عن : حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد بن اجلهم[
  .خفيفة" َعَرف"السلمى

: حدثنا الفراء، وحدثىن شيخ من بىن أسد يعىن الكسائى عن نعيم عن أىب عمرو عن عطاء عن أىب عبدالرمحن قال
: عَرف خفيفة يريدون: بالتشديد حصبه باحلصباء، َوكأن الذين يقولون" َعرَّف بعضه: "كان إذا قرأ عليه الرجل

أما واهللا ألعرفن لك ذلك، وقد لعمرى جازى : ه، كما تقول للرجل يسىء إليكغضب من ذلك َوجازى علي
  ].وذكر عن احلسن البصرى أنه قرأ عرف بالتخفيف كأىب عبدالرمحن[حفصة بطالقها، وهو وجه حسن، 

  
َو َمْوالَُه َوجِْبرِيلُ َوَصاِلُح الُْمؤِْمنَِني َوالَْمالَِئكَةُ إِن َتتُوَبآ إِلَى اللَِّه فَقَْد صََغْت قُلُوُبكَُما َوإِن تَظَاَهَرا َعلَْيِه فَإِنَّ اللََّه ُه{ 

  }َبْعَد ذَِلَك ظَهِريٌ 
  

  .}...إِن َتُتوَبآ إِلَى اللَِّه{: وقوله
يا رسول اهللا، أما يوم غريى فتتمه، وأما يومى فتفعل فيه ما فعلت؟ : أن عائشة قالت: عائشة وحفصة، وذلك: يعىن
َوإِن {زاغت ومالت } فَقَدْ َصَغْت قُلُوُبكُمَا{هللا من تعاونكما على النىب َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم إن تتوبا إىل ا: فنزل

فَإِنَّ اللََّه ُهَو {بالتشديد " تظَّاهرا: "تعاونا عليه، قرأها عاصم َواألعمش بالتخفيف، وقرأها أهل احلجاز} َتظَاَهَرا َعلَيِْه
وَالَْمالَِئكَةُ {: مثلُ أىب بكر وعمر الذين ليس فيهم نفاق، مث قال} جِبْرِيلُ َوصَاِلحُ الُْمْؤِمنَِنيَو{وليه عليكما : }َمْوالَُه

إن ظهرياً جلربيل، ولصاحل املؤمنني، : ظهراء، ولو قال قائل: بعد أولئك، يريد أعوان، ومل يقل} َبْعَد ذَِلَك ظَهٌِري
  .بعد نصرة هؤالء ظهري) واملالئكة: (ظهري للمالئكة خاصة، لقولهواملالئكة ـ كان صوابا، ولكنه حسن أن جيعل ال



ال يأتيىن إال سائس احلرب، فمن كان ذا : فإنه موحد ىف مذهب اجلميع، كما تقول} َوصَاِلُح الُْمْؤِمنَِني{: وأما قوله
، هذا عامٌّ }ةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهمَاوَالسَّارُِق َوالسَّارِقَ{: سياسة للحرب فقد أمر باجملىء واحداً كان أو أكثر منه، ومثله

إنّ اِإلْنَسانَ لَِفى {: ، وكذلك}والَّلذاِن يأِْتيَانَِها ِمنكُْم فَآذُومها{: وليس بواحد وال اثنني، وكذلك قوله] ب[/
  .، ىف كثري من القرآن يؤدى معىن الواحد عن اجلمع}إِنَّ اِإلْنَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً{، و }ُخسْرٍ

أبدلت، : وكلٌّ صواب] بالتشديد" [أن يَبدِّله"بالتخفيف، وقرأ أهل احلجاز، " أنْ يُْبدلَُه: "صم واألعمشوقرأ عا
  .وبّدلت

  
يَِّباتٍ بِدَاٍت سَاِئَحاٍت ثََعَسى َربُُّه إِن طَلَّقَكُنَّ أَن ُيْبِدلَُه أَزَْواجاً َخيْراً مِّنكُنَّ ُمْسِلَماٍت مُّْؤمَِناٍت قَانَِتاٍت َتائَِباٍت َعا{ 

  }َوأَْبكَاراً 
  

  .}...َساِئحَاٍت{: وقوله
ونرى أن الصائم إمنا ّمسى سائحاً ألن السائح ال زاد معه، وإمنا يأكل حيث جيد، فكأنه أخذ من : هّن الصائمات، قال

  .واهللا أعلم. ذلك
وة وقوتا عشية؛ فشبه قُوتاً غد. صائم، وذلك أن له قُوَتْين: والعرب تقول للفَرس إذا كان قائماً على غري علف

  .بتسحر اآلدمى وإفطاره
  

  )التحرمي ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
ِغالَظٌ ِشدَاٌد الَّ َيْعُصونَ اللَّهَ  ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ قُواْ أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس وَالِْحجَاَرةُ َعلَْيَها َمالَِئكَةٌ{ 
  }أََمرَُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ َمآ 
  

  .}...قُواْ أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم{: وقوله
  .علِّموا أهليكم ما يدفعون به املعاصى، علموهم ذلك

اِتكُْم وَُيْدِخلَكُْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمن ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُتوبُواْ إِلَى اللَِّه َتْوَبةً نَُّصوحاً َعَسى َربُّكُْم أَن ُيكَفَِّر َعنكُْم َسيِّئَ{ 
َوبِأَْيمَانِهِْم َيقُولُونَ َربََّنآ أَْتِمْم لََنا َتحِْتَها اَألنَْهاُر َيْوَم الَ ُيْخزِى اللَُّه النَّبِيَّ وَالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه ُنورُُهْم َيسَْعى َبْيَن أَْيِديهِْم 

  }َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنآ إِنََّك 
  

  .}...تَْوَبةً نَُّصوحاً{: وقوله
: ، بضم النون، وكأن الذين قالوا"ُنُصوحاً"قرأها بفتح النون أهلُ املدينة واألعمش، وذكر عن عاصم واحلسن 

ث نفسه إذا تاب حيّد: جعلوه من صفة التوبة، ومعناها" َنصوحا: "قُعودا، والذين قالوا: أرادوا املصدر مثل" ُنصوحاً"
  .من ذلك الذنب أالّ يعود إليه أبداً

  .}...َيقُولُونَ َربََّنآ أَْتِممْ لََنا نُوَرنَا{: وقوله
أن السابقني فيما ذكر ميرون كالربق على الصراط، : ال يقوله كل من دخل اجلنة، إمنا يقوله أدناهم منزلة؛ وذلك



} َربََّنا أْتِمْم لََنا ُنوَرنَا{: بًْوا َوزحفاً، فأولئك الذين يقولونوبعضهم كالريح، وبعضهم كالفرس اجلواد، وبعضهم َح
  .حّتى ننجو

جزماً لكان وجهاً؛ ألن اجلواب ىف عسى فيضمر ىف عسى ـ الفاء، وينوى بالدخول " ويدخلْكم: "ولو قرأ قارىء
  أن يكون معطوفاً على موقع الفاء، ومل يقرأ به أحدٌ،

  .}ِمَن الصَّاِلِحنيفَأَصََّدَق وأكُْن {: ومثله
  :ومثله قول الشاعر

  أصاحلكم، واستدرْج نَويَّا* فأبلوىن بليتكُم لعلى 
  .فجزم ألنه نوى الرد على لعلى

  
اَنتَاُهَما فَلَْم ِلَحْينِ فََخضََرَب اللَُّه َمثَالً لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ اْمرَأََت ُنوحٍ َواْمرَأََت لُوٍط كَاَنَتا َتْحَت عَْبَدْينِ ِمْن ِعَباِدَنا َصا{ 

  }ُيْغنَِيا َعْنُهَما ِمَن اللَِّه شَْيئاً َوِقيلَ اْدُخالَ النَّاَر َمَع الدَّاِخِلَني 
  

  .}...َضَربَ اللَُّه مَثَالً لِّلَِّذيَن كَفَرُواْ{: وقوله

وجيهما، ومل يضر مل ينفع امرأة نوح وامرأة لوط إميانُ ز: هذا مثل أريد به عائشة، وحفصة فضرب هلما املثل، فقال
: زوجيهما نفاقُهما، فكذلك ال ينفعكما ُنبوُّة النىب ـ صلى اهللا عليه ـ لو مل تؤمنا، وال يضره ذنوبكما، مث قال

. كآسية، وكمرمي ابنة عمران الىت أحصنت فرجها: فأمرمها أن تكونا} وَضَرَب اُهللا مَثَالً ِللَِّذيَن آَمُنوا امَْرأََت ِفْرَعوْن{
ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ نفخ ىف جيبها، وكل ما كان ىف الدرع : جيب درعها، وذكر أن جربيل: هناوالفرج ها 

  .يعىن السماء من فطور وال صدوع} َومَالََها ِمْن فُُروجٍ{: قال اهللا تعاىل. من خْرق أو غريه يقع عليه اسم الفرج
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )امللك ( سورة 

  
  }لَْمْوَت وَالَْحَياةَ لَِيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً َوُهَو الْعَزِيُز الَْغفُورُ الَِّذي َخلََق ا{ 
  

  .}...ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُمْ أَْحَسُن َعَمالً{: قوله عز وجل
كم بلوتكم ألنظر أيُّ: مل يوقع البلوى على أّى؛ ألن فيما بني أى، وبني البلوى إضمار فعل، كما تقول ىف الكالم

وشبهه، ] ا[/اعلم أيُّهم ذهب : أطوع، فكذلك، فأعمل فيما تراه قبل، أى مما حيسن فيه إضمار النظر ىف قولك
سلهم مث انظر أيهم يكفل بذلك، وقد يصلح مكان النظر القولُ ىف : يريد} َسلُْهْم أَيُّهم بِذَِلكَ َزِعيٌم{: وكذلك قوله

ولو . أيكم ذهب؟ فهذا شأن هذا الباب، وقد فسر ىف غري هذا املوض. اعلم أيهم ذهب؛ ألنه يأتيهم؛ فيقول: قولك
لكان نصبا؛ ألن الضرب ال حيتمل أن يضمر فيه النظر، كما احتمله العلم والسؤال . اضرب أّيهم ذهب: قلت

  .والبلوى



  
  }ٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمن فُطُورٍ الَِّذي َخلََق سَْبَع َسَماوَاٍت ِطَباقاً مَّا تََرى ِفي َخلْقِ الرَّْحَماِن ِمن َتفَاُو{ 
  

  .}...مَّا َتَرى ِفي َخلْقِ الرَّْحَماِن ِمن َتفَاُوٍت{: وقوله

: حدثىن بعض أصحابنا عن زهري بن معاوية اجلُعفى عن أىب إسحق: حدثنا الفراء قال] حدثىن حممد بن اجلهم قال[
  ".من تفّوت"أنّ عبداهللا بن مسعود قرأ 

وهى " تفّوت: "أنه قرأ: وحدثىن ِحبان عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة: حممد بن اجلهم، حدثنا الفراء قالحدثنا 
  .قراءة حيىي، وأصحاب عبداهللا، وأهل املدينة وعاصم

وتعّهدت فالنا وتعاهدته، " وال ُتَصاِعْر، وُتَصعّر: "ومها مبنزلٍة واحدة، كما قال" تفاوٍت: "وأهل البصرة يقرءون
فارجع البصر، وليس قبله فعل مذكور، فيكون : هل ترى ىف خلقه من اختالف، مث قال: االختالف، أى: لتفاوتوا

  .انظر، مث ارجع، وأما الفطور فالصدوع والشقوق: ما ترى، فكأنه قال: الرجوع على ذلك الفعل، ألنه قال
  
  }خَاِسئاً َوُهَو َحِسٌري  ثُمَّ ارجِعِ الَبَصَر كَرََّتْينِ َيْنقَِلبْ إِلَْيَك الَبَصُر{ 
  

  .}...َيْنقَِلْب إِلَْيَك الَبَصُر خَاِسئاً{: وقوله
: صاغرا، وهو حسري كليل، كما حيَسر البعُري واإلِبلُ إذا قّومت عن هزال وكالل فهى احلسرى، وواحدها: يريد
  .حسري

  
  )امللك ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ِظ كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوجٌ َسأَلَُهْم َخَزنَُتَهآ أَلَمْ َيأِْتكُْم َنذِيٌر َتكَاُد َتَميَُّز ِمَن الَغْي{ 
  

  .تقطع عليهم غيظا} ...َتكَادُ َتَميَُّز ِمَن الَغْيِظ{: وقوله
  
  }فَاْعَتَرفُواْ بِذَنبِهِْم فَُسْحقاً َألْصَحابِ السَِّعريِ { 
  

  .}...فَاْعَتَرفُواْ بِذَنبِهِْم{: وقوله
ألنّ ىف الذنب فعال، وكل واحد أضفته إىل قوم بعد أن يكون فعال أّدى عن مجع أفاعيلهم، أال " بذنوهبم: " يقلومل

خرَجتْ أعطيته الناس وعطاء : ذنوب، وكذلك تقول: قد أذنب القوم إذنابا، ففى معىن إذناب: ترى أنك تقول
  .الناس فاملعىن واحد واهللا أعلم

  .فُسُحقاً كانت لغة حسنة: اجتمعوا على ختفيف السُّْحق، ولو قرئت. }...بِ السَِّعريِفَُسْحقاً َألْصحَا{: وقوله



  }ُهَو الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرَض ذَلُوالً فَاْمشُواْ ِفي َمَناِكبَِها َوكُلُواْ ِمن رِّْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشورُ { 
  

  .ىف جوانبها} ...فَاْمشُواْ ِفي َمَناِكبَِها{: وقوله
  

  )امللك ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }أَأَِمنُتْم مَّن ِفي السََّمآِء أَن َيْخِسَف بِكُُم اَألْرَض فَإِذَا ِهَي َتُموُر { 
  

كذلك، فافعل . }آإذ ِمتْنا{، }آانتم{: جيوز فيه أن جتعل بني األلفني ألفا غري مهموزة، كما يقال} ...أَأَِمنُتْم{: وقوله
  .ركتا فزد بينهما مدة، وهى من لغة بىن متيمبكل مهزتني حت

  
  }أَفََمن َيْمِشي ُمِكّباً َعلَى َوْجهِِه أَْهَدى أَمَّن َيْمِشي سَوِّياً َعلَى صَِراٍط مُّْستَِقيمٍ { 
  

  .}...أَفََمن َيْمِشي ُمِكّباً َعلَى َوْجهِِه{: وقوله
قد كّبه اهللا : ذا وقع الفعل أسقطت األلف، فتقولإذا كان فعله غري واقع على أحد، فإ: قد أكبَّ الرجل: تقول

  .لوجهه، وكببُته أنا لوجهه
  
  }فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً ِسيئَْت ُوُجوُه الَِّذيَن كَفَُرواْ َوِقيلَ َهاذَا الَِّذي كُنُتم بِِه َتدَُّعونَ { 
  

  .}...َوقِيلَ َهاذَا الَِّذي كُنُتم بِِه َتدَُّعونَ {: وقوله
  .َتذْكُرون، وَتذَكَّرون، وختربون و ختتربون، واملعىن واحد واهللا أعلم: ُعونَ، وهو مثل قولهَتْد: يريد

  .كان صوابا" هذا الذى كُنتم به تْدعون: "تّدخرون، فلو قرأ قارىء: يريد" ما َتْدَخرون: "وقد قرأ بعض القراء
  

  )امللك ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }نُ آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا فََسَتْعلَُمونَ َمْن ُهَو ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ قُلْ ُهَو الرَّْحَما{ 
  

  .}...فََسَيْعلَُمون{: وقوله
  .بالتاء" فستعلمون"قراءة العواّم 

عن عطاء عن أىب عبدالرمحن عن على ] ب[/مسعت الفراء وذكر حممد بن الفضل : حدثنا حممد بن اجلهم قال[
  .فسيعلمون بالياء، وكل صواب )رمحه اهللا(

  }قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أَْصَبَح َمآُؤكُْم غَْوراً فََمن َيأِْتيكُْم بَِمآٍء مَِّعنيٍ { 
  



  .}...إِنْ أَْصَبَح َمآُؤكُْم غَْوراً{: وقوله
مياه أغوار، ماءان غوران، وال : ال يقولون: ماء غور، وبئر غور، وماءان غور، وال يثنون وال جيمعون: العرب تقول
وذلك أنه مصدر . هؤالء أضيافه، وزواره: هؤالء زور فالن، وهؤالء ضيف فالن، ومعناه: الزَّْور؛ يقال: وهو مبنزلة

  .قوم عدل، وقوم رِضا وَمقْنَع: فأُجرى على مثل قوهلم
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )القلم ( سورة 

  
  }ن َوالْقَلَمِ َوَما َيْسطُرُونَ {

  
  .}...ن َوالْقَلَمِ{:لقوله عز وج

ختفى النون اآلخرة، وتظهرها، وإظهارها أعجب إىلّ؛ ألهنا هجاء، واهلجاء كاملوقوف عليه وإن اتصل، ومن أخفاها 
  .وقد قرأت القراء بالوجهني؛ كان األعمش ومحزة يبيناهنا، وبعضهم يترك التبيان. بىن على االتصال

  
  } َوإِنَّ لََك َألْجراً غَْيَر َمْمُنوٍن{ 
  

  .}...َوإِنَّ لََك َألجْراً غَْيَر َمْمُنوٍن{: وقوله
  .املنُني، وهذا من ذلك، واهللا أعلم: ضُعفت ُمنىت عن السفر، ويقال للضّعيف: مقطوع، والعرب تقول

  
  }َوإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ { 
  

  .دين عظيم: أى} ...وَإِنَّكَ لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ{: وقوله
  

  )القلم ( لواردة يف آيات سورة املعاين ا
  
  }بِأَيِّكُُم الَْمفُْتونُ * فََستُْبِصُر َويُْبِصُرونَ { 
  

  .}...بِأَيِّكُُم الَْمفُْتونُ} {...فَسَُتْبِصُر َوُيْبِصُرونَ{: وقوله
ىف : مليس له معقول رأى، وإن شئت جعلته بأيك: هو ىف مذهب الفتون، كما قالوا: اجلنون: املفتون ها هنا مبعىن

  .ىف أى الفريقني اجملنون، فهو حينئذ اسم ليس مبصدر: أيكم أى
  
  }َودُّواْ لَوْ ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ { 



  
  .}...َودُّواْ لَْو ُتْدِهُن{: وقوله
  .فيتبعونك على الكفر: لو تفكر فيكفرون، أى: ودوا لو تلنيُ ىف دينك، فيلينون ىف دينهم، وقال بعضهم: يقال

  
  }ْع كُلَّ َحالٍَّف مَّهِنيٍ َوالَ ُتِط{ 

  .الذي يهمز الناس: واهلماز. الفاجر: املهني، ها هنا. }...َوالَ ُتِطْع كُلَّ َحالٍَّف مَّهِنيٍ{: وقوله
  

  )القلم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َهمَّازٍ مَّشَّآٍء بَِنِميمٍ { 
  

  .العربمنيم ومنيمة من كالم } ...مَّشَّآٍء بَِنمِيمٍ{: وقوله
  
  }ُعُتلٍّ بَْعَد ذَِلَك زَنِيمٍ { 
  

  .}...عُُتلٍّ{: وقوله
  .املدعى: امللصق بالقوم، وليس منهم وهو: ىف هذا املوضع هو الشديد اخلصومة بالباطل، والزنيم

  
  }أَن كَانَ ذَا مَالٍ َوَبنِنيَ { 
  

  .}...أَن كَانَ ذَا َمالٍ وََبنَِني{: وقوله
بألف واحدة بغري استفهام، " أن كان. "، وبعضهم"أ أن كان"عفر املدىن باالستفهام قرأها احلسن البصرى وأبو ج

ـ ِألنْ كان ذا مالٍ: وال تُِطْع كلَّ َحالٍّف َمهِنيٍ أن كان: وهى ىف قراءة عبداهللا   .ال تطعه أَنْ كان 
أألَِن كان ذا مالٍ : ن شئت قلتأألَِنْ كان ذا مالٍ وبنني تطيعه؟ وإ: أ أن كان ذا مال وبنني، فإِنه وّبخه: ومن قرأ

  .وكلٌّ حسن. أساطري األولني: وبنني، إذا تليت عليه آياتنا قال
  

  )القلم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }سََنِسُمُه َعلَى الُْخْرطُومِ { 
  

  .}...َسَنِسُمُه َعلَى الْخُْرطُومِ{: وقوله
وإن كان اخلرطوم قد خص بالسمة فإِنه ىف مذهب الوجه؛ ألن سنسمه ِسَمة أهل النار، أى سنسّود وجهه، فهو : أى

  .بعض الوجه يؤّدى عن بعض



  :األنَف، وأنشدىن بعضهم: تريد . أما واهللا ألمسّنك ومساً ال يفارقك: والعرب تقول
  كما ُيَحّز بُِحمىَّ املِيسمِ الَبحُر* ألْعِلطَنََّك وْسماً ال يفارقه 

البعري إذا أصابه الَبحَر، هو داء يأخذ البعري فيوسم : نه موضع السمة، والبحرامليسم ومل يذكر األنف، أل: فقال
  .لذلك

  
  }إِنَّا َبلَْوَناُهْم كََما َبلَْوَنآ أَْصحَاَب الَْجنَّةِ إِذْ أَقَْسمُواْ لََيْصرُِمنََّها ُمصْبِِحَني { 
  

  .}...َبلَْوَناُهْم{: وقوله

هم قوم من أهل اليمن كان لرجل منهم زرع، وخنل، وكرم، وكان يترك بلونا أهل مكة كما بلونا أصحاب اجلنة، و
كان ذلك . للمساكني من زرعه ما أخطأه املنجل، ومن النخل ما سقط على البسط، ومن الكرم ما أخطأه القطاف

بونا يفعل كان أ: يرتفع إىل شىء كثري، ويعيش فيه اليتامى واألرامل واملساكني فمات الرجل، وله بنون ثالثة؛ فقالوا
ىف : ذلك، واملال كثري، والعيال قليل، فأّما إِذ كثر العيال، وقلّ املال فإنا ندع ذلك، مث تآمروا أن يصرموا ىف َسَدف

ظلمة ـ باقية من الليل لئال يبقى للمساكني شىء، فسلط اهللا على ما هلم نارا فأحرقته، فَغدوا على ما هلم ليصرموه، 
بل هو مالنا حرمناه مبا صنعنا باألرامل : ، ما هذا مبالنا، مث قال بعضهم"إنا لضالُّون: "قالوافلم يروا شيئا إال سوادا؛ ف

إن شاء اهللا، فقال أخ هلم أوسطهم، : مل يقولوا: واملساكني، وكانوا قد أقسموا ليصرمنها أول الصباح، ومل يستثنوا
واذْكُْر َربََّك إِذَا {: يح ها هنا ىف معىن االستثناء، وهو كَقولهأَلَْم أَقُلْ لَكُْم لَْوالَ ُتسَبِّحون؟ فالتسب: أعدهلم قوال

  .}َنِسيَت
  
  }فَطَاَف َعلَْيَها طَآِئٌف مِّن رَّبَِّك َوُهمْ نَآِئُمونَ { 
  

  .}...فَطَاَف َعلَْيَها طَآِئٌف مِّن رَّبَِّك{: وقوله
أطفت به هناراً وليس موضعه بالنهار، : فيقولونال يكون الطائف إِالَّ ليال، وال يكون هناراً، وقد تكلم به العرب، 

  :لو ترك القطا ليال لنام؛ ألنَّ القطا ال يسرى ليال، قال أنشدىن أبو اجلراح العقيلى: ولكنه مبنزلة قولك
  وأهلى ربَّها طلُب الّرخال* أطفت هبا هناراً غري ليلٍ 

  .ولد الضأن إذا كان أنثى: والرَِّخل
  

  )القلم ( سورة  املعاين الواردة يف آيات
  
  }فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ { 
  

  .كالليل املسود. }...فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ{: وقوله
  
  }أَن الَّ َيْدُخلَنََّها الَْيْوَم َعلَْيكُْم مِّْسِكٌني * فَانطَلَقُواْ َوُهْم َيَتَخافَُتونَ { 



  .}...َيْدُخلَنََّها الَْيْوَم أَن الَّ} {...فَانطَلَقُواْ َوُهْم يََتَخافَُتونَ{: وقوله
" أن"، بغري أن، ألنّ التخافت قول، والقول حكاية، فإذا مل يظهر القول جازت "ال يدخلنها: "وىف قراءة عبداهللا

لو كان كان أنّ للذّكر، و: ومل يقل} يُوصِيكُمُ اُهللا ِفى أَْوالَدِكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ اُألْنثََييْن{: وسقوطها، كما قال اهللا
  .صوابا

  
  }َوغََدْواْ َعلَى حَْرٍد قَاِدرِيَن { 
  

  .}...َوغَدَْواْ َعلَى َحْرٍد قَاِدرِيَن{: وقوله
قد أقبلت ِقبلك، وقصدت : القصد، كما يقول الرجل للرجل: واحلرد أيضاً] ب[/على جدٍّ وقدرة ىف أنفسهم 

  :قصدك، وَحرَْدُت َحردك، وأَنشدىن بعضهم
  حيرِد حَْرَد اجلنة املُِغلَّْه* ن أمر اهللا وجاء سيلٌ كان م

  .يقصد قصدها: يريد
  

  )القلم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَأَقَْبلَ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ يََتالََوُمونَ { 
  

  .}...فَأَقَْبلَ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتالََوُمونَ{: وقوله
بل أنت فعلت ذلك، فذلك : ويقول اآلخر. أشرت علينا مبا فعلناأنت الذى دللتنا، و: يقول بعضهم لبعض

  .تالومهم
  
  }أَْم لَكُْم أَْيَمانٌ َعلَْيَنا َباِلَغةٌ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة إِنَّ لَكُْم لََما َتْحكُُمونَ { 
  

  .}...أَْم لَكُمْ أَْيَمانٌ َعلَْيَنا بَاِلَغةٌ{: وقوله
: حقاً، والبالغُ ىف مذهب احلق يقال: سن، فإنه نصبها على مذهب املصدر، كقولكإالّ احل" بالغة"القراء على رفع 

جّيد حقا قد بلغ حقيقة اجلودة، وهو مذهب جيد وقرأه العوام، أن تكون البالغة من نعت : جيِّد بالغ، كأنه قال
ن، فلما كانت الالم ىف جواب إِنّ األميان أحب إىلّ، كقولك ينتهى بكم إىل يوم القيامة أميان علينا بأنَّ لكم ما حتكمو

أئنا } {أئذا كُنا تراباً{: أئن لكم ما حتكمون باالستفهام، وهو على ذلك املعىن مبنزلة قوله: كسرهتا، ويقال
  .}لََمْرُدوُدونَ ِفى الْحاِفرَة

  
  }َسلُْهمْ أَيُُّهم بِذَِلَك َزِعيمٌ { 

  .}...َسلُْهْم أَيُُّهم بِذَِلَك َزعِيٌم{: وقوله
الضامن واملتكلم عنهم، والقائم : احلميل؛ والقبيل، والصبري، والزعيم ىف كالم العرب: كفيل، ويقال له: يدير



  :يأمرهم
  

  )القلم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }أَْم لَُهْم ُشرَكَآُء فَلَْيأُتواْ بُِشَركَآئِهِْم إِن كَانُواْ َصاِدِقَني { 
  

  .}...فَلَْيأُتواْ بُِشرَكَآِئهِْم أَْم لَُهْم ُشَركَآُء{: وقوله
ىف هذا األمر ِشْرك، : والشّرك، والشركاء ىف معىن واحد، تقول". أم هلم شرك فليأتوا بشركهم: "وىف قراءة عبداهللا

  .وفيه شركاء
  
  }َيْوَم ُيكَْشُف َعن َساقٍ وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَالَ َيْستَِطيُعونَ { 
  

  .}...َشُف َعن سَاقٍَيْوَم ُيكْ{: وقوله
حدثىن سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابن : حدثنا الفراء قال: قال] حدثنا حممد[القراء جمتمعون على رفع الياء 

  .وأنشدىن بعض العرب جلد أىب طرفة: القيامة والساعة لشدهتا قال: ، يريد"يوم تكشف عن ساق"عباس أنه قرأ 
  الرباُح وبدا من الشرِّ* كشفَْت هلم عن ساقها 

  
  }فَذَْرنِي َوَمن ُيكَذِّبُ بَِهاذَا الَْحدِيِث َسَنْسَتْدرِجُُهْم مِّْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ { 
  

  .}...فَذَرْنِي َوَمن ُيكَذُِّب بَِهاذَا الَْحِديِث{: وقوله
وكلتك إىل لو : أى: لو تركتك ورأيك ما أفلحت،: ِكلْهم إِىلّ، وأنت تقول للرجل: معىن فذرىن ومن يكذب أى
قد ُترِكَت ورأَيك، : ىف موضع نصب، فإذا قلت) من(، و }ذَرْنِى َوَمْن َخلَقُْت وحِيداً{: رأيك مل تفلح، وكذلك قوله

لو ترِكَت إىل رأيك، فتنصب الثاىن حلسن هذا املعىن فيه، وألنّ اإلسم : وُخليت ورأيك نصبت الرأى؛ ألن املعىن
  .قبله متصل بفعل

لو : وكذلك يقولون. أنت، إذ ظهرت غري متصلة بالفعل: لو تركت أنت ورأُيَك، رفعوا بقوة: فإذا قالت العرب
لو ترك واألسَد أكله، نصبوا؛ ألن اإلسم مل يظهر، فإن : ترك عبداهللا واألسُد ألكله، فإِن كنّوا عن عبداهللا، فقالوا

العرب على ما ] ا[/ز ىف هذا إال أن كالم لو ترك هو واألسد، آثروا الرفع ىف األسد، وجيوز ىف هذا ما جيو: قالوا
قد ترك بعُض القوم وبعض، يؤثرون ىف هذا اإلتباَع؛ ألن بعَض وبعٌض ملا اتفقتا ىف املعىن : أنبأتك به إال قولَهم

  .والتسمية أختري فيهما اإلتباع والنصب ىف الثانية غري ممتنع
  

  )القلم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  

  )القلم ( ردة يف آيات سورة املعاين الوا



  
  }أَْم ِعنَدُهمُ الْغَْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ { 
  

  .}...أَْم ِعندَُهُم الَْغْيُب فَُهمْ َيكْتُُبونَ{: وقوله
  .أعندهم اللوح احملفوظ فهم يكتبون منه، وجيادلونك بذلك: يقول

  
  }ذْ َناَدى َوُهَو َمكْظُوٌم فَاصْبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك َوالَ َتكُن كََصاِحبِ الْحُوِت إِ{ 
  

  .}...َوالَ َتكُن كَصَاِحبِ الُْحوِت{: وقوله
ال تضجر هبم؛ كما ضجر يونس حىت هرب من أصحابه؛ فألقى نفسه ىف : كيونس صلى اهللا عليه وسلم، يقول

  .البحر؛ حىت التقمه احلوت
  
  }فَاْجَتبَاُه َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن الصَّاِلِحنيَ * َرآِء َوُهَو َمذُْموٌم لَّْوالَ أَن َتَداَركَهُ نِْعَمةٌ مِّن رَّبِِّه لَنُبِذَ بِالَْع{ 
  

  .}...لَّْوالَ أَن َتدَاَركَُه نِْعَمةٌ مِّن رَّبِِّه لَُنبِذَ بِالَْعَرآِء{: وقوله
  .}...فَاجَْتَباُه َربُُّه{حني نبذ ـ وهو مذموم، ولكنه نبد عري مذموم، 

ىف موضع آخر؛ } وأخذت} {َوأَخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ{: ، وذلك مثل قوله"أن تداركته لوال: "وىف قراءة عبداهللا
  .ألن النعمة اسم مؤنث مشتق من فعل، ولك ىف فعله إذا تقدم التذكري والتأنيث

  .العراء األرض. }...لَُنبِذَ بِالَْعَرآِء{: وقوله
  ].حدثنا الفراء: حدثنا حممد بن اجلهم قال[

  }ْم ِعنَدُهمُ الْغَْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ أَ{ 
  

  .}...أَْم ِعندَُهُم الَْغْيُب فَُهمْ َيكْتُُبونَ{: وقوله
  .أعندهم اللوح احملفوظ فهم يكتبون منه، وجيادلونك بذلك: يقول

  
  )القلم ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوَما ُهَو إِالَّ ِذكْرٌ لِّلَْعالَِمَني * أَْبَصارِِهْم لَمَّا َسِمعُواْ الذِّكَْر َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌ َوإِن َيكَاُد الَِّذيَن كَفَُرواْ لَُيْزِلقُوَنَك بِ{ 
  

  .}...َوإِن َيكَاُد الَِّذيَن كَفَرُواْ لَيُْزِلقُوَنَك بِأَْبصَارِِهْم{: وقوله
بفتح الياء من َزلَقُْت، ) لَيزلقونك: (قرأها أهل املدينةبضم الياء، من أزلقُت، و) لُيزِلقونك: (قرأها عاصم واألعمش

: حدثنا حممد قال" لُيْزهقونك بأبصارهم: "وقرأها ابن عباس. قد زلقه وأزلقه: والعرب تقول للذى حيلق الرأس
حدثنا بذلك سفيان بن عيينة عن رجل ابن عباس، وهى ىف قراءة عبداهللا بن مسعود كذلك : مسعت الفراء قال



يصيبه : ليلقونك بأبصارهم؛ وذلك أن العرب كان أحدهم إذا أراد أن يعتان املال، أى: ، أى"ليزهقونك: "باهلاء
فتسقط منه ] يعىن ما رأيت أكثر[تاهللا ماال أكثر وال أحسن : بالعني جتّوع ثالثاً، مث يتعرض لذلك املال فيقول

ما رأينا مثل حججه، ونظروا إليه ليعينوه، : ثل ذلك فقالوااألباعر، فأرادوا برسُولَ اِهللا صَلَّى اُهللا َعلَيِه وسلم م
وإن كادوا : (ويقال. }...وََما ُهَو إِالَّ ِذكْرٌ لِّلَْعالَِمَني{: ما رأينا مثله، وإنه جملنون، فقال اهللا عز وجل: فقالوا

نظره، وهو  كاد يصرعىن بشدة: لريمون بك عن موضعك، ويزيلونك عنه بأبصارهم، كما تقول: أى) ليزلقونك
  .أزهقت السهم فرَهق: بيِّن من كالم العرب كثري، كما تقول

  
  }فَاصْبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك َوالَ َتكُن كََصاِحبِ الْحُوِت إِذْ َناَدى َوُهَو َمكْظُوٌم { 
  

  .}...َوالَ َتكُن كَصَاِحبِ الُْحوِت{: وقوله

يونس حىت هرب من أصحابه؛ فألقى نفسه ىف ال تضجر هبم؛ كما ضجر : كيونس صلى اهللا عليه وسلم، يقول
  .البحر؛ حىت التقمه احلوت

  
  }فَاْجَتبَاُه َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن الصَّاِلِحنيَ * لَّْوالَ أَن َتَداَركَهُ نِْعَمةٌ مِّن رَّبِِّه لَنُبِذَ بِالَْعَرآِء َوُهَو َمذُْموٌم { 
  

  .}...رَّبِِّه لَُنبِذَ بِالَْعَرآِءلَّْوالَ أَن َتدَاَركَُه نِْعَمةٌ مِّن {: وقوله
  .}...فَاجَْتَباُه َربُُّه{حني نبذ ـ وهو مذموم، ولكنه نبد عري مذموم، 

ىف موضع آخر؛ } وأخذت} {َوأَخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ{: ، وذلك مثل قوله"لوال أن تداركته: "وىف قراءة عبداهللا
  .ىف فعله إذا تقدم التذكري والتأنيث ألن النعمة اسم مؤنث مشتق من فعل، ولك

  .العراء األرض. }...لَُنبِذَ بِالَْعَرآِء{: وقوله
  ].حدثنا الفراء: حدثنا حممد بن اجلهم قال[

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )احلاقة ( سورة 

  
  }َما الَْحآقَّةُ * الَْحاقَّةُ { 
  

  .}...َما الَْحآقَّةُ... الَْحاقَّةُ{: قوله عز وجل
. ملا عرفت احلقة مىن هربت، واحلاقة: القيامة، مسيت بذلك ألن فيها الثواب واجلزاء، والعرب تقول]: ب[/حلاقة وا

  .ومها ىف معىن واحد
: وكذلك قوله. راجعة على األوىل: احلاقة ماهى؟ والثانية: مرفوعة مبا تعجبت منه من ذكرها، كقولك: َواحلاقة



أى شىء القارعة؟ فما ىف موضع رفع : معناه} القارَِعةُ، َما الْقَارَِعةُ{و } الَْيمِني وأْصَحابُ الَْيِمنيِ َما أْصَحاُب{
  .القيامة أيضاً: بالقارعة الثانية، واألوىل مرفوعة جبملتها، والقارعة

  
  }كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة  َسخََّرَها َعلَْيهِْم َسْبَع لََيالٍ َوثَمَانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوماً فََتَرى الْقَْوَم ِفيَها َصْرَعى{ 
  

  .}...َسخَّرََها َعلَْيهِْم سَْبَع لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوماً{: وقوله

حسوم، وإمنا أُخذ ـ واهللا أعلم ـ من حسم : التِّباع إذا تتابع الشىء فلم ينقطع أوله عن آخره، قيل فيه: واحلسوم
  .نه يكوى مبكواٍة، مث يتابع ذلك عليهالداء إذا كُوى صاحُبه؛ أل

  
  }فََهلْ تََرى لَُهم مِّن َباِقَيٍة { 
  

  .هل ترى منهم باقياً؟، وكل ذلك ىف العربية جائز حسن: من بقاٍء، ويقال. }...فََهلْ َتَرى لَُهم مِّن َباِقَيٍة{: وقوله
  

  )احلاقة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ن قَْبلَُه َوالُْمْؤَتِفكَاُت بِالَْخاِطئَةِ َوَجآَء ِفْرَعْونُ َوَم{ 
  

  .}...َوَجآَء ِفْرَعْونُ َوَمن قَْبلَُه{: وقوله
، وقرأ طلحة بن مصرِّف واحلسن، أو أبو عبدالرمحن ـ شّك )ومن قَبله: (قرأها عاصم واألعمش وأهل املدينة

، وىف قراءة أىب موسى )ِفْرَعْونُ وَمن َمَعه وجاَء: (وهى ىف قراءة أّىب. ، بكسر القاف)ومن ِقَبلُه: (الفراء ـ 
ومن : ومن قال. جاء فرعون وأصحابه: ، ومها شاهدان ملن كسر القاف؛ ألهنما كقولك" ومن ِتلْقَاَءه: "األشعرى

  .أراد األمم العاصني قبله: قَْبلَُه
  .}...وَالُْمْؤتَِفكَاتُ بِالْخَاِطئَِة{: وقوله

  .الذين ائتفكوا خبطئهم
  
  }َصْواْ َرُسولَ َربِّهِْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَّابَِيةً فََع{ 
  

  .}...فَأََخذَُهمْ أَْخذَةً رَّابِيَةً{: وقوله
  .قد أربيت فََربا رِباك: أربيتَ إذا أخذ أكثر مما أعطاه من الذهب والفضة، فتقول: أخذة زائدة، كما تقول

  
  }نٌ َواِعَيةٌ لَِنْجَعلََها لَكُْم َتذِْكَرةً َوَتِعيََهآ أُذُ{ 
  

  .عظة: لنجعل السفينة لكم تذكرة} ...ِلَنْجَعلََها لَكُْم َتذِْكَرةً{: وقوله



  .}...َوتَِعَيَهآ أُذُنٌ َواِعَيةٌ{: وقوله
  .لتحفظها كل أذن؛ لتكون عظة ملن يأتى بعد: يقول

  
  )احلاقة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فَُدكََّتا َدكَّةً َواِحَدةً َوُحِملَِت اَألْرُض َوالْجَِبالُ { 
  

  }...َوُحِملَِت اَألْرُض وَالْجِبَالُ فَُدكََّتا{: وقوله

كّن رتقا، : ومل يقل} أنّ السََّماواِت واَألْرَض كاَنَتا َرْتقاً{: فدككن؛ ألنه جعل اجلبال كالواحد وكما قال: ومل يقلْ
  .؛ ألن اجلبال واألرض كالشىء الواحدومحلت األرض واجلبال فدكَّت لكان صوابا: ولو قيل ىف ذلك

  .}...َدكَّةً وَاِحَدةً{: وقوله
  .زلزلتها: ودكُّها

  
  }َوانَشقَِّت السََّمآُء فَهَِي َيْومَِئٍذ َواِهَيةٌ { 
  

  .تشققها: َوْهُيهَا} ...وَانشَقَِّت السََّمآُء فَهَِي َيوَْمِئٍذ َواِهَيةٌ{: وقوله
  
