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للخأفش القرآن معاني
تفسير     في ًا جد مهم الفاظ      كتاب من القّراء على يشكل ما

ًا        كبير ًا عدد شرح فقد الكريم، القرآن ومعاني المعاني  وتراكيب من
   . الكتاب       هذا ّد ويع الناس اكثر على فهمها يصعب التي الغامضة

الى  القرآن        اضافة معاني وكتاب عبيدة لبي القرآن مجاز كتاب
كانت      التي الولى الكتب من النوع     للفراء هذا خأوض في السباقة

بالكسائي        اتصاله بعد الخأفش ألفه وقد التفاسإير، يمتاز. من ببغداد
على        واعتمد والوضوح، والسهولة والتحّري بالدقة الكتاب اسإلوب

المعاني     اقوال توضيح في واشعارهم العرب

) ( الفاتحة سإورة آيات في الواردة المعاني
ِم*ِ الّرْحمِن الله {بسم الّرِحي
ُد ْلَحْم ِه ا ّل َلِميَن َرّب ل َعا ْل ِم *ِ الّرْحمِن ا } الّرِحي
ِم ِبْس ِِِِه { ِم}: "اسإم" [في الّرْحمِن الل ليخرج زيدت زائدة، التسمية] صلة الّرِحي
"بالله" وحذفت الكلما اصل التبّركّ, لن قصد الى القسم حكم من بذكرها
ًا الخط "بسم" من من اللف بباء عنها واسإتغناء السإتعمال لكثرة تخفيف

القادر" أو "باسإم الرحمن" او "باسإم كتبت فلو والخط اللفظ في اللصاق
اللف. تحذف القاهر" لم "باسإم
من ليست لنها تقول: "سُإْمّي" وحذفت لنك وصل، "اسإم" ألف في واللف
اللفظ.
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ّغرته: "سُإَمّي"، اذا تقول لنك (اب) اسإٌم، ُتُه فتذهب ص َأ َواْمَر الف. وقوله: {
َلَة َطِب}، َحّما ْلَح َنا ا ْث َع َب َو ُهُم وقوله: { َنْي ِمن ْث ًا} فهذا َعَشَر ا لنك موصول َنِقيب

ّية" و ّيا تقول: "ُمَر َن ُث َفَجَرْت عشر" . و " َفان ْنُه [قوله]: { َتا ِم َن ْث َة ا ًا} َعْشَر ْين َع
ّيتا موصول: لنك َن ُث َة"، تقول: " ْذ عشر ِإ َنآَ وقال: { ْل ِهُم َأْرسَإ ْي َل ْيِن ِإ َن ْث ُهَما}، ا ُبو ّذ َك َف

ُبوكِّ َكاَن وقال: {َما َأ َأ ٍءْء}، اْمَر ْو ّين" وفي في تقول لنك سَإ ّي َن ُث "اثنين": "
ِء" فتسقط ّى لما بعدها الذي الحرف لسكون زيدت اللف. وانما "آمرىء": "ُمَر

الى ليصلوا اللف هذه فأحدثوا بساكن، البتداء الى يصلوا فلم اسإتئنافه ارادوا
كل اللف. وكذلك هذه عن اسإتغنى قبله [الكلما] بشيء اتصل بها. فاذا الكلما

ْفعل" من وكان مصدر، او فعل اول في كانت الف َي مفتوحة ياؤه الفعل ذلك "
ّياكَّ نحو وصل ألف فتلك ِإ َو َنا}. لنك قوله: { ِد ْه ِعيُن} {ا َت ِدي" َنْس ْه َي تقول: "
ِئَك فالياء ْوَل ُأ ِذيَن مفتوحة. وقوله: {  ّل ْا ا َتُرو َلَة} و اْش َ َهاَماُن الّضل [قوله]: {يا
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ْبِن ًا}، ِلي ا َذاٌب َصْرح َع ُكْض41[ وقوله: { ِلَك}، ] اْر ِرْج القرآن في هذا وأشباه ِب
ّلة فيه كثيرة. والعلة سإكن لما لنه أشبهه، "اثنين" وما و "اسإم"، في كالع

اذا به الكلما الى ليصلوا اللف هذه فيه جعلوا الفعل اول في الذي الحرف
اسإتأنفوا.

فاذا مكسورات، اسإتأنفتهّن اذا الفعل في ء) اللواتي2( اللفات هذه وكل
َنا قلت اسإتأنفت ِد ْه ْبِن {ا ْا الّصَراَط}, {ا َتُرو َلَة}، ِلي}, {اْش َ كان ما ال الّضل

ُكْض اسإتأنفت، اذا أوله تضم فانك مضموما حروفه ثالث منه تقول: {اْر
ِلَك}، ِرْج ْا ِب ُكُرو ْذ ّلَه وتقول{ا ًا}. وانما ال ِثير الحرف كان اذا اللف هذه ضمت َك

ًا الثالث ًا إل الحرفين بين يروا لم لنهم مضموم ان عليهم سإاكنا, فثقل حرف
ًا يكونا أن الضم. فارادوا الى يصيروا ثم كسر في يكونوا اذا مضمومين جميع

 المعنى. يغير ل ذلك كان
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ِتن". وانما في الكلما بعض في وقالوا ْن ِتن": ِم ْن ""أنتن" فهو من هي "الُم
ِتن"، ْن ِرما". فكسرو "أكرما" فهو مثل "ُم ْك ضم التاء. وقد لكسرة الميم "ُم
ُتن" لضمة فقال التاء بعضهم ْن ِنِقد" في قالوا الميم. وقد "ُم َنِقد": "ال "ال

احد ثانيه كان فيما ال كلمهم من ليس القاف. وهذا لكسرة النون فكسروا
والغين والعين والحاء الستة: الخاء "شعير". والحروف نحو الستة الحروف
والهاء والهمزة

ِعَل" مما على كان وما ُف ًا فاسإتئنافه الزائدة اللف هذه أوله في " مضموما ايض
ّثْت ُت ْوِق ِمن نحو: {اْج َلْرِض} لن َف ًا أول ا ِعَل" ابد ُف ب] والثالث2[ مضموما، "

ًا حروفها من مضموما. ايض
َعُل على كان وما َأف َعُل" لن الوصل، من كان وإن اللف مقطوع أنا" فهو " ْف َأ "
َعل". وفي في الياء نظيرة وهي الوصل، ألف سإوى ألف فيها ْف َي عز الله كتاب "

ِني وجل ُعو ْد َتِجْب {ا ُكْم}، َأسْإ ْا و َل َن َأ ِتيَك { ِه}و آ َقاَل ِب َو ِلُك { ْلَم ِني ا ُتو ْئ ِه ا ِب
ِلْصُه َتْخ ْفِسي}. َأسْإ َن ِل

ل وكانت اسإم، أول في اللما معهن ليس اللواتي اللفات نحو من كان وما
التصال في حالها على السإتئناف في تكون مقطوعة فهي التصغير في تسقط

َذآ نحو َه ٌع}، َلُه َأخِأي قوله: { َنآَ}، وقوله ِتْس َبا َأ َيا َها وقوله، { ّن ِإ َدى { ِر}، ِلْح َب ُك ْل و ا
َلْت َقا ّتى { ُهَما} {َح َدا َذا ِإْح َء ِإ ُهُم}, لنها َجآَ َد فيها، اللف ثبتت صغرت اذا َأَح

ْيدى"، تصغير في تقول ُأَح ْيد", و و "إحدى": " ُأَح ّينا" و "أَحد": " َب ُأ َأبانا": " كذلك "
ّياِن" و َب ُأ ّيوَن". وكذلك " َب ُأ ِريَن قوله] {ِمَن في [اللف " َهاِج ْلُم ِر}و ا ْنَصا َل َوا
َنا ِرْج ُأخْأ َنا ِمن { ِر َيا َنا}، ِد ِئ َنآَ ْب َأ ْيصار"، في تقول لنك َو َن ُأ وفي "النصار": "

ْيناء" و َب ُأ ِء": " ُنون". "النبا ْي َب ُأ " 
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ْفعل" من وكان مصدر، أو فعل أول في اللفات من كان وما َي ياؤه الفعل ذلك "
التصال، في حالها على السإتئناف في مقطوعة. تكون اللف مضمومة, فتلك
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ِبَمآَ قوله نحو ِزَل { ْن ْيَك}، ُأ َل ْنَزل". فالياء لنك ِإ ُي َنآَ مضمومة. و تقول: " ّب َنا} {َر ِت آ
ِتى". وقال لنك مضمومة، الياء لن تقطع ْؤ ُي ْيِن تقول: " َد ِل َوا ْل ِبا َو ًا}و { ِإْحَسان

ِء َتآَ ِإي َو َبى} لنك ِذي { ُقْر ْل ِتي"، ا ُيؤ ُيْحِسن" [ و تقول: " َقاَل3" َو ء]. وقوله: {
ِلُك ْلَم ِني ا ُتو ْئ ِه ا ِلْصُه ِب َتْخ ْفِسي}، َأسْإ َن َقاَل و ِل َو ْوُن { َع ِني ِفْر ُتو ْئ ُكّل ا ٍءْر ِب سَإاِح

ٍءْم} فهذه ِلي َيأتي"، لنك موصولة َع التي الهمزة مفتوحة. وانما فالياء تقول: "
َقاَل في َو ِلُك قوله: { ْلَم ِني ا ُتو ْئ ِه} همزة ا من الفاء موضع في الصل من كانت ِب

الهمز لك تسقط. وسإنفسر "أتى" ل "أتيت" وفي في ثابتة انها ترى ال الفعل،
َنا} يكون شاء إن موضعه في ِت كما الله"، "آتاه "آتى" و من الله. وقوله: {آ

َأعطنا". قال على الله" ويكون "أذهبه تقول: "ذهب" و ِهْم " ِت َفآَ ًا} على { َذاب َع
َعل"و َف َلُه " َع ْف َأ  غيُره". "
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ِم قوله: {الرحمن وأما ُد} فوصلت الّرِحي ْلَحْم أوائلها في التي السإماء هذه ا
ألف أوله في اسإم كل لن اللفظ. وذلك في اللف ذهبت حتى واللما اللف
مفتوحة كانت اسإتأنفتها قبلها. واذا بكلما اتصلت اذا تذهب فاللف زائدتان ولما
ًا هما واللما اللف هذه اللما, ولن غير مع تزاد التي اللف وبين بينها لتفرق ابد

ًا ولما الفا تروما بأن زيادتهما تعرف "بل". وانما كـ"قد" و واحد حرف جميع
ب] زائدتان3[ انهما عرفت ذلك الى تصل لم فان عليهما، تدخألهما اخأريين
ُد قولك ان الترى ّلِه" وقولك: "العالمين" وقولك "الحم "الذي" "و "التي" و ل

زيادتهما، على يدل فهذا أخأريين؟ ولما الفا عليهن تدخأل أن تستطيع الله" ل
فتتركّ السإتفهاما بالف توصل أن اللف. ال ذهبت قبلهما بما اتصلتا فكلما

ّلُه قوله وهو قليل، العرب من الناس الهمزة فيها يخفف [و] ل مخففة، َءآل }
ِذَن ُكْم} وقوله َأ ّلُه َل َءآل ْيٌر { ُكوَن} وقوله َأّما خَأ ِر ْد {آلَن ُيْش َق ْيَت َو ْبُل}. َعَص َق

قلت لو انك ترى والخبر. ال السإتفهاما بين ليفرق السإتفهاما في مدت وانما
"الرجل قولك مثل صارت تمددها وكذا" فلم كذا قال تستفهم: "الرجل وأنت
 اخأبرت. وكذا" اذا كذا قال
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َفى الوصل الفات سإائر وليس َط َأْص َناِت هكذا. قال{ َب ْل َلى ا ِنيَن}، َع َب ْل وقال ا
َتَرى ْف َأ َلى { ِه َع ّل ًا ال ِذب ِه َأما َك ّنٌة}. فهذه ِب ألف لنها مقطوعة، مفتوحة اللفات ِج

حيث ذهبت، "افترى"] قد "اصطفى" [و في كانت التي الوصل وألف اسإتفهاما،
هذه قرأ من للسإتفهاما. وقال قبلها التي اللف [والفاء] بهذه الصاد اتصلت

ّنا الية ُك ُهْم { ّد ُع ُهْم} فقطع ّمَن َن َنا ْذ ّتَخ َأ ِر} { َلْشَرا َأتخذناهم" فانما الف ا "
اتصلت اذا لنها بعدها، كانت التي الوصل ألف وأذهب اسإتفهاما ألف جعلها

َأمْا قوله حملوا انهم وذلك موصول، الحرف هذا قرىء ذهبت. وقد قبلها بحرف }
َغْت ُهُم4[ َزا ْن َع ْبَصار}على ء]  َل َنا {َما قوله ا َ َل ً َنَرى ل ّنا ِرَجال ُهْم ُك ّد ُع ّمَن َن

َأمْا ِر} { َلْشَرا َغْت ا ُهُم َزا ْن ْبَصار}. َع َل ا
أخأريين، ولما الفا عليهما تدخأل أن تقدر ولما الف اوله في اسإم من كان وما
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نحو التصال، في حالها على السإتئناف في تكون مقطوعة ذلك من فاللف
ُكْم {َما قوله ُه} لنك اله ّمْن َل ْيُر ِلله" فأدخألت قلت لو َغ جاز ولما الفا عليها "ا
َألواح" و . وكذلك ذلك الف ادخأال يجوز لنه كله، "إلقاء" مقطوع إلهاما" و "
لنها عليها واللما اللف ادخأال يجوز ول "إلى" فمقطوعة أخأريين. فأما ولما

واللما اللف ان على السإم. ويدلك على واللما اللف تدخأل وانما باسإم، ليست
ول السإماء، في تزادان واللما اللف وجدت انما انك بزائدتين "إلى" ليستا في

َألّ". ومع "إلى" و مثل السإماء، غير في تزادان "إلى" الف تكون ذلك "
 مكسورة. تكون ل الزائدة اللما والف مكسورة
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ُد قوله وأما ْلَحْم ِه} فرفعه {ا ّل توقع لم ابتدأته اسإم كل ان البتداء. وذلك على ل
ًا فهو هو هو كان ان وخأبره مرفوع، فهو بعده من فعل عليه نحو مرفوع، ايض
ٌد قوله ِه} وما ّرسُإوُل {ّمَحّم ّل في ما جميع على تأتي الجملة . وهذه ذلك أشبه ال

هو والبتداء اياه، ابتداؤكّ ب] المبتدأ4[ رفع فافهمها. فانما المبتدأ من القرآن
الخبر وترفع السإم "أّن" تنصب كانت [و] كما بعضهم قول في الخبر رفع الذي

خأبره" وكل المبتدأ بعضهم: "رفع والخبر. وقال السإم البتداء رفع فكذلك
أقيس. والول حسن،
َد يقول العرب وبعض ْلَحْم ِه} فينصب {ا ّل الكلما اصل ان وذلك المصدر، على ل
ًا قوله على عنده مكان جعله كأنه بالفعل، اللفظ من بدل لله" يجعله "َحْمد

ُد" ونصبه َأْحَم ُد" حتى على " َأْحَم ُد كأنه " َأْحَم ًا" ثم قال: " اللف ادخأل َحْمد
هذه. على واللما

ِد العرب بعض قال وقد ْلَحْم ِه} فكسره، {ا ّل السإماء بمنزلة جعله أنه وذلك ل
اواخأرها تحّركّ بمتمكنة ليست التي السإماء ان وذلك بمتمكنة، ليست التي

ْيُث" جعلها نحو علتها تزول ل واحدة حركة كل على مضمومة العرب بعض "َح
ْوُث" و يقول وبعضهم حال، ْيَث" ضم "َح ْبُل" و وفتح. ونحو "َح َق ُد" جعلتا " ْع َب "

ِه وتعالى تباركّ الله حال. وقال كل على مضمومتين ّل ِل َلْمُر { ْبُل ِمن ا َوِمن َق
ُد} فهما ْع َ صرفتهما. قال اضفتهما فاذا تضيفهما، ان ال مضموتان َب ِوي {ل َت َيْس

ُكم َق ّمْن ِمن َف ْبِل ِمن َأن ْتِح َق َف ْل َتَل} و ا َقا ِذيَن َو ّل َكا ُكْم} و ِمن { ِل ْب ِذيَن َق ّل َوا ُءوا { َجآَ
ِهْم} وقال ِمن ِد ْع ْبِل {ّمن َب َهآَ} وذلك َأن َق َأ ْبَر َأن قوله ان ّن َهآَ} اسإم { َأ ْبَر ّن

ْبل} [ اليه أضاف َق ِد {ِمن ء] وقال5{ ْع َغ َأن َب َطاُن}. وذلك ّنز ْي قوله ان الّش
َأن َغ} اسإم { َنْزغ"، بمنزلة هو ّنز بمنزلة فيه عملت وما "أْن" الخفيفة لن "ال

ْعد". وهذا فأضاف اسإم، َب  كثير. القرآن في اليها" 
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ِإّن وجل عز الله قال بمتمكنة ليست التي السإماء ومن ِء { ُؤل ْيِفي} و َه َض
ُتْم ْن َأ َهآَ ِء { ْول ُهْم} مكسورة ُأ َن ّبو َد" وهو حال. فشبهوا كل على ُتِح اسإم "الحم
ُد". "يا قالوا كما بمتمكنة، ليست التي السإماء بهذه اللغة هذه في متمكن زي

َهاَماُن الله كتاب وفي ْبِن {يا ًا} هو ِلي ا ّله الدعاء لن النصب، موضع في َصْرح ك
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لفظ على فتركّ بمتمكنة ليست التي بالسإماء شبه ولكن نصب، موضع في
َلِقيتُه فيه" و بما َأمِس يقولون: "ذهب واحد، في فيكسرونه فتى"، يا أمِس "

َلِقيتُه قال اللغات. وقد بعض في موضع كل الحدث" فجّر المّس بعضهم: "
ًا يعرف. يكاد ل وذلك ولما، الف وفيه أيض

ُتُم من العرب من وسإمعنا ْي َأ َفَر َأ ُعّزى}، اللِّت يقول: { ْل اللِت ويقول: "هي َوا
الرفع موضع في فاعلم" جّر اللِت "هي و السكوت، في تاء ذاكّ" فجعلها قالت

متمكن. واما غير اسإم لنه غد" فنصب إلى الَن "من بعضهم والنصب. وقال
التي واللما اللف لن "أمِس" وأجود، مثل ب] فهذه5فاعلم" [ قوله: "اللِت

والعزى" "اللت في سإمعنا ما زائدتين. واما كانتا وان تسقطان "اللت" ل في
ًء فصارت هاء فـ"الله" لنها عليها السكت في اللغة تلك في وهي الوصل في تا
انه كسر. ال من لغة "ههياِت" في وكيِت". وكذلك كيِت المر من "كان مثل

التي الجميع تاء فيها التي التاء فتكون جماعة تكون "هيهات" ان في يجوز
مثلهما يكون "كيت" ل "اللت" و لن "اللِت"، في ذلك يجوز ول للتأنيث،
والتاء اللف جعلت فان اللف مع ال الجماعة في تزاد ل التاء لن جماعة،
واحد. حرف على السإم بقي زائدتين
من سإمع أنه به أثق من الوصل. أخأبرني ألف يقطع من العرب من ان وزعموا

ْيس ِإبني" فقطع. وقال يقول: "يا الشاهد وهو الطويل [من الخطيم بن َق
الول].

ِلثنين جاوز اذا ّنه سإّر ا ٍءْر فإ ِر *ِ بنش قمين الوشاة وتكثي
الثاني]: الشاهد وهو الطويل جميل: [من وقال

 ُجْمِل ومن مني الدهر حدثاِن *ِ على شيمًة أكرمَا ِإثنين أرى ل أل
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الثالث]. الشاهد الراجز: [وهو وقال
ًا نفُس يا افتراق إلى إثنين *ِ وكّل لق حي كّل صبر
يعرف. يكاد ل ء] وهذا6[

ِه} جر ّل ِل قوله: انجر كما باللما وقوله: {
َلِميَن {َرّب َعا ْل ِم الرحمن ا ِه}. فان قوله صفة من } لنه الّرِحي ّل قيل: "وكيف {ل
ّياكّ وقد جّرا يكون ِإ ُد قال: { ُب ْع ]}.5[ َن
َلِميَن} فانها نون فتح وأما َعا ْل [زائدة] جماعة نون كل وكذلك جماعة، نون {ا
ّد على ّير ل التي الزائدة النون مفتوحة.وهي فهي التثنية ح كان عما السإم تغ

لنك زائدة النون "مؤمنين" فهذه "صالحين" و "مسلمين" و نون عليه: نحو
ذهبت "مؤمن" قد وكذلك ب]،6[ النون "صالح" فتذهب تقول: "مسلم" و

على زدت [انك] انما ترى "بنون". أل وكذلك المفتوحة، وهي الخأرة، النون
في يتغير لم كما لفظه، يتغير لم حاله على ونونا, وهو ونونا, وياء "مؤمن" واوا

ّ "مؤمنان" و قلت حين التثنية ونونا ياء أو ونونا، ألفا زدت انك "مؤمنين". ال
نون أن الثنين. وذلك نون وبين بينهما ليفرق مفتوحة هذه صارت للتثنية. وانما

َقاَل مكسورة الثنين ِذيَن ِمَن َرُجلَِن أبدا. قال: { ّل ُفوَن ا َعَم َيَخا ْن ّلُه} وقال َأ ال
َنآَ ْل َأْرسَإ ِهُم { ْي َل ْيِن ِإ َن ْث ُهَما} والنون ا ُبو ّذ َك مكسورة. َف
وجرهما "المتقيَن", فنصبهما "العالميَن" و نحو والجّر للنصب الياء وجعلت
الجميع ياء قبل ما كسر ولكن سإواء، "الثنيِن" وجرهما نصب جعلت كما سإواء،
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ليكون بالواو الرفع وجعل والجميع، الثنين بين ما ليفرق الثنين ياء قبل ما وفتح
باللف. الثنين رفع وجعل للرفع، علمة
قولك: "بنوكّ" نحو الثنين، نون تسقط كما الضافة في تسقط النون وهذه

"الدهاقين" و "الشياطين" و كنون النون هذه مسلميك" فليست "ورأيت
[ الصل من "المساكين" نونها "الدهاقين" و "الشياطين" و "المساكين". لن

ْيقين" و "ُشييطين" و تقول: [شيطان] و انك ترى  ء] أل7 َه ُد ِدهقان" " "
ْيكين" فل "ِمْسكين" و  النون. تسقط "ُمَس
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زائدة، لنها النون تقول: "الذي" فتسقط لنك مفتوحة، "الذيَن" فنونها فأما
"الذي". أل مثل بمتمكن ليس اسإم هذا رفعها: "اللذون" لن في تقول ولنك
واحدة. حال "الذي" على أن ترى

في له وكذا". جعلوا كذا يقولون اللذون يقولون: "هم العرب من ناسإا اّن ال
في وياء الرفع، في واو علمة، من له بد ل الجمع لن للرفع، علمة الجمع

ل "الذي" لنه في كانت التي الساكنة الياء سإاكنة. فأذهبت وهي والجّر النصب
ولنهما للنصب، التي الياء ادخألت "الذي" اذا ياء كذهاب سإاكنان، يجتمع

او مفتوح حرف الذين" مثل "هم قال من قول في للعراب. والياء علمتان
او المفتوح انه على يدلك اعراب. ولكن فيه وليس السإم عليه بني مكسور

علمة لنها والجّر للنصب التي الياء والجر والنصب الرفع في المكسور
للعراب.

ّبهوا "الشياطون" لنهم العرب من ناس قال وقد في كانت التي الياء هذه ش
ٍءْع في وكانت نون، بعدها كانت "شياطين" اذا العراب بياء كسرة، وقبلها جمي

ضّب "هذاُجحُر يشبه الواو. وهذا ادخألوا الرفع الى صاروا الجمع. فلما في التي
ٍءْب" [ ِر ب] فافهم.7خَأ
ِلِك ِما { َما ْو ّديِن َي } ال

ِلِك وأما ِما قوله: {َما ْو ّديِن} فانه َي ِه" عز صفة من لنه يجّر ال ّل وجل. "ال
والجّر, النصب فيه جائز, يجوز وذلك الدعاء على {مالَك} نصب قوما قرأها وقد

ْلك}] ال قوما [وقرأها ْلك" اسإم أن {َم قولك: نحو فعل من بمشتق ليس "الَم
ْلك َلك كما الفاعل "المالك" فهو وُملوكّ" وأما "َم ِلٌك" مثل فهو تقول: "َم ما
قاهر". فهو "قهر

ّياكَّ ِإ ُد { ُب ْع ّياكَّ َن ِإ ِعيُن َو َت } َنْس
ّياكَّ ِإ ُد} فلنه { ُب ْع ُد قال اذا َن ِلِك "الحم ِما ِلما ُه يقول ان ينبغي الدين" فانه يو ّيا "إ

صلى النبي خأاطب وتعالى تباركّ الله ان الوحي. وذلك على هذا نعبد" فانما
ُد يا فقال: "قل وسإلم عليه الله ُد محمد": "الحم ِما لمالِك لله" وقل: "الحم يو

ّياكَّ يا الدين" وقل ِإ ُد محمد: { ُب ْع ّياكَّ َن ِإ ِعيُن}. َو َت  َنْس
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ّياكَّ قوله وأما ُد} ولم {إ ُب ْع لم نصب. واذا موضع هذا نعبد" [ف] لن "أنت يقل َن
الذي الضمار من ذلك أشبه وما الهاء أو الكاف على النصب موضع في يقدر
ّياكّ" أو جعل للنصب يكون ِأ ُه" أو " ّيا نصب. موضع في يكون مما ذلك نحو "إ

ّنآَ ِإ َو ْو قال: { ُكْم َأ ّيا َلى ِإ َع ًدى} لن َل ًا َأو تقول: "إني نصب، موضع هذا ُه زيد
ُعوَن َمْن {َضّل منطلق". و ْد ّ َت ُه}. هذا ِإل ّيا نصب. كقولك: "ذهب موضع في ِإ

ّ القوما ّياكَّ} [في صارت زيدا". [و] انما ال ِإ ّياكَّ { ِإ ُد}]في { ُب ْع نصب موضع َن
ُد} وكذلك اجل من ُب ْع َن } :

ّياكَّ ِإ ًا. واذا { ِعيُن} أيض َت "أنتما" و "أنت" و فيه جعلت رفع موضع كان َنْس
. ذلك "هي" واشباه "هو" و و "أنتم"،

) ( الفاتحة سإورة آيات في الواردة المعاني
َنا ِد ْه َتِقيَم الّصَراَط {ا ْلُمْس } ا

َنا قوله واما ِد ْه ِراَط {ا َتِقيَم الّص ْلُمْس ْفنا". واهل ا َعّر ِز } فيقول: " يقولون: الحجا
ُته َعّرفته، "هدي َق" أي:  ُته وكذلك الطري ّلحق لغتهم. وغيرهم البيَت" في "هدي ُي

"الى". به
ِذيَن { ِصَراَط ّل َعْمَت ا ْن ِهْم َأ ْي َل ِر َع ْي ْغُضوِب َغ ْلَم ِهم ا ْي َل َ َع ّليَن َول } الّضآَ
ِذيَن {ِصَراَط ّل َعْمَت ا ْن ِهْم} نصب َأ ْي َل َعْمَت} مقطوع البدل. و على َع ْن َأ اللف {

ِعم" فالياء تقول لنك ُين فافهم. وقوله: مضمومة "
ِر ْي َغ ْغُضوِب { ْلَم ِهم} هؤلء ا ْي َل ِذيَن صفة َع ّل َعْمَت {ا ْن ِهْم} لن َأ ْي َل "الصراَط" َع

ْيٌر" و بدل. و أو "غيَر" صفة عليهم للضافة. وأجريت جّر فهم اليهم، مضاف َغ "
ْثٌل" قد َلمّر قولك: " إني نحو واللما، باللف التي المعرفة صفة من تكونان "ِم

ِركَّ بالرجِل ِلَك وبالرجِل غي صفة تكونان "مثٌل" انما "غيٌر" و و يشتمني"، فما مث
فيه لما صفة فأجريتا الموضع هذا في اليهما احتيج ء] قد8[ ولكنهما للنكرة،

"الذين" ل "الذي" و لن الصفة، من "غير" أجود في والبدل واللما، اللف
أشبهه. "الرجل" وما من المخصوص بالسإم أشبه وهما واللما، اللف تفارقهما

)1/11(

ّ والصاد، السين لغتان، "الصراط" فيه و ذلك على كتابها لن الصاد نختار انا ال
َء فيها "هم العرب قال القرآن. وقد جميع في لم كأنهم الغفيَر" فنصبوا، الَجّما

"غيَركّ" "مثلك" و أجروا كما اضهروهما قد كانوا وان واللما، اللف يدخألوا
وصفا هذا يكون اللفظ. وانما في يكونا لم وان واللما اللف فيه ما كمجرى
ّني اذا انك ترى النكرة. ال معنى في تجيء التي للمعرفة بالرجِل َلمّر قلت: "إ

ٍءْل تريد ِمثلك" انما ِلك". لنك "برج ّد ل مث له حددت اذا يجوز ول بعينه رجل له تح
ٍءْد "مررت يجوز ل أنه ترى الصفة. أل على يكون ول بدل تجعله ان ال ، ذلك بزي

ِلك" ال ّني ذلك البدل. ومثل على مث البصرة" ولو اهل من بالرجِل َلُمّر : "إ
ّني ٍءْد َلُمُر قلت: "إ ّ يجز البصرة" لم أهل من بزي حال. موضع في تجعله ان ال

ِر فكذلك ْي َغ ْغُضوِب { ْلَم ِهم ا ْي َل }. َع
ِر قوما قرأ وقد ْي َغ ْغُضوِب { ْلَم ِهم} جعلوه ا ْي َل من ب] الخارج8[ السإتثناء على َع
ليس شيئا اسإتثنى اذا انه وذلك الله، شاء ان سإنذكره تفسير الكلما. ولذلك اول
ٌد فيها "ما [و] *ِ يقول ينصب فانه الحجاز أهل لغة في الكلما أول من ّ أح إل

ًا"، ِر يجّر الول" فيرفع. فذا من هو ما بمنزلة يقول: "هذا وغيرهم حمار ْي َغ }
ْغُضوِب} في ْلَم نكرة لنها الحال على "غيَر" نصبا جعلت شئت لغته. وان ا
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الصفة على هو بـ"الرجل". وليس "الذي لتشبيه جّر وانما معرفة، والول
ٍءْة نحو البدل على ولكن بحسن َي َناِص ِة}{ َي ّناِص ِبال ٍءْة}. { َب ِذ َكا

يقول: من العرب ومن
ّياكّ" بالهاء ِه ّياكّ" هاء من اللف ويجعل " ّياكّ فيقول "إ ِه تقول: نعبد" كما "

ِه" و ِه" وكما "إي ِهي َهَرقت" و " ْقُت". تقول: " َأَر "
َق" و يؤنثون "الصراَط" كما يؤنثون الحجاز وأهل َق" و "الطري "السبيل" "الُزقا

َق" و و َء". وبنو "السو ّ َكل ّكرون تميم "ال ُهدى". يؤنثون أسإد كله. وبنو هذا يذ  "ال
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) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
} { الم

يكون وانما بمدرج، ليس الكلما لن اسإكنت الحروف هذه {الم} فان قوله أما
حروف ء] في9[ تقول العرب ان وذلك العطف بحرف عطف لو مدرجا

ْء فيقولون: "ألْف العطف حروف يدخألوا لم اذا بالوقف كلها المعجم ْء با ْء" تا ثا
ٌء ويقولون: "ألٌف ٌء وبا ٌء". وكذلك وتا حروف يدخألوا لم ما عندهم العدد وثا

ْد العطف َثْه". وبذلك اثناْن [فـ] يقولون: "واح قطع بمدرج ليس انه على ثل
من هذا ولكن لذهبت قبلها بالذي وصلها كان الوصل. فلو من "اثنين" وهي ألف

ذلك حياله.. ومثل على مفصول شيء منها واحد كل والحروف والعدد العدد،
{كهيعص} و{طسم} و{يس} و{طه} و{حم} {المص} و{الر} و{المر} و

في كثير {يس} و{طه} و{حم} وهو نصبوا قد قوما ان و{ق} و{ص}. ال
"قابيل" "هابيل" و العجمية كالسإماء اسإماء جعلوها انهم وذلك العرب، كلما
حم قال: "اذكر كأنه يصرفوها ولم نصب موضع في جعلوها يكونوا ان فاما

آخأرها فحّركوا متمكنة [هي] غير التي كالسإماء، جعلوها ويس". او وطس
ِد الناس بعض وكقول "أيَن"، كفتح واحدة حركة ْلَحْم ِه}. وقرأ {ا ّل بعضهم ل

َق} بالفتح حركة فألزموها بمتمكنة ليست أسإماء وجعلوها {َص} و{َن} و{
َء وجعلوها واحدة ل من العرب مؤنثة. ومن أسإماء فصارت للسورة*ِ، أسإما

ْند" و ب] نحو9[ سإاكنا وسإطه كان اذا المؤنث يصرف ِه َدعد"*ِ*ِ. "ُجْمل" و " "
الرابع]. الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من قال

ٍءْد بيت َلهوى وإني ْن ٍءْت *ِ على وأهلها ِه ِد على ذكرن قد هنوا ْن ِه
َو اللغة هذه في يجوز وهو سإمي واذا مذكر والحرف بالحرف، سإماها يكون أ

ولم للسورة اسإما أشبهها {ص} وما [ف] جعل ينصرف، لم بالمذكر المؤنث
 نصب. موضع في وجعله يصرف،
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ِد بعضهم وقال ِما" تقول أمركما "صاديت" ثم من والقرآِن" فجعلها "صا "را
ِد كأنه ّق قال: "صا ُقْرآِن} فأقسم، قال ثم بعملك" اي: تعمده، الح ْل َوا قال ثم {
َبِل ِذيَن { ّل ْا ا َفُرو ٍءْة ِفي َك ٍءْق}. فعلى ِعّز َقا زعموا أنهم القسم. وذلك وقع هذا َوِش

عليها. القسم صار "إّن" فلذلك هي انما "بل" هاهنا أن
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هي بعضهم: "انما فقال السور، فواتح في التي الحروف في الناس اخأتلف وقد
معنى"؟. له ليس القرآن من شيء يكون "هل قيل بها" فان يستفتح حروف

أخأذ قد وأنه انقضت، قد قبلها التي السورة أن ليعلم بها ابتدأ أنه هذه معنى فان
العرب، كلما في موجود وذلك بينهما، ما لنقطاع علمة هذا أخأرى. فجعل في

الخامس]: الشاهد وهو الرجز [من فيقول الشعر منهم الرجل ينشد
ٍءْة ّهالها من النُس ما *ِ بْل. وبلد *ِ ُأ

السادس]: الشاهد وهو الرجز [من يقول ء] أو10[
ًا هاَج *ِ بْل. ما ًا أحزان *ِ شجا قد وشجو

آخأر. ويستأنف كلما بها يقطع ولكن وزنه، في تعد ول البيت من فـ"بل" ليست
أوتى وقد معناه، يعرف لشيء هجاء كانت وصلت اذا حروف قوما: "انها وقال
"ن" هذا "حم" و يقول: "ألر" و كان بعضهم ان . وذلك ذلك علم الناس بعض

هذا. فنحو منها بقي وما وعّز، "الرحمن" جل اسإم هو
حرفا منها اسإم كل من فاظهر صادق عالم هاد {كهيعص} كاف قوله ان وقالوا

معنى. لنه وله ال يكون ل الول الوجه ان على يدل عليها. فهذا به ليستدل
لن لك، ذكرت ما غير شيئا الحروف هذه من ينصبوا الحروف. ولم معنى يريد

هي وانما السإماء، من شيء مثل {طسم} و{كهيعص} ليست {الم} و
مقطعة. حروف

ّلُه وقال َ {الم} {ال ّ اله ل َو ِإل فلم سإاكن حرف لقيها لنها مفتوحة } فالميم ُه
[و] فيها يلزما ل هذا فان بالجر"؟ حركت قيل: "فهل بد. فان حركتها من يكن
ولو بها، الكلما الى وصلوا فقد كانت حركة بأي حركوها فاذا الحركة، أرادوا انما

 لغة. ال أعلمها ول لجاز كسرت كانت
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ب] ليفصلوا10[ الساكن لقيها اذا للهجاء التي الحروف بعضهم: "فتحوا وقال
الساكنين. ويقولون: لجتماع الرجل" ففتحوا غيرها. وقالوا: "ِمَن وبين بينها
انهم ال الرجل" فرق، "من وبين هذين بين الرجل" وليس "بِل الرجل" و "هِل

ِذ وكسروا كسرتان، تجتمع الرجل" لئل "ِمَن فتحوا قد ِإ ِلُموَن}. وقد { ّظا ال
ْذ"، من كلمهم في اسإتعمال اكثر "ِمْن لن كسرتان اجتمعت الفتح فادخألوها "إ

ليس لنه بعض، من بعضها منفصل "ألم" حروف قلت شئت عليهم. وان ليخف
ًا وهي عطف، حرف فيها {الم تقول ان فيه فالصل بعدها، مما منفصلة ايض

إثنان" "واحد، قلت كما منه منفصل قبله ما كان { الله} اذا ألف ألله} فتقطع
ِم} فبينوا {ن القراء قرأ فقطعت. وكما َل َق ْل كانت منفصلة. ولو لنها النون َوا

" خأذه تقول انك ترى الستة. ال الحروف أحد يلقاها ان ال تبين لم منفصلة غير
"زيد". فلما في تبين "عمرو" ول في النون عمرو" فتبين من "خأذه زيد" و من

اللف بفتحة الميم تحركّ أن جاز مفتوح مقطوع حرف وبعدها سإاكنة ميم كانت
(نون) قوما جعل تقطع. وقد ابوكّ" فل "مَن قال من لغة في اللف وتحذف
ِم} فاثبتوا {نوَن فقالوا المدرج بمنزلة {يس يبينوها. وقالوا ولم النون والقل

ُقْرآِن} فلم ْل ًا. وليست يبينوا َوا {كهيعص} قول بمنزلة هنا ها النون *ِ هذه ايض
ْلَك} و{حم و{طس قراءة في القراءة في تبين ل النونات عسق} [فـ] هذه ِت

اللسان. طرف مخرج من والنون الصاد لن الصاد، من قريبة النون لن أحد،
ْلَك} وفي {طس في والسين التاء وكذلك النون تبين لم فلذلك عسق}، {حم ِت
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النون لن الواو من النون {يس} و{نون} لبعد في النون منها. وتبينت قربن اذ
بالشفتين. والواو اللسان بطرف
ِلَك َذ َتاُب {  ِك ْل َ ا ْيَب ل ِه َر ًدى ِفي ّتِقيَن ُه ْلُم  } ّل
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َ قال ْيَب {ل ِه َر ًدى ِفي ّتِقيَن} وقال ُه ْلُم َفل ّل ْثَم { ِه} فنصبهما ِإ ْي َل تنوين. بغير َع
مفتوح فهو السإم جنب "ل" الى بـ"ل" وجعلت نفيته منكور اسإم كل ان وذلك
(فيه) "ما" بالفعل. و "إْن" و شبهت كما بالفعل، "ل" مشبهة لن تنوين، بغير
بمنزلة المنصوب وصار الفاعل، بمنزلة وهو رفع، وخأبرها خأبرها موضع في

"ل" و جعلته لنك منه التنوين حذفت الفعل. وانما (ل) بمنزلة و به، المفعول
َ شيئين وكل واحدا، اسإما ِعل السإم، لجميع فيه التي يصرفا. والفتحة لم اسإما ُج
فيه عملت نصب موضع "ل" في بعد الذي متمكن. والسإم غير وجعل عليها بني

"ل".
َ قوله واما ْوٌف {ل ِهْم خَأ ْي َل َ َع ُنوَن} فالوجه ُهْم َول المعطوف لن الرفع فيه َيْحَز
نصبا قوما قرأها عليه. وقد الخأر لتعطف ب] ورفعته11[ رفعا ال يكون ل عليه

البتداء. [رفعا] على الخأر وجعلوا
َ وقوله َفل َفَث { َ َر َق َول َ ُفُسو َداَل َول ْلَحّج} فالوجه ِفي ِج نفي هذا لن النصب ا
َ قوما قال نكرة. وقد كله ولنه َفل َفٌث { َ َر ٌق َول َ ُفُسو َداٌل َول ْلَحّج} ِفي ِج ا

ًا كله المنصوب هذا يكون قد انه وذلك كله، فرفعوه كلما بعض في مرفوع
السابع]: الشاهد وهو البسيط الشاعر: : [من العرب. قال

ُتِك وما َجَمل ول هذا في لَي ناقٌة *ِ ل معلنًة قلِت حتى صرم
ٌق" فقد أو رفٌث فيه "هل لقوله جواب وهذا وجعل بالبتداء السإماء رفع فسو

ًا، لها ًا. واذا جوابه يكون فلذلك خأبر َء" فانما "ل قال رفع من "هل جواب هو شي
ٍءْء"، ٍءْء"*ِ قد ِمن "هل لن شى والموضع الخبر وأضمر "ِمن" بالجر فيه اعمل شي
ِبك مثل مرفوع، ُبك هو تشتَمني" [فـ] انما َأْن "بحس تشتمني". َأْن "حس

 عملت. قد والباء مرفوع فالموضع
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َ قوما قال وقد َفل َفٌث { َ َر ٌق َول َ ُفُسو َداَل َول ْلَحّج} فرفعوا ِفي ِج ما على الول ا
ول رفٌث فيه يكونن "فل قال كانه النهي، على او الرفع، من هذا في يجوز

ٌق" كما ُعَك فسو للرجل تقول وكما فترفعها، العرب الّي" تقولها تقول: "سإم
ُبك" و [من الشاعر النفي. وقال [نصبا] على الجدال "كفاكّ". وجعل *ِ*ِ: "حس

الثامن]. الشاهد وهو الكامل
ُكم ء] ذاكم12[ ّد ِره الّصغار َوَج َأُب ول ذاكَّ كان إْن لي ُأمّا *ِ ل بأسإ

الخأر. ونصب أحدهما فرفع
َ قوله واما َها {ل ْوٌل} فرفع ِفي وقد فصلت، إذا تعمل أْن "ل" [ل] تقوى لن َغ

"ل". تعمل ولم البتداء على بـ"فيها" فرفع فصلتها
ِه وقوله ِفي ًدى { ّتِقيَن} [فـ"فيه"] و ُه ْلُم في ذلك وأشباه "إليه"، "عليه" و ّل
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سإاكنة، ياء للمذكر التي الهاء هذه قبل كان اذا العرب ان كثير. وذلك القرآن
بين وقع خأفي حرف الهاء لن الواو، او الهاء بعد من تجيء التي الياء حذفوا

قبلها كان اذا الواو إلحاق لغته من كان . فمن ذلك فثقل متشابهين حرفين
ومن الساكنة الياء قبلها كان اذا مضمومة الهاء تركّ الياء، قبلها يكن ولم كسرة

الهاء تركّ الياء، قبلها يكن ولم كسرة قبلها كان اذا الواو إلحاق لغته من كان
الهاء تركّ الياء إلحاق لغته من كان ومن الساكنة الياء قبلها كان اذا مضمومة
او سإاكنة الف الهاء قبل كان اذا الساكنة. وكذلك الياء قبلها كان اذا مكسورة

نحو مضمومة ال تكون ل الهاء ولكن الهاء، بعد تكون التي الواو يحذف فانه واو
َقى ْل َأ َف ُه} وقوله ُموسَإى { ُه} وقوله َعَصا ُبو ّذ َك َف ُه} وأشباه { َنا ْي َأنَج َف في هذا {
 كثير. القرآن
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ْيناهو} فيقول الصل من ذلك لن يتم من العرب ومن ُبوهو} {فأنَج ّذ {فك
ُهو ريَب {ل عصاهو}و موسإى {وألقى ًى في أهل قراءة للمتقين} وهي ُهد

ّني قوما قال ب] وقد12المدينة. [ ِإ ُكْم { ْنُه َل ِذيٌر ّم ِبيٌن} فألقوا َن وشبهوا الواو ّم
ّيد ليس واللف. وهذا والواو بالياء الساكن نذير} {منهو وأجوده العربية، في بج

ُق ْلَح شيئا. الهاء على تزد لم عليه سإكت اذا هذا تكتب. وكل ل كانت وان الواو ُت
يكسر مكسور. وانما حرف او سإاكنة، ياء قبلها تكون ان ال الهاء هذه تكسر ول
ُثّم قال ايضا الياء وبعد الكسر بعد يضمون فانهم الحجاز أهل تميم. فأما بنو }

ُتُم ْذ ّتَخ ِعْجَل ا ْل ِه ِمن ا ِد ْع ُتْم َب ْن َأ ِلُموَن}. واهل َو ُهو} [يقولون] {من الحجاز َظا ِد بع
موضع. كل في الواو فيثبتون

ًا, وذلك النحو هذا في والياء الواو يحذف من العرب ومن يقول: قبيح قليل ايض
ِه "مررت ِبُه قبُل" و ِب ياء، ول واوا يلحقون ول ويضمون، قبُل" يكسرون "

ُتُه ويقولون العرب من ذلك بعض سإمعنا واوا. وقد يلحقون قبُل" فل "رأي
الفصحاء.