  }وََيْحِملُ عَْرَش َربَِّك فَْوقَُهْم َيوَْمِئٍذ ثَمَانَِيةٌ  َوالَْملَُك َعلَى أَْرَجآِئَهآ{ 
  

  .مثانية أجزاء من تسعة أجزاء من املالئكة: يقال} ...وََيحِْملُ َعْرَش َربَِّك فَْوقَُهْم َيوَْمِئٍذ ثَمَانَِيةٌ{: وقوله
  

  )احلاقة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَى ِمنكُْم َخاِفَيةٌ َيْومَِئٍذ ُتعَْرُضونَ الَ َتْخ{ 
  

  .}...الَ خيْفَى ِمنكُْم َخاِفَيةٌ{: وقوله
وأَخذَ الذيَن {: ، وكلٌّ صواب، وهو مثل قوله)ال ختفى(قرأها حيىي بن وثاب بالياء، وقرأها الناس بعد ـ بالتاء ـ 

  .وأخذت. }ظَلَُموا الصَّْيحَةُ
  
  }قُولُ َهآُؤُم اقْرَُؤاْ ِكَتابَيهْ فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيمِينِِه فََي{ 
  

  .}...فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبهُ بَِيِمينِِه{: وقوله
َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبهُ {: نزلت ىف أىب سلمة بن عبد األسد، كان مؤمنا، وكان أخوه األسود كافرا، فنزل فيه



  .}...بِِشَمالِِه
  
  }َسابَِيْه إِنِّي ظَنَنُت أَنِّي ُمالَقٍ ِح{ 
  

  .علمت، وهو ِمن علم ماال يعاَبن، وقد فسِّر ذلك ىف غري موضع: أى} ...إِنِّي ظََننُت أَنِّي ُمالَقٍ ِحسَابَِيْه{: وقوله
  

  )احلاقة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَّاِضَيةٍ { 
  

  }...ِفى ِعيَشةٍ رَّاِضَيٍة{: وقوله

هذا ليل نائم، وسر كامت، وماء دافق، فيجعلونه فاعال، وهو مفعول ىف األصل، : تقول] ا[/لعرب فيها الرضاء، وا
أهنم يريدون وجه املدح أو الذم، فيقولون ذلك ال على بناء الفعل، ولو كان فعال مصرحا مل ُيقَل ذلك فيه، : وذلك

  .دح فيه وال ذمضارب؛ ألنه ال م: مضروب، وال للمضروب: ألنه ال جيوز أن تقول للضارب
  
  }يالَْيَتَها كَاَنِت الْقَاِضَيةَ { 
  

  .}...يالَْيَتَها كَاَنِت الْقَاِضَيةَ{: وقوله
  .ليت املوتة األوىل الىت منها مل أحَى بعدها: يقول

  
  }ثُمَّ ِفي ِسلِْسلٍَة ذَْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراعاً فَاْسلُكُوهُ { 
  

  .}...َسْبُعونَ ِذَراعاً فَاْسلُكُوُه ثُمَّ ِفي ِسلِْسلٍَة ذَْرعَُها{: وقوله
  :واملعىن. ذكر أهنا تدخل ىف دبر الكافر، فتخرج من رأسه، فذلك َسلْكُه فيها

اخلامت ال : أدخلت رأسى ىف القلنسوة، وأدخلتها ىف رأسى، واخلاَتم يقال: مث اسلكوا فيه سلسلة، ولكن العرب تقول
  .ل الفراءيدخل ىف يدى، واليد هى الىت فيه تدخل من قو

واخلف مثل ذلك، فاستجازوا ذلك؛ ألن معناه ال ُيشكل على أحد، فاستخفوا ]: حممد بن اجلهم[قال أبو عبداهللا 
  .من ذلك ما جرى على ألسنتهم

  
  )احلاقة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوالَ طََعاٌم إِالَّ ِمْن ِغْسِلنيٍ { 
  



  .إنه ما يسيل من صديد أهل النار: يقال} ...ْسِلنيٍَوالَ طََعاٌم إِالَّ ِمْن ِغ{: وقوله
  
  }َألَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ * َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض اَألقَاوِيلِ { 
  

َخذَْنا ِمْنُه َأل{لو أن حممدا صلى اهللا عليه تقّول علينا ما مل يؤمر به : يقول} ...َولَوْ َتقَوَّلَ َعلَْيَنا بَْعَض اَألقَاوِيلِ{: وقوله
  .، بالقوة والقدرة}...بِالَْيِمنيِ

  
  }فََما ِمنكُْم مِّْن أََحٍد َعْنُه َحاجِزِيَن { 
  

  .}...فََما ِمنكُْم مِّْن أََحٍد َعْنُه حَاجِزِيَن{: وقوله
  أحد يكون للجميع وللواحد، وذكر األعمش ىف حديث عن النىب صلى اهللا عليه وسلم أنه

وقال اهللا . أحداً ىف موضع مجع: ، فجعل)م ألحد ُسودِ الرءوس إالّ لنبيكم صلى اهللا عليه وسلمأمل َتحل الغنائ: (قال
  .فهذا مجع؛ ألنّ بني ـ ال يقع إالّ على اثنني فما زاد} الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم{: جل وعز

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )املعارج ( سورة 

  
  }َواِقعٍ  سَأَلَ سَآِئلٌ بَِعذَابٍ{ 
  
  .}...َسأَلَ َسآِئلٌ{: قوله

اللهم إن كان ما يقول حممد هو احلق من عندك : بن كَلدةَ، قال] بن احلارث[النضر : دعا داعٍ بعذاب واقع، وهو
  .فأمطْر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم، فأُسر يوم بدر، فقتل صربا هو وعقبة

  .}...بَِعذَابٍ َواِقعٍ{: وقوله
  .والالم الىت ىف الكافرين دخلت للعذاب ال للواقع. للكافرين، والواقع من نعت العذاب: يريد
  
  }مَِّن اللَِّه ِذي الَْمعَارِجِ { 
  

  .}...ِذي الَْمعَارِجِ{: وقوله
  .من صفة اهللا عز وجل؛ ألن املالئكة تعُرج إىل اهللا عز وجل، فوصف نفسه بذلك

  
  }الرُّوحُ إِلَْيِه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنةٍ َتعُْرُج الَْمالَِئكَةُ َو{ 



  
  .}...ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة{: وقوله
، فالقراء جمتمعون على التاء، وذكر )يعرج(لو صعد غري املالئكة لصعدوا ىف قدر خسمني ألف سنة، وأما : يقول

ما مسعت أحداً : بالياء وقال األعمش" يعرج"قرأ عبداهللا : زهري عن أىب إسحق اهلمداىن قالبعض املشيخه عن 
  .وكلٌّ صواب. يقرؤها إال بالتاء

  
  )املعارج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }إِنَُّهْم َيَرْوَنُه بَِعيداً { 
  

  .}...إِنَُّهْم َيرَْوَنُه َبعِيداً{: وقوله
  .قريب: ن قريباً؛ ألن كلّ ما هو آتالبعث، ونراه حن: يريد
  
  }َوالَ َيْسأَلُ َحِميٌم َحِميماً { 
  

  .}...وال َيسْأَلُ َحمِيٌم َحِميماً{: وقوله

ساعة، مث ال تعارف بعد تلك الساعة، وقد قرأ ] بالبناء للمجهول[ال َيسْأَل ذو قرابة عن قرابته، ولكنهم ُيَعرَّفُوهنم 
أين محيمك؟ ولست أشتهى ذلك؛ ألنه خمالف للتفسري، وألن : ال يقال حلميم) َحِميماًوال ُيسْأَلُ َحميٌم : (بعضهم

  ).َيسأَل(القراء جمتمعون على 
  
  }َوفَِصيلَِتِه الَِّتي ُتْؤوِيِه { 
  

  .هى أصغر آبائه الذى إليه ينتمى} ...َوفَِصيلَتِِه{: وقوله
  

  )املعارج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }كَالَّ إِنََّها لَظَى * اَألْرضِ َجِميعاً ثُمَّ ُينجِيِه َوَمن ِفي { 
  

  .ينجيه االفتداء من عذاب اهللا: أى} ...ثُمَّ يُنجِيِه{: وقوله
اسم من أمساء جهنم؛ فلذلك : ولظى} ...إِنََّها لَظَى{: ال ينجيه ذلك، مث ابتدأ، فقال: أى} كَالَّ{: قال اهللا عز وجل

  .مل ُيجِْره
  
  }لِّلشََّوى  نَزَّاَعةً{ 



  
  .}...َنزَّاَعةٌ لِّلشََّوى{: وقوله

إهنا لظى، إهنا نزاعة للشوى، وإن شئت جعلت اهلاء عمادا، فرفعت لظى بنزاعة، ونّزاعة بلظى؛ : مرفوع على قولك
، اليدان: والشََّوى. واهلاء ىف الوجهني عماد. إِنَّه جاريُتك فارهة، وإهنا جاريُتك فارهة: كما تقول ىف الكالم

  .شواة، وما كان غري مقَتل فهو شًوى: والرجالن، وجلدة الرأس يقال هلا
  
  }َتْدعُواْ َمْن أَْدَبَر َوَتوَلَّى { 
  

  .}...َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوَتوَلَّى{: وقوله
  .يا كافر إىلّ، يا منافق إىلّ، فتدعو كل واحد بامسه: تقول للكافر

  
  )ج املعار( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوَجَمَع فَأَْوَعى { 
  

  .}...َوَجَمَع فَأَْوَعى{: وقوله
  .مجع فأوعى، جعله ىف وعاء، فلم يؤد منه زكاة، ومل يصل رمحا: يقول

  
  }إِالَّ الُْمَصلَِّني * َوإِذَا َمسَُّه الَْخْيُر َمُنوعاً * إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً * إِنَّ اإلِنَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً { 
  

  .}...إِنَّ اِإلنَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً{: وقوله

فهذه صفة } ...َوإِذَا َمسَُّه الْخَْيُر َمُنوعاً} {...إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً{: الضجور وصفته كما قال اهللا: واهللوع
فاستثىن املصلني من } ...إِالَّ الُْمَصلَِّني{: جزِع جيَزع جزعا، مث قال: هِلع يهلَع هلَعاً مثل: اهللوع، ويقال منه

  .}إِنَّ اِإلْنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ، إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا{: اإلنسان، ألن اإلنسان ىف مذهب مجع، كما قال اهللا جل وعز
  
  }َوالَِّذيَن ِفي أَمَْواِلهِْم َحقٌّ مَّْعلُوٌم { 
  

  .}...َحقٌّ َمْعلُوٌم{: وقوله
  .كاةال، بل سوى الز: الزكاة؛ وقال بعضهم

  
  )املعارج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }إِالَّ َعلَى أَْزوَاجِهِمْ أَْو َما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني * َوالَِّذيَن ُهمْ ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ { 



  
  .}...إِالَّ َعلَى أَزَْواجِهِْم{: وقوله

ال جيوز هذا، : إالَّ أىن مل أمرر بزيد؟ قلت: مررت بالقوم إِالَّ بزيد، تريد: أن تقول هل جيوز ىف الكالم: يقول القائل
: يقول} ...والَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِمْ َحاِفظُون{: والذى ىف كتاب اهللا صواب جيد؛ ألن أول الكالم فيه كالنهى إذ ذُِكر

اصنع ما شئت : ومثله أن تقول للرجل. لىت ىف آخرهفال يالمون إالّ على غري أزواجهم، فجرى الكالم على ملومني ا
  .قتل النفس، فإنك معذب، أو ىف قتل النفس، فمعناه إال أنك معذب ىف قتل النفس] على[إال 
  
  }أََيطَْمُع كُلُّ امْرِىٍء مِّْنُهْم أَن ُيْدَخلَ َجنَّةَ َنِعيمٍ * َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشِّمَالِ ِعزِيَن { 
  

  .}...نِ الشَِّمالِ ِعزِيَنَوَع{: وقوله
لئن دخل هؤالء اجلنة ـ كما يقول : احللق، اجلماعات كانوا جيتمعون حول النىب صلى اهللا عليه فيقولون: والعزون

أََيطَْمُع كُلُّ اْمرِىٍء مِّْنُهمْ أَن {: حممد صلى اهللا عليه ـ لندخلنها قبلهم، وليكونن لنا فيها أكثر مما هلم، فأنزل اهللا
  .}...لَ َجنَّةَ َنعِيمٍُيْدَخ

: ، جعل له الفعل، مث بّين اهللا عز وجل فقال"أن َيدُخلَ: "وقرأ احلسن] ا[/ال يسّمى فاُعله " أن ُيدَخل: "قرأ الناس
  .من تراب" مما يعلمون"ومل حيتقروهنم، وقد َخلَقَْناهم مجيعاً 

  
  }لَى ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ َيْوَم َيْخُرُجونَ ِمَن اَألْجدَاِث سَِراعاً كَأَنَُّهْم إِ{ 
  

  :وقال الشاعر. اِإلسراع: اإليفاض. }...إِلَى ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ{: وقوله
  خَْرجاَء ظلت تطلُب اإلضاضَا* ألْنعْنت نعامةً ميفاضا 

أى تطلب موضعا : اخلرجاء ىف اللون، فإذا ُرقِّعَ القميص األبيض برقعٍة محراء فهو أخرج، تطلب اإلضاضا: قال
إىل : "إىل شىء منصوب يستبقون إِليه، وقرأ زيد بن ثابت" إىل َنْصبٍ: "قرأ األعمش وعاصم. ه، وتلجأ إليهتدخل في

  .أنصاب: ، وكلٌّ صواب، وهو واحد، واجلمع]من دون اهللا[فكأنّ النُّصَب اآلهلة الىت كانت تعبد " ُنُصب يوفضون
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )نوح ( سورة 

  
  }لَْنا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَنِذْر قَْوَمَك ِمن قَْبلِ أَن يَأِْتيَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم إِنَّآ أَْرَس{ 
  

  .}...أَنْ أَنِذْر قَْوَمَك{: قوله عز وجل
ولو كانت إنا أرسلنا نوحا إىل قومه . ىف موضع نصب؛ ألنك أسقطت منها اخلافض): أن. (أرسلناه باإلنذار: أى



  .؛ ألن اإلرسال قول ىف األصل، وهى، ىف قراءة عبداهللا كذلك بغري أنأنذر قومك ـ بغري أن
  
  }نُتْم َتْعلَُمونَ َيْغِفْر لَكُْم مِّن ذُنُوبِكُْم َويَُؤخِّْركُمْ إِلَى أََجلٍ مَُّسمى إِنَّ أََجلَ اللَِّه إِذَا َجآَء الَ يَُؤخَُّر لَْو كُ{ 
  

  .}...مىَويَُؤخِّرْكُْم إِلَى أََجلٍ مَُّس{: وقوله
ّمسى عندكم تعرفونه ال مييتكم غرقا وال حرقا وال قتال، وليس ىف هذا حجة ألهل القدر ألنه إمنا أراد مسّمى 

  .عندكم ىف معرفتكم} َوُهَو الَِّذى يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَونُ عليه{: عندكم، ومثله
  .}...َيغِْفْر لَكُْم مِّن ذُُنوبِكُْم{: وقوله

رَوِيت : اشتريت من عبيدك، وأما اجلميع فقولك: فأما البعض فقولك. من قد تكون جلميع ما وقعت عليه، ولبعضه
اشتكيت من ماء شربته، وعن ماء شربته كأنه ىف : عن؛ كما تقول: من مائك، فإذا كانت ىف موضع مجع فكأنّ ِمْن

  .يغفر لكم عن أذنابكم، ومن أذنابكم: الكالم
  
  }َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْيالً وََنَهاراً  قَالَ{ 
  

  .}...لَْيالً َوَنهَاراً{: وقوله
  .دعوهتم بكل جهة سرا وعالنية: أى
  

  )نوح ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َشْواْ ِثيَاَبُهْم َوأََصرُّواْ وَاسَْتكَْبرُواْ اسِْتكْبَاراً َوإِنِّي كُلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر لَُهْم َجَعلُواْ أََصابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم َواْستَْغ{ 
  

  .}...وَأََصرُّواْ{: وقوله
  .عن اإلميان} ...َواسَْتكَْبرُواْ{سكتوا على شركهم، : أى
  
  }َوُيْمِددْكُْم بِأَمَْوالٍ َوَبنَِني وََيْجَعل لَّكُْم َجنَّاٍت وََيْجَعل لَّكُْم أَْنَهاراً { 
  

  .}...يُْمِدْدكُمْ بِأَْموَالٍ َوَبنَِنيَو{: وقوله
: كانت السنون الشدائد قد أحلّت عليهم، وذهبت بأمواهلم النقطاع املطر عنهم، وانقطع الولد من نسائهم، فقال

  .}َوُيْمِدْدكُْم بِأَْموَالٍ َوَبنَِني{
  
  }مَّا لَكُْم الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً { 
  

  .ال ختافون هللا عظمة: أى. }...ْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراًمَّا لَكُمْ الَ َت{: وقوله



  
  )نوح ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوقَْد َخلَقَكُْم أَطَْواراً { 
  

  .}...َوقَْد َخلَقَكُْم أَطْوَاراً{: وقوله
  .نطفةً، مث علقةً، مث مضغةً، مث عظماً

  
  }َماوَاٍت ِطَباقاً أَلَْم َترَْواْ كَْيَف َخلََق اللَُّه سَْبَع َس{ 
  

  .}...َسْبَع َسَماَواٍت طَِباقاً{: وقوله
خلقهن مطابِقاٍت، وإن شئت جعلته من نعت السّبع ال على الفعل، : على الفعل أى] ب[/إن شئت نصبت الطباق 

  ".خضٌر"، و "ثِياُب ُسْندسٍ ُخْضرٍ: "ولو كان سبع مسواٍت طباقٍ باخلفض كان وجهاً جيداً كما تقرأ

  }َجَعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ نُوراً َوجََعلَ الشَّْمَس سَِراجاً َو{ 
  

  .}...َوجََعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنوراً{: وقوله
: وكذلك القمر، واملعىن. أن الشمس يضىء ظهُرها ملا يليها من السموات، ووجهها يضىء ألهل األرض: ذكر

  .جعلَ الشمس والقمر نوراً ىف السماوات واألرض
  
  )نوح ( ين الواردة يف آيات سورة املعا
  
  }قَالَ ُنوٌح رَّبِّ إِنَُّهْم َعصَْونِي َواتََّبعُواْ َمن لَّْم يَزِْدُه َمالُُه وََولَُدهُ إِالَّ َخسَاراً * لَِّتْسلُكُواْ مِْنَها سُُبالً ِفجَاجاً { 
  

  .}...ُسُبالً ِفَجاجاً{: وقوله
  .فج، وهى الطرق الواسعة: طرقاً، واحدها

مَالُُه {: حدثىن هشيم عن مغرية عن إِبراهيم أنه قرأ: حدثنا الفراء قال] حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد[
  .}...َوَولَدُُه

  
  }َوَمكَرُواْ َمكْراً كُبَّاراً { 
  

  .}...َوَمكَُرواْ َمكْراً كُبَّاراً{: وقوله
  .الكبري، والعرب تقول كُباَر: الكُبَّار

  .وُحَسان ُجَمال بالتخفيف ىف كثري من أشباهه. ُجمَّال بالتشديدرجل ُحسَّان : ويقولون



  
  }َوقَالُواْ الَ َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم َوالَ َتذَُرنَّ َوّداً َوالَ ُسَواعاً َوالَ َيُغوثَ َويَُعوَق وََنسْراً { 
  

  .}...َوالَ َتذَُرنَّ َوّداً َوالَ ُسَواعاً{: وقوله
: بالضم، وقرأ األعمش وعاصم) وُدا: (وقد اختلف القراء ىف َودَّ، فقرأَ أهل املدينة .هذه آهلة كان إبليس جعلها هلم

  .بالفتح) َودا(
من . وما كان من االمساء معرفة فيه ياء أو تاء أو ألف فال ُيجرى. ؛ ألن فيها ياء زائدة)َيُغوثَ، وَيعُوَق: (ومل جيروا
ولو أجريت لكثرة التسمية كان صوابا، . ه ال ُتجرى ملا زاد فيههذ. َيمِلك، ويزيد، ويعَمر، وتغلب، وأمحد: ذلك

  .ولو أجريت أيضا كأنه ُيْنوَى به النكرةُ كان أيضا صوابا

هذه : يقول} وقَْد أََضلُّوا كثريا{باأللف، " وال َتذَُرنَّ َودَّا وال ُسواعاً وَيغوثاً وَيَعوقاً وَنسْراً: "وهى ىف قراءة عبداهللا
  .كان صوابا: وقد أضلّت كثريا، أو أضللن: ولو قيل. هبا قوم كثرياألصنام قد ّضل 

  
  )نوح ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }مِّمَّا َخِطيئَاِتهِمْ أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ نَاراً فَلَْم َيجِدُواْ لَُهْم مِّن ُدوِن اللَِّه أَنَصاراً { 
  

  .}...مِّمَّا َخطِيئَاِتهِْم{: وقوله
إن خطيئاهتم ما أغرقوا وكذلك رأيتُها ىف مصحف : صلة فيما ينوى به مذهب اجلزاء، كأنك قلت) ما(جتعل العرب 

} أىَّ األَجلَْينِ ما قضيُت فال ُعدْوانَ َعلَّى{: عبداهللا، فتأخرها دليل على مذهب اجلزاء، ومثلها ىف مصحف عبداهللا
وصل اجلزاء } أَيا مَّا َتْدُعو فَلَه اَألْسماُء احلسىن{: ن ذلكوم. حيثما تكن أكن، ومهما تقل أقلْ: أال ترى أنك تقول

كيف تصنع؟ وأين تذهب؟ إذا كان استفهاماً مل يوصل مبا، وإذا كان : مبا، فإذا كان استفهاماً ملْ يصلوه مبا؛ يقولون
  .جزاء ُوِصل وُترِك الوصل

  
  }افِرِيَن َديَّاراً َوقَالَ نُوٌح رَّبِّ الَ َتذَْر َعلَى اَألْرضِ ِمَن الْكَ{ 
  

  .}...َديَّاراً{: وقَوله
، وهو ِمن }اُهللا الَ إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحىُّ الْقَّياُم{وهو من ُدرت، ولكنه فْيعال من الدوران، كما قرأ عمر بن اخلطاب 

  .قمُت
  
  }نَِني َوالُْمْؤِمنَاِت َوالَ َتزِِد الظَّاِلِمَني إِالَّ َتبَاراً رَّبِّ اغِْفْر ِلي َوِلوَاِلَديَّ َوِلَمن َدَخلَ َبْيِتَي ُمْؤمِناً َوِللُْمْؤِم{ 
  

  .ضالال: }...إِالَّ تََباراً{: وقوله



  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )اجلن ( سورة 

  
  }قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه اْسَتَمَع َنفٌَر مَِّن الْجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآناً َعَجباً { 
  
  .}...قُلْ أُوِحىَ إِلَىَّ{: عز وجل: قوله

من وحيُت، فهمز الواو؛ ألهنا انضمت " قُلْ أُِحَى إِلَىَّ: "وقرأها ُجَوّية األسدى) أُوِحَى(على ] ا[/القراء جمتمعون 
  .}وإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت{: كما قال
  .}...اْسَتَمَع نَفٌَر مَِّن الْجِنِّ{: وقوله
هذا نىبٌّ قد حدث، فبث جنوده ىف اآلفاق، وبعث : ملا ُرمجت وُحرِست منها السماء قال إبليسأن الشياطني : ذكر

تسعة منهم من اليمن إىل مكة، فأتوا النىب صلى اهللا عليه وسلم وهو ببطن خنلة قائماً يصلى ويتلو القرآن، فأعجبهم 
  .ورقّوا له، وأسلموا، فكان من قوهلم ما قد قّصه اهللا ىف هذه السورة

وإنّا، : ، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقرءوا}فَقَالُواْ إِنَّا َسِمعَْنا قُْرآناً َعجَباً{: ىف قوله" إِنا"وقد اجتمع القراء على كسر
  .وأَنَّا إىل آخر السورة، وكسروا بعضاً، وفتحوا بعضاً

اش أخو أىب بكر بن عياش، فحدثىن احلسن بن عي: حدثنا الفراُء قال]: حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[
وكان : قال الفراُء. ، بالفتح)وأنا: (وقيس عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه قرأ ما يف اجلنِّ، والنجم

وفتح نافع املدىن، وكسر احلسن وجماهد، وأكثر أهل املدينة إال . حيىي وإبراهيم وأصحاب عبداهللا كذلك يقرءون
  } َساجَِد ِهللاَوأَنَّ الَْم{: أهنم نصبوا

أُوحى إِىل النىب : وحدثىن ِحبَّان عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس قال: حدثنا الفراء قال:] حدثنا حممد قال[
  .} َوأنَّ الَْمَساجَِد ِللِه فَالَ َتْدعُواْ{: ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بعد اقتصاص أمر اجلن

ىف " أنَّ"فأما الذين فتحوا كلها فإهنم ردّوا . كان من الوحى وكان عاصم يكسر ما كان من قول اجلن، ويفتح ما
لوقوع اإلميان عليها، وأنت مع ذلك جتد اإلميان " أن"فآمنا به، وآمنا بكل ذلك، ففتحت : كل سورة على قوله

ن حيسن ىف بعض ما فتح، ويقبح ىف بعض، وال مينعك ذلك من إمضائهن على الفتح، فإن الذى يقبح من ظهور اإلميا
  .قد حيسن فيه فعلٌ مضارٌع لإلميان يوجب فتح أنَّ كما قالت العرب

  وَزّججن احلَواجَب والُعيونا* إذا ما الغانيات َبَرْزنَ يوماً 
فنصب العيون باتباعها احلواجب، وهى ال تزجج إمنا تكّحل، فأضمر هلا الكحل، وكذلك يضمر ىف املوضع الذى ال 

  .} َوأَنْ لَّوِ اْسَتقَامُوا َعلَى الطَّرِيقَِة{: وأهلمنا، وشهدنا، ويقّوى النصب قولهصدقنا، : حيسن فيه آمنَّا، وحيسن
أقول لو : إذا خففت مل تكن ىف حكايٍة، أال ترى أنك تقول) أنْ(؛ ألنّ )لو(من ) أنْ(فينبغى ملن كسر أن حيذف 
  ).أنْ(فعلَت لفعلُت، وال تدِخل 

فكأهنم أضمروا مييناً مع لو، َوقطعوها عن النسق } َوأَنْ لَوِ اْسَتقَاُموا{: لونوأمَّا الذين كسروا كلها فهم ىف ذلك يقو



  :وَالعرب تدخل أن ىف هذا املوضع مع اليمني وحتذفها، قال الشاعر. واهللا أن لو استقاموا: على أول الكالم، فقالوا
  سواك، ولكن مل جنْد لَك مدفَعا* فأقسُم لو شىء أتانا رُسوله 

  :وأنشدىن آخر
  وما بِاحلرِّ أنَت وال العتيقِ* أَما واِهللا أنْ لو كُنتَ ُحرا 
وأنْ لو مضمرة فيها اليمني على ما وصفت : خصَّه بالوحى، وجعل} وأن املساجد هللا{: ومن كسر كلها ونصب

  .لك
  
  }َوأَنَّهُ َتَعالَى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخذَ صَاِحَبةً َوالَ وَلَداً { 
  

  .}...ُه َتعَالَى َجدُّ َربَِّناوَأَنَّ{: وقوله
: حدثىن أبو إسرائيل عن احلكم عن جماهد ىف قوله: حدثنا الفراء قال: حدثنا حممد قال:] حدثنا أبو العباس قال[
  .جاللْ ربنا: قال} وَأَنَُّه َتعَالَى َجدُّ َربِّنَا{

  
  }ِه كَذِباً َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن َتقُولَ اِإلنُس وَالْجِنُّ َعلَى اللَّ{ 
  

  .}...َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن َتقُولَ اِإلنُس َوالْجِنُّ َعلَى اللَِّه كَذِباً{: وقوله جل وعز
  .شك: الظن ها هنا

  
  )اجلن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ِشهَاباً رََّصداً  َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد مِْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ فََمن َيْسَتِمعِ اآلنَ َيجِْد لَُه{ 

  .إذ بعث حممد صلى اهللا عليه جيد له شهاباً رصداً قد أرصد به له لريمجه. }...فََمن َيْسَتِمعِ اآلنَ{: وقوله عز وجل
  
  }َوأَنَّا الَ َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد بَِمن ِفي اَألْرضِ أَْم أََراَد بِهِْم َربُُّهْم َرَشداً { 
  

  .}...الَ َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد بَِمن ِفي اَألْرضِ َوأَنَّا{: وقوله عز وجل
  .رجم الشياطني بالكواكب: ما ندرى أخلري يراد هبم فُِعل هذا أم لشر؟ يعىن: هذا من قول كفرِة اجلن قالوا

  
  }َوأَنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحونَ َومِنَّا ُدونَ ذَِلَك كُنَّا طََرآِئَق ِقدَداً { 
  

  .}...طَرَآِئَق ِقَدداً كُنَّا{: وقوله عز وجل
للقوم هم طريقة قومهم إذا كانوا رؤساءهم، ] ا[/كنا فرقا خمتلفةً أهواؤنا، والطريقة طريقة الرُجل، ويقال أيضا 

: هذا نظورةُ قومه للذين ينظرون إليه منهم، وبعض العرب يقول: طريقة قومه، وكذلك يقال للواحد: والواحد أيضا



  .نظائر: نظرية قومه، وجيمعان جيمعا
  

  )اجلن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّْعجَِز اللََّه ِفي اَألْرضِ َولَن نُّْعجَِزُه َهَرباً { 
  

  .}...وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّْعجِزَ اللََّه ِفي اَألْرضِ{: وقوله تبارك وتعاىل
  .على اليقني علمنا
  .ولست أمسيه" أن لن َتقوَّل اإلنُس واجلنُّ: "اءوقد قرأ بعض القر

  
  }َوأَنَّا لَمَّا َسِمْعَنا الُْهَدى آَمنَّا بِِه فََمن ُيْؤِمن بَِربِِّه فَالَ َيخَاُف َبْخساً َوالَ َرَهقاً { 
  

  .}...َوالَ َرَهقاً{ال ُيْنقَص من ثواب عمله } ...فَالَ َيَخافُ َبْخساً {: وقوله عز وجل
  .وال ظلماً

  
  }َوأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونَ فََمْن أَْسلََم فَأُْولَاِئَك َتَحرَّْواْ َرَشداً { 
  

  العادلون املسلمون: اجلائرون الكفار، واملقسطون: وهم} ...وَِمنَّا الْقَاِسطُونَ{: وقوله عز وجل
  .}...ْواْ َرَشداًفََمْن أَسْلََم فَأُْولَاِئَك َتَحرَّ{: وقوله عز وجل

  .أمّوا اهلدى واتبعوه: يقول
  

  )اجلن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوأَلَّوِ اْستَقَاُمواْ َعلَى الطَّرِيقَِة َألْسقَيَْناُهم مَّآًء غََدقاً { 
  

يكون زيادة ىف } اُهم مَّآًء غََدقاًَألْسقَْيَن{على طريقة الكفر : }...َوأَلَّوِ اْستَقَاُمواْ َعلَى الطَّرِيقَِة{: وقوله عز وجل
ولَْوالَ أَنْ َيكُونَ النَّاسُ أُمَّةً َواِحَدةً لََّجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُُر بِالرَّْحَمنِ ِلُبُيوِتهِْم ُسقُفاً مِّن {: أمواهلم ومواشيهم، ومثلها قوله

  .اآلخرة تفعل ذلك هبم ليكون فتنة عليهم ىف الدنيا، وزيادة ىف عذاب: يقول} ِفضٍَّة
  
  }لَِّنفِْتَنُهْم ِفيِه َوَمن ُيعْرِْض َعن ِذكْرِ َربِِّه َيْسلُكُْه َعذَاباً صََعداً { 
  

  .}...َوَمن يُْعرِْض َعن ِذكْرِ َربِِّه َيسْلُكُْه َعذَاباً صََعداً{: وقوله عز وجل
كلَّف صعودها، فإذا انتهى إىل صخرة ملساء ىف جهنم ي: نزلت ىف وليد بن املغرية املخزومى، وذكروا أن الصََّعَد



  .}َسأُْرِهقُهُ َصُعوداً{: أعالها َحَدر إىل جهنم، فكان ذلك دأَبه، ومثلها ىف سورة املدثر
  
  }َوأَنَّ الَْمسَاجَِد ِللَِّه فَالَ َتْدُعواْ َمَع اللَِّه أََحداً { 
  

  .}...َوأَنَّ الَْمسَاجَِد ِللَِّه فَالَ َتْدُعواْ{: وقوله عز وجل
ما : مساجَد الرجلِ: وأن املساجد هللا، يريد: هذه املساجد، ويقال: تشركوا فيها صنما وال شيئا مما يعبد، ويقال فال

  .جبهته، ويديه، وركبتيه، وصدور قدميه: يسحد عليه من
  

  )اجلن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }كُوُنونَ َعلَْيِه لَِبداً َوأَنَّهُ لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَاُدواْ َي{ 
  

  .}...َوأَنَّهُ لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه{: وقوله عز وجل
كادوا يركبون النىب صلى اهللا } ...كَاُدواْ َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً{. النىب صلى اهللا عليه ليلة أتاه اجلن ببطن خنلة: يريد

  .عليه رغبةً ىف القرآن، وشهوة له

  .لُبدَةٌ، ولِبدة: واحد، يقال -واهللا أعلم  -واملعىن فيهما " لُُبدا: "بعضهموقرأ 
  .ُركّعاً، وركوعا، وسجَّدا، وسجودا: فإنه أراد أن جيعلها من صفة الرجال، كقولك" لُبَّداً: "ومن قرأ

  
  }لَكُْم َضّراً َوالَ َرَشداً  قُلْ إِنِّي الَ أَْمِلُك* قُلْ إِنََّمآ أَْدُعو َربِّي َوالَ أُشْرُِك بِِه أََحداً { 
  

  }...قُلْ إِنََّمآ أَْدُعو َربِّي{: وقوله عز وجل
  ).قل: (، وبعضهم)قال: (وقرأ عامة أهل املدينة كذلك، وبعضهم" قُلْ إمنا أدُعو ربِّى: "قرأ األعمش وعاصم

ل عن عطاء بن السائب عن وحدثىن حممد بن الفض: حدثنا الفراء قال: حدثنا حممد قال:] حدثنا أبو العباس قال[
ـ رمحه اهللا ـ أنه قرأها   ).قال إمنا أَْدُعو َربِّى: (أىب عبدالرمحن السُّلَمى، عن على بن أىب طالب 

  .بنصب الضاد، ومل يرفع أحد منهم} ...الَ أَْمِلُك لَكُْم َضّراً{: اجتمع القراء على
  
  }أَجَِد ِمن ُدونِِه ُملَْتَحداً  قُلْ إِنِّي لَن ُيجِريَنِي ِمَن اللَِّه أََحٌد َولَْن{ 
  

  }...َولَْن أَجَِد ِمن ُدونِِه ُملَْتَحداً{: وقوله عز وجل
  .ملجأ وال سرباً أجلأ إليه

  
  )اجلن ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  



  }جََهنََّم خَاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً  إِالَّ َبالَغاً مَِّن اللَِّه َورِسَاالَِتِه َوَمن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه فَإِنَّ لَُه نَاَر{ 
  

  .}...إِالَّ َبالَغاً مَِّن اللَِّه َورِسَاالَِتِه{: وقوله عز وجل
  ".ال أملك لكم ضرا وال رشدا إال أن أبلغكم ما أرسلت به: "يكون استثناء من قوله

لبالغ من إضمار فعل من اجلزاءِ قل إىن لن جيريىن من اهللا أحد إنْ مل أبلغ رسالته، فيكون نصب ا: وفيها وجه آخر
أى إال تفعل إال عطاء فردا مجيال فتكون ال منفصلة من إِن . إِال قياماً فقعودا، وإال عطاء فردا مجيال: كقولك للرجل

على وجه التربئة، ويرفعون أيضا ) ال(إِن ال مال اليوم فال مال أبدا ـ جيعلون : ـ وهو وجه حسن، والعرب تقول
  :، ومن نصب بالنون فعلى إِضمار فعل، أنشدىن بعض العربعلى ذلك املعىن

  صديق من غُدو أو َرواح* فإن ال َمال أعطيه فإىن 
  
أَحَاطَ لَِّيْعلََم أَن قَْد أَْبلَُغواْ رِسَاالَِت َربِّهِْم َو* إِالَّ َمنِ ارَْتَضى ِمن رَّسُولٍ فَإِنَُّه َيْسلُُك ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً { 

  }بَِما لََدْيهِْم َوأَْحَصى كُلَّ َشْيٍء َعدَداً 
  

  .}...إِالَّ َمنِ ارَْتَضى ِمن رَّسُولٍ{: وقوله عز وجل
  .غيبه] ا[/فإنه يطلعه على 
  .}...َيسْلُُك ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً{: وقوله عز وجل

ل بالرسالة إىل النىب صلى اهللا عليه نزلت معه مالئكة من كل مساء ذكروا أن جربيل ـ صلى اهللا عليه ـ كان إذا نز
حيفظونه من استماع اجلن الوحىَ ليسترقوه، فيلقوه إىل كهنتهم، فيسبقوا به النىب صلى اهللا عليه، فذلك الرََّصد من 

} ...أَْبلَُغواْ رِسَاالَِت َربِّهِْم  أَن قَْد{: يعىن حممداً صلى اهللا عليه} ...لَِّيْعلََم{: بني يديه ومن خلفه، مث قال جل وعز
  .يعلم حممد أنه قد أبلغ رسالة ربه: هو حممد صلى اهللا عليه، أى: يعىن جربيل صلى اهللا عليه وسلم، وقال بعضهم

راق لتعلم اجلّن واإلنس أن الرسلَ قد أبلغت الهم مبا رجوا من است: يريد" ِلُيْعلََم أَنْ قَدْ أَْبلَُغوا: "وقد قرأ بعضهم
  .السمع

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )املزمل ( سورة 

  
  }نِّْصفَُه أَوِ انقُْص ِمْنُه قَِليالً * قُمِ الْلَّْيلَ إِالَّ قَِليالً * ياأَيَُّها الُْمزَّمِّلُ { 

و رسول اهللا صلى اهللا الذى قد تزّمل بثيابه، وهتيأ للصالة، وه: املُزَّمِّل، واملُدَّثِّر، واملزّمل: اجتمع القراء على تشديد
  .عليه

  .}...قُمِ الْلَّْيلَ إِالَّ قَِليالً{: وقوله عز وجل
  .}...نِّْصفَُه{: الثلث اآلخِر، مث قال: يريد



من النصف إىل الثلث أو زد على النصِف إىل الثلثني، } ...أَوِ انقُْص ِمْنُه قَلِيالً{: أو نصفه، مث رخص له فقال: واملعىن
تفرض الصلوات اخلمس، فلما فرضت الصالة نسَخْت هذا، كما َنسَخت الزكاةُ كلَّ صدقة، َوكان هذا قبل أن 

  .وشهر رمضان كلَّ صوم
  
  }أَْو زِْد َعلَْيِه َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرتِيالً { 
  

  .}...َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرتِيالً{: وقوله عز َوجل
  .اقرأه على ِهينتك ترسال: يقول

  
  }ِقي َعلَْيَك قَْوالً ثَِقيالً إِنَّا َسُنلْ{ 
  

  .}...َسُنلِْقي َعلَْيَك قَْوالً ثَقِيالً{: وقوله عز وجل
  .ليس باخلفيف وال السَّفْساف؛ ألنه كالم ربنا تبارك وتعاىل: أى
  

  )املزمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  } إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيلِ ِهَي أََشدُّ َوطْأً َوأَقَْوُم ِقيالً{ 
  

  .}...إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيلِ ِهَي أََشدُّ َوطْأً{: وقوله عز وجل
إن النهار يضطرب فيه الناس، ويتقلبون فيه للمعاش، والليل أخلى : يقول} ...َوأَقَْوُم ِقيالً{. هى أثبت قياما: يقول

  .للقلب، فجعله أقوم قيال
هى، وإن كانت أشد : ة النهار؛ ألن الليل للنوم، فقالإن ناشئة الليل هى أشد على املصلى من صال. وقال بعضهم

: قال الفراء: قال" هى أَشدُّ وطئاً: "وطئا فهى أقوم قيال، وقد اجتمع القراء على نصب الواو من وطئاً وقرأ بعضهم
ا وأمَّ. أشد عالجا ومعاجلة ومواطأة: فكسر الواو ومده يريد] هى أشد وِطَاء: وقرأ بعضهم[أكتب وطئا بال ألف 