ِفيْه القراء بعض قرأ قد َدى} فادغم { ُهدى} لنهما هاء *ِ في الولى الهاء ُه }
مثلن. وهما التقتا

ُهدى". ومنهم يؤنث من العرب من ان وزعموا الضمار هاء يسكن من "ال
التاسإع]: الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من قال للمذكر
ْلُت ِظ ُله العتيق البيت لدى َف ِرقاِن َلْه مشتاقاِن ء] وِمطواي13*ِ [ ُأخأي أ
كثير. زعموا، السراة، اسإد لغة في وهذه

ِذيَن ّل ُنوَن { ا ْؤِم ْيِب ُي َغ ْل ُيِقيُموَن ِبا َة َو ُهْم َومّما الّصل َنا ْق ُقوَن َرَز ْنِف  } ُي
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َوِمّما قوله ُهْم { َنا ْق ُقوَن} ففيها َرَز ْنِف وصل، اذا بالوقف يقولها من منهم لغتان، ُي
ّ والكلما القرآن من موضع كل في هو الواو. وكذلك فيها يلحق من ومنهم ان إل
نحو مكسور حرف او سإاكنة ياء كانت فان سإاكنة، ياء او مكسورا قبلها ما يكون

ِهم" و ْي ِهْم" و "عل ِب ِهْم" فمن "ِمن " ِد ِهِمي" فيلحق من العرب بع يقول: "علي
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ُهُمو" فيلحق من ومنهم والهاء، الميم ويكسر الياء ْي الميم ويضم الواو يقول: "عل
ِهم" و من ومنهم والهاء، ُهم"، يقول: "علي ويكسرونها، الهاء فيرفعون "علي

ِهُمو" فيكسرون من ومنهم الميم، ويقفون الميم ويضمون الهاء يقول: "علي
ُهِمي" فيضمون من ومنهم الواو، ويلحقون الميم ويكسرون الهاء يقول: "علي
الياء. ويلحقون

قبله ما بمنزلة هو مكسور قبله والذي سإاكن فآَخأره عليه وقفت اذا هذا وكل
ُكْم] في] "عليكم" و يجعل من كثير. ومنهم القرآن في ياء. وهذا "بكم" اذا ["

ُهْم" وذلك بمنزلة مكسور حرف او سإاكنة ياء قبلها كانت يعرف، يكاد ل قبيح "
ِكمي" و يقولون بعضهم من سإمعناها وائل بن لبكر لغة وهي ِكمي" "علي ِب "

وهو الطويل وائل: [من بن بكر من سإمعته قال ب] الخأفش13[ وأنشد
العاشر]: الشاهد

ٍءْة ُجّل على مولهْم قاَل وإْن ِر *ِ من حاج ّدوا الم ِكم َفْضَل ُر ّدوا أحلِم َر
كان واو, فان بعدها كان ان بالضم الميم حركت سإاكن حرف لقيه اذا هذا وكل

بالكسر. الميم وحركت الياء حذفت ياء كان وان الواو، حذفت واو بعدها
اليوما". "رأيته اليوما" و به "مررت نحو من المذكر للواحد التي الهاء وكذلك

يكاد ل وذا الشعر في واوا ول ياء يلحق ول الميم يحركّ العرب بعض ان وزعموا
عشر]: الحادي الشاهد وهو الرجز الشاعر: [من يعرف. وقال

ِه ت ْعبتي لول الل ِهم *ِ وشعبتي الكرما من ُش ٍءْل من في َعّم خأا و
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو ٌء َك َوآ ِهْم سَإ ْي َل ُهْم َع َت َذْر َأن ُهْم َلْم َأمْا َأ ِذْر ْن َ ُت ُنوَن ل ْؤِم  } ُي
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ٌء قوله فأما َوآ ِهْم {سَإ ْي َل ُهْم َع َت َذْر َأن ُهْم َلْم َأمْا َأ ِذْر ْن َ ُت ُنوَن} فانما ل ْؤِم حرف دخأله ُي
ْد في قال اذا لنه السواء، لذكره باسإتفهاما وليس السإتفهاما َأزي السإتفهاما: "

منهما واحد وليس عليه، مستويان فهما عندكّ ايهما يسأل َعْمرو" وهو أما عندكّ
ُهْم} أشبه قوله في التسوية جاءت الخأر. فلما من بالسإتفهاما أحق َت َذْر َأن َأ }
ٌء التسوية. ومثلها في أشبهه اذ السإتفهاما، بذلك َوآ ِهْم {سَإ ْي َل َفْرَت َع ْغ َت ُهْم َأسْإ َأمْا َل

ِفْر َلْم ْغ َت ُهْم} [ َتْس َفْرَت} ليست ء] ولكن14َل ْغ َت َأسْإ التي اللف بممدودة, لن {
ِغفُر" فالياء من لنها وصل ألف فيها َيست َفر" " ْغ َت ْفعل" واما من مفتوحة "اسْإ َي "

ْنذرتهم) ففيها َأ َأ َذرت} وهي الف الفان ( ْن َأ ِذُر" فالياء يقول لنه مقطوعة { ْن ُي "
منهما الخأرة وخأففت مددت فلذلك السإتفهاما الف معها جعلت ثم مضمومة

َ همزتان. وقال يلتقي ل لنه َأفل َأمْا { ْبِصُروَن} { َنآَ ُت ْيٌر َأ ِذي ّمْن خَأ ّل َو هذاا ُه
ِهيٌن}. وقال َ قوله على انه بعضهم َم َأفل ْبِصُروَن} وجعل { َأمْا قوله ُت َنآَ { ْيٌر َأ خَأ

ِذي ّمْن ّل َو هذاا ِهيٌن} بدل ُه ْبِصُروَن}. لن من َم ُت ان منهم بصرا عنده ذلك {
"انها قوما قال "أيهما". وقد معنى في تكون "أما" التي وهذه هكذا عندهم يكون

من سإمعنا ما الكلما. واما جميع "أما" في يزيدون اليمن أهل ان يمانية" وذلك
اْمَرُجَل" و "رأيت يقولون الزائدتين، واللما اللف "أما" مكان فيجعلون اليمن
َأمْا تكون ان يشبه "الرجل". ول امرجل" يريدون "قاما َنآَ { ْيٌر} على َأ أهل لغة خَأ

ًا سإمع انه زيد ابو زعم اليمن. وقد ينشدهم: فصيحا اعرابي
عشر]: الثاني الشاهد وهو الرجز [من

ِيي كان َأمْا َدهُر يا َقصا َمْش ْد *ِ بْل َر ّقصا مشيتي تكوُن ق َتَر
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ب] ل14[ زائدة. وهذا هنا فـ"أما" ها رقصا مشيي كان ما فقال: "معناه فسأله
 عشر]: الثالث الشاهد وهو الطويل عبدة: [من بن علقمة يعرف. وقال
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ُه ما َأمْا القلب وما ّيًة ذكُر ِع َب ُيَخّط َر َء من َلها *ِ  ِليُب َثْرَمدا َق
ُه "ما يريد معناه الفقهاء: "ان بعض وقال "القلب"، من بدل " يجعله ربيعًة ذكُر
َ فرعون قال انه َأفل ْبِصُروَن} أما { الطويل الشاعر: [من بصراء". وقال انتم ُت

عشر]: الرابع الشاهد وهو
ِء ظبيَة َفيا ٍءْل بين الوعسا ّنقا *ِ وبيَن ُجلِج َأنِت ال ِم ُأمّا َأمْا َأ ِل سإا

َأنت َأ ِلم" فأضمَر أمّا َأمْا َأحسن يريد: " َأْحَسن". يريد: "أليَس سإا ًا َأنا " من خأير
تميل كأنك الكلما من منقطعة فيه تكون آخأر موضع َمهين". ولها هو الذي هذا
َ قال أوله الى ْيَب {ل َأمْا ّرّب ِمن َر َلِميَن} { َعا ْل ُلوَن ا ُقو ُه}. وهذا َي َتَرا ْف يكن لم ا
ّنها قول اسإتفهاما, وهذا قبله َأمْا يقولون ِلبل" ثم العرب: "إ ٌء" *ِ " شا

ّدثُت َأمْا وكذا كذا كان [وقولهم]*ِ*ِ "لقد الشاعر: [من قول ومثل نفسي"، َح
عشر]: الخامس الشاهد وهو الكامل
ْتَك َب َذ ُنَك َك ٍءْط رأيَت َأمْا َعي َلَس بواسِإ َغ ِما *ِ  َظل  خأيال الّرباِب ِمَن ال
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َأمْا قوله وليس ُلوَن { ُقو ُه} لنه َي َتَرا ْف ّبح هذا قال ولكنه شك، ا كما صنيعهم ليق
َبْل قال توبّخه. ثم انما تستفهم وكذا" ليس كذا الفاعَل تقول: "ألسَت َو { ُه

ّق ْلَح ّبَك}. ومثل ِمن ا ّكْر كثير, قال القرآن في هذا ّر َذ َف ِة15[ َأنَت َفَمآَ { ْعَم ِن ِب ء] 
ّبَك ٍءْن َر ِه َكا َ ِب ٍءْن} ثم َول ُنو َأمْا قال َمْج ُلوَن { ُقو ّبُص َشاِعٌر َي َتَر َأمْا ّن ِه} [و] *ِ*ِ { ِب

ُهْم َد ِئُن ِعن ّبَك} كل خَأَزآ َأمْا" غير السإتئناف. وليس اسإتفهاما على هذا َر هذين لـ"
عليه الله صلى النبي يعني عليه قالوا ما ذكر ثم ينبه، أن اراد لنه الموضعين

ْيُر للرجل قولك نحو عليه، قالوا ما ليقبح وسإلم ْلَخ َليَك َأَحّب "أ وأنت الَشّر"؟ َأمْا إ
َ قوله صنع. وأما ما عنده تقبح أن أردت "الخير" ولكن يقول انه تعلم َول ْع { ِط ُت
ُهْم ْن ًا ِم ِثم ْو آ ًا} فقد َأ ُفور الفقهاء: بعض قال جميعا. وقد والكفور الثم عن نهاه َك

ْو" تكون السادس الشاهد وهو المتقارب [من وقال الواو بمنزلة : "إّن" "أ
عشر]:
ُنوَن ِهي َقروا من ُي َيُه ح ِهْم كاَن *ِ وإْن َشأ َبّر أو َيِفي في  َي
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ِفي َي َيبّر". وكذلك يقول: " أو اللحَم "كُل بمنزلة هي وانما هنا ها عندهم هي َو
يعص. فيقع لم منه واحدا أو كله أكل النحو. فلو هذا في له رخأصت التمَر" اذا

ًا او الكل ركب ان فيكون المعنى هذا في ذا كل عن النهي [قد] عصى. واحد
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ًا صنع ان المر في كان كما ُه أطاع. وقال واحد َنا ْل َأْرسَإ َو َلى { ِة ِإ َئ ٍءْف ِم ْل ْو َأ َأ

ُدوَن} ومعناه ِزي ُدوَن" ومخرجها َي ِزي ًا تجالْس تقول: "ل انك العربية في "وي زيد
ًا أو ْو عمر ًا" فإْن َأ ِلد ًا َأتى خأا ُهم أو منهم واحد ّل ًا. كما كاَن ُك َنَك عاصي قلت: إذا َأ

ِلس ِإْج ْو15[ فلن أو فلن الى " ْو منهم واحد الى "فجلس فلن ب] أ ّهم َأ ِل كان ك
ّنما" أو الذين العربية. وأرى من مخرجه مطيعا. فهذا الواو" "بمنزلة قالوا: "إ

ُه معناها. واما في رأوها لنهم قالوها انما َنا ْل َأْرسَإ َو َلى { ِة ِإ َئ ٍءْف ِم ْل ْو َأ ُدوَن} َأ ِزي َي
ُه يقول فانما َنا ْل َأْرسَإ َلى { ِة ِإ َئ ْند ِم ٍءْف} ِع ْل ْو قال ", ثم الناس َأ َأ ُدوَن} عند { ِزي َي

ّنما قال شّك. وقد منه يكون ل وتعالى تباركّ الله الناس" لّن هنا "أو" ها قوما" إ
َبّن الرجل يقول "بل" وقد بمنزلة َه ْذ َل َكذا" ثم َكذا إلى " ُد له يبدو و َيقوَل بع ْو َف َأ "

ُعد" فقال ْق ُه هنا ها َأ َنا ْل َأْرسَإ َلى { ِة ِإ َئ ٍءْف} عند ِم ْل ْو قال الناس" ثم َأ َأ }
الخأر زادوا. والوجه قد أنهم يشكون ل الناس ان الناس" اي َيزيدون}عند

"أما" حال فيهم. وكذا يشكون الناس "أي: ان فيهم الناس حال "فكذا هكذا. أي
َتّمم حسن. وقال مذهب "بل" فهو على جعلتها شئت ان المنقطعة نويرة بن ُم

عشر]: السابع الشاهد وهو الوافر [من
ُء كاَن فلو ّد البكا ًا ير ْيُت شيئ َك ٍءْر على *ِ ب ْي َب ٍءْق أو ُج ِعفا

ْيِن على َأ ْذ الَمْر َلكا إ ٍءْن *ِ بشأنهما جميعا َه واشتياق وحز
عشر]: الثامن الشاهد وهو الطويل [من أحمر ابُن وقال

ِبثي فقلُت ْيِن ال ْهَر ْو َش ٍءْث ِنْصَف َأ ِني َقد ما ذاكَّ *ِ إلى ثال َت ّيب ِبيا َغ  ِغيا
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ّنا قوله ء] واما16[ ِإ أ
َ َو { َأ ُثوَن}{ ُعو ْب َنا َلَم ُؤ َبآَ ُلون آ ّو َل عطف واو الواو هذه } فان ا

ِإنا كأنهم ُثون}فقيل قالوا: {أ ُعو ْب َنعم َلَم ُهم: " ُلون" فقالوا وآباؤكم َل ّو َو ال َأ }
َنا}, وقوله ُؤ َبآَ َلْم آ َو َأ َلْم َيَر { َو َأ ِلنَساُن} { ِد ا ْه ُهْم} وأشباه َي القرآن في هذا َل

َلْم قوله في الفاء مثل كثير. فالواو َف َأ ِد { ْه ُهْم} وقوله َي َلْم َل َف َأ ْا { ّبُرو ّد ْوَل} َي َق ْل ا
ًا جعلتها شئت زائدة. وان الفاءات هذه جعلت شئت وان ما كنحو لشيء جواب

َلْم فلن" فيقول جاءني "قد يقولون َف َأ معلقة الفاء هذه حاجته" فجعل أقض "
قبلها. بما

َتَم ّلُه { خَأ َلى ال ِبهْم َع ُلو َلى ُق َع ِهْم َو ِع َلى سَإْم َع ِهْم َو ِر ْبَصا ٌة َأ َو ُهْم ِغَشا َل َذاٌب َو َع
ِظيٌم } ع

َتَم قوله أما ّلُه {خَأ َلى ال ِبهْم َع ُلو َلى ُق َع ِهْم َو ِع َلى سَإْم َع ِهْم َو ِر ْبَصا ٌة} فان َأ َو ِغَشا
َتَم قال البصار. انما على يقع ليس الختم ّلُه {خَأ َلى ال ِبهْم َع ُلو َلى ُق َع ِهْم} َو ِع سَإْم

َلى قال ثم َع َو ِهْم { ِر ْبَصا ٌة} مستأنفا. وقوله َأ َو َتَم ِغَشا ّلُه} لن {خَأ كان ذلك ال
ْتُه اللفظ, كما ذلك فجاز الله لعصيانهم َلك َه َأ َنُة" إذا تقول: " ْعِجب ُفل بها. وهي ُأ

َتم" حكم يكون اتباعها. او في هلك لنه شيئا به تفعل ل مختوما انها بها "خَأ
عليها.

َوِمَن ّناِس {  ُقوُل َمن ال ّنا َي ِه آَم ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِبا ِر َو ِنيَن ُهم َوَما الخِأ ْؤِم  } ِبُم
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َوِمَن قال ثم ّناِس { ُقوُل َمن ال ّنا َي ِه آَم ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِبا ِر} فجعل َو واحدا، اللفظ الخِأ
َوَما قال ثم ِنيَن} فجعل ُهم { ْؤِم {َمْن} ان وذلك ب] اللفظ. جميعا،16[ ِبُم

لفظت اثنين. فان ويكون المعنى، في جميعا ويكون واحد، لفظ بها اللفظ
[و] صحيح فهو واحدا لفظه على فعله جعلت صحيح. وان فهو معناه على بفعله

َلى قوله ذلك من جاء مما َب َلَم َمْن { َهُه َأسْإ ِه َوْج ّل َو ل ُه َلُه ُمْحِسٌن َو ُه َف َد َأْجُر ِه ِعن ّب َر
َ ْوٌف َول ِهْم خَأ ْي َل َ َع ُنوَن} وقال ُهْم َول ُهْم َيْحَز ْن َوِم ُعوَن ّمن { َتِم ْيَك} وقال َيْس َل ِإ

ُهْم َوِمن ُظُر ّمن { ْيَك} وقال َين َل َوَمن ِإ ُنْت { ْق ُكّن َي ِه ِمن ّل ِه ل ِل ْعَمْل َوَرسُإو َت ًا َو ِلح َصا
َهآَ ِت ْؤ َها ُن ْيِن} فقال َأْجَر َت ُنْت} فجعله َمّر ْق َي {َمن} في اللفظ لن اللفظ، على {
ْعَمْل} و وجعل مذكر َت َهآَ} على { ِت ْؤ ُن ْعَمْل} بعضهم قال المعنى. وقد { َي {و

َوَمْن بعضهم قال {َمْن} مذكر. وقد لفظ لن اللفظ على فجعله ُنْت} { ْق َت
اللفظ يكون قال: "ل من على حجة امرأة. وهي يعني لنه المعنى على فجعله

[في] فاما {الذي}، معنى {َمْن} في تكون ان ال المعنى على َمن في
المعنى. {َمْن} على في اللفظ يكون فل والسإتفهاما المجازاة

َوَمْن فيه الذي الموضع هذا لن خأطأ وقولهم*ِ هذا ُنْت} مجازاة. وقد { ْق قالت َت
َءْت "ما العرب ُثوا جا ّن َأ ُتَك" ف معنى لن انثوا وانما لـ"ما"، "جاءْت" لنها حاَج

ُهم او العرب قالت الحاجة. وقد "ما" هو وقال أّمَك" فنصب كانت "من بعُض
عشر]: التاسإع الشاهد وهو الطويل [من الشاعر

َعّش17[ َت ِإْن ء]  ِني ف َدت ُنني ل عاه ُكْن تخو َن َطِحباِن ذئُب يا َمْن مثَل *ِ  َيص
َتعاَل ويروى الرمل [من الشاعر رجل. قال {َمْن} بمنزلة جعل فإن}. وقد {

العشرون]: الشاهد وهو
ًا انضجُت َمْن ُرّب ُه غيظ ْدَر ّنى *ِ قد َص ًا ِلَي َتَم ْع لم َشّر َط ُي

 "رّب". عليها تقع "رجل" لم بمنزلة نكرة انها فلول
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ّي قوله: {هذاَما "شيء". ويقال: ان بمنزلة انها ال (ما) نكرة وكذلك َد ٌد} َل ِتي َع
"الذي" فقال: "ذا بمنزلة يجعلها "شيء" ولم (ما) بمنزلة هذا. جعل على

ٌء ّي َشْي َد والعشرون]: الحادي الشاهد وهو الخفيف [من الشاعر َعتيد". وقال َل
ُه ما ُرّب ْكَر ِر من النفوُس َت ِعقاِل َكَحل َفْرَجٌة *ِ له الْم ال

ّي {هذا يكون "ُرّب". وقد عليها تقع "َمْن" لم بمنزلة نكرة انها فلول َد َل ٌد} ما ِتي َع
ان أخأضُر". وذلك أحمُر تقول: "هذا كما واحدا خأبرا عنهما أخأبر آخأر، وجه على
ُد يقولون: "هذا العرب من قوما ِه عب ّل {وهذا مسعود ابن قراءة مقبٌل". وفي ال
ْيٌخ} كأنه َبعلي كأنه التفسير على رفعه كأنه يكون او واحدا خأبرا عنهما أخأبر َش

ّي}، ما {هذا قال اذا َد ِتيد} فقال منه ذلك يراد انه علم أو هو"؟ قيل: "ما َل َع }
ِلي {وهذا عتيد. وكذلك عندي ما اي ْع الشاهد [وهو الراجز شيٌخ}*ِ. وقال َب

والعشرون]: الثاني
َبّت َيُك َمْن ّتى فهذا ذا ّيٌظ َب َق ّيف *ِ ُم ّتى ُمَص  ُمَش
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ِإّن ب] وقال17[ ّلَه { ِعّما ال ُكْم ِن ُظ ِع ِه} فـ"ما" ها َي لنك صلة له ليست اسإم هنا ِب
ُكْم جعلت ان ُظ ِع َي ِه} صلة { ْعَم اللَه كقولك: "إّن لـ(ما) صار ِب "نعم الشيء" أو ِن

ُته كما وحدها (ما) اسإما تجعل بكلما. ولكن ليس شيئا" فهذا َغَسل تقول: "
ً ِعّما" تريد َغْسل ْعَم ِن ِن وحدها (ما) اسإما تكوُن قيَل: "كيَف َغْسلً". فان به: "
ّيها "يا بمنزلة وحدها" قلُت: "هي بها يتكلم ل وهي هنا "ايا" ها الرجل" لن أ
اذا هنا. لنك ها الموصوف (ما) مثل فصار يوصف حتى وحده به يتكلم ول اسإم
ُته قلت َغَسل " ً ِعّما" فانما َغْسل حتى بهذا فاسإنغني والجودة، المبالغة تريد ِن
مما "اني وقوله اسإم وحدها هنا زيدا" (ما) ها َأْحَسَن "ما وحده. ومثل به تكلم

ّني كأنه اسإم وحدها هنا وكذا" (ما) ها كذا اصنع ان "مْن المر" أو ِمن قال: "إ
َكَمثِل قوله المعنى على جاء وكذا" ومما كذا صنيعي َأْمري َد الذي " ًا اسإتوق نار

َءْت َلُه ما َأضا ِهم}[ الله ذهَب حو ِر قال كما للجميع، "الذي" يكون ] لن17بنو
ِذي ّل َوا َء { ْدِق َجآَ َق ِبالّص ّد ِه َوَص ِئَك ِب ْوَل ُقوَن}. ُهُم ُأ ّت ْلُم ا
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ُعوَن ِد ُيَخا ّلَه {  ِذيَن ال ّل ُنوا َوا ُعوَن َوَما آَم َد ّ َيْخ ُهم ِإل ُفَس ْن ُعُروَن َوَما َأ } َيْش
ُعوَن قوله أما ِد ُيَخا ّلَه { ِذيَن ال ّل ُنوا} ول َوا فانه شيئين من ال المفاعلة تكون آَم

ُعوَن إنّما ِد ُيَخا ّلَه} عند يقول: { خألف علموا وقد يعاقبوا ل ان يمنونها أنفسهم ال
 بمعرفته. خألقه على الواقعة الله لحجة ء] ذلك18انفسهم" [ في ذلك
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َوَما ُعوَن { َد ّ َيْخ ُهم} وقال ِإل ُفَس ْن ُعوَن} يقول بعضهم َأ ِد ُيخا َدعون { َيْخ "
أشياء في واحد من المفاعلة تكون نقرأ. وقد "وبها لها بالمخادعة انفسهم

ُته كثيرة ْد َع ًة" و تقول: "با َد َع ُته ُمبا ًة" في "جاوز قال كثيرة. وقد أشياء مجاوَز
َو ُه َو ُهْم} فذا { ُع ِد به ظفر اذا يخدعه كان لمن الرجل الجواب. يقول على خَأا

َنا َأ ُتَك" ولم الذي " اليه. المر صار اذ ذلك قال ولكن خأديعة منه تكن خأدع
ْا وكذلك َكُرو َوَم َكَر { ّلُه} و َوَم ّلُه ال ُء {ال ِزى ْه َت ِهْم} [ َيْس الجواب. و ] على15ِب

بهم. صار والهزء بهم حاق المكر ان والهزء. والمعنى المكر منه يكون ل الله
ِفي ِهم {  ِب ُلو ُهُم ّمَرٌض ُق َد ّلُه َفَزا ًا ال ُهم َمَرض َل َذاٌب َو ِليٌم َع ُنوا ِبَما َأ ُبوَن َكا ِذ ْك } َي

ُهُم قوله أما َد َفَزا ّلُه { ًا} فمن ال َدهم} ومن فقال الزاي نصب فخم َمَرض {َزا
ِزدت" اولها من {زادهم} لنها فقال الزاي كسر امال من مكسور. فناس "

ًا ويقولون الحجاز اهل بعض وهم النحو هذا من كان ما يميلون العرب ايض
ِلَمْن َو َقامَا خِأاَف { ِه}و َم ّب ْا َر ِكُحو َفان ُكْم ِطاَب َما { ْد ّمَن َل َق َو ِء} [و] { ّنَسآَ ال

ِقال} ول خِأاَب} وليقولون ِزار) لنه { ْلُت) و يقول ( ُق مضموما. (ُزْرُت) فأوله (
ًا من اوله كان ما في هذا يفعلون فانما ّ "فعلُت" مكسور ّنهم إل ينحون أ

ُهْم قوله في الياء ب] ينحون18[ كما الكسرة ِقا َوسَإ ُهْم}. و { ّب ْد َر َق َلَح { ْف َمن َأ
َها}. ويقرأ ّكا وكان الواو بنات من هذا نحو من كان بالتفخيم. وما ذلك جميع َز

ًا ِر نحو ثالث َقَم ْل َوا َذا { َها} ونحو ِإ َ َلْرِض َتل َوا َها}. َوَما {  َطَحا
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ًا فان من لنها اليها فتميل بياء ليست لنها يميله ول يفخمه العرب من كثير
ْوُت" و َطَح ْوُت". فاذا " َل َت ًا رابعة كانت " الوجه، هي المالة وكانت أمالوا فصاعد

ْوُت" و تقول انك ترى الياء. ال الى انقلبت قد حينئذ لنها َغَز ْيُت" ومثل " ْغَز َأ "
ْيِل ذلك ّل َوال َذا { َها}. و ِإ ْغَشا ْد َي َق َلَح { ْف ّكى}و َمن َأ ِر َتَز َها ّن َوال َذا { َلها ِإ ّلى} أما َتَج
ّنها ْلُت رابعة, و ل َفع ّلى"  َتَج ْوت" و من لنها بالواو منها " َل ْوُت "زكا" من "َج َك "َز

ْيِل يزكو" و ّل َوال َذا { َها} من ِإ ْغَشا "الغشاوة". َي
َتلِها) و نحو بالواو منه كان ما يميل وقد َطِحاها) ناٌس ( تنقلب الواو لّن كثير، (
"َمُشوب" "َمِشيب" وقالوا (ُحور) (ِحير) وفي في قولهم مثل كثيرا الياء الى

َأْرٌض ّية" اذا " ِن اليها. تنقلب لنها الياء الى المطر. فأمالوها يسنوها كان َمْس
ْعلى" و نحو كان ما كل وأمالوا َف ْعلى" نحو " ُف ُبْشرى" و " "َمْرضى" و "

ْكرى"، ّنَي هذا لن "سَإ ُث ْو  اليها. فمالوا بالياء كان َل
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ِبَما قوله واما ُنوا { ُبوَن): يجحدون َكا ّذ َك ُي ُبوَن} فـ( ِذ ْك بعضهم: الكفر. وقال وهو َي
ُبوَن) خأفيفة ّذ ْك َي ِذبوَن نقرأ. يعني ء] وبها19[ ( الرسإل". وعلى الله على "يك

في للمصدر اسإما "أْن" والفعل جعل كما للمصدر اسإما "ما" والفعل جعل
ُأحّب قوله ِتيني", واما َأْن " ِهم" و هو فانما المعنى تأ ِذب ِهم". وأدخأل "بك ِب ْكذي َت "

ُد كاَن ما أحسَن تقول: "ما كما مضى، فيما كان انه "كان" ليخبر الله" فأنت عب
َعّجُب كونه. على اللفظ في التعجُب وقع "كونه". وانما من ل الله من" عبد َت
ْع وقال َد َفاْص ْؤَمُر} وليس ِبَما { به". لو تؤمر بالذي "فاصدع معنى في هذا ُت
"ما بالمر" جعل "إصدع بـ"به" ولكن تجيء حتى كلما يكن لم المعنى هذا كان

ًا. وقال تؤمر" اسإما َ واحد َبّن {ول ِذيَن َتْحَس ّل ْفَرُحوَن ا ْا} يقول ِبَمآَ َي ْو َت َأ

ِلتيان" يجعل ْوا" اسإما "ما" و "با َت َأ ْوا" ها شئَت للمصدر. وإْن " َت َأ هنا قلت: "
ُءوا" كأنه صنعوا" بما "يفرحون تقول "جاءوه" كما جاءوا" يريد يقول: "بما "جا

ِنهم كثير. وتقديره القرآن في هذا صنعوه" ومثل "بما أي يكذبون" "بكو
يعقل" اي: بكونه ِبكونه زيد تقول: "سإرني لـ"كان" كما فـ"يكذبون" مفعول

عاقل.
َذا ِإ َو ُهْم ِقيَل {  َ َل ْا ل ُدو ْفِس َلْرِض ِفي ُت ْا ا ُلو ّنَما َقا ِلُحوَن َنْحُن ِإ  } ُمْص
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َذا قوله أما ِإ َو ُهْم} فمنهم ِقيَل { ِعَل" فيريد معنى في لنه أوله يضم من َل ُف ان "
ل الساكنة الياء لن يكسره من ومنهم معناه، على ليدل مضموما أوله يتركّ
الكلما: في يقول من ب] ومنهم19القياس. [ والكسر مضموما حرف بعد تكون

َله "قد ْد اراد المتاع" اذا ُبوع "قد له" و ُقو َق ِقيل". جعلها ِبيع" و " حين واوا "
يروما من مضموما. ومنهم حرف بعد تكون ل الساكنة الياء لن قبلها، ما ضم

ُقيل" مثل في الضم ّد" لغٌة في الكسر رومهم " ِر ّد" يقولوا ان العرب لبعض " ِر "
ل العين. وبعضهم موضع في التي الدال حركة عليها ويجعلون الراء فيكسرون

الفرزدق: "قيل" الضم. وقال في يروما كما الكسر يشمها ولكنه الراء يكسر
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والعشرون]: الثالث الشاهد وهو الطويل [من
ِئنا ُحبا جهل من ِحّل وما َلما ّنُف فينا المعروِف قائل *ِ ول ُح َع ُي

هكذا. العرب من ينشده ممن سإمعناه
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو ُهْم ِقيَل {  ْا َل ُنو ّناُس آَمَن َكَمآَ آِم ْا ال ُلو ْؤِمُن َقا ُن ُء آَمَن َكَمآَ َأ َهآَ َف ُهْم َأل الّس ّن ُهُم ِإ
ُء َهآَ َف ّ ولكن الّس َلُموَن ل ْع  } َي
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ْؤِمُن قوله أما ُن َأ ُء آَمَن َكَمآَ { َهآَ َف ّهْم َأل الّس ُء} فقد ُهُم إن قوما قرأهما الّسفهآَ
ٌء وقالوا جميعا، مهموزتين َوآ ِهْم {سَإ ْي َل َ َع َول ُهْم} [و] { َت َذْر َأن ُق َأ ْكُر َيِحي ْلَم ا

ُء ّيى ّ الّس ِه} وقالوا ِإل ِل ْه َأ ّنا} كل ِب ِإ أ
َ ِإذا) { هذا وكل همزتين، فيه يهمزون هذا (أ

بينهما ليس شتى همزتان اجتمعت اذا شاذا. ولكن ال العرب كلما من ليس
الشاذة اللغة هذه في ال العرب كلما جميع في احداهما. تخفف فان شيء

أبدا منهما الخأرة أبدلوا واحدة كلمة في همزتان اجتمعت اذا انه وذلك القليلة
ًا قبلها ما كان ان فجعلوها ء] و20"آخأر" [ "آدما" و نحو سإاكنة الفا مفتوح

ْوُزْز" اذا نحو واوا جعلت مضموما قبلها ما كان "آمن" وإن ُأ ُؤز ان أمرته " وان َي
ْيِت" وكذلك نحو ياء جعلت مكسورا قبلها ما كان ِإ متحركة الخأرة كانت إْن "
ُلولى كانت حركة بأي "أن نحو الولى تتبع فالخأرة مكسورة او مضمومة وا

َأب" [ف] تقول أفعل" من َأ ُأووب". ونحو " َء " والجر. والنصب الرفع في "جا
همزة جعلت تبعتها لو لنها متحركة كانت اذا الخأرة تتبعها فل المفتوحة فاما

كانت وان ياء، جعلت مكسورة كانت فان موضعها، على تكون مثلها. ولكن
ًا جعلت مفتوحة كانت واوا, وان جعلت مضمومة تشبه الفتحة لن واوا ايض

الياء في اصل لها يكن لم ما واوا جعلتها حركتها الى احتجت إذا اللف. وأنت
نحو الواو عليها الغالب فجعلت الياء في اصل لها ليس الفتحة فهذه معروف
شتى كلمتين من وكانتا التقتا اذا الهمزتان جعلت "أوادما". فلذلك "آدما" و
كلمة في المجتمعتين مثل تجعل ان اسإتثقالهما من يبلغ ولم احداهما، مخففة

تتغيران صاحبتها, وهاتان احداهما تفارق ل واحدة كلمة في اللتين واحدة. ولن
ب]20[ كلمتين في منهما أثقل حيالها على منها واحدة كل وتصير حالهما عن
أبدلوا كما أقيس، الخأرة فتخفيف حيالها على واحدة كّل الكلمتين في ما َلّن

في الخأرة خأفف الولى. فمن تخفف وقد واحدة، كلمة في اجتمعتا حين الخأرة
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َكَمآَ قوله ُء آَمَن { َهآَ َف ُء أل} قال الّس (أل) واوا. في اللف ول} فجعل {السفها
(ألّ). واما الف وهمز (السفهاء) كالواو في التي اللف جعل الولى خأفف ومن

ُهْم} فإّن َت َذْر ْن َأ َأ الكلما اول كانت اذا الكلما. والهمزة اول لنها تخفف ل الولى {
قال بها. وقد يبتدأ فل كالساكن صارت حتى ضعفت المخففة لن تخفف لم

ألف وكذا" فجعل كذا لك قلت "آأنا (آأنذرتهم) و (آإذا) و العرب بعض
الهمزتان. كل تجتمع لئل بألف وبينها بينها يفصل همزة الى ضمت اذا السإتفهاما
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هؤلء لغة في فهي سإاكنة الهمزة كانت الناس. واذا قرأه قد ذا وكل قيل قد ذا
ِبيهم نحو ياء مكسورا قبلها ما كان ان يخففون الذين بأسإمايهم} ونحو {أن

ّبينا)*ِ. وإن َن َنه"، نحو واوا جعلوها مضموما كان ( مفتوحا قبلها ما كان وان "جو
سإاكن حرف بعد متحركة همزة كانت "فاس". وان "راس" و نحو الفا جعلوه
[في] "في ء] يقولون21[ الهمزة واذهبوا بعده ما بحركة الساكن حّركوا

َلْرض) [وفي] {َما ِف ُكْم الرض": ( ٍءْه) يحركون ّمْن َل ِنل بالحركة الساكن اله}: (ِم
 الهمزة. ويحذفون كانت حركة اي الهمزة في كانت التي
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مكسورة والخأرة والولى*ِ مكسورة شتى كلمتين من همزتان اجتمعت واذا
الياء لن الهمزة، وبين الساكنة الياء بين جعلتها الخأرة تخفف ان فاردت

بين بين الخأرة تجعل الله"، يماء "هؤلء نحو المكسورة بعد تكون الساكنة
مضمومة أخأواتك", أو "هؤلء نحو مفتوحة الخأرة كانت محققة. وان والولى

ُتك" لم "هؤلء نحو لنك قبلها ما لنكسار خأالصة ياء وجعلت بين، بين تجعل ُأّمها
الواو بين والمضموما الهمزة، وبين الساكنة اللف بين المفتوح تجعل انما

كان المكسور. وان بعد يثبت ل وهذا بين، بين اردت اذا الهمزة وبين الساكنة
قولهم ذلك ومن الخأرة تخفيف اردت اذا سإواء فهو مهموز غير او مهموزا الول

ًا الحرف كان خأفف. وان من قول "َمئير" في "ِمئين" و همزة بعده مفتوح
اللف بعده تكون المفتوح لن بين، بين جعلت مضمومة او مكسورة او مفتوحة
ْيع" والواو الساكنة, نحو والياء الساكنة َب ْول" وهذا نحو الساكنة "ال َق مثل "ال
ُؤا ّي َف َت َي ُلُه} و21[ { َ ِظل ُيْمِسُك ب]  َو َء { َع َأن الّسَمآَ َق َلى َت َلْرِض} و َع {آاذا} و ا

تخفيف نختار بين. والذي بين جعلتها هذا كل في الخأرة خأففت {آانا} اذا
بذلك نريد كلتيهما التعليم في نحققهما انا ال همزتان، اجتمعت اذا الخأرة

أهل قراءة جميعا وتحقيقهما المدينة، اهل قراءة الخأرة وتخفيف السإتقصاء
خأففت اذا الكسرة تتبع ل الهمزة ان زعم البصرة. ومن أهل وبعض الكوفة

ٌو" و "هذا يقول ان عليه دخأل موضعها في تجعل وانما متحركة، وهي ِر "هؤلء قا
ُووَن" و ِر ِزوون)، قا يقولون انما العرب من خأفف من كلما هذا وليس (يسته

ُئوَن} و ِز ْه َت َيْس ِرئون}. {  {قا
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او مكسورة كانت بين. وان بين جعلتها وهي مضموما الهمزة قبل ما كان واذا
الساكنة اللف بين المفتوحة لن مضموما، قبلها وما بين بين تكن لم مفتوحة
المضموما, بعد يكون ل والهمزة. وهذا الساكنة الياء بين والمكسورة والهمزة

واوا فتجعلها مفتوحة او مكسورة كانت اذا المضموما بعد واوا تجعلها ولكن
ٍءْو" و "مررت نحو قبلهما ما يتبعان لنهما خأالصة ًا" و "رأيت بأكُم "هذا أكُمو

َوبيَك" تجعلها ء]22[ المكسورة تكون ان ال التخفيف اردت اذا واوا غلُم
بعدت. قد لنها موضعها على فتكون مفصولة

َ غلميخوانك" و "هذا نحو وذلك هذا مع الياء الى تقلب قد والواو َول ُق ( َيِحي
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ْكُر ْلَم ُء ا ّيى يل). الّس
ِعَل" والهمزة معنى في كانتا واذا ُف الياء لن بين بين جعلت العين موضع في "

ْيَل" يقولون ففي الضمة بعد تكون الساكنة ُق ِقيَل"، " ِيل" و ذلك ومثل " "سُإ
ِيس" فيجعلها ِوس" مضموما. وأما قبلها ما ويتركّ خأففت، اذا بين *ِ بين "ُر "ُر

ِعَل" وانما فليست ُف ْعَل" فصارت هي " ُف كلمة في معها ضمة بعد لنها واوا "
واحدة.
َذا ِإ َو ْا {  ُقو ِذيَن َل ّل ْا ا ُنو ُلوا آَم ّنا َقا َذا آَم ِإ ْا َو ْو َل َلى خَأ ِهْم ِإ ِن ِطي َيا ْا َش ُلو ّنا َقا ُكْم ِإ َع ّنَما َم ِإ

ُئوَن َنْحُن ِز ْه َت  } ُمْس
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َذا قوله ِإ َو ْا { ُقو ِذيَن َل ّل ْا ا ُنو ُلوا آَم ّنا} فأذهب َقا "سإاكنا حرفا كان لنه الواو آَم
دليل بقي فيما لن حركته الى تحتج ولم لسكونه فذهبت سإاكنة وهي اللما لقي
قبلها ما كان النحو. فاذا هذا من مضموما قبلها ما واو كل الجمع. وكذلك على

نحو المعنى على تستدل لم القيتها لو لنك الواو حركة من بد يكن لم مفتوحا
ْا َتُرو َلَة} وحركت {اْش َ الضللة" فألقيت "اشتر قلت لو لنك بالضم الواو الّضل

الكلمة من ذهب الذي الحرف لن بالضم حركتها وانما جمع، انه تعرف لم الواو
ْا العرب لبعض لغة وهي قوما قرأ مقامه. وقد يقوما فصار مضموما، ِو َتَر {اْش

َلَة} [ َ ًا وجدوا ب] لما22الّضل يكسرون كما كسروا سإاكنا لقي قد سإاكنا حرف
شاذة. لغة وهي الموضع، هذا غير في
َذا قوله وأما ِإ َو ْا {  ْو َل َلى خَأ ِهْم} فانك ِإ ِن ِطي َيا حاجة" في فلن الى "خألوت تقول َش
ّ تقول: "خألوت كما والخأر هذا احدهما معنيان بفلن" له "خألوت أَن بفلن" إل

َع" نحو موضع "إلى" في به. وتكون سإِخْرُت ِري {َمْن "َم َلى َأنَصا ِه} كما ِإ ّل ال
ُه قوله (علَى) في معنى "من" في كانت َنا َنَصْر َو ِما}*ِ اي: على ِمَن { ْو َق ْل ا

ِه" و "َمَررُت قوله "على" في معنى في الباء كانت وكما القوما، "َمَرْرُت ِب
ْنُه ِإن {ّمْن وجل عز الله كتاب عليه". وفي ْأَم ٍءْر} يقول َت َنا ِدي دينار". وكما "على ِب

ِفي "على" نحو معنى "في" في كانت ُذوِع { ّنْخِل} يقول ُج ُجذوِع "على ال
َنْخل". وزعم "عليه" وتقول: أبيك" تريد في تقول: "نزلت العرب ان يونس ال

ِه" و عليه" اي "ظِفرُت ِب ْنه" قال "رضيُت " َع الوافر [من الشاعر عليه" أي: "
والعشرون]: الرابع الشاهد وهو
َلّي رِضيْت اذا ْير بنو َع َعْمُر ُقَش َل ِه *ِ  ّل َني ال َب ِرضاها أعج

ّلُه ُء { ال ِزى ْه َت ِهْم َيْس ُهْم ِب ّد َيُم ِهْم ِفي َو ِن َيا ْغ ُهوَن ُط ْعَم  } َي
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ُهْم قوله أما ّد َيُم َو ِهْم ِفي { ِن َيا ْغ ُهوَن} فهو ُط ْعَم ّد معنى في َي َيُم ُهم" كما "و قالت َل
ِكعاب" تريد: "يلعب يلعب العرب: "الغلما ِكعاب" وذلك ال يقولون َأنهم *ِ*ِ بال

ْدُت "قد َد ُته" في له" و َم ْد َد َأْم ُهم ثناؤه جل قوله وهو المعنى هذا غير " َنا ْد َد َأْم َو }
ٍءْة} وقال َه ِك َفا ْو ِب َل َو َنا { ْئ ِه ِج ِل ْث ًا}. وقال ِبِم َدد ّدا) ء] (ِمدادا) و23[ بعضهم َم (َم

ُهم" وتقول من ْدنا َد َأْم ّد " ّد" و فهو النهُر "َم ّد ما َأَم ّد". وقال فهو الُجُرح " ُمِم



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

ْدت" وما فهو الَشّر من كان يونس: "ما َد ْدت". [فـ] فهو الخير من كان "م َد َأْم "
ْدُت تركته أنك اردت فاذا له فسرت كما تقول َد أنك أردت له" واذا قلت: "َم

ُته". اعطيته ْد َد َأْم قلت: "
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ِئَك ْوَل ُأ ِذيَن {  ّل ْا ا ُو َتَر َلَة اْش َ َدى الّضل ُه ْل ِبَحْت َفَما ِبا ُهْم َر ُت ْا َوَما ّتَجاَر ُنو ِديَن َكا َت ْه } ُم
َفَما قوله ِبَحْت { ُهْم} فهذا َر ُت ُيك" وانما العرب: "خأاب قول على ّتَجاَر هو سإع
َبْل تجارتهم" ومثله في َربحوا "فما يريد وانما خأاب، الذي ْكُر { ْيِل َم ّل ْل ِر} ا َها ّن َوال

ِبّر [و] {ولكّن ْل ِه} انما آَمَن َمْن ا ّل بالله" وقال آمَن من بّر البّر "ولكّن هو ِبال
والعشرون]: الخامس الشاهد وهو المتقارب الشاعر: [من

َبَحْت من ُتواِصُل *ِ وكيَف ُته أْص *ِ َمْرَحِب كأبي خَألَل
والعشرون]: السادس الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من وقال
ّيٌت المنايا َوَشّر ِه َوسْإَط َم ِل ْه ْلِك َأ ُه ِة *ِ ك َلَم الفتا  حاضره الَحّي أسإ

)1/37(

ّيت منية المنايا "وشر يريد انما ُء" و شربي ومثله: "اكثُر اهله، وسإط م الما
اكلي اكثر تريد بالماء. ولكن شربك ول بالخبز أكلك الخبُر" وليس أكلي "أكثر
َئِل الماء. قال شرب شربي وأكثر الخبز اكل َوسْإ َيَة} يريد: "أهل { َقْر ْل القرية"، ا

ِعيَر) أي: "واسإأل ِعير" [ اصحاَب (وال َثُل ب]. وقال23ال َوَم ِذيَن { ّل ْا ا َفُرو َثِل َك َكَم
ِذي ّل ُق} فانما ا ِع ْن ُكم اعلم الله - و هو َي ُل َث َفروا الذين ومثُل - "م الناِعِق كمثِل َك

ِه". فحذف والمنعوِق في هذا معناه. ومثل على بقي ما الكلما,ودل هذا ب
َثُل بعضهم قال كثير. وقد القرآن َوَم ِذيَن { ّل ْا ا َفُرو َثِل َك ِذي َكَم ّل ُق} يقول ا ِع ْن َي
ُلهم ِئهم في "مث ِعق الذي كمثِل اللهَة دعا َنم" لن ين َغ ُع ل - الهتهم بال ول تسم
تعقل. ول الغنم تسمع ل كما تعقل،

ُهْم ُل َث َثِل { َم ِذي َكَم ّل َد ا َق ْو َت ًا اسْإ َلّمآَ َنار َءْت َف َلُه َما َأَضا ْو َهَب َح ّلُه َذ ِهْم ال ِر ُنو ِب
ُهْم َك َتَر ٍءْت ِفي َو ُلَما ّ ُظ ْبِصُروَن ل ْكٌم *ِ ُصّم ُي ُهْم ُعْمٌي ُب َ َف ُعوَن ل } َيْرِج

َثِل قوله َكَم ِذي { ّل َد ا َق ْو َت ًا} فهو اسْإ َقد"، معنى في َنار ْو َأ "فلم قوله مثل "
ْبُه" وقال "فلم يستجبه" أي الشاعر: ُيِج

والعشرون]: السابع الشاهد وهو الطويل [من
ٍءْع َندى الى ُيجيُب من يا دعا ودا ْبُه *ِ فلم ال َتِج َد َيس ُمجيُب ذاكّ عن

ْبُه". أي: "فلم ُيِج
ُهْم وقال َك َتَر َو ٍءْت ِفي { ُلَما ّ ُظ ْبِصُروَن} فجعل ل َكهم)*ِ فقال (الذي) جميعا ُي َتَر (و

 "الناس". معنى "النسان" في يكون كما الجميع، معنى "الذي" في لن
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ُهْم وقال َك َتَر َو ٍءْت ِفي { ُلَما ّ ُظ ْبِصُروَن ل ْكٌم ] ُصّم17[ ُي ُهْم ُعْمٌي ُب َ َف ُعوَن} ل َيْرِج
ُهْم على فرفع ْكٌم صّم قوله: " اول على كان ولو البتداء على ُعْمٌي" رفعه ُب

َلُه} فانتصب حسنا. وأما فيه النصب كان الكلما ْو ان وذلك الظرف، على {َح
الشاعر: [من قال الشيء, كما فيه يكون ما هو منصوب. والظرف الظرف
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والعشرون]: الثامن الشاهد وهو الكامل
ُلها *ِ ما َهّمها من َلها بدا النهاُر ء] هذا24[ َلها زاَل بالليِل با زوا

َلها" فانه فيه. وأما وأضمر رفعه شاء وان الظرف "النهاَر" على نصب كأنه "زوا
ّلُه قال: "أزاَل َلها". الليَل ال زوا

ُد َكا َي ُق {  َبْر ْل َطُف ا ُهْم َيْخ ْبَصاَر ّلَما َأ َء ُك ُهْم َأَضآَ ْا َل ْو ِه ّمَش َذآ ِفي ِإ َلَم َو ْظ ِهْم َأ ْي َل َع
ْا ْو َقاُمو َل َء َو ّلُه َشآَ َهَب ال َذ ِهْم َل ِع ِهْم ِبَسْم ِر ْبَصا َأ ّلَه ِإّن َو َلى ال ٍءْء ُكّل َع ِديٌر َشْي } َق

ُد أما َكا َي ُق { َبْر ْل َطُف ا ُهْم} فمنهم َيْخ ْبَصاَر ِطُف) من قرأ من َأ َيْخ َطَف" وهي ( "خَأ
ّطُف) بكسر يونس رواها تعرف. وقد تكاد ل رديئة قليلة َيِخ لجتماع الخاء (

َطُف) على قرأ من الساكنين. ومنهم َيْخ ِطَف ( َطُف" وهي "خَأ وهما الجيدة، يخ
ّطُف) وهو بعضهم لغتان. وقال َيِخ ِطُف" فأدغم من يونس قول ( َت َيْخ في التاء "

ّطُف) فحول بعضهم الطاء. وقال مخرج من قريب مخرجها لن الطاء َيَخ )
فقال الساكنين لجتماع كسر كسر والذي قبلها، كان الذي على الفتحة

ّطُف} ومنهم َيِخ ّطُف} كسر قال من { ِيِخ كسر ثم الساكنين لجتماع الخاء {
يتبعون كثيرا، العرب كلما في اتبعها كما قبلها وهي الكسرة الكسرة اتبع الياء

ِتلوا" و يقولون الكسرة الباب هذا في الكسرة ِق ِتلوا"و " ِتحوا" يريدون: ["اق ِف "
ْفتَحوا". قال ِا والعشرون]: التاسإع الشاهد وهو الرجز [من النجم ابو ]*ِ 

َع ُف َتدا ّتل ولم الِشيِب *ِ  ِق  *ِ ِت
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ِطف" اذا مثل فهذا كله، مكسورا العرب من وسإمعناه ِيِخ ب]24[ كسرت "
الول. فأتبع*ِ*ِ الخأر بعدها خأائها] وهي [لكسرة ياؤها

ْو وقوله َل َو َء { ّلُه َشآَ َهَب ال َذ ِهْم} فمنهم َل ِع الولى الباء ويسكن يدغم من ِبَسْم
َهْب فيقول يحركّ من مثلن. ومنهم حرفان لنهما َذ َل ِهْم} وجعل { ِع ِبَسْم

َع" قد لن جماعة وهو واحد لفظ "الَسْمع" في "قد] و جماعة يكون "الَسْم
ًا يكون َتَم [مثله] قوله و واحد ّلُه { خَأ َلى ال ِبهْم َع ُلو َلى ُق َع ِهْم} ومثله َو ِع قوله سَإْم