  .الوِطء فال وِطء مل نروه عن أحد من القراء
  
  }إِنَّ لََك ِفي النََّهارِ سَْبَحاً طَوِيالً { 
  

  .}...إِنَّ لََك ِفي النَّهَارِ سَْبَحاً طَوِيالً{: وقوله عز وجل

 توسعة الصوف والقطن وما: باخلاء، والتسبيخ" سبخا: "وقد قرأ بعضهم. لك ىف النهار ما يقضى حوائجك: يقول
حضر أبو زياد الكالىب جملس الفراء ىف هذا : مسعت أبا عبداهللا يقول: قال أبو الفضل. سبِّخى قطنك: أشبهه، يقال

  .اللهم سبِّخ عنه للمريض وامللسوع وحنوه: أهل باديتنا يقولون: اليوم، فسأله الفراء عن هذا احلرف فقال
  



  }يالً َواذْكُرِ اْسَم رَبَِّك َوتََبتَّلْ إِلَْيِه َتْبِت{ 
  

  .}...َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه تَْبتِيالً{: وقوله عز وجل
قطع كل شىء إال أمر اهللا : قد تبتل، أى: أْخِلص هللا إخالصا، ويقال للعابد إذا ترك كل شىء، وأقبل على العبادة

  .وطاعته
  

  )املزمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ه إِالَّ ُهَو فَاتَِّخذُْه َوِكيالً رَّبُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ الَ ال{ 
  

  .}...رَّبُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ{: وقوله عز وجل
وَتذَُرونَ أْحَسَن {: خفضها عاصم واألعمش، ورفعها أهل احلجاز، والرفع حيسن إِذا انفصلت اآلية من اآلية، ومثله

  .االستئناف واإلتباع ىف هذين املوضعني حيسن] ا[/} الَْخاِلقَِني، اُهللا رَبُّكُْم
  .}...فَاتَِّخذُْه َوكِيالً{: وقوله عز وجل
  .كفيال مبا وعدك

  
  }َيْوَم تَْرُجُف اَألْرُض َوالْجَِبالُ َوكَاَنِت الْجَِبالُ كَثِيباً مَّهِيالً { 
  
  .}...َوكَاَنِت الْجَِبالُ كَِثيباً مَّهِيالً{

مهيل : املفعول، والعرب تقول: عليك من أعاله، واملهيل الذى حترك أسفله فينهال: الرمل، واملهيل: والكثيب
  :ومهيول، ومكيد ومكيود، قال الشاعر

  ُمسَتأَْربٍ، َعضَّه السُّلطانُ َمدُيونُ* وناهزُوا البيَع من ِتْرِعيٍَّة َرِهقٍ 
  .املستأَرب الذى قد أُخذ بآرابه، وقد أُرِّب: قال، قال الفراء

  
  }رُْتْم َيْوماً َيجَْعلُ الْوِلَْدانَ ِشيباً فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِن كَفَ{ 
  

  .}...فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِن كَفَرُْتْم َيْوماً{: وقوله عز وجل

  .فكيف تتقون يوما جيعل الولدان شيبا إن كفرمت، وكذلك هى ىف قراءة عبداهللا سواء: معناه
  

  )املزمل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ٌر بِِه كَانَ َوْعُدُه َمفْعُوالً السََّمآُء ُمنفَِط{ 
  



  .}...السََّمآُء ُمنفَِطٌر بِِه{: وقوله عز وجل
  :قال الشاعر. بذلك اليوم، والسماء تذكر وتؤنث، فهى ها هنا ىف وجه التذكري

  حلقنا بالنجومِ مع السحابِ* فلو َرفع السماُء إليه قوماً 
  
  }ذَ إِلَى َربِِّه سَبِيالً إِنَّ َهاِذِه َتذْكَِرةٌ فََمن َشآَء اتََّخ{ 
  

  .}...فََمن َشآَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالً{: وقوله عز وجل
  .طريقا ووجهة إىل اهللا

  
يُقَدُِّر الْلَّْيلَ َوالنََّهاَر َعِلمَ َك َواللَُّه إِنَّ َربََّك َيعْلَُم أَنََّك َتقُوُم أَْدَنى ِمن ثُلُثَيِ الْلَّْيلِ َونِْصفَُه َوثُلُثَُه َوطَآِئفَةٌ مَِّن الَِّذيَن َمَع{ 

ونَ َيْضرُِبونَ ِفي أَن لَّن ُتْحُصوُه فَتَاَب َعلَْيكُْم فَاقَْرُءواْ َما تََيسََّر ِمَن الْقُْرآِن َعِلَم أَن َسَيكُونُ مِنكُْم مَّْرَضى َوآَخُر
بِيلِ اللَِّه فَاقَْرُءواْ َما تََيسََّر ِمْنُه َوأَِقيمُواْ الصَّالَةَ َوآتُواْ الزَّكَاةَ اَألْرضِ َيْبَتُغونَ ِمن فَْضلِ اللَِّه َوآَخُرونَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َس

إِنَّ  ظَمَ أَجْراً وَاْسَتْغِفرُواْ اللََّهَوأَقْرِضُواُ اللََّه قَْرضاً َحَسناً َوَما تُقَدُِّمواْ َألنفُِسكُْم مِّْن خَْيرٍ َتجُِدوُه عِنَد اللَِّه ُهَو َخيْراً َوأَْع
  }اللََّه غَفُوٌر رَِّحيمٌ 

  
  .}...إِنَّ َربََّك َيعْلَُم أَنََّك َتقُوُم أَْدَنى ِمن ثُلُثَيِ الْلَّْيلِ َونِْصفَُه َوثُلُثَُه{: وقوله عز وجل

تقوم أقل من : قرأها عاصم واألعمش بالنصب، وقرأها أهل املدينة واحلسُن البصرى باخلفض، فمن خفض أراد
تقوم أدىن من الثلثني، فيقوم النصف أو الثلث، وهو أشبه : ومن نصب أراد. ومن الثلث. من النصف وأقل. الثلثني

ىل : أال ترى أنك تقول للرجل. أقل من الثلثني، مث ذكر تفسري القلة ال تفسري أقل من القلة: بالصواب، ألنه قال
وكلٌّ ] ب[/ من أن تفسر ـ قلة ـ أخرى عليك أقل من ألف درهم مثاىن مائة أو تسع مائة، كأنه أوجه ىف املعىن

  .صواب
كان النىب صلى اهللا عليه، وطائفة من املسلمني يقومون الليل قبل أن تفرض الصالة، } ...َوطَآِئفَةٌ مَِّن الَِّذيَن َمَعَك{

أنّ صالة النىب صلى : وقد جيوز أن خيفض النصف، وينصب الثلث لتأويل قوم. فشق ذلك عليهم، فنزلت الرخصة
إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من الثلثني، ومن النصف، وال تنقص من : اهللا عليه انتهت إِىل ثلث الليل، فقالوا
وقد جيوز، وهو . وأهل القراءة الذين يُتَّبعون أعلم بالتأويل من احملدثني. الثلث، وهو وجه شاذ مل يقرأ به أحد

  .الثلث: يريد: عندى
  .}...ُتْحُصوُهَعِلمَ أَن لَّن {: وقوله عز وجل

أنه من قرأ عشر آيات مل يكتب من : وقد ذكروا. املائة فما زاد} ...فَاقَْرُءواْ َما تََيسََّر{أن لن حتفظوا مواقيت الليل 
  .الغافلني، وكل شىء أحياه املصلى من الليل فهو ناشئة

  .املفروضة: يعىن} ...َوأَِقيُمواْ الصَّالَةَ{: وقوله عز وجل
  

  ة يف آيات املعاين الوارد



  )املدثر ( سورة 

  
  }ياأَيَُّها الُْمدَّثِّرُ { 
  

  .}...ياأَيَُّها الُْمدَّثُِّر{: قوله تبارك وتعاىل
  .املتدثر بثيابه ليناَم: يعىن
  
  }قُْم فَأَنِذْر { 
  

  .}...قُْم فَأَنِذْر{: وقوله عز وجل
  .قم فصلّ، ومْر بالصالة: يريد
  
  }َوِثيَاَبَك فَطَهِّرْ { 
  

  .}...َوثَِياَبَك فَطَهِّْر{: تبارك وتعاىلوقوله 

وقال . وثيابك فطهر، وعملك فأصلح: ال تكن غادرا فتدنس ثيابك، فإن الغادر دنِس الثياب، ويقال: يقول
  .قصر، فإن تقصري الثياب طُهْرة: وثيابك فطهر: بعضهم

  
  )املدثر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوالرُّْجَز فَاْهُجْر { 
  
  .}...َوالرُّْجَز فَاْهُجْر{: قوله عز وجلف

: وفسر جماهد" والرجُز فاهجر: "كسره عاصم واألعمش واحلسن، ورفعه السلمى وجماهد وأهل املدينة فقرءوا
  .واحد] ا[/العذاب، ونرى أهنما لغتان، وأن املعىن فيهما : الرجز: األوثان، وفسره الكلىب: والرجز

  
  } َوالَ َتْمُنن َتْسَتكِْثُر{ 
  

  .}...َوالَ َتْمُنن َتْسَتكِْثُر{: وقوله عز وجل
فهذا شاهد على " وال َتْمُنن أنْ َتْسَتكِْثَر: "ال ُتعط ىف الدنيا شيئا لتصيب أكثر منه، وهى ىف قراءة عبداهللا: يقول

  .ولو جزمه على هذا املعىن كان صوابا، والرفع وجه القراءة والعمل" تستكثر"الرفع ىف 
  



  }ِقَر ِفي النَّاقُورِ فَإِذَا ُن{ 
  

  .}...فَإِذَا نُِقَر ِفي النَّاقُورِ{: وقوله عز وجل
  .إهنا أول النفختني: يقال

  
  )املدثر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت َوحِيداً { 
  

  .}...ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت َوحِيداً{: وقوله عز وجل
خلقته وحده ال مال له وال بنني، وهو : ذرىن ومن خلقته وحدى، وقال آخرون: ل بعضهمفيه وجهان، قا] الوحيد[

  .أمجع الوجهني
  
  }َوَجَعلُْت لَُه َماالً مَّْمدُوداً { 
  

  .}...َوَجَعلُْت لَُه مَاالً مَّْمُدوداً{: وقوله تبارك وتعاىل
وحدثىن : حدثنا الفراء قال: ا حممد قالحدثن:] حدثنا أبو العباس قال[الُعروض والذهب والفضة، : قال الكلىب

ألف دينار، ونرى أن املمدود : ، قال}َوَجَعلُْت لَُه مَاالً مَّْمُدوداً{: قيس عن إبراهيم بن املهاجر عن جماهد ىف قوله
: لك على ألف أقدع، أى: ومثله قول العرب. ُجعل للعدد؛ ألن األلف غايةُ العدد، يرجع ىف أول العدد من األلف

  .العدد غاية
  
  }َوَبنَِني ُشُهوداً { 

  .}...وََبنَِني ُشُهوداً{: وقوله
  .الوليد بن املغرية املخزومى: كان له عشرة بنني ال يغيبون عن عينيه ىف جتارة وال عمل، والوحيد

  
  )املدثر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر { 
  

  .}...دََّرإِنَُّه فَكََّر َوقَ{: وقوله
إن املوسم قددنا، وقد فشا أمر هذا الرجل ىف الناس، ما أنتم قائلون فيه : فذكروا أنه مجع رؤساء أهل مكة فقال

فهم : قال. شاعر: نقول: إذًا يؤتى فيكلّم، فيُرى عاقال صحيحاً، فيكذبوكم، قالوا: قال. جمنون: نقول: للناس؟ قالوا
، ]ب[/فقد عرفوا الكهنة : كاهن، قال: نقول: حممد ال ُيْشبِهُ الشِّعَر، قالوا عرب قد رووا األشعار وعرفوها، وكالم



إن شاء اهللا، مث قام، : يكون كذا وكذا إن شاء اهللا، وحممد ال يقول لكم شيئاً إال قال: وسألوهم، وهم ال يقولون
إن قريشاً تزعم : ره، فأتاه فقالأنا أكفيكم أم: فقال ابن أخيه أبو جهل. يريدون أسلم الوليد. صبأ الوليد: فقالوا

ـ صلى اهللا : أنك قد صبوت وهم يريدون أن جيمعوا لك ماالً يكفيك مما تريد أن تأكل من فضول أصحاب حممد 
واهللا ما َيشبعون، فكيف ألتمس فضوهلم مع أىن أكثر قريش ماال؟ ولكىن فكرت ىف أمر حممد ! وحيك: عليه ـ فقال

إِنَُّه {: فهذا تفسري قولُه. ساحر: د على العرب إذا سألتنا، فقد عزْمت على أن أقولـ صلى اهللا عليه ـ، وماذا َنُر
  .القول ىف حممد صلى اهللا عليه} فَكََّر َوقَدََّر

  
  }فَقُِتلَ كَْيَف قَدَّرَ { 
  

  .}...فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر{: وقوله
  .، ذِكر أهنن اللعن}أَكْفَرَُهقُِتلَ اِإلْنَسانُ ما {و } قاتلهم اهللا{: لُعن، وكذلك: قتل أى

  
  }ثُمَّ َعَبَس وََبَسَر * ثُمَّ َنظََر { 
  

  .}...ثُمَّ َعَبَس وََبَسَر... ثُمَّ َنظََر{: وقوله

ما : هل لك إىل اإلسالم يا أبا املغرية؟ فقال: أنه مرَّ على طائفة من املسلمني ىف املسجد احلرام، فقالوا: ذكروا
ولَّى عنهم مستكرباً : وله إِالَّ السحر تعلَّمه من مسيلمة الكذاب، ومن سحرة بابل، مث قالصاحبكم إِالَّ ساحر، وما ق

  .كلَح مستكرباً عن اإلميان: قد عَبس وجهه وبَسر
  

  )املدثر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَقَالَ إِنْ َهذَآ إِالَّ ِسْحٌر يُْؤثَُر { 
  

  .يأثره عن أهل بابل} ...ُيْؤثَُر إِنْ َهذَآ إِالَّ ِسْحٌر{: فذلك قوله
  
  }سَأُْصِليِه َسقَرَ { 
  

  .}...سَأُْصِليِه َسقََر{: قال اهللا جل وعز
  ".لظى"وهى اسم من أمساء جهنم، فلذلك مل ُيْجَز، وكذلك 

  
  }لَوَّاَحةٌ لِّلَْبَشرِ { 
  

  .}...لَوَّاَحةٌ لِّلَْبشَرِ{: وقوله



َوَهذَا {: وكما قال ىف قراءة عبداهللا} ذُو الْعَْرشِ الَْمجِيُد فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد{: مردود على سقر بنية التكرير، كما قال
  .كان صوابا" لواحةً للبشر"ولو كان } َبْعِلى شَْيخاً
  "نذِيٌر ِللْبَشر: "وىف قراءة أىب. } إِنََّها ِإلْحَدى الْكَُبرِ َنِذيراً لِّلَْبشَرِ{: كما قال

  .}...َحةٌ لِِّلَْبشَرِلَوَّا{: وقوله. وكل صواب
  .تسوِّد البشرة بإحراقها

  
  )املدثر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
ِذيَن َتْيِقَن الََّوَما َجَعلَْنآ أَْصحَاَب النَّارِ إِالَّ َمالَِئكَةً َوَما َجَعلَْنا ِعدََّتُهْم إِالَّ ِفْتَنةً لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ لَِيْس* َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشرَ { 

ِلَيقُولَ الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض أُوتُواْ الِْكتَاَب َوَيزَْداَد الَِّذيَن آَمُنواْ إَِمياناً َوالَ يَْرتَاَب الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب َوالُْمْؤِمُنونَ َو
َمن َيَشآُء وََيْهِدي َمن َيَشآُء َوَما َيْعلَُم ُجُنوَد َربَِّك إِالَّ ُهَو َوَما  َوالْكَاِفُرونَ َماذَآ أََرادَ اللَُّه بِهَاذَا مَثَالً كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه

  }ِهَي إِالَّ ِذكَْرى ِللَْبَشرِ 

  .}...َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر{: وقوله
فإن العرب تنصب ما بني أحد عشر إىل تسعة عشر ىف اخلفض والرفع، ومنهم من خيفف العني ىف تسعة عشر، 

. ثالث عشرة إىل تسع عشرة؛ ألهنم إمنا خفضوا ىف املذكر لكثرة احلركات: العني ىف الذُّكران، وال خيففها ىففيجزم 
اثنا عشر ىف الذكران ال : وكذلك. فأما املؤنث، فإن الشني من عْشرة ساكنة، فلم خيففوا العني منها فيلتقى ساكنان

بعدها آخر فيلتقى ساكنان، وقد قال بعض كفار أهل مكة  اثنا عشر ساكنة فال يسكن: خيفف العني؛ ألن األلف من
أبا : وقال رجل من بىن مجح كان ُيكىن. وما تسعة عشر؟ الرجل منا يطبق الواحد فيكفه عن الناس: وهو أبو جهل

فمن : ، أى}...ِئكَةًَوَما َجَعلَْنآ أَْصَحاَب النَّارِ إِالَّ َمالَ{: أنا أكفيكم سبعة عشر، واكفوىن اثنني؛ فأنزل اهللا: األشدين
: على الذين كفروا ليقولوا ما قالوا، مث قال} ...إِالَّ ِفْتَنةً{ىف القلة } َوَما َجَعلَْنا ِعدََّتُهمْ {: يطبق املالئكة؟ مث قال

َوَيزَْداَد الَِّذيَن {ر، تسعة عش: يقيناً إىل يقينهم؛ ألنَّ عدة اخلزنة جلهنم ىف كتاهبم} ...لَِيْسَتْيِقَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب{
  .ألهنا ىف كتاب أهل الكتاب كذلك} ...آَمُنواْ إَِمياناً

  
  }َواللَّْيلِ إِذْ أَدَْبَر { 
  

  .}...وَاللَّْيلِ إِذْ أَْدَبَر{: وقوله
  ":رواللَّْيل إذْ أَْدَب"وجماهد وبعض أهل املدينة كذلك وقرأها كثري من الناس" والليل إذَا َدبر: "قرأها ابن عباس

حدثىن بذلك حممد بن الفضل عن عطاء عن أىب : حدثنا الفراء قال:] حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال[
: وقرأها احلسن كذلك". والليل إذا أدبر: "وهى ىف قراءة عبداهللا" والليل إذْ أَدَْبر" "عبدالرمحن عن زيد أنه قرأها

  .كقول عبداهللا" إذا أدبر"
ـ ال أعلمه : قال حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد حدثنا أبو العباس قال[ وحدثىن قيس عن على بن األقمر عن رجل 

  ".والليل إذا دََبر: "إالّ األغر ـ عن ابن عباس أنه قرأ



وحدثنا قيس عن على بن : قال حدثنا الفراء قال] حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد[إمنا أدبر ظهر البعري : وقال
ما أرى أبا عطية إالَّ الوادعى بل هو هو، : قال الفراء" [ أدبر"ة عن عبداهللا بن مسعود أنه قرأ األقمر عن أىب عطي

: وكذلك. دبر النساء والشتاء والصيف أدبر: يقال]. ليس ىف حديث قيس إذ، وال أرامها إال لغتني: وقال الفراء
إهنما ىف املعىن عندى لواحد، ال أبعد أَن يأتى ىف أقبل الراكب وأدبر مل يقولوه إال بألف، و: قََبل وأقبل، فإذا قالوا

  .الرجل ما أتى ىف األزمنة
  
  }إِنََّها ِإلْحَدى الْكَُبرِ { 
  

  .}...إِنََّها ِإلْحَدى الْكَُبرِ{: وقوله
  .اهلاء كناية عن جهنم

  
  )املدثر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َنِذيراً لِّلَْبَشرِ { 
  

  .}...لَْبَشرَِنذِيراً لِّ{: وقوله
من أول السورة يا حممد قم نذيراً للبشر، وليس ذلك بشىء " نذيراً: "إن نصبت قولُه: كان بعض النحويني يقول

إِنَّها {: ونصبه من قوله. َواهللا أعلم؛ ألنّ الكالم قد حدث بينهما شىء منه كثري، ورفعه ىف قراءة أىبّ ينفى هذا املعىن
معرفةٌ فقطعته منه، ويكون نصبه على أن جتعل النذير " إحدى الكرب"من املعرفة؛ ألن تقطعه } إلحدى الكُرب نذيراً

قال . اإلنذار: للبشر، والنذير قد يكون مبعىن] خترب هبذا عن جهنم إنذاراً[لواحة } الَ ُتبِْقى َوالَ َتذَُر{: إنذاراً من قوله
  .إنذارى، وانكارى: يريد }فَكَْيَف كان نكِري{و } كَْيَف َنِذير{: اهللا تبارك وتعاىل

  
  }َما َسلَكَكُْم ِفي سَقََر * َعنِ الُْمْجرِِمَني * ِفي َجنَّاٍت يََتَسآَءلُونَ * إِالَّ أَْصحَاَب الَْيِمنيِ { 
  

  .}...إِالَّ أَْصَحابَ الَْيِمنيِ{: وقوله

يل بن عياض عن منصور بن وحدثىن الفض: حدثنا الفراء قال] حدثنا أبو العباس قال[هم أهل اجلنة : قال الكلىب
هم الوِلْدانُ، وهو شبيه بالصواب؛ ألن الولدان مل : قال} إِالَّ أَْصَحاَب الَْيِمنيِ{: املعتمر عن املنهال رفعه إىل على قال

هنم الولدان؛ ما يقوى أ} ...َما َسلَكَكُْم ِفي َسقََر... َعنِ الُْمْجرِِمَني... يََتَسآَءلُونَ{: يكتسبوا ما يرهتنون به وىف قوله
  .}َما َسلَكَكُْم ِفي سَقََر{: ألهنم مل يعرفوا الذنوب، فسألوا

  
  }كَأَنَُّهْم ُحُمٌر مُّسَْتنِفَرةٌ { 
  

  .}...كَأَنَُّهمْ ُحُمٌر مُّْسَتنِْفَرةٌ{: وقوله



تان ىف كالم بفتح الفاء ومها مجيعاً كثري" مستنفَرة"بالكسر، وقرأها أهل احلجاز " مستنِفرة: "قرأها عاصم واألعمش
  :العرب، قال الشاعر

  ىف إِثرِ أْحمَِرٍة َعْمدنَ ِلُغّربِ* أْمِسْك ِحماَركَ إِنَُّه ُمْستنِفٌر 
  .هو األسد: إهنا الرماة، وقال الكلىب بإسناده: والقسورة يقال

ىب سفيانّ حدثىن أبو األحوص عن سعيد بن مسروق أ: حدثنا الفراء قال] حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد قال[
: القسورة، الرماة، واألسد بلسان احلبشة: القسورة، األسد بلسان احلبشة، فقال: قيل له: الثورى عن عكرمة قال

  .عنبسة
  

  )املدثر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َبلْ ُيرِيُد كُلُّ اْمرِىٍء مِّْنُهمْ أَن ُيؤَْتى ُصُحفاً مَُّنشََّرةً { 
  

  .}...كُلُّ امْرِىٍء مِّْنُهْم أَن يُْؤَتى ُصُحفاً مَُّنشََّرةً َبلْ يُرِيُد{: وقوله
كان الرجل يذنب ىف بىن إسرائيل، فيصبح ذنبه مكتوباً ىف رقعة، فما ]: ا[/قالت كفار قريش للنىب صلى اهللا عليه 
  .}ُصحُفاً مَُّنشَّرَةًَبلْ يُرِيُد كُلُّ اْمرِىٍء مِّنُْهْم أَن يُْؤَتى {: بالنا ال نرى ذلك؟ فقال اهللا عز وجل

  
  }كَالَّ إِنَُّه َتذِْكَرةٌ { 
  

  .}...إِنَُّه َتذِْكَرةٌ{: وقوله

: أراد السورة، ومن قال) إهنا: (لكان صوابا، كما قال ىف عبس، فمن قال" إهنا تذكرةٌ: "يعىن هذا القرآن، ولو قيل
  .أراد القرآن) إنه(

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )القيامة ( سورة 

  
  }الَ أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَياَمةِ { 
  

: صلة قال الفراء) ال: (كان كثري من النحويني يقولون} ...الَ أُقِْسُم{: وقوله: مسعت الفراء يقول: قال أبو عبداهللا
ولكن . وال يبتدأ جبحد، مث جيعل صلة يراد به الطرح؛ ألن هذا الوجاز مل يعرف خرب فيه جحد من خرب ال جحد فيه

البعث، واجلنة، والنار، فجاء اإلقسام بالرد عليهم ىف كثري من الكالم املبتدأ : رآن جاء بالرد على الذين أنكرواالق
وإن رأيتها مبتدأة ردا لكالمٍ قد كان مضى، ) ال(ال واهللا ال أفعل ذاك؛ جعلوا : كقولك ىف الكالم: منه، وغري املبتدأ



أال ترى أنك . كن بني اليمني الىت تكون جوابا، واليمني الىت تستأنف فرقمما ينوى به اجلواب مل ي) ال(فلو ألقيت 
ال واهللا إن الرسول حلق، فكأنك أكذبت قوما أنكروه، فهذه جهة : واهللا إن الرسول حلق، فإذا قلت: تقول مبتدئا

  .مبتدأ هبا، وهو كثري ىف الكالم) ال(مع اإلقسام، ومجيع اَألْيمان ىف كل موضع ترى فيه ) ال(
دخلت ) الما(ذكر عن احلسن جيعلها " ألقسم بيوم القيامة"يقرأ ] ا[/وكان بعض من مل يعرف هذا اجلهة فيما ترى 
  ).ال(بغري معىن ) الما(ألحلف باهللا ليكونن كذا وكذا، جيعلونه : على أقسم، وهو صواب؛ ألن العرب تقول

  
  }َوالَ أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمةِ { 
  

  .}...َوالَ أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمِة{: وجلوقوله عز 
هال ازددت وإن كانت عملت : ليس من نفس َبّرة وال فاجرة إِالّ وهى تلوم نفسها إن كانت عملت خرياً قالت

  !ليتىن مل أفعل! ليتىن قصرت: ُسوًءا قالت
  
  }َبلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَن نُّسَوَِّي َبنَاَنُه { 
  

  .}...َبلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَن نُّسَوَِّي َبنَاَنُه{ :وقوله عز وجل

بلى : أن جنعل أصابعه مصّمتة غري مفصلة كخف البعري، فقال: بلى نقدر على أن نسوى بنانه، أى: جاء ىف التفسري
، كأنك قلت ىف "جنمع"نصبت على اخلروج من " قادرين: "قادرين على أن نعيد أصغر العظام كما كانت، وقوله

بلى نقوى قادرين، بلى نقوى مقتدرين : يريد. أحتسب أن لن نقوى عليك، بلى قادرين على أقوى منك: المالك
  .بلى حنن قادرون على أكثر من ذا ـ كان صوابا: ولو كانت رفعا على االستئناف، كأنه قال. على أكثر من ذا

. ال ينصب بتحويله من يفعل إِىل فاعل بلى نقدر، فلما صرفت إىل قادرين نصبت ـ خطأٌ؛ ألن الفعل: وقول الناس
أقائماً أنت إِلينا؟ وقد كانوا : أقائم، وكان خطأ أن تقول: أتقوم إلينا؛ فإن حولتها إىل فاعل قلت: أال ترى أنك تقول

  :حيتجون بقول الفرزدق
  وال خارجا ِمْن ىفَّ زوُر كالم* على قَسمٍ ال أشتم الدهر مسلما 

عاهدُت رىب ال شامتا : ، وال خيرج، فلما صرفها إىل خارج نصبها، وإِمنا نصب ألنه أرادال أشتم: إمنا أراد: فقالوا
  ].ب[/ال أشتم ىف موضع نصب : وقوله. أحدا، وال خارجاً من ىفّ زور كالم

  
  )القيامة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َبلْ ُيرِيُد اإلِنَسانُ ِليَفُْجرَ أََماَمُه { 
  

  .}...ِليَفُْجَر أََماَمُه{: وقوله عز وجل
وحدثىن قيس عن أىب حصني عن سعيد بن جبري ىف : قال حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد: حدثنا أبو العباس قال[

ُيكثر الذنوَب، ويؤخر : وقال الكلىب. سوف أتوب سوف أتوب: يقول: قال} َبلْ يُرِيدُ اِإلنَسانُ ِليَفُْجَر أََمامَُه{: قوله



  .التوبة
  
  }ذَا َبرَِق الَْبَصُر فَإِ{ 
  

  .}...فَإِذَا َبرِقَ الَْبَصُر{: وقوله عز وجل
بفتح " فإِذ بََرق البصر"بكسر الراء، وقرأها نافع املدىن ) بَرِق(قرأها األعمش وعاصم واحلسن وبعُض أهل املدينة 

  :فزع، أنشدىن بعض العرب": َبرق"شخص، ملن فتح، وقوله : الراِء من الربيق
  ُتَسفُّ يَبيًسا من الِعشْرِقِ* نانةُ طُوبالةً َنَعانِى َح

  وداوِ الكُلُوَم وال َتبَْرقِ* فنفَسَك فَاْنَع وال َتْنعَنِى 
  .ال تفزع من هول اجلراح اليت بك، كذلك يربق البصر يوم القيامة: فَتح الراَء أى

  .فتح عينيه، ويرق بصره أيضا لذلك: يقول" َبَرق"ومن قرأ 
  
  }َمُر َوَخَسفَ الْقَ{ 
  

  .}...َوَخَسَف الْقََمُر{: وقوله عز وجل
  .ذهب ضوءه

  
  )القيامة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمرُ { 
  

  .}...َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقَمَُر{: وقوله عز وجل
مجع : فمعناه.  ضوء هلذا وال هلذهىف ذهاب ضوئها أيضا فال: ومجع بني الشمس والقمر يريد] وىف قراءة عبداهللا[

مجعا : ويقال. يكونان فيه أعميني مجيعا: هذا يوم يستوى فيه األعمى والبصري أى: بينهما ىف ذهاب الضوء كما تقول
مجع بينهما فهذا وجه، وإن شئت : مجعت هلذا؛ ألن املعىن: ُجِمع ومل يقل: وإمنا قال. كالثورين العقريين ىف النار

وقد كان قوم : ُجِمع النوران، ُجِمع الضياءان، وهو قول الكسائى: فكأنك قلت. ا ىف مذهب ثورينجعلتهما مجيع
إمنا ذكرنا فعل الشمس ألهنا ال تنفرد ُجبمع حىت يشركَها غريها، فلما شاركها مذكر كان القول فيهما : يقولون

  ر؟ُجمَع والقم] ا[/كيف تقولون الشمس : ُجِمعا، ومل جير مجعتا، فقيل هلم
  .ُجِمعت، ورجعوا عن ذلك القول: فقالوا

  
  }َيقُولُ اِإلنَسانُ َيْوَمِئٍذ أَْيَن الَْمفَرُّ { 
  

  .}...أَْيَن الَْمفَرُّ{: وقوله عز وجل



وحدثىن حيىي بن : حدثنا الفراء، قال: وقال] حدثنا أبو العباس قال، حدثنا حممد قال[قرأه الناس املفر بفتح الفاء 
إمنا املفَر مفَر الدابة حيث تفر، ومها : وقال" أين املِفر: "بيه عن رجل عن ابن عباس أنه قرأسلمة بن كهيل عن أ

َمِفر : يِدب، ويِفر، ويِصح، فالعرب تقول: وما كان يفعل فيه مكسورا مثل. املِفر واملفَر، واملِدبُّ واملَدبُّ: لغتان
  :أنشدىن بعضهم. ومفَر، ومِصح وَمَصح، وَمِدب وَمَدب

  َمدب الدَّىب فوق النقا وهو سارِح* قَايا األثر فوَق متونه كأن ب

جاء على َمَدب السيل، ومِدب السيل، وما ىف قميصه َمِصح وال : ويقال. َمَدب، وهو أكثر من َمِدب: ينشدونه
  .َمَصحٌّ

  
  }كَالَّ الَ َوَزَر { 
  

  .}...كَالَّ الَ َوَزَر{: وقوله عز وجل
  .امللجأ: والوزر

  
  )القيامة ( اردة يف آيات سورة املعاين الو

  
  }ُينَبَّأُ اِإلنَسانُ َيْوَمِئذٍ بَِما قَدََّم َوأَخَّرَ { 
  

  .}...ُينَبَّأُ اِإلنَسانُ َيْومَِئٍذ بَِما قَدََّم{: وقوله عز وجل
هبا  ما أسلف من عمله، وما أخر من ُسنة تركها بعمل هبا من بعده، فإن سّن سنة حسنة كان له مثل من يعمل: يريد

  .من غري أن ُينتقصوا، وإن كانت سنة سيئة عذب عليها، ومل ينقص من عذاب من عمل هبا شيئا
  
  }َبلِ اِإلنَسانُ َعلَى نَفِْسِه َبِصَريةٌ { 
  

  .}...َبلِ اِإلنَسانُ َعلَى نَفِْسِه َبِصَريةٌ{: وقوله عز وجل
  :الرجالن، والعينان، والذكر، قال الشاعراليدان، و: على اإلنسان من نفسه رقباء يشهدون عليه بعمله: يقول

  مبقَعِده أو منظرٍ هو ناظرُه* كأنَّ على ذى الظن عيناً بصريةً 
  من اخلوِف ال ختفى عليهم سرائرُه* ُيحاِذُر حىت حيِسُب الناَس كلَّهم 

  
  }َولَْو أَلْقَى َمَعاِذيَرهُ { 
  

  .}...َولَْو أَلْقَى َمَعاِذيرَُه{: وقوله عز وجل
  .وإن اعتذر فعليه من يكذب عذره: ولو أرخى ستوره، وجاء: التفسري جاء ىف

  



  )القيامة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }الَ ُتَحرِّكْ بِِه ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِهِ { 
  

  .}...الَ ُتَحرِّكْ بِِه ِلسَاَنَك{: عز وجل] ب[/وقوله
حممد صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن قرأ بعضه ىف نفسه قبل كان جربيل صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل بالوحى على 

وقراءته، } َوقُْرآنَُه{ىف قلبك } الَ ُتَحرِّكْ بِِه ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِهِ إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه{أن يستتمه خوفا أن ينساه، فقيل له 
  .أن جربيل عليه السالم سيعيده عليك: أى
  
  }بِْع قُْرآَنُه فَإِذَا قَرَأَْناُه فَاتَّ{ 

  .}]...فَاتَّبِْع قُْرآَنُه[فَإِذَا قَرَأَْناُه {: وقوله عز وجل
راجٌح بَين الرجحان : ، والقراءة والقرآن مصدران، كما تقول"فاتبع قرآنه"إذا قرأه عليك جربيل عليه السالم 

  .واملعرفة والعرفان، والطواف والطَوفان. والرجوح
  
  }َوَتذَُرونَ اآلِخَرةَ * عَاجِلَةَ كَالَّ َبلْ ُتِحبُّونَ الْ{ 
  

  .}...َوَتذَُرونَ اآلخَِرةَ{. }...كَالَّ َبلْ ُتِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ{: وقوله عز وجل
بالياء، والقرآن " بل حيبون: "بالتاء، وقرأها كثري" َبلْ ُتِحبُّون، وَتذَُرون: "رويت عن على بن أىب طالب، رمحه اهللا

َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ىف الْفُلِْك وَجَرْيَن بِهِمْ {: زل عليهم أحيانا، وحينا ُيجعلون كالَغَيب، كقولهيأتى على أن خياطب املن
  .}بِرِيحٍ طَيِّبٍَة

  
  )القيامة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ نَّاِضَرةٌ { 
  

  .}...ُوُجوٌه ُيوَْمِئٍذ نَّاِضَرةٌ{: وقوله عز وجل
  .النعيممشرقة ب

  
  }َوُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َباسَِرةٌ { 
  
  .كاحلة} ...َوُوُجوهٌ ُيْوَمِئذٍ َباِسَرةٌ{

  
  }َتظُنُّ أَن ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ { 



  
  .}...َتظُنُّ أَن ُيفَْعلَ بَِها فَاِقرَةٌ{: وقوله عز وجل

  .مسائهاالداهية، وقد جاءت أمساء القيامة، والعذاب مبعاىن الدواهى وأ: والفاقرة
  

  )القيامة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }كَالَّ إِذَا َبلََغِت التََّراِقيَ { 
  

  .}...كَالَّ إِذَا َبلََغتِ التََّراِقَي{: وقوله عز وجل
مداو؟ هل من راق؟ وظن ] من[هل " َمْن رَاقٍ؟: "إذا بلغت َنفْس الرجل عند املوت تراقيه، وقال َمن حوله: يقول

امليت ] ا[/هل من راق إن ملَك املوت يكون معه مالئكة، فإذا أفاظ : أنه الفراق، ويقال: ، علم"أنه الفراق"الرجلُ 
  .صعدُت: أيكم يرقَى هبا؟ من رقيت أى: نفسه، قال بعضهم لبعض

  
  }َوالَْتفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ { 
  

  .}...َوالَْتفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ{: وقوله عز وجل

التفت ساقاه، : ، ويقال}وَالَْتفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ{: لُ شدة أمر اآلخرة، وأشد آخر أمر الدنيا، فذلك قولهأتاه أو
  .هى لَفّاء: كما يقال للمرأة إِذا التصقت فخذاها

  
  }ثُمَّ ذََهَب إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى { 
  

  .}...َيَتَمطَّى{: وقوله عز وجل
  .ا، فيلوى ظهره تبخترا وهذه خاصة ىف أىب جهليتبختر؛ ألن الظهر هو املَطَ

  
  )القيامة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }أَلَْم َيُك ُنطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ ُيْمَنى { 
  

  .}...مِّن مَّنِيٍّ ُيْمَنى{: وقوله عز وجل
وبعض أهل . حاب عبداهللا بالتاءوكلٌّ صواٌب، قرأها أص. ُيمَنى، فهو املعىن، وُتمىن للنطفة: من قال. بالياء والتاء

  .بالتاء] أيضا[املدينة 
  
  }أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَن ُيحْيَِي الَْمْوَتى { 



  
  .}...أَن ُيحْيَِي الْمَْوَتى{: وقوله عز وجل

كان  وإن كسرت احلاء ونقلت إليها إعراب الياء األوىل الىت تليها. تظهر الياءين، وُتكسر األوىل، وجتزم احلاء
  :صوابا، كما قال الشاعر

  متشى بُِسدَِّة بيتها فَتَعّى* وكأهنا بني النساء سبيكة 
  .فتعيا: أراد
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )اإلنسان ( سورة 

  
  }َهلْ أََتى َعلَى اإلِنَساِن ِحٌني مَِّن الدَّْهرِ لَْم َيكُن َشْيئاً مَّذْكُوراً { 
  

  .}...َعلَى اإلِنَساِن ِحٌني مَِّن الدَّهْرِ َهلْ أََتى{: قوله تبارك وتعاىل
: فهذا من اخلرب؛ ألنك قد تقول. قد تكون جحدا، وتكون خربا" وهل. "قد أتى على اإلنسان حني من الدهر: معناه

  .وهل يقدر واحد على مثل هذا؟: فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته واجلحد أن تقول
  .}...لَْم َيكُن َشْيئاً مَّذْكُوراً{: اىلوقوله تبارك وتع

  .وذلك من حني خلقه اهللا من طني إىل أن نفخ فيه الروح. كان شيئا، ومل يكن مذكورا: يريد
  
  }إِنَّا َخلَقَْنا اإلِنَسانَ ِمن نُّطْفٍَة أَْمشَاجٍ نَّْبَتِليِه فََجَعلَْناُه َسِميعاً َبصِرياً { 

  .}...َتِليِهأَْمَشاجٍ نَّْب{: وقوله عز وجل
مشيج؛ : خلط] ب[/األخالط، ماء الرجل، وماء املرأة، والدم، والعلَقة، ويقال للشىء من هذا إذا : األمشاج
  .خملوط: خليط، وممشوج، كقولك: كقولك
خلقناه : ملعىنجعلناه مسيعا بصريا لنبتليه، فهذه متقدَّمة معناها التأخري، إمنا ا: واملعىن واهللا أعلم} ...نَّْبَتِليِه{: وقوله

  .وجعلناه مسيعا بصريا لنبتليه
  
  }إِنَّا َهدَْيَناُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاكِراً َوإِمَّا كَفُوراً { 
  

  .}...إِنَّا َهَدْيَناهُ السَّبِيلَ{: وقوله تبارك وتعاىل
ها ) إما(فر، و عّرفناه السبيل، شكر أو ك: هديناه: يقول. كل ذلك جائز ىف كالم العرب. وإىل السبيل، وللسبيل
فكأنه } إِما ُيَعذُِّبُهْم َوإِمَّا َيتُوُب َعلَْيهِْم{: الىت مثل قوله) إما(إن شكر وإن كفر، وتكون على : هنا تكون جزاء، أى

  .خلقناه شقيا أو سعيدا: قال



  
  )اإلنسان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }غْالَالً َوَسِعرياً إِنَّآ أَعَْتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َسالَِسلَ َوأَ{ 
  