َ ّد {ل َت ِهْم َيْر ْي َل ُهْم} وقوله ِإ ُف ِإن َطْر َف ْبَن { ُكْم ِط ٍءْء َعن َل ْنُه َشْي ًا} ومثله ّم ْفس َن
ّلوَن َو ُي َو ُبَر { ّد }. ال
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ِذي ّل َعَل { ا ُكُم َج َلْرَض َل ًا ا َء ِفَراش ًء َوالّسَما َنآَ َأنَزَل ِب ِء ِمَن َو ًء الّسَمآَ َأخْأَرَج َمآَ ِه َف ِب

ّثَمَراِت ِمَن ًا ال ُكْم ِرْزق َ ّل ْا َفل ُلو َع ِه َتْج ّل ًا ل َداد ُتْم َأن ْن َأ َلُموَن َو ْع } َت
َ قوله َفل ْا { ُلو َع ِه َتْج ّل ًا} فقطع ل َداد في فيه اللف تثبت اسإم لنه اللف َأن

ًا"*ِ. وواحد صغرت [فـ] اذا التصغير ْيداد َن ُأ ّد. و قلت: " ِن ِد":  ْندا ْثل. "ال ّد": الِم ِن "ال
ِإن َف ْا ّلْم {  ُلو َع ْف َلن َت ْا َو ُلو َع ْف ْا َت ُقو ّت ّناَر َفا ِتي ال ّل َها ا ُد ُقو ّناُس َو ُة ال ْلِحَجاَر ّدْت َوا ُأِع

ِريَن ِف َكا ْل } ِل
ِتي قوله ّل َها {ا ُد ُقو ّناُس َو ُد"*ِ*ِ: الحطب. و ال ُقو َو ُة} فـ"ال ْلِحَجاَر ُد": َوا ُوقو "ال

ُد َوقود} و الفعل. يقرأ وهو التقا ُوقود} ويكون {ال الحطب، بها يعني ان {ال
ُء" وهو: الماء, و ذلك الفعل. ومثل بها يعني ان ويكون َوُضو ُء" وهو "ال ُوُضو "ال
 واحد. معنى في لغتان أنهما وزعموا الفعل،
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ِر َبّش َو ِذين {  ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ُهْم َأّن الّصا ٍءْت َل ّنا ِري َج َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن َل ا
ّلَما ْا ُك ُقو ِز َها ُر ْن ٍءْة ِمن ِم ًا َثَمَر ْا ّرْزق ُلو ِذي َقا ّل َنا هذاا ْق ِز ْبُل ِمن ُر ْا َق ُتو ُأ ِه َو ًا ِب ِبه َتَشا ُم
ُهْم َل َهآَ َو َواٌج ِفي ٌة َأْز ّهَر َط ُهْم ّم َها َو ُدوَن ِفي ِل } خَأا
َأّن قوله ُهْم { ٍءْت َل ّنا ِري َج َها ِمن َتْج ِت َهاُر} فجّر َتْح ْن َل ٍءْت" وقد ا عليها وقعت "جنا

َأّن" لّن تصغيره وفي الواحد في تذهب زائدة تاء آخأرها في جماعة كّل "
ّنه" فتذهب انك ترى ء] ال25[ جّر، فنصبها ْلِق التاء. وقال تقول: "َج {خَأ

َواِت َلْرَض} و الّسَما زائدة. ال التاء لن "الرَض" نصب و "السماوات" جّر، َوا
ْا و تقول: "سإماء"، انك ترى ُلو َقا َنآَ { ّب ّنآَ َر َنا ِإ ْع َط َنا َأ َت َد َنا} لن سَإا َء َبَرآ ُك هذه َو

ّنما تاء ليست ًء صارت هاء هي إ ال السكوت في تلك تكون بالتصال, وانما تا
َده" فل تقول: "رأيُت انك ترى ْعنا قرأ تاء. ومن فيها يكون سإا َط َأ ِتنا} جّر { َدا سَإا
تقول: "رأيت تاء، فيها السكت في التاء. وتكون قلت: "سإاده" ذهبت اذا لنك

ٍءْت"، ًا، ونصبه جّره ليجعل النصب في هذا جّروا وانما سإادا جعل كما واحد
وجره "صالحين" نصبه و تقول: "مسلمين واحدا، والنصب الجر في تذكيره

ًا بالياء. وقوله ُيوت ُب ْيَر { ُكْم} و َغ ِت ُيو َ ُب ْا {ل ُعو َف ُكْم} فان َتْر َت َوا اصل من التاء َأْص
ْيت"]*ِ فل "بيت" [و و التاء، تذهب "صويت" فل "صوت" و تقول الكلمة َو ُب "
ْيتاِت التاء. وتقول: "رأيت تذهب َو لنك زائدة الخأرة التاء لن العرِب" فتجّر، ُب

التاء مال" لن ذواِت الخأرة. وتقول: "رأيت التاء تقول: "بيوت" فتسقط
بالمال وصلت لقلت: "ذاه" ولكنها الواحدة على سإكت لو لنك وذلك زائدة،

 ب] اليه.25[ المضاف مع ال بها يتكلم ل تاء فصارت
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ِذي وقوله ّل َنا {هذاا ْق ِز ْبُل ِمن ُر ْا َق ُتو ُأ ِه َو ًا} لنه ِب ِبه َتَشا به" "جيئوا معنى في ُم
ُه". فاما معنى في وليس ْو َط ْع ُأ ًا} فليس " ِبه َتَشا بعضا بعضه أشبه انه قوله: {ُم
الذي مثل نحوه في الفضل من له واحد كل الفضل. أي في متشابه ولكنه
نحوه. في للخأر

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ِإّن ّلَه {  َ ال َتْحى ل ِرَب َأن َيْس ً َيْض َثل ُعوَضًة ّما َم َها َفَما َب َق ْو َأّما َف ِذيَن َف ّل ْا ا ُنو آَم

َلُموَن ْع َي ّنُه َف ّق َأ ْلَح ِهْم ِمن ا ّب َأّما ّر ِذيَن َو ّل ْا ا َفُرو ُلوَن َك ُقو َي َذآ َف َد َما ّلُه َأَرا ً ال َثل ِبهذاَم
ِه ُيِضّل ًا ِب ِثير ِدي َك ْه َي ِه َو ًا ِب ِثير ِه ُيِضّل َوَما َك ّ ِب َفاسِإِقيَن ِإل ْل } ا

ِإّن ّلَه قوله: { َ ال َتْحى ل تميم وبنو بياءين الحجاز أهل َأْن} فـ"يستحي" لغة َيْس
َتحى" بياء يقولون َيْس لمه موضع من كان ما لن الصل هي والولى واحدة، "

ّلوا لم معتل ْيُت" و انهم ترى عينه. ال يع ِي ْيُت" فلم قالوا: "َح ِو َقّل "َج العين. ُت
ْلُت" و ُق ّلوَن ويقولون: " ُع ْعُت" في ِب لكثرة حذفوا وانما اللما، تعتّل لم لما العين "

َلْم قالوا كما الكلمة هذه اسإتعمالهم َلْم َيُك" و " ُكْن" و " ِر" و "ل َي ْد ِري". "ل َأ ْد َأ

ً وقال َثل ُعوَضًة} لن ّما {َم َتحي ل الله إّن هو وانما الكلما في "ما" زائدة َب يس
ِرَب أن َثلً". وناس بعوَضًة يض ً يقولون تميم بني من َم َثل ُعوَضًة} يجعلون ّما {َم َب

ً يضرب أن يستحي قالوا: "ل "هو" كأنهم "الذي" ويضمرون (ما) بمنزلة مثل
مثلً. وقوله بعوَضٌة هو الذي يضرب أن يستحي بعوضٌة" يقول: "ل هو الذي
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َفَما َها} قال { َق ْو َأعظَم َف تقول: "فلن بعضهم: كما منها" وقال بعضهم: "
َق ِغير" فيقول: "وفو َغُر26" [ ذلك َص  ". ذلك *ِ من ء] يريد: "وأص
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َذآ وقوله َد {َما ّلُه َأَرا َثلً} فيكون ِبهذا ال "ماذا" "الذي". ويكون "ذا" بمنزلة َم
َذا قال "ما" كما بمنزلة شئت ان واحدا اسإما ْنَزَل {َما ُكْم َأ ّب ْا َر ُلو ًا} فلو َقا ْير خَأ
فيه يجوز الكلما. وقد وجه الرفع "خأيٌر" ولكان "الذي" لقالوا "ذا" بمنزلة كانت

ًا" أي: "قلت فقلت قلت"؟ الذي "ما قال لو لنه النصب ًا" لجاز. ولو "خأير خأير
ليس انه غير خأيٌر" لجاز، قلت قلت": "فقلت: "خأيٌر" أي: "الذي قلت: "ما

قال: أصبحت"؟ له: "كيف قيل اذا العرب بعض يقول كما الول اللفظ على
الشاعر: [من قول واحد "ماذا" اسإم أن على صالٌح". ويدلك "صالٌح" أي: "أنا

الثلثون]: الشاهد وهو الوافر
ِه علمُت ماذا َدِعي ّتقي َأ ّيِب *ِ ولكْن سإ ِئيني بالمغ ّب َن
كلما. يكن (الذي) لم بمعنى هنا "ذا" ها كانت فلو

ِذيَن ّل ُقُضوَن { ا َد َين ْه ِه َع ّل ِد ِمن ال ْع ِه َب ِق َثا ُعوَن ِمي َط ْق َي ّلُه َأَمَر َمآَ َو ِه ال ُيوَصَل َأن ِب
ُدوَن ْفِس ُي ِئَك الْرِض ِفي َو َل ْلَخاسِإُروَن ُهُم ُأو } ا

َد قوله أما ْه َع ِه { ّل ِد ِمن ال ْع ِه َب ِق َثا ُعوَن ِمي َط ْق َي ّلُه َأَمَر َمآَ َو ِه ال َأْن َأن ِب ُيوَصَل} فـ"
ِما "مررت "به" كقولك في الهاء من ُيوصل" بدل بعِضهم". بالقو

ّثق" كما مكان "ميثاقه" فصار وأما َتو ُكْم قال "ال َت َب َأن َلْرِض ّمَن { ًا} والصل ا َبات َن
ًا" وكما ِإنبات َعطاء" في " ِلعطاء". مكان قال" ال "ا

ْيَف َك ُفُروَن {  ْك ِه َت ّل ُتْم ِبال ْن ُك ًا َو َوات ُكْم َأْم َيا َأْح ُكْم ُثّم َف ُت ُكْم ُثّم ُيِمي ِيي ِه ُثّم ُيْح ْي َل ِإ
ُعوَن } ُتْرَج

ُتْم قوله ْن ُك َو ًا { َوات ُكْم َأْم َيا َأْح ُكْم ُثّم َف ُت ُكْم} فانما ُثّم ُيِمي ِيي ترابا كنتم يقول ُيْح
َطفا ُن ّيت. وهو26[ فذلك و ْد تقول العرب، كلما في سإائغ ب] م َق كان للثوب: "

ْطنا" و هذا َطُب هذا "كان ُق هذا للرجل: "اعمل قولك ذلك ُبْسرا"*ِ. ومثل الّر
غزل. معك الثوب" وانما

 ) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
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َو ُه ِذي {  ّل َق ا َل ُكْم خَأ َلْرِض ِفي ّما َل ًا ا َوى ُثّم َجِميع َت َلى اسْإ ِء ِإ ُهّن الّسَمآَ ّوا َع َفَس ْب سَإ
ٍءْت َوا َو سَإَما ُه ُكّل َو ٍءْء ِب ِليٌم َشْي } َع

المجاز من باب هذا
ُثّم قوله أما َوى { َت َلى اسْإ ِء ِإ ُهّن} وهو الّسَمآَ ّوا فهذا واحدة، سإماء ذكر انما َفَس
ّلهّن. وقد عليهن دل "السماء" قد ذكر لن ان المفسرين بعض زعم ك

معنى ومعناه الواحد لفظ لفظه كان "اللبن". فما مثل "السماء" جميع
ُهّن} فزعم فقال يجمع جازان الجماعة ّوا ُء قوله ان بعضهم {سَإ ِطٌر {الّسَمآَ َف ُمن
ِه} جمع ّلبن". ولم مذكر ِب جيد. الول والتفسير العرب من هذا نسمع كـ"ال

ُء وقال ِطٌر يونس: {الّسَمآَ َف ِه} ذكر ُمن قال كما المؤنث بعض يذكر كما ِب
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والثلثون]: الحادي الشاهد وهو المتقارب الشاعر: [من
َنٌة فل َقْت ُمْز َد َقها َو ْد َلها أرُض*ِ*ِ أبقَل *ِ ول َو إبقا

والثلثون]: الثاني الشاهد وهو المتقارب وقوله: [من
ْي فإّما َلْت ِلّمتى َتَر ّد ِدَث *ِ فإّن ُب َدى الحوا ْو ِبها َأ
َلَك كما الجماعة به "السماء" يريد تكون وقد َه ُة تقول: " كل والبعيُر" يعني الشا
َق قال شاة. وكما وكل بعير َل َع {خَأ ْب ٍءْت سَإ َوا َلْرِض َوِمَن سَإَما ُهّن} أي: من ا َل ْث ِم

الرضين.
َتوى قوله وأما [ وتعالى تباركّ الله من يكن لم ذلك السمآَء} فان إلى {اسْإ
َفة تقول: "كان كما فعله يعني ولكنه ء] لتحول،27 ِلي ْهِل في الَخ يوليهم العراق أ
ّول ثم فعله. تحول تريد الشاما" انما َأهِل إلى تح

ْذ ِإ َو ّبَك َقاَل {  ِة َر َك ِئ َ ْلَمل ّني ِل َلْرِض ِفي َجاِعٌل ِإ َفًة ا ِلي ْا خَأ ُلو َعُل َقا َتْج َها َأ َمن ِفي
ُد ْفِس َها ُي ِفُك ِفي َيْس َء َو ّدَمآَ َنْحُن ال ّبُح َو ِدكَّ ُنَس ّدُس ِبَحْم َق ُن ّني َقاَل َلَك َو َلُم ِإ ْع َ َما َأ ل

َلُموَن ْع  } َت
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َكة قوُل أما ِئ َعُل المل َتْج َأ َها { ُد َمن ِفي ْفِس َها} فلم ُي على منهم انكارا ذلك يكن ِفي
ّبحون أنهم أنفسهم عن وأخأبروا ليعلموا، سإألوا انما ربهم، ّدسإون. أو ُيَس َق ُي و
ْعصى َأْن كرهوا لنهم ذلك قالوا ذلك قبل أمرت كانت قد الجن لن الله، ُي

فعصت.
ُله وأما ْو ّبُح َق ُنَس ِدكَّ { ّدُس ِبَحْم َق ُن َكُة َلَك} وقال َو ِئ َ ْلَمل َوا ّبُحوَن { ِد ُيَس ِهْم} ِبَحْم ّب َر

ّبْح وقال َفَس ِد { ّبَك ِبَحْم ُه} فذلك َر ِفْر ْغ َت وصلة. تقول: تسبيح كله الذكر لن َواسْإ
ْيُت َقَض ْبحتي " ِكر من سُإ ّبح والَصلة" فقال الذ ُكْن "سَإ َت ُتَك بالَحْمد". أي: "ل ْبَح سُإ
ِد َعُل لله". وقوله بالَحْم َتْج َأ َها} جاء { الشاعر: [من قال كما القرار وجه على ِفي
والثلثون]: الثالث الشاهد وهو الوافر
ُتْم َلْس ِكَب َمن خأيَر َأ ْندى المطايا َر َلِميَن *ِ وأ راِح بطوَن العا

. كذلك أي: أنتم
ّلَم َع َو َدمَا {  َء َءا َلسْإَمآَ َها ا ّل ُهْم ُثّم ُك َلى َعَرَض ِة َع َك ِئ َ ْلَمل َقاَل ا ِني َف ُئو ِب ْن أ

ِء َ َأسْإَمآَ ِب
ُتْم ِإن هؤلء ْن ِقيَن ُك ِد  } َصا
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َء قوله َلسْإَمآَ َها {ا ّل ُهْم} فيريد ُثّم ُك ويدلك السإماء أصحاب عليهم عرض َعَرَض
ِني قوله ذلك على ُئو ِب ْن أ

َ ِء { َأسْإَمآَ ّدعوا الملئكة لن ذلك يكن هؤلء} فلم ِب شيئا، ا
ِني فقال وفعله بذلك وعلمه الغيب بعلم جهلهم عن أخأبر انما ُئو ِب ْن أ

َ ِء { َأسْإَمآَ ِب
ُتْم ِإن هؤلء ْن ِقيَن} كما27[ ُك ِد ْئني الرجل يقول ب] َصا ِب ْن أ

َ كنَت إْن بهذا للرجل: "
َلم" وهو ْع فقالوا: ذلك عند جاهل. فأعظموه انه يريد يعلم ل انه يعلم َت
َنَك ْبَحا َ {سُإ ْلَم ل َنآَ}[ ِع لنا علم ل أنه نعلم . ونحن ذلك على ] بالغيب32َل

ًا َنَك عنهم. وقوله الله خأبر ما بنحو أنفسهم عن بالغيب" إخأبار ْبَحا َ {سُإ ْلَم ل ِع
َنآَ} فنصب َنَك" لنه َل ّبحَك" جعله أراد "سإبحا كأنه بالفعل اللفظ من بدل "نس
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ّبُحَك ُنَس ِنَك" ولكن قال: " ْبحا ْبحان" مصدر بُس ْبحان" في ينصرُف. و ل "سُإ "سُإ
والثلثون]: الرابع الشاهد وهو السريع الشاعر: [من قال وتنزيه التفسير: براءة

َقمَة من *ِ سُإبحاَن َفْخُره جاءني َلّما أقوُل ْل ِر َع الفاخِأ
منه. يقول: براءة

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ْذ ِإ َو َنا {  ْل ِة ُق َك ِئ َ ْلَمل ْا ِل ُدو َدمَا اسْإُج ْا َل ُدو ّ َفَسَج ِليَس ِإل ْب َبى ِإ َبَر َأ ْك َت َكاَن َواسْإ ِمَن َو

ِريَن ِف َكا ْل } ا
السإتثناء باب هذا

ْا قوله ُدو َفَسَج } ّ ِليَس} فانتصب ِإل ْب من فأخأرجته عنه بهم الفعل شغلت لنك ِإ
َء بينهم. كما من الفعل ّ القومُا تقول: "جا ّنك إل ًا" ل الفعل لهم جعلت لما زيد

به شغلت وقد الفاعل بعد به بالمفعول شبهته غيرهم بعدهم وجاء بهم وشغلته
الفعل.
َبى وقوله َأ َبَر { ْك َت َكاَن} ففتحت َواسْإ َعَل" أو كل {اسإتكبَر} لن َو َف ِعَل" فهو " ُف "

َقاَل يفتح ِذي َرُجلَِن} ونحو نحو: { ّل ُتِمَن {ا ْؤ َتُه} ونحو ا َن َهَب َأَما َذ ّلُه { ال
ِهْم} [ ِر ُنو َكاَن ء] ونحو28ِب َو ِريَن} لّن ِمَن { ِف َكا ْل َعَل" و كله هذا ا َف ِعَل". " ُف " 
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َنا ْل ُق َو َدمُا {  َءا ُكْن َيآَ ْنَت اسْإ ْوُجَك َأ ّنَة َوَز ْلَج َ ا ُكل َها َو ْن ًا ِم َغد ْيُث َر ُتَما َح ْئ َ ِش َبا َول ْقَر َت
ِه ِذ َة َها َنا الّشَجَر ُكو َت ِلِميَن ِمَن َف ّظا ْل } ا
الدعاء باب

َيا قوله َدمُا { َدمُا آ َءا َيآَ ُكْن} و{ ُهْم} [ اسْإ ْئ ِب أن
ْوُن ] و33َ َع ِفْر ّني {يا َرسُإوٌل} فكل ِإ

في وهو الدعاء في مضموما المفرد والسإم مفرد، اسإم لنه ارتفع انما هذا
مضافا كان بمتمكنة. فاذا ليست التي كالسإماء جعل ولكنه نصب، موضع
َنا قوله مثل "أدعو" وذلك فلنا" و "أعني يريد الصل. وانما لنه انتصب َبا َأ َيا َما {

َ َلَك ّنا} و ل ْأَم َنا َت ّب َنآَ {َر َلْم َنا} انما َظ ُفَس ّبنا يريد: "يا َأن َلْمنا ر ُفَسنا" وقوله َظ ْن َأ

ّبنا ّبْل "َر ّنا". َتق ِم
الفاء باب هذا

َ قوله َول َبا { ْقَر ِه َت ِذ َة َها َنا الّشَجَر ُكو َت ِلِميَن} فهذا ِمَن َف ّظا ْل يسميه الذي ا
والتمني والسإتفهاما والنهي للمر جوابا كان ما الفاء". وهو "جواب النحويون

يكن لم الواو. وان وكذلك "أْن"، ضمير على كله ذلك والجحود. ونصب والنفي
العطف حروف من والواو الفاء لن هذا نصب الفاء. وانما معنى مثل معناها
ُكْن "ل قال كأنه حتى اسإما كلمه من مضى ما يكون ان المتكلم فنوى منكما ي
الفعل مع ب] فأضمر28[ السإم على الفعل يعطف أن أراد الشجرة" ثم قرُب

َأْن" لّن َأْن" مع " تفسير اسإم. وهذا على اسإما فيعطف اسإما تكون الفعل "
َ قوله ذلك والفاء. ومثل الواو من انتصب ما جميع ْا {ل َتُرو ْف َلى َت ِه َع ّل ًا ال ِذب َك

ُكم َت ُيْسِح ٍءْب} هذا َف َذا َع َ و النهي جواب ِب ْقَضى {ل ِهْم ُي ْي َل ْا} جواب َع ُتو َيُمو َف
 لك. ذكرت ما النفي. والتفسير
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ْا قوله نحو مثله تجعله ان الول على الخأر تجري ان حسن اذا يجوز وقد ّدو َو }
ْو ِهُن َل ْد ّدوا ُت َو ُنوَن} أي: " ِه ْد ُي ْو َف ُنوَن". ونحو َل ِه ْد ّد قوله ُي َو ِذيَن { ّل ْا ا َفُرو ْو َك َل

ُلوَن ُف ْغ ُكْم َعْن َت ِت ِلَح ُكْم َأسْإ ِت َع ِت َأْم ُلوَن} جعل َو َيِمي ِو ولم فعل الول َف ْن السإم به َي
ّدوا قال كأنه التمني وهو الفعل على الفعل فعطف َو َفلوَن لو " ْغ ْو َت َل ُلوَن" َو َيِمي

َ وقال َذُن {ل ْؤ ُهْم ُي ِذُروَن} أي َل َت ْع َي َذن "ل َف ُهْم يؤ ِذُروَن". وما ول َل َت ْع بعد كان َي
ًا شئت فان والواو بالفاء المجازاة جواب هذا "أن" اذا ضمير على نصبته ايض

ِإن قال كما اسإما تجعله ان بالول نويت ْأ { ِكِن َيَش ْلَن الّريَح ُيْس َل ْظ َي َد َف ِك َوا َلى َر َع
ْو َأ ِه} { ِر ْه ُهّن َظ ْق ِب ِبَما ُيو ْعُف [ َي َو ُبوا]*ِ  َلَم َعن َكَس ْع َي َو ٍءْر} { ِثي ِذيَن} فنصب، َك ّل ا

ًا. وقال جاز البتداء على رفعه ولو جائزا، كان العطف على جزمه ولو ايض
ِإن َو ْا { ُدو ْب ُكْم ِفي َما ُت ُفِس ْن ْو َأ ُه َأ ُفو ُكْم ُتْخ ْب ِه ُيَحاسِإ ّلُه ِب ِفُر ال ْغ َي ُء} ِلَمن َف َيَشآَ

َيغِفر} اذا فتجزما َف أن "إْن" ونويت أضمرت اذا وتنصب ء] العطف،29[ أردت {
العرب. وقال كلما من ذلك وكل البتداء على وترفع اسإما، الول يكون

ُهْم ُلو ِت َقا ُهُم { ْب ّذ َع ّلُه ُي ُكْم ال ِدي ْي أ
َ ِهْم ِب ِز ُيْخ ُكْم َو ْنُصْر َي ِهْم} ثم َو ْي َل ُتوُب قال َع َي َو ّلُه { ال

َلى ُء} فرفع َمن َع َنه َيَشآَ ُتوُب} ل َي َو الول. ول معنى على ليس مستأنف كلما {
ذكرت. لما الجزما فيه لجاز هذا كان عليهم" ولو الله "قاتلوهم: "يتْب يريد

والثلثون]: الخامس الشاهد وهو الوافر [من الشاعر وقال
ِإْن ِلْك ف ِلْك قابوس أبو يه ُع يه ْهُر الناِس *ِ ربي الحرامُا والَش

ُنْمِسَك َده و ِذناِب بع ٍءْش ب ِر *ِ أجّب عي  سإنامُا له ليس الظه
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َأْن" ونرى ضمير "ونمسَك" على فنصب فيه ويكون اسإما الول يجعل َأْن "
ًا الجْزما ُع العطِف على ايض وهو الطويل الشاعر: [من البتداء. قال على والرف

والثلثون]: السادس الشاهد
ِه عن َيغترْب وَمْن َع يرى َيَزْل ل قوِم ٍءْما *ِ مصار وَمْسُحبا مجّرا مظلو
ِه عن يغترْب وَمْن ْد ل قوِم ْهٌط لُه َمْن *ِ على لُه َيِج ِه َر ْغضبا حوالي م

ْدفُن ُت ْء وان المحَسنات منه و ُكْن ُيِسى َي َء ما *ِ  َكبا رأِس في النار أسإا ْب َك
ُتدفُن" يجوز الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من كلها. قال الوجوه فيه فـ"

والثلثون]: السابع
ْفَرْح النعمان َيْرجِع فإن ِهْج َن َت ْب َن ًا *ِ ويأِت و ّد َع ُكها َم ْل ُعها ُم وربي
ِإْن ِلِك و ْه ْعَر النعماُن َي ّيٌة ُت ِط ُأ َم َب ُتْخ ُطوعها العياب جوِف في *ِ و  ُق
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َوَمْن وتعالى تباركّ ب] وقال29[ َد { ِقُم َعا َت ْن َي ّلُه َف ْنُه} فهذا ال رفعا ال يكون ل ِم
بعدها ما كان المجازاة جواب كانت اذا عنه. والفاء يستغنى ل الذي الجواب لنه
ِتني "ان تقول أنك ترى العطف. ال فاء ل البتداء فاء وتلك مبتدأ أبدا فأُمركَّ تأ

تجيء حتى السكوت يجز لم العطف فاء هذه كانت تحّب". فلو ما على عندي
َوَمن "إْن" بجواب. ومثلها بعد لما َفَر { ُعُه َك ّت ُأَم ِليلً} وقال َف ُعُه بعضهم َق ّت ُأَم َف }
ُه} اذا ُثّم َطّر َأْض ُه} فـ{ َطّر به أراد اذا الوجه َأْمرا. وهذا جعله اللَف وصل َأْض
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ُثّم" في قطعتها وانما وصل ألف اللف ان والفتح. غير الضم فيه يجوز المر "
َعُل" فانه معناه يكون ما كل لنه الخأر، الوجه ْف َأ أو كان الوصل من مقطوع، "

ْا القطع. قال من َن َأ ِتيَك { ِه} وهو آ ُذ "أتى" "يأتي" وقال من ِب ّتِخ َأ ِه ِمن { ِن ُدو
َهًة} فتركّ ِل تباركّ*ِ الله "أفعل" وقال الف لنها السإتفهاما ألف بعد التي اللف آ

ْول الكفار عن يحكى فيما وتعالى َل ِني { َت َلى َأخّأْر ٍءْل ِإ ٍءْب َأَج ِري َق َق ّد َأّص ُكن َف َأ ّمَن َو
ِلِحيَن} فقوله َق} جواب الّصا ّد َأّص َف ْول} ها لّن للسإتفهاما، { َل بمنزلة هنا {

ُكن} على "هل" وعطف َأ َو َق} لّن موضع { ّد َأّص َف يكن لم اذا السإتفهاما جواب {
َق بعضهم قرأ جزما. وقد فاء فيه ّد َأّص َف ُكوَن}[ { َأ بعد ما على ء] عطفها30َو

ِلِل {َمن قرىء الكتاب. وقد خألف وذلك الفاء ّلُه ُيْض َ ال َي َفل ِد ُهْم} َلُه َها َذُر َي َو
ُهم} على جزما. فجزما َذْر َي اذا يجزما موضعها لن الفاء موضع على عطف انه {

أجود فهو الفاء بعد ما على يعطفها َأْن على رفعها ومن المجازاة، جواب كانت
ِإن قراءة. وقال وهي َو َها { ُفو َها ُتْخ ُتو ْؤ ُت َء َو َقَرآ ُف ْل َو ا ُه ْيٌر َف ُكْم خَأ ّفُر ّل َك ُي ُكم} َو َعن
النصب قبله الذي الحرف وفي هذا في يجوز فسرت. وقد ما على ورفع جزما
َلَم مثل المجازاة جواب بعد جاء قد لنه ْع َي َو ِذيَن { ّل ُلوَن ا ِد  ِفي ُيَجا
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َلّما َو َنا} [و] { ِت َيا ِم آ َل ْع ّلُه َي ِذيَن ال ّل ْا ا ُدو َه ُكْم َجا َلَم ِمن ْع َي ِريَن} فانتصب َو ِب الّصا
ّوَل لَن الخأر شئت الواو. وان الثاني وفي السإم بمنزلة يكون ان نوى ال

ِم "ولّما قلت كأنك العطف على جزمت قائل: "ولما قال الصابرين". فان يعل
ِم ْعل َلّما الله َي َو ِم الصابرين" { َل ْع ّلُه َي ِذيَن ال ّل ْا ا ُدو َه ُكْم} فهو َجا يعلمهم؟ لم ِمن
ِلم، قد بل قلت قال كأنه للناس، ليبين التأويل أهل يذكر فيما هذا ولكّن ع

َلَمه ْع َي َلَم قال الناُس" كما "ل ْع َن ِل ّي { ْيِن َأ َب ْا ِلَما َأْحَصى الِحْز ُثو ِب ًا} وهو َل قد َأَمد
َلم القرآن في هذا أشباه أقواما قرأ . وقد ذلك ليبين ولكن علم ْع ُي ِل ّي { َأ

ّ قرأوه أراهم الحزبين} ول الخأر. بالوجه لجهلهم إل
َ جاء ومما َول ْا بالواو*ِ { ِبُسو ْل ّق30[ َت ْلَح ِطِل ب] ا َبا ْل ْا ِبا ُتُمو ْك َت ّق} إْن َو ْلَح شئَت ا

ْا جعلت ُتُمو ْك َت َو ًا { ّق} نصب ْلَح مع فتضمر اسإما الول تجعل ان نويت اذ ا
َأْن" حتى ُتُموا} " ْك َت الفعل على جزما فجعلتها عطفتها شئت اسإما. وان تكون {

َلْم قبلها. قال الذي َأ ُكَما { َه ْن ُكَما َعن َأ ْل ِة ِت ُقل الّشَجَر َأ ُكَمآَ} فعطف َو القول ّل
ُقوُل مسعود ابن قراءة في انه فجزمه. وزعموا المجزوما الفعل على َأ َو }

ُكمآَ} على َأن" ونوى ضمير ّل ّوَل يجعل َأْن " الشاعر: [من اسإما, وقال ال
والثلثون]: الثامن الشاهد وهو الطويل

ٍءْل في كان لقد ْو ٍءْء َح َقّضي ثويته َثوا َت ٍءْت *ِ  َيْسأمَا ُلبانا ِئُم َو سإا
ٌء ًء - ثوا ٍءْء او وثوا َأْن" لن ضمير على - فنصب وخأفض ونصب رفع ثوا التقضي "
ْقضى" رفع: "ويسأمُا" لنه قال ومن اسإم، ُت َف واجٌب، وهذا فعل على عطف قد "
والثلثون]: التاسإع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من وقال
ِإْن ْق لم ف ّد ُكْم أص ّن ٍءْن َظ ّق َتي َفل ب َقِت *ِ  ْوصاَل سَإ ّني ال ُد ِم الّرواِع

َيعلَم ّنني الناِس من أكفائي و َنا َأ َأ ِر الحامي الفارُس *ِ  ُد الذما المذاو
 الربعون]: الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من وقال
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ِدْر فإن ٍءْس أبو عليَك يق ْي َب َنُمّط ُق ّية ِبَك *ِ  ِن َهواِن في الَم
ُتْخَضَب َيٌة َو َدَرْت ِلح َأْحَمَر وخأانْت َغ ِب ْوِف َنِجيِع من *ِ  آِن الَج

ّول يكون أن نوى لنه كله هذا ء] فنصب31[ "أْن" الواو بعد فأضمر اسإما ال
ْو قوله عليه. وأما فتعطفه الول مثل اسإما يكون حتى َل َنا َأّن { ًة َل َأ َكّر َبّر َت َن َف
ُهْم ْن ْو } و ِم َل َف َنا َأّن { ًة َل ُكوَن َكّر َن ِنيَن} فهذا ِمَن َف ْؤِم ْلُم لّن التمني، جواب على ا
ْيَت معناه َل ّنا " ًة". وقال َل الحادي الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من َكّر

والربعون]:
ٍءْكّ فلسُت "لواني" بـ"ليَت" ول *ِ بـ"لهَف" ول مني فاَت ما بمدر
َواني" بمنزلة فأنزل ْيَت" لن "ل َلو اذا الرجل "ل ّني قال: " وكذا كذا فعلُت كنُت أ
ِددُت تريد "فانما ّنما كنُت لو "و ْلُت". وإ َأْن" في ضمير جاَز َفع لن الواجب غير "

له. ناقضا قبله ما خألف على بعده ما يجيء الواجب غير
أوله على آخأره يكون الضمير. والواجب هذا جاز لوله خألف فيه حدث فلما
َلْم وجل عز الله قول نحو َأ ّلَه َأّن َتَر { ِء ِمَن َأنَزَل ال ًء الّسَمآَ ِبُح َمآَ ُتْص َلْرُض َف ا

ًة} فالمعنى: "إسإمعوا ّلُه أنزَل ُمْخَضّر ِء من ال ًء" فهذا السما و واجب خأبر ما
َلْم َأ وهو الوافر الشاعر: [من الشعر. قال في الواجب تنصب َتَر} تنبيه. وقد {

والربعون]: الثاني الشاهد
ٍءْم ِلبني منزلي سإأتُركُّ ُق َتمي ْلَح َأ فأسإتريحا بالحجاز *ِ و

وهو الطويل [من طرفة جائز. وقال الشعر في يعرف. وهو يكاد ل وهذا
والربعون]: الثالث الشاهد

َبٌة ب] لها31[ ْدخُأُل ل َهْض ُذّل َي َطها ال ْعَصما المستجيُر اليها *ِ ويأوى َوسْإ ُي  ف
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ترى ال يجوز ل الفاء من فيه أضمر موضع كل "أن" في ضمير اظهار ان واعلم
ِته قلت: "ل اذا انك َبك" لم تأ ِر ِته تقول: "ل أن يجز فيض ْأ َبَك" وانما فأْن ت ِر يض

تفعَل": أْن "عسى قولك في يجوز ل كما اظهاره يسحن "أْن" فل على نصبته
إظهار يفعل" ول لن كان ليفعل": "ما كان قولك: "ما في الفعل" ول "عسى
وضع إنما الكلما لن يظهر ل ضمير رجلً" فرب "نعم قولك في الذي السإم

اللبس. فيدخأله اللفظ في وضع ما غير على ذلك كان ظهر فاذا يضمر أن على
ُهَما ّل َأَز َف َطاُن {  ْي َها الّش ْن ُهَما َع َأخْأَرَج َنا ِمّما َف ِه َكا َنا ِفي ْل ُق ْا َو ُطو ِب ْه ُكْم ا ْعُض ٍءْض َب ْع َب ِل

ّو ُد ُكْم َع َل َلْرِض ِفي َو َقّر ا َت ٌع ُمْس َتا َلى َوَم ٍءْن ِإ } ِحي
ُهَما قوله أما ّل َأَز َف َطاُن {  ْي َها} فانما الّش ْن َلَل" تقول: "َزّل يعني َع فلُن" و "الَز

ُته" و: "زاَل ْل َل َأْز َلُه فلُن" و " َأزا نقرأ. وبها الجيدة القراءة ُفلُن" والتضعيف "
بعضهم: وقال

ُهما} أخأذها َل َلُه الرجُل" و يزوُل". تقول: "زاَل "َزاَل، من {فأزا فلن". "أزا
ْا وقال ُطو ِب ْه ُكْم {ا ْعُض ٍءْض َب ْع َب ّو ِل ُد ْا} و قال } فانما َع ُطو ِب ْه لّن اعلم الله {ا

جمع. فلذلك ثالثهم كان إبليَس
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ّقى َل َت َف َدمُا {  ِه ِمن َءا ّب ٍءْت ّر ِلَما َتاَب َك ِه َف ْي َل ّنُه َع َو ِإ ّواُب ُه ّت } الّرِحيُم ال
ّقى قوله َل َت َف َدمُا { ِه ِمن آ ّب ٍءْت} فجعل ّر ِلَما {آدمَا} بعضهم قرأ المتلقى. وقد آدما َك
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ّلِقيات. جعلهن الكلمات ورفع نصبا المت
َنا ْل ُق ْا {  ُطو ِب ْه َها ا ْن ًا ِم ِإّما َجِميع ُكم َف ّن َي ِت أ

ْ ّني َي ًدى ّم َع َفَمن ُه ِب َي َت َدا َ ُه ْوٌف َفل خَأ
ِهْم ْي َل َ َع ُنوَن ُهْم َول  } َيْحَز
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ِإّما قال َف ُكم { ّن َي ِت أ
ْ ّني َي ًدى ّم َع َفَمن ُه ِب َي}[ َت َدا موضع "إّما" في أن ء] وذلك32ُه

َأَما" وهي تكون "إما" ل وهي المجازاة الفعل "ما" وصار معها "إْن" زيدت "
ِة بالنوِن بعدها الذي ّنما بغير يكون وقد الثقيلة أو الخفيف فيه حسنت نون. وإ
التي الحروف من وهي بواجب ليس ما وهو "ما" نفي "ما" لّن دخألته لما النون
ٍءْن قولهم نحو النون فيه فحسنت الواجب تنفي ِبعي ّنك" حين ّما " َي فيها أدخألت َأَر

ِإّما قوله هنا "إّما" ها النون. ومثل "ما" حسنت َف ِيّن { ِر ِمَن َتَر َبَش ًا} ال َأَحد

ُقل وقوله ّني ِإّما ّرّب { َي ِر ُدوَن َما ُت َع َ ] َرّب93[ ُيو ِني َفل ْل َع ِما ِفي َتْج ْو َق ْل ا
ِلِميَن} فالجواب ّظا َ قوله في ال َفل ِني}. وأشباه { ْل َع والكلما القرآن في هذا َتْج

ترد حتى تستغني فل للمجازاة يكون الذي الموضع هذا غير "إّما" في كثير. واما
ْين َت ّنا قوله نحو "إّما" مر ِإ ُه { َنا ْي َد ِبيَل َه ًا ِإّما الّس ِكر ِإّما َشا ًا} ونحو َو ُفور قوله َك

ّتى َذا {َح ْا ِإ ْو َأ ُدوَن َما َر َع َذاَب ِإّما ُيو َع ِإّما ال َعَة} وانما َو "إّما" هي لّن نصب الّسا
ْو" ول بمنزلة ًا تعمل "أ ُه قال كأنه شيئ ْينا َد َه ًا السبيَل " ْو شاكر ُفورا" فنصبه أ َك

ْوا "حتى و الحال على َأ ُدون ما َر َع ْو العذاَب ُيو البدل. على الساعة" فنصبه َأ
قلت: [و]*ِ لو البتداء فيه يجوز شيء كل "إّما" في بعد الرفع يجوز وقد

ٍءْد إّما برجل "مررت ٍءْم" جاز. وهذا وإّما قاع ًا، جائز القرآن في الذي قائ ايض
يقرأ. لم انه ال رفعا ويكون

قولك نحو ب] أبدا32[ اللف مفتوحة تكون فتلك التثنية عن تستغني التي وأما
َأّما َأّما فمنطلق" وقوله الله عبد " َف ِتيَم { َي ْل َ ا َهْر َفل ْق َأّما9[ َت َو ِئَل ]  َ الّسآَ َهْر} َفل ْن َت

َأّما و َو ُد { ُهْم}. فكّل َثُمو َنا ْي َد َه ِة الى فيه يحتج لم ما َف َأّما" فألفها تثني مفتوحة "
 المجازاة. في التي تلك ال
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ًا و َأّما" ايض َأّما تقول انك ترى ال شيئا تعمل ل " َو ِئَل { َ الّسآَ َهْر} فتنصبه َفل ْن َت
ّير بـ"تنهر" ولم منه. "أّما" شيئا تغ

الضافة. باب
َفَمن قوله اما َع { ِب َي َت َدا َ ُه ْوٌف َفل ِهْم} فانفتحت خَأ ْي َل حال كل على الياء هذه َع
َدى". فلما في التي اللف سإاكن. وهي قبلها الذي الحرف لن ُه الى احتجت "

َي قوله ذلك بالفتح. ومثل ال تحركّ ل لنها بالفتحة حركتها الياء حركة َعَصا }
ُأ ّك َو َت َها} ولغة َأ ْي َل ّي َفتى" و يا "عَصّي يقولون للعرب َع َد ُه  } َ ْوٌف َفل ِهْم} خَأ ْي َل َع

الحرف في تدغمه حتى الياء الى قلبته الفا، وكان سإاكن حرف قبلها كان لما
ّي {هذاَما قوله عليهم. واما أخأف وهو واحدا مجرى فيجرونها بعده الذي َد َل

ٌد} و ِتي َذا َع َه َلّي ِصَراٌط { ُثّم َع َتِقيٌم} [و] { َلّي ُمْس ُكْم}. فانما ِإ ُع حركت َمْرِج
َي" ول يقل ولم ياء قبلها الذي الحرف وجعل قبلها ما لسكون بالضافة َعل "
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َي" كما َلدا هذه لن السإماء، وبين بينه زيد" ليفرقوا "لدى زيد" و "على تقول "
َي" و بأسإماء. و ليست َعصا َي" [ " ُهدا َي" اسإماء. وكذلك ء] و33" َقفا "

ِني ُتو ْف َأ َي} و ِفي { َيا ْؤ ُبْشَرايا ُر ُغلمٌَا} لّن {يا ُبْشرى" سإاكن. وقال آخأر هذا "
 بشارة". "يا تقول كما الضافة، يريد غلما} ل هذا ُبْشراي {يا بعضهم
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شئت وان أسإكنتها شئت بالخيار, ان الياء في كنت سإاكنا الحرف يكن لم فاذا
ّنْي نحو فتحتها ِإ َنا { ّلُه} و َأ ّني ال ِإ َنا { ّلُه}، َأ ِلَمن و ال َو ِتْي َدخَأَل { ْي ًا} و َب ْؤِمن ُم

َلْم َف ِتَي}[و] { ْي َب ُهْم { ْد ِز ِئْي َي َعآَ ّ ُد ًا} و ِإل ِئي ِفَرار َعآَ ُد لقيتها اذا ِإلّ}. وكذلك {
فتحتها شئت وان الساكنين لجتماع الياء حذفت شئت فان زائدتان ولما الف
وتعالى تباركّ الله قول نحو الفتح ذلك احسن ان سإاكنان. ال حرفان يجتمع كيل

ِنَي َء َناُت {َجآَ ّي َب ْل ّبي} و ِمن ا ِتَي ّر ْعَم ِن ِه { ِتي} وأشبا ّل لقيته نقرأ. وإْن ذا. وبه ا
ًا ًا فيه فأنت لما بغير وصل ألف ايض ّ بالخيار أيض الحذف هذا في أحسنه َأَن إل
ّني نقرأ وبها ِإ ُتَك { ْي َف َط َلى اْص ّناِس} و َع َهاُروَن ال ْد َأخِأي {  ُد ِه اْش ِري}. ِب َأْز

ِد نحو الياء منه حذفت الدعاء هذا من شيء كان فاذا َبا ُقوِن} و {ياِع ّت {َرّب َفا
ْد ِني َق َت ْي َت ْلِك} و ِمَن آ ْلُم ّني ِإّما {ّرّب ا َي ِر ُدوَن}. َما ُت َع ُيو

شيء. وذلك كل من وغيره الدعاء في الياءات هذه يحذف من العرب ومن
ْي، رؤوس في ما ال قليل قبيح تحذف ب] كما33الوقف. [ يحذف فانه ال

الرابع الشاهد وهو الطويل : [من قوله نحو القوافي من أشعارها في العرب
والربعون]:

َأبا ٍءْر [ ِذ ْن ْعِض من َأهوُن الشّر بعُض بعَضنا] *ِ حنانيَك فاسإتبِق أفنيَت ُم َب
والربعون]: الخامس الشاهد وهو الوافر وقوله: [من

ّبي [أل ِنِك ُه َول ِبَصْح َبحينا] *ِ  ْبِقي فاص َدريَن خُأموَر ُت ْن ال
ْندرينا" وذلك بعض" و قالوا: "من وصلوا فاذا وقفوا اذا الي رؤوس في "ال

َبل قوله نحو كثير ْا ّلّما { ُقو ُذو َي َي ّيا ِإ َو َذاِب} [و] { ُقوِن}. فاذا َع ّت أثبتوا وصلوا َفا
القليلة اللغة تلك على وجعلوه والوصل السكوت في الياء قوما حذف الياء. وقد

 عليها. الكتاب لن نقرأ وبها العامة قراءة وهي
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الكتاب لن الكتاب، خألف على وذلك بالياء، ووصلوا بالياء قوما سإكت وقد
الطويل ينشد: [من فصيحا عربيا سإمعنا الجيدة. وقد اللغة وهي ياء فيه ليست

والربعون]: السادس الشاهد وهو
َد فما ُي َوَج ِد ْه ّن ًا ال ُتُه َوْجد ْد َد *ِ ول َوَج ّي َوَج ِر ْذ ُع َجِميُل قبِل ال
ِلي" فحذف يريد ْبل" اعمال بعضهم أعمل الياء. وقد "قب َق ياء فيه ليس ما "

لي" اغِفر رّب "يا العرب بعُض قال "قبلي". كما يريد جميل" وهو فقال: "قبُل
ّبي". "يا يريد وهو فرفع ر
ّنوَن قوله واما ُظ َت َو ِه { ّل ْا} و ِبال َن ُنو ّظ َنا ال ّلو َأَض ِبيلْ} فتثبت { لنهما اللف فيه الّس

على عليها سإكتوا اذا القوافي أواخأر يجعلون العرب من قوما لن آية، رأس
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في ترنموا اذا العرب ء] وجميع34الحجاز. [ اهل وهم وصلوها اذا حالها مثل
َبِت قوله واللف. وأما والواو الياء أواخأرها في أثبتوا القوافي َأ ّني {يا َأخَأاُف} ِإ

َعٌة" و "رُجٌل كقولك بالهاء السإم هذا فأنث ْب ُغلمٌا َر َعٌة". او " َف لما ادخألها يكون َي
كما اللف أبتا" فحذفوا "يا أرادوا كأنهم قوما فتح عوضا. وقد السإم من نقص

والربعون]: الحادي الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من قال الياء, كما يحذفون
َوآني" بـ"ليَت" ول مني] *ِ "لهَف" ول فات ما بمدركّ [ولست َل

ْهفاه". ومما َل الشاعر: [من قول بالهاء أنث السإم هذا ان على يدلك يريد: "
والربعون]: السابع الشاهد وهو الطويل

ِنَي لما ابنتي تقوُل ًا رأت ّنَك شاِحب غريُب َأبات يا فينا *ِ كأ
أحرف. ومن ثلثة أمتاه" فهذه "يا قوله في أنَث كما الهاء عليها وزاد اللف فرد

يقول من صاِح". ومنهم قال: "يا كما تفعلي" رخّأم ل أمّا يقول: "يا من العرب
أِب" "يا يقول من غلِمي. ومنهم قالوا: "يا الذين لغة أبي" على أمّي" و"يا "يا

القياس. في الجيدة أمّا" وهي و"يا
ِني َب َيا ِئيَل { ْا ِإسْإَرا ُكُرو ْذ ِتَي ا ْعَم ِتي ِن ّل َعْمُت ا ْن ُكْم َأ ْي َل ْا َع ُفو ْو َأ ِدي َو ْه َع ُكْم ُأوِف ِب ِد ْه َع ِب
َي ّيا ِإ ُبوِن َو َه  } َفاْر
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ِني قوله أما َب َيا ِئيَل} فمن { من يهمز. ومنه ل من ومنهم يهِمُز من العرب ِإسْإَرا
ِئل} يحذف يقول ويكسرها. الهمزة ويفتح الهمزة بعد التي الياء {إسإَرا
المجازاة. باب
ْا قوله فاما ُفو ْو َأ َو ِدي34[ { ْه َع ِب ُكْم} فانما ُأوِف ب]  ِد ْه َع جواب لنه الخأر جزما ِب

تفسير كأنه المجازاة، حروف بعد ما جواب مثل مجزوما المر وجواب المر،
ُأوِف "إْن ْفعلوا"  ُكم َت ِد ْه َع َنا آخأر موضع في وقال َب َذُرو ُكْم} وقال { ْع ِب ّت ُهْم َن َذْر َف }
ِهْم ِفي ْوِض ُبوَن} فلم خَأ َع ْل ُهم فقال يلعبون كانوا كأنهم ولكنه جوابا، يجعله َي َذْر "
ُهْم لعبهم" وقال حال في َذْر ْا { ُلو ُك ْأ ْا َي ُعو ّت َتَم َي ِهُم َو ِه ْل ُي َلَمُل} وليس َو أجل من ا

قال: كأنه العراب على وجرى يكون انه الله علم قد ولكن ، ذلك يكون التركّ
ُهم تركتهم "إْن ْلها الكلما بعض ان يتركهم. كما لم او تركهم كذلك المل" وهم َأ

َذَب بعضهم ان , وكما ذلك خألف على والمعنى لفظه يعرف َك ُكُم يقول: " علي
الحّج".

وهو الكامل الشاعر: [من بالحج. قال يأمروا ان يريدون وانما فـ"الحّج" مرفوع
والربعون]: الثامن الشاهد

َذَب ُق َك ُء العتي ٍءْد شّن وما ِئلتي كنِت *ِ إن بار ًا سإا َهبي َغبوق ْذ فا
والربعون]: التاسإع الشاهد وهو الوافر وقال: [من

ٍءٌْة ِني ْبيا ُذ َأل بينها توصي و َذَب *ِ  ِطُف َك ُقروُف القرا وال
ِطُف"، عبد ابو قال َقرا َطٌف": وهو واحدها الله: "ال َقْر من خَأَمٌل له ما كل "

ُقروُف"، الثياب. و َقْرٌف": وهو واحدها "ال ٌء " ء] كانوا35[ البل جلود من وعا
َغلون ٍءْب" ضّب ُجحُر "هذا أسإفارهم". ويقولون في فيه ويحملونه اللحم َي ِر خَأ

الُرّمان ُرّماني". فيضيف حّب [أحدهم]: "هذا الُجْحُر. ويقولون، هو والخرب
 كثير. الكلما في وهذا الحّب له وانما اليه
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ُقل وقوله ِذيَن { ّل ْا ّل ُنو ْا آَم ِفُرو ْغ ِذيَن َي ّل َ ِل ّيامَا َيْرُجوَن ل ُقل َأ َو ِه} و{ ّل ِدي ال َبا ِع ّل
ْا ُلو ُقو ِتي َي ّل زعم للمر. وقد جوابا صار حتى اللفظ على َأْحَسُن} فأجراه ِهَي ا

ُقْل على هو انما هذا ان قوما ْغِفروا" و" َي ْل َف ِعبادي " َيقولوا" وهذا َل كله يضمر ل َفل
َلـ] جاز هذا جاز واللما. ولو الفاء يعني ُقْم قول [ َي ٌد"، الرجل: " ْي يريد وهو َز

ُقْم َي َل ٌد". وهذا " ْي ًا الكلمة َز اللما. مع الفاء فيها تضمر لم لنك أمثل أيض
الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من مضمرة, قال جاءت قد اللما ان زعموا وقد

الخمسون]:
ُد ْفد ُمَحّم ْفَسَك َت ٍءْس ُكّل َن ْف ْفَت ما *ِ إذا َن ٍءْء من خِأ َتبال َشْي

ِد", وهذا ْف َت ِل َتِق يريد: " ّلَه قبيح. وقال: " ٌؤ ال ّتق كذا فعل امُر َي وكذا" ومعناه: "ل
ّلَه". فاللفظ ًا كثيرا يجيء ال في الشاعر عليه. قال يدل للمعنى. وهذا مخالف

والخمسون]: الحادي الشاهد وهو الطويل اللما: [من ضمير
ِة أصحاب مثِل على ِه ُحّر الويُل *ِ لِك َفاخأِمشي البعوَض َوْج ْبِك أو ال بكى من َي
البيت هذا ينشد من العرب من ب] وسإمعت35[ بكى" فحذف َمْن "ليبِك يريد
والخمسون]: الثاني الشاهد وهو الطويل لما: [من بغير

ْبِك َي ْنجاِب على َف ٍءْة أضياُف الِم ْفر ْوا َق ُأسإارى *ِ سَإَر َفّك لم و ُدها ُت قيو
ْبِك" فحذف َي ْل َف اللما. يريد: "

وهو وأنت أنا تفسير باب
وهو. وأنت أنا تفسير باب
َي قوله وأما ّيا ِإ َو َي { ّيا ِإ َو ُبوِن} [و] { َه ُقوِن} [ َفاْر ّت َي} وقد ] فقال41َفا ّيا َوإ }

المر من كان ما كل الفعل. لن بعده الذي المضمر بالسإم الفعل شغلت
ًا نحو منصوب فهو النحو هذا في والنهي ِرْب قولك: "زيد ُه". لن َفاْض المر َأخأا
ًا يضمران مما والنهي ًا والرفع الضمار، فيهما ويحسن كثير ل ان على جائز ايض

والخمسون]: الثالث الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من يضمر. قال
ٍءْة َل ِئ َكْح خأولَن وقا ُهْم فان َت ْكروَمُة فتا ُأ ْيِن *ِ و ّي ُوكما الَح ّل  ِهيا خِأ
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َيُة قوله وأما ِن ِني {الّزا ْا َوالّزا ُدو ِل ٍءْد ُكّل َفاْج ُق َواِح ِر َوالّسا ُهَما} [و] { ْن َقُة ّم ِر َوالّسا
ْا ُعو َط ْق ُهَما} فزعموا َفا َي ِد ْي يقول كأنه الوحي، على هذا - ان أعلم الله - و َأ

ُقّص "وِمّما ُق". ثم والسارقة والزاني، الزانيُة عليكُم َأ من بالفعل جاء والسار
"أمُر قال كأنه المجاز على وهذا البتداء على الول على الرفع اوجب ما بعد

ِرقة السارِق ُنهما والسا ُقّص مما وشأ َثُل قوله ء] ومثله36عليكم" [ َن ِة {ّم ّن ْلَج ا
ِتي ّل َد ا ُقوَن} ثم ُوِع ّت ْلُم َهآَ قال ا ِفي َهاٌر { ْن ٍءْء} كأنه ّمن َأ َوِمّما ّمآَ ُقّص قال: " ُكْم أ علي
َثُل البتداء. على الول في الرفع اوجب أن بعد فيها ما يذكر أقبل الجنة" ثم َم
في وهو الول، سإبب من هو ما على يقع الفعل كان اذ نصبا قوما قرأها وقد

ًا قوله نحو السإتفهاما حرف عليه وقع ما والنهي. وكذلك المر َبَشَر َأ ّنا { ًا ِم واِحد
ُعه}. وانما ِب ّت ِعَل َن كان وفعل اسإم بعده كان اذا لنه السإتفهاما حروف في هذا ُف

حتى فعل له أضمرت بالسإم بدأت فان السإم، قبل بالفعل يبتدأ ان أحسن
قبيح. الفعل ذلك واظهار به الكلما تحسن

فيه الكلما فوجه والنفي والسإتفهاما والنهي المر غير في هذا من كان وما
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ًا قرىء قد الحرف كثير. وهذا العرب من ناس نصبه وقد الرفع، ورفعا نصب
َأّما َو ُد { ُهْم}. َثُمو َنا ْي َد َه َف

ّنا قوله وأما ِإ ٍءْء ُكّل { ُه َشْي َنا ْق َل ٍءْر} فهو خَأ َد َق الكثيرة اللغة وهي الرفع فيه يجوز ِب
مما كذلك الشيء على اجتمعوا وربما النصب، على اجتمعوا الجماعة ان غير

ّنا غيره. لن والصل يجوز ُد قولك: "إ ِه َعب ّل ُه". مثل ال ْبنا ُد َضَر ِه قولك: "عب ّل ال
ُه" لن ْبنا وهو المتقارب [من الشاعر سإواء. قال البتداء في معناهما َضَر

والخمسون]: الرابع الشاهد
َأّما36[ ُهُم ُمّر بُن َتميُم َتِميٌم ب] ف ْلفا َأ ْوبى القومُا *ِ ف ِنياما َر

 والخمسون]: الخامس الشاهد وهو الطويل [من وقال
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ِه بلٌل ُموسإى أبي ابُن إذا ِت ٍءْس *ِ فقامَا بلغ َليِك بيَن بفأ ِزُر َوْص جا
َأما نصب النصب. فمن فيهما ويكون َد} نصب {و هذا. على َثُمو

ْدخِأُل قوله وأما ُي ُء َمن { ِه ِفي َيَشآَ ِت ِلِميَن َرْحَم ّظا ّد َوال َع ُهْم} وقوله َأ ُتْم َل َأن َأ ّد { َأَش

ًا ْلق ِما خَأ ُء َأ َها} ثم الّسَمآَ َنا َلْرَض قال َب َوا َد { ْع ِلَك َب َها} وقال َذ ]1{الرحمن[ َدَحا
ّلَم ُقْرآَن َع ْل َق2[ ا َل ِلنَساَن ] خَأ ّلَمُه3[ ا َع َياَن} ثم ]  َب َء قال ال َوالّسَمآَ َها { َع َف َر

َع َوَض ْلِميَزاَن} وقال َو ّ ا ُكل َو َنا { ْب َثاَل َلُه َضَر َلْم ّ ا ُكل َنا َو ّبْر ًا} فهذا َت ِبير ْت انما َت
فيه عمل قد قبله الذي السإم لن بعده السإم على الفعل سإقط وقد ينصب

أحسن ذلك واحد. وكان وجه من العمل يكون حتى فيه فأعملته فعل فأضمرت
والخمسون]. السادس الشاهد وهو الوافر [الشاعر]: [من قال

ًا للضياِف اللحَم نغالي ْيئ ُنْرخِأُصه َن ُقدوَر َنِضَج إذا *ِ و ال
ُنغالي يريد ْدخِأُل قلت باللحم" فان " ُي ُء} ليس َمن { فهو اللفظ في بنصب َيَشآَ
ٍءْد قلت: "مررت كما فعل فيه عمل قد نصب موضع في ًا بزي َعْمر ُته، و كأنك ضرب

ًا" وقد قلت: "مررت المنسرح الشاعر: [من الناس. قال بعض هذا يقول زيد
والخمسون]: السابع الشاهد وهو

ْلُك ول السلَح َأْحِمُل ل َأصبحُت ِر رأَس *ِ آِم ِي َفرا إْن البع َن
ُه والذيَب ِه َمَرْرُت إْن أخأشا ِدي ب َوح َأخأشى *ِ  َطرا الرياَح و والَم

 وأكثر. أجود والنصب البتداء على الرفع فيه يجوز هذا ء] وكّل37[
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ْغَشى قوله وأما َي َفًة { ِئ ُكْم َطآَ ْن َفٌة ّم ِئ َطآَ ْد َو ُهْم َق ْت َهّم ُهْم} فانما َأ ُفُس ْن على هو َأ
ْغشى قوله َي ِه في وطائفٌة منكم طائفًة " واو ل ابتداء واو الحال". [و] هذه هذ

َد تقول: "ضربُت كما عطف، ْب ِه ع ّل ٌد ال ما مثل لنها نصبا قرئت قائم". وقد وزي
بفعل منصوب وقبلها سإببها من شيء على الفعل يسقط قد لنه وذلك ذكرنا،

قوله من الباب هذا في ذكرنا به. وما فنصبتها فعلها لها وأضمرت عليه فعطفتها
ُق ِر َوالّسا َقُة { ِر ْا َوالّسا ُعو َط ْق َيُة َفا ِن ُهَما} [وقوله] {الّزا َي ِد ْي ِني َأ ْا} َوالّزا ُدو ِل َفاْج

ْا} خأبر قوله في ليس ُدو ِل َفاْج ْا} و{ ُعو َط ْق َفا ل هكذا المبتدأ خأبر لن مبتدأ {
ُد قلت بالفاء. [فـ] لو يكون ِه "عب ّل ُق" لم ال ِل َط ْن َي هو الخبر يحسن. وانما َف
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قوله: [من مثل عليكم" وهو نقص "ومما قوله من لك فسرت الذي المضمر
والخمسون]: الثالث الشاهد وهو الطويل
ٍءْة ُهم فانكْح خأولُن وقائل َت ْيِن *ِ [وأكرومُة فتا ّي ٌو الَح ِهيا] َكما خأل

ِء كأنه ِه" كأنك فانظْر تقول: "الهلُل خَأولُن" كما قال: "هؤل قلت: "هذا الي
ُظر الهلُل السإم. إليه" فأضمر فان

َذاِن قوله فأما ّل َوال َها { ِن َيا ِت أ
ْ ُكْم َي ُهَما} فقد ِمن ُذو المبتدأ، خأبر هذا يكون ان يجوز َفآَ

وجل عز الله قول نحو بالفاء خأبره يكون ان جاز فعل صلته كان "الذي" اذا لن
ِإّن ِذيَن { ّل ُهُم ا ّفا َو َكُة َت ِئ ْلَمل ِلِمي37[ ا َظا ِهْم} ثم ب]  ُفِس ْن ِئَك َأ ْوَل ُأ َف ُهْم قال{ َوا ْأ َم

ّنُم}. َه َج
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُنو ِعي َت َواسْإ ِر {  ْب ِة ِبالّص َ َها َوالّصل ّن ِإ ٌة َو ِبيَر َك ّ َل َلى ِإل ِعيَن َع ْلَخاِش } ا
 الواو. باب
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ْا قوله أما ُنو ِعي َت َواسْإ ِر { ْب ِة ِبالّص َ َها َوالّصل ّن ِإ ٌة} فلنه َو ِبيَر َك على الكلما حمل َل
ِة". وهذا الخأر. وقال على يحمل ما ومنه الول على يحمل ما منه كلما "الصل

ّلُه َوال ُلُه { ّق َوَرسُإو ُه} فهذا َأن َأَح اذا هذا وأقيس والخأر، الول على يجوز ُيْرُضو
ًا. تقول: "زيد عليهما يحمل ان بالواو كان ما هذا ذاهبان". وليس وعمرو جميع

ان "أو" بالخيار في الشيئين. وأنت أحد عن فيه يخبر "أو" انما "أو" لن مثل
الخأر على تحمله وأن الخأر، على شئت وان الول على الكلما جعلت شئت
أن من أمثل [الخبر] فهو يليه الذي السإم على الخبر تجعل ان لنك أقيس

َذا منه. قال بعيد اسإم الى تجاوزه ِإ َو ْا { ْو َأ ًة َر ْو ِتَجاَر ًا َأ ْهو ْا َل َفّضو َها} فحمله ان ْي َل ِإ
َوِمن آخأر موضع في وقال الول، على ِه { ِت َعَل ّرْحَم ُكُم َج ْيَل َل ّل ْل َهاَر ا ّن ْا َوال ُنو ُك َتْس ِل

ِه} وقال َوَمن ِفي ْكِسْب { َئًة َي ِطي ْو خَأ ًا َأ ْثم ِما ُثّم ِإ ِه َيْر ًا} فحمله ِب ِريئ الخأر. على َب
والخمسون]: الثامن الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من قال
َوسإاَمُة أّما ِء ُحْسُن أو ال ِنسا ْد ال َق ُأوتيِت َف ْنُه *ِ  ِنُك العقَل اّن لو ِم َت مح

والخمسون]: التاسإع الشاهد وهو الطويل أحمر: [من ابُن وقال
ٍءْء ء] رماني38[ ًا ووالدي منُه كنُت بدا ّي َأْجِل ومن *ِ بريئ ِو َط رماني ال

الستون]: الشاهد وهو المنسرح الخأر: [من وقال
َدنا ِبما نحُن َدكَّ بما وأنَت عن ٍءْض *ِ عن ُي را ِلُف والرأ َت ُمْخ
والستون]: الحادي الشاهد وهو الطويل البرجمي: [من قول مثل وهذا
ِة أْمسى يُك َمْن ُه بالمدين ّني داُر ًا *ِ فإ ّيار َق ِريُب ِبها َو َغ َل

ُكُم قوله وأما ِذ ّتَخا ِبا ِعْجَل { ْل ْا ا ُبو ُتو َلى َف ُكْم} ِإ ِئ ِر  َبا
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ِعْجَل} لنه فانتصب ْل ِبَك من تقول: "عجبت به، مفعول {ا ًا". وقوله ضر زيد
ُكْم} مهموز ِئ ِر َبا ّلُه ب] "برأ42[ من لنه { ًا". وقد ال َبْرء ُأ" " ْبر َي َق" " قرأ الخل

انها قوما زعم الياء. وقد وبين الهمزة بين فجعلها بالتخفيف الهمزة هذه بعضهم
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والتخفيف مجزوما انه فظنوا التخفيف سإمعوا منهم، غلطا ال ذلك أرى ول تجزما
يكون ان ال السإكان، يجوز الكتاب. ول في يعرف بمشافهة*ِ ول ال يفهم ل

ْد نحو وجعلها اسإكن َق ْلَم" و" َع ْد " َق َع" ونحو ُضْرَب" و" . ذلك سَإْم
َءْت من العرب من سإمعت ْلنا} جزما يقول: {َجآَ الحركة لكثرة وذلك اللما ُرسُإ

والسبعون]: الثاني الشاهد وهو السريع الشاعر: [من قال
َلًة باكرِت لو وأنِت َء َمْشمو َفَرِس مثَل *ِ صهبا ِر ال َق الْش
َليِك وفي ُرْحِت ْنِك *ِ وقد فيهما ما رج َه ِر من َبدا ِز الِمئ
والسبعون]: الثالث الشاهد وهو السريع [من القيس امرؤ وقال

ٍءْب غيَر أشرْب فاليومَا ًا ُمستحق ِإثم ِه من *ِ  ّل واِغِل ول ال
والسبعون]: الرابع الشاهد وهو الرجز آخأر: [من وقال
ِني *ِ إّن ْة َب *ِ ُفؤادي َثَمَر
والسبعون]: الخامس الشاهد وهو الرجز آخأر: [من وقال

َقمة يا ْل َقمة يا َع ْل ٍءْم *ِ خأيَر علقمة يا َع ّلها تمي َأكرَمْه ك و
والسبعون]: السادس الشاهد وهو الرجز وقال: [من

ِما صاحْب اعوجْجَن إذا ّو ّو َق ّد ِما السفيِن أمثاَل *ِ بال ّو ُع ال
ْلنا" على ويكون ء]43غنة. [ فيها ويجعل النون في اللما يدغم الدغاما، "ُرسُإ

ُكم} على في والسإكان ْئ ْيت" وهذا الذين لغة البدل {بار َط َأخْأ يعرف. ل قالوا: "
ِذيَن ّل ّنوَن { ا ُظ ُهم َي ّن ْا َأ ُقو ِهْم ّمَل ّب ُهْم َر ّن َأ ِه َو ْي َل ُعوَن ِإ } َراِج

 الفاعل. اسإم باب
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ِذيَن قال ّل ّنوَن {ا ُظ ُهم َي ّن ُقو َأ َ ِهْم} فأضاف ّمل ّب ُقو قوله َر َ ِهْم} ولم {ّمل ّب يقع َر
كانوا ابيك" اذا ضاربوا تقول: "هم الفعل وقع قد كان اذا يضاف الفعل. وانما

أخأاكّ" ضاربون قلت: "هم يضربوا لم او الضرب حال في كانوا ضربوه. واذا قد
ُقو نحو وهو اثباتها معنى في فتحذفها النون تستثقل قد العرب ان ال َ {ّمل

ِهْم} مثل ّب ُكّل َر ٍءْس {  ْف َقُة َن ِئ ْوِت} ولم َذآ ْلَم بعضهم: {ذائقٌة قال بعد. وقد تذق ا
ّنا ثناؤه جل الله لك. وقال فسرت ما الموَت} على ِإ ُلو { ِة} وهذا ُمْرسِإ َق ّنا ال

ُهْم اسإتثقال. وقال النون حذفت ولكن الرسإال قبل ُب ْل َك َو ِه} َباسِإٌط { ْي َع ِذَرا
ّنا الحال. وقال في كان لنه التنوين فأثبت ِإ ُفو { َذاِب َكاِش َع ْل ِليلً} على ا ذلك َق

ًا. وزعموا الشاهد وهو البسيط هكذا: [من ينشد البيت هذا ب] ان38[ ايض
والستون]: الثاني

ٍءْر باعُث أنَت هل ِتنا دينا  ِمْخراِق بِن عمرو أخأا رّب عبد *ِ او لحاَج
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التنوين، نية فيه الول لن المعنى على الثاني ونصب الفعل يقع ولم فأضاف
َعَل وعّز جل الله كقول َوَج ْيَل { ّل ْل ًا ا َكن َقَمَر َوالّشْمَس سَإ ْل ًا} ولو َوا َبان جررت ُحْس

جاز الول عليه جررت ما عمرو" على اخأا رب "الشمس" و"القمر" و"عبد
ّنا جيدا. وقال وكان ِإ َنّجوكَّ { َلَك ُم ْه َأ ّ َو َتَك} فالنصب ِإل َأ ّنك الكلما وجه اْمَر ل ل
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لن النون. وذلك لذهاب جّر موضع في والكاف المضمر، على الظاهر تجرى
وان الحال في كان ان والنون التنوين منه ذهب مضمر اسإم على سإقط اذا هذا
ُبك تقول: "هو يفعل، لم ًا" و"هم أو الساعَة ضار أدخألت ضاربوكّ". واذا غد

ًا" ول الضارب قلت: "هو واللما اللف ًا تجّر ان يكون زيد كأنه التنوين لن زيد
التنوين. تعاقبان واللما اللف لن واللما، اللف فيه كان "الضارب" اذا في باق

ًا" و"هما الضارباِن وتقول: "هما ٍءْد" لن الضاربا زيد تعاقبان ل واللما اللف زي
اسإماء من والجمع الثنين من النون أخأرجت والجمع. فاذا الثنين في التنوين

الضافة تعاقب النون لن واللما، اللف فيه كان وان ء] أضفت39[ الفاعلين
لن يفعل، زيد" ولم ضاربا قولك: "هما في النون كطرح هنا ها النون وطرح
"الذي معنى مثل واعماله معناه لن النون قولك: "الضاربان" اثبات في الصل

والستون]: الثالث الشاهد وهو المنسرح الشاعر: "من فعل" واعماله. قال
ِة الحافظو ِر عور ُيهُم ل العشي ِئنا من *ِ يأت نطف ورا

ْلُمِقيِمي الله كتاب وفي َوا ِة} وقد { َ ْلُمِقيِمي فقال بعضهم نصب الّصل َوا }
ً َة" اسإتثقال َة} و"الحافظو*ِ عور َلذيِن" و نون حذفت كما للضافة الّصل "ال

والستون]: الرابع الشاهد وهو الكامل الشاعر: [ من "الذيَن". قال
ِني َب ٍءْب َأ ْي َل َلذا َعّمّي إّن ُك َتل ال َق ّككا الُملوكَّ *ِ  َف ْغلل َو ال

والستون]: الخامس الشاهد وهو الطويل وقال: {من
َنْت الذي فإّن ٍءْج حا ْل َف ُؤهم ب ِما كّل القومُا *ِ هُم دما  خأالد ُأمّا يا القو
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الشاهد وهو المتقارب يجيز: [من كان عمر بَن عيسى أن النون. وزعموا فالقى
والستون] السادس

ُتُه ٍءْب غيَر فألفي ِت ْع َت ِكَر *ِ ول ُمس ّلَه ذا ّ ال قليل ال
معناه كان ما كل في ال قبيح وهو اضافة معاقبة لغير التنوين طرح انما كأنه

البيت هذا جاز . ولو ذلك من طرح ما منه يطرح "الذين" فحينئذ "اللذين" و
قال ب] العرب39[ بعض أن يحسن. وزعموا ل زيدا" وهذا ضاربو لقلت: "هم

ْا َلُمو ْع َوا ُكْم { ّن ْيُر َأ ِزي َغ ْعِج ِه} وهو ُم ّل قرىء فصيحا. وقد وكان الَسّمال أبو ال
ُكْم الحرف هذا ّن ِإ ُقو { ِئ َذآ َذاَب َل َع ْل ِم} وهو ا ِلي َل اسإقط لنه أمثل البيت في ا

ْقَت الساكنين. واذا لجتماع التنوين قال ذهبت، قد الضافة لن نصبت النوَن ألَح
ْلُمِقيِميَن َوا َة { َ ُتوَن الّصل ْؤ ْلُم َة} [و] وقال َوا َكا ِريَن الّز ِك ّذا َوال ّلَه { ًا} قال ال ِثير َك

والستون] السابع الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من
َتَركِّ بكّل النازلوَن َد *ِ والطيبوُن مع ِر معاق ُلْز ا
ْا ُقو ّت َوا ًا {  ْوم ّ َي ِزي ل ْفٌس َتْج ٍءْس َعن َن ْف ًا ّن ْيئ َ َش َبُل َول ْق َها ُي ْن َعٌة ِم َفا َ َش ُذ َول ْؤخَأ ُي

َها ْن ْدٌل ِم َ َع ْنَصُروَن ُهْم َول } ُي
 الفعل. الى الزمان اضافة باب
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ْا قال ُقو ّت َوا ًا { ْوم ّ َي ِزي ل ْفٌس َتْج ٍءْس َعن َن ْف ًا} فنون ّن ْيئ "فيه" جعل لنه اليوما َش
ًا قال كأنه اليوما صفة من وجعله مضمرا، ِزى ل "يوم ٍءْس عن نفٌس َتْج فيه نف

ًا". وانما يومُا تقول: "هذا الفعل الى اضافته جاز "فيه" كما إضمار جاز شيئ
الزمان، اسإماء غير الفعل الى يضاف شيء السإماء من زيد". وليس يفعل
ّنما "فيه". وقال اضمار جاز وذلك ِه" وجعل "ل اراد الهاء أضمر قوما: "إ ِزي َتْج
ً تقول: "رأيُت كما مفعول، لليوما اسإما الهاء هذه ّبه يحّب رجل ٌد" تريد: "يح زي

ُعَك ل يومَا تقول: "اذكر مضافا، يكون الكلما في زيد". وهو شيء" أي: "يومَا ينف
ْومُا قال لفعل الى تضاف قد الحين اسإماء أن ء] وذلك40منفعة" [ ل َي َ {هذا ل

ُقوَن} أي ِط َق"، ل "يومُا َين ِطقون" اذا ل يومُا "هذا فيه يجوز وقد نط أضمرت ين
ِه" وجعلته من لشيء الفعل جعلت وقد نكرة يوما "يوما" لّن صفة من "في

على أجريته كأنك النكرة صفة من كله يكون الفعل. فالفعل وقدمت سإببه
ْومُا بعضهم قال وقد سإببه، على سإاقطا كان اذا له صفة اليوما َي َ {هذا ل

ُقوَن} وكذلك ِط ْومُا َين َي َفْصِل} وكل {هذا ْل الى يضاف مثله. ول فهو هذا أشبه ما ا
الثامن الشاهد وهو الوافر [من قالوا قد انهم ال الحين، ال شيء الفعل

والستون]:
ِة ِدمون بآَي ِكها على *ِ كأّن ُزورا الخيَل تق ِب ُمداما سإنا

والستون]: التاسإع الشاهد وهو الوافر [وقالوا] [من
ٌغ من َأل ِل ْب ّني ُم ًا َع ِة َتميم ّبوَن ما *ِ بآَي ّطعاما ُتِح  ال
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َلم" و"بذي بذي الفعل. وقالوا: "إذهْب "آية" الى فأضاف َلمان" فقوله: َتْس َتْس
ِذي قال: "اذهْب "تسلم" كأنه الى "ذي" مضاف ِتَك" وليس ِب الى يضاف سإلَم

ِه" فلم نفٌس َتجزى ل يومَا الكلما: "واتقوا في قلت هذا. ولو غير الفعل تنون في
ِه" ثم تجيء ان تريد ل وأنت أضفت كأنك جاز، اليوما به، فجئت بعد بدالك بـ"في

أوجبت ما بـ"فيه" بعد جئت "اليوما" لنك فيه" فنصبت آتيَك تقول: "اليومَا كما
تقول: "هذا ل انك ترى "فيه". ال اضمار يجوز قوما: "ل ب] وقال40[ النصب

ً "رأيُت "إليه" ول تريد قصدُت" وأنت رجٌل َغُب" وأنت رجل ِه" تريد أر "في
ُق َنهما والفر شئت وان غيرها، في يكون ل ما فيها يكون الزمان اسإماء أن بي

َعَة في المفعول حملتها*ِ على نفٌس" ثم تجزيه ل يوما قلت: "واتقوا كأنك الَس
ً تقول: "رأيُت كما الهاء القيت "أحبه". تريد ُأِحّب" وأنت رجل

والتذكير. التأنيث من باب
ِزي قوله اما َتْج ْفٌس { ٍءْس َعن َن ْف ًا} فهو ّن ْيئ ِزي قولك: "ل مثل َش شاة" عنك َتْج

ٌة". فهذه عنك درهٌم" و"وَجَزْت عنك "َجزى درهم" و عنك و"يجزى أهل لغة شا
َأْت هذا في يقولون تميم يهمزون. وبنو ل الحجاز َأْجَز ُء عنُه المعنى: " ِزى ُتج و

ُء قال: "ل "شيئا" كأنه شاة" وقوله عنه ِزى ُة ُتْج ِني ول ُمْجزى الشا ْغ ٌء". ُت َغنا
َعن وقوله ْنها" أي: ل { ٍءْس} يقول: "ِم ْف  مكانها. تكون ّن
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َ قوله وأما َول َبُل { ْق َها ُي ْن َعٌة} فانما ِم َفا مؤنث كل لن المؤنث السإم ذكر َش
ّ فعله، تذكر أن حسن فعله وبين بينه فرقت وما النس في يقبح ذلك َأّن إل

انما هذا ان للفعل. وذلك اسإتحقاقا أشد يعقل الذي يعقل. لّن مما أشبههم
"الجدار" ليس كـ"الرض" و ء] معنيين. والموات41[ بين ليفصل ويذكر يؤنث
وما بالموات، يشبه يعقل ل ما والمرأة. فكل الرجل بين ما كنحو معنى بينهما
ُهْم قوله نحو والرجل بالمرأة يشبه يعقل ُت ْي َأ ِديَن} لما ِلي {َر صاروا أطاعوا سَإاِج
ْو قال يعقل، كمن َل َو ِهْم َكاَن { وبين بينه فّرق حين الفعل خَأَصاَصٌة} فذكر ِب

َ وقال السإم، ُذ {ل ْؤخَأ ُكْم ُي َيٌة} وتقرأ ِمن ْد ُذ}. وقد ِف ْؤخَأ ُت ًا يقال { في ذاكّ أيض
ٌة". فأما القاضَي "َحَضر يقولون أنهم زعموا النس، ّكر فقد الجميع فعل امرأ يذ
المذكّر جماعة تؤنث أنك ترى ال الفصل بتأنيث ليس الجميع تأنيث لن ويؤنث

ِهَي ِهَي فتقول: " ِّرجاُل" و" هذا لن بـ"بعال" فتصرفه رجل وتسمي القومُا"، ال
َعناِق" لم سإميته بفصل. ولو وليس التذكير، مثُل تأنيٌث هذا لن تصرفه، بـ"
الرجل" تقول: "ذهب والمؤنث المذكر مابين فصل وهو للذكر، يكون ل تأنيث

النساء" النساء" و"ذهبت بينهما. وتقول: "ذهب المرأة" فتفصل و"ذهبت
َبْت كتاب الرجال". وفي الرجال" و"ذهبت و"ذهب ّذ َك ْومُا الله: { ٍءْح َق ُنو

ِليَن} و ْلُمْرسَإ ّذَب ا َك َو ِه { ْوُمَك}. قال ِب الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من َق
السبعون]:

ّيًة لقوِمَك قومي تركْت ب] فما41[ ّلُب َح َق َت ٍءْر في *ِ  ٍءْد ول َبْح َل ِر َب ْف َق
ُهُم وقال َء َقاَل {َجآَ َو َناُت} [و] { ّي َب ْل ٌة ا َو ِة}. [و] قال ِفي ِنْس َن ِدي ْلَم اشد الشاعر ا

والثلثون]: الثاني الشاهد وهو المتقارب قال: [من الفعل، أخأر وقد ذا من
ْي فإّما ِتى َتَر ّلْت ِلّم ّد ِدَث *ِ فإّن ُب ْوداى الحوا  بها َأ
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هذا. وهذا [فـ] ذكر يذكر ان يجوز الواحدة المرأة فعل بها" مثل "أودْت اراد
غير من جماعة كل ان وذلك أحسن، النس في وهو اقبح الموات في التذكير
قالوا: قد انهم "هم". ال تقول الحمير" ول تقول: "هي مؤنثة فهي النس
تقول: "رأيت والمذكر للمؤنث تكون "أولئك" قد أن وذلك الحمير"، "أولئك
والسبعون]: الحادي الشاهد وهو الكامل الشاعر:[من النساء". قال اولئك
ِزُل ُذّمى َد المنا ِة بع ِزل ّلوى من َد *ِ والعيَش ال ِما أولئِك بع ّيا ال

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ْذ ِإ َو ُكم {  َنا ْي ْوَن آِل ّمْن َنّج َع ُكْم ِفْر َن َء َيُسوُمو َذاِب سُإو َع ْل ّبُحوَن ا َذ ُكْم ُي َء َنآَ ْب َأ

ُيوَن َتْح َيْس ُكْم َو َء ِفي ِنَسآَ ُكْم َو ِل ٌء َذ ُكْم ّمن َبل ّب ِظيٌم ّر } َع
ْذ قوله أما ِإ َو ُكم { َنا ْي ْذ آِل ّمْن َنّج ِإ َو ْوَن} و{ َع َنا ِفْر ْق ُكُم َفَر َبْحَر}[ ِب ْل ] وامكنة50ا

ُكروا يقول: "إذكُروا انما قبلها، ما على هي فانما كثيرة، إذ نعمتي" و"اذ
ُكم" و"اذكروا ْينا ْذ َنّج ْقنا إ ُكم َفَر َبْحَر" و"اذكُروا ب ْذ ال ُتم إ ِبر" َلْن ُموسإى يا ُقل َنْص

"فّرقنا". بعضهم وقال
ْهل باب وآل. َأ

ْوَن آِل {ّمْن وقوله َع ُكْم ِفْر َن َء َيُسوُمو َذاِب} وقد سُإو َع ْل ْذ قال ا ِإ َو ُكم { َنا ْي ّمْن َنّج
ْوَن} فانما آِل َع ُكْم} في منهم. و يلقون كانوا عما حدث ِفْر َن َيُسوُمو موضع {

ُكم "واذ يقول كأنه الحال على نصب موضع في جعلته شئت وان رفع ْينا من َنّج
َعون آِل ِئمين فر اذا تحسن "آُل" فانها البتداء. واما على لكم" والرفع سإا
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مكَة" و"آَل و"أهل زيد"]*ِ، زيد" و"أهل آل نحو: "أتيُت خأاص اسإم الى أضيفت
ِة" و"آَل مكَة" و"أهَل ِة". ولو المدين الرجِل" و"آل آل قلت: "أتيُت المدين

ِة" لم ُهم آَل ولكن: "أتيَت يحسن، المرأ ِه" و ّل "آُل" مكة. وليس أهُل زعموا ال
أبدلت همزة هي وانما ، ذلك يقول من سإمعنا وقد الرضين اسإماء في بالكثير
ْيهاَت" و مثل الهاء مكان َه َهاَت". " ْي َأ " 
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ْذ ِإ َو َنا {  ْق ُكُم َفَر َبْحَر ِب ْل ُكْم ا َنا ْي َأنَج َنا َف ْق ْغَر َأ ْوَن آَل َو َع ُتْم ِفْر ْن َأ ُظُروَن َو } َتن
ْذ ِإ َو َنا { ْق ُكُم َفَر َبْحَر ِب ْل ُكْم} يقول ا َنا ْي َأنَج فيه. مررتم حين الماءين بين فرقنا َف

ْذ ِإ َو َنا {  ْد َع ِعيَن ُموسَإى َوا َب َلًة َأْر ْي ُتُم ُثّم َل ْذ ّتَخ ِعْجَل ا ْل ِه ِمن ا ِد ْع ُتْم َب ْن َأ ِلُموَن َو } َظا
ْذ قال ِإ َو َنا { ْد َع ِعيَن ُموسَإى َوا َب َلًة} اي: واعدناه َأْر ْي َء َل أي: ليلة، اربعين انقضا

َئِل قال كما الربعين، رأَس َوسْإ َيَة}[ { َقْر ْل أربعوَن "اليومَا قولهم مثل ء] وهذا42ا
ًا ُذ يوم ْين". الربعين" و"تمامُا تمامُا يوماِن" أي: "اليومَا خأرَج" و"اليومَا من ْوَم َي

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ْذ ِإ َو ُتْم {  ْل ْؤِمَن َلن َياُموسَإى ُق ّتى َلَك ّن ّلَه َنَرى َح ًة ال ْهَر ُكُم َج ْت َذ َأخَأ َقُة َف ُتْم الّصاِع ْن َأ َو

ُظُروَن } َتن
الفعل. باب
ّتى قوله أما ّلَه َنَرى {َح ًا" أي: "ِعيانا ال ًة} فيقول: "ِجهار ْهَر بيننا ما يكشف َج

ِهَرْت وبينه" كما ّيُة" اذ تقول: "َج ِك ّفي الطين غطاه قد ماؤها كان الَر ذلك فن
[و] يصفو. الماء يظهَر حتى

َنا ْل ّل َظ َو ُكُم {  ْي َل َغَمامَا َع ْل َنا ا ْل َأنَز ُكُم َو ْي َل ْلَمّن َع َوى ا ْل ْا َوالّس ُلو َباِت ِمن ُك ّي َما َط
ُكْم َنا ْق َنا َوَما َرَز َلُمو ْا ولكن َظ ُنو ُهْم َكا ُفَس ْن ِلُموَن َأ ْظ } َي

َنا قوله أما ْل ّل َظ َو ُكُم { ْي َل َغَمامَا َع ْل َنا ا ْل َأنَز ُكُم َو ْي َل ْلَمّن َع َوى ا ْل َغمامُا" َوالّس } فـ"ال
ُته َغمامٌة" مثل واحد ُته " َوى" فهو "سَإحابة". وأما "الّسحاِب" واحد ْل طائر "الّس

ْلوى" مثل واحده يكون أن شبيه وهو بواحد، له يسمع لم كما جماعته، "سَإ
َلى" للواحد ْف ِد قالوا والجماعة. وقد و"سُإلَمى" للواحد والجماعة، قالوا: "

َباَرى" للواحد، "سُإلَميات". وقالوا َيات"، وقالوا "ُح وقال للجماعة: "ُحباَر
َبارى". قال للجماعة بعُضهم السابع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من "ُح

 والسبعون]:
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ُء َأشل ٍءْم و ُدها ُحباَرى من َلْح ْئنا َنْحُن *ِ إذا يصي ّلُف صاحٌب ِش َأ َت ُم
َعى" للواحد َكا للواحد: "ُشكاعاة". بعضهم وقال والجماعة، وقالوا: "ُش

ْذ ِإ َو َنا {  ْل ْا ُق ُلو ْدخُأ ِه ا ِذ َيَة َها َقْر ْل ْا ا ُلو ُك َها َف ْن ْيُث ِم ُتْم َح ْئ ًا ِش َغد ْا َر ُلو ْدخُأ َباَب َوا ْل ا
ًا ْا سُإّجد ُلو ُقو ّطٌة َو ِفْر ِح ْغ ُكْم ّن ُكْم َل َيا َطا ُد خَأ ِزي َن ِنيَن َوسَإ ْلُمْحِس } ا
ْا قوله ُلو ُقو َو ّطٌة} اي: "قولوا": "لتكن { ٌِة منك ِح ّط ِبنا" كما ِح ُنو ُذ تقول ل

ُعَك َلّي". كأنهم للرجل: "سَإْم ُلوا: "يا قيل إ ُقو ُكن رب لهم: " َت ْنَك43[ ل ب] ِم
ٌِة ّط ِبنا". وقد ِح ُذنو كان ما بالفعل. وكُل اللفظ من بدل انه على نصبا قرئت ِل
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ُطْط كأنه الفعل، بذلك نصب فهو بالفعل اللفظ من بدل ّنا قال: "أْح ّطًة" َع ِح
ٌع شبيه "ُحّط" وهو من بدل فصارت يقول: من فمنهم وطاعٌة"، بقولهم: "سَإْم
ًا ُع جعله وطاعَة" اذا "سَإْمع َأسْإَم ُع سإمعا بدل: " َأطي َعًة". واذا و فكأنه رفع طا

ِري ٌع قال: أْم َعٌة". قال سَإْم الثامن الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من وطا
والسبعون]:

َأيدي اناخأوا ٍءْة ب َب ُفهم ُعْص ِما ُأّمهاِت *ِ على وسُإيو ًا الها َشآَِميا َضْرب
والسبعون]: التاسإع الشاهد وهو الوافر الخَأر: [من وقال
ْكنا ْهَي الخيَل َتَر ِه َو ًا علي ْوح ًة َن َد ّل َق َتها *ِ ُم ّن ُفونا أِع ُص
ْهَي وقال َو ِه بعضهم: " ْي َل ْوٌح" جعلها َع ذلك كان ما لكثرة النوح هي التشبيه في َن
ّنما كما منها ّنما أنَت تقول: "إ َو َشّر" و"إ الرفع تجعل او الشبه، ِحماٌر" في ُه
ْهَي كأنه ِه قال: "و ْي َل َبُة َع ٍءْح"، صاِح ْو ُمقاَمها. ومثل النوح وأقاما الصاحبة فألقى َن
الثمانون]: الشاهد وهو البسيط الخنساء. [من قول ذلك
ُع َت َعْت ما َتْر َت ّتى َر َكَرْت إذا ح ّنما َذ َفإ ْقباٌل ِهَي *ِ  ْدباُر إ  وإ
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ْا ومثله ُلو َقا ًة { ِذَر ْع َلى َم ُكْم} كأنهم ِإ ّب ُتنا َر َعظ ُهْم قالوا: "َمو ٌة" وقد ِإيا ِذَر ْع َم
ِذُر نصب َت ْع َن ًة" وقال على: " ِذَر ْع َلى َم ْو َأ َف َعٌة { َطا ُهْم} { ْوٌل َل َق ْعُروٌف}[ َو ء]44ّم
َذا قوله على ِإ ُهْم { ْت َء َلى َجآَ ْو َأ َف ُهْم} { ْكَرا َعٌة ِذ َطا ُهْم} { ْوٌل َل َق ْعُروٌف} جعل َو ّم

َعٌة فقال مبتدأ الطاعة َطا ْوٌل { َق ْعُروٌف} خأير َو مبتدأ الطاعة جعل او هذا، من ّم
ْوٌل "طاعٌة فقال َق ْعُروف َو ُقولوا لهم قيل انه يونس هذا". وَزعم من خأيٌر َم "

َطٌة" أي: تكلموا ِرَض الكلما. كأنه بهذا ِح الكلمة هذه يقولوا َأْن عليهم ُف
مرفوعة.
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ّدَل َب َف ِذيَن {  ّل ْا ا َلُمو ً َظ ْول ْيَر َق ِذي َغ ّل ُهْم ِقيَل ا َنا َل ْل َأنَز َلى َف ِذيَن َع ّل ْا ا َلُمو ًا َظ ِرْجز

ِء ّمَن ْا ِبَما الّسَمآَ ُنو ُقوَن َكا ْفُس } َي
َنا قال ْل َأنَز َف َلى { ِذيَن َع ّل ْا ا َلُمو ًا َظ ِء ّمَن ِرْجز َوالّرْجَز } وقال الّسَمآَ ْهُجْر} { َفا

ِرْجَز}*ِ. وذكروا بعضهم وقال فأما يعبدونه كانوا "الُرْجَز": صنم أن {وال
َنَجس] وقال ِرْجُس: ال ِرْجُس. [وال ِرْجَز" فهو: "ال ّنَما "ال ِإ ُكوَن { ِر ْلُمْش َنَجٌس} ا

َذر. َق َنَجُس": ال و"ال
ِذ ِإ َو َقى {  َتْس ِه ُموسَإى اسْإ ْوِم َق َنا ِل ْل ُق ِرب َف َعَصاكَّ اْض ْلَحَجَر ّب َفَجَرْت ا ْنُه َفان َتا ِم َن ْث ا

َة ًا َعْشَر ْين ْد َع ِلَم َق ٍءْس ُكّل َع َنا ُهْم ُأ َب ْا ّمْشَر ُلو ْا ُك ُبو ِه ّرْزِق ِمن َواْشَر ّل َ ال ْا َول ْو َث ْع َت
َلْرِض ِفي ِديَن ا ْفِس } ُم
َفَجَرْت قال َفان ْنُه { َتا ِم َن ْث َة ا ًا} يكسر َعْشَر ْين الحجاز أهل وأما تميم، بنو الشين َع

َتا فيسكنون َن ْث َة {ا ًا}. َعْشَر ْين َع
َ وقوله َول ْا { ْو َث ْع َلْرِض ِفي َت ِديَن}. من ا ْفِس َثى" وقال ُم ْع َي ِثَي"*ِ " َع بعضهم: "

ُثو" من ْع َي َنا " َأ ْوُت" فـ" َث َع َنا " ْوُت" فـ"أ َغَز ُثو" مثل: " ْع ْغُزو". َأ  َأ
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ْذ ِإ َو ُتْم {  ْل ِبَر َلن َياُموسَإى ُق َلى ّنْص ٍءْما َع َعا ٍءْد َط ُع َواِح ْد َنا َفا ّبَك َل ِرْج َر َنا ُيْخ ِبُت ِمّما َل ْن ُت
َلْرُض َها ِمن ا ِل ْق َها َب ِئ ّثآَ ِق َها َو ُفوِم َها َو َدسِإ َع َها َو ِل َبَص ُلوَن َقاَل َو ِد ْب َت َتْس ِذي َأ ّل َو ا َنى ُه ْد َأ

ِذي ّل َو ِبا ْيٌر ُه ْا خَأ ُطو ِب ْه ًا ا ِإّن ِمْصر ُكْم َف ُتْم ّما َل ْل َأ َبْت سَإ ِر ِهُم َوُض ْي َل ّلُة َع ّذ َنُة ال َك ْلَمْس َوا
ُءو َبآَ ٍءْب َو َغَض ِه ّمَن ِب ّل ِلَك ال ُهْم َذ ّن َأ ْا ِب ُنو ُفُروَن َكا ْك َياِت َي ِه ِبآَ ّل ُلوَن ال ُت ْق َي ّييَن َو ِب ّن ِر ال ْي َغ ِب
ّق ْلَح ْا ِبَما ذلك ا ْا َعَصو ُنو َكا ُدوَن ّو َت ْع } َي
"ِمُن". زيادة باب
ِرْج قوله أما ُيْخ َنا { ِبُت ِمّما َل ْن َلْرُض ُت َها ِمن ا ِل ْق َها} فدخألت َب ِئ ّثآَ ِق (ِمْن) كنحو فيه َو
َبْصرة الكلما: "أهْل في تقول ما ُبّر من يأكلون ال والَشعير" وتقول: "ذهبُت ال

ْبُت ّطعاما" تريد من َفأَص ْيئا" ولم ال ِرْج الشيء. وكذلك تذكر "َش ُيْخ َنا { ِمّما َل
ِبُت ْن َلْرُض} شيئا، ُت قولك: على ب] جعلته44[ شئت وان الشيء يذكر ولم ا
ٍءْد" تريد: "ما ِمْن رأيت "ما ًا" و"هْل رأيُت َأَح ٍءْل" تريد ِمْن جاءكّ أَحد هل َرْج