  .}...َسالَِسلَ َوأَغْالَالً{: وقوله عز وجل
: وقال الذى مل جير. ومل جير بعضهم. باأللف، وأجراها بعض القراء ملكان األلف الىت ىف أخرها" سالسل"كتبت 

كاَنتْ {: ومثل ذلك قوله. العرب تثبت فيما ال جيرى األلف ىف النصب، فإِذا وصلوا حذفوا األلف، وكلٌّ صواب
فكان ثباُت األلف ىف األوىل أقوى هلذه . أثبتت األلف ىف األوىل؛ ألهنا رأس آية، واألخرى ليست بآية} قََوارِيراً

وأهل الكوفة . احلجة، وكذلك رأيتها ىف مصحف عبداهللا، وقرأ هبا أهل البصرة، وكتبوها ىف مصاحفهم كذلك
فإن . توحشوا أن يكتب حرف واحد ىف معًنى نصب بكتابني خمتلفنيواملدينة يثبتون األلف فيهما مجيعا، وكأهنم اس

ومل جتر . شئت أجريتهما مجيعا، وإن شئت مل جترمها، وإن شئت أجريت األوىل ملكان األلف ىف كتاب أهل البصرة
  .الثانية إذ مل يكن فيها األلف

  } إِنَّ اَألبَْرارَ َيشَْرُبونَ ِمن كَأْسٍ كَانَ ِمزَاُجَها كَافُوراً{ 
  

  .}...َيْشَرُبونَ ِمن كَأْسٍ كَانَ مَِزاُجَها كَافُوراً{: وقوله عز وجل
] ا[/إهنا عني تسمى الكافور، وقد تكون كان مزاجها كالكافور لطيب رحيه، فال تكون حينئذ امساً، والعرب : يقال

  :قال حسان. جتعل النصب ىف أى هذين احلرفني أحبوا
  ونُ ِمزاُجها َعسلٌ وماُءيك* كأنَّ خبيئَةً من بيت رأْسٍ 

كان سيدَهم أبوك، وكان : تقول. أن جتعل الفعل ىف املزاج، وإن كان معرفة، وكل صواب: وهو أبني ىف املعىن
  .كان سيَدهم أبوك؛ ألن األب اسم ثابت والسيد صفة من الصفات: والوجه أن تقول. سيدُهم أباك

  
  }ُرونََها تَفْجِرياً َعْيناً َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اللَِّه ُيفَجِّ{ 
  

  .}...عَْيناً{: وقوله عز وجل
  ".مزاجها"إن شئت جعلتها تابعة للكافور كاملفسِّرة، وإن شئت نصبتها على القطع من اهلاء ىف 

  ".َيشَْرُبَها"، و } ...َيْشَرُب بَِها{: وقوله عز وجل
  :ا فبّين، وقد أنشدىن بعضهموأما يشربوهن. يَرَوى هبا، وينقَع: سواء ىف املعىن، وكأن يشرب هبا

  َمىت لُججٍ ُخْضرٍ لَُهنَّ نئيُج* َشرِْبَن بَِماِء البحرِ مثَّ َتَرفَّعْت 
  .إنه ليتكلم بكالم حسن، ويتكلم كالماً حسناً: ومثله

  .}...يُفَجُِّروَنَها تَفْجِرياً{: وقوله عز وجل
  .أيها أحب الرجل من أهل اجلنة فجرها لنفسه

  



  )اإلنسان ( يف آيات سورة املعاين الواردة 
  
  }ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ وََيَخافُونَ َيْوماً كَانَ َشرُُّه ُمْسَتطِرياً { 
  

  .}...ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ{: وقوله عز وجل
  .كانوا يوفون بالنذر: هذه من صفاهتم ىف الدنيا، كأن فيها إضمار كان

  .}...ُمْسَتطِرياًوََيَخافُونَ َيْوماً كَانَ َشرُُّه {: وقوله عز وجل
  .استطار الصدع ىف القارورة وشبهها، واستطال: ممتد البالء، والعرب تقول

  
  }إِنَّا َنَخاُف ِمن رَّبَِّنا َيْوماً َعُبوساً قَْمطَرِيراً { 
  

  .}...َعبُوساً قَْمطَرِيراً{: وقوله عز وجل

  :يوم قمطرير، ويوم قماطر، أنشدىن بعضهم: الشديد، يقال: والقمطرير
  علَيكُْم إذا ما كانَ قَُماِطُر* َبنِى عمِّنا، هل تذكُرونَ َبالَءنا 

  
  }مُّتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى اَألَراِئِك الَ َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوالَ َزْمهَرِيراً { 
  

  .}...مُّتَِّكِئَني ِفيَها{وقوله عز وجلك 
  .اؤهم جنة متكئني فيهاجز: وإن شئت جعلته تابعاً للجنة، كأنك قلت. منصوبة كالقطع

  
  )اإلنسان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َودَانَِيةً َعلَْيهِْم ِظالَلَُها َوذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذْلِيالً { 
  

  .}...وََدانَِيةً َعلَْيهِْم ِظالَلَُها{: وقوله جل ذكره
الدانية تابعة للمتكئني على : شئت جعلت وإن. جزاؤهم جنة متكئني فيها، ودانيةً ظالهلا: يكون نصباً على ذلك

، وهى ىف "وشيٌخ"} َوَهذَا َبْعِلى شَْيخاً{: فيجوز مثل قوله. االستئناف] ب[/سبيل القطع الذى قد يكون رفعاً على 
، وتذكري "ودانياً عليهم ظالهلا: "فهذا مستأنف ىف موضع رفع، وىف قراءة عبداهللا" وداٍن عليهم ظالهلا: "قراءة أىب

وقد تكون الدانيةُ منصوبة . }خاشعةً أبصارهم{ىف موضع، وىف موضع } َخاشِعاً أْبصَاُرهم{: اىن وتأنيثه كقولهالد
عند فالن جاريةٌ مجيلةٌ، وشابةً بعد طريةً، يعترضون باملدح اعتراضاً، فال ينوون به النسق : على مثل قول العرب

أنشدىن ". وحوراً عيناً: "به النصب ىف إحدى القراءتني على ما قبله، وكأهنم يضمرون مع هذه الواو فعال تكون
  :بعضهم

  وُشعثا مراضيَع مثل السعاِلى* ويأوى إىل نسوة عاطالتٍ 



  .وشعثا، واخلفض أكثر: بالنصب يعىن
  .}...َوذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذْلِيالً{: وقوله عز وجل

  .ة فيهاجيتىن أهل اجلنة الثمرة قياماً وقعوداً، وعلى كل حال ال كلف
  
  }َوُيطَاُف َعلَيْهِْم بِآنَِيٍة مِّن ِفضٍَّة َوأَكْوابٍ كَاَنْت قَوَارِيَراْ { 
  

  .}...كَاَنْت قَوَارِيَراْ{: وقوله عز وجل
  .كانت كصفاء القوارير، وبياض الفضة، فاجتمع فيها صفاء القوارير، وبياض الفضة: يقول

  }يراً قََوارِيَراْ ِمن ِفضٍَّة قَدَُّروَها َتقِْد{ 
  

  .}...قَدَُّروهَا{: وقوله عز وجل
  .قدروا الكأس على رِى أحدهم ال فضل فيه وال عجز عن ريه، وهو ألذ الشراب

  .واملعىن واحد، واهللا أعلم، قدِّرت هلم، وقِدروا هلا سواء). قُدِّروها تَقِْديراً: (وقد َروى بعضهم عن الشعىب
  

  )اإلنسان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َعْيناً ِفيَها ُتَسمَّى َسلَْسبِيالً * َوُيْسقَْونَ ِفيَها كَأْساً كَانَ مَِزاجَُها َزجنَبِيالً { 
  

  .}...كَأْساً كَانَ ِمزَاُجَها زَجنَبِيالً{: وقوله
ومسعت بعض العرب . إمنا تسمى الكأس إذا كان فيها الشراب، فإذا مل يكن فيها اخلمر مل يقع عليها اسم الكأس

فارغا رجع إىل امسه إن ] ا[/وهو اِملْهَدى، ما دامت عليه اهلدية، فإذا كان : ل للطبق الذى ُيهدى عليه اهلديةيقو
  .كان طبقاً أو خواناً، أو غري ذلك

  .}...َعْيناً... َزجنَبِيالً{: وقوله عز وجل
  .ورذكر أن الزجنبيل هو العني، وأن الزجنبيل اسم هلا، وفيها من التفسري ما ىف الكاف

  .}...ُتسَمَّى َسلْسَبِيالً{: وقوله عز وجل
ذكروا أن السلسبيل اسم للعني، وذكر أنه صفة للماء لسلسلته وعذوبته، ونرى أنه لو كان امسا للعني لكان ترك 

ذَُرنّ َوالَ َت{: اإلجراء فيه أكثر، ومل َنر أحدا من القراء ترك إجراءها وهو جائز ىف العربية، كما كان ىف قراءة عبداهللا
باأللف، فأجروا ما ال جيرى، وليس " قواريرا"، و"سالسال: "وكما قال. باأللف} َودا وال سَُواعاً وال َيغُوثاً وَيُعوقاً

  :خبطأ، ألن العرب جترى ما ال جيرى ىف الشعر، فلو كان خطأ ما أدخلوه ىف أشعارهم، قال متمم بن نويرة
  ا من ُحوارٍ ومْصرعَارأين َمجَر* فما وجد أظآرٍ ثالثٍ روائمٍ 

  .فأجرى روائم، وهى مما ال جيرى فيما ال أحصيه ىف أشعارهم
  
  }َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ مَُّخلَُّدونَ إِذَا َرأَْيَتُهمْ َحسِْبَتُهمْ لُْؤلُؤاً مَّنثُوراً { 



  
  .}...مَُّخلَُّدونَ{: وقوله عز وجل

خملدون دائم شباهبم ال يتغريون عن تلك السنن، وهو أشبهها : ويقالُمقَرطون، : حملّون ُمَسورون، ويقال: يقول
إنه ملخلد، وكذلك يقال إذا : بالصواب ـ واهللا أعلم ـ وذلك أن العرب إذا كرب الرجل، وثبت سواد شعره قيل

  .كذلك الُولدانُ ثابتة أسناهنم. إنه ملخلد ثابت احلال: كرب ونبتت له أسنانه وأضراسه قيل
  
  }رَأَْيَت ثَمَّ َرأَْيتَ َنِعيماً َوُملْكاً كَبِرياً َوإِذَا { 
  

  .}...َوإِذَا رَأَْيَت ثَمَّ َرأَْيتَ َنِعيماً{: وقوله عز وجل
. ما بينكم، واهللا أعلم: واملعىن. }لَقَْد َتقَطََّع َبيَْنكُْم{: كما قيل) ما(إذا رأيت ما ثَّم رأيت نعيما، وصلح إضمار : يقال
  .إذا نظرت، مث إذا رميت ببصرك هناك رأيت نعيما: مث، يريد] ب[/إذا رأيت : ويقال

  
  )اإلنسان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َعاِليَُهْم ِثيَاُب سُنُدسٍ ُخْضٌر َوإِْسَتبَْرٌق َوُحلُّواْ أََساوَِر ِمن ِفضٍَّة َوَسقَاُهْم َربُُّهْم شََراباً طَُهوراً { 
  

  .}...ثَِياُب ُسنُدسٍعَاِليَُهْم {: وقوله عز وجل
قومك داخل الدار، : والعرب تقول. نصبها أبو عبدالرمحن وعاصم واحلسن البصرى، جعلوها كالصفة فوقهم

بإرسال الياء، وهى ىف " َعاِليهم: "وقد قرأ أهل احلجاز ومحزة. فينصبون داخل الدار؛ ألنه َمَحل، فعاليهم من ذلك
اخلضر : وقد اختلف القراء ىف. وهى حجةٌ ملن أرسل الياَء وسكنها. بالتاء" سٍعاليتُهم ثياُب سُْنُد: "قراءة عبداهللا

والسندس، فخفضهما حيىي بن وثاب أراد أن جيعل اخلضر من صفة السندس ويكسر على االستربق ثياَب سندس، 
على الثياب،  فجعل اخلضر من صفة الثياب، ورفع االستربق بالرد. وثيابَ استربق، وقد رفع احلسن احلرفني مجيعاً

  .واهللا حممود. ورفع بعضهم اخلضر، وخفض االستربق ورفع االستربق وخفض اخلضر، وكل ذلك صواب
  .}...شََراباً طَُهوراً{: وقوله عز وجل

  .طهور ليس بنجس كما كان ىف الدنيا مذكوراً بالنجاسة: يقول

  }فُوراً فَاصْبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك َوالَ ُتِطْع مِْنُهْم آِثماً أَْو كَ{ 
  

  .}...َوالَ ُتِطْع مِْنُهْم آِثماً أَْو كَفُوراً {: وقوله عز وجل
  :وقال الشاعر. فهذا من ذلك) ال(، وأو ىف اجلحد واالستفهام واجلزاء تكون ىف معىن )ال(ها هنا مبنزلة ) ُو(

  َوْجُد َعُجولٍ أََضلََّها ُربَُع* ال َوْجُد ثَكْلَى كما َوجِْدُت َوال 
  َيْوَم توافَى احلجيُج فاندفعُوا* ُد شيخٍ أَصلَّ ناقَتهُ أَْو َوْج
قريباً من معىن ) أو(فيكون املعىن ىف . ال تطيعن منهم من أمث أو كفر: وال وجد شيخ وقد يكون ىف العربية: أراد



  .ألعطينك على كل حال: ألعطينك َسألت، أو سكتَّ معناه: كقولك للرجل). الواو(
  
  }ْم َوَشدَْدَنآ أَْسرَُهْم َوإِذَا ِشئَْنا َبدَّلَْنآ أَْمثَالَُهمْ َتْبدِيالً نَّْحُن َخلَقَْناُه{ 
  

  .}...َوَشدَْدَنآ أَْسرَُهْم{: عز وجل] ا[/وقوله 
  .ُخِلَق أْحَسن اخلَلْق: لقد أُِسر هذا الرجل أحسُن األسر، كقولك: تقول. واألسر؛ اخلَلْق

  
  )اإلنسان ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }إِنَّ َهاِذِه َتذْكَِرةٌ فََمن َشآَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه سَبِيالً { 
  

  .}...إِنَّ َهاِذهِ َتذْكَِرةٌ{: وقوله عز وجل
  .وِجهة وطريقاً إىل اخلري} ...فََمن َشآَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالً{. هذه السورة تذكرة وعظة: يقول

  
  }َشآَء اللَُّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً َوَما َتَشآُءونَ إِالَّ أَن َي{ 
  

  .}...وََما َتَشآُءونَ{: وقوله عز وجل
  .}فََمْن َشاَء اّتخذَ إلَى َربِِّه َسبِيالً{: جواب لقوله

اءة عبداهللا لكم، وىف قر} إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه{ذلك السبيل } وََما َتَشآُءونَ{: مث أخربهم أن األمر ليس إليهم، فقال
  .متقارب) أن(و ) ما(واملعىن ىف } َوَما َتَشآُءونَ إِالَّ أَن َيَشآَء اللَُّه{

  
  }ُيْدِخلُ َمن َيَشآُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً { 

  .}...َوالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم{: وقوله عز وجل
والشُّعََراُء َيتَّبِعُُهمُ {: ولو كانت رفعاً كان صوابا، كما قال.  هلا تصري كالظرف ألعّدنصبت الظاملني؛ ألن الواو ىف

، ورمبا فعلت )هلم(وىف ) الظاملني(فكرر الالم ىف " وللظاملني أعد هلم: "بغري مهز، وهى ىف قراءة عبداهللا} الَْغاُوونَ
  :أنشدىن بعضهم. العرب ذلك

  تسارعني إىل فراقى إالَم* أقول هلا إذا سألت طالقا 
  :وأنشدىن بعضهم

  أصعَّد ىف غاوى اهلَوى أم تصوَّبا؟* فأصبْحَن ال َيسلنُه عن مبا به 
ولو . ولكن الشاعر رمبا زاد ونقص ليكمل الشعر. ال يسلنه عما به، كان أبني وأجود: فلو قال. فكرر الباء مرتني

  .إىل هذا الوجه كان صواباً ىف العربية} ن النََّبإِ الَْعِظيمَعمَّ يََتَساَءلُونَ، ع{: وجهت قول اهللا تبارك وتعاىل
: يتساءلون عن النبإ العظيم، ومثل هذا قوله ىف املرسالت: مث أخرب، فقال! عم يتساءلون يا حممد: وله وجه آخر يراد

  .أجلت ليوم الفصل: أى} ليوم الفصل{: تعجباً، مث قال} ألَِىِّ َيْومٍ أُجِّلَْت{



  
  اردة يف آيات املعاين الو

  )املرسالت ( سورة 

  
  }َوالْمُْرَسالَِت ُعْرفاً { 
  
  .}...َوالْمُْرَسالَِت ُعْرفاً{: قوله عز وجل] ب[/

: تتابعت كعرف الفرس، والعرب تقول: أُْرِسلَتْ باملعروف، ويقال: فيقال) عرفا: (هى املالئكة، وأما قوله: يقال
  .وجهوا إليه فأكثرواتركُت الناس إىل فالن ُعرفا واحداً، إذا ت

  
  }فَالْعَاِصفَاِت َعْصفاً { 
  

  .}...فَالْعَاِصفَاِت َعْصفاً{: وقوله عز وجل
  .وهى الرياح

  
  }والنَّاِشرَاِت َنْشراً { 
  

  .}...والنَّاِشرَاِت َنْشراً{: وقوله عز وجل
  .الرياح الىت تأتى باملطر: وهى

  
  )املرسالت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فَالُْملِْقَياِت ذِكْراً * الْفَارِقَاِت فَْرقاً فَ{ 
  

  .}...فَالْفَارِقَاِت فَْرقاً{: وقوله عز وجل
  .املالئكة، تنزل بالفْرق، بالوحى ما بني احلالل َواحلرام وبتفصيله، وهى أيضاً: وهى

  .}...فَالُْملِْقيَاِت ِذكْراً{
  .املالئكة تلقى الذكر إىل األنبياء: هى
  
  }أَْو ُنذْراً ُعذْراً { 
  



  .}...ُعذْراً أَْو ُنذْراً{: وقوله عز وجل
وهو مصدر خمففاً كان . َوأهل احلجاز واحلسن يثقلون عذراً أو نذراً. وحده) النُّذر: (خففه األعمش، وثقل عاصم

  .أرسلت مبا أرسلت به إعذاراً من اهللا َوإِنذاراً: ونصب عذراً أو نذراً أى. أو مثقال
  
  }ُجوُم طُِمَسْت فَإِذَا النُّ{ 
  

  .}...فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت{: وقوله عز وجل
  .ذهب ضوءها

  
  )املرسالت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتتْ { 
  

  .}...َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت{: وقوله عز وجل
بالواو خفيفة، " ُوِقتْت: "بالواو، وقرأها أبو جعفر املدىن" وقِّتت: "اجتمع القراء على مهزها، وهى ىف قراءة عبداهللا

  :وأنشدىن بعضهم. َصلّى القوم أُحدانا: وإمنا مهزتْ ألن الواو إذا كانت أول حرف وضمت مهزت، من ذلك قولك
  ومِثلُ َتموُّلٍ منُه افتقاُر* بَْعلٌ : َيحل أِحيدُه، وُيقالُ

  .ألن ضمة الواو ثقيلة، كما كان كسر الياء ثقيال هذه أجوٌه حسان ـ باهلمز، وذلك: ويقولون
  ].ا[/مجعت لوقتها يوم القيامة . }...أُقَِّتْت{: وقوله عز وجل

  
  }ِلَيْومِ الْفَْصلِ * َأليِّ َيْومٍ أُجِّلَْت { 
  

  .}..َأليِّ َيْومٍ أُجِّلَْت{: وقوله عز وجل
  .}...ِلَيْومِ الْفَْصلِ{: يعجب العباد من ذلك اليوم مث قال

  
  }ثُمَّ ُنْتبُِعُهُم اآلِخرِيَن * أَلَْم ُنهِْلِك األَوَِّلَني { 
  

  .}...ثُمَّ ُنْتبُِعُهُم اآلِخرِيَن} {...أَلَْم ُنهِْلِك األَوَِّلَني{: وقوله عز وجل
ة على ، فهذا دليل على أهنا مستأنفة ال مردود"أمل هنلك األولني وسنتبعهم اآلخرين: "وهى ىف قراءة عبداهللا. بالرفع

أمل نقّدر إهالك األولني، وإتباعهم اآلخرين ـ كان وجهاً جيداً باجلزم؛ ألنّ التقدير : ، ولو جَزمت على)هنلك(
  .يصلح للماضى، وللمستقبل

  
  )املرسالت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  }فَقََدْرَنا فَنِْعَم الْقَاِدُرونَ { 
  

  .}...قَاِدُرونَفَقََدْرَنا فَنِْعَم الْ{: وقوله عز وجل
وال . أهنما شدَّدا، وخففها األعمش وعاصم: ذكر عن على بن أىب طالب رمحه اهللا، وعن أىب عبدالرمحن السلمى

قدِّر عليه املوُت، وقّدر عليه رزقه، وقُِدر : تبعدن أن يكون املعىن ىف التشديد والتخفيف واحداً؛ ألن العرب قد تقول
وقد جيمع العرب . فنعم املقّدرون: لو كان كذلك لكانت: تج الذين خففوا فقالواعليه بالتخفيف والتشديد، وقد اح
  :، وقال األعشى}فََمهِّلِ الْكَاِفرِيَن أَْمهِلُْهْم رَُوْيداً{: بني اللغتني، قال اهللا تبارك وتعاىل
  من احلوادِث إالَّ الشيَب والصَّلَعا* وأْنكرتْىن، وما كان الَّذى َنِكرتْ 

  
  }أَحَْيآًء َوأَْمواتاً * ْجَعلِ اَألْرَض ِكفَاتاً أَلَْم َن{ 
  

  .}...أَحَْيآًء َوأَْمواتاً} {...أَلَْم َنجَْعلِ اَألْرَض ِكفَاتاً{: وقوله عز وجل
ونصبك األحياَء . حتفظهم وحترزهم: تكفتهم أحياء على ظهرها ىف بيوهتم ومنازهلم، وتكفتهم أمواتاً ىف بطنها، أى

أمل جنعل األرض كفاَت أحياٍء، وأمواٍت، فإذا نونت نصبت ـ كما : فات عليه، كأنك قلتواألموات بوقوع الك
} ِفْدَيةٌ طعاَم ِمْسكِنيٍ{: ، ومثله}فََجَزاٌء مِثْلَ ما قتل{: ، وكما يقرأ}أَْو إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى َمْسَغَبٍة، َيِتيماً{: يقرأ من قرأ

  ].ب[/
  
  }الَِث شَُعبٍ انطَِلقُواْ إِلَى ِظلٍّ ِذي ثَ{ 
  

  .}...إِلَى ِظلٍّ ِذي ثَالَِث شَُعبٍ{: وقوله عز وجل
إنه خيرج لسانٌ من النار، فيحيط هبم كالسرادق، مث يتشعب منه ثالث شعب من دخان فيظللهم، حىت يفرغ : يقال

  .من حساهبم إىل النار
  

  )املرسالت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }رٍ كَالْقَْصرِ إِنََّها َترِْمي بَِشَر{ 
  

  }...كَالْقَْصرِ{: وقوله عز وجل

سَُيْهَزُم الَْجْمُع ويَُولُّون {: القصر من قصور مياه العرب، وتوحيده ومجعه عربيان، قال اهللا تبارك وتعاىل: يريد
إِلَى َشْىٍء {: لاألدبار، وكأن القرآن نزل على ما َيستحب العرب من موافقة املقاطع، أال ترى أنه قا: ، معناه}الدُّبَر
فاجتمع القراء . }فَحاَسْبَناَها ِحسَاباً َشدِيداً وعذَّبناها َعذاباً نُّكْراً{: ؛ ألن آياهتا مثقلة، قال)اقَْترَبت(، فثقل ىف }نُّكُرٍ

فأجريت } ِحساباًَجَزاًء مِّْن رَبَِّك َعطاًء {: ، وقال}الشَّْمُس والْقََمُر ُحبْسَباٍن{: على تثقيل األول، وختفيف هذا، ومثله
  .رُءوس اآليات على هذه اجملارى، وهو أكثر من أن يضبطه الكتاب، ولكنك تكتفى هبذا منه إن شاَء اهللا



كالقََصر كأصول النخل، ولست أشتهى ذلك؛ ألهنا مع آيات خمففة، ومع أن الَْجَملَ إمنا ُشبه بالقصر، أال : ويقال
ُسود اإلبل، ال ترى أسَوَد من اإلبل إالّ وهو مشرٌب بصفرة، : ، والصُّفر}ركَأَنَُّه جِماالتٌ ُصفْ{: ترى قوله جل وعز

أُدْماً ملا يعلوها من الظلمة ىف بياضها، وقد اختلف القراء : صفرا، كما مسّوا الظبَّاء: فلذلك مسِت العرُب سوَد اإلبل
  ".مجالةٌ: "فقرأ عبداهللا بن مسعود وأصحابه" مجاالت"ىف 
وحدثىن حممد بن الفضل عن عطاء عن أىب : حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد قال: باس قالحدثنا أبو الع: [قال

وهو أحب الوجهني إىلّ؛ ألن اِجلمالَ أكثُر من " جِماالٌت: "أنه قرأ) رمحه اهللا(عبدالرمحن يرفعه إىل عمر بن اخلطاب 
: ره إالّ أن األول أكثر، فإذا قلتحجر وحجارة، وذَكَر وِذكا: وهى جتوز، كما يقال. اجلمالة ىف كالم العرب
رجالٌ ورجاالت، وبيوت وبيوتات، فقد جيوز أن جتعل واحد اجلماالت : جِمال، مثل ما قالوا: جِماالت، فواحدها

، فقد تكون من الشىء اجململ، وقد تكون ُجماالٌت مجعا من مجع ]ُجماالت: وقد حكى عن بعض القراء[مجالة، 
  .لُ والرُّخالُ، والرِّخالالرَِّخ: كما قالوا. اِجلمال

  
  }َهذَا َيْوُم الَ َينِطقُونَ { 

  .}...َهذَا َيْوُم الَ َينِطقُونَ{: وقوله عز وجل
إحدامها ـ أن العرب إذا أضافت اليوم والليلة : اجتمعت القراء على رفع اليوم، ولو ُنصب لكان جائزا على جهتني

أن جتعل : واآلخر. نصبوا اليوم ىف موضع اخلفض والرفع، فهذا وجهإىل فعلَ أو يفعل، أو كلمة جمملٍة ال خفض فيها 
. هذا الشأن ىف يومِ ال ينطقون: ـ وعيدُ اهللا وثوابه ـ فكأنك قلت" ال ينطقون"فِعلٍ جمَملٍ من : هذا ىف معىن

عض هذا يوُم ال ينطقون وال يعتذرون ىف ب: ومعىن قوله. والوجه األول أجود، والرفع أكثر ىف كالم العرب
آتيك يوم يقُدم أبوك، ويوم تقَدم، واملعىن ساعة : تقول ىف الكالم. وذلك ىف هذا النوع بّين. الساعات ىف ذلك اليوم

يقدم وليس باليوم كله ولو كان يوماً كلّه ىف املعىن ملا جاز ىف الكالم إضافته إىل فعل، وال إىل َيفَعل، وال إىل كالم 
  .أمٌري آتيتك حني احلجاُج: جممل، مثل قولك

أتيتك إذ قدم، وإذا يقَدم؛ : أتيتك يوم مات فالن، وآتيتك يوم يقدم فالن؛ ألهنم يريدون: وإمنا استجازت العرُب
فلما كان اليوم والليلة ومجيع املواقيت ىف معنامها أضيفا إىل فعلَ . فإذ وإذا ال تطلبان األمساء، وإمنا تطلبان الفعل

  :كقول الشاعرويفَعلُ وإىل االسم املخرب عنه، 
  ِمنًنا، ومن يرد الزهادة يزهد* أزمان من يرد الصنيعة يصطنع ] ب[/
  
  }َوالَ ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ { 
  

  .}...َوالَ ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ{: وقوله عز وجل
وقد . فيعتذورا مل يوافق اآليات: نويت بالفاء أن يكون نسقا على ما قبلها، واختري ذلك ألن اآليات بالنون، فلو قيل

َمْن ذَا الَِّذى ُيقْرُِض اَهللا قَْرضاً َحَسناً {: مثله. بالنصب، وكلٌّ صواب} الَ يُقَْضى َعلَيْهِْم فََيُموُتوا{: قال اهللا جل وعز
  ).فيضاعفُه(كذا كان يقرأ الكسائى، والفراء، ومحزة، : ، قال، قال أبو عبداهللا)فيضاعفَه(و } فَُيَضاِعفُه

  
  )املرسالت ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  
  }فَإِن كَانَ لَكُم كَْيٌد فَكِيُدوِن { 

  .}...فَإِن كَانَ لَكُم كَْيٌد فَكِيُدوِن{: وقوله جل وعز
  .إن كان عندكم حيلة، فاحتالوا ألنفسكم

  
  }َوإذَا ِقيلَ لَُهُم اْركَُعواْ الَ َيْركَُعونَ { 
  

  .}...إذَا ِقيلَ لَُهُم اْركَعُواْ الَ َيْركَُعونََو{: وقوله تبارك وتعاىل
  .إذا أُمروا بالصالة مل يصلوا: يقول

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )النبأ ( سورة 

  
  }كَالَّ َسَيْعلَُمونَ * الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ * َعنِ النََّبإِ الَْعظِيمِ * َعمَّ يََتَسآَءلُونَ { 
  

  .}...َعنِ النََّبإِ الَْعِظيمِ... يََتَسآَءلُونَ َعمَّ{: قوله عز وجل
: يتساءلون عن النبأ العظيم، يعىن: قريشا، مث قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم: عن أى شىء يتساءلون؟ يعىن: يقال

ألى شىء ]: ىف معىن[عم يتساءلون، كأهنا : مث أجاَب، فصارت. عم يتحدث به قريش ىف القرآن: ويقال. القرآن
. بني مصّدق ومكذّب، فذلك اختالفهم} ...الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ{: ساءلون عن القرآن، مث إنه أخرب فقاليت

وهو . وهو صواب" كال ستعلمون: "وقرأ احلسن وحده. }...كَالَّ َسَيْعلَُمونَ{: واجتمعت القراء على الياء ىف قوله
  .وَسُيْغلَُبون} لَِّذيَن كَفَرُوا َسُتْغلَُبونَقُلْ ِل{: مثل قوله ـ وإن مل يكن قبله قول ـ 

  :كالعََزاِلى} ثَجَّاجاً{: وقوله
  
  }َوفُِتَحتِ السََّمآُء فَكَاَنْت أَبَْواباً { 
  

  .}...َوفُِتَحتِ السََّمآُء فَكَاَنْت أَبَْواباً{: وقوله عز وجل
  .بذلك جاء التفسري. واحد، واهللا أعلممعناه } وإذا السماُء فُرَِجْت} {إِذَا السَّماُء اْنَشقَّْت{: مثل
  
  }الَّبِِثَني ِفيَهآ أَْحقَاباً { 
  
  .}...الَّبِِثَني ِفيَهآ أَحْقَاباً{: وقوله عز وجل] ا[/



: والناس بعد يقرءون. وهى قراءة أصحاب عبداهللا" لَبِثني"بلغنا عن علقمة أنه قرأ : ُحدِّثت عن األعمش أنه قال
الطامع، والباخل : إذا كانت ىف موضع تقع فتنصب كانت باألف، مثل) البثني(؛ ألن ، وهو أجود الوجهني)البثني(

هذا طِمٌع فيما قبلك كان جائزاً، : ولو قلت. رجل طِمٌع وطامع: البطىء، وهو جائز، كما يقال: واللّبِثُ. عن قليل
  :وقال لبيد

  ُمبسََراِتها َنَدٌب له وكُلو* أْو ِمْسَحلٌ َعملٌ عضادةَ َسْمَحجٍ 
ضّراٌب، وضروٌب فال : فأوقع عمل على العضادة، ولو كانت عامال كان أبني ىف العربية، وكذلك إذا قلت للرجل
  :توقعنهما على شىء ألهنما مدح، فإذا احتاج الشاعر إىل إيقاعهما فََعل، أنشدىن بعضهم

  *وبالفأسِ ضرَّاٌب رءوس الكرانفِ * 
احلُقُْب مثانون سنة، والسنة ثالمثائة وستون يوما، اليوم منها ألف : ويقال. كرِنافة، وهى أصول السقف: واحدها

  .سنة من عدد أهل الدنيا
  

  )النبأ ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }الَّ َيذُوقُونَ ِفيَها َبرْداً َوالَ شََراباً { 
  

  .}...الَّ َيذُوقُونَ ِفيَها َبرْداً َوالَ َشرَاباً{: وقوله عز وجل
حدثىن ِحبَّان عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس : حدثنا الفراء قال: حدثنا حممد قال]: و العباس قالحدثنا أب[

وإن : نوما، قال الفراء: ال يذوقون فيها برداً، يريد: ال يذوقون فيها برد الشراب وال الشراب، وقال بعضهم: قال
  .وإن العطشانَ ليناَم؛ فيربد بالنوم. النوم ليربُد صاحبه

  
  }َجَزآًء وِفَاقاً { 
  

  .}...َجَزآًء وِفَاقاً{: وقوله عز وجل
  .وفقا ألعماهلم

  
  }َوكَذَّبُواْ بِآيَاِتَنا ِكذَّاباً { 
  

  .}...وَكَذَُّبواْ بِآيَاِتَنا ِكذَّاباً{: وقوله عز وجل
  .البصرى، وثقلها عاصم واألعمش وأهل املدينة واحلسن "ِكذَابا: "خففها على بن أىب طالب رمحه اهللا

كذبت به ِكذَّابا، وخّرقت القميص ِخّراقا، وكل فّعلت فمصدره ِفعّال ىف لغتهم : وهى لغة ميانية فصيحة يقولون
  .آحللُق أحب إليك أم الِقصَّار؟ يستفتيىن: على املروة]: ب[/مشدد، قال ىل أعراىب منهم 
  :وأنشدىن بعض بىن كالب

  وعن ِحَوجٍ ِقضَّاؤها من ِشفائيا *لقْد طالَ ما ثَبَّطْتَنِى عْن َصحابىتِ 



: ويشّدد. ؛ ألهنا ليست مبقيدة بفعل يصريها مصدرا} ال َيْسَمعون ِفيَها لْغوا وال ِكذَاباً{: وكان الكسائى خيفف
. لغواال يسمعون فيها : ومعناه. ؛ ألن كذبوا يقّيد الكِذابَ باملصدر، والذى قال َحَسن}... َوكَذَُّبواْ بِآَياتَِنا ِكذَّاباً{

  .باطالً، وال كذابا ال يكذب بعضهم بعضا: يقول
  

  )النبأ ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }رَّبِّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الرَّْحَماِن الَ َيْمِلكُونَ ِمْنُه خِطَاباً { 
  

  .}...رَّبِّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ{: وقوله عز وجل
وخيفض ىف " الرمحُن"يرفع } ...الرَّْحَماِن الَ َيْمِلكُونَ ِمْنُه ِخطَاباً{: إلعراب، ويرفع، وكذلكخيفض ىف لفظ ا

  ".الرمحُن"، ويرفع )ربِّ: (قال والفراء خيفض. والرفع فيه أكثر. اإلعراب
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )النازعات ( سورة 

  
  }ْشطاً َوالنَّاشِطَاِت َن* َوالنَّازِعَاِت غَْرقاً { 
  

  .إىل آخر اآليات} ...َوالنَّازِعَاِت غَْرقاً{: وقوله عز وجل
والنازعات إغراقا، كما يُغرِق النازِع ىف : ذكر أنه املالئكة، وأنّ النزع نزُع األنفس من صدور الكفار، وهو كقولك

طُ العقال ِمن البعري، والذى مسعت إهنا تقبض نفس املؤمن كما ُيْنش: يقال. }...َوالنَّاِشطَاِت َنْشطاً{: القوس، ومثله
نشطها، فإذا ربطتَ احلبلَ ىف يد البعري فأنت : أنَشطُت وكأمنا أُنِشطَ من عقال، وربطها: من العرب أن يقولوا

  .ناشط، وإذا حللته فقد أنشطته، وأنت منشط
  
  }َوالسَّابَِحاِت سَْبحاً { 
  

  .}...َوالسَّابَِحاِت َسْبحاً{: وقوله عز وجل

  .إذا مرَّ يتمطّى: إنه لسابح] ا[/والعرب تقول للفرس اجلواد . كة أيضا، جعل نزوهلا من السماء كالسباحةاملالئ
  
  }فَالسَّابِقَاِت َسْبقاً { 
  

  .}...فَالسَّابِقَاِت َسْبقاً{: وقوله عز وجل



  .وهى املالئكة تسبق الشياطني بالوحى إىل األنبياء إذ كانت الشياطني تسترق السمع
  

  )النازعات (  الواردة يف آيات سورة املعاين
  
  }فَالُْمَدبِّرَاِت أَمْراً { 
  

  .}...فَالُْمَدبِّرَاِت أَمْراً{: وقوله عز وجل
هى املالئكة أيضا، تنزل باحلالل واحلرام فذلك تدبريها، وهو إىل اهللا جل وعز، ولكن ملا نزلت به مسيت بذلك، كما 

جربيل عليه السالم نّزله على : ، يعىن}فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك{: ، وكما قال}مُِنينََزلَ بِِه الرُّوُح اَأل{: قال عز وجل
أين جواب القسم ىف النازعات؟ فهو مما ترك : قلب حممد صلى اهللا عليهما وسلم، واهللا الذى أنزله، ويسأل السائل

  إذا كنا عظاما ناخرة: تحاسُبّن؛ ويدل على ذلك قوهلملتبعثُّن، ول: جواُبه ملعرفة السامعني، املعىن وكأنه لو ظهر كان
  .إذا كنا عظاما خنرة نبعث: لتبعثن إذ قالوا: أال ترى أنه كاجلواب لقوله

  
  }َتْتبَُعَها الرَّاِدفَةُ * َيْوَم تَْرُجُف الرَّاجِفَةُ { 
  

  .}...َيْوَم تَْرُجُف الرَّاجِفَةُ{: وقوله عز وجل
  .النفخة الثانية: وهى} ...ُعَها الرَّاِدفَةُتَْتَب{النفخة األوىل : وهى

  
  }َيقُولُونَ أَإِنَّا لََمْردُوُدونَ ِفي الَْحاِفَرةِ { 
  

  .}...الَْحافَِرِة{: وقوله عز وجل
. أتيت فالناً مث رجعت على حافرتى، أى رجعت إىل حيث جئت: إىل أمرنا األول إىل احلياة، والعرب تقول: يقال

. قد بعُتك رجعُت عليه بالثمن، ومها ىف املعىن واحد: إذا قال: معناه. نقد عند احلافرةال: ومن ذلك قول العرب
عند حافر الفرس، وكأن : النقد عند احلافر، يريد: وسألت عنه بعض العرب، فقال: قال. النقد عن احلافر: وبعضهم

  .هذا املثل جرى ىف اخليل

: ماء دافق، يريد: كما قيل. احملفورة: واملعىن. احلافرة: فسماهااحلافرة األرض الىت حتفر فيها قبورهم : وقال بعضهم
  .مدفوق

  
  )النازعات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }أَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً نَّخَِرةً { 
  

: ميمون قالحدثىن قيس بن الربيع عن السدى عن عمرو بن : حدثنا الفراء قال} ...أَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً نَّاِخَرةً{: وقوله



حدثىن الكسائى عن حممد بن الفضل عن : ، حدثنا الفراء قال"إِذا كُنَّا ِعظَاماً نَاِخرَةً: "مسعت عمر بن اخلطاب يقرأ
حدثنا " [خنرة"أنّ ابن عباس قرأها : ، وزعم ىف إسناده هذا"َنِخَرةً"عطاء عن أىب عبدالرمحن عن علّى رمحه اهللا أنه قرأ 

وحدثىن شريك بن عبداهللا، وحممد بن عبدالعزيز التيمى أبو : قال] حدثنا الفراء: حممد قال حدثنا: أبو العباس قال
. وقال حممد بإسناده عن مغرية عن جماهد" عظاما ناخرة. "قرأ ابن عباس: سعيد عن مغرية عن جماهد قال شريك

: حدثنا أبو العباس قال) [ناخرة(هى ، وإمنا )خنرة: (ما بال صبيان يقرءون: يقول على املنرب. مسعت ابن الزبري: قال
). ناخرة: (وحدثىن مندل عن ليث عن جماهد عن ابن عباس أنه قرأ: قال] ب[ /حدثنا الفراء ] حدثنا حممد قال