في جاء والسإتفهاما" فقد النفي في هذا يكون قلت: "انما َرُجٌل. فان جاءكّ
ّفُر قال ، ذلك غير َك ُي َو ُكم { ُكْم} فهذا ّمن َعن ِت َئا ّي نفي. ول باسإتفهاما ليس سَإ

ْد ِلها" تريد: هو ِمْن وتقول: "زي ْفَض ٍءْث ِمْن كاَن العرب: "قد وتقول أفضلها، َأ ِدي َح
ّني َفَخّل ّتى َع ْد ح َق َهْل َحديٌث. ونظيره كاَن أذهب" يريدون:  في َلَك قولهم: "

َكذا" ول كذا ْيَك" يريدون: ل و: ل يقولون: "حاَجُة، و َل َأَس َع ْيَك*ِ. َب َل  َع
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ْا قوله وأما ُطو ِب ْه ًا} وقال {ا ْا ِمْصر ُلو ْدخُأ َء ِإن ِمْصَر {ا ّلُه} فزعم َشآَ بعض ال
على مؤنث اسإم من كان ما ولكن "ِمْصر" بعينها، جميعا فيهما يعني انه الناس

ْند" و"ُجْمل" فمن النحو هذا ِه يصرفه. وقال ل من ومنهم يصرفه من العرب "
"البقرة" في والتي "ِمْصَر" بعينها، بها "يوسإف" فيعني في التي بعضهم: "أما

ًا بها يعني المصار. من ِمْصر
ُءو قوله وأما َبآَ َو ٍءْب { َغَض ُعوا ّمَن ِب ِه} يقول: "َرَج ّل ِه" اي ال وتقول عليهم، صار ِب
ِه "باء ِب ْن َذ ُء ِب ُبو ًا". وقال َي ْوء ّني َب ِإ ُد { ِري َء َأن ُأ ُبو ْثِمي َت ِإ ْثِمَك} مثله. ِب ِإ َو
الهمز. تفسير من باب
ُلوَن قوله أما ُت ْق َي َو ّييَن { ِب ّن ِر ال ْي َغ ُلوَن ِب ُت ْق َي َو ّق} [و] { ْلَح َء} كل ا َيآَ ِب ْن َل ء]45[ ذلك ا

 تقوله. العرب جماعة
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َء} أولئك يقول من ومنهم َبا ّن ِبىء" فيجعلونه يهمزون الذين {ال َن مثل "ال
ُعَرفاء". والذين َعريف" و" مثل فصار الياء بنات مثل جعلوه يهمزوه لم "

ْوِصياء" ويقولون َأ َوِصّي" و" ُهْم " ًا: " ّيوَن". وذلك ايض ّول العرب ان َوِص تح
نحو همزة تركّ على يجتمعون الياء، كبنات يصير حتى الهمزة من الشيء

ِة" ول َأ ْنس وبها بالهمز قرأها اكثرهم فان القرآن في ال يهمزها أحد يكاد "الِم
ْأُت". وجاء من وهي نقرأ، َنَس َعُل" من كان ما " ْف َت َعُل" أو" ْف َي ْيُت" على" َأ "َر

َعُل" غير ْف َأ َعُل" أو" ْف َن الهمزة قبل كان الذي الحرف ان وذلك مهموز، أو"
تقول: "َمَن كما بحركتها قبلها الذي الحرف وحركّ الهمزة فحذفت سإاكن،
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َنُه ابوكّ". قال ُتَماُرو َف َأ َلى { ُوّن َيَرى} وقال َما َع َتَر َل ْلَجِحيَم} وقال { ّني ا ِإ َأَرى {

َ َما ْوَن} وقال ل ّنا َتَر ِإ َنَراكَّ { ٍءْل ِفي َل َ ٍءْن}. واما َضل ِبي ْيَت قوله ّم َأ َأَر ِذي { ّل ّذُب ا َك ُي
ْيَت َأ َأَر ّديِن} و{ َلى َكاَن ِإن ِبال َدى} وما َع ُه ْل ْيَت" في من كان ا َأ َأَر المعنى هذا "

ْيَت". وانما يقول من ومنهم يهمز من منهم لغتان، ففيه َأر في هذا يفعل "
ْيَت" هذه َأ َأَر ْيَت لكثرتها. فأما للسإتفهاما وضعت التي " َأ َأر ًا" اذا " ْيد أردت َز

ْبَصْرَت َأ ًا" فل " َيد ّ بها يتكلم َز يقال يكاد مخففة. ول ب] أو45[ مهموزة إل
َلّن ْيَت"  َأَر ّنه] ظريف" في حذفت كما فحذفت الكلما في كثرت تلك " َأَما ]"

َأما ّنه يريدون: " ًا ويقولون َظريٌف" [ف] يحذفون ِإ ّنَك أيض ِه َل َظريٌف" " َل
ّنَك َظريٌف". ولكن يريدون: " [لـ] إ قولهم: [من في حذفوا كما حذفت الهمزة َل

والثمانون]: الحادي الشاهد وهو البسيط
ِه ْلَت ل َعّمَك ابُن ل ْفَض ٍءْب في َأ ّني َحَس َع َنَت َول *ِ  ّياني َأ َتْخُزوني َد َف

والثمانون]: الثاني الشاهد وهو الكامل "من الشاعر وقال
ْيَت ْكُت إْن َأرأ َل ْه ِلَي َأ ّلُه ما ْكُت ُك َتَر َو ْنَت فيَم َلَك َما *ِ  ُلومُا َأ  َت
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َهَمز] وقال َف والثمانون]: الثالث الشاهد وهو المتقارب الخأر: [من [
ْيَت ًا اَر ُلُه َلْم كنُت اْمَرء ْب ِنْي َأ َتا َأ ِني َوقاَل *ِ  ْذ ّتِخ ِليل ا خَأ
والثمانون]: الرابع الشاهد وهو الكامل [من يهمز. وقال فلم

َِتَم يا ِء خأا َبا ّن ّنَك ال ّق ُمْرسَإٌل ِإ ِبالَح َدى ُكّل *ِ  ُهداكا الّسبيِل ُه
ِبَما قوله واما ْوا} [فـ] جعله { فجعل يريد: بعصيانهم، كالعصيان هنا اسإما َعَص

ْوا" اسإما. َعَص "ما" و"
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ْذ ِإ َو َنا {  ْذ ُكْم َأخَأ َق َثا َنا ِمي ْع َف ُكُم َوَر َق ْو ّطوَر َف ْا ال ُذو ُكم َمآَ خُأ َنا ْي َت ٍءْة َءا ّو ُق ْا ِب ُكُرو ْذ َما َوا
ِه ُكْم ِفي ّل َع ُقوَن َل ّت } َت

ْذ قوله ِإ َو َنا { ْذ ُكْم َأخَأ َق َثا َنا ِمي ْع َف ُكُم َوَر َق ْو ّطوَر َف ْا ال ُذو ُكم َمآَ خُأ َنا ْي َت ٍءْة} فهذا آ ّو ُق ِب
ُذكروا الكلما على ْذنا اذ الول. يقول: "ا ُكم َأخَأ َق َعنا ميثا َف ُكم َوَر َق ُذوا" الطوَر َفو خُأ

َفقلنا ُذوا". كما يقول: " ُكم": "خُأ ْوَحيُت َل َأ ُقْم" كأنه تقول: " ِه:  ْي ْيُت إل ْوَح َأ يقول: "
ِه ْي َل ُقْم فقلُت إ ْيُت46[ قولك في "وكان له: " ْوَح َأ ِه" دليل ]: " ْي َل ّنَك على إ قد َأ

له. قلت
ْد َق َل َو ُتُم {  ِلْم ِذيَن َع ّل ْا ا َدو َت ْع ُكْم ا ْن ْبِت ِفي ِم َنا الّس ْل ُق ُهْم َف ْا َل ُنو ًة ُكو َد ِئيَن ِقَر } خَأاسِإ

ْد قوله أما َق َل َو ُتُم { ِلْم ِذيَن َع ّل ْا ا َدو َت ْع ُكْم ا ْن َقد ِفي ِم َل ْبِت} يقول: "و ُتْم" الّس ْف َعَر
ِلمت تقول: "لقد كما ًا ع ْيد َلْم َز ُكْن َو َلُمه". وقال َأ ِريَن َأع َوآخَأ ِهْم ِمن { ِن َ ُدو ل

ُهُم َن َلُمو ْع ّلُه َت ُهم". وقال ال ُف ِر ْع َي ُهْم} يقول: " َلُم ْع َ َي ُهْم {ل َلُم ْع ُهْم} أي: َنْحُن َت َلُم ْع َن
ُفهم ل ِر ْع ُهم. واذا َنْحُن َت ِرف ْع ْد الخأر العلم أردت َن َق ِلْمُت قلت: " ًا َع ْيد ًا" َز ظريف

ْد ظرفه. فلو عن تحدث لنك ِلْمُت قلت: "ق ًا" لم َع ْيد  كلما. يكن َز
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ْا قوله وأما ُنو ُكو ًة { َد ِئيَن} فلنك ِقَر ُأ خَأاسِإ َيْخَس َء" " َفَخِسى ُتُه" " ْأ تقول: "خَأَس
ًأ َو خَأْس ُه ُهْم شديدا" فـ" ٌء" و" ُئون". خَأاسِإى خأاسِإ

َها َنا ْل َع َفَج  } ً َكال ْيَن ّلَما َن َها َب ْي َد َها َوَما َي َف ْل َظًة خَأ ْوِع ّتِقيَن َوَم ْلُم } ّل
َها قوله أما َنا ْل َع َفَج َكالً} فتكون { نزلت التي العقوبة على وتكون القردة، على َن
َثت. فلذلك بهم ّن ُأ

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ْذ ِإ َو ِه ُموسَإى َقاَل {  ْوِم َق ّلَه ِإّن ِل ُكْم ال ْأُمُر ْا َأْن َي َبُحو ْذ ًة َت َقَر ْا َب ُلو َنا َقا ُذ ّتِخ َت ًا َأ ُهُزو

ُذ َقاَل ُعو ِه َأ ّل ُكوَن َأْن ِبال ِليَن ِمَن َأ ِه ْلَجا } ا
َنا قوله أما ُذ ّتِخ َت َأ ًا} فمن { يخففه من ومنهم يثقله، من والقراء العرب ُهُزو

ٍءْم كَل أّن عمر بن عيسى وزعم ُلُه أحرف ثلثة على اسإ ّو العرب فمن َمْضموما َأ
ُيُسر" [و يخففه من ومنهم يثقله من من ُيْسر"]، نحو: "ال ُعُسر" "ال و"ال

ُعْسر"]، ًا} خأفيفة بعضهم "الُرْحم"]. وقال و"الُرُحم" [و [ و"ال ْذر ُع ًا} { ُذر ُن {أو
تحركّ عمر بن عيسى ذكرها التي اللغة نقرأ. وهذه وبها كثيرة وهي مثقلة،

ًا بالضم. ثانية أيض
ْا ُلو َقا ُع {  ْد َنا ا ّبَك َل ّين َر َب َنا ُي ّنُه َقاَل ِهَي َما ّل ُقوُل ِإ َها َي ّن ٌة ِإ َقَر ّ َب ِرٌض ل َ َفا ْكٌر َول ِب

َواٌن ْيَن َع ْا ذلك َب ُلو َع ْف ْؤَمروَن َما َفا } ُت
َها قوله أما ّن ِإ ٌة { َقَر ّ َب ِرٌض ل 46َ[ َفا َول ْكٌر ب]  َواٌن} فارتفع ِب نصبا يصر ولم َع
يكون ل المنصوب للبقرة. والنفي المعنى في صفة هذه لن النفي ينتصب كما

ُد مثل مضمر, وهذا وخأبره متبدأ اسإم هو انما صفتها، من صفة ّلُه قولك: "عب ال
ٌد" أدخألت ول قائٌم ل فيه يكن لم لو حاله على العراب وتركت "ل" للمعنى قاع

"ل".
ْا ُلو َقا ُع {  ْد َنا ا ّبَك َل ّين َر َب َنا ُي َها َما ّل ُن ْو ّنُه َقاَل َل ُقوُل ِإ َها َي ّن ٌة ِإ َقَر ُء َب ْفَرآ ٌع َص ِق َها َفا ُن ْو ّل

ِريَن َتُسّر ِظ ّنا  } ال
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ٌة أماقوله َقَر َب ُء { ْفَرآ ُع": الشديد َص ِق ٌع} فـ"الفا ِق ْبيُض َفا َأ الصفرة. ويقال: "
ُد ٌق": أي: شدي َق ٌق"، و البياض، َي َلها ٌق" و" َه َل ٌق" و" ِلها َأخَأَضُر " َأْحَمُر و" ناِضٌر" و"

ْد َق ِقٌم". ويقال: " ٌع" و"فا ٌء" و"ناِص ِنى َأْت قا َن َفـ"هي َق ُتُه"  َي ُأ ِلْح َن ْق َت ُنوءا" أي: " ُق
والثمانون]: الخامس الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من احّمرت. قال

َكما َأْت ............. *ِ  َن ِما صاِحِب َأناِمُل َق َكْر ال
ِطُف و ِما". وقال "قا َكْر والثمانون]: السادس الشاهد وهو الكامل آخأر: [من ال

ٍءْف ذي خَأِمّر ِمْن َط َغّن َن ّنما َأ َأْت َكأ َن َق ُلُه *ِ  ِد ِمن َأناِم ِفْرصا ال
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ْا ُلو َقا ُع {  ْد َنا ا ّبَك َل ّين َر َب َنا ُي َقَر ِإّن ِهَي َما ّل َب َبَه ال َنا َتَشا ْي َل ّنآَ َع ِإ َء ِإن َو ّلُه َشآَ ال

ُدوَن َت ْه  } َلُم
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ِإّن قوله أما َقَر { َب َبَه ال َنا} [فـ] جعل َتَشا ْي َل َقر" مذكرا َع َب َتْمر" مثل "ال "ال
ُبْسر" كما ًا تقول: "إّن و"ال َلم زيد َك َتى" وان يا َت َيّشابُه) وهي قلت شئت َف )

ّكر قراءة َبُه} ثم "البقر" يريد مجاهد. ذ َتشا َي ّنث الشين. ومن في التاء أدغم { َأ

َقر" قال َبُه} فادغم، الب َتّشا ء]47[ تقول كما ورفع الخأرة التاء حذف شاء وان {
ِه "إّن ِذ ّلُم ه َك ِتى" لنها يا َت َبُه" احداهما في َف َتشا َت َعُل" والخأرى تاء " ْف َت التي "
َهْت" فهو في َب َتشا َعُل". وفي معناه التأنيث في " ْف َت َعَل" و معناه التذكير " َف "

َعَل" أبدا َف تريد لنك التأنيث أردت اذا محذوفة والتاء لك ذكرت كما مفتوح "
َهْت" فـ" هي َب َتشا َتتشابُه" وكذلك " ِر" ليس نحو كان] من [ما كل " َق َب بين "ال

يؤنثه، من ومنهم يذكره من العرب فمن الهاء، [فيه] ال والجماعة الواحد
ُبّر يقول: "هي من ومنهم ّنْخَل ال َوال ٍءْت والشعير" وقال: { َقا َها َباسِإ ٌع ّل ْل ٌد} َط ّنِضي
جل الله جماعة. وقال المعنى لن "باسإقات" فجمع وقال اللغة تلك على فأنث
َلْم ثناؤه َأ ّلَه َأّن َتَر { ًا ُيْزِجي ال ّلُف ُثّم سَإَحاب َؤ َنُه} فذكر ُي ْي وقال يذكر من لغة في َب

ُء ْنِشى ُي َو َقاَل} فجمع الّسَحاَب { ّث سإحابات. معنى المعنى لن المعنى على ال
ُهْم وقال ْن َوِم ُظُر ّمن { ْن ْيَك} وقال َي َل ُهْم ِإ ْن َوِم ُعوَن ّمن { َتِم ْيَك} على َيْس َل المعنى ِإ

واللفظ.
ِقُر} مثل بعضهم: {إّن قال وقد َقَر" و"الِجماَل" قال "الجاِمل" يعني البا َب "ال

والثمانون]: السابع الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من
ِلي ُتَك ما ِلَك بعد رأي ْه ًا ُموِحشا َأ ِلق ْوِض *ِ خَأ ِر َكَح ِق ِما البا ّد َه َت الُم

والثمانون] الثامن الشاهد وهو الطويل وقال: [من
ِإْن َف ٍءْء ذا َتُك [ ٍءْر شا ِثي ُوو َك َذ ُهْم] *ِ  ّن ٍءْل فإ ُأ ل جاِم َد ْه ْيَل َي ّل ُه ال  سإاِمُر
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َها قوله وأما ّن ِإ ٌة { َقَر ّ َب ُلوٌل ل ِثيُر َذ َلْرَض ُت َ ا ْلَحْرَث}[ َتْسِقي َول ب]47ا
ّلَمٌة}[ ّنها ] "مسلمة" على71{ُمَس ٌة "إ َقَر ّلمٌة". َب ُمَس

َقاَل ّنُه {  ُقوُل ِإ َها َي ّن ٌة ِإ َقَر ّ َب ُلوٌل ل ِثيُر َذ َلْرَض ُت َ ا ْلَحْرَث َتْسِقي َول ّلَمٌة ا ّ ُمَس ل
َيَة َها ِش ْا ِفي ُلو ْئَت الَن َقا ّق ِج ْلَح َها ِبا َبُحو َذ ْا َوَما َف ُدو ُلوَن َكا َع ْف } َي
ّ َيَة {ل َها} يقول: "ل ِش ْيُت فيها" من َوْشَي ِفي َوَش َيًة" كما " ُته ِش ْي َد َو تقول: "

ُتُه ْد َع َو َيًة" و" ًة". واذا ِد َد ِلَف لن جميعا اللفين (ألن) قطعت اسإتأنفت ِع ال
ْلك ألف مثل الولى ُتؤنفت، إذا ُتقطع "الّرجل" وت ُلخأرى اسإ تقول ثابتة همزة وا

ّنه في التي الواو ويثبت يذهبها من ومنهم الوصل، ألف "ألن" فتقطع ُلوا) ل َقا )
ّنما ّنه تحّركت قد واللما اللما، لسكون يذهبها كان إ ّول قد ل حركة عليها ح

الهمزة.
ْذ ِإ َو ُتْم {  ْل َت ًا َق ْفس ُتْم َن ْأ ّداَر َها َفا ّلُه ِفي ِرٌج َوال ُتْم ّما ُمْخ ْن ُتُموَن ُك ْك } َت

ْذ قوله أما ِإ َو ُتْم { ْل َت ًا َق ْفس ُتْم َن ْأ ّداَر َها} فانما َفا ُتم" ولكن هي ِفي ْأ َتداَر َف التاء "
ًا تدغم ّولت فيها أدغمت مخرجها. فلما من مخرجها لن الدال في كذا احيان ح

ّنت مثلها، دال فجعلت ًا فجعلوا وسإك كما بها الكلما الى يصلوا حتى قبلها الف
اسإتأنفت اذا انك ترى الضاد. ال سإكنت حين اللف قالوا: "اضْرب" فألحقوا

ّدارأتم" ومثلها قلت ّكُروَن} و "ا ّذ َي َلْم { َف َأ ّكُروَن} [و] { ّذ َت ْا { ّبُرو ّد ْوَل} َي َق ْل ا
ّبرون" فأدغمت هو كثير. وانما القرآن في ومثله َد َيت التاء لن الدال في التاء "
ومخرج الثنيتين وأطراف اللسان بطرف الدال مخرج الدال، من المخرج قريبة
[ هذا به فافعل مخرجه قرب ما الثنيتين. فكل وأصول اللسان بطرف التاء



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

ّنّزلون" لن في تقل ء] ول48 َي َنّزلون": " َت َي الثنايا حروف من ليست النون "
كالتاء.

 ) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
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ُثّم ُكْم َقَسْت {  ُب ُلو ِد ّمن ُق ْع ِهَي ذلك َب ِة َف ْلِحَجاَر ْو َكا ّد َأ ًة َأَش َو ِإّن َقْس ِمَن َو
ِة ْلِحَجاَر َفّجُر َلَما ا َت ْنُه َي َهاُر ِم ْن َل ِإّن ا َها َو ْن ُق َلَما ِم ّق َيْخُرُج َيّش ْنُه َف ُء ِم ْلَمآَ ِإّن ا َها َو ْن ِم

ِبُط َلَما ْه ِة ِمْن َي َي ِه خَأْش ّل ّلُه َوَما ال ٍءْل ال ِف َغا ُلوَن َعّما ِب ْعَم } َت
ِهَي قال َف ِة { ْلِحَجاَر ْو َكا ّد َأ ًة} وليس َأَش َو ْو َقْس َأ َو قوله: { ُه ّد} كقولك: " ٌد َأَش زي

ّنما أو ْو} التي هذه عمرو" إ َأ َنْحُن نحو الواو، معنى في { ُكل قولك: " ُبّر نأ ْو ال َأ

ُلُرّز، أو الَشعير ّد} ترفع هذا كّل ا َأَش ُكُل" فـ{ ْأ هو المبتدأ. وانما خأبر على َن
ّد "وهي ًة" وقال أش َو ْهَي بعضهم َقْس َف ِة} فأسإكن { وبعضهم الهاء كالِحجاَر

َهو" ولما في العرب لغة ان يكسرها. وذلك أو واو قبلهن كان اذا المر "هَي" و"
َو يدعها. قال من أوائلهن. ومنهم أسإكنوا فاء ُه َو ّلُه { ّ اله ل ال َو} [و] قال ِإل ُه

َو ُه َو ِزيُز { َع ْل ِكيُم}. [و] قال ا ْلَح ْليتوبوا} وقف ا َو ْا}. وكسر. وقال { ُدو ُب ْع َي ْل َف }
وكسر. وقف
َأّن. ِإّن باب  و
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ِإّن قال َو ِة ِمَن { ْلِحَجاَر َفّجُر َلَما ا َت ْنُه َي َهاُر ِم ْن َل ِإّن ا َها َو ْن ُق َلَما ِم ّق َيْخُرُج َيّش ْنُه َف ِم
ُء ْلَمآَ ِإّن ا َها َو ْن ِبُط} فهذه َلَما ِم ْه السإم على تقع منصوبة وهي التوكيد لما اللمّا َي
ِإّن" حشو وبين بينها كان "إّن" اذا عليه تقع الذي مثل: "إّن هذا. [و] هو نحو "
ِر في ًا". وتقع الدا ْيد ًا َلَز ِإّن" الى "إّن" وتصرف خأبر في أيض تقول: البتداء، "

ُد َه َأْش ّنُه " َظريٌف إ ّلُه وجِل عّز الله "قال َل َوال َلُم { ْع ّنَك َي ُلُه ِإ ّلُه َلَرسُإو ُد َوال َه ِإّن َيْش
ِفِقيَن َنا ْلُم ُبوَن} وقال48[ ا ِذ َكا َل َ ب]  َفل َأ َلُم { ْع َذا َي ِثَر ِإ ْع ِر ِفي َما ُب ُبو ُق ْل ]9[ ا

ِر ِفي َما َوُحّصَل ُدو ِإّن10[ الّص ُهم ]  ّب ِهْم َر ٍءْذ ِب ِئ ْوَم ِبيٌر} وهذا َي فيه تكن لم لو ّلَخ
َأّن كان اللما ُهْم" لن " ّب بمنزلة فيه عملت وما هي كانت اذا "أّن" الثقيلة َر

ْو َأّن" مفتوحة. وإْن أبدا فهي اسإم بمنزلة "ذاكَّ" أ عملت وما مكانها يحسن لم "
ْا قوله إلى ترى البتداء. أل "إّن" على فهي اسإم فيه ُكُرو ْذ ِتي {ا ْعَم ِتي ِن ّل َعْمُت ا ْن َأ

ُكْم ْي َل ّني َع َأ ُكْم َو ُت ْل َلى َفّض ُكُروا َع ْذ َلِميَن} يقول: "ا َعا ْل َ هذا" وقال ا ْول َل َف ّنُه { َكاَن َأ
ّبِحيَن ِمَن ْلُمَس ِبَث} لنه ا َل فيه حسن ما ذاكَّ" وكل "لول مكانه في يحسن َل

َأّن". واذا فهو فيه عملت "أّن" وما مكان تجعله "ذاكّ" أْن َلُم قلت " ْع َي ّنَك { ِإ
ُلُه} لم َلم َأْن يحسن َلَرسُإو ْع َي ِلَك". فان تقول: " ْطرح َلذا ِا ًا اللما قلت: " َأيض

َلُم وقل ْع ُي ِإّن". واما فيه عملت مما ليست َذاكَّ" فاللما " ّ قوله " ِإل ُهْم { ّن ِإ
ُلوَن ُك ْأ َي َعامَا} فلم َل ّط لكانت فيها تكن لم [و] لو اللما اجل من هذه تنكسر ال

ًا ْيض ّنُه "إّن" أ ْلنا "ما تقول َأْن يحسن ل َل َلَك َأْرسَإ ْب ّ َق القصة. َذاكَّ" و"ذاكَّ" هو إل
 والثمانون]: التاسإع الشاهد وهو المنسرح الشاعر: [من قال
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ِني ما ْعطيا ُهما َول َأ ُت ْل ّ سَإأ ِزي وإني *ِ إل َكَرمي َلحاِج
َيْت فلو ِق ْل ًا اللمَا هذه من ُأ َأن". وقال لكانت ايض ُكْم " ِل ُه {ذا ُقو ُذو َأّن49[ َف َو ء] 

ِريَن ِف َكا ْل َذاَب ِل ِر} كأنه َع ّنا َأّن قوله الْمر" وهذا قال: "ذاكَّ ال َو ِريَن { ِف َكا ْل َذاَب ِل َع
ِر} تقع ّنا ُكْم "هذا". وقال مكانه في ال ِل َأّن {ذا ّلَه َو ِهُن ال ِد ُمو ْي ِريَن} كأنه َك ِف َكا ْل ا

َلْمُر"؟ قال: "ما من جواب على ما يسألون: "ذلك للذين فيقول ذلك نحو أو ا
ُكْم ..." كأنه ِل َأّن المُر قال: "ذ ّلَه و ِد موهُن ال يقول: أن الكافرين" فحسن كي

ِإّن مضمر. وقال خأبر تجعله او الخبر ما" و"هذا". وتضمر "ذلك ّ َلَك { َع َأل َتُجو
َها َ ِفي ّنَك َول َأ َو ْعَرى} { َ َت ُأ ل ْظَم َها َت َ ِفي َلَك تقول: "إّن ان يجوز َتْضَحى} لنه َول

ِإّن" على كسر فيها يجوز الحرُف الثلثة ذاكَّ" و"هذا" وهذه ْتُه " َد َنا َف البتداء. {
َكُة ِئ ْلَمل َأّن ا ّلَه . .  َبّشُركَّ} فيجوز ال ِبذاكَّ" وان الملئكة تقول: "فنادته أن ُي

ْتُه كأنه الحكاية على رفعته شئت َد ِإّن الملئكُة يقول: "فنا َلْت: " ّلُه َفقا ال
َبّشُركَّ" لّن َد شيء ُكّل ُي ُد حكاية، القوِل بع ْلُت: "عب ُق ِه تقول: " ّل ٌق" ال ِل َط ْن ُم
َد وقلت: "إّن ِه عب ّل ًا ال ّ زيد ٌق" إل ِل َط ْن ِة في ُم َغ العرب من القول أعمل من ُل

َأّن". وقال يفتح [له] أْن ينبغي فذاكّ الظن كعمل ِإّن " ِه { ِذ ُكْم َها ُت ُأّمًة ُأّم

ًة} فيزعمون َد ِه "ولّن هذا أّن َواِح ُكم هذ َت ٌة ُأّمٌة أّم َنا واحد َأ ّكْم َو ّب ُقوِن" َر ّت َفا
ُقون ّت َفا ِه َلّن يقول: " ِذ ُكْم" [ ه َت قلت: فان كذاكّ، فيه يحسن ب] وهذا49ُأّم

حروف من واشباهها اللما طرح الكلما". فان في تكن ولم اللما تلحق "كيف
َأّن" حسن من الجّر َأْشهد يقول تراه أل " ّنك " ّنما َأ ٌق" وإ ِد على "أشهد هو صا
َأّن ". وقال ذلك َو َد { ْلَمَساِج ِه ا ّل َ ِل ْا َفل ُعو ْد َع َت ِه َم ّل ًا} يقول: "فل ال مع تدعوا َأَحد
 الله
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َد َلّن أحدا بعده، ما فيه عمل لنه ضعف، العراب هذا وفي لله"، المساج
ّنَك قلت الجر. ولو بحرف اليه أضافه ِلٌح "أ ِني" لم صا َغ َل ذلك في جاز وان يجز، َب
بعضهم: مكسورا. قال قرىء قوي. وقد ضميره تقدما لما الجر حرف . لّن
ّنما ُأوِحَي على هذا "إ َلّي { ّنُه ِإ َع َأ َتَم َفٌر اسْإ ُأوِحَي ّمَن َن ْلِجّن} و" َد َأّن إلَّي ا الَمساِج

ْوِحي ُأ ِه" و" ّل ُد َقامَا َلّما َأنُه إلّي ِل ْب ِه". وقد َع ّل ّنُه قرىء ال َأ َو َلى { َعا ّد َت َنا} ففتح َج ّب َر
َأْن" يجوز كل الوحي. على فيه "

ّنُه بعضهم وقال ِإ َو ّد َتعالى { ّبنا} فكسروها َج بعد صار الجن. فلما قول من َر
الجن. كلما من هو مما بعده ما وكذاكّ حكاية صار القول

ّنما" فاذا وأما َأّن" فتحتها، مكانها حسن "إ َتها. قال تحسن لم واذا " ّنَمآَ َكَسْر ِإ }
ْا َن ُكْم َبَشٌر َأ ُل ْث َلّي ُيوَحى ّم ّنَمآَ ِإ ُكْم َأ ٌد} فالخأرة اله اله َأّن" مكانها يحسن َواِح "

ُيوحى ُكم َأّن إلّي فتقول: " َه الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من واحد" قال إلٌه إل
التسعون]:

ِني50[ َول ] أرا ْفراَن -  ِه ُك ّل ّنما ِل ُأواخِأي - إ ِما من *ِ  ْقوا َبِخيِل ُكّل ال
ّنُه َأّن" [فـ] لو ُهنا ها َيْحُسُن ل ل َأراني " ْقواما" لم من أواخأي أنما قلت: " ال

والتسعون]: الحادي الشاهد وهو الخفيف يحسن. وقال: [من
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ِلغ ْب ِم بَن الحارَث َأ ِل ِد الُمو ظا ِذَر *ِ ِع ُذوَر والنا ّن ّيا ال َل َع
ّنما ُتُل َأ ْق ّنيامَا، َت ْقـ َول ال ُتُل َت ْقظاَن *ِ ـ ٍءْح ذا َي ّيا سِإل َكِم

ّنَك أن فحسن َأ ُتُل تقول: " ْق َأّما َت ّنياما". و ُكْم وجل عز قوله ال ُد ِع َي َأ ُكْم { ّن َذا َأ ّتْم ِإ ِم
ُتْم ُكن ًا َو ًا ُتَراب ُكْم َوِعظام ّن ُة َأ َدٌل ّمْخَرُجوَن} فالخأر ُلولى. من َب  ا
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ِإِن وجل عز الله "ما" كقول معنى في فتكون "إْن" الخفيفة َوأّما ِفُروَن { َكا ْل ا
ّ ْي: ما ِفي ِإل ٍءْر} أ ِإن الكافرون. وقال ُغُرو ْي: ما ِللّرْحَماِن َكاَن { ٌد} أ َل كان َو

ْا ولد للرحمن َن َأ َف ّوُل { ِديَن} ِمْن َأ ِب َعا ْل ِه ا ِة هذ ْفِي للّرْحمن، الم َن ِد ِب َل َو ْنُه. ال َع
َأنا ّوُل َأي:  ِديَن َأ ِب ّنُه العا َأ ْيَس ب َلد. وقال للرحمن ل ُهُم َو َأنا بعُض َف ّوُل { ِدين} َأ ِب َع ال

َأنا ّوُل يقول: " ْغَضُب َمْن َأ ُكْم من َي ِئ ّدعا ِه ا ّل َولدا". ِل
َغِضَب. وقال َبدا" أي:  َع ُد" " َب ْع َي َد" " ِب َع ّنوَن ويقول: " ُظ َت َو ُتْم ِإن { ْث ِب ّ ّل ِليلً} ِإل َق

ْد "ما" وكذلك معنى في كانت اذا ابدا مكسورة فهي َق َل َو ُهْم { َنا ّك [ ِإن ِفيَمآَ َم
ُكْم50 ّنا ّك ِه} فـ"إْن" بمنزلة ب] ّم "الذي". بمنزلة قبلها و"ما" التي "ما"، ِفي

ِإن قوله نحو للمجازاة ويكون َو ْا { ُدو ْب ُكْم ِفي َما ُت ُفِس ْن ْو َأ ِإن َأ َو ُه} { ُفو ْا ُتْخ ُفو ْع َت
ْا َفُحو َتْص َكذا" أي: "ما َكذا كاَن إْن "ما", يقولون: "ما "إْن" َمع }. وتزاد َو كاَن َو

َذا َكذا"، َك ٌد". ولكنها هذا إْن و: "ما َو ْي ْنَصُب "ما" "فل تغير َز َها ُي الخبر. وقال ِب
والتسعون]: الثاني الشاهد وهو الوافر الشاعر: من

ْبنا إْن وما ْبٌن ِط ِكْن ُج َل ْعَمُة *ِ َمنايانا َو ُط ِرينا َو  آخَأ
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ّ تكون ول مكسورة وهي الثقيلة معنى في خأفيفة وتكون اللما، خأبرها وفي إل
ٌد يقولون: "إْن ْي ٌق" ول َز ِل معناها بالتي تلتبس ان مخافة لما بغير يقولونه َلمنط

ًا يقول: "إْن بعضهم ان زعموا "ما". وقد ٌق" يعملها زيد ِل َط ُْن المعنى على لَم
ِإن مثل وهي ٍءْس ُكّل { ْف َها ّلّما َن ْي َل ِفٌظ} يقرأ َع "ما" زيادة و والرفع بالنصب َحا

ِإن قوله في التي وهي للتوكيد زيادة واللما للتوكيد، َو ِة َأْصَحاُب َكاَن { َك ْي َل ا
ِلِميَن} ولكنها َظا "لكْن" على تقع كما خأففت حين الفعل على وقعت انما َل

َعّروها زيد". ولم ذاكّ قال قد تقول: "لكن أنك ترى خأففت. أل إذا الفعل من ُي
ِإن قوله في اللما َو ِة َأْصَحاُب َكاَن { َك ْي َل ِلِميَن}[ ا َظا فيما اللغة هذه ء] وعلى51َل
ِإْن أعلم الله - و نرى َذاِن - { هذاِن} {إّن فقالوا قوما شددها َلَساِحَراِن} وقد َها
في الياء يجعلون كعب بن بلحارث أن يزعمون أنهم إل يعرف يكاد ل وهذا

عله" الرجلن" وأوضعته أخأواكّ" و"رأيت فيقولون: "رأيت ألفا هذا أشباه
ُه" فزعموا و"ذهبت سإمع أنه زيد أبو تقرأ. وزعم بالتثقيل اللغة هذه على أنه إل

ًا ْبُت بلحارث من فصيحا أعرابي ُه" و"وضعته يقول: "َضَر ْيه َيدا َد عله" يريد: ي
ِه. وقال َلي َع ْيِن {إّن بعضهم َو َذ الشاعر: الكتاب. قال خألف َلساِحران} وذلك ه

والتسعون]: الثالث الشاهد وهو الرجز [من
ُد َعلها َفُشٌل عليهن طاروا ُد ْثنى *ِ واْش ٍءْب بم ْقواها َحق َح
َيًة ًا ناَج  َأباها. وناِجي
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َأّما َأْن" الخفيفة و ًة فتكون " َلّما" قال مع زائد َفلّما" و" َلّمآَ " َف َء َأن { َبِشيُر} َجآَ ْل ا
َلّما هي وانما َف َبِشير" وقال جاء " َلّما ال َو َءْت { َنا} يقول َجآَ ُل َلّما ُرسُإ َءْت" "و َجا
ًا وتزاد َأْن مع أيض ْو" يقولون: " َل ْو " ْئتني َل ًا كاَن ِج ْو لك" يقول خأير َل َتني". " ْئ ِج

َأي" قال معنى في وتكون َق " َل َط َوان ُل { ْلَم ُهْم ا ْن ْا} يقول َأِن ِم ْي اْمُشو "أ
َأِن قوله مثل في الثقيلة معنى في خأفيفة امشوا". وتكون ُد { ْلَحْم َأّن ا ِه} و{ ّل ل

َنَة51[ ْع َل ِه ب]  ّل ِه} على ال ْي َل ْنُه قولك َع َأ َنُة " ْع ِه". و َل ّل ْنُه ال َأ ُد " ِه". وهذه الَحْم ّل ِل
َ بمنزلة َفل َأ ْوَن قوله*ِ { ّ َيَر ُع َأل ِهْم َيْرِج ْي َل ْا ِإ ُبو َوَحِس ْولً} [و] { ّ َق ُكوَن َأل َنٌة} َت ْت ِف
"ل" حتى معها ان ال يحسن لم الفعل جنب الى وهي خأففت اذا هذه ولكن
َأِن قوله "ل" في تعوض والضمار. ول التثقيل ذهاب من عوضا تكون ُد { ْلَحْم ا

ِه} لنها ّل ّوضتها في عاملة خأفيفة، وهي تكون، ل ل مع كانت "ل" اذا السإم. وع
ّينوا ان أرادوا لنهم الفعل المعنى. في ثقيلة وأنها المكان هذا في تعمل ل أنها يب
نحو للمصدر، اسإما والفعل هي وتكون الفعل في تعمل "أْن" الخفيفة وتكون

َلى قوله َع َي َأن { ّو َنُه} انما ّنَس َنا َعلى هي َب ِة " ِه". تسوي ِن َنا ِب
ُهْم ْن َوِم ّيوَن {  َ ُأّم َلُموَن ل ْع َتاَب َي ِك ْل ّ ا ِنّي ِإل ِإْن َأَما ّ ُهْم َو ّنوَن ِإل ُظ } َي

 السإتثناء. من باب
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ُهْم ْن َوِم ّيوَن { َ ُأّم َلُموَن ل ْع َتاَب َي ِك ْل ّ ا ِنّي} منصوبة ِإل من ليس مستثنى لنه َأَما
يريد انما الكلما أول من "لكن" خأارجا معنى في يجيء الذي وهذا الكلما، أول

ُهم "لكْن ّن ِك ّنوَن". وانما أمانّي" و"ل َتَم الول. من خأروجه بـ"لكن" لنبين فسرناه َي
ًا الكلما "لكن" وجدت ذكرت اذا أنك ترى ال في ذلك ومثل أوله، من منقطع

َوَما عز قوله [منه كثير القرآن ٍءْد وجل] { ُه َلَح َد ٍءْة ء] ِمن52[ ِعن ْعَم ّ ّن ِإل ُتْجَزى} {
َء َغآَ ِت ْب ِه ا ِه} وقال َوْج ّب ُهْم {َما َر ِه َل ٍءْم ِمْن ِب ْل ّ ِع َع ِإل َبا ّت ّظّن} وقال ا َ ال ْول َل َف َكاَن {

ُقُروِن ِمَن ْل ُكْم ِمن ا ِل ْب ْا َق ُلو ْو ٍءْة ُأ ّي ِق ْوَن َب َه ْن ِد َعِن َي َفَسا ْل َلْرِض ِفي ا ّ ا ِليلً} يقول: ِإل َق
ّ َهل َف ُهْم كاَن " ْنهى" ثم َمْن من ً قال: "ولكْن َي ُهْم َقليل ْن ْنهى" ثم َمْن ِم قال َي

َقليٌل ُهْم "ولكْن*ِ  ْن ْد ِم ْوا" فلما َق َه ًا مستثنى جاء َن انتصب. ومثله الول من خأارج
َ ْول َل َف َنْت { َيٌة َكا َنْت َقْر َهآَ آَم َع َف َن َها َف ُن ّ ِإيَما ْومَا ِإل ُنَس} يقول َق َهلّ" كانت ُيو ُف ثم "

انها عرفت "لكّن"*ِ. واذا معنى في يونَس" فـ"إل" تجيء قال: "ولكّن*ِ قومَا
ّ يكون أوله. وقد من خأروجها تعرف أن "لكّن" فينبغي معنى في ِإل ْومُا { َق

ُنَس} رفعا، قال: "غير" كأنه بمنزلة صفة موضع في بعده "إلّ" وما تجعل ُيو
َنْت "فهل ِة غيُر آمنْت قريٌة كا ِما قري ْو يونس" ومثلها قو َل ِهَمآَ َكاَن { َهٌة ِفي ِل ّ آ ِإل
ّلُه َتا} فقوله ال َد َفَس ّ َل ِإل ّلُه} صفة { مقدما مستثنى لنه لنتصب ذلك [و] لول ال

وهذا نصب، الكلما من القاؤه يجوز مقدما مستثنى الكلما. وكل من القاؤه يجوز
ِهما كاَن "لو قلت [فـ] لو القاؤه يجوز قد َهٌة ِفي ِل َدتا" جاز، آ َفس فيه يجوز فقد َل

ٌد بي َمّر "ما قوله مثل ويكون النصب ّ أَح ًا إل ُلَك". قال زيد هو فيما الشاعر مث
 والتسعون]: الرابع الشاهد وهو الطويل صفة: [من
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ِنيَخْت52[ ُأ ًة فألقْت ب]  َد ْل َق َب ْو ٍءْة َف َد ْل َقليٌل َب َلْصواُت بها *ِ  ّ ا ُبغاُمها إل
والستعون]: الخامس الشاهد وهو الوافر وقال: [من

ُكّل ٍءْخ َو ُقُه أ ِر َعْمُر َأخُأوه ُمفا َل َقداِن إل ِإبيَك *ِ  َفْر ال
ِإن وجل عز الله "لكْن" قول معنى في الذي المنصوب ومثل َو ْأ { ُهْم ّنَش ْق ِر ْغ ُن

َ ِريَخ َفل ُهْم َص َ َل ّ ُهْم َول ِإل ُذوَن} { َق ّنا} وهو َرْحَمًة ُين وفي كثير الشعر في ّم
والتسعون]: السادس الشاهد وهو الطويل الفرزدق: [من الكلما. قال

ُنوني وما ْبُن َأني غيَر سَإَج ِلِب ا َأني غا َلثَريَن من *ِ و ْيَر ا ِنِف َغ الَزعا
ّنني"، ٌد فيها قولهم: "ما مثل وهو يقول: "ولك ًا" لما إل أح من ليس كان حمار

السابع الشاهد وهو الخفيف "لكّن" ومثله: [من معنى على جعل الكلما أول
والتسعون]:

ِني ليَس ْي ٍءْس وبيَن َب ْعِن *ِ غيَر ِعتاَب قي ُكل َط ِرقاِب َوَضْرِب ال ال
والتسعون]: الثامن الشاهد وهو الطويل وقوله: [من

ْفُت َل ًا َح ٍءْة ِذي َغير يمين ّي ِو َن ْث َول َم ْلَم *ِ  ّ ِع ِيِب َظّن ُحْسَن إل َغا ِب
وبصاحب.

الجمع. باب
ْثِقيُل وأّما ِنّي} فلن َت َلَما ّقل. وكّل واحدها {ا ْث ّية" ُم ِن ُأْم مثقل واحده كان ما "

ِتّي" فهو َبخا ّية" و" ِت ُبْخ ّقل. وقد مثل: " َث ّ بعضهم قرأ ُم ِني} فخفف {إل وذلك َأما
ُهم فيه. فأما ويزاد منه وينقص واحده غير على الجمع لن جائز ّل ُك ِفي" ف َلثا "ا

ّففها ّقلة وواحدها يخ ّية" مث ِثف ُأ في يستعملونها لنهم خأففوها ء] وانما53[ "
ِني" تخفيف جائز. ومثل القياس في وتثقيلها كثيرا، والشعر الكلما "الما

ِتح" وفي ْفتاح" و"َمفا ٍءْط" قال قولهم: "ِم ْعطاء" "َمعا سإمعت الخأفش: "قد "ِم
ِطّي" فتثقل. بلعنبر َي" و"َمعا ِر تقول: "صحا
ِإْن وقوله َو ّ ُهْم { ّا ِإل َفم ّنوَن} اي:  ُظ ّ ُهْم َي ّنوَن". إل ُظ  َي
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ْيٌل َو َف ِذيَن {  ّل ُبوَن ّل ُت ْك َتاَب َي ِك ْل ِهْم ا ِدي ْي أ
َ ُلوَن ُثّم ِب ُقو ِد هذاِمْن َي ْن ِه ِع ّل ْا ال َتُرو َيْش ِه ِل ِب

ًا ً َثَمن ِليل ْيٌل َق َو ُهْم َف َبْت ّمّما ّل َت ِهْم َك ِدي ْي ْيٌل َأ َو ُهْم َو ُبوَن ّمّما ّل ْكِس } َي
ْيٌل َو َف ِذيَن { ّل ُبوَن ّل ُت ْك َتاَب َي ِك ْل بعده ما جعل مبتدأ اسإم "الويُل" لنه } يرفع ا

ْيُح خأبره. وكذلك َو ْيُس" إذا "ال َو ْيُل" و"ال َو ترفعهن. اللما هذه بعدهّن كانت و"ال
ُد" وما واما ْع ُب ْعُس" و"ال َت من كان ما كل َأّن وذلك أبدا، نصب فهو أشبههما "ال
ْيٌل نحو لما بغير ونصب باللما رفع فهو لما بغير أضافته تحسن النحو هذا َو }

ْيٌل َو ّفِفيَن} و" َط ْلُم ٍءْد" ولو ّل ْي ٍءْد" و"ويَح قلت: "ويَل اللما ألقيت ِلَز ٍءْد" زي زي
ٍءْد"، و"ويَس ْيٌل مثل باللما رفعته فلذلك لما بغير إضافته حسنت فقد زي َو ٍءْذ { ِئ ْوَم َي

ِبيَن}. وأما ّذ َك ْلُم َ قوله ّل َأل ًا { ْعد َ ُب َأل َيَن} و{ ْد ًا ّلَم ْعد ِذيَن ُب ّل َوا َد} و{ َثُمو ْا ّل َفُرو َك
ًا ْعس َت َفهذا َف ُهْم}  َتُه َتحسن ل ّل ُهم" أو لما. ولو بغير إضاف ْعَس َت ُهم" قلت: " َد ْع ُب "

ُهم كأنك بالفعل، كله هذا يحسن. وانتصاب لم َعَس ْت َأ ّلُه قلت: " ًا" ال ْعس َت
ُهم َد َع ْب َأ ّلُه "و ْيَل قلت ُبعدا". واذا ال ٍءْد" فكأنك "و ْلَزَمُه53[ قلت زي ّلُه ب] "أ ال
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ْيَل". وأما َو في لهم واجبا واقعا ذلك جعلت لنك كان فانما باللما اياه رفعك ال
على قوما ينصبه وقد عليه، مبني بعده وما البتداء، على السإتحقاق. ورفعه

ً حسن، قياس وهو الفعل ضمير ْيل َو ًا فيقولون: " ْيح َو ِلزيد". قال لزيد" و"
والتسعون]: التاسإع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من

ْؤمُا َكَسا ُل ًا ال ْيم ًة َت ُلودها في خُأْضَر ً ُج ْيل َو َف ٍءْم *ِ  ْي َت ِر سإرابيلها من ِل الُخْض
هكذا ينشدونه العراب سإمع أنه عمر بن عيسى الخأفش: "حدثني قال

َد: [من أبو الباب. قال هذا في ينصب ما يرفع من بالنصب, ومنهم َبي الطويل ُز
 المئة]: الشاهد وهو

)1/92(

ْقوى َأغاَر َأ ٍءْما ذات و َبٌة يو ْي ّوِل وخَأ ْلقى َمْن *ِ ل َيّسُر غٌي َي ُم
اللما. باب

ْا وقوله َتُرو َيْش ِل ِه { ًا ِب ِليلً} فهذه َثَمن َكْي" كان معنى في كانت إذا اللما َق ما "
َأْن"، ضمير على نصبا بعدها ًا بـ"كْي" هو المنتصب وكذلك " ضمير على أيض

َأْن" كأنه ِء"، " َتُروا" ل يقول: "الشترا َيش َأْن" بـ"أْن"، ال اسإما يكون فـ" فـ"
َكْي باللما. وكذلك جر موضع في وهي الناصبة وهي مضمرة } َ ُكوَن ل َلًة} َي ُدو

َأْن" مضمرة ْيَمْه" فـ"َمْه" اسإم جرتها وقد " َك في "ما" التي لنه "كْي" وقالوا: "
َكْي" اليها. وقد وأضاَف السإتفهاما َكْي" بمنزلة تكون " َأْن" هي " [ الناصبة "

َ قوله ء] وذلك54 ْيل َك ّل ْا} فاوقع { ْو ْأسَإ َكْي" وما تكن لم اللما. ولو عليها َت "
ّنما بعد انتصب ما وكذلك اللما عليها تقع لم اسإما بعدها ّتى" إ َتَصَب "ح ْن ِر ا بضم

َأْن" قال ّتى " ِتَي {َح ْأ ُد َي ْع ّتى َو ِه} و{َح ّل َع ال ِب ّت ّنما َت ُهْم} إ َت ّل ّتى هو ِم ِتَي َأْن "ح ْأ " َي
ّتى َع"، َأْن و"َح ّتب ّتى". وكذلك من القرآن في ما جميع وكذلك َت ْا "ح ُلو ِز ْل َوُز }

ّتى ُقوَل َح ّتى َي ّتى" في يقوَل" لّن َأْن الّرسُإوُل} اي: "ح تقول "إلّى"، معنى "ح
َقْمنا َأ ّتى " ْي: "إلى ح ْيِل". فإن الليِل" أ ّل َأْن" ها قيل: إظهاُر ال قلُت: قبيح هنا "

ُء ُتضمر "قد قولك: "إْن َأّن ترى عنها". أل يستغنون كانوا إذا إظهارها يقبُح أشيا
ًا َتُه" منتصب زيد ْب الية هذه قرئت يحسن. وقد لم اظهرته لو مضمر بفعل ضر

ْا ُلو ِز ْل َوُز ّتى { ُقوَل َح ّتى َي ّتى" بعد ما جعل قائٌل"، الّرسُإوُل الّرسُإوُل}يريد: "ح "ح
َأ. وقد ّتى قولك: "سِإْرُت نحو ذلك يكون مبتد ُلها" إذا ح ْدخُأ فإذا أردت: "سإرت أ

َنا ّتى أمِس فيها" و"سِإْرُت داخِأٌل َأ ُلها ح ْدخُأ ّتى َأ ْي: ح َنا اليومَا" أ َأ ْلها اليومَا " ْدخُأ َفل َأ
ْع". واذا َن ّتى" نحو عليه يقع مما يجب لم ما نصبته. وكذلك للسير غاية كان ُأْم "ح

ْبَرُح {ل ّتى َأ َغ َح ُل ْب َع َأ  َمْجَم
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ْيِن َبْحَر ْل ْو ا ًا}. واما َأْمِضَى َأ ُقب َلن ُح َو ِلَف { ّلُه ُيْخ ُه} فنصب ال َد ْع َلْن" كما َو بـ"
َلْت هي ب] بعضهم: إنما54[ بـ"أْن" وقال نصب ِع َأْن" ُج َأْن "ل يريد "ل" كأنه "

ِلَف ّلُه ُيْخ ُه" فلما ال َد ْع ُع وكذلك قول، وهذا حذفت، الكلما في كثرت َو َلْن" جمي "
ٌد يرفع أن القول ذلك قال لَمْن القرآن. وينبغي في ّنه َلْن "أزي ِرُب" ل في َتْض

ُد معنى َذْن نصب ما َله". وكذلك َضْرَب ل "أزي َذْن" تقول: "إ َيَك" تنصب بـ"إ آت
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َلْن" فاذا تنصب كما بها َأْن" وبـ" ْو الفاء قبلها كان بـ" الله قول نحو رفعت الواو أ
ًا وجل عز ِإذ َو } ّ ُعوَن ل ّت ّ ُتَم ِليلً} وقال ِإل ًا َق ِإذ َف } ّ ُتوَن ل ْؤ ّناَس ُي ًا} وقد ال َنِقير

ًا نصبا هذا يكون َذْن". وزعموا اعمال على عنده أيض ّنُه "إ القراءة بعض في أ
ّنما منصوب على يحمل ولم والواو الفاء على صار الفعل معتمد لّن رفع وإ
َذْن"، َفل فكأنه "إ ُتوَن قال: " ًا الناَس ُيؤ ُعوَن َنِقيرا" [و] "ول إذ ّت َذْن" وقوله ُتَم إ

ّ َئل ّل َلَم { ْع ْهُل َي َتاِب َأ ِك ْل ِدُروَن ل أْن ا ْق َلى َي ْا َع ُبو َوَحِس ٍءْء} [و] { ُكوَن ل أْن َشْي َت
َنٌة} و ْت ُع ل {أْن ِف ِهْم َيْرِج ْي َل ْولً} فارتفع ِإ ["أْن"] هذه ل" لّن "أْن بعد الفعل َق

ّقلة ذلك على والدليل مضمرا، فيها السإم وجعل خأففت ولكنها المعنى، في مث
ّنَك ترى والتثقيل. أل فيها يحسن السإم أّن َفل تقول أ َأ ْوَن " ّنه َيَر ُع ل أ يرج

ِهْم"، ُهْم إلي ّن َأ ِدروَن ل وتقول: " ْق ّنُه على َي َأ ء] فتنة".55[ َتكوُن ل َشْيء" [و] "
َيتَك وقال ّلَم ل أْن {آ َك ّقل, انما معنى في ليس هذا لن الناَس} نصب ُت هو المث

ُتَك َي ّلَم} كما ل أْن {آ َك ُتَك ُت ّلَم} وأدخألت َأْن تقول: {آي َك أريد الذي {ل} للمعنى ُت
الخأر نصب تكلم, ولو ل أنك آيتك معنى على جاز هذا رفعت النفي. ولو من
ّنُه ذلك الفعال. ومثل في تعمل التي "أْن" الخفيفة تجعلها أن على جاز ِإ َظّن {
 َيُحوَر} ّلن َأن
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ُظّن وقال َت َعَل َأن { ْف َها ُي ٌة} وقال ِب ِقَر ِإن َفا ّنآَ { َد ُيِقيَما َأن َظ ُدو ِه} وتقول: ُح ّل ال
ِلْمت َع ْبُت ل َأْن " َكّرُمني" و"حِس ِني". فهذا ل َأْن ُت ِرُم ْك لك. فانما ذكرت ما مثل ُت

ْنُت" ما صار َق ْي َت ِلْمُت" و"اسْإ َع يحسن لم واجبا كان واجب. فلما لنه رفع بعده "
غير في تكون إنما تلك لن الفعال، في تعمل "أْن" التي بعده يكون أن

ُد تقول أنك ترى ال الواجب، ُأري َيني" فل َأْن " ِت أ
ْ يقع، لم لمر ال هذا يكون َت

اذا الشيء بعض يعلم لنه للعلم مشاكل لنه أشبهه وما الظن بعد ما وارتفع
ِرَمني" فهذا ل أْن "خَأِشيُت يظنه. وأما كان ْك ان تعمل هذا مثل يقع. ففي لم ُت

ل فكان جريته كأنك وعرفته عندكّ اسإتقر قد أمر على رفعته ولو الخفيفة
ِرُمني" أي: خأشيُت ل أْن فقلت: "خَأِشيُت يكرمك ْك ّنَك ُت ِرُمني ب] ل55[ َأ ْك ُت

جاز.
َكْي" وانشدوا مكان في التي اللما يفتحون العرب من ناسإا أن يونس وزعم "

المئة]: بعد الحادي الشاهد وهو الوافر مفتوحا: [من سإمعه انه فزعم البيت هذا
َعُة ُيؤاِمُرني ٍءْما ُكّل َربي َكُه َيو ِل ْه ُل ِتنَي *ِ  ْق َأ ّدجاجا و ال

مفتوحا: منهم البيت هذا ينشد رجل سإمع وانه العنبر لبني لغة أنها خألف وزعم
المئة]: بعد الثاني الشاهد وهو الطويل [من

ْلُت ُق ّيْي ف ِب ْل َك َعَة ل ّنما ُقضا ّبْر إ َتَخ ْهَل ُتماني *ِ  ٍءْج أ ْل َنعا َف َلْم

ٍءْج". وقد أهِل "ِمْن يريد ْل الفتح اللما اصل أن وذلك العرب، من ذلك أنا سإمعت َف
انه عبيدة أبو البتداء. وزعم لما وبين بينها ليفرق الضافة في كسرت وانما
ِة في "لعّل" مفتوحة لما سإمع الشاعر: [من قول في بعدها ما يجّربها من لغ

المئة]: بعد الثالث الشاهد وهو الوافر
َعّل ِه ِل ّل ِني ال ُن ِك ْيها ُيْم َل ًا َع ٍءْر من *ِ ِجهار ْي َه ْو ُز ِد َأ  َأسِإي
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َعّل يريد ِل ِد " ِه" فهذه عب ّل قد انه زعم اضافة. وقد لما لنها مكسورة اللما ال
َكْي". وقد لما مثل فهي مفتوحة سإمعها بعد يرفع من العرب من سإمعنا "

المئة]: بعد الرابع الشاهد وهو الطويل "كيما" وأنشد: [من
ْنَت إذا ْع لم َأ َف ْن ّنما َفُضّر َت ُيَرّجى فإ َتى *ِ  َف ُع َيُضّر كيما ال َف ْن َي َو

ُع" من وجعل "ما" اسإما جعل فهذا َف ْن َي َيَضّر" و" وأوقع للفعل اسإما جعله صلته "
َكْي" [ َكْي" بمنزلة وجعل ء] عليه56" َلْم اللما. وقوله " َأ ْا { َلُمو ْع ّنُه َي ِد َمن َأ ِد ُيَحا

ّلَه َلُه ال َأّن َوَرسُإو ّنَم} وقوله َناَر َلُه َف َه ّنُه َج َأ ُكْم َعِمَل َمن { ًءا ِمن ٍءْة سُإو َل َها َتاَب ُثّم ِبَج
ِه ِمن ِد ْع َلَح َب َأْص ّنُه َو َأ ُفوٌر َف "ما" كزيادة زائدة الفاء تكون ان ّرِحيٌم} فيشبه َغ

َأن تكسر أن قبلها. وأجوده "أن" التي من بدل الفاء بعد الذي ويكون "إن" و
َأخُأوكَّ يقولون أنه المجازاة. وزعموا جواب الفاء تجعل ُوِجد" "بل " أخأوكّ ف

َد" يريدون ِه َد" و"بل "أخأوكّ َفُج َد" فيزيدون أخأوكّ ُوِج ِه فسر الفاء. وقد ُج
ّتى الحسن َذا {َح َها ِإ ُءو ِتَحْت َجآَ ُف َها َو ُب َوا ْب َقاَل َأ ُهْم َو َها} على َل ُت َن الواو. حذف خَأَز

ُهْم وقال: "معناها: قاَل ُتها"، َل َن الشاعر: [من زائدة. قال هذا في فالواو خَأَز
المئة]: بعد الخامس الشاهد وهو الكامل

ِلَك فإذا َذ ْيَشُة يا َو َب ُكْن َلْم ُك ّ َي ِة *ِ إل َلّم ٍءْم َك ِل ِبَخياِل حا
المئة]: بعد السادس الشاهد وهو الكامل وقال: "من

ّ ليَس َ وذلك فإذا ُنه إل ٌء َمَضى *ِ واذا حي َأْن َشْي َعِل َلْم ك ْف ُي
كثير. مضمر خأبره مما هذا مضمرا, ونحو خأبره وجعل الواو زاد كأنه

 ) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
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ْذ ِإ َو َنا {  ْذ َق َأخَأ َثا ِني ِمي ِئيَل َب َ ِإسْإَرا ُدوَن ل ُب ْع ّ َت ّلَه ِإل ْيِن ال َد ِل َوا ْل ِبا ًا َو ِذي ِإْحَسان َو
َبى ُقْر ْل َتاَمى ا َي ْل ِكيِن َوا ْلَمَسا ْا َوا ُلو ُقو ّناِس َو ًا ِلل ْا ُحْسن ِقيُمو َأ َة َو َ ْا الّصل ُتو َة َوآ َكا الّز

ُتْم ُثّم ْي ّل َو ّ َت ً ِإل ِليل ُكْم َق ْن ُتْم ّم ْن َأ ِرُضوَن َو ْع } ّم
ْذ قوله ِإ َو َنا { ْذ َق َأخَأ َثا ِني ِمي ِئيَل َب َ ِإسْإَرا ُدوَن ل ُب ْع ّ َت ّلَه}. ِإل ال

ْيِن وقوله َد ِل َوا ْل ِبا َو ًا} فجعله { ًا ِإْحَسان ّنه َأْمر ًا كأ بالوالديِن" أي: يقول: "وإحسان
ُنوا َأْحِس إْحسانا". "

ْا وقال ُلو ُقو َو ّناِس { ًا} فهو ِلل يراد يكون َأْن إّما وجهين أحد على ُحْسن
َبخَل"، بـ"الُحْسِن" "الَحَسَن" كما ُبْخل" و"ال جعل يكوَن أْن وإّما تقول: "ال

ّنما كما التشبيه "الَحَسَن" في "الُحْسَن" هو ْنَت تقول: "إ وُشْرٌب". قال َأكٌل َأ
المئة]: بعد الثامن الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من

ٍءْل ْي ْد َوخَأ ْفٌت ق َل ٍءْل َلها َد ْي ّيُة ِبَخ َتِح ِهْم *ِ  ِن ْي ٌع َضْرٌب َب َوِجي
ْدُت" [ َقَص ْفُت": " َل َد ليست الكلما في الكلمة ضربا. وهذه التحية ء] فجعل57"

لهم "قولوا {َحَسنا} يريد بعضهم قرأها القرآن.وقد في جاءت وقد بكثيرة
ًا" وقال ّنونها، ولم ُحْسنى} يؤنثها للناِس {قولوا بعضهم َحَسن يكاد ل وهذا ي

ال بتذكيرها يتلكم ل كما واللما، باللف ال بها يتكلم "الُحْسنى" ل ل يكون
َءني [فـ] لو واللما باللف َوُل" لم َأْحَسُن قلت: "جا ْط َأ ّتى َيْحُسن و تقول: ح

َءني َلْحَسُن "جا َوُل" فكذلك ا ْط َل ِني هذا وا ْت َء ّ الُحْسنى يقول: "جا ُطولى". إل وال
ْنيا" و نحو أسإماء هذا من ِأشياء جعلوا قد َأنهم ُد َلى". قال " ْو ُأ الراجز: [وهو "
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المئة]: بعد التاسإع الشاهد
ْعِي *ِ في ْنيا سَإ ْد ما طاَل ُد ّدِت َق  *ِ َم
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ُة ويقولون: "هي ِِ ْيَر ِء" ["هّن خَأ ِنسا ْيراُت ال ّنساء"] ل خَأ يفردونه يكادون ال
ِهّن وجل عز الله كتاب جائز. وفي وافراده ِفي ْيَراٌت { يرد لم انه ِحَساٌن} وذلك خَأ

َعَل" وانما ْف َأ ْيٌر" أشبه فقال: "فلٌن وصف لما لنه الخير تأنيث اراد " الصفات خَأ
للمؤنث. الهاء فأدخأل

ْذ قوله وأما ِإ َو َنا { ْذ َق َأخَأ َثا ِني ِمي ِئيَل} ثم َب ْا قال ِإسْإَرا ُلو ُقو َو ّناِس { ًا} ثم ِلل ُحْسن
ُثّم قال ُتْم { ْي ّل َو ِد ّمن َت ْع ِلَك} فلنه َب في وذا عنهم حدث بعدما من خأاطبهم ذا

المئة]: بعد العاشر الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من كثير. قال والشعر الكلما
ّو ِبنا أسإيئي ِني أ ُلوَمٌة ل َأْحِس ْينا َم َد َل ْقليٌة َول *ِ  ّلِب ِإْن َم َق َت

ْيِت". وقال يريدون / ء] وانما58[ ّل َق َت الحادي وهوالشاهد الكامل الخأر: [من "
المئة]: بعد عشر

ّطْت ًا فأصبَحْت العاِشقيَن ُمزاَر َش َعِسر َلّي *ِ  ُبِك َع َنٌة ِطل ْب ِما ا َمْخَر
ّنما َنُة "فأصبحت أراد إ ٍءْما اب ًا مخَر ُبها". وجاز على عسر كأنه الكلما يجعل ان طل

ّطْت حين لنه خأاطبها ْطِت العاِشقين" كأنه َمزاَر قال: "َش َط مزار قال: "َش
ّياها العاِشقين" لنه ُد إ قوله: [من أوله من يخرج مما الكلما. ومثله بهذا يري

المئة]: بعد عشر الثاني الشاهد وهو الرجز
ًا *ِ إّن َقْت َتميم ِل ْلُموما خُأ *ِ َم
َقْت" ثم القبيلة فأراد ِل ْلُموما" على قال بقوله: "خُأ ولذلك الرجل، أو الحي "َم
قال:

ِكي ل الّصفا *ِ مثَل َت ُلوما َتْش ُك *ِ ال
قال: ثم

ًا َقوم ُهم َتَرى *ِ  َد ْهِميما واح *ِ ِص
قال: ثم الحي او القبيلة اراد لنه بالجماعة فجاء
*ِ ُمْرُحوما ول الناِس راِحَم *ِ ل

المئة]: بعد عشر الثالث الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من وقال
َنُه والرمُح َلُه أقوُل ْت ِطُرَم َأّمل يأ ًا *ِ ت ِني خُأفاف ّن ِلكا ِإ َناذ  َأ
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ّيْن و َب َت ًا"، " َنا خْأفاف َأ َو". وفي يريد: " ّتى وجل عز الله كتاب ُه َذا {َح ُتْم ِإ ِفي ُكن
ْلِك ُف ْل ْيَن ا ِهم} فأخأبر َوَجَر يدل ذلك لن المخاطبة في كان وقد الغائب بلفظ ِب
َد: [من المعنى. وقال على المئة]: بعد عشر الرابع الشاهد وهو البسيط السْإو

ٍءْة َن ْف ِء َوَج ِإزا ْوُض ك ٍءْة الَح َع ْتَر َبها *ِ ترى ُم ِن ِم َجوا ُتونا ِبالّشْح ْف َم
ٍءْب كّل َأي: ترى المعنى على حمله انه على ب] فيكون58[ جعل او منها، جان

ِطُر الكلما. وقوله في جاء ما كنحو واحدا الجميع صفة َنه" يثنى "مأ ْت متنه. َم
ُد وكذلك ْلَحْم ِه {ا ّل َلِميَن} ثم َرّب ل َعا ْل ّياكَّ قال ا ِإ ُد} لن { ُب ْع هو عنه أخأبر الذي َن
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المئة]: بعد عشر الخامس الشاهد وهو الرجز رؤبة: [من خأاطب. قال الذي
ُد ِه الَحْم ّل َعّز ِل َ َلِل ال َلْج ْنَت ا َأ ِليُك *ِ  ًا الناِس َم ّب َبِل ر ْق َفا
المئة]: بعد عشر السادس الشاهد وهو الوافر زهير: [من وقال
ّني ْو فإ ِقيَك َل َنا ُأل ْد َه َت ُكّل *ِ وكاَن أْج ٍءْة ِل َكَر ْن ِكفاء ُم

َء ِرى ْب أ
ُ ْنُه الرأِس ُموَضحاِت ف ْد ِم َق َو ُء الَجَرِب من َيْشِفى *ِ  ِهنا  ال
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ْا وتعالى تباركّ الله وقال ُقو ُذو ُكْم { َت َن ْت ِذي ِف ّل ُتْم هذاا ِه ُكن ّكر ِب َذ َف ُلوَن}  ْعِج َت بعد َتْس
ّا تستعجلون. ومثله به كنتم الذي المر أراد: هذا كأنه التأنيث َلم َف َأى { َر

َغًة الّشْمَس ِز ّبي َقاَل َبا َذآ هذاَر َبُر َها ْك َلّمآَ َأ َلْت} فيكون َف َف أرى على: الذي هذا َأ
ّبي ُأِحّل المفسرين قول يشبه ربي. وهذا الشيء أي: هذا ر ُكْم { َلَة َل ْي ِما َل َيا الّص

َفُث َلى الّر ّنما ِإ ُكْم} قال: إ ِئ ْفضاء" معنى "إلى" لن دخألت ِنَسآَ َفث" و"ال "الَر
ُء فكأنه واحد، ُكْم"، إلى قال: "الفضا ِئ ْفَث وانما ِنسا ِته" ول يقال: "َر َأ يقال: بامَر
[قوله "إلى" في مكان "الباء" في من يجوز ما كنحو عندي امرأته" وذا "إلى

ْد َق َو ْذ َبي َأْحَسَن تعالى: {  ِني ِإ الّي" فلم "أحسن هو الّسْجِن} وانما ِمَن َأخْأَرَج
ُكْم59[ قوله "على" في مكان "الباء" مكانها] وفي "إلى" ووضع َب َثا أ

َ َف ًا ء] { َغّم
َغّم} انما ًا هو ِب َوِمْن على "غّم ْهِل َغّم" [وقوله] { َتاِب َأ ِك ْل ْنُه ِإن َمْن ا ْأَم َت

ٍءْر} أي: "على َطا ْن ِق ٍءْر" كما ِب ِه" و"مررت تقول: "مررُت ِقنطا ِه" كما ِب ْي َل قال َع
الشاهد وهو الوافر -: [من العرب من سإمعه أنه به أثق من الشاعر: - وأخأبرني

والعشرون]: الرابع
َيْت إذا َلّي َرِض ُنو َع ٍءْر َب ْي َعْمُر ُقَش َل ِه *ِ  ّل ِني ال َب ْعَج ِرضاها َأ

َذا يشبه يريد: "عنى". وذا ِإ َو ْا { ْو َل َلى خَأ ِهْم} لنك ِإ ِن ِطي َيا ْوُت َش َل ِه تقول: "خَأ ْي َل إ
ْوُت كذا وصنعنا َل ِري {َمْن قوله معنى في جعلتها شئت به". وان وكذا" و"خَأ َأنَصا

َلى َع ِإ ِه} أي: "م ّل ِه", وكما ال ّل ُه قال ال َنا َنَصْر َو ِما} أي: "على ِمَن { ْو َق ْل ِما" ا ْو الَق
ْذ ِإ َو َنا {  ْذ ُكْم َأخَأ َق َثا َ ِمي ُكوَن ل ِف ُكْم َتْس َء َ ِدَمآَ ِرُجوَن َول ُكْم ُتْخ ُفَس ْن ُكْم ّمن َأ ِر َيا ُثّم ِد

ُتْم ْقَرْر ُتْم َأ ْن َأ ُدوَن َو َه  } َتْش
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ْذ ِإ َو َنا [وقوله]*ِ { ْذ ُكْم َأخَأ َق َثا َ ِمي ُكوَن ل ِف ُكْم} فرفع َتْس َء كان ما ُكّل لنه هذا ِدَمآَ
َعُل على الفعل من ْف َي َعل " ْف َت ْفعٌل هو" و" َأ َعُل أنت" و" ْف َن ًا َنحن" " فهو َأنا" و" أبد

حروف او النصب حروف من لك ذكرت التي الحروف ال فيه تعمل ل مرفوع
رفع وانما هنا ها ذلك من شيء ب] والمجازاة. وليس56[ والنهي والمر الجزما

ُهم كأنه حكاية، الكلما هذا السإماء. ومعنى موضع في لموقعه َلْفنا َتْح ِاسْإ قال: "
ْلنا ل ُق ُبدون" أي:  ْع ِه َي ّل ُهم: "وال ْوَن"، ل َل َبد ْع ُبدون} تقرأ أنها وذلك ُت ْع َي }

ُبدون}. قال ْع َت ًا و{ ْفظ َوِح ٍءْن ُكّل ّمن { َطا ْي ّ َش ٍءْد} {ل ِر ُعوَن ّما َلى َيّسّم ِل ِإ ْلَم ا
َلى ْع َل ُفوَن} فإن ا َذ ْق ُي ُعون" مبتدأ "ل جعلت شئت َو قلت: هو شئت وإْن َيّسّم

ُعوا" فلما ل ل "أْن معنى في ِارتفع, كما حذفت َيّسّم ُتَك "أْن"  ْي َت َأ تقول: "
ِطيني ْع ُتْحِسُن ُت َلّي و ُظُر ِإ ْن َت ُه حاجتي" ومثله في و ِطيني" إْن "ُمْر جعلته شئت ُيع
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َو على ْه َف ِطيني" وإْن " َأْن على شئت ُيع ِطيني". فلما " ْيَت ُيع َق ْل َأْن" ارتفع. َأ "
المئة]: بعد السابع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من قال

ّيهذا ل أ ِري َأ َأْن الوغي احضر الزاِج َع *ِ و َب ْت ّذاِت َأ ّل ِدي انت َهْل ال ِل ُمْخ
َأْحُضَر" في َأْن فـ" ُأْحُضَر". معنى" 

ُثّم ُتْم {  ْن ُلوَن هؤلء َأ ُت ْق ُكْم َت ُفَس ْن ِرُجوَن َأ ُتْخ ًا َو ِريق ُكْم َف ْن ِهْم ّمن ّم ِر َيا َهُروَن ِد َظا َت
ِهْم ْي َل ِم َع ْث ِل َواِن ِبا ْد ُع ْل ِإن َوا ُكْم َو ُتو ُهْم ُأسَإاَرى َيأ ُدو َفا َو ُت ُه ُكْم ُمَحّرمٌا َو ْي َل ُهْم َع ِإخْأَراُج

ُنوَن ْؤِم ُت َف ْعِض َأ َب َتاِب ِب ِك ْل ُفُروَن ا ْك َت ٍءْض َو ْع َب ُء َفَما ِب َعُل َمن َجَزآ ْف ُكْم ذلك َي ّ ِمن ِإل
ٌي ِة ِفي خِأْز َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْومَا ال َي ِة َو َياَم ِق ْل ّدوَن ا َلى ُيَر ّد ِإ َذاِب َأَش َع ّل ّلُه َوَما ا ٍءْل ال ِف َغا َعّما ِب

ُلوَن ْعَم  } َت
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َهُروَن قال َظا َت ِهْم { ْي َل ِم َع ْث ِل َواِن} فجعلها ِبا ْد ُع ْل َهُروَن" وأدغم من َوا َتظا َت التاء "
َهرون} مخففة قرئت نقرأ. وقد وبها الظاء في َتظا ِرة التاء بحذف { ّنها الخأ َل

ِإن معنى. وقال لغير زائدة َو ُكْم { ُتو ُأسَإاَرى}. وذلك َأسْإرى} وقرئت َيأ لن {
ِعيل" وهو َف َأسإير" " ًا" لّن يشبه " ِريض وهذا بالمريض، ب] كما57[ عيبا به "َم

ِعيل" مثله. وقد َف ُأسإاَرى} "المريض": "َمْرضى" وقالوا جماعة في قالوا " }
ُكسالَى"، مثل فجعلوها ْعلن" الذي جمع لّن "سإكاَرى" و" َف يشاركّ قد علة به "

ِعيل" وجمع جمع َف ِبٌج" " َطى" و"َح ْبطى" و"ُحبا ِبٌط" و"َح ِعل" نحو: "َح َف "
ْبجى" و"ُحباجى". وقد َأسإارى} كما قالوا و"َح َكاَرى}. قالوا { {سَإ

ُدوهم} من بعضهم وقال ْف َت ِدى" وبعضهم { ْف َت ُدوهم} من " ُتفا ِدي" { ُيفا َدى"  "فا
صواب. ذلك وكل نقرأ وبها

َفَما وقال ُء { َعُل َمن َجَزآ ْف ُكْم ذلك َي ّ ِمن ٌي}, وقال ِإل ّ {َما خِأْز ِإل ُكْم} َبَشٌر هذا ُل ْث ّم
َوَمآَ َنآَ و{ ّ َأْمُر ٌة}رفع، ِإل َد "ما" فهو خأبر من الباء فيه تحسن ل ما كل لن َواِح

الموضع في بالفعل تشبه وانما بالفعل، الموضع ذلك في تشبه "ما" ل لن رفع،
معها يشركها "ليس" ل معنى في تكون حينئذ لنها الباء، فيه تحسن الذي

ًا}.، {َما وجل عز الله قول شيء. وذلك َبَشر من ليس لنه ترفعه، وتميم هذا
"ما" بالفعل. يشبهوا أن لغتهم
ُثّم وقال ُتْم { ْن َها آخأر موضع هؤلء} وفي َأ ُتْم { ْن وهو ذكرنا ما هؤلء} كبعض َأ
ّدد*ِ التنبيه كلما في كثير َنا العرب. ور َأ هذا" و"ها*ِ*ِ" توكيدا. وتقول: "ها*ِ*ِ 
ْنَت ذا. من أشد جاء أنت". وقد وتقول: "هذا يخاطب، "هدا" للذي فتجعل هذا َأ
ِتَحُه ِإّن {َمآَ وجل عز الله قال َفا ُء َم ُنو َت ِة َل َب ُعْص ْل ِلي ِبا ْو ِة} والعصبة ُأ ّو ُق ْل تنوء هي ا

الوافر]: مجزوء من المئة بعد عشر السابع الشاهد [وهو بالمفاتيح. قال
ُء ُنو ُلها ِبها َت ِق ْث ُت ُتها...... َف َعِجيَز  ِ* 
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َتنوء البسيط [من الشاعر جهد" قال بعد جهدا ال تقوما اي: ل بعجزيتها، يريد: "
المئة]: بعد عشر الثامن الشاهد وهو
ْثُل ِذ ِم ِف َقنا ّداُجوَن ال ْد َه َغت َق َل َنْجراَن َب ْو *ِ  َغْت َأ َل ِهم َب ِت َهَجُر سَإوآ
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ًا، بلغت السؤات أن يريد ب] وهو59[ ٌع و َهَجر َهَجُر" رف َة لّن " مرفوعة القصيد
المئة]: بعد عشر التاسإع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من قول ذا ومثُل

ُق ْلَح َت ْيٌل َو َة ل خَأ َد َنها َهوا َتْشقى َبي ُة الّرماُح *ِ و ِطر ِر بالَضيا الُحْم
ُة ُة" هم يشقوَن هم والضياطر ِعظاما بالرماح. و"الضياطر هم وواحد ال

ْيطار" مثل ْيطار" ومثل "َض َب الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من قول "
المئة]: بعد العشرون

ْد َق ْفُت َل ّتى خِأ ُد ما َح ِتي تَزي َف َعلى َمخا ٍءْل *ِ  ِذي وِع ِة ِب َفقاَر ِقِل ال عا
ٍءْل مخافُة تزيد ما يريد: حتى مخافتي. على َوِع

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ْا ُلو َقا َو َنا {  ُب ُلو ْلٌف ُق ُهُم َبل ُغ َن َع ّلُه ّل ِهْم ال ِر ْف ُك ً ِب ِليل َق ُنوَن ّما َف ْؤِم } ُي

ً قال ِليل َق َف ً ّما { ُنوَن} وتفسيره: فقليل ْؤِم قال كما يؤمنون" و"ما" زائدة ُي
ِبَما َف ٍءْة { ِه ّمَن َرْحَم ّل ٍءْة ِلنَت ال ِبَرْحَم َف ُهْم} يقول: " ِه" وقال ِمَن َل ّل ّنُه ال ِإ ّق { ْثَل َلَح ّم

ُكْم َمآَ ّن ّق َأ َلَح ُقوَن} أي:  ِط ُكْم مثَل َتن ّن ُقوَن َأ ِط ْن والكلما القرآن "ما" في وزيادة َت
المئة]: بعد والعشرون الحادي الشاهد وهو المنسرح [من كثير. قال ذا نحو

ْو َء َل ْيِن*ِ جا َن أبا
َ ُبها َب ِط ْنُف ما *ِ خُأّضَب َيْخ ٍءْب َأ ِط ِما خأا َد ِب

ٍءْما أي: خُأّضَب َد ٍءْب. أنُف ِب ِط خأا
َلّما َو ُهْم {  َء َتاٌب َجآَ ِد ّمْن ِك ِه ِعن ّل ٌق ال ّد ُهْم ّلَما ُمَص َع ْا َم ُنو َكا ْبُل ِمن َو ِتُحوَن َق ْف َت َيْس

َلى ِذيَن َع ّل ْا ا َفُرو َلّما َك ُهْم َف َء ْا ّما َجآَ ُفو ْا َعَر َفُرو ِه َك َنُة ِب ْع َل ِه َف ّل َلى ال ِريَن َع ِف َكا ْل  } ا
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َلّما قال َو ُهْم { َء َتاٌب َجآَ ِد ّمْن ِك ِه ِعن ّل ٌق ال ّد ُهْم ّلَما ُمَص َع ْا َم ُنو َكا ْبُل ِمن َو َق
ِتُحوَن ْف َت َلى َيْس ِذيَن َع ّل ْا ا َفُرو َلّما َك ُهْم َف َء ْا ّما َجآَ ُفو ْا َعَر َفُرو ِه} فان َك فأين قيل ِب

َلّما جواب َو ُهْم { َء َتاٌب60[ َجآَ ِك ِد ّمْن ء]  ِه ِعن ّل ٌق ال ّد ُهْم} قلت: "جوابه ّلَما ُمَص َع َم
جميع معناه. كذلك عرف اذ الموضع هذا في عنه [و] اسإتغني كثير، القرآن في

المعنى ويكون الموضع ذلك في أجوبة لها ليس أشياء فيه تجيء طال إذا الكلما
ْو وجل عز الله قول *ِ*ِ نحو به مستغنى َل َو ًا َأّن { ّيَرْت ُقْرآن ِه سُإ َباُل ِب ْلِج ْو ا َأ

َعْت ّط ِه ُق َلْرُض ِب ْو ا ّلَم َأ ِه ُك َتى ِب ْو ْلَم ِه َبل ا ّل َلْمُر ل ًا} فيذكرون ا [ان] َجِميع
ْو َل ّيَرْت تفسيره: " ٍءْن الِجباُل سُإ ِر بقرآ َكاَن هذا غي ّير القرآُن هذا َل ُتَس ِه سَإ الِجباُل" ِب

ِنَي ْغ ُت ْفِظ عن فاسإ ّل ْذ بالَجواِب ال ِرَف إ ْعنى. وقال ُع َ الَم َبّن {ل ِذيَن َتْحَس ّل ا
ْفَرُحوَن ْا ِبَمآَ َي ْو َت ّبوَن َأ ُيِح ْا َأن ّو ُدو ْا َلْم ِبَما ُيْحَم ُلو َع ْف َ َي ُهْم َفل ّن َب ٍءْة َتْحَس َفاَز ّمَن ِبَم

َذاِب} ولم َع ْل َبّن" الول يجيء ا ِركَّ بجواب لـ"تحَس ُت ِء و القرآن في بما للسإتغنا
َ الجوبة. وقال من َول َبّن { ِذيَن َيْحَس ّل ُلوَن ا ْبَخ ُهُم ِبَمآَ َي َتا ّلُه آ ِه ِمن ال ِل َو َفْض ًا ُه ْير خَأ

ُهْم} معناه ّنُه "ل ّل ُب ًا َيَحَس ْير ُهْم" وحذف خَأ دليل بقي فيما وكان الكلما ذلك َل
َذا المعنى. ومثله على ِإ َو ُهُم ِقيَل { ْا َل ُقو ّت ْيَن َما ا ُكْم َب ِدي ْي ُكْم َوَما َأ َف ْل ُكْم خَأ ّل َع َل

َوَما قال ُتْرَحُموَن} ثم ِهم { ِتي ْأ ٍءْة} من ّمْن َت َي ُلوا بقوله يجيء أن قبل آ َع َف َكذا "
َكذا" لن َوَما قوله في به. وكان اسإتغني كثير، القرآن في ذلك َو ِهم { ِتي ْأ ٍءْة ّمْن َت َي آ

َياِت ّمْن ِهْم آ ّب ّ َر ْا ِإل ُنو َها َكا ْن ِرِضيَن} دليل َع ْع ُهْم على ُم ّن بهذا فاسإتغني أعَرُضوا َأ
 جاز ما جميع ب] وكذلك60[
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َذا هذا. وقال نحو فيه ِإ َف َء { ُد َجآَ ْع ِة َو ْا الخِأَر ُءو َيُسو ُكْم ِل َه ْا ُوُجو ُلو ْدخُأ َي ِل َد َو ْلَمْسِج ا
ُه َكَما ُلو ّوَل َدخَأ ٍءْة َأ ْا َمّر ّبُرو َت ُي ِل ْا َما َو ْو َل ًا} وقال َع ِبير ْت ْا} على َت َبّرو َت ُي ِل معنى: {

ُهْم ْينا ّل ُكْم "خَأ ّيا ُكْم َلْم وإ ْع َن ُهم َنْم ْن ُكم". وقال ِم ِب ُنو ُذ ْا ِب ُءو َيُسو ِل ُكْم} ولم { َه ُوُجو
لم ثم َأسْإلفوا بما البتلء حال في التركّ وجه على واياهم خألهم أنه يذكر

ْو بظلمهم. وقال عليهم يسلطوا أن أعدائهم من يمنعهم َل َو ِذ َتَرى { ِلُموَن ِإ ّظا ال
ْوِت} فليس َغَمَراِت ِفي ْلَم ْو جواب. وقال لهذا ا َل َو ِذيَن َيَرى { ّل ْا ا َلُمو ْذ َظ ْوَن ِإ َيَر

َذاَب} فجواب َع ْل به مررنا ما كل كثير. وسإنفسر وهذا المعنى، في هو انما هذا ا
الشاهد وهو الطويل جواب: [من له ليس البيت هذا ان الله. وزعموا شاء إن

المئة]: بعد والعشرون الثاني
ٍءْة ّي ّو َد ٍءْر َو ْف َكَمْشِي َنعاُمها َتَمّشى َق ّنصارى *ِ  َدِج خِأفاِف في ال ْن َلَر ا

ٍءْة" ثم يريد: "وُرّب ّي ّو الشاهد وهو البسيط بجواب. وقال: [من له يأت لم َد
المئة]: بعد والعشرون الثالث

َتى ُه إذا ح ُكو َل ٍءْة في أسْإ َد ِئ ّ ُقتا ُد َكما *ِ َشل ْطُر َلُة َت ُدا الَجما الشُر
الكامل البيت: [من هذا أّن بعُضهم المعنى. وزعم في ال جواب له ليس فهذا
المئة]: بعد الخامس الشاهد وهو
ِلَك فإذا ْيَشُة يا وذ َب ّ يكْن َلْم ُك ِة *ِ إل َلّم ٍءْم َك ِل ِبِخياِل حا

مضمر. الخبر ولكن بزائدة ليست فيه قالوا: الواو
ْئَسَما ِب ْا {  ْو َتَر ِه اْش ُهْم ِب ُفَس ْن ْا َأن َأ ُفُرو ْك َنَزَل ِبَمآَ َي ّلُه أ ًا ال ْغي َنّزُل َأن َب ّلُه ُي ِمن ال

ِه ِل َلى َفْض ُء َمن َع ِه ِمْن َيَشآَ ِد َبا ُءو ِع َبآَ ٍءْب َف َغَض َلى ِب ٍءْب َع ِريَن َغَض ِف َكا ْل ِل َذاٌب َو َع
ِهيٌن  } ّم
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ْئَسَما قال ِب ْا { ْو َتَر ِه اْش ُهْم ِب ُفَس ْن ْا َأن َأ ُفُرو ْك َنَزَل ِبَمآَ َي ّلُه أ ًا ال ْغي َنّزُل َأن َب ّلُه ُي ِمن ال
ِه}[ ِل َأن اسإم، ء] فـ{ما} وحدها61َفْض ْا} تفسير و{ ُفُرو ْك ْعَم له َي ِن ً نحو: " َرُجل

ٌد" و ْي َأْن َز َدٌل { َب َنّزل} ِبَمآَ من ُي َنَزَل { ّلُه}. أ ال
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو ُهْم ِقيَل {  ْا َل ُنو ْنَزَل ِبَما آِم ّلُه َأ ْا ال ُلو ْؤِمُن َقا ِزَل ِبَمآَ ُن ْن َنا ُأ ْي َل ُفروَن َع ْك َي ِبَما َو
ُه َء َو َوَرآ ُه ّق َو ْلَح ًا ا ّدق ُهْم ّلَما ُمَص َع ِلَم ُقْل َم ُلوَن َف ُت ْق َء َت َيآَ ِب ْن أ

ِه َ ّل ْبُل ِمن ال ُتْم ِإن َق ْن ُك
ِنيَن ْؤِم } ّم

َو قال ُه َو ّق { ْلَح ًا ا ّدق ُهْم ّلَما ُمَص َع ِلَم ُقْل َم ُلوَن َف ُت ْق َء َت َيآَ ِب ْن أ
ِه} فنصب َ ّل ال

ًا} لنه ّدق ُلوَن} في خأبر {ُمَص ُت ْق َت ُتم". كما معنى معرفة. و{ ْل َت َق الشاعر: قال "
المئة]: بعد والعشرون الرابع الشاهد وهو الكامل [من
ْد َق َل ِم على أمّر َو ِئي ّل ّبني ال ْيُت َيُس َفَمَض ِنيني ل ُقلُت ُثّمَت *ِ  ْع َي

َأُمّر". َمَرْرُت" بقوله يريد: "لقد "
ُهْم ّن َد َتِج َل َو ّناِس َأْحَرَص {  َلى ال ٍءْة َع َيا ِذيَن َوِمَن َح ّل ْا ا ُكو ّد َأْشَر َو ُهْم َي ُد ْو َأَح َعّمُر َل ُي

ْلَف ٍءْة َأ َن َو َوَما سَإ ِه ُه ِزِح َذاِب ِمَن ِبُمَزْح َع ْل َعّمَر َأن ا ّلُه ُي ُلوَن ِبَما َبِصيٌر َوال ْعَم } َي
َوَما قوله َو { ِه ُه ِزِح َذاِب ِمَن ِبُمَزْح َع ْل َعّمَر} فهو َأن ا ٌد "ما نحو ُي ْي ِه َز ِزِح أْن ِبُمَزْح

َعّمَر" و"ما ٌد ُي ْي ِه َز ُقومَا" [فـ"أْن َأْن ِبضاّر َعّمَر"] في ي حسنت وقد رفع موضع ُي
ُد تقول: "ما كما الباء ِه الله عب ِزِم ٌد". بمل ْي َز
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ُقْل ًا َكاَن َمن {  ّو ُد ِريَل َع ْب ّنُه ّلِج ِإ َلُه َف َلى َنّز ِبَك َع ْل ْذِن َق ِإ ِه ِب ّل ًا ال ّدق ْيَن ّلَما ُمَص ِه َب ْي َد َي
ًدى ُه ُبْشَرى َو ِنيَن َو ْؤِم ْلُم  } ِل
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ًا َكاَن {َمن قوله ّو ُد ِريَل} ومن َع ْب ِئيَل} فيهمزون يقول من العرب ّلِج ِلِجبر ول {
ويقولون يهمز، ل من ومنهم يهمز من {إسإرائيل} منهم وكذلك يهمزون،

ِئيل} فيهمزون ِريل}. قالوا {ِميكال} كما ويقولون يهمزون ول {ِميكا ْب {ِج
َعل} ول بعضهم وقال ِئل} وقال سَإِمعت قد أني [وجهه] ال أعلم {جبر ِإسإرا }

ِرييِل} فأمال بعضهم لغات: الحسن: "في" "جبريل" "سإت أبو الراء. قال {إسْإ
ْبراييل ْبَرئيل َج ِئْل وَج ْبر ْبراعيل وَج ْبَرِعيل َج ْبريل َجبرعل َج َفعليل وِجبريَل وَج

ِئل. جبراعل. ِفعليل ْبرا وَج
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ًا َكاَن { َمن ّو ُد ِه َع ّل ِه ل ِت َك ِئ ِه َوَمل ِل ِريَل َوُرسُإ ْب َكاَل َوِج ِإّن َوِمي ّلَه َف ّو ال ُد ِريَن َع ِف َكا ْل } ّل
ًا َكاَن {َمن قال ّو ُد ِه َع ّل ِه ل ِت َك ِئ ِه َوَمل ِل ِريَل َوُرسُإ ْب َكاَل َوِج ِإّن َوِمي ّلَه َف ّو ال ُد َع

ِريَن} فأظهر ِف َكا ْل ّول في ذكره وقد ب] السإم61[ ّل الشاعر: [من الكلما. قال أ
المئة]: بعد والعشرون الخامس الشاهد وهو الكامل

ُغراَب ليَت َة ال َعُب َغدا ْن ًا َي ِئب ُغراُب *ِ كاَن َدا َع ال ّط َق ْوداِج ُم ال
ّلَما ُك َو َأ ْا {  ُدو َه ًا َعا ْهد ُه َع َذ َب ٌق ّن ِري ُهم َف ْن ُهْم َبْل ّم َثُر ْك َ َأ ُنوَن ل ْؤِم } ُي

ّلَما قال ُك َو َأ ْا { ُدو َه ًا} فهذه َعا ْهد مثل وهي السإتفهاما حرف مع تجعل واو َع
ّلَما قوله في التي الفاء ُك َف َأ ُكْم { َء َ ِبَما َرسُإوٌل َجآَ َوى ل ْه ُكْم} فهذا َت ُفُس ْن في َأ

في التي الفاء مثل الوجه. وهي هذا في زائدتان وهما كثير، والكلما القرآن
َفا َأ َعّن الله قولك: " َن َتْص َذا َل َكذا" وقولك َك َفل و َأ ُقوما". وان للرجل: " شئت َت

 عطف. حرف هنا ها والواو الفاء جعلت
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ْا ُعو َب ّت َوا ْا َما {  ُلو ْت ِطيُن َت َيا َلى الّش ْلِك َع ْيَماَن ُم َل َفَر َوَما سُإ ْيَماُن َك َل ولكّن سُإ
ِطيَن ْيا ْا الّش َفُرو ّلُموَن َك َع ّناَس ُي ِزَل َوَمآَ الّسْحَر ال ْن َلى ُأ ْيِن َع َك َل ْلَم ِبَل ا َبا َهاُروَت ِب

ّلَماِن َوَما َوَماُروَت َع ٍءْد ِمْن ُي ّتى َأَح َ َح ُقول ّنَما َي َنٌة َنْحُن ِإ ْت َ ِف ُفْر َفل ْك ّلُموَن َت َع َت َي َف
ُهَما ْن ُقوَن َما ِم َفّر ِه ُي ْيَن ِب ِء َب ْلَمْر ِه ا ْوِج ِه ِبَضآَّريَن ُهم َوَما َوَز ٍءْد ِمْن ِب ّ َأَح ْذِن ِإل ِإ ِه ِب ّل ال

ّلُموَن َع َت َي ُهْم َما َو َ َيُضّر ُهْم َول ُع َف ْد َين َق َل ْا َو ِلُمو ُه َلَمِن َع َتَرا ِة ِفي َلُه َما اْش ِمْن الخِأَر
ٍءْق َ ْئَس خَأل ِب َل ْا َما َو ْو ِه َشَر ُهْم ِب ُفَس ْن ْو َأ ْا َل ُنو َلُموَن َكا ْع } َي
َوَمآَ قوله ِزَل { ْن َلى ُأ ْيِن َع َك َل ْلَم ِبَل ا َبا على َوَماُروَت} معطوفان َهاُروَت ِب

ْيِن}، َك َل ْلَم جر. وموضعهما ينصرفان فل أعجميان ولكنهما منهما، بدل او {ا
ثلثة أو حرفين على مؤنث كل اسإم أن وذلك لتأنيثه، ينصرف و{ بابَل} لم

ل فهو المؤنث من ذلك سإوى كان وما ينصرف، فهو سإاكن أوسإطها أحرف
للمؤنث. اسإما داما ما ينصرف

ّتى وقال َ {َح ُقول ّنَما َي َنٌة َنْحُن ِإ ْت َ ِف ُفْر َفل ْك ّلُموَن َت َع َت َي ُهَما} فليس َف ْن قوله ِم
ّلُموَن} جوابا َع َت َي َف َ لقوله { َفل ُفْر}، { ْك فقال عليه عطف ثم مبتدأ هو إنما َت
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ّلُموَن َع َت َي َو ُهْم َما { َ َيُضّر ُهْم}. وقال َول ُع َف ُقوَن َين َفّر ُي ِه { ْيَن ِب ِء َب ْلَمْر ِه} لّن ا ْوِج َوَز
ٍءْد كّل َق زوج. قال والرجل زوج فالمرأة زوج، منهما واح َل َوخَأ َها62[ { ْن ء] ِم