) ناخرة(أال ترى أن . أجود الوجهني ىف القراءة، ألن اآليات باأللف). ناخرة(، و ) خنرة: (وقرأ أهل املدينة واحلسن
سواء ىف املعىن؛ مبنزلة الطامع والطِمع، ) النخرة(و ) الناخرة(أشبه مبجىء التنزيل، و ) الساهرة(و ) احلافرة(مع 

العظُم اجملوف الذى متر ): الناخرة(البالية، و ): النخرة: (وقد فرق بعض املفسرين بينهما، فقال. والباخل والبِخل
  .فيه الريخ فينخر

  
  }فَإِذَا ُهم بِالسَّاِهَرةِ { 
  

  .}...فَإِذَا ُهم بِالسَّاِهرَِة{: وجل وقوله عز

] حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد[نومَهم، وسهرهم : وهو وجه األرض، كأهنا مسيت هبذا اإلسم، ألن فيها احليوان
األرض، ): الساهرة: (حدثىن ِحبَّان بن على عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس أنه قال: حدثنا الفراء، قال: قال

  :وأنشد
  وَما فاهُوا به هلُم ُمِقيُم* ففيها حلُم ساهرٍة وحبرٍ 

  
  }إِذْ َنادَاُه َربُُّه بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طًُوى { 
  

  .}...طًُوى{: وقوله عز وجل
هو ذكٌر مسينا به ذكراً، فهذا سبيل ما ُيْجرى، ومن مل جيره جعله معدوال : هو واد بني املدينة ومصر، فمن أجراه قال

رأيت عمر، وذفر، ومضر مل تصرف ألهنا معدولة عن جهتها، كأن عمر كان عامراً، وزفر : كما قال. جهتهعن ] ا[/
إذ مل أجد ىف : زافراً، وطوى طاوٍ، ومل جند امساً من الياء والواو عدل عن جهته غري طوى، فاإلجراء فيه أحب إىلّ

  .العدول نظرياً
  

  )النازعات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَأََخذَُه اللَُّه َنكَالَ اآلِخَرِة وَاُألوْلَى { 
  

  .}...َنكَالَ اآلِخَرِة وَاُألوْلَى{: وقوله عز وجل
  .} أََنا رَبُّكُم األْعلَى{: واألخرى قوله} َما َعِلْمُت لَكُْم مِّْن إِلٍَه غَْيرِى{: إحدى الكلمتني قوله



  .}َرِة وَاألُْولَىفَأََخذَُه اللَُّه َنكَالَ اآلِخ{: وقوله جل وعز
  .أخذه اهللا أخذاً نكاالً لآلخرة واألوىل: أى
  
  }أَأَنُتْم أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السََّمآُء َبَناَها { 
  

  .}...أَأَنُتْم أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السََّمآُء{: وقوله تبارك وتعاىل
  .بناها: أهل مكة مث وصف صفة السماء، فقال: يعىن
  
  }ا وَأَْخَرجَ ُضَحاَها َوأَغْطََش لَْيلََه{ 
  

  .أظلم ليلها. }...َوأَغْطَشَ لَْيلََها{: وقوله عز وجل
  .ضوءها وهنارها. }...َوأَْخَرجَ ُضَحاَها{: وقوله جل وعز

  
  )النازعات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َواَألْرَض َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها { 
  

  .}...ِلَك َدَحاَهاوَاَألْرَض بَْعَد ذَ{: وقوله تبارك وتعاىل

، مع نظائر }وَالْقََمَر قَدَّْرَناُه َمنازِلَ{: والنصب أكثر ىف قراءة القراء، وهو مثل قوله. جيوز نصب األرض ورفعها
  .كثرية ىف القرآن

  
  }َمَتاعاً لَّكُْم َوَألْنَعاِمكُْم { 
  

  .}...َمَتاعاً لَّكُْم{: وقوله عز وجل
لَمْ َيلَْبثُوا إِالَّ َساَعةً مِّْن َنهَارٍ {: ولو كانت متاع لكم كان صوابا، مثل ما قالواخلق ذلك منفعة لكم، ومتعة لكم، 

  .وهو على االستئناف ُيْضَمر له ما يرفعه} َمتَاٌع قَِليلٌ َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم{: ، وكما قال}َبالَغٌ
  
  }فَإِذَا َجآَءِت الطَّآمَّةُ الْكُْبَرى { 
  

  .}...ا َجآَءِت الطَّآمَّةُفَإِذَ{: وقوله عز وجل
  .َتِطُم وتطُمُّ لغتان: وهى القيامة تطم على كل شىء، يقال

  
  )النازعات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 



  
  }ِهيَ الَْمأَْوى فَإِنَّ الَْجنَّةَ * َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََهى النَّفَْس َعنِ الْهََوى * فَإِنَّ الَْجِحيَم ِهَي الَْمأَْوى { 
  

  .}...فَإِنَّ الَْجحِيَم ِهَي الَْمأَْوى{وقوله تبارك وتعاىل، 
  .}...فَإِنَّ الَْجنَّةَ ِهَي الَْمأَْوى{: مأوى أهل هذه الصفة، وكذلك قوله

  .نفسه عن هواها] ب[/مأوى َمن وصفناه مبا وصفناه به من خوف ربه وهنيه 
  
  }انَ مُْرَساَها َيْسأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّ{ 
  

  .}...أَيَّانَ ُمْرَساَها{: وقوله عز وجل
هى مبنزلة السفينة : إمنا اإلرساء للسفينة واجلبال، وما أشبههن، فكيف وصفت الساعةُ باِإلرساِء؟ قلت: يقول القائل

قد قام : قولكإذا كانت جارية فرست، ورسّوها قيامها، وليس قيامها كقيام القائم على رجِله وحنوه، إمنا هو ك
  .ظهر وثبت: العدل، وقام احلق، أى

  
  }إِنََّمآ أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها { 
  

  .}...إِنََّمآ أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها{: وقوله عز وجل

، وكلٌّ صواب "منذٌر من خيشاها: "أضاف عاصم واألعمش، ونّون طلحة بن مصرف وبعض أهل املدينة، فقالوا
مع نظائر له ىف } موهُن كيدِ الكَافرِيَن{و " ُموِهٌن كَْيَد الْكاِفرِين"و " بَاِلغُ أْمرِه"، و " بَاِلغٌ أَْمرِه: "وهو مثل قوله

  .القرآن
  

  )النازعات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }كَأَنَُّهْم َيْوَم َيرَْوَنَها لَْم َيلَْبثُواْ إِالَّ َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها { 
  

  .}...إِالَّ َعِشيَّةً أَوْ ُضَحاَها{: رك وتعاىلوقوله تبا
آتيك العشية : وهل للعشى ضحا؟ إمنا الضحا لصدر النهار، فهذا بّين ظاهر من كالم العرب أن يقولوا: يقول القائل

  :أول، أنشدىن بعض بىن عقيل: آِخر، والغداة ىف معىن: تكون العشية ىف معىن. أو غداهتا، وآتيك الغداة أو عشيتها
  عشية اهلالل أو َسرارِها* حنن صبحنا عامراً ىف دارها 

  .أراد عشية اهلالل أو عشية َسرار العشية، فهذا أسد من آتيك الغداة أو عشيتها
  

  املعاين الواردة يف آيات 



  )عبس ( سورة 

  
  }أَن َجآَءهُ اَألْعَمى * َعَبَس َوتََولَّى { 
  
  }...ن َجآَءُه اَألْعَمىأَ... عََبَس َوَتوَلَّى{: قوله عز وجل] ا[/

ذلك عبداهللا بن أم مكتوم وكانت أم مكتوم أم أبيه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده نفر من أشراف 
قريش ليسألوا عن بعض ما ينتفع به، فكرِه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع كالمه؛ فأنزل اهللا تبارك 

  .، ألن جاَءه األعمى}أَن َجآَءُه اَألْعَمى{حممداً صلى اهللا عليه وسلم، : ، يعىن}عََبَس َوتََولَّى{وتعاىل، 
  
  }أَْو َيذَّكَُّر فََتنفََعُه الذِّكَْرى * َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى { 
  

  .}...وََما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى{: مث قال جل وعز

لى اهللا عليه وسلم على أن ابن أم مكتوم، وأكرمه بعد هذه اآلية حىت مبا أرد أن يتعلَّمه من ِعلِْمك، فعطف النىب ص
بالرفع، ولو كان نصباً على جواب الفاء للعلّ } ...فََتنفََعُه الذِّكَْرى{: استخلفه على الصالة، وقد اجتمع القراُء ع

  .ـ كان صوابا
  :أنشدىن بعضهم

  ة من لَّماهتاُيدلْنََنا اللَّمَّ* علَّ صروفَ الدَّهر أو دوالتِها 
  وُتْنقَع الغلَّةُ من غُالهتا* فتستريَح النفس من زفْراهتا 

أأنْ كان ذا مالٍ : "أن جاَءه عبس، وهو مثل قوله: هبمزتني مفتوحتني، أى" أأن جاَءه األعمى: "َوقد قرأ بعضهم
  ".وَبنَِني

  
  }فَأَنَت لَُه َتَصدَّى { 
  

  .}...فَأَنَت لَهُ َتَصدَّى{: وقوله عز وجل
  .كان صوابا" َتَصّدى: "ولو قرأ قارىٌء

  
  )عبس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فَي ُصُحٍف مُّكَرََّمٍة * فََمن َشآَء ذَكََرُه * كَالَّ إِنََّها َتذْكَِرةٌ { 
  

  .}...كَالَّ إِنََّها َتذْكَِرةٌ{: وقوله عز وجل
  .التذكرةهذه السورة تذكرة، وإن شئت جعلت اهلاء عماداً لتأنيث 

لى



  .}...فََمن َشآَء ذَكََرُه{
  .ذكر القرآن رجع التذكري إىل الوحى

  .}...فَي ُصُحٍف مُّكَرََّمٍة{
: ألهنا نزلت من اللوح احملفوظ مرفوعة عند ربك هنا لك مطهرة، ال ميسها إال املطهرون، وهذا مثل قوله

  .}فَالُْمَدبَِّراِت أَْمراً{
  .ألن الصحف يقع عليها التطهري، فجعل التطهري ملن محلها أيضاًاملالئكة والصحف مطهرة؛ ] ب[/جعل 

  
  }بِأَْيِدي َسفََرٍة { 
  

  .}...بِأَْيِدي َسفََرٍة{: وقوله عز وجل
سفرت بني القوم إذا أصلحت بينهم، فجعلت املالئكة إذا نزلت : وهم املالئكة، واحدهم سافر، والعرب تقول

   الذى يصلح بني القوم، قال الشاعربوحى اهللا تبارك وتعاىل وتأديبه كالسفري
  وما أْمشى بغشٍّ إن َمَشْيُت* وما أدعُ السِّفارةَ بَني قومى 

: فََعلة َيْنوُونَ به اجلمع إال والواحد منه فاعل مثل: الواحد منهم ىف قياس العربية بار؛ ألن العرب ال تقول: والربرة
رجل َبّر، وامرأة برة، مث مجع على : والذى تقول العرب فهذا احلكم على واحده بار،. كافر وكفرة، وفاجر فجرة

قوم : ومثله. برٌّ: خّير، والربرة: مسعتها من بعض العرب، وواحد اخلََرية. قوم َخَيَرة بََرَرة: تأويل فاعل، كما قالوا
سُراة : اساريا مجعوه بضم أوله فقالو: والعرب إذا مجعت. كان ينبغى أن يكون ساريا. ِسرّى: َسراةٌ، واحدهم

فيكون الواحد كأنه سارٍ، فأرادوا أن يفرقوا بفتحة أول . كرهوا أن يضموا أوله: ُسَراة: فكأهنم إذ قالوا. وغُزاة
  .السرّى والسارى: َسراٍة بني

  
  }ِمن نُّطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدََّرُه * ِمْن أَيِّ َشيٍء َخلَقَُه * قُِتلَ اإلِنَسانُ َمآ أَكْفََرُه { 
  

  .}...َمآ أَكْفََرُه{: وجلوقوله عز 
مث } ...ِمْن أَيِّ َشيٍء َخلَقَُه{ما الذى أكفره؟ وهبذا الوجه اآلخر جاء التفسري، مث عّجبه، فقال : يكون تعجبا، ويكون

  .أنثىأطورا نطفة، مث علقة إىل آخر خلِقه، وشقيا أو سعيدا، وذكرا أو } ...ِمن نُّطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدَّرَُه{: فّسر فقال] ا[/
  

  )عبس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ثُمَّ السَّبِيلَ َيسََّرُه { 
  

  .}...ثُمَّ السَّبِيلَ َيسََّرُه{: وقوله عز وجل
  .أعلمناه طريق اخلري وطريق الشر: ، أى}إِنَّا َهَدْيَناهُ السَّبِيلَ{: مث يسره للسبيلِ، ومثله: معناه

  



  }ثُمَّ أََماَتُه فَأَقَْبَرهُ { 
  

  .}...ثُمَّ أََماَتُه فَأَقْبََرُه{: وقوله عز وجل

: جعله مقبورا، ومل جيعله ممن ُيلقَى للسباع والطري، وال ممن يلقى ىف النواويس، كأن القرب مما أكرم املسلم به، ومل يقل
والعرب . ه كفعل اآلمىاهللا تبارك وتعاىل؛ ألنه صريه ذا قرب، وليس فعل: فقربه؛ ألنّ القابر هو الدافن بيده، واملُقبِر

وعضبت قرن الثور، واهللا أعضبه، وطردت فالنا عىن، واهللا أطرده صّيره . بترُت ذنب البعري، واهللا أبتره: تقول
: أقربه إذا وجهه جلهته صلح، وكان صوابا؛ أال ترى أنك تقول: فقربه، أو قال ىف اآلدمى: طريدا، ولو قال قائل

هذه كلمة ُمقتلة ُمخيفة إذا كانت من قاهلا قُِتل قيلت هكذا، : والعرب تقول.  قتلهاهللا: قتل فالن أخاه، فيقول اآلخر
  .هذا الداء قاتلك: قاتلة خائفة كان صوابا، كما تقول: ولو قيل فيها

  
  }كَالَّ لَمَّا َيقْضِ َمآ أََمَرُه { 
  

  .}...كَالَّ لَمَّا َيقْضِ َمآ أََمرَُه{: وقوله تبارك وتعاىل
  .أمره مل يقض بعض ما

  
  )عبس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }أَنَّا صََبْبَنا الَْمآَء صَّباً { 
  

  .}...أَنَّا صََبْبَنا الَْمآَء َصّباً{: وقوله عز وجل
وقرأ أهل . فلينظر إىل صبَِّنا املاء إىل أن صََبْبنا، وفعلنا وفعلنا: جيعالهنا ىف موضع خفض أى) أنا(قرأ األعمش وعاصم 

فَاْنظُرْ {: خيرب عن صفة الطعام باالستئناف، وكلٌّ حسن، وكذلك قوله جل وعز) إنا: (ز واحلسن البصرىاحلجا
إذا فتحْت رفعا ) عبس(ها هنا ىف " أنا"وقد يكون موضع . }إِنا دمرناهم{، و }كَْيَف كَانَ َعاقبةُ َمكْرِِهْم أَنَّا َدمَّرَْناُهْم

  .اء، وإنباتُنا كذا وكذاطعاُمه، َصبُّنا امل: كأنه استأنف فقال
  
  }فَأَنبَْتَنا ِفيَها حَّباً { 
  

  .}...حَّباً{: وقوله تبارك وتعاىل
. القضب: الرَّطبةُ، وأهل مكة يسمون القتَّ: والقضب. احلنطة والشعري، وما سوامها: كل احلبوب: احلب

ما غلظ من : والُغلْب. حديقة: لوما مل يكن عليه حائط مل ُيقَ. كل بستان كان عليه حائط فهو حديقة: واحلدائق
  .كذلك قال ابن عباس. ما تأكله األنعام: واألّب. النخل



  }مََّتاعاً لَّكُْم َوَألْنَعاِمكُْم { 
  

  .}...مََّتاعاً لَّكُْم{: وقوله تبارك وتعاىل
  .ولو كان رفعا جاز على ما فسرنا. خلقناه متعةً لكم ومنفعة: أى
  

  )عبس (  املعاين الواردة يف آيات سورة
  
  }فَإِذَا َجآَءِت الصَّآخَّةُ { 
  

  .القيامة: }...الصَّآخَّةُ{: وقوله عز وجل
  
  }َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه { 
  

  .}...َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه{: وقوله عز وجل
  .من، وعن فيه سواء: يفر من أخيه

  
  }َشأْنٌ ُيْغنِيهِ  ِلكُلِّ امْرِىٍء مِّْنُهْم َيوَْمِئٍذ{ 
  

  .}...ِلكُلِّ اْمرِىٍء مِّْنُهْم َيوَْمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيِه{: وقوله عز وجل
  .وهى شاذة" يعنيه: "يشغله عن قرابته، وقد قرأ بعض القراء: أى
  

  )عبس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ مُّسِْفَرةٌ { 
  

  .}...وٌه َيْوَمِئٍذ مُّْسِفَرةٌُوُج{: وقوله تبارك وتعاىل
  .أسفرت: سفرت فهى سافٌر، وال يقال: مشرقة مضيئة، وإذا ألقت املرأة نقاهبا، أو برقعها قيل

  
  }َتْرَهقَُها قََتَرةٌ { 
  

  .}...َتْرَهقَُها قََتَرةٌ{: وقوله عز وجل
  .ومل يقرأ هبا أحٌد. قَْترة جبزم التاء: وجيوز ىف الكالم



  
  ة يف آيات املعاين الوارد

  )التكوير ( سورة 

  
  }إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت { 
  

  .ذهب ضوُءها} ...إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{: قوله عز وجل
  
  }َوإِذَا النُُّجوُم انكََدَرْت { 
  

  .}...َوإِذَا النُُّجوُم انكََدَرْت{] ا: [/وقوله تبارك وتعاىل
  .انتثرت وقعت على وجه األرض: أى
  
  }لِْعشَاُر ُعطِّلَْت َوإِذَا ا{ 
  

  .}...َوإِذَا الِْعشَاُر ُعطِّلَْت{: وقوله جل وعز
  .لُقُح اإلبل عطلها أهلها الشتغاهلم بأنفسهم: والعشار

  
  )التكوير ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوإِذَا الُْوحُوُش ُحِشَرْت { 
  

  .}...َوإِذَا الُْوحُوُش ُحِشَرْت{: وقوله عز وجل

حدثىن أبو األحوص سالم إبن سليم عن سعيد بن : حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد قال: بو العباس قالحدثنا أ[
  .موهتا: حشرها: مسروق عن عكرمة قال

  
  }َوإِذَا الْبَِحاُر ُسجَِّرْت { 
  

  .}...َوإِذَا الْبَِحاُر ُسجَِّرْت{: وقوله عز وجل
  .أفضى بعضها إىل بعض فصارت حبرا واحدا

  



  }بِأَىِّ ذَنبٍ قُِتلَْت * َوإِذَا الَْمْوُءوَدةُ ُسِئلَْت * النُّفُوسُ ُزوَِّجتْ  َوإِذَا{ 
  

  .}...َوإِذَا النُّفُوسُ ُزوَِّجْت{: وقوله عز وجل
حدثىن أبو األحوص سالم ابن سليم عن سعيد بن : حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[

يقرن الرجل بقرينه الصاحل ىف الدنيا ىف اجلنة، : قال} وَإِذَا النُّفُوُس زُوَِّجْت{: ىف قوله مسروق أىب سفيان عن عكرمة
. ويقرن الرجل الذى كان يعمل العمل السيء بصاحبه الذى كان يعينه على ذلك ىف النار، فذلك تزويج األنفس

ثنني، وذلك أن يقرن البعري بالبعري زوجت إبلى، وهنى اهللا أن يقرن بني ا: ومسعت بعض العرب يقول: قال الفراء
  .فيعتلفان معا، ويرحالن معا

حدثىن ِحبَّان عن الكلىب عن أىب صاحل عن أبيه عن ابن : حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[
بِأَىِّ ذَنبٍ ... ةُ ُسِئلَْتوَإِذَا الَْمْوُءوَد{: عباس، وحدثىن على بن غراب عن ابن جماهد عن أبيه عن ابن عباس أنه قرأ

  هى الىت تسأل وال تسأل: وقال} ...قُِتلَْت
عبداهللا بأى ذنب ضرَِب، : كما تقول ىف الكالم. بأى ذنب قُِتلُْت: ، واملعىن}بِأىِّ ذَنبٍ قُِتلَْت{: وقد جيوز أن َيقرأ
  :قول عنترة] ب[/وقد مرّ له نظائر من احلكاية، من ذلك . وبأى ذنب ضُرِْبُت

  والناذرين إذا لقيتهما دمى* الشاِتمى عِرضى ومل أشتمها 
فجرى الكالم ىف شعره على هذا املعىن واللفظ خمتلف، وكذلك . إذا لقينا عنترة لنقتلنه: أهنما كانا يقوالن: واملعىن
  قوله

  إنا رأينا رجال عريانا* َرْجالن من َضبة أخربانا 

إنه إنه لذاهب وإىن ذاهب، : قال عبداهللا: ب القول، كما يقولأخربانا أهنما، ولكنه جرى على مذه: واملعىن
  .والذهاب له ىف الوجهني مجيعا

كما . مث جيوز قُتلْت} ...بِأَىِّ ذَنب قُتلِت{: فقيل هلا: سئلْت: ففيه وجهان} ...َوإِذَا الَْمْوُءوَدةُ ُسِئلَْت{: ومن قرأ
أين أوالُدكم؟ : طلبْت منهم، فقيل: كأنك قلت. وأُدوهاسئل عنها الذين : جاز ىف املسألة األوىل، ويكون سئلت

  .فهو أحبُّها إىلّ) ُسئلْت(وبأى ذنب قتلتموهم؟ وكل الوجوه حسٌن بّيٌن إِالَّ أن األكثر 
  

  )التكوير ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوإِذَا الصُُّحُف ُنِشَرْت { 
  

  .}...َوإِذَا الصُُّحُف ُنِشَرْت{: وقوله عز وجل
: وكلٌّ صواب، قال اهللا جل وعز. شّددها حيىي بن وثاب، وأصحابه، وخففها آخرون من أهل املدينة وغريهم

: ، فهذا شاهد ملن شّدد، ومنشورة عرىب، والتشديد فيه والتخفيف لكثرته، وأنه مجع؛ كما تقول}ُصُحفاً مَُّنشَّرَةً{
  .ُمقَتَّل: رجل مقتول، وال تقول: إال التخفيف، كما تقولمررت بكباش مذّبحة، ومذبوحٍة، فإذا كان واحدا مل جيز 

  
  }َوإِذَا السََّمآُء كُِشطَتْ { 



  
  .}...َوإِذَا السََّمآُء كُِشطَْت{: وقوله جل وعز

القافور والكافور، والقَفُّ : بالقاف، ومها لغتان، والعرب تقول" قشطت: "قراءة عبداهللا] ا[/ُنزعت وطويت، وىف 
جدف، وجدث، تعاقبت الفاء الثاء ىف كثري : كما يقال: قارب احلرفان ىف املخرج تعاقبا ىف اللغاتوالكَفُّ ـ إذا ت

  .األثاىف واألثائى، وثوب فُْرقىب وثُرقىب، ووقعوا ىف عاثورِ َشّر، وعافور شر: من الكالم، كما قيل
  
  }َوإِذَا الَْجحِيُم ُسعَِّرْت { 
  

  .}...َرْتَوإِذَا الَْجحِيُم ُسعِّ{: وقوله عز وجل
  .خففها األعمش وأصحابه، وشددها اآلخرون

  
  )التكوير ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َعِلَمْت َنفٌْس مَّآ أَْحضََرْت { 
  

  .}...َعِلَمْت َنفٌْس مَّآ أَْحَضَرْت {: وقوله تبارك وتعاىل

  .قربت} ةُ أُْزلِفَْتَوإِذَا الَْجنَّ{وملا بعدها، } إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{: جواب لقوله
  
  }فَالَ أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ { 
  

  .}...فَالَ أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ{: وقوله عز وجل
. تستتر كما تكنس الظباء ىف املغار، وهو الِكناُس: وهى النجوم اخلمسة َتخُنس ىف جمراها، مث ترجع وتكنِس

  .ىبَهرام، وُزَحل، وُعطارد، والزَُّهرة، واملشتر: واخلمسة
  .يعىن املشترى: البِْرجيس: وقال الكلىب

  
  }َواللَّْيلِ إِذَا َعْسَعسَ { 
  

  .}...َواللَّْيلِ إِذَا َعسَْعَس{: وقوله عز وجل
دنا من أوله وأظلم، : وكان بعض أصحابنا يزعم أن عسعس: أدبر": عسعس"على أن معىن : اجتمع املفسرون

  وكان أبو البالد النحوى ينشد فيه
  كان له من ضوئِه َمقْبُس*  لو يشاُء اّدنا َعْسَعَس حىت

  .إذ دنا، مث يلقى مهزة إذ، وُيدغم الذال ىف الدال، وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع: يريد
  



  )التكوير ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوالصُّْبحِ إِذَا َتنَفََّس { 
  

  .}...وَالصُّْبحِ إِذَا َتَنفََّس{: وقوله
  .النهار، فهو تنفس الصبحإذا ارتفع 

  
  }إِنَّهُ لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ { 
  

  .}...إِنَّهُ لَقَْولُ َرُسولٍ كَرميٍ{: وقوله عز وجل
  .جربيل صلى اهللا عليه، وعلى مجيع األنبياء: يعىن
  
  }َوَما ُهَو َعلَى الَْغْيبِ بَِضنِنيٍ { 
  

  ].ب[/} ...َوَما ُهَو َعلَى الْغَْيبِ بَِضنِنيٍ{: وقوله

حدثىن قيس بن الربيع عن عاصم ابن أىب النجود عن : حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[
وقرأ عاصم وأهل احلجاز وزيد بن . بِمتَّهم) بظنني(ببخيل، وحنن نقرأ ) بضنني: (أنتم تقرءون: زر بن حبيش قال

على ـ : و منفوس فيه فال يضن به عنكم، فلو كان مكانيأتيه غيب السماء، وه: وهو حسن، يقول) بضنني(ثابت
احتجوا بأن على تقّوى قوهلم، كما . بظنني: والذين قالوا. ما هو بضنني بالغيب: عن ـ صلح أو الباء كما تقول

هو حمتمل له، والعرب تقول : بضعيف، يقول: ما هو على الغيب بظنني: ما أنت على فالن مبتهم، وتقول: تقول
: رمبا دلّك على الرأى الظنون، يريد: مسعت بعض قضاعة يقول. هو ظنون: عيف أو الشىء القليلللرجل الض

: ماٌء شريب، وشروب، وقروىن، وقريىن، ومسعت: ضعيفاً، فهو كما قيل: الضعيف من الرجال، فإن يكن معىن ظنني
ـ إال أنّ الوجه أالّ تدِخل اهلاء   .عوم وطعيم، وهى الىت بني الغثّة والسمينةوناقة ط. قروىن وقريىن، وقُرونىت وقرينىت 

  
  )التكوير ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فَأْيَن َتذَْهُبونَ { 
  

  .}...فَأَْيَن َتذَْهُبونَ{: وقوله عز وجل
ذهبت الشاَم، وذهبت السوق، وانطلقت الشام، وانطلقت : إىل أيَن تذهب؟ وأيَن تذهب؟ ويقولون: العرب تقول
ـ مسعناه ىف هذه األحرف الثالثةالسوق، وخ مسعت : وقال الكسائى. خرجت، وانطلقت، وذهبت: رجت الشام 
  .انطُِلَق به الفوَر، فتنصب على معىن إلقاء الصفة، وأنشدىن بعض بىن ُعقَيل: العرب تقول

  وأّى األرض تذهُب للصِّياح* َتصيُح بنا َحنيفةُ إذ رأتنا 



  .لكثرة استعماهلم إياها) إىل(جازوا ىف هؤالء األحرف إلقاَء واست] ا[/إىل أى األرض تذهب : يريد
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )االنفطار ( سورة 

  
  }إِذَا السََّمآُء انفَطََرتْ { 
  

  .انشقت: }...إِذَا السََّمآُء انفَطََرْت{: قوله عز وجل
  
  }َوإِذَا الْقُُبوُر بُْعِثَرتْ { 
  

  .}...وُر بُْعِثَرْتَوإِذَا الْقُُب{: وقوله جل وعز

أن خترج األرُض أفالذَ : خرج ما ىف بطنها من الذهب والفضة، وخرج املوتى بعد ذلك، وهو من أشراط الساعة
  .األفالذ الِقطَُع من الكبد املشرح واملشرحة، الواحد فِلذٌ، وِفلْذةٌ: قال الفراء. كبدها من ذهبها وفضتها

  
  }خََّرتْ َعِلَمْت َنفٌْس مَّا قَدََّمْت وَأَ{ 
  

  .}...َوأَخََّرْت{من عملها } َعِلَمْت َنفٌْس مَّا قَدََّمْت{: وقوله تبارك وتعاىل
  .ما سنت من سنة حسنة، أو سيئة فُعمل هبا: وما أخرت
  .}َعِلَمْت َنفٌْس مَّا قَدََّمْت َوأَخََّرْت{: قوله} إذا السَّماء انفطَرْت{: وجواب

  
  )االنفطار ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }الَِّذي َخلَقََك فََسوَّاَك فََعَدلَكَ { 
  

  .}...الَِّذي َخلَقََك فََسوَّاَك فََعَدلََك{: وقوله جل وعز
فمن قرأها بالتخفيف فوجهه واهللا . مشددة" فعدَّلك: "وقرأها أهل احلجاز. خمففة" فََعدَلك: "قرأها األعمُش وعاصم

  .َحَسٌن، أو قَبيٌح، أو طويل، أو قصري: افصرفَك إىل أىِّ صورٍة شاَء إم: أعلم
ىف صورة عمٍّ ىف صورة أبٍ، : وحدثىن بعض املشيخة عن ليٍث عن ابن أىب َنجِيح أنه قال]: حدثنا الفراء قال: [قال

  .ىف صورة بعض القرابات تشبيها
ب الوجهني إِىلّ، جعلك معتدال معّدل اخللق، وهو أعج: مشددة، فإنه أراد ـ واهللا أعلم" فعدَّلك: "ومن قرأ



ـ للتركيب أقوى ىف العربية من أن : وأَجوُدمها ىف العربية؛ ألنك تقول ىف أى صورة ما شاء ركبك، فتجعل ـ ىف 
َعدلتك : َعَدلتك إىل كذا وكذا، وصرفتك إىل كذا وكذا، أجود من أن تقول: ألنك تقول] ب[/يكون ىف للعدل؛ 
  .فيه، وَصرفتك فيه

  
  }ُبونَ بِالدِّينِ كَالَّ َبلْ ُتكَذِّ{ 
  

  .}...كَالَّ َبلْ ُتكَذُِّبونَ بِالدِّينِ{: وقوله جل وعز
وإِنَّ : "بالتاء، وقرأ بعض أهل املدينة بالياِء، وبعضهم بالتاِء، واألعمُش وعاصٌم بالتاء، والتاء أحسُن الوجهني لقوله

  .عليهم: ومل يقل" َعلَيكُم
  
  }َوَما ُهْم َعْنَها بَِغآِئبِنيَ { 

  .}...وََما ُهْم َعْنَها بَِغآِئبَِني{: له جل وعزوقو
زعم . والرفع جائز لو قُرِىَء به} َيْوَم ال َتْمِلُك{اجتمع القراء على نصب . إذا دخلوها فليسوا ُمبخَْرجني منها: يقول

يوُم نفعلُ ذاك،  هذا: أن العرب تُؤثر الرفَع إذا أضافوا اليوم إىل يفعل، وتفعلُ، وأفعلُ، ونفعلُ فيقولون: الكسائى
  :هذا يوَم فعلَت، فأضافوا يوم إىل فعلُت أو إىل إِذْ آثروا النصب، وأنشدونا: فإذا قالوا. وأفعل ذاك، ونفعلُ ذاك

  وقُلُت أَلَمَّا َتْصُح والشَّيُب وازِعُ؟* َعلى حَني عاتْبُت املشيَب على الصِّبا 
  .ا فّسر الكسائىوجتوز ىف الياِء والتاِء ما جيوز ىف فعلت، واألكثر م

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )املطففني ( سورة 

  
  }َوْيلٌ لِّلُْمطَفِِّفَني { 
  

  .}...وَْيلٌ لِّلُْمطَفِِّفَني{: قوله عز وجل
وإذا باعوا . نزلت أول قدوم النىب صلى اهللا عليه إىل املدينة، فكأن أهلها إذا اْبتاعوا كَْيالً أو وزناً استوفَْوا وأفرطوا

  .فانتَهوْا، فهم أوىف الناس كْيالً إىل يومهم هذا} وَْيلٌ لِّلُْمطَفِِّفَني{ أو وزناً نقَُصوا؛ فنزلت كيال
  .وادٍ ىف جهنم، والويل الذى نعرف" ويل"ذُِكرَ أن : قال الفراء] قال[

  
  }الَِّذيَن إِذَا اكَْتالُواْ َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ { 
  

  .}...َعلَى النَّاسِ اكْتَالُواْ{: وقوله عز وجل



اكتلُت عليك، فكأنه : َعلَى وِمن ـ ىف هذا املوضع؛ ألنه حّق عليه؛ فإذا قال: اكتالوا من الناس، ومها تعتقبان: يريد
  .استوفيت منك: اكتلت منك، فهو كذلك: أخذُت ما عليك، وإذا قال: قال
  
  }َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو وََّزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ { 
  

  .}...َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو وََّزُنوُهْم{: عز وجلوقوله 

ِكلَت ىل، وِكلُت لك، وُسِمَعت أعرابية : تريد. قد ِكلتك طعاما كثريا، وِكلتىن مثله: اهلاء ىف موضع نصب، تقول
كالم أهل احلجاز،  إذا َصَدَر الناس أتينا التاجر، فيكيلنا املُدَّ واملُدَّين إىل املوسم املقبل، فهذا شاهد، وهو من: تقول

  .ومن جاورهم من قيس
  

  )املطففني ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َيْوَم َيقُوُم النَّاُس ِلَربِّ الْعَالَِمَني { 
  

  .}...َيْوَم َيقُوُم النَّاُس{: وقوله عز وجل
فلو خفضت يوَم بالرَّد على " الّناُسمبعوثونَ، يوَم يقوُم "هو تفسري اليوم املخفوض ملّا ألقى الالم من الثاىن رّده إىل 

  .اليوم األوَّلِ كان صوابا
َيْوَم {وقد تكونُ ىف موضع خفض إالَّ أهنا أضيفت إىل يفعلُ، فنصبت إذ أضيفت إىل غري حمضٍ، ولو رفع على ذلك 

  :كما قال الشاعر} َيقُوُم النَّاُس
  انُ فََشلَِّتوأخرى رَمى فيها الزَّم* رجلٌ صحيحةٌ : فَكُْنُت كذى رِْجلني

  
  }َوَمآ أَْدرَاَك َما ِسجٌِّني { 
  

  .}...وََمآ أَْدرَاَك َما سِِجٌِّني{: وقوله عز وجل
  .ذكروا أهنا الصخرة الىت حتت األرض، ونرى أنه صفة من صفاهتا؛ ألنه لو كان هلا امسا مل جير

  .وجها أجريُته ألىن ذهبت بالصخرة إىل أهنا احلجر الذى فيه الكتاب كان: وإِن قلت
  
  }كَالَّ َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم مَّا كَانُواْ َيكِْسُبونَ { 
  

  .}...كَالَّ َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم مَّا كَانُواْ َيكِْسُبونَ{: وقوله عز وجل
طاب ان عمَر بنِ اخل: وجاء ىف احلديث. كثرت املعاصى والذنوب منهم، فأَحاطت بقلوهبم فذلك الرَّين عليها: يقول

  :، الدين وأنشدىن بعض العرب]ب[/قد أحاط مباله : يقول. رمحه اهللا، قال لألسيفع أصَبح قدرِين به
  *مل ترو حىت هجرت ورين ىب * 



  .حىت غُلبُت من اإلعياء، كذلك غلَبةُ الدَّينِ، وغلبةُ الذنوبِ: يقول
  

  )املطففني ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }اَألبَْرارِ لَِفي ِعلِّيَِّني  كَالَّ إِنَّ ِكتَاَب{ 

  .}...كَالَّ إِنَّ كَِتاَب األَْبرَارِ لَِفي ِعلِّيَِّني{: وقوله عز وجل
بالنون، وهذا من مجع الرجال؛ فإن العرب إذا مجعت مجعا ال يذهبون فيه إىل أن ) ِعلِّيون(كيف مجعت : يقول القائل

ملذكر بالنون، فمن ذلك هذا، وهو شىء فوق شىء غري معروف له بناًء من واحد واثنني، فقالوه ىف املؤنث، وا
  .واحده وال أثناه

  .األحلَُم إذا طبخت مبرق: أَطَْعَمنا مرقة َمَرقَْين يريد: ومسعُت بعَض العرب يقول
  :قال الشاعر. طبخت مباء واحد: قال، وقال الفراء مرة أخرى

  ْيكِرينَاقُلَيِّصاٍت وأَُب* قد َروَِيْت إال الدُّهَْيِدهيَنا 
  :العدد الذى ال ُيَحدُّ، وكذلك قول الشاعر: فجمع بالنون؛ ألنه أراد

  بَِها اإلعصاُر بعد الوابلينا* فأصبحت املذَاِهُب قد أذاعت 
  :ونرى أن قول العرب. املطر بعد املطر غري حمدود: أراد

ارتفاٌع بعد ارتفاع؛ : ذلك علّيونعشرون، وثالثون؛ إذ جعل للنساء وللرجال من العدد الذى يشبه هذا النوع، وك
  .وكأنه ال غاية له

  
  }َتْعرُِف ِفي ُوُجوِههِمْ َنضَْرةَ النَِّعيمِ { 
  

  .}...َتْعرُِف ِفي ُوُجوِههِمْ َنضَْرةَ النَِّعيمِ{: وقوله عز وجل
ىف وُجوِههِمْ َنضَْرةُ  تُعَرُف: "إال أبا جعفر املدىن؛ فإنه قرأ) تعرف(بريق النعيم ونداء، والقراء جمتمعون على . يقول
  .وتأنيثه جائزان] ا[/أيضا جيوز؛ ألنّ النَّضَْرةَ اسٌم مؤنثٌ مأخوذ من فعلٍ وتذكري فعله قبله " ُيعرف"، و "النَّعِيم

  .}وأخذَت{: وىف موضع آخر} وأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيحَةُ{: مثل قوه
  
  }فَسِ الُْمتََناِفُسونَ ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنا{ 
  

  .}...خَاَتُمُه ِمْسٌك{: وقوله عز وجل

حدثنا الفراء : حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال". ختامه مسك"قرأ احلسُن وأهل احلجاز وعاصم واألعمش 
حدثنا " [ِمْسٌك خَاَتُمُه"حدثىن حممد بن الفضل عن عطاء بن السَّائب عن أىب عبدالرمحن عن علّى أنه قرأ ] و: [قال

حدثىن أبو األحوص عن أشعث بن أىب الشعناء احملارىب ] و: [حدثنا الفراء قال: قال] أبو العباس قال حدثنا حممد
آخره، : اجعل ىل خامته مسكا تريد: أما رأيت املرأة تقول للعطار: وقال". خاَتُمُه ِمْسٌك" قرأ علقمة بن قيس: قال



  :املصدر، قال الفرزدق: االسم، واخلتام: عىن، إال أن اخلامتواخلامت واخلتام متقاربان ىف امل
  وبِتُّ أفُضُّ أَغْالََق اِخلتامِ* فَبِْتَن جناَبىتَّ ُمَصرََّعاٍت 

أنّ أحدهم إذا شرب وجد آخر كأسه : هو كرمي الطابع، والطباع، وتفسريه: ومثل اخلامت، واخلتام قولك للرجل
  .ريح املسك

  
  )املطففني ( ات سورة املعاين الواردة يف آي

  
  }َوِمزَاُجُه ِمن َتْسنِيمٍ { 
  

  .}...وَِمزَاُجُه{: وقوله عز وجل
تتسنمهم عينا فتنصب } من تسنيم، عيناً{: فقال. من ماء يتنزل عليهم من َمعالٍ} ...ِمن َتْسنِيمٍ{مزاج الرحيق 

أَوْ إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى {كما قرأ من قرأ  .إحدامها أن تنوَِى من تسنيمِ عنيٍ، فإذا نونت نصبت: على جهتني) عينا(
فَجََزاٌء ِمثْلَ ما قَتلَ ِمَن {: ، وكما قال من قال}أَلَمْ َنجَْعلِ اَألْرَض ِكفَاتاً، أَْحَياًء َوأَمَْواتاً{: ، وكما قال}َمْسَغَبٍة، يتيماً