َها} وقال ْوَج ْيِن ُكّل {ِمن َز ْوَج ْيِن}. وقد َز َن ْث ًا يقال ا ُهما أيض ْوٌج" للثنين " كما َز
ُهما ُهما تقول: " ٌء" و: " ْوج سَإوا ّياِن". [والَز َنَمُط سِإ ًا: ال ْطَرُح أيض َدَج]. على ُي ْو َه ال

 المئة]: بعد والعشرون السادس الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من قال
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ٍءْف ُكّل ِمْن ُفو ُظّل َمْح ّيُة ي ْوٌج ِغص ِه *ِ َز َلي ّلٌة َع ِقراُمها ِك َو
ْوَجة". قال وقد السابع الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من قالوا: "الَز

المئة]: بعد والعشرون
ْوَجُة ٍءْب َأْشَمَط َز ُهو ُه َمْر ِدُر ْد َبوا َق ِه في صاَر *ِ  ْأسِإ َتْخويُص َر ُع ال والنَز
ْد وقال َق َل َو ْا { ِلُمو ُه َلَمِن َع َتَرا ِة ِفي َلُه َما اْش ٍءْق} فهذه ِمْن الخِأَر َ البتداء لمُا خَأل
ْد بعدها، ويبتدأ أشبهه وما العلم بعد تدخأل َق َل ٌد علمت تقول: " منك" خأيٌر َلَزي

ّلَمن قال َعَك { ِب ُهْم َت ْن َلّن ِم ّنَم َلْم َه ُيوسُإُف } وقال َج َل ُه { َأخُأو َلى َأَحّب َو َنا ِإ ِبي أ
َ

ّنا}. ِم
ْد َق َل َو ْا وقال*ِ { ِلُمو ُه} ثم َلَمِن َع َتَرا ْو قال اْش َل ْا { ُنو َلُموَن} يعني َكا ْع بالولين َي

ْو علموا قد لنهم الشياطين ّل ْا {و ُنو َلُموَن} يعني َكا ْع قوله في النس. وكان َي
َبٌة} دليل ُثو َلَم ُبوا" فاسإتغني على { ِثي ُأ ب].62[ الجواب عن به "

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ْو َل َو ُهْم {  ّن ْا َأ ُنو ْوا آَم َق ّت َبٌة وا ُثو ِد ّمْن َلَم ِه ِعن ّل ْيٌر ال ْو خَأ ْا ّل ُنو َلُموَن َكا ْع } َي

ْو قال َل َو ُهْم { ّن ْا َأ ُنو ْوا آَم َق ّت َبٌة وا ُثو ِد ّمْن َلَم ِه ِعن ّل ْيٌر} فليس ال ْو لقوله خَأ َل َو ُهْم { ّن َأ

ْا ُنو ْوا} جواب آَم َق ّت ُبوا" فقوله يريد المعنى في ولكنه اللفظ في وا ِثي َبٌة} َُل َثو َلَم }
ِنَي على يدل ْغ ُت ُبوا" فاسإ ِثي َُل َبٌة} هذه الجواب. وقوله عن به " ُثو َلَم للبتداء اللما {
لك. فسرت كما

ّد { ّما َو ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو ْهِل ِمْن َك َتاِب َأ ِك ْل َ ا ِكيَن َول ِر ْلُمْش َنّزَل َأن ا ُكْم ُي ْي َل ٍءْر ّمْن َع ْي خَأ
ُكْم ّمن ّب ّلُه ّر َتّص َوال ِه َيْخ ِت ُء َمن ِبَرْحَم ّلُه َيَشآَ َفْضِل ُذو َوال ْل ِم ا ِظي َع ْل } ا
ّد {ّما قال َو ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو ْهِل ِمْن َك َتاِب َأ ِك ْل َ ا ِكيَن} أي: "ول َول ِر ْلُمْش ِمَن ا

ِكين" ل ِر ّدوَن الُمْش َو َأن َي َنّزَل { ُكْم}. ُي ْي َل  َع
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ٍءْة ِمْن َننَسْخ { َما َي ْو آ َها َأ ْأِت ُننِس ٍءْر َن ْي َها ِبَخ ْن ْو ّم َها َأ ِل ْث َلْم ِم َلْم َأ ْع ّلَه َأّن َت َلى ال ُكّل َع
ٍءْء ِديٌر َشْي } َق

ٍءْة ِمْن َننَسْخ {َما قال َي ْو آ َها َأ ْأِت ُننِس ٍءْر َن ْي َها ِبَخ ْن ْو ّم َها} وقال َأ ِل ْث بعضهم ِم
ْأها} أي ْنَس َن َؤخّأْرها، { ّنَما مثل وهو ُن ِإ ُء { ّنِسي ٌة ال َد َيا ّنُه ِفي ِز ِر}ل ْف ُك ْل تأخأير. [و] ا

ُلُه ُء" أْص َنِسي َئُة" و"ال َنِسي ٌد "ال ّ من واح ّنَك "أنسأت"*ِ إل ْنَسأُت َأ َأ تقول: "
ُته َأخّأْر َء" أي:  ُتَك الَشْي ْأ ْنَس َأ ُء. و: " َنِسي ْيَن" أي: جعلتك ومصدره: ال َد تؤخّأره. ال

ْأُت" و كأنه َنَس ُتَك" فـ" ْأ ْنَس َأ ّنهم قال: " َنِسيء" أ في الشهر يدخألون كانوا "ال
ْو بعضهم الشهر. وقال َأ ْنَسها} كل { ُء صواب. وجزمه ذلك َن بالمجازاة. والنسي
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الشهر: التأخأير. في
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

َأمْا ُدوَن {  ِري ْا َأن ُت ُلو َأ ُكْم َتْس َل ِئَل َكَما َرسُإو ْبُل ِمن ُموسَإى سُإ ّدِل َوَمن َق َب َت ْفَر َي ُك ْل ا
ِليَماِن ْد ِبا َق َء َضّل َف َوآ ِبيِل سَإ } الّس

َأمْا قال ُدوَن { ِري ْا َأن ُت ُلو َأ ُكْم َتْس َل ِئَل َكَما َرسُإو ْبُل} ومن ِمن ُموسَإى سُإ خأفف َق
ِيل} فان قال وبين الساكنة الياء بين تكون وهي بين بين جعلتها قيل: كيف {سُإ

َأّما والسين ضمة، بعد تكون ل الساكنة الهمزة. والياء في مضمومة؟" قلت: "
ِعَل" فقد ُف َع" وقد قالوا قد لنهم الضمة بعد الساكنة الياء تكون " ْي ُب ْيل" و" ُق "

ِعَل" واوا بعض في الياء تكون ُف حرف في معه وهي قبلها ما لنضماما خأالصة "
ُطؤ تقول: "لم كما واحد ْو ّبُة" وكما َت ْد الدا َق ِؤس تقول: " فلن". ُر

ْا ُلو َقا َو ْدخُأَل َلن {  ّنَة َي ْلَج ّ ا ًا َكاَن َمن ِإل ْو ُهود ْلَك َنَصاَرى َأ ُهْم ِت ّي ِن ْا ُقْل َأَما ُتو َها
ُكْم َن َها ُتْم ِإن ُبْر ْن ِقيَن ُك ِد  } َصا
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َلن قال ْدخُأَل { ّنَة َي ْلَج ّ ا َكاَن36[ َمن ِإل ًا ء]  ْو ُهود ُهود": أن َنَصاَرى} فزعموا َأ "ال
ِئب جماعة ِئد"*ِ. و"الهائد"*ِ: التا آخأر مكان في الحق. وقال الى الراجع "الها

ْا ُلو َقا َو ْا { ُنو ًا} أي: كونوا ُكو ّود" الحق، الى راجعين ُهود ُه ِئد" و" [ويقال] "ها
ِقه" [و مثل ّقه"، "نا ُن ّود"، " ُع ْد" و" ِئ ّول"، و] "عا ِئل" و"ُح ُبّزل". و"حا ِزل" و" و"با

ٌد لفظ لّن َكاَن} واحدا {َمن وجعل ًا قوله في وجمع {َمْن} واح ُهود ْو { َأ

صاحبك". كاَن تقول: "َمْن الوجه هذا َنَصاَرى}. وفي
َوَمْن َلُم {  ْظ َع ِمّمْن َأ َن َد ّم ِه َمَساِج ّل َكَر َأن ال ْذ َها ُي َعى اسْإُمُه ِفي َهآَ ِفي َوسَإ ِب خَأَرا
ِئَك ْوَل ُهْم َكاَن َما ُأ َهآَ َأن َل ُلو ْدخُأ ّ َي ِئِفيَن ِإل ُهْم خَأآَ َيا ِفي ّل ْن ّد ٌي ال ُهْم خِأْز َل ِة ِفي َو الخِأَر
َذاٌب ِظيٌم َع } َع

َوَمْن قال َلُم { ْظ َع ِمّمْن َأ َن َد ّم ِه َمَساِج ّل َكَر َأن ال ْذ َها ُي أْن "ِمْن هو اسْإُمُه} انما ِفي
َكُر ْذ ًا مع تحذف الجّر حروف اسإمه" ولكن فيها ُي َأْن" كثير فيها قبلها ما ويعمل "
َأن تكون أو نصب، موضع في تكون حتى َكَر} بدل { ْذ "الَمساِجد" يريدون: من ُي
َلُم "َمْن ْظ َع ِمّمْن َأ َن َكر. َأْن َم ْذ ُي
َعى وقال َوسَإ َهآَ} فهذا ِفي { ِب َعى"*ِ ثم على خَأَرا َع" و"سَإ َن ِئَك قال "َم ْوَل ُأ َكاَن َما {
ُهْم َهآَ َأن َل ُلو ْدخُأ ّ َي ِئِفيَن} فجعله ِإل ًا خَأآَ معنى في {َمْن} تكوُن لّن جميع

الجماعة.
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ِه ّل َول ُق {  ِر ْلَمْش ِرُب ا ْغ ْلَم َنَما َوا ْي أ

َ ْا َف ّلو َو َثّم ُت ِه َوْجُه َف ّل ّلَه ِإّن ال ٌع ال ِليٌم َواسِإ } َع
َنَما قال ْي أ

َ َف ْا { ّلو َو َثّم ُت ِه} لّن َوْجُه َف ّل َنما} من ال ْي َأ المجازاة من الجزما حروف {
الفاء. في والجواب

ُع ِدي َب َواِت {  َلْرِض الّسَما َذا َوا ِإ ًا َقَضى َو ّنَما َأْمر ِإ ُقوُل َف ُكوُن ُكْن َلُه َي َي  } َف
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َذا قال ِإ َو ًا َقَضى { ّنَما َأْمر ِإ ُقوُل َف ُكوُن} فرفعه ُكْن َلُه َي َي انما كأنه العطف على َف
ّنما أن يريد ُقوُل يقول: "إ ًا يكون َفيكوُن" وقد ُكْن َي البتداء. على رفعه ايض

َذآ وقال ِإ ُه { َنا ْد ُقوَل َأن َأَر ُكوُن} فان ُكْن َلُه ّن َي ُكون} ها جعلت َف َي معطوفًة. هنا {
َأْن لّن ب] نصبت63[ ُقوَل} نصب { َأْن" كأنه َن َأْن بـ" ُد: { ُقوَل} يري َن

قد والواو الفاء فان المعنى؟ هذا في ليست والفاء قال: "كيف {فيكوَن}. فان
ًا"، أنَت "ما نحو معناه في يكن لم وان بعدهما، وما قبلهما ما على تعطفان وزيد

ًا" وترفعه تضرب "لم يريد وانما معناه. ذلك زيد" وليس وما أنت "ما على زيد
ّياكَّ ومثل َد". والرفع قولك: "إ َلسَإ ُكوُن} على قوله في وا َي قوله نحو البتداء {ف

ّيَن َب ُن ّل ُكْم { ِقّر َل ُن ِما ِفي َو َلْرَحا ُء} وقال َما ا ُيِضّل َنَشآَ ِل ِبيِل َعن { ِه سَإ ّل ِر ال ْي َغ ٍءْم ِب ْل ِع
َها َذ ّتِخ َي ًا}. وقد َو َذها} وفي قوله في النصب يكون ُهُزو ّتَخ َي ِقّر {و ُن في {

ًا ِما} أيض ّوِل على الْرحا الوافر البتداء: [من على فرفع الشاعر الكلما. قال أ
المئة]: بعد والعشرون الثامن الشاهد وهو

ِلُج ًا ُيعا ِقر َيْت عا ْع ِه َأ ْي َل ِقَحها َع ْل َي ِل ِتُجها *ِ  ْن َي ُحوارا َف
ًا: [من الشاعر وقال المئة]: بعد والعشرون التاسإع الشاهد وهو الطويل أيض

َو وما ّ ُه ًة َأراها َأّن إل َء َهُت ُفجا ْب أ
َ َف ّتى *ِ  ُد ما َح َكا ُأِجيُب َأ

َهُت} على قوله في والنصب ْب أ
َ البتداء. على والرفع العطف {ف

ّنا ِإ َناكَّ {  ْل ّق َأْرسَإ ْلَح ًا ِبا ًا َبِشير ِذير َن َ َو َأُل َول ِم َأْصَحاِب َعْن ُتْس ْلَجِحي } ا
ّنا قال ِإ َناكَّ { ْل ّق َأْرسَإ ْلَح ًا ِبا ًا َبِشير ِذير َن َ َو َأُل َول ِم} وقد َأْصَحاِب َعْن ُتْس ْلَجِحي ا

َأُل} وكّل {ول قرئت ٌع هذا َتْس ٍءْي ليس لنه رف ّنما بنه قال كأنه حال هو وإ
ًا "اْرسَإلناكَّ ًا بشير ٍءْل وغيَر ونذير ِئ ْؤول" وقد غيَر أو سإا [ جميعا جزما قرئتا َمس

 النهي. ء] على64
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) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ِذيَن ّل ُهُم { ا َنا ْي َت َتاَب آ ِك ْل َنُه ا ُلو ْت ّق َي ِه َح ِت َو َ ِئَك ِتل ْوَل ُنوَن ُأ ْؤِم ِه ُي ُفْر َومن ِب ْك ِه َي ِب
ِئَك ْوَل ُأ ْلَخاسِإُروَن ُهُم َف } ا

َنُه قال ُلو ْت َي ّق { ِه} كما َح ِت َو َ ّق يقولون: "هذا ِتل ٍءْم" وهو َح ّذا مثل عال ِلٌم "ه ُكّل عا
ٍءْم". ِل عا
ِذ ِإ َو َلى {  َت ْب ِهيَم ا ْبَرا ّبُه ِإ ٍءْت َر ِلَما َك ُهّن ِب َتّم َأ ّني َقاَل َف ُلَك ِإ ّناِس َجاِع ًا ِلل َوِمن َقاَل ِإَمام
ِتي ّي َ َقاَل ُذّر َناُل ل ِدي َي ْه ِلِميَن َع ّظا } ال

ِذ قال ِإ َو َلى { َت ْب ِهيَم ا ْبَرا ّبُه ِإ ِهيَم} هو َر ْبَرا ِإ ٍءْت} أي: اخأتبره. و{ ِلَما َك المبتلي ِب
َ انتصب. وقال فلذلك َناُل {ل ِدي َي ْه ِلِميَن} لّن َع ّظا َد ال ْه َع ُهم، ل الذي هو ال ُل َينا
ِلُمون} والكتاب عهدي يناُل {ل بعضهم وقال قالوا بالياء. وانما الظا

ُهم {الظالموَن} لنهم َعلو ينالون. ل الذيَن ج
ْذ ِإ َو َنا {  ْل َع ْيَت َج َب ْل َبًة ا َثا ّناِس َم ًا ّلل َأْمن ْا َو ُذو ّتِخ ِما ِمن َوا َقا ِهيَم ّم ْبَرا ّلى ِإ َنآَ ُمَص ْد ِه َع َو

َلى ِهيَم ِإ ْبَرا ِإسْإَماِعيَل ِإ ّهَرا َأن َو ِتَي َط ْي ِئِفيَن َب ّطا ِكِفيَن ِلل َعا ْل ّكِع َوا ِد َوالّر } الّسُجو
ْذ قال ِإ َو َنا { ْل َع ْيَت َج َب ْل َبًة ا َثا ّناِس َم ًا} على ّلل َأْمن ْا َو ُكُرو ْذ ِتي {ا ْعَم ِتي ِن ّل َعْمُت ا ْن َأ

ُكْم}[ ْي َل ْذ122َع ِإ َو َنا ] { ْل َع ْيَت َج َب ْل َبًة ا َثا َقْت َم ْلِح ُأ ّناِس} و ُء ّلل "الَمثابة" لما في الها
ُثر ُثوب َمْن ُك ِلَمْن كما اليه َي ّياَرة"  َبة" و"سإ َنّسا ُثر تقول: " منه. ذلك يك

ْا وقال ُذو ّتِخ َوا ِما ِمن { َقا ِهيَم ّم ْبَرا ُد ِإ ُيري ّلى}  ّنُه ُمَص َأ َك ُذوا}  ّتَخ يقوُل {وا
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ُكروا ْذ ْعَمتي "وا ْذ ِن ُذوا وإ ّتَخ ِما من ُمَصلى ا ُذوا} بالكسر َمقا وبها إبراهيَم" و{اتِّخ
ّنها نقرأ َغْرض. على تدّل ل  ال
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ّكِع وقال َوالّر ِد} جماعة { ِد} فـ{الّسُجو ْومٌا "الّساجد" كما الّسُجو َق تقول: "
ٌد" و"ُجلوٌس". ُعو ُق

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ْذ ِإ َو ِهيُم َقاَل {  ْبَرا َعْل َرّب ِإ ًا اْج َلد َب ًا هذا ْق آِمن َلُه َواْرُز ْه ّثَمَراِت ِمَن َأ آَمَن َمْن ال
ُهْم ْن ِه ِم ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِر َوا َفَر َوَمن َقاَل الخِأ ُعُه َك ّت ُأَم ً َف ِليل ُه ُثّم َق َطّر َلى َأْض َذاِب ِإ ِر َع ّنا ال

ْئَس ِب ْلَمِصيُر َو } ا
ْق قال َواْرُز َلُه { ْه ّثَمَراِت ِمَن َأ ُهْم} فـ{َمْن آَمَن َمْن ال ْن التبيان على آَمَن} بدل ِم
ْذُت كما َأخَأ َفُه" و"رأيُت الماَل تقول: " ًا القومَا ِنْص ُهم". ومثل ناسإ ْن ذلك ِم

َنِك ُلو َئ َيْس ِر َعِن { ْه ِما الّش ْلَحَرا ٍءْل ا َتا ِه} يريد: عْن ِق ٍءْل ِفي بدل. فيه. وجعله ِقتا
ِه64[ ومثله ّل َول َلى ب] { ّناِس َع ْيِت ِحّج ال َب ْل َع َمِن ا َطا َت ِه اسْإ ْي َل ِبيلً} ومثله ِإ سَإ
َقاَل ُل { ْلَم ِذيَن ا ّل ْا ا َبُرو ْك َت ِه ِمن اسْإ ْوِم ِذيَن َق ّل ْا ِل ُفو ِع ُتْض ُهْم} شبيه آَمَن ِلَمْن اسْإ ْن ِم

ًا هذا ّ ايض الجّر. حرف فيه قدر أنه إل
َوَمن وقال َفَر { ُعُه َك ّت ُأَم ِليلً} على َف ُثّم المر َق ُه} فجزما { َطّر ْعُه} َأْض ِت َأْم َف }
ُعُه} وبها بعضهم المجازاة. وقال جواب الفاء وجعل المر على ّت ُأَم َف رفع نقرأ {
الفاء. المجازاة وجواب الخبر على

ْذ ِإ َو ُع {  َف ِهيُم َيْر ْبَرا َد ِإ َواِع َق ْل ْيِت ِمَن ا َب ْل ِإسْإَماِعيُل ا َنا َو ّب ّبْل َر َق ّنآَ َت ّنَك ِم َأنَت ِإ

ُع ِليُم الّسِمي َع ْل } ا
ْذ قال ِإ َو ُع { َف ِهيُم َيْر ْبَرا َد ِإ َواِع َق ْل ْيِت ِمَن ا َب ْل ِإسْإَماِعيُل ا َنا َو ّب ّبْل َر َق ّنآَ} أي َت كاَن ِم

َنا الذي إسْإماِعيُل ّب ّبْل قال: {َر َق ّنآَ}. َت ِم
َنا ّب َنا { َر ْل َع ْيِن َواْج ِلَم َنآَ َوِمن َلَك ُمْس ِت ّي ِلَمًة ُأّمًة ُذّر َنا ّلَك ّمْس ِر َأ َنا َو َك َناسِإ ُتْب َم َنآَ َو ْي َل َع

ّنَك ّواُب َأنَت ِإ ّت  } الّرِحيُم ال
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َنا قال ِر َأ َو َنا} وقال { َك َناسِإ َأْرنا} أسإكْن بعضهم َم ْد تقول كما الراء {و َق ْلَم " َع
ْنِسك" مثل نقرأ. وواحد " وبالكسر ذلك ايضا: "َمْسِجد" ويقال "المناسِإك": "َم

ْنَسك". "َم
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
َوَمن َغُب {  ِة َعن َيْر ّل ِهيَم ّم ْبَرا ّ ِإ ِفَه َمن ِإل ْفَسُه سَإ ِد َن َق َل ُه َو َنا ْي َف َط َيا ِفي اْص ْن ّد ال

ّنُه ِإ ِة ِفي َو ِلِحيَن َلِمَن الخِأَر } الّصا
ّ قال ِإل ِفَه َمن { ْفَسُه} فزعم سَإ ّفَه في انه التأويل َأهل َن نفَسه" معنى: "سَإ

ُأراها وقال َغة". ويجوز يونس: " ْهُت هذا في ُل ِف ًا"، القول: "سِإ ْيد يشبه وهو َز
َبَن َيه" و"خَأِسَر "ِغ ْفَسه" ال رأ لذاكّ. تقول: ليس معنى ولهذا كثير، هذا ان َن
َبَن ِه" و"خَأِسَر فَي "ِغ ِي ِه" و"خَأِسَر في رأ ِل ْه ِعه". وقد في َأ قال: نظير، لهذا جاء بي

ِرَب ُد "ُض ِه عب ّل ْطَن" ومعناه: على الظهَر ال َب قالوا: والبطن" كما الظهر وال
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ْلُت َدخَأ ْلُت هو البيَت" وإنما " َدخَأ َوّجَه في " َت ّكَة البيِت". وقوله: " ء]65[ َم
َفَة" وانما ُكو ّكة هو: إلى وال ِة. ومما َم َف ُكو الشاعر: [من قول هذا يشبه وال

والخمسون]: السادس الشاهد وهو الوافر
ِلي ّلْحَم ُنغا َلْضياِف ال ًا ِل ْيئ ُلُه ِن ُذ ْب َن َو ُقدوُر َنِضَج إذا *ِ  ال

ُنغالى ِإْن هذا باللحم. ومثل يريد:  َو ّتْم { ْا َأن َأَرد ُعو َتْرِض ُكْم} يقول: َتْس َد َ ْول َأ

َ َول ِدكُم" [و] { ْول ْا "ل ِزُمو ْع َة َت َد ْق َلى ُع َع َكاِح} أي:  ّن ِة ال َد ْق ِنكاِح. وأحسن ُع ال
ِفَه تقول: "إّن أن [من] ذلك ْفَسُه" جرت سَإ ْذ مجرى َن ُفَه" إ غير الفعل كان "سَإ

ُه الى عداه وانما متعد، ِه" وأشبا ِي ْفِسه" و"َرأ َن نحو المعنى في هو ِمّما ذا "
ِفَه" اذا ِبَن" و"خَأِسَر" فقد يتعد. واما لم "سَإ َغ ِبَن غيره يتعدى*ِ الى " َغ تقول: "

 خَأْمِسين". خَأْمسين" و"خَأِسَر
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َوّصى َو َهآَ {  ِهيُم ِب ْبَرا ِه ِإ ِني ُقوُب َب ْع َي ِنّي َو َب ّلَه ِإّن َيا َفى ال َط ُكُم اْص ّديَن َل َ ال ُتّن َفل َتُمو
ّ ُتم َإل ْن َأ ِلُموَن َو } ّمْس

َوّصى قال َو َهآَ { ِهيُم ِب ْبَرا ِه ِإ ِني ُقوُب َب ْع َي ِنّي} فهو َو َب َقاَل اعلم الله - و َيا - "و
ِنّي" لنه يا يعقوُب َوّصى قال حين َب َو َهآَ} قد { فأجرى شيئا لهم قال انه أخأبر ِب
ُقوُب} معطوف قلت شئت وان الول معنى على الخأير ْع َي َو قلت: كأنك {

بني". قال: "يا يعقوُب، قال ما فسر ويعقوُب" ثم بنيه ابراهيُم بها "ووّصى
َأمْا ُتْم {  َء ُكن َدآ َه ْذ ُش ُقوَب َحَضَر ِإ ْع ْوُت َي ْلَم ْذ ا ِه َقاَل ِإ ِني َب ُدوَن َما ِل ُب ْع ِدي ِمن َت ْع َب
ْا ُلو ُد َقا ُب ْع ِئَك َواله الهَك َن َبا ِهيَم آ ْبَرا ِإسْإَماِعيَل ِإ َق َو ِإسْإَحا ًا َو ًا اله َنْحُن َواِحد َلُه َو

ِلُموَن } ُمْس
َأمْا قال ُتْم { َء} اسإتفهاما ُكن َدآ َه مستأنف. ُش

ْذ وقال ِإ ُقوَب َحَضَر { ْع ْوُت َي ْلَم ْذ ا َدَل َقاَل ِإ ْب ِه} فأ ِني َب ْذ" الخأرة ِل الولى. من "إ
ِئَك َواله {الهَك وقال َبا ِهيَم آ ْبَرا ِإسْإَماِعيَل ِإ َق} على َو ِإسْإَحا في وهو البدل َو

تنصرف. فل ب] أعجمية65[ َأنها إل جر موضع
ًا وقوله ًا} على {اله الحال. َواِحد

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ْلَك ِت ْد ُأّمٌة {  َلْت َق َها خَأ َبْت َما َل ُكْم َكَس َل ُتْم ّما َو ْب َ َكَس ُلوَن َول َأ ُنوا َعّما ُتْس َكا

ُلوَن ْعَم } َي
ْلَك قال ِت ْد ُأّمٌة { َلْت َق َها خَأ ْد َما َل َق َبْت} يقول: " فقال: اسإتأنف َمَضْت" ثم َكَس
َها َل َبْت}. َما { َكَس

ْا ُلو َقا َو ْا {  ُنو ًا ُكو ْو ُهود ْا َنَصاَرى َأ ُدو َت ْه ّلَة َبْل ُقْل َت ِهيَم ِم ْبَرا ًا ِإ ِنيف ِمَن َكاَن َوَما َح
ِكيَن ِر ْلُمْش } ا

َبْل قال ّلَة { ِهيَم} بالنصب. ِم ْبَرا ِإ
َغَة ْب ِه { ِص ّل ِه ِمَن َأْحَسُن َوَمْن ال ّل َغًة ال ْب َنْحُن ِص ِبدوَن َلُه َو  } َعا
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َغَة قال ْب ِه} بالنصب. لنهم {ِص ّل ْا قالوا*ِ لهم حين ال ُنو ُكو ًا}[ { ] كأنه135ُهود
ُذوا قيل ّتِخ ِه لهم: "ا ِذ ّلَة" فقالوا: "ل ِه َبْل الِم ّلَة { ُع ِم ِب ّت َن ِهيَم} أي:  ْبَرا ّلَة ِإ ِم

ْبراهيم، َغَة" من أبدل ثم إ ْب ّلة" فقال "الّص َغَة "الِم ْب ِه} بالنصب. او {ِص ّل يكون ال
ٍءْة" ثم أصحاَب أراد: "كونوا ّل َأْصحاب" كما حذف ِم ِبّر قال: {ولكّن " ْل آَمَن َمْن ا

ِبّر ِه} يريد: " ّل َغُة: هي آَمن َمْن ِبال ْب ِه". والِّص ّل الدين. بال
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقْل َنا {  َن ُتَحآَّجو ِه ِفي َأ ّل َو ال ُه َنا َو ّب ُكْم َر ّب َنآَ َوَر َل َنا َو ُل ْعَما ُكْم َأ َل ُكْم َو ُل ْعَما َنْحُن َأ َلُه َو
ِلُصوَن } ُمْخ

ّنا} مثقلة قال ُتَحآَّجو َأ واحتمل الخأر، في أحدهما فأدغم مثلن حرفان لنهما {
اذا واللف والواو الياء اللين وحروف اللين، حروف من كان اذ قبلهما الساكن

سإواكن. كن
ُتحاّجوننا} فلم بعضهم وقال خأفيفة الولى حركة فجعل أخأفى ولكن يدغم {أ
ِه الذين لغة في وهي الوزن، في متحركة وهي ِذ َئُة يقولون: "ه ٍءْم" ِم َه ّدْر

ًا يشمون على الحرف هذا قرىء الخأفاء. وقد وذلك يبينون ول الرفع من شيئ
َ َلَك {َما ذلك ّنا ل ْأَم َلى َت ّني ذلك والظهار. ومثل الدغاما ُيوسُإَف} بين َع ِإ }

ِني ُن َيْحُز ْا َأن َل ُبو َه ْذ ِه} وأشباه َت يسكن ء] حتى66[ أحسن وادغامه كثير هذا ِب
الول.
َأمْا ُلوَن {  ُقو ِهيَم ِإّن َت ْبَرا ِإسْإَماِعيَل ِإ َق َو ِإسْإَحا ُقوَب َو ْع َي َباَط َو َلسْإ ْا َوا ُنو ًا َكا ْو ُهود َأ

ُتْم ُقْل َنَصاَرى ْن َأ َلُم َأ ْع ِما َأ ّلُه َأ َلُم َوَمْن ال ْظ َتَم ِمّمْن َأ ًة َك َد َها ُه َش َد ِه ِمَن ِعن ّل َوَما ال
ّلُه ٍءْل ال ِف َغا ُلوَن َعّما ِب ْعَم  } َت
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َأمْا قال ُلوَن { ُقو ِهيَم} قال ِإّن َي ْبَرا َأمْا بعضهم ِإ ُلوَن} على { ُقو ُقْل َت َننا} { ُتحاّجو َأ

َأمْا ُلوَن}. ومن و{ ُقو َأمْا قال َت ُلوَن} جعله { ُقو تقول: كما مستأنفا اسإتفهاما َي
ّنها ِبٌل" ثم "إ َأمْا ِل ٌء". تقول: " شا

ُقوُل َي ُء { سَإ َهآَ َف ّناِس ِمَن الّس ُهْم َما ال ّ ِهُم َعن َول ِت َل ْب ِتي ِق ّل ْا ا ُنو َها َكا ْي َل ِه ُقل َع ّل ل
ُق ِر ْلَمْش ِرُب ا ْغ ْلَم ِدي َوا ْه ُء َمن َي َلى َيَشآَ ٍءْط ِإ ٍءْم ِصَرا َتِقي } ّمْس

ِإن قال َو َنْت { ًة} يعني َكا ِبيَر َك َلَة" ولذلك َل ْب ِق أنث. "ال
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ِئْن َل َو ْيَت {  َت ِذيَن َأ ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ُكّل ا ٍءْة ِب َي ْا ّما آ ُعو ِب َتَك َت َل ْب ٍءْع َأنَت َوَمآَ ِق ِب َتا ُهْم ِب َت َل ْب ِق

ُهم َوَما ْعُض ٍءْع َب ِب َتا َلَة ِب ْب ٍءْض ِق ْع ِئِن َب َل ْعَت َو َب ّت ُهم ا َء َوا ْه ِد ّمن َأ ْع َءكَّ َما َب ِم ِمَن َجآَ ْل ِع ْل ا
ّنَك ًا ِإ َذ ِلِميَن ّلِمَن ِإ ّظا } ال
ِئْن قال َل َو ْيَت { َت ِذيَن َأ ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ُكّل ا ٍءْة ِب َي ْا ّما آ ُعو ِب َتَك} لْن َت َل ْب قوله معنى ِق

ِئْن َل َو ْيَت}. ولو { َت ْيَت. ال َأ َت ِئْن أنك ترى َأ َل ِني تقول: " َت ْئ ُتَك" على ما ِج ْب معنى َضَر
ْو" كما َل ِئْن قال " َل َو َنا { ْل ًا َأْرسَإ ُه ِريح ْو َأ ًا َفَر َفّر َلو ُمْص َو ْا} يقول: " ّلو َظ ْلنا ّل َأْرسَإ

ًا" لن ِئْن" مثل معنى ِريح َل ْو" لّن معنى " َل ْو" لم " َل ِئْن" كذا وكذلك تقع " َل "
ُه َأّن على العراب في المفسرون. وهو يفسره "و قال كأنه لليمين معتمد آخأَر

ُعوا" أي: ما ما الله ِب ِبعين. هم َت ّت بم
ّق ْلَح ّبَك ِمن { ا َ ّر َنّن َفل ُكو ِريَن ِمَن َت َت ْلُمْم } ا

ّق قال ْلَح ّبَك} على ِمن {ا ِنَي ولكن السإم ضمير ّر ْغ ُت قال. كأنه ذكره لما عنه اسإ
َو ُه ّق " ّبَك". ِمْن الَح  َر
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ُكّل ِل َو َهٌة {  َو ِوْج َها ُه ّلي َو ْا ُم ُقو ِب َت ْيَراِت َفاسْإ ْلَخ ْيَن ا ْا َما َأ ُنو ُكو ْأِت َت ُكُم َي ّلُه ِب ًا ال َجِميع
ّلَه ِإّن َلى ال ٍءْء ُكّل َع ِديٌر َشْي } َق

ُكّل قال ِل َو َهٌة { َو ِوْج ِلكل ُه َها} على: "و ّلي َو ٍءْة ُم َهٌة" وقد أّم ُكّل قوما قال ُوْج ِل َو }
ٍءْة} فلم َه ُكّل ل لنك يكون ل "كّل". وهذا ينونوا ُوْج ِل ٍءْل تقول: " ُبه". ُهو َرُج ِر ضا

ُكّل ولكن ِل ٍءْل تقول:  ِرٌب" فلو َرُج َو كان ضا ُه َوّل" كان " ّليها" كلما. فأما ُم "ُمو
بجائز. فليس قرأ ما وجه على

O0البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني ) (

َوِمْن ْيُث {  َوّل خَأَرْجَت َح َهَك َف ْطَر َوْج ِد َش ْلَمْسِج ِما ا ْلَحَرا ْيُث ا ُتْم َما َوَح ْن ْا ُك ّلو َو َف
ُكْم َه ُه ُوُجو ْطَر ّ َش َئل ُكوَن ِل ّناِس َي ُكْم ِلل ْي َل ّ ُحّجٌة َع ِذيَن ِإل ّل ْا ا َلُمو ُهْم َظ ْن َ ِم َفل
ُهْم ْو ِني َتْخَش ْو ِتّم َواخْأَش ُل ِتي َو ْعَم ُكْم ِن ْي َل ُكْم َع ّل َع َل ُدوَن َو َت ْه } َت

ّ ب] وقال66[ َئل ِل ُكوَن { ّناِس َي ُكْم ِلل ْي َل ّ ُحّجٌة َع ِذيَن ِإل ّل ْا} فهذا ا َلُمو معنى َظ
ًا سإمع انه يونس "لكّن". وزعم ِكي يقول: "ما فصيحا اعرابي َت ًا أْش ْيئ ّ َش ًا" إل ْير خَأ

ْيَف قيل أنه وذلك َك ُدكَّ". وتكون له: " الشاعر: قول نحو الواو "إلّ" بمنزلة َتِج
المئة]: بعد الثلثون الشاهد وهو الكامل [من

َأرى ًا َلها و ِة َدار ِدَر ْغ َأ ِيداِن السـ ب ْدُرْس لم *ِ ـ َرسْإُم َلها َي
ّ ًا إل ًا َرماد َعْت هاِمد َف ْنُه َد َع ٌد الرياَح *ِ  ِل سُإْحُم خَأوا

ًا َلها أراد: أرى ًا. وقال دار ْهِل بعُض ورماد ِعلم أ هم هنا ها ظلموا الذين ان ال
ًا كانوا العرب من ناس الله صلى النبي على يحتجون فكانوا نصارى، أو يهود
منكسرة. ال يحتج من حجة وكانت حجة لهم يكن فلم العرب سإائر فاما عليه،

بل تحتج وانك منكسرة ولكنها الحجة علي لك "ان حجته تنكسر لمن تقول انك
 ضعيفة". وحجتك حجة
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ِتّم وقال ُل َو ِتي { ْعَم ُكْم} يقول: "لْن ِن ْي َل ُكوَن ل َع ُكْم للناِس َي ْي َل ِتّم ُحجة َع ُل و
ْعَمتي ُكم" عطف ِن َلي الول. الكلما على َع

َكَمآَ َنا {  ْل ُكْم َأْرسَإ ً ِفي ُكْم َرسُإول ْن ْا ّم ُلو ْت ُكْم َي ْي َل َنا َع ِت َيا ُكْم آ ّكي ُيَز ُكُم َو ّلُم َع ُي َتاَب َو ِك ْل ا
ْكَمَة ْلِح ُكم َوا ّلُم َع ُي ْا َلْم ّما َو ُنو ُكو َلُموَن َت ْع } َت

َكَمآَ قوله َنا { ْل ُكْم َأْرسَإ ً ِفي ُكْم َرسُإول ْن ْا ّم ُلو ْت ُكْم َي ْي َل َنا َع ِت َيا ُكْم آ ّكي ُيَز ُكُم َو ّلُم َع ُي َو
َتاَب ِك ْل ِني ا ُكُرو ْذ َفا ْكَمَة} { ْلِح ُكْم}[ َوا ُكْر ْذ فاذكروني. هذا فعلت كما ] اي152َأ
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َ َول ْا {  ُلو ُقو َتُل ِلَمْن َت ْق ِه سَإبيِل ِفي ُي ّل َواٌت ال ٌء َبْل َأْم َيا ِكن َأْح َل ّ َو ُعُروَن ل } َتْش
َ قال َول ْا { ُلو ُقو َتُل ِلَمْن َت ْق ِه سَإبيِل ِفي ُي ّل َول67[ ال َواٌت} على:  َأْم ُلوا ء]  ُقو ُهْم َت

َ أمواٌت. وقال َول َبّن { ِذيَن َتْحَس ّل ْا ا ُلو ِت ِبيِل ِفي ُق ِه سَإ ّل ًا} نصب ال َوات على َأْم
َتْحَسُب"، ِبْل قال ثم " ٌء} أي: بْل { ٌء. ول ُهْم َأْحيا على تجعله أَن يكون أحيا

ُبوهم قال: "بْل لو َلنُه الفعل؛ َء" كان اْحس بالشك. أمرهم قد أحيا

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإّن َفا {  َة الّص َو ْلَمْر ِر ِمن َوا ِئ َعآَ ِه َش ّل ْيَت َحّج َفَمْن ال َب ْل ِو ا َتَمَر َأ ْع َ ا َناَح َفل ِه ُج ْي َل َأن َع

ّوَف ّط ِهَما َي َع َوَمن ِب ّو َط ًا َت ْير ِإّن خَأ ّلَه َف ِكٌر ال ِليٌم َشا } َع
َ قال َفل َناَح { ِه ُج ْي َل ّوَف َأن َع ّط ّوُف"؛ َي ّط َي ّوَف" " ّط ِهَما} "إ ّوَف". من وهي ِب َط َت "

بها. البتداء على يقدر حتى الفا قبلها جعل سإكنت فلما الطاء، في التاء فأدغم
َ قال وانما َناَح {ل ِه} لن ُج ْي َل الجاهلية في الجاهلية في مكروها كان ذلك َع

عنده. بمكروه ليس أنه فأخأبر
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ِإن ِذيَن {  ّل َفُروا ا ُتوا َك ُهْم َوَما ّفاٌر َو ِئَك ُك َل ِهْم ُأو ْي َل َنُة َع ْع ِه َل ّل ِة ال َك ِئ ْلَمل ّناِس َوا َوال
ِعيَن } َأْجَم

ِئَك قال َل ُأو ِهْم { ْي َل َنُة َع ْع ِه َل ّل ِة ال َك ِئ ْلَمل ّناِس َوا ِعيَن} لنه َوال ثم اللعنة اضاف َأْجَم
ِديَن قال ِل َها}[ {خَأا الحال. على ]نصب162ِفي

َوِمَن ّناِس {  ُذ َمن ال ّتِخ ِه ُدوِن ِمن َي ّل ًا ال َداد ُهْم َأن َن ّبو ِه َكُحّب ُيِح ّل ِذيَن ال ّل ْا َوا ُنو آَم
ّد ًا َأَش ّب ِه ُح ّل ْو ل َل ِذيَن َيَرى َو ّل ْا ا َلُمو ْذ َظ ْوَن ِإ َذاَب َيَر َع ْل َة َأّن ا ّو ُق ْل ِه ا ّل ًا ل َأّن َجِميع َو
ّلَه ُد ال ِدي َذاِب َش َع ْل } ا
ْو قال َل َو ِذيَن َتَرى { ّل ْا ا َلُمو ْذ َظ ْوَن ِإ َذاَب َيَر َع ْل َة ِإّن ا ّو ُق ْل ِه ا ّل ًا} فـ"إّن" ل َجِميع
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ْذ البتداء على مكسورة ْو قال ا َل َو ظلموا الذين َيرى {ولو بعضهم َترى}.وقال {
ْذ ْوَن ا َة أن العذاب َيَر ِه القو ّل ْو ِل َل َو ًا} يقول: " ْوَن َجميع َة َأّن َيَر ّو ُق ْو ال َل ّله" أي: " ِل

َلمون" لنهم ْع النبي كان وقد العذاب، من يعاينون ما قدر علموا يكونوا لم َي
ْو قال وسإلم. فاذا عليه الله صلى َل َو عله الله صلى النبي يخاطب َترى} فانما {

ْذا كسر ولو وسإلم ْو قال "إّن" ا َل َو َلُموا} على الذيَن َيرى { لو جاز البتداء َظ
ب]67[ تقول شيء الى معها يحتاج ل معنى في تكون يعلم. وقد أو يرى

ِه للرجل: "أما ّل ْو َوال ْو َل َل َلم" و" ْع َلم" قال َت ْع الشاهد وهو الخفيف الشاعر: [من َي
المئة]: بعد والثلثون الحادي

ُكْن إْن ّبِك َي ّدلُل ِط ِفي ال ْو َل ِلِف َف ِر *ِ سإا ْه ّد ِلي والسنيَن ال الَخوا
ّ جواب له ليس فهذا الثاني الشاهد وهو الخفيف المعنى. وقال: [من في إل

المئة]: بعد والثلثون
ِبَحّظ ْذ ول َتعيُش ِمَما َف َهْب َت ّترهاُت ِبَك *ِ  ْهواِل في ال َل  ا
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ْو بعضهم "فعيشي". وقال فأضمر َل َو َأّن} على َترى} وفتح { َترى} وليس { }
ِلَم أراد ولكن يعلم، لم وسإلم عليه الله صلى النبّي لن ذلك ْع ُي الناَس َ ذلك [أن] 
َأمْا قال كما ُلوَن { ُقو ُه} ليخبر َي َتَرا ْف َلْم قال وكما جهلهم عن الناس ا َأ َلْم { ْع َأّن َت

ّلَه ْلُك َلُه ال َواِت ُم َلْرِض}. الّسَما َوا
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ّنَما ِإ ُكُم َحّرمَا {  ْي َل َتَة َع ْي ْلَم ّدمَا ا َلْحَم َوال ِر َو ِزي ْلِخن ِهّل َوَمآَ ا ِه ُأ ِر ِب ْي َغ ِه ِل ّل ُطّر َفَمِن ال اْض
ْيَر ٍءْغ َغ َ َبا ٍءْد َول ْثَم َفل َعا ِه ِإ ْي َل ّلَه ِإّن َع ُفوٌر ال } ّرِحيٌم َغ
ّنَما قال ِإ ُكُم َحّرمَا { ْي َل َتَة} وانما َع ْي ْلَم َتُة" خأففت هي ا ّي ًة قوله وكذلك "الَم َد ْل َب }

ًا} يريد ْيت ّيتا" ولكن به َم ْين" في يقولون كما الياء يخففون "م َه ّين":  ّين" و"ل "ه
ْين" خأفيفة. قال و َل بعد والثلثون الثالث الشاهد وهو الخفيف الشاعر: [من "

المئة]:
ْيَس ٍءْت فاسإتراَح ماَت َمْن َل ْي ّنما ِبَم ْيُت *ِ إ ّيُت الَم ِء َم الْحيا
الموت. "الميتة" فهي واحد. فاما معنى في وخأفف فثقل

ِئَك ُأوَل ِذيَن {  ّل ْا ا ُو َتَر َلَة اْش َ َدى الّضل ُه ْل َذاَب ِبا َع ْل ِة َوا ِفَر ْغ ْلَم ُهْم َفَمآَ ِبا َبَر َلى َأْص َع
ِر ّنا } ال
َفَمآَ قال ُهْم { َبَر َلى َأْص ِر} فزعم َع ّنا ِتَل قال كما منهم تعجب أنه بعضهم ال ُق }

ِلنَساُن ُه} تعجبا َمآَ ا َفَر ْك َفَمآَ بعضهم كفره. وقال من َأ ُهْم} أي: ما { َبَر َأْص

ُهم، َبَر َبرهم. الذي و: ما َأْص َأْص
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ِلَك َذ َأّن {  ّلَه ِب َتاَب َنّزَل ال ِك ْل ّق ا ْلَح ِإّن ِبا ِذيَن َو ّل ْا ا ُفو َل َت َتاِب ِفي اخْأ ِك ْل ٍءْق َلِفي ا َقا ِش
ٍءْد ِعي  } َب
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ِلَك68[ قال َذ َأّن ء] { ّلَه ِب َتاَب َنّزَل ال ِك ْل ّق} فالخبر ا ْلَح يقول: "ذلك كأنه مضمر ِبا
لهم قيل قد ذلك أن الكتاب في أخأبرنا قد الكتاب" لنه نزل الله بأن لهم معلوما

حق. فالكتاب

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ْيَس ّل ِبّر {  ْل ْا َأن ا ّلو َو ُكْم ُت َه َبَل ُوُجو ِرِق ِق ْلَمْش ِرِب ا ْغ ْلَم ِبّر ولكّن َوا ْل ِه آَمَن َمْن ا ّل ِبال
ِما ْو َي ْل ِر َوا ِة الخِأ َك ِئ ْلَمل َتاِب َوا ِك ْل ّييَن َوا ِب ّن َتى َوال ْلَماَل َوآ َلى ا ِه َع ّب ِوي ُح َبى َذ ُقْر ْل ا

َتاَمى َي ْل ِكيَن َوا ْلَمَسا ْبَن َوا ِبيِل َوا ِليَن الّس ِئ ِفي َوالّسآَ َقاِب َو َقامَا الّر َأ َة َو َتى الّصل َوآ
َة َكا ُفوَن الّز ْلُمو ِهْم َوا ِد ْه َع َذا ِب ْا ِإ ُدو َه ِريَن َعا ِب ِء ِفي َوالّصا ْأسَإآَ َب ْل ِء ا َوِحيَن والّضّرا
ْأِس َب ْل ِئَك ا ِذيَن ُأوَل ّل ْا ا ُقو َد ِئَك َص ُأوَل ُقوَن ُهُم َو ّت ْلُم  } ا
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ِبّر {ولكّن قال ْل ِه آَمَن َمْن ا ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِر َوا ِة الخِأ َك ِئ ْلَمل َتاِب َوا ِك ْل ّييَن} ثم َوا ِب ّن َوال
َتى قال َوآ ْلَماَل { َلى ا َقامَا َع َأ َو ِه} { ّب َة ُح َتى الّصل َة} فهو َوآ َكا الكلما أول على الّز

ِه آَمَن َمْن بّر البّر "ولكّن ّل َة وأقامَا بال َة" ثم وآتى الصل ُفوَن قال الزكا ْلُمو َوا }
ِهْم ِد ْه َع َذا ِب ْا ِإ ُدو َه ُفوَن} رفع َعا ِريَن} فـ"{الُمو ِب الموفين"*ِ "ولكّن على َوالّصا