  .أَن َتْنوَِى من ماء ُسنِّم عينا: والوجه اآلخر} النِّعمِ
يكن التسنيم امساً للماء فالعني نكرة، والتسنيم معرفة، وإن كان امساء للماء ] مل[ينا يشرب هبا، وإن كقولك رفع ع

  .فالعني معرفة، فخرجت أيضا نصبا
  
  }َوإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَْهلِهُِم انقَلَبُواْ فَِكهَِني { 
  

  "فَِكهني: "مُعَجبني، وقد قرِىء: }...فَاِكهَِني{: وقوله جل وعز
  .طِمع وطامع: لّ صواب مثلوك
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )االنشقاق ( سورة 

  }إِذَا السََّمآُء انَشقَّتْ { 
  

  .}...إِذَا السََّمآُء انَشقَّْت{: قوله عز وجل
  .تشقق بالغمام

  
  }َوأَِذَنْت لَِربَِّها َوُحقَّْت { 
  

  .}...َوأَذَِنْت لَِربَِّها َوحُقَّْت{] ب: [/وقوله عز وجل



ونرى أنه رأى ارتآه } وأذنت{: قوله} إِذا الّسماء انشقت{جواب : وقال بعض املفسرين. مسعت وحق هلا ذلك
" إذ" ألنا مل نسمع جواباً بالواو ىف} َحتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحتْ أَبَْوابُها{: املفسر، وشبهه بقول اهللا تبارك وتعاىل

" فلما أن كان"حىت إذا كان، و : ا ابتدئت، وإمنا جتيب العرب بالواو ىف قولهإذ" إذا"مبتدأة، وال قبلها كالم، وال ىف 
  .مل جياوزوا ذلك

: بالواو، ومعناه} َحتَّى إِذَا فُِتَحْت يَأُْجوُج َومَأُْجوُج َوُهْم ِمن كلِّ َحَدبٍ َيْنِسلُونَ، واقَْتَرَب{: قال اهللا تبارك وتعاىل
  .هذا املوضع وقد فسرناه ىف غري. واهللا أعلم. اقترب

  
  }َوإِذَا اَألْرُض ُمدَّتْ { 
  

  .}...َوإِذَا اَألْرُض ُمدَّْت{: وقوله عز َوجل
} وَإِذَا اَألْرُض ُمدَّْت{، وىف }إذا السماُء انشقَّت{: بسطت وُمدِّدت كما ميّدد األدمي العكاظى واجلواب ىف

: كقول القائل. يأيها اإلنسان: إن شئت كان جوابهو. كاملتروك؛ ألنَّ املعىن معروف قد ترّدد ىف القرآن معناه فعرف
جتعل يأيها اإلنسان هو اجلواب، وتضمر فيه الفاء، . إذا كان كذا وكذا فيأيها الناس ترون ما عملتم من خري أو شر

ترى الثواب والعقاب إذا : إذا السماء ـ فيما يلقى اإلنسان من ثواب َوعقاب ـ وكأن املعىن: وقد فسِّر جواب
  .السماء انشقت

  
  )االنشقاق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه َوَرآَء ظَْهرِِه { 
  

  .}...َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه َوَرآَء ظَْهرِِه{: وقوله جل وعز
  .إن أمياهنم تُغل إىل أعناقهم، وتكون مشائلهم وراَء ظهورهم: يقال

  
  }واْ ثُبُوراً فََسْوَف َيْدُع{ 
  

  .}...فََسْوَف َيْدُعواْ ثُبُوراً{: وقوله عز وجل

  .واهلَفَاه: فالن يدعو لََهفه إذا قال: واثبوراه، واوياله، والعرب تقول: الثبور أن يقول
  
  }َوَيصْلَى َسِعرياً { 
  

  .}...وََيْصلَى َسعِرياً{: وقوله
  .}ثُمَّ الَْجِحيمَ َصلُّوُه{: وقوله" وُيَصلَّى: "وبعض أهل املدينة، وقرأ احلسن والسلمى "وَيْصلَى: "قرأ األعمش وعاصم

وكل . }َيْصالَها{، و }َيْصلَْوَنها{: أيضاً جائز لقول اهللا عز وجل" َيصْلى"، و " وُيصَلَّى"يشهد للتشديد ملن قرأ 



  ].ا[/صواب واسع 
  

  )االنشقاق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َبلَى إِنَّ َربَُّه كَانَ بِهِ َبصِرياً * لَّن َيحُوَر إِنَُّه ظَنَّ أَن { 
  

  .}...َبلَى... إِنَُّه ظَنَّ أَن لَّن َيحُوَر{: وقوله عز وجل
  .}...إِنَّ َربَُّه كَانَ بِهِ َبصِرياً{: بلى ليحوَرنَّ، مث استأنف فقال. أن لن يعود إلينا إىل اآلخرة

  
  }فَالَ أُقِْسُم بِالشَّفَقِ { 
  

  .}...فَالَ أُقِْسُم بِالشَّفَقِ{: عز وجل وقوله
حدثىن : حدثنا الفراُء قال: حدثنا حممد قال:] حدثنا أبو العباس قال[احلمرة الىت ىف املغرب من الشمس : والشفق

وكان بعض : قال الفراء. احلمرة: الشفق: ابن أىب حيىي عن حسني بن عبداهللا بن ُضَمرية عن أبيه عن جده رفعه قال
البياض الذى إذا ذهب ُصلِّيت العشاء : البياض ألنّ احلمرة تذهب إذا أظلمت، وإمنا الشفق: الشفق: ء يقولالفقها

عليه ثوٌب مصبوغ كأنه الشفق، وكان أمحر، فهذا : ومسْعُت بعض العرب يقول. اآلخرة، واهللا أعلم بصواب ذلك
  .شاهد للحمرة

  
  }َواللَّْيلِ َوَما َوَسَق { 
  

  .وما مجع: }...اللَّْيلِ َوَما َوَسَقَو{: وقوله عز وجل
  

  )االنشقاق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق { 
  

  .}...وَالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق{: وقوله تبارك وتعاىل
  .امتالؤه ثالث عشرة إىل ست عشرة فيهن اتساقه: اتساقه

  
  }لََترْكَُبنَّ طََبقاً َعن طَبقٍ { 
  

  .}...لََترْكَُبنَّ طََبقاً َعن طَبقٍ{: وقوله عز وجل



أن مسروقا : حدثىن قيس بن الربيع عن أىب إسحاق: حدثنا الفراء قال: حدثنا حممد قال: ] حدثنا أبو العباس قال[
لسماء حاالً ا" لتركَبن"وفسر " لَتركَبّن"وذُكر عن عبداهللا بن مسعود أنه قرأ " لتركَنبَّ يا حممد حاالً بعد حال: "قرأ

  .بعد حال
و حدثىن سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس : ، حدثنا الفراء قال:]حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[

وقع ىف بناِت طبق، إذا وقع ىف األمر : والعرب تقول. لَتِصَرين األموُر حاال بعد حال للشدة: وفسر" لتركَبنَّ"أنه قرأ 
: يعىن" لتركُبن طَبَقاً: "وقرأ أهل املدينة وكثري من الناس. واختلفوا ىف التفسري" لتركَبن: "الشديد، فقد قرأ هؤالء

لََيْركَُبنَّ طَبقاً : "لتركَبن أنت يا حممد مساًء بعد مساء، َوقرئت: الشدة وقال بعضهم ىف األول: وَالتفسري! الناس عامة
  .أخرب عنهم" َولََيرْكُبنَّ"اطبهم، ، كأنه خ"لتركُبنَّ"َومعانيهما معروفة، " عْن طََبقٍ

  
  }َواللَُّه أَْعلَُم بَِما ُيوُعونَ { 
  

  .}...َمبا ُيوُعونَ{: وقوله عز وجل
لكَان صوابا، ] ب[/وَاهللا أعلم مبا يوعون : والوعى لو قيل. ما جيمعون ىف صدورهم من التكذيب واإلمث: اإليعاء

  .ولكنه ال يستقيم ىف القراَءة
  

  ة يف آيات املعاين الوارد

  )الربوج ( سورة 

  
  }َوالسََّمآِء ذَاِت الُْبرُوجِ { 
  

  .}...َوالسََّمآِء ذَاِت الُْبرُوجِ{: قوله عز وجل
اثنا عشر : هى الربوج الىت جترى فيها الشمس والكواكب املعروفة: هى النجوم، وقالوا: اختلفوا ىف الربوج، فقالوا

  .هللا أعلم بصواب ذلكِهى قصور ىف السماِء، وا: برجاً، َوقالوا
  
  }َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد * َوالَْيْومِ الَْمْوُعوِد { 
  

  .}...َوالَْيْومِ الَْمْوُعوِد{: وقول جل َوعز
الشاهد أيضاً يوم القيامة، فكأنه : يوم عرفة، َويقال} ...َوَمْشهُودٍٍ{يوم اجلمعة، } ...َوَشاِهٍد{ذكروا أنه القيامة، 

  .َوالشاهد، فيجعلُ الشاهد من صلة املوعود، يتبعه ىف خفضهواليْوم املوعْود : قال

  }قُِتلَ أَْصَحابُ اُألْخُدودِ { 
  



  .}...قُِتلَ أَْصحَاُب اُألْخدُوِد{: وقوله جل وعز
: }قَْد أفْلََح{! ىف قوله} وَالّشمسِ َوُضَحاها{، كما كان جواب "قُِتلَ: "إن جواب القسم ىف قوله: يقال ىف التفسري

فإن يكن كذلك فكأنه مما " ما"أو " إن"أو " ال"لتفسري، ومل جند العرب تدع القسم بغري الم ُيْسَتقَْبل هبا أو هذا ىف ا
  .يأيها اإلنسان ىف كثري من الكالم: مث استؤنف موضع اجلواب باخلري، كما قيل: ترك فيه اجلواب
  .}...اُألْخُدوِد{: وقوله جل وعز

ض، مث مجع فيها احلطب، وأهلب فيها النريان، فأحرق هبا قوما وقعد الذين كان مالك خّد لقوم أخاديد ىف األر
: حفروها حوهلا، فرفع اهللا النار إىل الكفرة الذين حفروها فأحرقتهم، وجنا منها املؤمنون، فذلك قوله عز وجل

  .إهنا أحرقت من فيها، وجنا الذين فوقها: ويقال. ىف الدنيا} َولَُهْم َعذاُب الْحَرِيقِ{ىف اآلخرة } فَلَُهْم َعذَاُب جََهنََّم{
: ، والقول األول أشبه بالصواب، وذلك لقوله} َوُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ بِالُْمْؤِمنَِني ُشهُوٌد{: واحتج قائل هذا بقوله

فازوا من : ، يقول} الْكَبُِري ذَِلَك الْفَْوُز{ولقوله ىف صفة الذين آمنوا } فَلَُهْم َعذَاُب جَهنََّم، ولَُهْم َعذَاُب الْحَرِيقِ{
  .عذاب الكفار، وعذاب اآلخرة، فأكْبِر به فوزا

  .}...قُِتلَ أَْصحَاُب اُألْخدُوِد{: وقوله عز وجل
وكَذَِلكَ {، بالرفع كان صوابا، وقرأ أبو عبدالرمحن السُّلّْمى، "الناُر ذاُت الَوقُوِد: "قتلهم النار، ولو قرئت: يقول

: كذلك قوله. زينه هلم شركاؤهم: رفع الشركاء بإعادة الفعل. }َن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْوالَِدِهمْ ُشَركَاؤُهمُزيَِّن ِلكَِثريٍ ِم
وهى ىف قراءة العوام ـ جعل " النارِ ذاِت الَْوقُوِد: "ومن خفض. قتلتهم النار ذات الوقود} قُِتلَ أَْصحَاُب اُألْخدُوِد{

  .قتل أصحاب النار ذات الوقود: فيها كأنه قالالنار هى األخدود إذ كانت النار 
  

  )الربوج ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ذُو الَْعْرشِ الَْمجِيدُ { 
  

  .}...ذُو الَْعْرشِ الَْمجِيُد{: وقوله عز وجل
  .خفضه حيىي وأصحابه

فوصف } ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد َبلْ{: وخفُْضه من صفة العرش، كما قال. وبعضهم رفعه جعله من صفة اهللا تبارك وتعاىل
  .القرآن باملَجَادة
  .} ِفى لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ{: وكذلك قوله

  .من خفض جعله من صفة اللوح، ومن رفع جعله للقرآن، وقد رفع احملفوظ شيبة، وأبو جعفر املدنيان
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الطارق ( سورة 

  
  }النَّْجُم الثَّاِقُب * ْدَراَك َما الطَّارِقُ وََمآ أَ* َوالسََّمآِء وَالطَّارِقِ { 



  
  .}...َوالسََّمآِء وَالطَّارِقِ{: قوله عز وجل

  :النجم؛ ألنه يطلع بالليل، وما أتاك ليال فهو طارق، مث فسره فقال: الطارق
هو النجم الذى : قبإن الثا: أثقب نارك ـ للموِقد، ويقال: املضىء، والعرب تقول: والثاقب} ...النَّْجُم الثَّاِقُب{

قد : والعرب تقول للطائر إذا حلق ببطن السماء ارتفاعا. الذى قد ارتفع على النجوم: زحل، والثاقب: يقال له
  .كل ذلك جاء ىف التفسري. ثقّب

  
  }إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ { 
  

  .}...لَّمَّا َعلَْيَها{: وقوله عز وجل
الكسائى كان خيففها، وال نعرف جهة التثقيل، ونرى أهنا لغة ىف هذيل، جيعلون . خففها بعضهم، و"ملّا"قرأها العوام 

  .حافظ] ب[/كأنه قالك ما كل نفس إال عليها . وال جياوزون ذلك). ملّا(إالّ مع إِن املخففة 
فال يكون ىف : يقول} ثاقهمفَبَِما َنقْضِهِْم مي{: الىت بعدها صلة كقوله) وما(إمنا هى الم جواب إلن، : ومن خفف قال

  .وهى صلة تشديد) ما(
  .}...َعلَيَْها َحاِفظٌ{: وقوله عز وجل

  .احلافظ من اهللا عز وجل حيفظها، حىت ُيسلمها إىل املقادير
  
  }ُخِلَق ِمن مَّآٍء َداِفقٍ { 
  

  .}...ِمن مَّآٍء َداِفقٍ{: وقوله عز وجل

هذا سرٌّ كامت، : ول فاعال إذا كان ىف مذهب نعت، كقول العربأهل احلجاز أفعل هلذا من غريهم، أن جيعلوا املفع
  .وأعان على ذلك أهنا توافق رءوس اآليات الىت هّن معهن. وهمٌّ ناصٌب، وليلٌ نائٌم، وعيشةٌ راضيةٌ

  
  )الطارق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َيْخُرُج ِمن َبْينِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآِئبِ { 
  

  .}...َيْخُرُج ِمن َبْينِ الصُّلْبِ َوالتََّرآِئبِ{: وقوله عز وجل
: والصلب. ليخرجن من بني هذين خري كثري ومن هذين: من الصلب والترائب وهو جائز أن تقول للشيئني: يريد

  .ما اكتنف لَبّاِت املراة مما يقع عليه القالئد: صلب الرجل، والترائب
  
  }إِنَُّه َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر { 
  



  .}...إِنَُّه َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر{: له عز وجلوقو
  .إنه على رد اإلنسان بعد املوت لقادر

إنه على رد : وحدثىن مندل عن ليث عن جماهد قال: حدثنا الفراء قال:] حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[
  .املاِء إىل اإلحليل لقادر

  
  }َوالسََّمآِء ذَاِت الرَّْجعِ { 
  

  .}...َوالسََّمآِء ذَاِت الرَّْجعِ{: ل وعزوقوله ج
  .نبتدىء باملطر، مث ترجع به ىف كل عام

  
  )الطارق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َواَألْرضِ ذَاِت الصَّْدعِ { 
  

  .}...َواَألْرضِ ذَاِت الصَّْدعِ{: وقوله عز وجل
  .تتصدع بالنبات

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )األعلى ( سورة 

  
  }سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ اَألْعلَى { 
  

  .}باسم ربك{، و }...سَبِّحِ اْسَم َربَِّك{: قوله عز وجل
  .كل ذلك قد جاء وهو من كالم العرب

  
  }َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى { 
  

  .}...َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى{: وقوله عز وجل
  .قّدر خلْقه فهدى الذكر ِلَمأْتى األنثى من البهائم

والقراُء جمتمعون على تشديد . قّدر فهدى وأضل، فاكتفى من ذكر الضالل بذكر اهلدى لكثرة ما يكون معه: يقالو
] ا) [/رمحه اهللا(قََدر خمففة، ويرون أهنا من قراءة على بن أىب طالب : وكان أبو عبدالرمحن السلمى يقرأ). قّدر(



  .والتشديد أحب إىلّ الجتماع القراء عليه
  
  }إِالَّ َما َشآَء اللَُّه إِنَُّه َيْعلَُم الَْجْهَر َوَما َيْخفَى * َسُنقْرِئَُك فَالَ تَنَسى * ُه غُثَآًء أَحَْوى فََجَعلَ{ 
  

  .}...فََجَعلَُه غُثَآًء أَحَْوى{: وقوله عز وجل
، فجعله أخرج املرعى أحوى: الذى قد اسوّد عن العتق ويكون أيضاً: واألحوى. إذا صار النبت يبساً فهو غثاء

  .غثاًء، فيكون مؤخَّرا معناه التقدمي
  .}...إِالَّ َما َشآَء اللَُّه... َسُنقْرِئَُك فَالَ تَنَسى{: وقوله عز وجل

وأنت . وال يشاء} َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّماوَاُت واَألْرُض إِالَّ َما َشاَء رَبُّك{: مل يشأ أن ينسى شيئا، وهو كقوله
ألعطينك كل ما سألت إالَّ ما شئُت، وإالَّ أَن أشاَء أن أمنَعك، والنية أال متنعه، وعلى هذا جمارى : مقائل ىف الكال

  .ونية احلالف التمام. األميان يستثىن فيها
  

  )األعلى ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َويََتَجنَُّبَها اَألشْقَى { 
  

  .}...شْقَىَويََتجَنَُّبَها اَأل{: وقوله تبارك وتعاىل
  .يتجنب الذكرى فال يذكر

  
  }الَِّذى َيْصلَى النَّاَر الْكُبَْرى { 
  

  .}...النَّارَ الْكُْبَرى{: وقوله جل وعز
  .هى السفلى من أطباق النار

  
  }قَْد أَفْلََح َمن َتَزكَّى { 
  

  .}...قَْد أَفْلََح َمن َتزَكَّى{: وقوله عز وجل
  .تصدق قبل خروجه يوم العيد: من تزكىقد أفلح : عِمل باخلري وتصدق، ويقال

  
  )األعلى ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّى { 
  



  .}...َوذَكََر اْسمَ َربِِّه فََصلَّى{
  .شهد الصالة مع اإلمام

  
  }َبلْ ُتْؤِثُرونَ الَْحيَاةَ الدُّْنَيا { 

  .}...اةَ الدُّْنَياَبلْ ُتؤِْثُرونَ الَْحَي{: وقوله عز وجل
  .حتقيقاً مل قرأ بالتاء" َبلْ أَْنُتْم تُْؤِثُرونَ الَْحياةَ: "اجتمع القراء على التاء، وهى ىف قراءة أّىب

  ".َبلْ ُيؤِْثُرونَ: "وقد قرأ بعض القراء
  
  }إِنَّ َهاذَا لَِفي الصُُّحِف األُولَى { 
  

  .}...ولَىإِنَّ َهاذَا لَِفي الصُُّحفِ اُأل{: وقوله عز وجل
  .َمن ذكر اسم ربه فصلى وعمل باخلري، فهو ىف الصحف األوىل كما هو ىف القرآن: يقول

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )الغاشية ( سورة 

  
  }َتصْلَى نَاراً َحاِمَيةً { 
  
  .قرَءاتان] َتْصلَى، وُتصْلَى[

  
  }لَّْيَس لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمن ضَرِيعٍ { 
  

  .}...لَّْيَس لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمن َضرِيعٍ{: وقوله عز وجل
  .الشِّبْرِق، وأهل احلجاز يسمونه الضريع إذا يبس، وهو سم: وهو نبت يقال له

  
  }الَّ َتْسَمُع ِفيَها الَِغَيةً { 
  

  :}...الَّ ُيْسَمُع ِفيَها الَِغَيةً{: وقوله عز وجل
ال ُيسمع فيها : "بالتاء، وقرأ بعض أهل املدينة"  ُتْسمَُعال: "حالفة على كذب، وقرأ عاصم واألعمش وبعض القراِء

  .وكأنه للقراءة موافق؛ ألن رءوس اآليات أكثرها بالرفع" ال ُتسمع فيها الغيةٌ: "ولو قرئت": الغيةٌ
  



  )الغاشية ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ِفيَها سُُرٌر مَّْرفُوَعةٌ { 
  

  .}...ْرفُوَعةٌفِيَها سُُرٌر مَّ{: وقوله عز وجل
  .رفعت هلم، أشرفت، ويقال خمبوءة رفعت هلم: مرفوعة مرتفعة: يقال

  
  }َوَنَمارُِق َمْصفُوفَةٌ { 
  

  .}...َوَنَمارُِق َمْصفُوفَةٌ{: وقوله عز وجل
  .نِْمرِقة بِكسر النون والراء: ومسعت بعض كلب يقول: قال. ُنْمُرقة: بعضها إىل جنب بعض، وهى الوسائد واحدها

  
  }َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ { 
  

  .}...َوَزرَابِيُّ َمْبثُوثَةٌ{: وقوله عز وجل
  .كثرية): َمْبثُوثَةٌ(الطنافس الىت هلا خَْمل رقيق : هى
  

  )الغاشية ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }أَفَالَ َينظُُرونَ إِلَى اِإلْبلِ كَْيَف ُخِلقَتْ { 
  

  .}...ونَ إِلَى اِإلْبلِ كَْيَف ُخِلقَْتأَفَالَ َينظُُر{: وقوله عز وجل
  .عّجبهم من محل اإلبل أهنا حتمل وِقرها باركة مث تنهض به، وليس شىء من الدواب يطيق ذلك إالّ البعري

  
  }لَّْسَت َعلَْيهِم بُِمَصْيِطرٍ { 
  

  .}...لَّْسَت َعلَْيهِم بُِمَصْيِطرٍ{: وقوله عز وجل
بالصاد والقراءة بالسني، ولو قرئت بالصاد كان مع الكتاب وكان ): صيطرونامل(، و )مبصيطر(مبسلِّط، والكتاب 

  .صوابا
  
  }إِالَّ َمن تََولَّى َوكَفََر { 
  

  .}...إِالَّ َمن تََولَّى َوكَفََر{: وقوله عز وجل
كِّر، وُعمّ اذهب فِعظ وذ: تكون مستثنيا من الكالم الذى كان التذكري يقع عليه وإن مل ُيذكَر، كما تقول ىف الكالم



قعدنا نتحدث : كما تقول ىف الكالم. منقطعا عما قبله} َمن َتوَلَّى َوكَفََر{: إالّ من ال تطمع فيه، ويكون أن جتعل
  .ونتذاكر اخلري إالّ أن كثريا من الناس ال يرغب، فهذا املنقطع

أال ترى أنك . متصال مل حيسن فيه إن وتعرف املنقطع من االستثناِء بُِحْسن إن ىف املستثىن؛ فإذا كان االستثناء حمضا
  .عندى مائةٌ إالّ درمها، فال تدخل إن ها هنا فهذا كاف من ذكر غريه: تقول

مكان ) إالّ(مبنزلة لكن، وذلك منهم تفسري للمعىن، فأما أن تصلح ) إال(إن : وقد يقول بعض القراء وأهل العلم
ما قام عبداهللا إال زيد، إالّ : وال تقول. د فَُتظْهُِر الواَو، وحتذفهاما قام عبداهللا ولكن زي: لكن فال؛ أال ترى أنك تقول

  .ما قام إال زيد لتكرير أَوَّل الكالم: أن تنوَى
  .ال جيوز على جهة من اجلهات: فقال} إَِياَبُهْم{عن ] ا[/سئل الفراء 

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )الفجر ( سورة 

  
  }وَالشَّفْعِ َوالَْوْترِ * َولَيالٍ َعْشرٍ * َوالْفَْجرِ { 
  

  .}...َولَيالٍ َعْشرٍ} {...َوالْفَجْرِ{: قوله عز وجل

حدثىن قيس بن الربيع عن أىب إسحق عن األسود بن : حدثنا الفراء قال: حدثنا حممد قال]: حدثنا أبو العباس قال[
يوم األضحى، } ...َوالشَّفْعِ{. ر األضحىعش: قال} وَلَيالٍ َعْشرٍ{. هو فجركم هذا: قال} وَالْفَْجرِ{: يزيد ىف قوله

  .يوم عرفة} ...َوالَْوْترِ{و 
وحدثىن شيخ عن عبدامللك ابن أىب سليمان عن عطاء : حدثنا الفراء قال]: حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[

  .خلقُه: الوتر والشفع: قال اهللا تبارك وتعاىل
وقد اختلف . الوتر آدم، ُشِفع بزوجته: عن جماهد عن ابن عباس قالوحدثىن شيخ عن ليث : قال حدثنا الفراء قال

الوِتر مكسورة الواو، وكذلك قرأ ابن عباس، وقرأ السلمى : فقرأ األعمش واحلسن البصرى: القراُء ىف الوتر
  .بفتح الواو، وهى لغة حجازية" الَوتر"وعاصم وأهل املدينة 

  
  }َواللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ { 
  

  .}...َواللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ{: جلوقوله عز و
حبذفها، وحذفها أحب إىلّ ملشاكلتها " يسر"بإثبات الياء، و " َيسرى: "ذكروا أهنا ليلة املزدلفة، وقد قرأ القراُء

  .رءوس اآليات، وألن العرب قد حتذف الياء، وتكتفى بكسر ما قبلها منها، أنشدىن بعضهم
  جوداً، وأخرى ُتعطِ بالسيف الدِّما *كفّاَك كفٌّ ما ُتِليُق ِدْرَهماً 

  :وأنشدىن آخر



  ولقد َتخِف شيمىت إعسارى* ليس َتخفَى يسارتى قدر يوم 
  
  }َهلْ ِفي ذَِلَك قََسمٌ لِِّذى ِحْجرٍ { 
  

  .}...َهلْ ِفي ذَِلَك قََسمٌ لِِّذى ِحْجرٍ{: وقوله عز وجل
إنه لذو حجر إذا كان قاهًرا لنفسه : لعرب تقوللذى ِستْر، وكله يرجع إىل أمر واحد من العقل، وا: لذى عقلِ

  .حجرت على الرجل: ضابطا هلا، كأنه أخذ من قولك
  

  )الفجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }إَِرَم ذَاِت الِْعَماِد { 
  

  .}...إَِرَم ذَاِت الِْعَماِد{] ب[/وقوله جل وعز 

سام بن نوح، فإن كان هكذا امسا ) إرم(كر الكلىب بإسناده أن ألهنا فيما ذكروا اسم بلدة، وذ) إرم(مل جير القراء 
أهنم كانوا أهل َعَمد ينتقلون إىل الكأل حيث كان، ): الِعماد(تابعةٌ لعاٍد، و ) إِرم(و . فإمنا ترِك إجراؤه ألنه كالعجمى

  :مث يرجعون إىل منازهلم
  
  }َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُواْ الصَّْخَر بِالْوَاِد { 
  
  .خرقوا الصخر، فاختذوه بيوتاً} ...جَاُبواْ الصَّخَْر{: ه عز وجلوقول
  
  }َوِفْرَعْونَ ِذى األَْوَتاِد { 
  

  .}...َوِفْرَعْونَ ِذى األَْوَتاِد{: وقوله عز وجل
كان إذا غضب الرجل مّده بني أربعة أوتاد حىت ميوت معذبا، وكذلك فعل بامرأته آسية ابنة مزاحم، فسمى هبذا 

  .لذلك
  
  )الفجر ( عاين الواردة يف آيات سورة امل

  
  }فََصبَّ َعلَْيهِْم َربُّكَ َسْوطَ َعذَابٍ { 
  

  .}...فََصبَّ َعلَْيهِْم َربُّكَ َسْوطَ َعذَابٍ{: وقوله عز وجل
أن السوط : ونرى ذلك. جرى به الكالم واملثل. هذه كلمة تقوهلا العرب لكل نوع من العذاب، ُتدخل فيه السوط



  .الذى يعذبون به، فجرى لكل عذاب إِذ كان فيه عندهم غاية العذابمن عذاهبم 
  
  }إِنَّ َربََّك لَبِالْمِْرَصادِ { 
  

  .إليه املصري: يقول. }...إِنَّ َربَّكَ لَبِالِْمْرَصاِد{: وقوله تبارك وتعاىل
  
  }َننِ َوأَمَّآ إِذَا َما ابَْتالَُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه فََيقُولُ َربِّي أَهَا{ 
  

  .}...فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه{: وقوله جل وعز
  .وكلٌّ صواب) فقّتر(مشددة، يريد ) فقّدر: (وأبو جعفر] أ[خفف عاصم واألعمش وعامة القراء، وقرأ نافع 

  
  )الفجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }كَالَّ َبل الَّ ُتكْرُِمونَ الْيَِتيَم { 
  

  .}...كَالَّ{: وقوله عز وجل
  .على الغىن والفقر: مل يكن ينبغى له أن يكون هكذا، ولكن حيمده على األمرين

  
  }َوالَ َتحَآضُّونَ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ { 
  

  .}...َوالَ َتحَاضُّونَ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ{: وقوله عز وجل

وُحيضون، : "، وقرأ احلسن البصرى"ُحُضونوال َت: "قرأ األعمش وعاصم باأللف وفتح التاء، وقرأ أهل املدينة
" ُتحضون"حتافظون، وكأن، " ُتحاضون"كأن . برفع التاء، وكل صواب" ُتحاضون: "، وقد قرأ بعضهم"ويأكلون

  .بعضا] ا[/حيض بعضكم : تأمرون بإطعامه، وكأنَّ َتحاضُّون
  
  }ُحّباً َجّماً َوُتِحبُّونَ الْمَالَ * َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْالً لَّّماً { 
  

  .كثريا} ...وَُتِحبُّونَ الْمَالَ ُحّباً َجمّاً{أكال شديدا } ...أَكْالً لَّما{: وقوله عز وجل
  

  )الفجر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َيقُولُ يالَْيتَنِي قَدَّْمُت ِلَحيَاِتي { 
  



  .}...َيقُولُ يالَْيتَنِي قَدَّْمُت ِلَحيَاِتي{: وقوله عز وجل
  .آلخرتى الىت فيها احلياة واخللود

  
  }فََيْوَمِئٍذ الَّ ُيَعذُِّب َعذَاَبُه أََحٌد { 
  

  .}...فََيوَْمِئٍذ الَّ ُيَعذُِّب َعذاَبُه أََحٌد{: وقوله عز وجل
  .بالكسر مجيعا" ال يعذِّب عذاَبه أََحٌد، وال يُوِثُق: "قرأ عاصم واألعمش وأهل املدينة

وحدثىن عبداهللا بن املبارك عن خالد : قال حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد: أبو العباس قال حدثنا[وقرأ بذلك محزة 
" فََيْوَمِئذٍ ال ُيعذَّب عذاَبه أََحٌد، وال ُيوثَق وَثاقَه أََحد: "احلذاء عن أىب ِقالبة عمن مسع النىب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ

: حدثنا أبو العباس قال[عت عبدالوهاب اخلفاف هبذا اإلسناد مثله مس: حممد بن اجلهم] أبو عبداهللا[ وقال . بالفتح
حدثىن عبداهللا بن املبارك عن سليمان أىب الربيع عن أىب عبدالرمحن السلمى : حدثنا الفراء قال: قال]. حدثنا حممد

: ب عذاب اهللا أحد، ومن قالفيومئذ ال يعذِّ: بالكسر، فمن كسر أراد" ال يُعذُِّب َعذَاَبه أََحٌد، وال يُوِثُق: "أنه قرأ
وكذلك الوجه األول، ال . ال يعذَُّب أحٌد ىف الدنيا كَعذاب اهللا يومئذ: بالفتح فهو أيضا على ذلك الوجه" يعذَّب"

  .وقد وّجهه بعضهم على أنه رجلٌ مسّمى ال يعذَّب كعذابه أحد. ترى أَحدا يعذب ىف الدنيا كعذاب اهللا يومئذ
  
  }اْرجِِعي إِلَى َربِّكِ رَاِضَيةً مَّْرِضيَّةً * ُس الُْمطَْمِئنَّةُ ياأَيَُّتَها النَّفْ{ 
  

  .}...ياأَيَُّتَها النَّفْسُ الُْمطَْمِئنَّةُ{: وقوله عز وجل
إىل } اْرجِِعي إِلَى رَبِِّك{تقول هلم املالئكة إِذا أُعطوا كتبهم بأمياهنم } ...اْرجِِعي{باإلميان واملصدِّقة بالثواب والبعث 

وأنت . ارجعوا من الدنيا إىل هذا املرجع: وقد يكون أن يقولوا هلم هذا القول ينوون. أعد اهللا لك من الثواب ما
صلةً " كن"فيكون . أنت من أحد هذين: أى. كن متيميا، أو قيسيا: فتقول. مضرى: ممن أنت؟ فيقول: تقول للرجل

أيتها النفس أنت : األمر مبعىن اخلرب، كأنه قال يكون صلة ألنه قد صار إىل القيامة، فكأن] ب[/كذلك الرجوع 
  .راضية مرضية

  ).ىف عبادى(والعوام " فادخلى ىف عبدى، وادخلى جنىت: "وقرأ ابن عباس وحده
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )البلد ( سورة 

  
  }َوأَنَت ِحلٌّ بَِهذَا الَْبلَِد { 
  

  .}...َوأَنَت ِحلٌّ بَِهذَا الَْبلَِد{: وقوله عز وجل



  .هو حالل لك أحله يوم فتح مكة مل حيل قبله، ولن حيل بعده: يقول
  
  }َوَواِلٍد َوَما وَلََد { 
  

  .}...وََواِلٍد َوَما وَلََد{: وقوله عز وجل
وهو اخلالق الذكر واُألنثى ومثله } وََما َخلََق الذَّكََر وَاُألنْثَى{: للناس، ومثله) ما(أقسم بآدم وولده، وصلحت 

كل } وال تَْنِكحُوا َما َنكََح آباُؤكُْم ِمن النِّساِء{: وكذلك. من طاب: ، ومل يقل}وا َما طابَ لَكُم ِمن النَِّساِءفَانِكُح{
َونَفْسٍ َوَما {، }والسَّماِء َوَما َبَناهَا{: وما بعدها ىف معىن مصدر، كقوله) ما: (وقد تكون. هذا جائز ىف العربية

ووالد ووالدته، وخلقه الذكر واألنثى، فأينما وجّهته . وبنائها ونفس وتسويتها والسماء: ، كأنه قال}َسوَّاهَا
  .فصواب

  
  }لَقَدْ َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِفي كََبٍد { 
  

  .}...لَقَدْ َخلَقَْنا اإلِنَسانَ ِفي كََبٍد{: وقوله عز وجل
ونزلت ىف رجل ] ا[/وأمر اآلخرة،  خلق ىف كبد، إنه خلق يعاجل ويكابد أمر الدنيا: منتصبا معتدال، ويقال: يقول

أبا األشدين، وكان جيعل حتت قدميه األدمي العكاظى، مث يأمر العشرة فيجتذبونه من حتت : من بىن مجح كان يكىن
ادر واهللا ق} أَن لَّن َيقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد{لشدته } أََيْحَسُب{: فقال اهللا تبارك وتعاىل. ومل تزل قدماه. قدميه فيتمزق األدمي

: أنفقت ماالً كثرياً ىف عداوة حممد صلى اهللا عليه وهو كاذب، فقال اهللا تبارك وتعاىل: يقول: مث قال. عليه
  .ىف إنفاقه. } أََيْحَسُب أَن لَّْم َيَرُه أََحٌد{

  
  )البلد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َيقُولُ أَْهلَكُْت مَاالً لَُّبداً { 
  

  .}...لُ أَْهلَكُْت مَاالً لَُّبداًَيقُو{: وقوله عز وجل

قُثَم، وُحطَم واحدا، وهو ىف : وجعله بعضهم على جهة. لُبدة، ولَُبد مجاع: قال بعضهم واحدته. الكثري: اللبد
ماال البٌِد، وماالن البدان، : مشددة مثل ُركّع، فكأنه أراد" ماالً لُبَّدا. "وقرأ أبو جعفر املدىن. الوجهني مجيعا الكثري

  .واألموال واملال قد يكونان معىن واحد. موالٌ لبَّدوأ
  
  }َوَهدَْيَناُه النَّْجَدينِ { 
  

  .}...وََهدَْيَناُه النَّْجَدينِ{: وقوله عز وجل
حدثىن : [حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد: حدثنا أبو العباس قال: [قال. سبيل اخلري، وسبيل الشر: النجدان



: ىن قيس عن زياد بن عالقة عن أىب عمارة عن على رمحه اهللا ىف قوله جل وعزوحدث] حدثىن قيس: الكسائى قال
  .اخلري والشر: قال} َوَهَدْيَناهُ النَّْجَدينِ{

  
  }فَالَ اقَتَحمَ الَْعقََبةَ { 
  

  .}...فَالَ اقَتَحمَ الَْعقَبَةَ{: وقوله عز وجل
ىف الكالم حىت يعيدوها عليه ىف ) ال(ب ال تكاد تفرد ؛ ألن العر)ال(كالم آخر فيه ] فال اقتحم: [ومل ُيَضم إىل قوله

، وهو مما كان ىف }ال َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ{و } فَالَ َصدََّق َوالَ َصلَّى{: كالم آخر، كما قال عز وجل
بةً، أو أطعم ىف يومٍ فَّك َرق{: أال ترى أنه فسر اقتحام العقبة بشيئني، فقال. آخره معناه، فاكتفى بواحدة من أخرى

  .ففسرها بثالثة أشياء، فكأنه كان ىف أول الكالم، فال فعل ذا والذا والذا] من الذين آمنوا[، مث كان }ذى مسغبة
حدثنا أبو [وكذلك على بن أىب طالب " فَكَّ رقبةً: "، وقرأ احلسن البصرى} فَكُّ َرقَبٍة أو إِطعاٌم{: وقد قرأ العوام
وحدثىن حممد بن الفضل املروزى عن عطاء عن أىب عبدالرمحن : حدثنا الفراء قال: قال] مدحدثنا حم: العباس قال

  :عن على أنه قرأها

اسم، وينبغى أن يرد على االسم اسم مثله، : وهو أشبه الوجهني بصحيح العربية؛ ألن اإلطعام" فَكَّ رقبةً أو أطعَم"
، والوجه اآلخر جائز تضمر فيه "مث كان: " فَكَّ رقبةً لقوله: مث إن كان أشكلُ لِإلطعام، والفك، فاخترنا: فلو قيل

  :فكيون مثل قول الشاعر] ب[/، وتلقى )أَنْ(
  وأَنْ أَشَْهَد اللَّذَّاِت هل أنَت ُمْخِلِدى* أال أيهاذا الزَّاجِرى أْحُضَر الْوغى 

  .ىف أول الكالم وقد حذفهاعلى أهنا معطوفة على أخرى مثلها : ىف آخر الكالم يدل) أن(أالى ترى أن ظهور 
  

  )البلد ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبٍة { 
  

  .}...أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبٍة{: وقوله عز وجل
ذا مسغبة أو مسكيناً أو أطعم ىف يوم يتيما : جتعلها من صفة اليتيم، كأنه قال" ذا مسغبة"ذى جماعة، ولو كانت 

وحدثىن ِحبَّان عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن : حدثنا الفراء قال: قال] حدثنا حممد: حدثنا أبو العباس قال[
} أَْو ِمْسِكيناً ذا َمتَْرَبٍة{: هذا الذى قال اهللا تبارك وتعاىل: أنه مّر مبسكني الصق بالتراب حاجةً، فقال: عباس

  .املطبقة: هتمز، وهىهتمز وال : } واملوَصدة{
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الشمس ( سورة 



  
  }َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها { 
  

: هو النهار بكسر الضحى} والضُّحى{: هنارها، وكذلك قوله: ضحاها} ...َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها{: وقوله عز وجل
  .من ضحاها، وكل اآليات الىت تشاكلها، وإن كان أصل بعضها بالواو

تالها، وطحاها، ودحاها ملا ابتدئت السورة حبروف الياء والكسر اّتبَعها ما هو من الواو، ولو كان : ذلكمن 
وكان محزة يفتح ما كان من الواو، ويكسر ما كان من الياء، وذلك من قلة . االبتداء للواو جلاز فتح ذلك كله

نفرد جنس الياء، فأنت فيه باخليار إن فتحت وإن البصر مبجارى كالم العرب، فإذا انفرد جنس الواو فتحته، وإذا ا
  .كسرت فصواب

  
  }َوالْقََمرِ إِذَا َتالََها { 

إذا : ، يريد اتبعها يعىن اتبع الشمس، ويقال]ا[/أنا أكسر كالَّ : قال الفراء} ...َوالْقََمرِ إِذَا َتالََها{: وقوله عز وجل
قول أىب حنيفة، وأخذت بقول أىب حنيفة، واالتباع والتلوُّ اتبعت : تالها فأخذ من ضوئها، وأنت قائل ىف الكالم

  .سواء
  
  }َوالنَّهَارِ إِذَا َجالََّها { 
  

  :}...َوالنَّهَارِ إِذَا َجالََّها{: وقوله عز وجل
أصَبحت باردةً، وأمست : جلّى الظلمة، فجاز الكناية عن الظلمة ومل ُتذْكر ألنّ معناها معروف، أال ترى أنك تقول

  .َوهبت َشماال، فكىن عن مؤنثات مل جير هلن ذكر؛ ألن معناها معروف باردة،
  

  )الشمس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواَها { 
  

  .}...فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواهَا{: وقوله عز وجل
  .}ْينَاُه النَّْجَديْنَِوَهَد{: عرفها سبيل اخلري، وسبيل الشر، وهو مثل قوله

  
  }قَْد أَفْلََح َمن َزكَّاَها { 
  

  .}...قَْد أَفْلََح َمن َزكَّاَها{: وقوله عز وجل
قد أفلح من زكّى نفَسه بالطاعة والصدقة، وقد : قد أفلحت نفس زكَّاها اهللا، وقد خابت نفس دّساها، ويقال: يقول

دّسْست، ُبّدلَت بعض : ة، ونرى ـ واهللا أعلم ـ أنّ دساها منخاب من دسَّى نفسه، فأمخلها بترك الصدقة والطاع



: تقضُّض البازى، وخرجت أتلّعى: تقضضُت من: الظن، وتقضيت يريدون: تظينت من: سيناهتا ياء، كما قالوا
والعرب تبدل ىف املشدد احلرف منه بالياء والواو من ذلك ما ذكرنا لك، ومسعت بعض بىن . ألتمس اللُّعاع أرعاه

  :يل ينشدعق
  ] *من النشيج[يشبو هبا نشجانه * 

اخلمار األسود يشب لون البيضاء فجعلها واوا، وقد مسعته ىف غري ذلك، : يظهر، يقال: َيُشب: هذا آخر بيت، يريد
دينار أصله ِدنّار، يدل على ذلك مجعهم إياه : أما فالن فصاحل وأميا، ومن ذلك قوهلم: دوّيه وداوّيه، ويقال: ويقال
ديابيج، وقرياط، : ، وديباج]ب[/دواوين : دِّوان جلمعهم إياه: ديانري، وديوان كان أصله: ري، ومل يقولوادنان

قراريط، كأنه كان ِقرّاط، ونرى أن دسّاها دسسها؛ ألن البخيل خيفى منزله وماله، وأن اآلخر يربز منزله على 
  .واباألشراف والرواىب، لئال يستتر عن الضيفان، ومن أراده، وكل ص

  
  }كَذََّبْت ثَُموُد بِطَغَْواَهآ { 
  

  .}...بِطَغَْواهَآ{: وقوله
} َوآِخُر َدْعَواُهمْ أَِن الَْحْمدُ ِهللا{: أال ترى أنه قال. أراد بطغياهنا إالّ أن الطغوى أَشكلُ برءوس اآليات؛ فاختري لذلك

  .ودعاؤهم فيها هذا }َدعَْواُهْم فيها سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ{ومعناه آخر دعائهم، وكذلك 
  

  )الشمس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }إِِذ انَبَعثَ أَْشقَاَها { 
  

  .}...إِِذ انَبَعثَ أَْشقَاَها{: وقوله عز وجل
أشقََياها، وذلك جائز لو أتى؛ ألن العرب إذا : إهنما كانا اثنني فالن ابن دهر، واآلخر قدار، ومل يقل: يقال

إىل أمساء وحدوها ىف موضع االثنني واملؤنث واجلمع، فيقولون ) من(دحون هبا وتدخل فيها أفعل الىت مي] أضافت[
  :هذا أفضل الناس، وهذان خري الناس، ويثنون أيضا، أنشدىن ىف تثنيته أبو القمقام األَسدى: لالثنني

  بعمرِو بن مسعوٍد، وبالسِّيِّدِ الصََّمْد* أال بكَر النَّاِعى بِخَريْى بىن أسد 
  أبو َمْعِقل ال حىَّ عْنه، والَ َحدَْد* إِنْ َتَسلُوىن بالبياِن فإِنَّه ف

أى ال َيحُد عنه ال حيرم، وأنشدىن : حىَّ على فالن سواه، وال حدد: أى ال يكفى عنه حيٌّ، أى ال يقال: قال الفراء
  :آخر ىف التوحيد، وهو يلوم ابنني له

  طيعاِن كُنَّا مِثْل ِمْعضادلو تست* يا أخبثَ الناسِ كل الناس قد علموا 

: هى أشقى القوم، ومن ثىن قال: يا أخبثى، وكل صواب، ومن وحَّد ىف اإلثنني قال ىف األنثى أيضا: فوحَّد، ومل يقل
  .هى ُشقْيا النسوة على فُْعلَى
  :وأنشدىن املفضل الضىب



  برزقك براق املتون أريب* غََبقُْتك ُعظَْماها َسَناماً أو انربى 
  
  }الَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َناقَةَ اللَِّه َوُسقَْياَها فَقَ{ 
  

  }...فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َناقَةَ اللَِّه{: وقوله عز وجل
هذه ناقة اهللا، فإِن : ولو رفع على ضمري] ا[/نصبت الناقة على التحذير حذرهم إياها، وكل حتذير فهو نصب 

هذا العدوُّ هذا العدوُّ فاهربوا، وفيه حتذير، وهذا : ، أال ترى أن العرب تقولالعرب قد ترفعه، وفيه معىن التحذير
  الليلُ فارحتلوا، فلو قرأ قارىء بالرفع كان مصيباً

  :أنشدىن بعضهم
  ُعَمْيرٍ ومنُهم السَّفَّاُح* إن قوماً منهم عمٌري وأشباُه 

  السالُح السالح: ل أَخو النجدة* جلديرون بالوفاِء إذا قا 
  .، وفيه األمر بلباس السالحفرفع

  
  }فَكَذَُّبوُه فََعقَُروَها فََدْمَدَم َعلَْيهِْم َربُُّهْم بِذَنبِهِْم فََسوَّاَها { 
  

  .}...فَكَذَُّبوُه فََعقَُروَها{: وقوله عز وجل
وقد . فعقروها فكذبوه، فيكون التكذيب بعد العقر: كيف كذبوه فعقروها؟ ونرى أن الكالم أن يقال: يقول القائل

كفى بالقتل تكذيبا، فهذا وجه، ويكون فكذبوه كلمة : قتلوا رسوهلم فكذبوه، أى: يكون على ما ظّن، ألنك تقول
ويكون . وكذلك جاء التفسري. ، فعقروها}إذ اْنَبَعث أَْشقَاها{: جوابا لقوله} فعقروها{: مكتفى هبا، ويكون قوله

أعطيتَ : من ذلك. قع الفعالن معا جاز تقدمي أيهما شئتمقدما َومؤخرا؛ ألن العقر وقع بالتكذيب، وإذا و
أحسنت فأعطيت كان بذلك املعىن؛ ألن اإلعطاء هو اِإلحسان، واإلحسان هو االعطاء، : فأْحسنت، وإن قلت

  .فقدمَت ما شئَت وأخرت اآلخر. هو التكذيب: كذلك العقر

ن يكون للناقة شِرٌب وهلم ِشرب فجاء ىف فكذبوه ومل يكذبوه قبل ذلك إذ رضوا بأ: كيف قال: ويقول القائل
  :أهنم كانوا أقرُّوا هبذا غري مصدقني له: التفسري

  .}..فََدْمَدَم{: وقوله عز وجل
  .عليهم} ...فََسوَّاهَا{. أرجف هبم

  .سّوى األمة، أنزل العذاب بصغريها وكبريها مبعىن سوَّى بينهم: فسوَّاها: ويقال
  

  )الشمس ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }َوالَ َيَخاُف ُعقَْباَها { 
  

  .}...َوالَ َيَخاُف ُعقَْباَها{: وقوله عز وجل



وال خياف : "بالفاء، وكذلك هى ىف مصاحفهم، وأهل الكوفة والبصرة" فال خياف عقباها: "أهل املدينة يقرءون
ال : ، فالواو ها هنا أجود، ويقالعقرها ومل خيف عاقبة عقرها: ألنه جاء] ب[/بالواو ىف التفسري أجود؛ " عقباها

  .ال خياف اهللا أن ترجع وتعقب بعد إهالكه، فالفاء هبذا املعىن أجود من الواو وكل صواب. خياف عقباها
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الليل ( سورة 

  
  }َوَما َخلََق الذَّكََر َواُألنثَى { 
  

  .}...وََما َخلََق الذَّكََر وَاُألنثَى{: قوله عز وجل
والذى : كأنه قال" وما خلق"جيعل " الذكر واألنثى"فلو خفض ىف قراءتنا " والذكرِ واألنثى"هى ىف قراءة عبداهللا 

  .وخلقه الذكر واألنثى: خلق من الذكر واألنثى، وقرأه العوام على نصبها، يريدون
  
  }فَسَُنَيسُِّرُه ِللُْيسَْرى * َق بِالُْحسَْنى َوَصدَّ* فَأَمَّا َمْن أَْعطَى وَاتَّقَى * إِنَّ َسعَْيكُمْ لَشَتَّى { 
  

  .}...إِنَّ َسعَْيكُمْ لَشَتَّى{: وقوله عز وجل
ملختلف، نزلت ىف أىب بكر بن أىب قحافة رمحه اهللا، وىف أىب سفيان، وذلك : يقول" لشىت: "هذا جواب القسم، وقوله

يدى املشركني من ماله يريد به اهللا تبارك وتعاىل؛ أن أبا بكر الصديق رضى اهللا عنه اشترى تسعة رجال كانوا ىف أ
للعود } ...فََسنَُيسُِّرهُ ِللُْيسَْرى{أبو بكر } ...بِالُْحْسَنى} {...فَأَمَّا َمْن أَْعطَى وَاتَّقَى{: فأنزل اهللا جل وعز فيه ذلك

  .إىل العمل الصاحل

  }فََسنَُيسُِّرُه ِللُْعْسَرى { 
  

  .}...ُعْسَرىفَسَُنَيسُِّرُه ِللْ{: وقوله
فهل ىف العسرى } فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعْسَرى{: فكيف قال: قد خلق على أنه شقى ممنوع من اخلري، ويقول القائل: يقول

والبشارة ىف األصل . }َوَبشِّرِ الَِّذيَن كَفَُروا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ{: تيسري؟ فيقال ىف هذا إِجازته مبنزلة قول اهللا تبارك وتعاىل
  .وهذا شر جاز التيسري فيهما مجيعا: هذا خري: رح والسار؛ فإذا مجعت ىف كالمنيعلى املف

  :وقال الشاعر: قد يّسَرت الغنم إذا ولدت وهتيأت للوالدة: والعرب تقول. سنهيئه} فََسنَُيسِّرُُه{: وقوله عز وجل
  يسوداننا أن يسَّرت غنماها* مها سيدانا يزعمان وإمنا 

  
  )الليل ( ت سورة املعاين الواردة يف آيا

  



  }إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى { 
  

  .}...إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى{: عز وجل] ا[/وقوله 
من أراَد اَهللا فهو على السبيل : يقول} َوَعلَى اِهللا قَْصدُ السَّبِيلِ{: من سلك اهلدى فعلى اهللا سبيله، ومثله قوله: يقول

، وهى تقى احلرّ }سََرابِيلَ َتقِيكُمُ احلَّر{: ، فترك اإلضالل كما قالإن علينا للهدى واإلضالل: القاصد، ويقال
  .والربد

  
  }َوإِنَّ لََنا لَآلخَِرةَ َواألُولَى { 
  

  .}...َوإِنَّ لََنا لَآلخَِرةَ َواألُولَى{: وقوله جل وعز
  .لثواب هذه، وثواب هذه

  
  }فَأَنذَرُْتكُمْ َناراً َتلَظَّى { 
  

  .}...فَأَنذَْرُتكُْم نَاراً َتلَظَّى{: وقوله تبارك وتعاىل
  .فأنذرتكم نارا تلظّت: تتلظى فهى ىف موضع رفع، ولو كانت على معىن فعل ماض لكانت: معناه

حدثىن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال، : حدثنا الفراء، قال: قال] حدثنا حممد: حدثنا أبو العباس قال[
قال الفراء ورأيُتها ىف : }فَأَنذَْرُتكُْم نَاراً َتلَظَّى{: رب، فقام يقضيها فسمعته يقرأفاتت عبيدَ بن عمري ركعةٌ من املغ"

  .بتاءين" تتلظّى: "مصحف عبداهللا
  

  )الليل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }الَ َيْصالََهآ إِالَّ اَألْشقَى { 

  .}...الَ َيْصالََهآ إِالَّ اَألْشقَى{وقوله عز وجل 
  .ان شقيا ىف علم اهللاإِالّ من ك

  
  }الَِّذي كَذََّب َوتََولَّى { 
  

  .}...الَِّذي كَذََّب َوتََولَّى{: وقوله عز وجل
لقى فالن العدو؛ فكذب : مل يكن كذّب بردٍّ ظاهر، ولكنه قّصر عما أِمر به من الطاعة، فجُعل تكذيبا، كما تقول

إذا لَقُوا صدقوا : يقول. إِنّ بىن منري ليس جلدهم مكذوبة: ومسعت أبا ثَْروان يقول: قال الفراء. إِذا نكَل ورجع
  .هى حق: يقول} لَْيَس ِلَوقْعَِتَها كاِذبَةٌ{: القتال ومل يرجعوا، وكذلك قول اهللا تبارك وتعاىل

  



  }َوسَُيَجنَُّبَها اَألتْقَى { 
  

  .أبو بكر} ...َوسَُيَجنَُّبَها اَألتْقَى{: وقوله عز وجل
  

  )الليل ( آيات سورة املعاين الواردة يف 
  
  }َوَما َألَحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْعَمٍة ُتْجَزى { 
  

  .}...وََما َألَحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْعَمٍة ُتْجَزى{: وقوله عز وجل
وقد جيوز ) لكن(مل ينفق نفقته مكافأة ليد أحد عنده، ولكن أنفقها ابتغاء وجه ربه، فإالّ ىف هذا املوضع مبعىن : يقول

ويكون موقع الالم الىت ىف أحدٍ ـ ىف . ومل ُيرد مما أنفق مكافأةً من أحد: ل ىف املكافأة مستقبال، فتقولأن جتعل الفع
وماله عن أحد فيما أنفق من نعمة يلتمس ثواهبا، وكال الوجهني : خفضتها عنده، فكأنك قلت] ب[/اهلاء الىت 

  رف ىف غري موضعه إذا كان املعىن معروفاما أدرى أى الوجهني أحسن، وقد تضع العرب احل: حسن، قال الفراء
  :وقد قال الشاعر

  على وعلٍ ىف ذى املكاره عاِقل* لقد خفت حىت ما تزيُد خمافىت 
  :على خمافىت، ومثله من غري املخفوض قول الراجز) وعل(حىت ما تزيد خمافة : واملعىن

  حتلى به العني إذا ما جتهره* إن سراجا لكرمي مفخره 

من أن : حتلى بالعني إذا ما جتهره، ونصبُ االبتغاء من جهتني: يت بعيىن، وحلَوت ىف صدرى واملعىنحِل: قال الفراء
ما ىف : والعرب تقول: واآلخر على اختالف ما قْبلَ إالّ وما بعدها. جتعل فيها نية إنفاقه ما ينفق إال ابتغاء وجه ربه

ويتبعون آخر الكالم أوله فريفعون ىف الرفع، وقال الشاعر ىف الدار أحد إِالَّ أكلباً وأمحرةً، وهى لغة ألهل احلجاز، 
  .ذلك

  إِالّ اليعافري وإِالّ العيس* وبلدٍة ليس هبا أنيس 
ما ألحد عنده نعمةٌ : من النعمة لقلت: رافع مل يكن خطأ؛ ألنك لو ألقيت من) إال ابتغاء وجه ربه(فرفع، ولو رفع 

  .ما أتاىن من أحد إِالَّ أبوك: املعىن، كما تقول جتزى إِال ابتغاء، فيكون الرفع على اتباع
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الضحى ( سورة 

  
  }َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى * َوالضَُّحى { 
  

  .}...وَاللَّْيلِ إِذَا َسَجى... َوالضَُّحى{: قوله عز وجل



حبر ساج، وليل ساج، إِذا ركد : تقول إذا أظلم وركد ىف طوله، كما: فأّما الضحى فالنهار كله، والليل إذا سجى
  .وسكن وأظلم

  
  }َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى { 
  

  .}...َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى{: وقوله عز وجل
قد وّدع حممدا صلى : ، فقال املشركون]ليلة[نزلت ىف احتباس الوحى عن النىب صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة 

} َوَما قَلَى{يا حممد، } َما َودََّعَك َربَُّك{ : بُّه، أو قاله التابع الذى يكون معه، فأنزل اهللا جلّ وعّزاهللا عليه وسلم ر
أحسنت إليك، فتكتفى بالكاف األوىل : قد أعطيتك وأحسنُت ومعناه: وما قالك، فألقيت الكاف، كما يقول: يريد

  .فيه من إعادة األخرى، وألن رءوس اآليات بالياء، فاجتمع ذلك
  
  }َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَتَْرَضى { 
  

  .}...َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَتَْرَضى{: وقوله عز وجل

كثرت ىف الكالم، وعرِف ) سوف(واملعىن واحد، إال أن ]" ربك فترضى[ولسيعطيك : "وهى ىف قراءة عبداهللا
قم ال بَاك، : أَيشٍ تقول، وكما قيل: فعل به ذلك، كما قيل موضعها، فترك منها الفاء والواو، واحلرف إذا كثر فرمبا

  :ال أبالك، وال أبا لشانئك، وقد مسعُت بيتاً حذفت الفاء فيه من كيف، قال الشاعر: وقم ال بِشانئك، يريدون
  كيال ُيحسون من بعراننا أثرا* من طالبني ِلُبعران لنا رفضت 

  .كيف ال حيسون؟ وهذا لذلك: أراد
  

  )الضحى ( لواردة يف آيات سورة املعاين ا
  
  }أَلَْم َيجِْدَك َيِتيماً فَآَوى { 
  

  .}...أَلَْم َيجِْدَك َيِتيماً فَآَوى{: وقوله عز وجل
كنت ىف حجر أىب طالب، فجعل لك مأوى، وأغناك عنه، ومل يك غىن عن كثرة مال، ولكّن اهللا رّضاه مبا : يقول
  .آتاه
  
  }َوَوَجَدَك َضآالًّ فََهَدى { 
  

  .}...وََوَجَدَك َضآالًّ فََهَدى{: وقوله عز وجل
  .، واملعىن واحد"عدميا"فقريا، ورأيتها ىف مصاحف عبداهللا : } َوَوجَدَك عائالً{ىف قوم ضالّل فهداك : يريد
  



  }َوَوَجَدَك َعآِئالً فَأَغَْنى { 
  

لى طرح الكاف ملشاكلة رءوس فجرى ع) فآواك(و ) فأغناك(يراد به " فآوى"و } ...فَأَغَْنى{: وقوله عز وجل
  .وألنّ املعىن معروف. اآليات

  
  )الضحى ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فَأَمَّا الَْيِتيَم فَالَ َتقَْهرْ { 
  

  .}...فَأَمَّا الَْيتِيَم فَالَ َتقْهَْر{: وقوله عز وجل
  . من بىن أسد قرأها علّى، ومسعتها من أعراىب"فال تكهر"فتذهب حبقه لضعفه، وهى ىف مصحف عبداهللا 

  
  }َوأَمَّا السَّآِئلَ فَالَ َتْنَهْر { 
  

  .}...َوأَمَّا السَّآِئلَ فَالَ َتْنَهْر{: وقوله عز وجل
  .إِّما أعطيته، وإِّما رددته ردا لينا: الباب يقول] ب[/السائل على 

  
  }َوأَمَّا بِنِْعَمِة رَبَِّك فََحدِّثْ { 
  

  .}...مَّا بِنِْعَمِة رَبَِّك فََحدِّثَْوأَ{: وقوله تبارك وتعاىل
  .فكان القرآن أعظم نعمة اهللا عليه، فكان يقرؤه وحيدث به، ويغريه من نعمه

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الشرح ( سورة 

  
  }أَلَْم َنْشَرحْ لَكَ َصْدَرَك { 
  

  .}...أَلَْم َنْشَرحْ لَكَ َصْدَرَك{: قوله عز وجل
  .نلني لك قلبك

  
  }َضعَْنا َعنَك وِْزَرَك َوَو{ 
  



  .من الذنوب: ، يقول"وحللنا عنك وِقْرك: "إمث اجلاهلية، وهى ىف قراءة عبداهللا: ، يقول}...َوَوضَْعَنا َعنَك وِْزَرَك{
  
  }الَِّذي أَنقََض ظَْهَرَك { 
  

  .}...الَِّذي أَنقََض ظَْهَرَك{: وقوله عز وجل
  .وِزرال: الذى أثقل ظهرك، يعىن: ىف تفسري الكلىب

  
  )الشرح ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْركَ { 
  

  .}...َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك{: وقوله عز وجل
  .ال أُذكر إِالَّ ذُكِرَت معى

  
  }فَإِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسراً { 
  

  .}...فَإِنَّ َمعَ الُْعْسرِ ُيْسراً{: وقوله عز وجل
وحدثىن ِحبَّان عن الكلىب عن أىب صاحل : قال حدثنا الفراء، وقال. مرةً واحدةً ليست مبكرورة: وىف قراءة عبداهللا
  .ال يغلب يسرين عسٌر واحد: عن ابن عباس قال

  
  }فَإِذَا فََرغَْت فَانَصْب { 
  

  .}...فَإِذَا فََرغَْت فَانَصْب{: وقوله عز وجل
  .فانصب من النََّصب: قال الفراء. رغبإذا فرغت من صالتك، فانصب إىل ربك ىف الدعاء وا

مّر شريح برجلني : قيس بن الربيع عن أىب حصني، قال: حدثنا الفراء قال: حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال
، فكأنه }ْبفَإِذَا فََرغَْت فَانَصْب َوإِلَى رَبَِّك فَاْرغَ{: ليس هبذا أُِمَر الفارغ، إمنا قال اهللا تبارك وتعاىل: يصطرعان، فقال
  .إذا فرغ الفارغ من الصالة أو غريها: ىف قول شريح

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )التني ( سورة 

  
  }َوطُورِ ِسينَِني * َوالتِّنيِ َوالزَّْيُتونِ { 



  
  .}...َوالتِّنيِ َوالزَّْيُتوِن{: قوله عز وجل

مسجدان بالشام، أحدمها : شام، وقال مرة أخرىإهنما جبالن بال: هو تينكم هذا وزيتونكم، ويقال: قال ابن عباس
رجال من أهل الشام وكان ] ا[/ومسعت : قال الفراء. الذى كلّم اهللا تبارك وتعاىل موسى صلى اهللا عليه وسلم عليه

  .جبل: }...َوطُورِ ِسينَِني{جبال الشام، : التني جبال ما بني حلوان إىل مهدان، والزيتون: صاحب تفسري قال
  
  }ا الْبَلَِد اَألِمنيِ َوَهذَ{ 
  

  .}...وََهذَا الْبَلَِد اَألمِنيِ{: وقوله عز وجل
  :األمني، قال الشاعر. اآلِمن، والعرب تقول لآلمن: مكة، يريد

  َحلفُت مييناً ال أخون أميىن؟* أمل تْعلى يا أْسم وْيحِك أنىن 
  .يريد؛ آمىن

  
  } لَقَدْ َخلَقَْنا اِإلنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ{ 
  

  .}...ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ{: وقوله عز وجل
إِنا لنبلغ باآلدمى أحسن تقوميه، وهو اعتداله واستواء شبابه، وهو أحسن ما يكون، مث نرده بعد ذلك إىل : يقول

، أَْنفَق ماله على فالن: أرذل العمر، وهو وإن كان واحدا، فإنه يراد به نفعل ذا بكثري من الناس، وقد تقول العرب
مل ُيرد كل ماله؛ إمنا } الَِّذى يُْؤِتى مَالَُه َيَتزَكَّى{: وإمنا أنفق بعضه، وهو كثري ىف التنزيل؛ من ذلك قوله ىف أىب بكر

  .أراد بعضه
  

  )التني ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }ثُمَّ َردَْدَناُه أَْسفَلَ َساِفِلَني { 
  

  .}...ِفِلَنيثُمَّ رََدْدَناهُ أَسْفَلَ َسا{: ويقال

إِنَّ اإلِْنَسانَ {: ومثله. الكثري: ألنّ معىن اإلنسان: استثناء من اإلنسان} إِالَّ الذين آمنوا{: إىل النار؛ مث استثىن فقال
أسفل سافل لكان صوابا؛ ألنّ : ، ولو كانت"أسفل السافلني"وهى ىف قراءة عبداهللا } لَِفى ُخْسرٍ، إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا

هذا أفضل قائم، وال : على اجلمع؛ ألن اإلنسان ىف معىن مجع، وأنت تقول" سافلني: "واحٌد، فقيل. نسانلفظ اإل
هذا أفضل قائمني؛ ألنك تضمر لواحد، فإذا كان الواحد غري مقصود له رجع امسه بالتوحيد وباجلمع كقوله : تقول

وإِنْ ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم فَإِنَّ {: وقال ىف عسق} قُونوالَِّذى جاَء بِالصِّْدقِ وَصدََّق بِِه أُولَئَك ُهُم الُْمتَّ{
  .فرّد اإلنسان على مجع، ورد تصبهم على اإلنسان للذى أنبأتك به} اِإلْنَسانَ كَفُوٌر



  
  }فََما ُيكَذُِّبكَ َبْعُد بِالدِّينِ { 
  

  ].ب[/} ...فََما ُيكَذُِّبَك{: وقوله عزَّ وجلَّ
فما الذى يكذبك بأن الناس يدانون بأعماهلم، كأنه قال، فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما : قولي

  .تبني له من خلقنا اإلنسان على ما وصفنا
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )العلق ( سورة 

  
  }اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك الَِّذي َخلََق { 
  

  .}...مِ َربَِّك الَِّذي َخلََقاقَْرأْ بِاْس{: وقوله عزَّ وجلَّ
  .هذا أول ما أنزل على النىب صلى اهللا عليه من القرآن

  
  }َخلََق اِإلنَسانَ ِمْن َعلَقٍ { 
  

  .}...َخلََق اِإلنَسانَ ِمْن َعلَقٍ{: وقوله عز وجل
  .وس اآلياتمن علق، وإمنا هى علقةٌ، ألنّ اإلنسان ىف معىن مجع، فذهب بالعلق إىل اجلمع ملشاكلة رء: قيل
  
  }أَن رَّآُه اْسَتغَْنى { 
  

  .}...أَن رَّآهُ اْستَْغَنى{: وقوله عز وجل

أن رأى نفسه؛ والعرب إذا أوقعت فعال يكتفى باسم واحد على أنفسها، أو أوقعته من غريها على نفسه : ومل يقل
قتل نفَسه، وقتلُت نفسى، : لونقتلَتك قتلته، ويقو: قتلَت نفسك، وال يقولون: جعلوا موضع املكىن نفسه، فيقولون

أَن {: مىت تراك خارجاً، ومىت نظنك خارجاً؟ وقوله عز وجل: امسا وخربا طرحوا النفس فقالوا: فإذا كان الفعل يريد
  .من ذلك} رَّآُه اْسَتْغَنى

  
  )العلق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }َعْبداً إِذَا َصلَّى * أََرأَْيَت الَِّذي َيْنَهى { 



  
  .}...أََرأَْيَت الَِّذي َيْنَهى عَْبداً إِذَا َصلَّى{: وقوله جل وعز

كان يأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف مصالّه، فيؤذيه وينهاه، فقال اهللا تبارك وتعاىل، : نزلَت ىف أىب جهل
  .؟ يعىن النىب صلى اهللا عليه وسلم}أَرَأَْيَت الَِّذي َينَْهى َعْبداً إِذَا َصلَّى{

  
  }أََرأَْيَت إِن كَذََّب َوَتوَلَّى { 
  

  .}...أََرأَْيَت إِن كَذََّب َوَتوَلَّى{: مث قال جل وعز
فما : أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صلّى وهو كاذب متولٍّ عن الذكر؟ أى: وفيه عربية، مثله من الكالم لو قيل

  .أعجب من ذا
  
  }لَِئن لَّمْ َينَتِه لََنْسفَعاً بِالنَّاِصَيِة  كَالَّ* أَلَْم َيْعلَم بِأَنَّ اللََّه َيَرى { 
  

  .}...أَلَْم َيْعلَم بِأَنَّ اللََّه يََرى{، !َوْيلَُه: مث قال
  .}...كَالَّ لَِئن لَّْم َينَتِه لََنْسفَعاً بِالنَّاِصيَِة{: أبا جهل، مث قال: يعىن

لنأخذن بالناصية إىل النار، كما قال جلّ : ه ولنذلّنه، ويقاللَنَْهصرهنا، لنأخذن هبا لَُنقْمِئَنَّ: مقدم رأسه، أى: ناصيته
لتسّوَدنَّ وجهه، فكفَِت الناصية من الوجه؛ ألهنا ىفّ : ، فُيلقَون ىف النار، ويقال}فَُيْؤَخذُ بِالنَّواِصى واألَقَْدامِ{وعز، 

  .مقّدم الوجه
  

  )العلق ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }نَاِصَيٍة كَاِذَبةٍ َخاِطئَةٍ * يَنَتِه لََنْسفَعاً بِالنَّاِصَيِة  كَالَّ لَِئن لَّْم{ 

  .}...نَاِصيٍَة... لََنْسفَعاً بِالنَّاِصَيِة{: وقوله عز وجل
املعرفة ُترد على النكرة بالتكرير، والنكرة على املعرفة، } إِلَى صَِراٍط مُّْسَتِقيمٍ، صَِراِط اِهللا{: على التكرير، كما قال

  .جعله فعال للمعرفة وهى جائزة ىف القراءة) ناصيةً(صب ومن ن
  
  }سََنْدعُ الزَّبَانَِيةَ * فَلَْيْدعُ َناِدَيهُ { 
  

  .}...َسَنْدُع الزََّبانِيَةَ... فَلَْيْدعُ َناِدَيُه{: وقوله عز وجل
  .فهم أقوى وهم يعملون باأليدى واألرجل، والناقة قد تْزبِن احلالب وتركضه برجلها

  بأََخرة واحد الزبانية زِْبنِىٌّ: لكسائىوقال ا
كَالَّ لِئن لَّْم َيْنَتهِ : "وىف قراءة عبداهللا. مل أمسع هلا بواحد، ولست أدرى أقياًسا منه أو مساعاً: وكان قبل ذلك يقول

  ".فَلَْيْدعُ إىلّ َناِدَيه فََسأَْدُعو الزََّبانِيَة: "، وفيها"ألْسفَعاً بِالنَّاِصَيِة



  
  }عُ َناِدَيهُ فَلَْيْد{ 
  

  .قومه} ...فَلَْيْدعُ َناِدَيُه{: وقوله عز وجل
النادَى، واجمللس، واملشهد، والشاهد ـ القوم قوم : النادى يشهدون عليك، واجمللس، جيعلون: والعرب تقول

  :الرجل، قال الشاعر
  سواسيةٌ أحرارُها وعبيُدها* هلْم جمِلٌس صُْهُب السِّبَالِ أِذلَّةٌ 

  .ءهم سوا: أى
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )القدر ( سورة 

  
  }َوَمآ أَْدرَاَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِ { 
  

  .}...وََمآ أَْدرَاَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِ{: وقوله عز وجل
  .فلم يدره" وما يدريك: "فقد أدراه، وما كان من قوله" وما أدراك: "كل ما كان ىف القرآن من قوله

  
  }ْدرِ َخْيٌر مِّْن أَلْفِ َشْهرٍ لَْيلَةُ الْقَ{ 
  

  .}...لَْيلَةُ الْقَْدرِ َخْيٌر مِّْن أَلِْف َشْهرٍ{: وقوله َعزَّ َوَجلَّ
وليلة ـ القدر ـ فيما ذكر . العمل ىف ليلة القدر خري من العمل ىف ألف شهر ليس فيها ليلة القدر: يقول] ب[/

  .شهر رمضان ِحبَّان عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس ىف كل

  }َتنَزَّلُ الَْمالَِئكَةُ وَالرُّوُح ِفيَها بِإِذْنِ َربِّهِم مِّن كُلِّ أَْمرٍ { 
  

  .}...َتنَزَّلُ الَْمالَِئكَةُ وَالرُّوُح ِفيَها{: وقوله عز وجل
حدثنا أبو [، إن جربيل صلى اهللا عليه وسلم ينزل ومعه املالئكة، فال َيلْقون مؤمنا وال مؤمنة إال سلّموا عليه: يقال

حدثىن أبو بكر بن عياش عن الكلىب عن أىب صاحل عن ابن عباس : حدثنا الفراء قال: قال] حدثنا حممد: العباس قال
  .فهذا موافق لتفسري الكلىب، ومل يقرأ به أحد غُري ابن عباس} ِمْن ِكلِّ امرىٍء َسالٌَم{: أنه كان يقرأ
كسره ) املطِلع(و } َسالٌَم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الْفَْجرِ{: ، مث استأنف فقال}أَْمرٍِمْن كُلِّ {: انقطع عند قوله: وقول العوام

: وقول العوام أقوى ىف قياس العربية؛ ألن املطلَع بالفتح هو). مطلَع(حيىي بن وثاب وحَده، وقرأه العوام بفتح الالم 
وهم . طلعت الشمُس مطِلعا فيكسرون: يقولون املشرق، واملوضع الذى تطلع منه إِالَّ أن العرب: الطلوع، واملِطلع



أعطيتك عطاء اجتزى : وكذلك قولك. أكرمتك كرامةً، فتجتزىء باالسم من املصدر: املصدر، كما تقول: يريدون
  .فيه باالسم من املصدر

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )البينة ( سورة 

  
  }ابِ وَالُْمشْرِِكَني ُمنفَكَِّني حَتَّى تَأِْتيَُهُم الَْبيَِّنةُ لَمْ َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكَت{ 
  

  .}...لَمْ َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوالُْمْشرِِكَني ُمنفَكَِّني َحتَّى تَأِْتيَُهُم الَْبيِّنَةُ{: قوله عز وجل
فقد اخَتلف ".لَْم َيكُنِ الُْمْشرِكُون وأَْهلُ الِْكتابِ ُمْنفَكِّني: "النىب صلى اهللا عليه وسلم، وهى ىف قراءة عبداهللا: يعىن

  .تأتيهم البينة] ا[/مل يكونوا منفكني منتهني حىت : التفسري، فقيل
مل يكونوا تاركني لصفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ىف : وقال آخرون: بعثه حممد صلى اهللا عليه وسلم والقرآن: يعىن

  .حىت ظهر، تفرقوا واختلفوا، ويصّدق ذلك أنه نىبٌّ: كتاهبم

  }َرسُولٌ مَِّن اللَِّه َيْتلُواْ ُصُحفاً مُّطَهََّرةً { 
  

  .}...َرُسولٌ مَِّن اللَِّه{: وقوله َعزَّ َوَجل
َرسُوالً : "وهى ىف قراءة أُىب} ذُو الْعَْرشِ الَْمجِيُد، فَعَّالٌ ِلَما يُرِيُد{: نكرة استؤنف على البينة، وهى معرفة، كما قال

  .بالنصب على االنقطاع من البيِّنة" ِمَن اِهللا
  
  }َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكتَاَب إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجآءَْتُهُم الْبَيَِّنةُ { 
  

  .}...يَِّنةُوََما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجآَءْتُهمُ الَْب{: وقوله عز وجل
وقد يكون االنفكاك على جهةِ ُيزال، ويكون على االنفكاك الذى تعرفه، فإذا كنت على جهة َيزال فال بد هلا من 

يزال، : ما زلت أذكرك، فإِذا كانت على غري معىن: فعل، وأن يكون معها جحد، فتقول، ما انفككت أذكرك، تريد
  :فيكون بال جحد، وبال فعل، وقد قال ذو الرمة قد انفككت منك، وانفك الشىء من الشىء،: قلت

  على اخلسف أو ترمى بلداً قفرا* قالئص ال تنفك إِالّ مُناخة 
  .ما زلت إال قائماً: يزال، ألنك ال تقول: وهو ينوى هبا التمام وخالف) إِالَّ(فلم يدخل فيها إال 

  
  )البينة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }القَيَِّمِة الَّ ِلَيعُْبُدواْ اللََّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن ُحَنفَآَء َوُيِقيمُواْ الصَّالَةَ َويُْؤُتواْ الزَّكَاةَ وَذَِلَك ِديُن َوَمآ أُِمرُواْ إِ{ 



  
  .}...َوَمآ أُِمُرواْ إِالَّ ِليَْعُبدُواْ اللََّه{: وقوله تبارك وتعاىل

، }يُرِيدُ اُهللا ِلُيَبيَِّن لَكُم{: ادة كثرياً؛ من ذلك قول اِهللا تبارك وتعاىلىف األمر واإلر) أن(العرب جتعل الالم ىف موضع 
وهى ىف قراءة } َوأُمِْرَنا لُِنْسِلَم لَِربِّ الَْعالَمَِني{وقال ىف األمر ىف غري موضع من التنزيل، . }يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا{و 

وَذَِلَك ِديُن "َوىف قراءتنا " ذلك الدين القيمة: "وىف قراءة عبداهللا"  ُمْخِلِصَنيَوَما أُِمُروا إِالَّ أَنْ يَْعُبدُوا اَهللا"عبداهللا، 
  .وقد فسر ىف غري موضع. مما يضاف إىل نفسه الختالف لفظيه] ب[/وهو " الْقَيَِّمِة

  }إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلحَاِت أُوْلَاِئَك ُهْم َخْيرُ الَْبرِيَّةِ { 
  
  .}...أُوْلَاِئَك ُهْم خَْيُر الَْبرِيَِّة{: له جل وعزوقو

الربية غري مهموز، إال أن بعض أهل احلجاز مهزها؛ كأنه أخذها من قول اهللا جل وعز برأكم، وبرأ اخللق، ومن مل 
ْت وإن أِخذ. َيَرى وَترى ونرى: مث اجتمعوا على ترك مهزها كما اجتمعوا على. يهمزها فقد تكون من هذا املعىن

فإنه [بفيه الربى، وّمحى خيربى، وشرُّ ما يرى : التراب مسعت العرب تقول: من الَبَرى كانت غري مهموزة، والربى
  ].خيسرى

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )الزلزلة ( سورة 

  
  }إِذَا زُلْزِلَتِ اَألْرضُ زِلَْزالََها { 
  

  .}...إِذَا زُلْزِلَتِ اَألْرضُ زِلَْزالََها{: قوله عز وجل
إِذَا زُلْزِلَتِ {: أرأيت قوله: للكلىب: قلت: الزِّلزال مصدر، قال حدثنا الفراء قال، وحدثىن حممد بن مروان قال

قال الفراء، فأضيف املصدر إىل صاحبه وأنت قائل ىف } وَُيْخرُِجكُم إِخَْراجاً{: هذا مبنزلة قوله: فقال} اَألْرضُ زِلَْزالََها
  .، وأنت تريد عطية، ولكن قّربه من اجلواز موافقة رءوس اآليات الىت جاءت بعدهاألعطينَّك عطيتك: الكالم

. كذلك القَْعقاع الذى يقعقع ـ االسم، والِقعقاع املصدر. االسم: املصدر والزَّلزال بالفتح: والزِّلزال بالكسر
  .الشيطان وما وسوس إليك أو حدثك، فهو اسم والوِسواس املصدر: والَوسواس

  }َرَجتِ اَألْرضُ أَثْقَالََها َوأَْخ{ 
  

  .}...َوأَْخَرَجِت اَألْرُض أَثْقَالَهَا{: وقوله عزَّ وجلَّ
  .لفظَْت ما فيها من ذهب أو فضة أو مّيت

  
  }َيْوَمِئذٍ ُتَحدِّثُ أَخَْباَرَها * َوقَالَ اإلِنَسانُ َما لََها { 



  
  .}...َوقَالَ اإلِنَسانُ َما لَهَا{: وقوله جل وعز

عليها من ] ا[/خترب مبا َعِملَ . }...َيْومَِئٍذ ُتَحدِّثُ أَْخَبارََها{: الكافر؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: ، يعىن به ها هنااإلنسان
  .حسن أو سىيء

  
  )الزلزلة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ َخيْراً َيَرهُ * ْواْ أَْعمَالَُهمْ َيْوَمِئذٍ َيْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتاً لُِّيَر* بِأَنَّ َربَّكَ أَْوَحى لََها { 
  

  .}...بِأَنَّ َربَّكَ أَْوَحى لَهَا{: وقوله عز وجل
فهى ـ فيما جاء به التفسري } ...لُِّيرَْواْ أَْعَمالَُهْم{: حتدِّث أخبارها بوحى اهللا تبارك وتعاىل، وإِذنه هلا، مث قال: يقول

اجتمع القراء على . ، مقدم معناه التأخري}...َيْومَِئٍذ َيْصُدرُ النَّاُس أَْشتَاتاً{اعترض بينهما . ذا موضعهاـ متأخرة، وه
  .كان صوابا) لَيرَوا: (، ولو قرئت)ِلُيرَْوا(

  .باأللف) تنّبأ(، وكتاهبا )ُتنَبِّىْء(، )حتّدث(وىف قراءة عبداهللا مكان 
  .جتزم اهلاء وترفع} ...يََرُه{

  
  اين الواردة يف آيات املع

  )العاديات ( سورة 

  
  }َوالَْعادَِياتِ ضَْبحاً { 
  

  .}...َوالَْعادَِياتِ ضَْبحاً{: قوله عز وجل
حدثىن بذلك ِحبَّان : حدثنا الفراء قال: قال. أصواٍت أنفاسها إذا عدون: هى اخليلُ، والضبيح: قال ابن عباس

  .بإسناده عن ابن عباس
  
  }حاً فَاملُورِيَاِت قَْد{ 
  

  .}...فَاملُورِيَاِت قَْدحاً{: وقوله عز وجل

وكان احلباحب من أَحياء العرب، وكان من أخبل : قال الكلىب بإسناده. أورت النار حبوافرها، فهى نار احلُباحب
ورت اخليل الناس، فبلغ به البخل، أنه كان ال يوقد ناراً إِالَّ بليل، فإذا انتبه منتبه ليقتبس منها أطفأها، فكذلك ما أ

  .من النار ال ينتفع هبا، كما ال ينتفع بنار احلباحب



  
  }فَالُْمِغريَاِت صُْبحاً { 
  

  .}...فَالُْمِغريَاِت ُصْبحاً{: وقوله عز وجل
أغارت اخليل صبحا، وإمنا كانت سريَّة بعثها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بىن كنانة، فأبطأ عليه خربها، فنزل 

: هى اإلبِلُ، وذهب إىل وقعة بدر، وقال: ربها ىف العاديات، وكان على بن أىب طالب رمحه اهللا يقولعليه الوحى خب
  .ما كان معنا يومئذ إال فرس عليه املقداد بن األسود

  
  )العاديات ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }فَأَثَْرنَ بِِه َنقْعاً { 
  

  .}...فَأَثَْرنَ بِهِ َنقْعاً{: وقوله عز وجل
  .التراب: الغبار، ويقال: والنقع

بالوادى، ومل يذكره قبل ذلك، وهو جائز؛ ألن الغبار ال يثار إالّ من موضع ]: ب[/يريد } بِِه َنقْعاً{: وقوله عز وجل
  .وإن مل يذكر، وإذا عرف اسم الشىء كُّنى عنه وإن مل َيْجرِ له ذكر

القرآن، وهو مستأنف سورة، وما استئنافه ىف سورة إِالّ : ، يعىن}لَْيلَِة الْقَْدرِ إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفى{: قال اهللا تبارك وتعاىل
إِنِّى {: ، وقال اهللا تبارك وتعاىل}حم، والِكَتابِ الُْمبِنيِ، إِنَّا أَنَْزلَْناُه{: كذكره ىف آية قد جرى فيما قبلها، كقوله
  .الشمس ومل جير هلا ذكر: يريد} َواَرْت بِاِحلَجابِأَْحبَْبُت ُحبَّ الَْخْيرِ َعْن ِذكْرِ رَبِّى حتَّى َت

  
  }فََوَسطَْن بِِه َجْمعاً { 
  

  .}...فََوَسطَْن بِِه َجْمعاً{: وقوله عز وجل
وسَطت الشىء، ووسَّطته : كان صوابا؛ ألن العرب تقول" فوّسطن"، ولو قرئت )فوسطن(اجتمعوا على ختفيف 
  .وتوسَّطته، مبعىن واحد

  
  }انَ لَِربِِّه لَكَُنوٌد إِنَّ اإلِنَس{ 

  .}...إِنَّ اإلِنَسانَ لَِربِِّه لَكَُنوٌد{: وقوله عز وجل
  .لَكفور بالنعمة": لَكَُنود: "قال الكلىب وزعم أهنا ىف لغة كندة وحضرموت

  .لَّوام لربه ُيعد املسيئات، وينسى النعم: قال} إِنَّ اإلِنَسانَ لَِربِِّه لَكَُنوٌد{: وقال احلسن
  
  )العاديات ( ين الواردة يف آيات سورة املعا
  



  }َوإِنَُّه َعلَى ذَِلَك لََشهِيٌد { 
  

  .}...َوإِنَُّه َعلَى ذَِلَك لََشهِيٌد{: وقوله عز وجل
  .وإن اهللا على ذلك لشهيد: يقول

  
  }َوإِنَّهُ ِلُحبِّ الْخَْيرِ لََشدِيٌد { 
  

  .}...ِديٌدوَإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََش{: وقوله تبارك وتعاىل
ونرى . املال: وإنه حلب اخلري لقوىٌّ، واخلري: لبخيل، وقال آخر: لشديد: قد اختلف ىف هذا؛ قال الكلىب بإسناده

املال، وكأن الكلمة ملا تقدم فيها احلب، وكان موضعه أن : وإنه لِلْخري لشديد احلب، واخلري: واهللا أعلم ـ أن املعىن
: ملّا جرى ذكره ىف أوله، ولرءوس اآليات، ومثله ىف سورة إبراهيم يضاف إليه شديد حذف احلب من آخرة

فلما جرى ] ا[/والعصُوف ال يكون لَأليام؛ إمنا يكون للريح } أَْعَمالُُهْم كََرمَاٍد اْشَتدَّْت بِِه الرِّيُح ِفى َيْومٍ َعاِصٍف{
  .ىف يوم عاصف الريح: ذكر الريح قبل اليوم طرحت من آخره، كأنه قيل

  
  }فَالَ َيْعلَُم إِذَا ُبْعِثَر َما ِفي الْقُبُورِ أَ{ 
  

  .}...أَفَالَ َيْعلَُم إِذَا ُبعِْثَر َما ِفي الْقُبُورِ{: وقوله عز وجل
: ومها لغتان" حبثر: "، ومسعت بعض أعراب بىن أسد، وقرأها فقال"إذا حبث ما ىف القبور: "رأيتها ىف مصحف عبداهللا

  .حبثر، وبعثر
  

  )العاديات ( ة يف آيات سورة املعاين الوارد
  
  }َوُحصِّلَ َما ِفي الصُُّدورِ { 
  

  .ُبّين} ...َوُحصِّلَ َما ِفي الصُُّدورِ{: وقوله عز وجل
  
  }إِنَّ َربَُّهم بِهِمْ َيْوَمِئٍذ لَّخَبٌِري { 
  

  .}...إِنَّ َربَُّهم بِهِمْ َيْوَمِئذٍ لََّخبٌِري{: وقوله عز وجل
  ".أنه يومئذ هبم خبريب: "وهى ىف قراءة عبداهللا

  املعاين الواردة يف آيات 

  )القارعة ( سورة 



  
  }َيْوَم َيكُونُ النَّاُس كَالْفَرَاشِ الَْمْبثُوِث { 
  

  .}...َيْوَم َيكُونُ النَّاُس كَالْفََراشِ الَْمْبثُوِث{: قوله عز وجل
  .عضكغوغاء اجلراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يومئذ جيول بعضهم ىف ب: يريد
  
  }َوَتكُونُ الْجِبَالُ كَالِْعْهنِ الَْمنفُوشِ { 
  

أن ُصَور اجلبال تسّير على : ، وذِكر"كالصوف املنفوش: "وىف قراءة عبداهللا} ...كَالِْعْهنِ الَْمنفُوشِ{: وقوله عز وجل
  .األرض، وهى ىف صور اجلبال كاهلباء

  .}كَالِْعْهنِ الَْمنفُوشِ{: وقوله عز وجل
  .تلفة، كألوان العهنألن ألواهنا خم

  
  }فَأَمَّا َمن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه { 
  

  .}...فَأَمَّا َمن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه{: وقوله عز وجل
دارى مبيزان دارك ووزن دارك، : هل لك ىف درهم مبيزان درمهك ووزن درمهك، ويقولون: ووزنه، والعرب تقول

  :وقال الشاعر
  عندى لكلٍ خماصم ميزانه*  قد كنُت قبلَ لقاِئكم ذا ِمرٍَّة

  .عندى وزن كالمه ونقضه: يريد
  

  )القارعة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ { 
  

  .}...فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ{: وقوله جل وعز
  .صارت مأواه، كما تؤوى املرأة ابنها، فجعلها إذ ال مأوى له غريها أما له

  
  يات املعاين الواردة يف آ

  )التكاثر ( سورة 

  
  }ثُمَّ كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ * كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ * حَتَّى ُزرُْتُم الَْمقَابَِر * أَلَْهاكُمُ التَّكَّاثُُر { 



  
  .}...أَلَْهاكُمُ التَّكَّاثُُر{: قوله عز وجل

بنو عبد مناف ] ب[/ف وبنو سهم فكثرت بنو عبد منا: أيهم أكثر عددا؟؛ ومها: نزلت ىف حيني من قريش تفاخروا
إن البغى أهلكنا ىف اجلاهلية، فعادّونا باألحياء َواألموات فكثَرهتم بنو سهم، فأنزل اهللا : بىن سهم، فقالت بنو سهم

قال ، و]عليه[ليس األمر على ما أنتم } ...كَالَّ{: حىت ذكرمت األموات ، مث قال هلم} أَلَْهاكُمُ التَّكَّاثُُر{: عز وجل
  .والكلمة قد تكررها العرب على التغليظ والتخويف، فهذا من ذاك. }...ثُمَّ كَالَّ سَْوَف َتْعلَُمونَ... َسْوفَ َتْعلَُمونَ{

  
  }كَالَّ لَوْ َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيِقنيِ { 
  

  .}...ِعلْمَ الَْيقِنيِ{: وقوله عز وجل
  .لو تعلمون علما يقينا: املعىن فيه. }إِنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ الَْيقِنيِ{: مثل قوله

  
  }ثُمَّ لََتَروُنََّها َعْيَن الَْيِقنيِ * لََتَرُونَّ الَْجِحيمَ { 
  

  .}...لََتَرُونَّ الَْجِحيَم{: وقوله عز وجل
هذا قراءة العوام أهل عينا لستم بغائبني، ف} ...لََتَرُونََّها َعْيَن الَْيِقنيِ{. مرتني من التغليظ أيضا} ...ثُمَّ لََترَُونَّهَا{

  .املدينة، وأهل الكوفة وأهل البصرة بفتح التاء من احلرفني
وحدثىن حممد بن الفضل عن عطاء عن أىب عبدالرمحن : حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[

واألّول أشبه . ، بضم التاء األوىل، وفتح الثانية"لَُتَرُون الَْجحِيَم، ثُمَّ لََترَُونَّها"السلمى، عن على رمحه اهللا أنه قرأ 
؟ }َسْوَف َتْعلَُمون، ثُمَّ كَالَّ سْوف َتعلَمون{: بكالم العرب، ألنه تغليظ، فال ينبغى أن خيتلف لفظه، أال ترى قوله

  .}إِنَّ َمَع الُْعْسر ُيسْراً، إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسرا{: وقوله عز وجل
مكرر، كرر فيها وهو معىن واحد، ولو } قُلْ يَأَيَُّها الْكَاِفُرونَ، الَ أَْعُبُد َما َتعُْبدونَ{: رةومن التغليظ قوله ىف سو

  .رفعت التاء ىف الثانية، كما رفعت األوىل كان وجها جيدا
  

  )التكاثر ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  }ثُمَّ لَُتسْأَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ النَّعِيمِ { 
  

  .}...ثُمَّ لَُتْسأَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ النَّعِيمِ{: وجلوقوله عز 
وذكر الكلىب بإسناده أن النىب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه كانوا ىف أمر فرجعوا جياعا، . إنه األمن والصحة: قال

أما : ليه وسلمفدخلوا على رجل من األنصار، فأصابوا مترا وماءا باردا، فلما خرجوا قال هلم رسول اهللا صلى اهللا ع
  ].ا[/احلمد هللا: أن تقولوا: فما شكرها يا رسول اهللا؟ قال: إِنكم ستسألون عن هذه وعن هذا؛ فقالوا

طعام يقيم صلبه، وثوب : ثالث ال ُيسأل عنهن املسلم: (أنّ النىب صلى اهللا عليه وسلم قال: وذُِكر ىف هذا احلديث



  ).يوارى عورته، وبيت يكنه من احلر والربد
  
  عاين الواردة يف آيات امل

  )العصر ( سورة 

  
  }َوالَْعْصرِ { 
  

  .}...َوالَْعْصرِ{: قوله عز وجل
  .وهو الدهر أقسم به

  
  }إِنَّ اإلِنَسانَ لَِفى ُخْسرٍ { 
  

  .}...لَِفى ُخسْرٍ{: وقوله عز وجل
  .لفى عقوبة بذنوبه، وأن خيسر أهله، ومنزله ىف اجلنة

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )اهلمزة  (سورة 

  
  }وْيلٌ لِّكُلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزةٍ { 
  

  .}...وْيلٌ لِّكُلِّ ُهَمَزٍة لَُّمزٍَة{: قوله عز وجل
يغتاهبم ويعيبهم، وهذا جائز ىف العربية أن تذكر الشىء العام : وإمنا نزلت ىف رجل واحد كان يهمز الناس، ويلِمزهم

كل من مل : ال أزورك أبدا، فتقول أنت: عند قول الرجلوأنت تقصد قصد واحد من هذا وأنت قائل ىف الكالم 
  ".َوْيلٌ ِللُْهمََزِة اللَُّمزَِة: "يزرىن فلست بزائره، وأنت تريد اجلواب، وتقصد قصده، وهى ىف قراءة عبداهللا

  
  }الَِّذى َجَمَع مَاالً َوَعدََّدهُ { 
  

  .}...الَِّذى َجَمَع مَاالً{: وقوله عز وجل
} َوَعدَّدَُه{وأبو جعفر املدىن، وخففها عاصم ونافع واحلسن البصرى، واجتمعوا مجيعا على  األعمش. مجّع: ثقّل

َمجع ماال وأحصى عدده، : خفيفة فقال بعضهم فيمن خفف" وعَدَده: "وقرأها احلسن. أحصاه: بالتشديد، يريدون
  .عشريته: خمففة يريد



  }َيْحَسبُ أَنَّ َمالَُه أَْخلََدهُ { 
  

  .}...َيْحَسبُ أَنَّ َمالَُه أَْخلَدَُه{: وقوله عز وجل
أحتسب أنّ مالك أجناك من عذاب اهللا؟ ما أجناك من عذابه إالّ الطاعة، وأنت تعىن، : خيلده وأنت قائل للرجل: يريد

  .وجبت له النار: دخل واهللا النار، واملعىن: ومن ذلك قولك للرجل يعمل الذنب املُوبق. ما ينجيك
  

  )اهلمزة ( آيات سورة املعاين الواردة يف 
  
  }كَالَّ لَُينَبذَنَّ ِفي الُْحطََمِة { 
  

  .}...لَيُنَبذَنَّ ِفي الُْحطََمِة{: وقوله عز وجل
الرجل وماله، : يريد" لَيُْنَبذَانِّ ىف احلطمة] "ب[/على التوحيد، وقرأها احلسن البصرى وحده " لَُينَْبذَنَّ: "قرأها العوام

  .جهنم، وسقر، ولظى فلو ألقيت منها األلف والالم إِذ كانت امسا مل َيجرِ: ار، كقولهواحلطمة، اسم من أمساء الن
  
  }الَِّتي َتطَِّلُع َعلَى اَألفِْئَدةِ { 
  

  .}...َتطَِّلُع َعلَى اَألفِْئَدِة{: وقوله عز وجل
َت أرضنا، وطلعتُ مىت طلع: العرب تقول. يبلغ أملها األفئدة، واالطالع والبلوغ قد يكونان مبعىن واحد: يقول

  .بلغت: أرضى، أى
  
  }إِنََّها َعلَْيهِم مُّْؤَصَدةٌ { 
  

  .}...مُّْؤَصَدةٌ{: وقوله جل وعز
  .وهى املطَبقة، هتمز وال هتمز

  
  )اهلمزة ( املعاين الواردة يف آيات سورة 

  
  }ِفي َعَمٍد مَُّمدََّدِة { 
  

  .}...ِفي َعَمٍد مَُّمدََّدِة{: وقوله عز وجل
كان أصحابنا : حدثىن إمساعيل بن جعفر املدىن قال: حدثنا الفراء، قال: قال] حدثنا حممد: العباس قال حدثنا أبو[

  ).ىف َعَمد: (وحدثىن به الكسائى عن سليمان بن أرقم عن احلسن. بالنصب، وكذلك احلسن) ىف َعَمد: (يقرءون



 قيس بن الربيع عن أىب إسحق عن عاصم بن وحدثىن: حدثنا الفراء قال: قال] حدثنا حممد: حدثنا أبو العباس قال[
  ".ىف ُعُمد ُمَمدَّدٍَة: "ضمرة السلوىل عن على رمحه اهللا أنه قرأها

حدثىن حممد بن الفضل عن عطاء عن أىب عبدالرمحن : قال حدثنا الفراء، قال] حدثنا حممد: حدثنا أبو العباس قال[
والُعُمد، والَعَمد مجعان للعمود، : قال الفراء". ُعُمد ُمَمدََّدةىف : "عن عبداهللا بن مسعود، وزيد بن ثابت أهنما قرآ

  .إهنا ُعُمد من نار: األدمي، واُألُدم، واَألَدم، َواإلهَاب، واُألُهب، واَألَهب، والقضيم والقََضم والقُُضم ويقال: مثل
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الفيل ( سورة 

  
  }بِأَْصَحابِ الْفِيلِ  أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك{ 
  

  .}...أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بِأَْصَحابِ الْفِيلِ{: قوله عز وجل
أمل ُتخَرب عن احلبشة، وكانوا غزوا البيت وأهلَ مكة، فلما كانوا بذى اجملاز مروا براعٍ لعبد املطلب فاستاقوا : يقول

زع مث أخربهم اخلرب، فجال عبداملطلب ىف منت فرسه مث حلقهم، إبله، فركب دابته وجاء إىل مكة، فصرخ بصراخ الف
واهللا ال أبرح حىت آخذ أبلى، أو : ، وكانا صديقني له، فقال]ا[/ارجع : فقال له رجالن من كندة وحضرموت

، ارددها عليه؛ فإنه آخذها غدوة، فرجع بإبله، وأخرب أهل مكة اخلرب: أُوَخذَ معها، فقالوا َألْصحمة رئيس احلبشة
قد " كالَْعْصف املَأْكُولِ: "فمكثوا أياما ال يرون شيئًا، فعاد عبد املطلب إىل مكاهنم فإِذا هم كما قال اهللا تبارك وتعاىل

بعث اهللا تبارك وتعاىل عليهم طريا ىف مناقريها احلجارة كبعر الغنم، فكان الطائر يرسل احلجر فال خيطىء رأس 
الذهب والفضة ما شاء، مث : ا، فأخذ عبد املطلب من الصفراء والبيضاء يعىنصاحبه، فيخرج من دبره فقتلتهم مجيع

  .رجع إىل أهل مكة فأخربهم، فخرجوا إىل عسكرهم فانتبهوا ما فيه
  
  }َوأَْرَسلَ َعلَْيهِْم طَيْراً أََبابِيلَ { 
  

  .}...أََبابِيلَ{: وقوله عز وجل

: ل هذا ال يفرد له واحد، وزعم ىل الرؤاسى وكان ثقة مأموناالشماطيط، والعباديد، والشعارير ك: ال واحد هلا مثل
ِخصب على : يريدون" ِضغث على إبَّالة: "ولقد مسعت من العرب من يقول. إِبَّالة ال ياء فيها: أنه مسع واحدها

، فهى الفضلة تكون على محل احلمار أو البعري من العلف، وهو مثل اِخلصبِ على اخلصب: وأّما اإليبالة. ِخصب
وقد قال بعض النحويني، . دينار دنانري: واحد األبابيل إيبالة كان صوابا، كما قالوا: ومحل فوق محل، فلو قال قائل

  .أبوك مثل الِعّجول والعجاجيل: كنت أمسع النحويني يقولون: وهو الكسائى
  
  }َتْرمِيهِم بِِحجَاَرٍة مِّن ِسجِّيلٍ { 



  
رأيت ىف بيت أم هاىنء بنت أىب : حدثىن أبو صاحل قال: طني، فقال الكلىب كاآلجر مطبوخ من} ...ِسجِّيلٍ{: ويقال

  .طالب، حنوا من قفيز من تلك احلجارة سودا خمططة حبمرة
  

  )الفيل ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فََجَعلَُهْم كََعْصٍف مَّأْكُولٍ { 
  

  .}...كََعْصٍف{: وقوله عز وجل
  .درك ويسنبلأطراف الزرع قبل أن ي: والعصف

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )قريش ( سورة 

  
  }فَلَْيْعُبدُواْ َربَّ َهذَا الَْبْيِت * إِيالَِفهِمْ رِْحلَةَ الشَِّتآِء َوالصَّْيِف * إلِيالَِف قَُرْيشٍ { 
  

  .}...إلِيالَِف قَُرْيشٍ{: قوله عز وجل
  .ء يرتفع هبا؟ فالقول ىف ذلك على وجهنيكيف ابتدىء الكالم بالم خافضة ليس بعدها شى: يقول القائل
كانت موصلة بأمل تر كيف فعل ربك، وذلك أنه ذكَّر أهل مكة عظيم النعمة عليهم فيما صنع ] ب: [/قال بعضهم

نعمة : ذلك إىل نعمته عليهم ىف رحلة الشتاء والصيف، فتقول: أيضاً، كأنه قال} إلِيالَِف قُرَيشٍ{: باحلبشة، مث قال
  .نعمة لنعمة سواء ىف املعىنإىل نعمة، و

اعجب يا حممد لنعم اهللا تبارك وتعاىل على قريش : إنه تبارك وتعاىل عجَّب نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فقال: ويقال
فَلَْيْعُبدُواْ َربَّ َهاذَا {. فال يتشاغلُن بذلك عن اتباعك وعن اإلميان باهللا: ىف إيالفهم رحلة الشتاء والصيف، مث قال

مقصورة ىف " إال ِفهم"قرأ عاصم واألعمش بالياء بعد اهلمزة، وقرأه بعض أهل املدينة " اإليالف"و } ...ِتالْبَْي
ومل خيتلفوا ىف نصب الرحلة بإيقاع اإليالف عليها، ولو . وكل صواب). إلِْفهم: (احلرفني مجيعا، وقرأ بعض القراء

ولو نصب، إيالفَهم، أو إلفَهم . هم شتاء وصيفاالعجُب لرحلت: خفضها خافض جيعل الرحلة هى اإليالف كقولك
العجب لدخولك دخوال داَرنا يكون : على أن جتعله مصدًرا وال تكرُّه على أول الكالم كان صوابا؛ كأنك قلت

  .}إذا ُزلْزِلَِت اَألْرُض زِلْزَالَهَا{: اإليالف وهو مضاف مثل هذا املعىن كما قال
  
  }َوآَمَنُهم مِّْن َخْوفٍ  الَِّذي أَطَْعَمُهم مِّن جُوعٍ{ 
  



  .}...أَطَْعمَُهم مِّن ُجوعٍ{: وقوله عز وجل
بعد السنني الىت أصابتهم، فأكلوا اجليف وامليتة، فأخصبت الشام فحملوا إىل األبطح، فأخصبت اليمن فُحِملت إىل 

لبيت كفاهم اهللا الرحلتني فقد أتاهم اهللا بالرزق من جهتني وكفاهم الرحلتني، فإن اتبعوك ولزموا ا: يقول. ُجدَّة
  .أيضا كما كفاهم
  .}...َوآَمَنُهم مِّْن َخْوٍف{: وقوله عز وجل

وكانت رحلة الشتاء . من اجلذام، فكفوا ذلك، فلم يكن هبا حينئذ جذام: من اخلوف: إهنا بلدة آمنة، ويقال: يقال
ُيؤلَفون، وأجود من ذلك أن يكون من : فقد يكون ِمن" إلفهم: "إىل الشام، ورحلة الصيف إىل اليمن، ومن قرأ] ا[/
  .أهنم يهيئون وجيهزون: يؤِلفون، أى: من] يألفون رحلة الشتاء ورحلة الصيف واإليالف[

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )املاعون ( سورة 

  
  }أََرأَْيَت الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّينِ { 
  

  .}...نِأََرأَْيَت الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّي{: قوله عز وجل

  .، والكاف صلة تكون وال تكون، واملعىن واحد"أرأيتك الذى: "وهى ىف قراءة عبداهللا
  
  }فَذَِلَك الَِّذي َيُدعُّ الَْيِتيمَ { 
  

  .}...َيُدعُّ الْيَِتيَم{: وقوله عز وجل
  .}َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى َنارِ َجَهنََّم{: وكذلك. يدفعه عن حقه، ويظلمه: من دععت وهو ُيدّع

  
  }َوالَ َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ { 
  

  .}...َوالَ َيُحضُّ{: وقوله عز وجل
  .ال حيافظ على إطعام املسكني وال يأمر به: أى
  

  )املاعون ( املعاين الواردة يف آيات سورة 
  
  }فََوْيلٌ لِّلُْمَصلِّنيَ { 
  



الهون كذلك فّسرها : يقول} الَِّذيَن ُهْم َعن َصالَِتهِمْ َساُهونَ{ني املنافق: يعىن} ...فََوْيلٌ لِّلُْمَصلَِّني{: وقوله عز وجل
  .ابن عباس، وكذلك رأيتها ىف قراءة عبداهللا

  
  }َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ * الَِّذيَن ُهمْ ُيَرآُءونَ { 
  

  .}...الَِّذيَن ُهمْ ُيَرآُءونَ{: فقوله عز وجل
: وحدثنا الفراء قال: قال} ...َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ{. ركوا الصالةإن أبصرهم الناس صلّوا، وإن مل يرهم أحد ت

  .القصعة، والقدر، والفأس: املعروف كله حىت ذكر": املاعون: "وحدثىن ِحبَّان بإِسناده قال
وحدثىن قيس ابن الربيع عن السُّدى عن عبد : حدثنا الفراء قال: قال] حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[
  .الزكاة": املاعون: "ري عن على قالخ
وحدثىن قيس بن الربيع عن خصيِف عن جماهد عن : حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[

  هو املاء،: املاعون: ومسعت بعض العرب يقول: على رمحه اهللا مبثله قال
  :وأنشدىن فيه

  *َيمجُّ َصبريهُ املاُعونَ َصًبا * 
  .السحاب: ولست أحفظ أوله الصبري: ءقال الفرا

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )الكوثر ( سورة 

  
  }إِنَّآ أَْعطَيَْناَك الْكَْوثََر { 
  

  .}...إِنَّآ أَْعطَيَْناَك الْكَْوثََر{: قوله عز وجل
  .ومنه القرآن. هو اخلري الكثري: قال ابن عباس

وحدثىن مندل بن على العنزى بإسناد رفعه إىل عائشة : الفراء قالحدثنا ] حدثنا حممد قال: حدثنا أبو العباس قال[
  .فمن أحب أن يسمع صوته فليدخل أصبعيه ىف أذنيه. هنر ىف اجلنة" الكوثر: "قال
  
  }فََصلِّ ِلرَبَِّك َواْنَحرْ { 
  

  .}...فََصلِّ ِلرَبَِّك وَاْنَحْر{: وقوله عز وجل
  .فصل لربك يوم العيد، مث احنر: يقال

وحدثىن قيس عن يزيد بن يزيد ابن جابر عن رجل عن : حدثنا الفراء قال] حدثنا حممد قال: أبو العباس قال حدثنا[



استقبل القبلة بنحرك، ومسعت } فََصلِّ ِلرَبَِّك وَاْنَحْر{: النحر أخذك مشالك بيمينك ىف الصالة، وقال: على قال فيها
  :وأنشدىن بعض بىن أسد. قبالته :منازلنا تتناحر هذا بنحر هذا أى: بعض العرب يقول

  وسيُِّد أهلِ اَألبْطَحِ املتناحرِ* أبا َحكَم ها أنت َعمُّ ُمجاِلٍد 
  .فهذا من ذلك ينحر بعضه بعضا

  
  }إِنَّ شَانِئََك ُهَو األَْبَتُر { 
  

  .}...إِنَّ شَانِئََك ُهَو اَألْبَتُر{: وقوله عز وجل
فقاهلا بعض قريش . ميوت فال يكون له ِذكر: أى] ب[/ر ـ أبتر ـ الرجل إذا مل يكن له ولد ذك: كانوا يقولون

مبغضك، وعدّوك هو األبتر الذى ال ذكر له بعمل } إِنَّ َشانِئََك{: للنىب صلى اهللا عليه وسلم، فقال اهللا تبارك وتعاىل
  .}َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك{: خري، وأما أنت فقد جعلت ذكرك مع ذكرى، فذلك قوله

  
  الواردة يف آيات  املعاين

  )الكافرون ( سورة 

  
  }الَ أَعُْبُد َما َتْعُبُدونَ { 
  

  .}...الَ أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ{: قوله عز وجل

قل البن أخيك يستلم صنما من أصنامنا فنتبعه، فأخربه : فقالوا للعباس بن عبداملطلب عم النىب صلى اهللا عليه وسلم
ـ صلى اهللا عليه ـ وهم ىف حلقة؛ فاقترأ عليهم هذه السورة فيئسوا منه وآذوه، وهذا  بذلك العباس، فأتاهم النىب 

ديىن؛ ألن اآليات بالنون : ومل يقل. اإلسالم} وَِلَى ِدينِ{الكفر، : }لَكُْم دِيُنكُْم{: قبل أن يؤمر بقتاهلم، مث قال
  .}ْسِقنيِفَُهَو يَْهِدينِ، والِّذى ُهَو ُيطِْعُمنِى وََي{: فحذفت الياء، كما قال

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )النصر ( سورة 

  
  }َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفَْواجاً * إِذَا َجآَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح { 
  
  .}...إِذَا َجآَء َنْصُر اللَِّه وَالْفَْتُح{: قوله
  .}...ِفي ِدينِ اللَِّه أَفَْواجاً َوَرأَْيَت النَّاسَ َيْدُخلُونَ{فتح مكة : يعىن



  .ورأيت األحياء يسلم احلى بأسره، وقيل ذلك إمنا يسلم الرجل بعد الرجل: يقول
  
  }فَسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك وَاْسَتْغفِْرُه إِنَُّه كَانَ تَوَّاباً { 
  

  .}...فَسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك{: وقوله عز وجلَّ
  .ُنعَيتْ إِىلَّ نفسى: ـ صلى اهللا عليه وسلم حني نزلت هذه السورة وذكروا أنه قال. فصلّ: يقول

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )املسد ( سورة 

  
  }َتبَّتْ َيَدآ أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ { 
  

  .}...َتبَّتْ َيَدآ أَبِي لََهبٍ{: قوله عز وجل

يا آل لؤى، : لب، فاجتمعت إليه، مث قاليا آل غا: ذكروا أن النىب صلى اهللا عليه وسلم قام على املروة، فقال
فهذه قصى قد أتتك فما هلم : فقال أبو هلب. فانصرف ولد غالب سوى لؤى، مث قال ذلك حىت انتهى إىل قصى

أما دعوتنا إِالَّ : إن اهللا تبارك وتعاىل قد أمرىن أن أنذر عشريتى األقربني، فقد أبلغتكم، فقال أبو هلب: عندك؟ فقال
: دعاء، والثاىن: فاألول" وقد تب: "وىف قراءة عبداهللا} تَبَّْت َيَدآ أَبِي لََهبٍ وََتبَّ{: ك، فأنزل اهللا عز وجلهلذا؟ تّباً ل

جعلك اهللا صاحلا، وقد : خسر، كما تقول للرجل، أهلكك اهللا، وقد أهلكك، أو تقول" : تب: "قال الفراء. خرب
  .جعلك

  
  }َوامَْرأَُتُه َحمَّالَةَ الْحَطَبِ { 
  
سيصلى نار : يقول: ، ترفع احلّمالةُ وتنصب، فمن رفعها فعلى جهتني}...َوامَْرأَُتُه َحمَّالَةَ الْحَطَبِ{: قوله عز وجلو

وامرأته محالة احلطب ىف : جهنم هو وامرأته محالةُ احلطب جتعله من نعتها، والرفع اآلخر وامرأُته محالةُ احلطب، تريد
وأما . ما أغىن عنه ماله وامرأته هكذا: وإن شئت رفعتها باحلمالة، كأنك قلت النار، فيكون ىف جيدها هو الرافع،

  :النصب فعلى جهتني
وامرأته احلمالة احلطب، فإذا ألقيت األلف : أن جتعل احلمالة قطعا؛ ألهنا نكرة؛ أال ترى أنك تقول] ا[/إحدامها 

  .والالم كانت نكرة، ومل يستقم أن تنعت معرفة بنكرة
أن تشتمها حبملها احلطب، فيكون نصبها على الذم، كما قال صلى اهللا عليه وسلم سّيد املرسلني : والوجه اآلخر

  .ىف غري موضع] مثله[وقد ذكرنا . مسعها الكسائى من العرب
: نكرة منصوبة، وكانت تُنم بني الناس، فذلك محلها احلطب يقول" وامرأته محالةً للحطب: "وىف قراءة عبداهللا



  .لناس، وتقود بينهم العداوةُتحرِّش بني ا
  
  }ِفي جِيِدَها حَْبلٌ مِّن مََّسٍد { 
  

  .}...َحْبلٌ مِّن مََّسٍد{ىف عنقها : }ِفى جِيِدهَا{: وقوله جل وعز
  .هو ليف املُقْل: من َمسد: السلسلة الىت ىف النار، ويقال: وهى

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )االخالص ( سورة 
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لفراء: كتاب  ل لقرآن    معاىن ا
لفراء: املؤلف  ا بن زياد  حيىي  بو زكريا   أ

  }قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد { 
  

  .}...قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: قوله عز وجل
قُلْ {: ما ربك؟ أيأكل أم يشرب؟ أم من ذَهب أم من فضة؟ فأنزل اهللا جل وعز: سألوا النىب صلى اهللا عليه وسلم

يعىن : قال أبو عبداهللا. أنه واحد، وأحد وإن كان نكرة: وهذا من صفاته. }أََحٌد{: فما هو؟ فقال: مث قالو .}ُهَو اللَُّه
. هو عماد: قال. وقد قال الكسائى قوال ال أراه شيئا. }َهذَا َبْعِلى شَْيٌخ{: ىف اللفظ، فإنه مرفوع باإلستئناف كقوله

، وال يكون العماُد مستأنفا به )أنه(مرفوعا باهللا، وجعل هو مبنزلة اهلاء ىف " أحد"فجعل . }إِنَّهُ أََنا اُهللا{: مثل قوله
  .حىت يكون قبله إن أو بعض أخواهتا، أو كان أو الظن

  
  }َولَمْ َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحٌد { 
  

  .}...كُفُواً أََحٌد{: قوله عز وجل
مل يكن لعبداهللا أحد نظري، فإذا قدمت : ا فتقوليثقل وخيفف، وإذا كان فعل النكرة بعدها أتبعها ىف كان وأخواهت

وذلك أنه إذا كان بعدها فقد أتبع االسم ىف رفعه، . مل يكن لعبداهللا نظري أحد: النظري نصبوه، ومل خيتلفوا فيه، فقالوا
) أحد(حبذف النون من " أحُد اُهللا الصمُد"والذى قرأ . فإذا تقدم فلم يكن قبله شىء يتبعه رجع إىل فعل كان فنصب

وكذلك إذا استقبلها ساكن، فرمبا حذفت وليس . النون نون اإلعراب إذا استقبلتها األلف والالم حذفت: يقول
  ".عزيٌر ابن اهللا"، و }وقالت اليهود عَُزْيُر ابُن اِهللا{: بالوجه قد قرأَتِ القراء

  :والتنوين أجود، وأنشدىن بعضهم
  ْدَعًسا ِمكَرَّاوبالقناِة ِم* لََتجِدَنِّى باألمريِ َبّرا 

  *إذا غُطَْيُف السُّلَِمىُّ فَرَّا * 
  :وأنشدىن آخر

  َتْشملِ الشَّاَم غارةٌ شعواُء* كْيَف َنومى على الفراشِ وملّا 
  عن ِخدامِ العقيلةُ العذراُء* ُتذِْهلُ الشَّيَخ عن َبنيِه وتُبدى 

  .ذراء بشىءع] عقيلة[أراد عن خدامٍ العقيلةُ العذراء، وليس قوهلم عن خدامٍ 
  

  املعاين الواردة يف آيات 

  )الفلق ( سورة 

  
  }قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ { 



  .}...قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ{: قوله عز وجل] ب[/
وكان النىب صلى اهللا عليه وسلم قد اشتكى شكواً . هو أبني من فلق الصبح، وفَرق الصبح: الصبح، يقال: الفلق

به طبٌّ ىف بئر حتت صخرة : ما علّته؟ فقال اآلخر: شديدا فكان يوما بني النائم واليقظان، فأتاه ملكان فقال أحدمها
مار بن ياسر ىف نفر إىل البئر، فاستخرج السحر، وكان وتراً فيه فيها، فانتبه النىب صلى اهللا عليه وسلم، فبعث ع

إحدى عشرة عقدة، فجعلوا كلما حلوا عقدة وجد راحة حىت حلت العقد، فكأنه أُنِشط من عقال، وأمر أن يتعوذ 
  .هباتني السورتني، ومها إحدى عشرة آية على عدد العقد، وكان الذى سحره لبيد بن أعصم

  
  }ِسقٍ إِذَا َوقََب َوِمن َشرِّ غَا{ 
  

  .}...َوِمن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقََب{: وقوله عز وجل
  .غسق وأغسق: إذا دخل ىف كل شىء وأظلم، ويقال" إذا وقب"الليل : والغاسق

  
  }َوِمن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَِد { 
  

  .}...َوِمن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَِد{: وقوله عز وجل
  .الذى سحره لبيداً: وِمْن َشرِّ حاسدٍ إِذَا َحَسَد، يعىن. سواحر ينفثن سحرهنوهن ال

  
  املعاين الواردة يف آيات 

  )الناس ( سورة 

  
  }ِمن َشرِّ الَْوسَْواسِ الَْخنَّاسِ {

  
  .}...ِمن َشرِّ الَْوْسوَاسِ الَْخنَّاسِ{: قوله عز وجل

  .جل خنسإبليس يوسوس ىف صدر اإلنسان، فإذا ذكر اهللا عز و
  
  }ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ{

  
  .}...ُيَوسْوُِس ِفي ُصدُورِ النَّاسِ ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ{: قوله عز وجلّ

جنتهم وناسهم، وقد قال بعض : يوسوس ىف صدور الناس: فالناس ها هنا قد وقعت على اجلنة وعلى النسا كقولك
أّنه {: أناس من اجلن وقد قال اهللا جل وعز: من أنتم؟ فقالوا: فقيلجاء قوم من اجلن فوقفوا، : العرب وهو حيّدث
وأَنَُّه كان رِجالٌ من اِإلْنسِ {: فجعل النفر من اجلن كما جعلهم من الناس، فقال جلّ وعز} اْسَتَمَع نَفٌَر ِمَن الْجِّن



  .فسّمى الرجال من اجلن واإلنس واهللا أعلم} َيُعوذُونَ بِرَِجالٍ من اجلّن
  
  كتاب املعاىن، وذاك من اهللا وحده ال شريك له متّ[

  ]واحلمد هللا رب العاملني، وصلّى اهللا على حممد وآله وسلم
  متت هذه النسخة املباركة حبمد اهللا وعونه وحسن توفيقه، وصلى اهللا على من ال نىب بعده حممد[

  ].العاملني آمنيوعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثرياً دائماً إىل يوم الدين واحلمد هللا رب 
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