ِبّر يريد َلما " َف قال كما البّر {الموفوَن} مقاما "البّر" أقاما يذكر لم الموفين" 
َئِل َوسْإ َيَة} فنصبها { َقْر ْل نصب ثم القرية"، "أهَل يريد {اسإأل} وهو على ا

ِريَن} على ِب ِكِن قال كما مضمر فعل {الّصا ِم ِفي الّراسِإُخوَن {ّل ْل ِع ْل ُهْم ا ْن ِم
ُنوَن} ثم ْؤِم ْلُم ْلُمِقيِميَن} فنصب قال َوا َوا قال ثم مضمر فعل على {

ُتوَن ْؤ ْلُم َوا َة} فيكون { َكا "الراسإخين". قال على بعطفه أو البتداء على رفعا الّز
والستون]: السابع الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من

َدْن ل ُع ْب ْوِمي َي ِة *ِ سُإّم ُهُم الذيَن َق ُعدا َفُة ال ِر وآ الَجْز



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

ِزليَن َنا ُكّل ال ٍءْكّ ِب َتَر ْع ُبوَن ُم ّي ّط َد *ِ وال ُلْزر معاق ا
وينصبهما جميعا يرفعهما من "النازلون" و"الطيبين". ومنهم يقول من ومنهم
ِريَن} معطوفا لك. ويكون فسرت ب] كما68[ جميعا ِب ِوي على {الّصا َذ

َتى َوآ َبى} { ُقْر ْل ِريَن}. ا ِب الّصا
ِفي وقال ِء { ْأسَإآَ َب ْل ِء} فبناه ا ْعلء" وليس على والّضّرا َف َعُل" لنه له " ْف َأ اسإم، "

َعل" في جاء قد كما ْف َأ ْعلء" نحو معه ليس السإماء " َف ُد". وقد " َأْحَم قالوا "
َعُل" في ْف َأ ُء"، له يجىء ولم الصفة " ْعل َف ْنَت " َأ ْوَجُر" ذاكَّ ِمْن قالوا: " َأ ْوجُل" و" َأ

ُء" ول ولم َوْجل ُء" وهما يقولوا: " َوْجرا ْوَجُل" [منه] "رجٌل الخوف. و من " َأ

ْوَجُر". َأ و"
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َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو ِتَب آَم ُكُم ُك ْي َل ِقَصاُص َع ْل َلى ِفي ا ْت َق ْل ْلُحّر ا ْلُحّر ا ُد ِبا ْب َع ْل ِد َوا ْب َع ْل ِبا
َثى ُلن َثى َوا ْن ُل ِفَي َفَمْن ِبا ِه ِمْن َلُه ُع ٌء َأخِأي ٌع َشْي َبا ّت ْعُروِف َفا ْلَم ٌء ِبا َدآ َأ ِه َو ْي َل ِإ

ٍءْن ِإْحَسا ُكْم ّمن َتْخِفيٌف ذلك ِب ّب َدى َفَمِن َوَرْحَمٌة ّر َت ْع َد ا ْع َلُه ذلك َب َذاٌب َف ِليٌم َع } َأ
ٌع قال َبا ّت َفا ْعُروِف { ْلَم ٌء ِبا َدآ َأ ِه َو ْي َل ٍءْن} أي: "فعليه ِإ ِإْحَسا ٌع ِب ْو بالمعروف اتبا ٌء أ َدا أ
ِه ْي َل َلُب. الذي بإْحسان" على إ ْط ُي

ِتَب ُك ُكْم {  ْي َل َذا َع ُكُم َحَضَر ِإ َد ْوُت َأَح ْلَم ًا َتَركَّ ِإن ا ْير ّيُة خَأ َوِص ْل ْيِن ا َد ِل َوا ْل ِبيَن ِل ْقَر َل َوا
ْعُروِف ْلَم ًا ِبا ّق َلى َح ّتِقيَن َع ْلُم } ا

ِإن قال ًا َتَركَّ { ْير ّيُة خَأ َوِص ْل ْيِن ا َد ِل َوا ْل ّيُة} على ِل َوِص ْل ِبيَن} فـ{ا ْقَر َل السإتئناف، َوا
ِإن أعلم الله - و كأنه َفالوصية َتَركَّ - { ًا}  ْير ْيِن خَأ َد ِل َوا ْل ِل ِبيَن { ْقَر َل ْعُروِف َوا ْلَم ِبا

ًا}. ّق َح

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو ِتَب آَم ُكُم ُك ْي َل َيامُا َع ِتَب َكَما الّص َلى ُك ِذيَن َع ّل ُكْم ِمن ا ِل ْب ُكْم َق ّل َع َل
ُقوَن ّت } َت

ِتَب قال ُك ُكُم { ْي َل َيامُا َع ِتَب َكَما الّص َلى ُك ِذيَن َع ّل ُكْم}. ِمن ا ِل ْب َق
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ًا ّيام َأ ٍءْت {  َدا ُدو ْع ُكم َكاَن َفَمن ّم ًا ِمن ِريض ْو ّم َلى َأ ٍءْر َع َف ٌة سَإ ّد ِع ٍءْما ّمْن َف ّيا ُأخَأَر َأ

َلى َع ِذيَن َو ّل َنُه ا ُقو ِطي َيٌة ُي ْد َعامُا ِف ٍءْن َط ِكي َع َفَمن ِمْس ّو َط ًا َت ْير َو خَأ ُه ْيٌر َف َأن ّلُه خَأ َو
ْا ْيٌر َتُصوُمو ُكْم خَأ ُتْم ِإن ّل ْن َلُموَن ُك ْع  } َت
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ِتَب قال ثم ُك ْي:  ًا} أ ّيام َأ ّنك الّصيامُا { َل ًا.  ْلَت أيام َغ ِما الفعل َش صار حتى بالصيا
ّيامُا وصارت الفاعل، مقاما يقوما هو َكْرَت قد كأنك ال َعَل َمْن َذ ِبها. َف

َفَمن وقال ُكم َكاَن { ًا ِمن ِريض ْو ّم َلى َأ ٍءْر َع َف ٌة سَإ ّد ِع ٍءْما ّمْن َف ّيا ِه ُأخَأَر} يقول َأ ْي َل َع "ف
ٌة" رفع، ّد ْئَت وإْن ِع ْبَت ِش َة" على َنَص ّد ِع َيُصْم "ال ْل َف " ّ ًة" إل ّد ّنُه ِع ُيقرأ. َلْم َأ

َلى وقال َع َو ِذيَن { ّل َنُه ا ُقو ِطي َيٌة ُي ْد َعامُا ِف ٍءْن} وقد َط ِكي ْديُة قرئت ِمْس ِف ِما { َطعا
بمضافة الفدية وليست للفدية، تفسير الطعاما انما بالجيد، ليس ِمسكين} وهذا

َنُه} يعني الطعاما. وقوله الى ُقو ِطي ُي َنه} أي بعضهم الصياما. وقال { ُقو ّو َط ُي }
ّلفون ِكين} فهو قال الصياما. ومن يتك يوما لكل لن الشهر جماعة يعني {َمسا

الواحد. اليوما تركّ في يلزمه ما أخأبر {ِمْسكين} فانما قال مسكينا. ومن
َأن وقال َو ْا { ْيٌر َتُصوُمو ُكْم} لن خَأ السإم بمنزلة فيه عملت وما "أن" الخفيفة ّل
ْيٌر قال: "والصيامُا كأنه لكم". خَأ

ْهُر ِذي َرَمَضاَن { َش ّل ِزَل ا ْن ِه ُأ ُقْرآُن ِفي ْل ًدى ا ّناِس ُه ٍءْت ّلل َنا ّي َب َدى ّمَن َو ُه ْل َقاِن ا ْلُفْر َوا
َد َفَمن ِه ُكُم َش ْهَر ِمن َيُصْمُه الّش ْل ًا َكاَن َوَمن َف ِريض ْو َم َلى َأ ٍءْر َع َف ٌة سَإ ّد ِع ٍءْما ّمْن َف ّيا َأ

ُد ُأخَأَر ِري ّلُه ُي ُكُم ال ُيْسَر ِب ْل َ ا ُد َول ِري ُكُم ُي ُعْسَر ِب ْل ْا ا ُلو ْكِم ُت ِل َة َو ّد ِع ْل ْا ا ّبُرو َك ُت ِل ّلَه َو ال
َلى ُكْم َما َع َدا ُكْم َه ّل َع َل ُكُروَن َو } َتْش

ْا ُلو ْكِم ُت ِل َو َة} وهو { ّد ِع ْل ُد قال كأنه قبله ما على معطوف ا َيري َو ُلوا " ْكِم ُت ّدة" ِل ِع ال
ْا ّبُرو َك ُت ِل َو ّلَه}. [ { ُد قوله ء] وأما69ال ِري ُي ّلُه { ّيَن ال َب ُي ُكْم} فانما ِل هذا يريد معناه َل

 المئة]: بعد والثلثون الرابع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من لكم. قال ليبين
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ُد ِري ْنسى ُأ ْكَرها َل َكأنما ِذ ّثُل َف َتَم ْيلى ِلي *ِ  ُكّل َل سَإبيِل ِب
ْو ذكرها لنسى الشيء هذا فمعناه: أريد َأ ُكوُن " َأْن" بعد َي وأوَصَل اللما َأْضَمر" "

ْيها الفعَل َل َدى الجر. قال بحرف إ َه َف ّلُه { ِذيَن ال ّل ْا ا ُنو ْا ِلَما آَم ُفو َل َت ّدى اخْأ ِه} فع ِفي
َفهم الجر، بحرف الفعل َعّر تركوه". حتى الخأتلَف والمعنى: 

ْهُر قال ثم ًا قال حين كأنه الياما، تفسير َرَمَضاَن} على { َش ّيام َأ ٍءْت} { َدا ُدو ْع ّم
ِهَي فسرها ْهُر فقال: " ْهَر بعضهم نصب َرَمَضاَن". وقد َش ] َرَمضاَن} [وذلك {َش



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

ْهَر كأنه المر، على *ِ جائز على ظرفا جعله أو فُصوموا"، َرمضاَن قال: "َش
ِتَب ُك ُكُم { ْي َل ْهُر َع َيامُا} {َش ِر ب] اي: "في69َرَمَضاَن}[ الّص ْه َرمضاَن" َش

ينصرف. ل ولكنه اليه أضيف الشهر لن جر موضع و"َرَمَضان" في
ِذي وقال ّل ِزَل {ا ْن ِه ُأ ُقْرآُن ِفي ْل ًى ا ّناِس ُهد ٍءْت ّلل َنا ّي َب َدى} فموضع ّمَن َو ُه ْل ًى} ا ُهد }

ّيناٌت} نصب و َب ُقْرآُن} وهو الفعل شغل قد لنه { ْل الله عبد كقولك: "وجد بـ{ا
ظريفا".

َقاِن} فجّر قوله وأما ُفْر ْل َوا ٍءْت على { الفرقان". من "وبينا

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو َلَك {  َأ ِدي سَإ َبا ّني ِع ّني َع ِإ ِريٌب َف َة ُأِجيُب َق َو ْع ّداِع َد َذا ال َعاِن ِإ ْا َد ُبو َتِجي َيْس ْل َف
ْا ِلي ُنو ْؤِم ُي ْل ُهْم ِبي َو ّل َع ُدوَن َل } َيْرُش

ُدوَن} لنها قوله َيْرُش َيْرُشد" ولغة { َد" " َيْرَشد" وقد للعرب من: "َرَش َد" " "َرِش
ُدون}. قرئت ُيْرَش }

َ َول ْا {  ُلو ُك ْأ ُكْم َت َل َوا ُكْم َأْم َن ْي ِطِل َب َبا ْل ْا ِبا ُلو ْد ُت َها َو َلى ِب ِما ِإ ّكا ْلُح ْا ا ُلو ُك ْأ َت ًا ِل ِريق ّمْن َف
َواِل ّناِس َأْم ِم ال ْث ِل ُتْم ِبا ْن َأ َلُموَن َو ْع  } َت
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َ قال َول ْا { ُلو ُك ْأ ُكْم َت َل َوا ُكْم َأْم َن ْي ِطِل َب َبا ْل ْا ِبا ُلو ْد ُت َها َو َلى ِب ِما} جزما ِإ ّكا ْلُح على ا
بالواو. جوابا جعله اذا ونصب العطف

َنَك ُلو َأ َيْس ِة َعِن {  ّل ِه َل ِقيُت ِهَي ُقْل ا َوا ّناِس َم ْلَحّج ِلل ْيَس َوا َل ِبّر َو ْل َأن ا ْا ِب ُتو ْأ َت
ُيوَت ُب ْل َها ِمن ا ِر ُهو ِبّر ولكّن ُظ ْل َقى َمِن ا ّت ْا ا ُتو ْأ ُيوَت َو ُب ْل َها ِمْن ا ِب َوا ْب ْا َأ ُقو ّت ّلَه َوا ال
ُكْم ّل َع ِلُحوَن َل ْف } ُت

ِهَي قال ِقيُت { َوا ّناِس َم ْلَحّج} فجر ِلل "الناس" على عطفه {الَحّج} لنه َوا
باللما. فانجر
ِبّر {ولكّن وقال ْل َقى} يريد َمِن ا ّت ِبّر ا ّقى". َمْن " ات
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) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإِن َف ْا {  ْو َه َت ِإّن ان ّلَه َف ُفوٌر ال } ّرِحيٌم َغ
ِإِن قوله أما َف ْا { ْو َه َت ِإّن ان ّلَه َف ُفوٌر ال ّلَه ّرِحيٌم} يريد: فإّن َغ لهم. ال

ُهْم ُلو ِت َقا َو ّتى {  َ َح ُكوَن ل َنٌة َت ْت ُكوَن ِف َي ّديُن َو ِه ال ّل ِإِن ل ْا َف َهو َت ْن َ ا َواَن َفل ْد ّ ُع َلى ِإل َع
ِلِميَن ّظا } ال

َ قوله َفل َواَن { ْد ّ ُع َلى ِإل ِلِميَن} لنه َع ّظا ِإِن يقول ان يجوز ال ْا} وهو { ْو َه َت قد ان
على إل عدوان فل بعضهم انتهى قال: "إن فكأنه بعضهم ال ينتهون ل انهم علم

َفَمن قال منهم" فأضمر. كما الظالمين َع { ّت ِة َتَم ُعْمَر ْل َلى ِبا ْلَحّج ِإ ْيَسَر} َفَما ا َت اسْإ
َعليه196[ َف "أكرمته" تريد أكرمت" وأنت "زيدا تقول كما اسإتيسر ما ] أي: 

ْقُصد َمْن "إلى تقول وكما "إليه". أقصد" تريد َت

ْهُر ْلَحَرامُا { الّش ِر ا ْه ِما ِبالّش ْلَحَرا ْلُحُرَماُت ا َدى َفَمِن ِقَصاٌص َوا َت ْع ُكْم ا ْي َل ْا َع ُدو َت ْع َفا
ِه ْي َل ْثِل َع َدى َما ِبِم َت ْع ُكْم ا ْي َل ْا َع ُقو ّت ّلَه َوا ْا ال َلُمو ْع ّلَه َأّن َوا َع ال ّتِقيَن َم ْلُم  } ا
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ْا قوله أما ُدو َت ْع َفا ِه} فان { ْي َل ِإيتوا وانما بالعدوان، يأمر لم الله َع إليهم يقول: "
تقول: "إْن كما بكم، فعلوا كما بهم بالعتداء" أي: افعلوا ُيسمى كاَن الذي

ْيَت َط ْلما مني َتعا ُتُه70[ ُظ ْي َط ْنَك" والثاني ء] تعا بن َعْمُرو بظالم. قال ليس ِم
المئة]: بعد والثلثون السادس الشاهد وهو الطويل َشأس: [من

ْينا ِوي َجَز ْدواِن َذ ُع َلْمِس ال َلُه با ْث ًا ِم َقصاص ًء *ِ  َوكَّ سَإوا ْذ ْعَل َح ّن ْعِل ال ّن بال

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
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ْا ُقو ْنِف َأ َو ِبيِل ِفي {  ِه سَإ ّل َ ال ْا َول ُقو ْل ُكْم ُت ِدي ْي أ
َ َلى ِب ِة ِإ َك ُل ْه ّت ْا ال ُنو َأْحِس ّلَه ِإّن َو ُيِحّب ال

ِنيَن ْلُمْحِس } ا
َ قال َول ْا { ُقو ْل ُكْم ُت ِدي ْي أ

َ َلى ِب َلى ِإ ِة} يقول: "إ َك ُل ْه ّت ِة". والباء ال َك َل َه نحو زائدة ال
ُبُت قوله في زيادتها َتن ْهِن} وانما { ّد الشاعر: من الدهن. قال هي: تنبت ِبال

المئة]: بعد والثلثون الخامس الشاهد وهو الطويل
ًا ِثير ْكَن بما َك ْتُر ٍءْة ُكّل في َي ْفَر َبها القواِضي *ِ زفيَر ُح َها َنْح َل َوسُإعا

ًا ْكَن" وجعل يقول: "كثير ْتُر و"ما" زائدتين. الباء َي

ْا ِتّمو َأ َو ْلَحّج {  َة ا ُعْمَر ْل ِه َوا ّل ِإْن ل ُتْم َف ْيَسَر َفَما ُأْحِصْر َت ْدِي ِمَن اسْإ َه ْل َ ا ْا َول ُقو ِل َتْح
ُكْم ُؤوسَإ ّتى ُر َغ َح ُل ْب ُي َي ْد َه ْل ّلُه ا ُكم َكاَن َفَمن َمِح ًا ِمن ِريض ْو ّم ِه َأ ًذى ِب ِه ّمن َأ ْأسِإ ّر

َيٌة ْد ِف ٍءْما ّمن َف َيا ْو ِص ٍءْة َأ َق َد ْو َص ٍءْك َأ َذآ ُنُس ِإ ُتْم َف َع َفَمن َأِمن ّت ِة َتَم ُعْمَر ْل َلى ِبا ْلَحّج ِإ َفَما ا
ْيَسَر َت ْدِي ِمَن اسْإ َه ْل ْد ّلْم َفَمن ا َيامُا َيِج ِة َفِص َث ٍءْما َثل ّيا ْلَحّج ِفي َأ ٍءْة ا َع ْب َذا َوسَإ ُتْم ِإ ْع َرَج

ْلَك ٌة ِت َلٌة َعَشَر ُكْن ّلْم ِلَمن ذلك َكاِم ُلُه َي ْه ِري َأ ِد َحاِض ْلَمْسِج ِما ا ْلَحَرا ْا ا ُقو ّت ّلَه َوا ال
ْا َلُمو ْع ّلَه َأّن َوا ُد ال ِدي َقاِب َش ِع ْل  } ا
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ِإْن قوله أما َف ُتْم} فلنك { ْولي" و"أحصرني تقول: "أحَصَرني ُأْحِصْر َمرِضي" َب
فهو الرجل" أي: حبسته، نفسي. وتقول: "َحَصْرُت أْحُصُر أي: جعلني

ُتُه انه عمرو ابي عن يونس "َمْحصور". وزعم منعته]*ِ عن [إذا يقول: "َحَصْر
ٍءْه" وإذا ُكّل ُتُه"، فقد خأاصة التقدما من منعته َوْج في العرب بعض ويقول "اْحَصْر

ُتُه". العياء من اشبهه وما المرض َأْحَصْر والكلل: "
َيٌة وقال ْد ِف َف ٍءْما} أي: فعليه ّمن { َيا فدية. ِص
َفَمن وقال ْد ّلْم { َيامُا َيِج ِة َفِص َث ٍءْما َثل ّيا ْلَحّج ِفي َأ ٍءْة ا َع ْب َذا َوسَإ ُتْم ِإ ْع ْلَك70[ َرَج ِت ب] 

ٌة َلٌة} فانما َعَشَر ٌة قال َكاِم َعْشَر َلٌة} وقد { انها ليخبر وثلثة سإبعة ذكر َكاِم
َلٌة} إنما قوله أن ترى أل عدتها، عن ليخبر [و] وليس مجزية، َكاِم "وافية". هي {

ّنُه ذكروا وقد ْبِن حرف في َأ ٍءْد ا ٌع َمْسعو ِتْس ُعوَن { ِتْس ْنثى َو ُأ ْعَجًة}  أن وذلك َن
َد قال كما عنه به يستغنى بما يؤكد الكلما َفَسَج َكُة { ِئ ْلَمل ُهْم ا ّل ُعوَن}. وقد ُك َأْجَم

تقول: "رأيت أنك ترى أوجب. ال كأنه الكلما تكرير ولكن بأحدهما، يستغنى
ِهما" ولو َأخَأويَك ْي َل بـ"كليهما" توكيدا. فتجيء أخأويك" أسإتغنيت قلت: "رأيت ِك
ْنثى" انه مسعود ابن قول في بعضهم وقال ُأ َثَة" يصفها اراد انما " ّن َؤ بذلك "ُم

 النساء. من يستحب قد ذلك لن
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ُكْن ّلْم ِلَمن {ذلك وقال ُلُه َي ْه ِري َأ ِد َحاِض ْلَمْسِج ِما} واذا ا ْلَحَرا قلت: وقفت ا
وكذلك "المسجد"، من اللما لسكون الوصل في ذهبت انما الياء "حاضري" لن

ْيَر َغ ّلي { ِد} وقوله ُمِح ْي َعّم الّص ِفيَم { ُلوَن} و{ َء َتَسآَ َها} وأشباه ِمن َأنَت َي ْكَرا ِذ
والنصب الرفع عليه يقع الذي العراب اعراب. وحرف حرف هو ليس مما هذا

الحقت شئت ان بالخيار فيه فانت عليه وقفت فاذا "هو" و"هي"، ونحو والجر
في الثنين ونون الجميع نون في العرب قالت تلحق. وقد لم شئت وان الهاء

ُهما ء] بالهاء71[ الوقف َنُه" و"قد فقالوا: " ِلُمو ِنه" و"ُمْس ُتْه" اذا َرُجل أرادوا: ُقْم
ْد َق وهو بعض، من أحسن بعضه ان ال اعراب حرف يكن لم ما ُقْمُت" وكذلك "
ْعَمَر" فل "َمَرْرُت اكثر. فاما المفتوح في َي َأْحَمَر" و" هذا في الوقف يكون ب

ثم اعراب حرف يكن لم ما الوجه. وكذلك هذا عن ينصرف قد هذا لن بالهاء
ِكَت اذا الهاء فيه تلحق ل فانه حاله عن يتغير كان ّني قوله عليه. واما سُإ ِإ ُد { ِري ُأ

َء َأن ُبو ْثِمي َت ِإ ْثِمَك} فاذا ِب ِإ َلنها قلت وقفت َو ْء"  ُبو َت َأْن " َعَل" فاذا " ْف وقفت َت
َعل" لم على ْف َت َنآَ تحّركّ. قال " ْي ْوَح َأ َو َلى { ِه ُموسَإى ِإ َأخِأي َءا} اذا َأن َو ّو َب وقفت َت
َأْن لنه عليه ّعل" وأنت " َف ْد قال عليه الوقف فهكذا الثنين فعل تعني َت َلَق َو }
َنا ْأ ّو ِني َب ِئيَل َب َأ ِإسْإَرا ّو َب ٍءْق} فاذا ُم ْد ْأ" ول وقفت ِص ّو ّوءا" لنه تقول قلت: "مب "مب

وقف في لقلت اللف فيه أثبت ألف. ولو يكن لم عليه وقفت فاذا مضاف،
ْيَر َغ ّلي { ِد}: "محلين" ولكنه ُمِح ْي قلت: وقفت زيد" فاذا ُغلمي "رأيُت مثل الّص

َلّما "غلمي". وقال َف َءى { َعاِن} فاذا َتَرا ْلَجْم َءى" ولم وقفت ا تقل: قلت: "ترا
جئت قد قلت: "تراءيا" كنت ولو الفعل، بذا الجمعين رفعت قد "تراءيا" لنك

بكلما ب] ليس71"الَجْمعاِن" [ قولك ويكون اللف وهو الفعل بذا مرفوع باسإم
آخأر. وجه على ال
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ْيَس َل ُكْم {  ْي َل َناٌح َع ْا َأن ُج ُغو َت ْب ً َت ُكْم ّمن َفْضل ّب َذآ ّر ِإ ُتم َف َفْض ٍءْت ّمْن َأ َفا ْا َعَر ُكُرو ْذ َفا
ّلَه َد ال ِر ِعن َع ْلَمْش ِما ا ْلَحَرا ُه ا ُكُرو ْذ ُكْم َكَما َوا َدا ِإن َه ُتْم َو ْن ِه ّمن ُك ِل ْب ّليَن َلِمَن َق الّضآَ

{
َذآ قال ِإ َف ُتم { َفْض ٍءْت ّمْن َأ َفا ْا َعَر ُكُرو ْذ ّلَه َفا َد ال ِر ِعن َع ْلَمْش ِما} فصرف ا ْلَحَرا ا

ٍءْت" لنها َعرفا الكسرة لن صرفت وانما تتصرف، كانت التي الجماعة تلك "
"ِمسلمين" و"ُمسلمون" لنه في والواو الياء بمنزلة صارت التاء في والضمة
ٍءْت" بمنزلة نحو في التنوين وصارت تذكيره، ِلما ٍءْت" و"ُمْس َعَرفا النون. فلما "

حكاية. حاله على به سإمي "مسلمون" اذا يتركّ كما حاله على تركّ به سإمي
[في] نحو التأنيث بهاء التاء ويشبه به سإمي [ذا] اذا يصرف ل من العرب ومن

َة" وذلك َد السابع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من ضعيف. قال قبيح "َحْم
المئة]: بعد والثلثون

ُتها ّوْر َن ٍءْت من َت ِرعا ْذ ُلها َأ َأه ْدنى *ِ بيثرَب و َها َأ ِر عاِل نظٌر دا
ّون ل من ومنهم ِرعات"*ِ ول ين ْذ مكان. "عانات" وهو "ا
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) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُكُرو ْذ َوا ّلَه {  ٍءْما ِفي ال ّيا ٍءْت َأ َدا ُدو ْع َعّجَل َفَمن ّم ْيِن ِفي َت ْوَم َ َي ْثَم َفل ِه ِإ ْي َل َوَمن َع
َأخّأَر ْثَم َفل َت ِه ِإ ْي َل َقى ِلَمِن َع ّت ْا ا ُقو ّت ّلَه َوا َلُموآ ال ْع ُكْم َوا ّن ِه َأ ْي َل } ُتْحَشُروَن ِإ
َوَمن قال َأخّأَر { ْثَم َفل َت ِه ِإ ْي َل َقى} كأنه ِلَمِن َع ّت أخأبر قد الرخأصة هذه ذكر حين ا
َأي: ذلك فقال أمر عن َقى}:  ّت ِنا ِلَم اتقى. لمن {

َوِمَن ّناِس {  ُبَك َمن ال ْعِج ُلُه ُي ْو ِة ِفي َق َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ُد ال ِه ُيْش ّلَه َو َلى ال ِه ِفي َما َع ِب ْل َق
َو ُه ّد َو َل ِما َأ ْلِخَصا  } ا

)1/132(

ُد قال ِه ُيْش َو ّلَه { ِه} اذا ِفى ما على ال ِب ْل ُد وقال يشهد هو كان َق َه َيْش َو بعضهم: {
ّلُه} أي يشهد. الذي هو الله إن ال

َو وقال ُه َو ّد { َل ِما} من َأ ْلِخَصا ّد" و"هو ا َل َت ْدُت" " ِد َل ُهْم " ّد" و" َل ْومٌا َأ ٌة َق َأ ّد" و"اْمَر ُل
ٌة ُء" و"نسو ّدا ّد". َل ُل

َوِمَن ّناِس {  ِري َمن ال ْفَسُه َيْش َء َن َغآَ ِت ْب ِه َمْرَضاِت ا ّل ّلُه ال ُؤوٌف َوال ِد َر َبا ِع ْل } ِبا
َوِمَن قال ّناِس { ِري َمن ال ْفَسُه َيْش َء َن َغآَ ِت ْب ُعها" كما َمْرَضاِت ا َيبي ِه} يقول: " ّل ال

ْيُت ُتُه هذا تقول: "َشَر ْع ِب َع" أي:  َتَريتُه ء] و72[ المتا ُتُه"": اْش ْي ًا، "َشَر يجوز أيض
ْفَضُل الِجّل تقول: "إّن كما جميعا، المعنيين في ُه"، "الِجّل و"إّن الَمتاِع"، َل ُؤ َد َلْر

َلُل" يكون مثله. وكذلك كثير مع يجوز ذلك وعلى الصغيَر. ويكون العظيَم "الَج
َدُف" يكون وكذلك ْلمَة "الّس ُظ َء. وقال ال ْو الشاعر: والَض

المئة]: بعد والثلثون الثامن الشاهد وهو الرمل [من
َأرى َد و ْب َقني قد َأر ِء *ِ ومن فاَر َلل ُذو ُرْزء الْرزا َج

المئة]: بعد والثلثون التاسإع الشاهد وهو الطويل الخأر: [من أي: عظيم. وقال
ّنما أل ْبكي إ ٍءْما َأ ْو َي ُته ِل ِم لِقي ُث ِبُجْر ٍءْد *ِ  ُه ما كّل صا َد ْع َلَل َب َج

أي: صغير.
َء قوله وأما َغآَ ِت ْب ِه} فان َمْرَضاِت {ا ّل ِري" على وهو الفعل على انتصابه ال َيْش "
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ِء قال كأنه ِتغا ِة "لب َذَر الفعل. ومثله عمل اللما نزع الله" فلما َمْرضا {َح
ْوِت} وأشباه ْلَم بعد الربعون الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من كثير. قال هذا ا

المئة]:
ِفُر ْغ َء وا ْورا ِريم َع ّدخأاَره الك ِرُض ا ْع ُأ َو ِتم َعْن *ِ  ِم َش َكّرما اللئي َت

الفعل. فيه عمل اللمَا حذف لما

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
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َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو ْدخُأ ِم ِفي ا ْل ّفًة الّس َ َكآَ ْا َول ُعو ِب ّت َواِت َت ُط َطاِن خُأ ْي ّنُه الّش ِإ
ُكْم ّو َل ُد ِبيٌن َع } ّم
ْا قال ُلو ْدخُأ ِم ِفي {ا ْل ِلسْإلمُا. وقوله الّس ْلُم": ا ّفًة} و"الّس ْا َكآَ ُعو ْد َت َو َلى { ِإ

ِم ْل ُتُم الّس َأن ْوَن} ذلك َو َل ْع َل ْلح. وقد ا "الصلح": "الّسلم. في بعضهم قال : الُص
ْا وقال ُقو ْل ُي َو ُكُم { ْي َل َلَم} وهو ِإ َذا السإتسلما. وقال الّس ِإ َو ُهُم { َب َط ُلوَن خَأا ِه الَجا
ْا ُلو ًا} أي: قالوا َقا ًة سَإلَم َء َبرا ُكم" [ " ْن الكلما بعض "الّسلما" في ب] لّن72ِم

ّنما ِلُط ِبسلما" أي: ل سَإلمٌا فلٌن هو: البراءة. تقول: "إ ًا. قال ُيخا الشاعر: ِإحد
المئة]: بعد والربعون الحادي الشاهد وهو الوافر [من

ّبنا سَإلَمَك ٍءْر كّل في َر َبريئا َفْج ّذمومُا ما *ِ  ُثَك*ِ ال ّن َغ َت
ّوبَك، يعني َأ َتَك". وقال َت َء ْذ يقول: "برا ِإ ْا { ُلو ِه َدخَأ ْي َل ْا َع ُلو َقا ًا َف سَإلمٌَا} َقاَل سَإلَم
ًا. كأنه المفسرون: قالوا يزعم فيما وهذا منهم - سإمع اعلم الله - و خأير

ُكم" فسلَم قال: "سإلمٌا موحدون انهم عرف فلما خأيرا، قالوا فقد التوحيد ْي َل َع
الملئكة كلما من كان بعضهم: "ما البتداء. وقال على رفع الوجه عليهم. فهذا

بحجة. ليس ضعيف السلما". وهذا في رفع فهو النسان من كان وما نصب فهو
َفْح وقال َفاْص ُهْم { ْن ُقْل َع ُكم" في معنى: "سإلمٌا على يجوز سَإلمٌَا} فهذا َو ْي َل َع

سَإلمٌا". "أِمري قال كأنه المبتدأ خأبر جعله انه ال البراءة على يكون التسليم. او
الشاعر: [من الخبر. وقال يضمر كما السإم وأضمر منكم، براءة اي: أمري

عشر]: الرابع الشاهد وهو الطويل
َيَة َفيا ْب ِء َظ ْعسا َو ْيَن ال ٍءْل َب َبيَن َجلِج َو ّنقا *ِ  ْنِت ال َأ ِم ُأمُا َأمْا آ ِل  سإا
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َأ ْنِت على: " ْلِت أما َأمْا ِهي َأ َك َأْش ْي:  ِم" أ ِل ِه علّي سإا َب ِم أمّا ِبَش ِل هذا ِبِك. وكل سإا
َ ذلك فيه. ومثل الخبر اضمر قد ِوي {ل َت ُكم َيْس َق ء] ّمْن73[ ِمن َف ْبِل ِمن َأن َق

ْتِح َف ْل َتَل ا َقا ِئَك َو ْوَل َظُم ُأ ْع ِذيَن ّمَن َدَرَجًة َأ ّل ْا ا ُقو َف ُد ِمن َأن ْع ْا}فلما َب ُلو َت َقا قال َو
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ِئَك ْوَل ُأ َظُم { ْع ِذيَن ّمَن َدَرَجًة َأ ّل ْا ا ُقو َف ُد ِمن َأن ْع ْا} كان َب ُلو َت َقا دليٌل*ِ على فيه َو
َ معنى ِوي {ل َت ُكم َيْس َق ّمْن ِمن َف ْبِل ِمن َأن ْتِح} "ومن َق َف ْل الفتح" بعد من أنفق ا

 وهؤلء. هؤلء يستوي ل أي

)1/135(

َ وقال َول ْا { ُعو ِب ّت َواِت َت ُط َطاِن} لن خُأ ْي َلة" خأفيف على اسإم كل الّش ْع ُف جمع اذا "
ُغُرفات" لن بالضم ثانية حركّ ُلمات" و" ُظ اذا واحد بلفظ الحرفين مخرج نحو" 
فقال: بعضهم فتحه عليهم. وقد [كان]*ِ*ِ أيسر صاحبه من أحدهما قرب

ُلمات"، ُظ َات" و"ال ُغرف َكبات" و"ال كما الواو من كان ما بعضهم واسإكن "الُر
ْليات" أسإكن نحو الياء من كان ما يسكن ُك ّول لئل اللما " فاسإكنها واوا الياء تح

ْطوات" لن في َوة" على كان الياء. وما اخأت الواو "خُأ ْل ْعلة" نحو: "سَإ َف "
َوة" حّركّ ْه َهوات" فاذا نحو بالفتح الجمع في ثانية و"َش َلوات" و"َش أوله كان "سَإ

ِكِسرات"، نحو ثانيه كسر مكسورا ِكْسره" و" ْدرة"، " ِدرات". وقد و"سِإ فتح و"سِإ
والكسرتين. وما الضمتين واسإتثقل المضموما ثاني فتح كما هذا ثاني بعضهم

يحّركّ، لم واحد جنس من حرفان فيه التقى أو ياء أو واو ثانيه هذا نحو من كان
ُدومات"، ْوَمة" و" ُد َذة" و"عوذات" وهي: المعاذة، نحو: " ُعو ْيَضة" و"و َب و"

ْيضات" [ َب ْيتات". لن ب]،73و" ْيتَة" و"َم فكان الفا وصار لتغير حّركّ لو هذا و"َم
لن يحركوا . وقالوا: "ِعَضٌة" و"ِعضات" فلم ذلك فاسإتثقلوا السإم بناء يغير
[ما] وأكثر لضعف حركّ انه ولول يضعف فل الفعل لما فيه تتحركّ موضع هذا
ِكِسرات" وما في ُلمات" و"ال ُظ الول. وقد على الثاني يحركّ ان أشبههما "ال

ُكر" فضموا قالوا َأن إلى ذلك دعاهم ْذ فذلك حرف وبينها الكاف لضمة اللف "أ
َنا قال أخألق. وقد َأ َأنا بعضهم: " ُبوكّ" و" ْن لضمة والجيم الباء ُأُجوكّ" فضم ُأ

ُدٌر ُهو ذاكّ. وقال: "هذا من اشد فهذا واحد، لفظ على ليجعلها الهمزة ْنَح من ُم
َبل" يريد َدٌر" فضم الَج ْنَح في والجيم الباء ضم كما الراء، لضمة الدال "ُم

ُبوكَّ" و ْن ُأ ُأُجوكَّ". " "

َهْل ُظُروَن {  ّ َين ُهُم َأن ِإل َي ِت أ
ْ ّلُه َي ٍءْل ِفي ال َل ِما ّمَن ُظ َغَما ْل َكُة ا ِئ ْلَمل ُقِضَي َوا َلْمُر َو ا

َلى ِإ ِه َو ّل ُع ال ُلُموُر ُتْرَج  } ا
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َهْل قال ُظُروَن { ّ َين ُهُم َأن ِإل َي ِت أ
ْ ّلُه َي ٍءْل ِفي ال َل ِما ّمَن ُظ َغَما ْل َكُة} على ا ِئ ْلَمل َوا

َكِة} أي: وتأتيهم بعضهم الملئكة". وقال "وفي ِئ ْلَمل َوا هو الملئكُة. والرفع {
َء قال مكان غير في ذلك قال قد نقرأ. لنه وبه الوجه َوَجآَ ّبَك { َلُك} وقال َر ْلَم َوا

ّ ِإل ُهُم َأن { ِتي ْأ َكُة َت ِئ ْلَمل ْو ا ِتَي َأ ْأ َلُك" في َي ّبَك} و"الَم كما جماعة الموضع هذا َر
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َلَك ْه َأ َلَك الديناُر الناَس تقول: " َه َهُم" و" ِعيُر والدر َب ُء" تريد*ِ: جماعة ال والّشا
ّ والشاء. وقوله البل ِإل ُهُم َأن { َي ِت أ

ْ ّلُه} يعني َي ُه، ال ّلَه74[ َلّن أمر تباركّ ء] ال
ْد كما يُزوُل ل وتعالى َق َنا أْن خَأِشينا تقول: " ِتي ْأ ُنو َت ّية". وانما ب حكمهم. تعني ُأَم

َكاَن ّناُس {  ًة ُأّمًة ال َد َعَث َواِح َب ّلُه َف ّييَن ال ِب ّن ِريَن ال َبّش ِريَن ُم ِذ َأنَزَل َوُمن ُهُم َو َع َم
َتاَب ِك ْل ّق ا ْلَح ُكَم ِبا َيْح ْيَن ِل ّناِس َب ْا ِفيَما ال ُفو َل َت ِه اخْأ َلَف َوَما ِفي َت ِه اخْأ ّ ِفي ِذيَن ِإل ّل ا

ُه ُتو ِد ِمن ُأو ْع ُهُم َما َب ْت َء َناُت َجآَ ّي َب ْل ًا ا ْغي ُهْم َب َن ْي َدى َب َه ّلُه َف ِذيَن ال ّل ْا ا ُنو ْا ِلَما آَم ُفو َل َت اخْأ
ِه ّق ِمَن ِفي ْلَح ِه ا ِن ْذ ِإ ّلُه ِب ِدي َوال ْه ُء َمن َي َلى َيَشآَ ٍءْط ِإ ٍءْم ِصَرا َتِقي } ّمْس
َوَما قال َلَف { َت ِه اخْأ ّ ِفي ِذيَن ِإل ّل ُه ا ُتو ِد ِمن ُأو ْع ُهُم َما َب ْت َء َناُت َجآَ ّي َب ْل ًا ا ْغي ُهْم} َب َن ْي َب

َلَف يقول: "وما َت ّ فيه اخأ ُه الذيَن إل ُتو ًا ُأو ْغي ُهْم َب َن ْي ِد ِمْن َب ُهْم ما بع ْت َء ّيناُت". جا َب ال

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ِتَب ُك ُكُم {  ْي َل َتاُل َع ِق ْل َو ا ُه ٌه َو ُكْم ُكْر َعَسى ّل ْا َأن َو ُهو ْكَر ًا َت ْيئ َو َش ُه ْيٌر َو ُكْم خَأ ّل
َعَسى ْا َأن َو ّبو ًا ُتِح ْيئ َو َش ُه ُكْم َشّر َو ّلُه ّل َلُم َوال ْع ُتْم َي ْن َأ َ َو َلُموَن ل ْع  } َت
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ِتَب قال ُك ُكُم { ْي َل َتاُل َع ِق ْل َو ا ُه ٌه َو ُكْم} وقال ُكْر ْتُه بعضهم ّل َل َكْرها} ُأمه {َحَم
ُكْرها} وهما وقال َغْسل"، مثل لغتان بعضهم: { ُغْسل" و"ال ْعف" "ال و"الُض

ْعف" ال ًا" كان المصدر موضع في كان اذا انه بعضهم قال قد أنه و"الّض ُكْره "
ًا" وتقول: "ل ال تقوما تقول: "ل كما ٍءْه" وهما على ال تقوما َكْره مثل سإواء ُكْر

ْهِب" وقال ْهِب" و"الّر َهب" كما "الّر َبْخل" بعضهم: "الّر ُبْخل" و"ال قالوا: "ال
َبَخل". وانما ٌه قال و"ال ُكْر ُذو { ُكم} أي:  ٍءْه َل َئِل قال "ذو" كما وحذف ُكْر َوسْإ }

َيَة}. َقْر ْل ا

َنَك ُلو َأ َيْس ِر َعِن {  ْه ِما الّش ْلَحَرا ٍءْل ا َتا ِه ِق َتاٌل ُقْل ِفي ِه ِق ِبيٌر ِفي ّد َك ِبيِل َعن َوَص ِه سَإ ّل ال
ْفٌر ُك ِه َو ِد ِب ْلَمْسِج ِما َوا ْلَحَرا ِإخْأَراُج ا ِه َو ِل ْه ْنُه َأ َبُر ِم ْك َد َأ ِه ِعن ّل َنُة ال ْت ِف ْل َبُر َوا ْك ِمَن َأ
ْتِل َق ْل َ ا ُلوَن َول ُكْم َيَزا َن ُلو ِت َقا ّتى ُي ُكْم َح ّدو ُكْم َعن َيُر ِن ْا ِإن ِدي ُعو َطا َت ْد َوَمن اسْإ ِد َت َيْر
ُكْم ْن ِه َعن ِم ِن َيُمْت ِدي َو َف ُه ِفٌر َو ِئَك َكا ْولـا ُأ َطْت َف ِب ُهْم َح ُل ْعَما َيا ِفي َأ ْن ّد ِة ال َوالخِأَر



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

ِئَك ْولـا ُأ ِر َأْصَحاُب َو ّنا َها ُهْم ال ُدوَن ِفي ِل } خَأا
ّد َوَص ِبيِل َعن قال: { ِه}. سَإ ّل ال

ْفٌر ُك َو ِه وقال: { ِد ِب ْلَمْسِج ِما} على َوا ْلَحَرا ّد ا َوص ِد عن " ِما". الَمْسِج الحرا
ِإخْأَراُج ثم َو ِه قال: { ِل ْه ْنُه َأ َبُر} على ِم ْك َوَمن َأ ْد البتداء. وقال: { ِد َت ُكْم َيْر َعن ِمن

ِه ِن َيُمْت ِدي َو َف ْه ِفٌر َو ِئَك َكا ْولـا ُأ َطْت َف ِب ّعف َح ُهْم} فض ُل ْعَما اذا الحجاز أهل لن َأ
ب]74بالجزاء. [ أسإكنها سإاكنة هنا ها وهي ضعفوا سإاكنة الفعل لما اكنت

َوَمْن ّد وقال: { َت ُكْم َيْر ْن ِه َعْن ِم ِن ْوَف} فلم ِدي يضاعف ل من لغة في يضاعف َفَس
يضاعف*ِ كثير. ل من لن
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َنَك ُلو َأ َيْس ِر َعِن {  ْلَخْم ِر ا ْيِس ْلَم ِهَمآَ ُقْل َوا ْثٌم ِفي ِبيٌر ِإ ُع َك ِف َنا ّناِس َوَم ُهَمآَ ِلل ْثُم ِإ َبُر َو ْك َأ

ِهَما ِمن ِع ْف َنَك ّن ُلو َأ َيْس َذا َو ُقوَن َما َو ُقِل ُينِف ْف َع ْل ّيُن َكذلك ا ّلُه ُيب ُكُم ال َياِت َل ُكْم ال ّل َع َل
ّكُروَن َف َت } َت

َنَك ُلو َأ َيْس َو َذا قال: { ُقوَن َما َو} اذا ُقِل ُينِف ْف َع ْل (ما). وان {ماذا} بمنزلة جعلت ا
ُقْل {ماذا} بمنزلة جعلت ُلولى "الذي" قلت: { ُو} وا ْف َع ْل وهذا منصوبة ا

ُقون} فقال: "الذي الذي قال: {ما كأنه مرفوعة ْنِف ْنِفقوَن ُي ُفو". واذا ُي الع
ُقوَن قال: "ما فكأنه نصبت ْنِف ُي ُقوَن" فقال: " ْنِف َو" لن ُي ْف َع تجعل لم {ما} اذا ال
ْفو" منصوب بمنزلة َع ُقون". وان "الذي" فـ"ال ْنِف ُي "الذي" فهو بمنزلة جعلت بـ"
َذآ قال كما البتداء بخبر مرفوع ْنَزَل {ّما ُكْم َأ ّب ْا َر ُلو ِطيُر َقا ِليَن} جعل َأسَإا ّو َل ا

َذآ} بمنزلة َذا "الذي" وقال {ّما ْنَزَل {َما ُكْم َأ ّب ْا َر ُلو ًا} جعل َقا ْير {ماذا} خَأ
المعنى. لنه على الرفع "ما" وحدها بمنزلة جعلها اذا يكون "ما". وقد بمنزلة

ْعَت"؟ له: "ما قيل لو َن بأس. به يكن لم خأيٌر، صنعت أي: الذي فقال: "خأيٌر"، َص
ًا "الذي" كان "ذا" بمنزلة جعلت اذا نصبت ولو لك: "ما قيل لو لنه جيدا ايض

ًا" أي: صنعُت الذي ًا. كان صنعت" فقلت: "خأير الشاعر: [من صوابا. قال خأير
الثلثون]: الشاهد وهو الوافر
ِلْمُت ماذا َدِعي ِه َع ّتِقي َأ ِكْن سَإ ّيِب *ِ ول َغ ّئيني ِبالُم  َنب
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"ذا" بمنزلة يكون ان يجوز ول "ما" وحدها، "ما" و"ذا" بمنزلة ء] جعل75[
كلما. يكن علمت" لم الذي ما قلت: "دعي لو لنك البيت هذا "الذي" في

َذا قوله في التأويل أهل وقال ْنَزَل {َما ُكْم َأ ّب ْْا َر ُلو ِطيُر َقا ِليَن َأسَإا ّو َل } لن ا
ُتم تقولوَن لهم: "ما فقالوا شيئا أنزل ربهم يكوَن َأْن َجَحدوا الكفار أسإاطيُر أن

ّوليَن" أي: "الذي ُتم تقولوَن ال ْن َنَزَل على الوليَن" ليس َأسإاطيُر َأ َأ ّبنا " ر
ِإْن قال - كما أعلم الله و نرى فيما المعنى الولين". وهذا أسإاطيَر َو }

ُهْم ُطو ِل ُكْم}[ ُتَخا ُن َوا ِإخْأ اخأوانكم. ] أي: فهم220َف
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َنَك ُلو َأ َيْس َو ْلَمِحيِض َعِن {  َو ُقْل ا ًذى ُه ْا َأ ُلو ِز َت ْع َء َفا ّنَسآَ ْلَمِحيِض ِفي ال َ ا َول
ُهّن ُبو ْقَر ّتى َت ُهْرَن َح ْط َذا َي ِإ ّهْرَن َف َط ُهّن َت ُتو ْأ ْيُث ِمْن َف ُكُم َح ّلُه َأَمَر ّلَه ِإّن ال ُيِحّب ال
ِبيَن ّوا ّت ُيِحّب ال ِريَن َو ّه َط َت ْلُم } ا

َنَك قال ُلو َأ َيْس َو ِإنما َعِن {  ْيُض. و ْلَمِحيِض} وهو: الَح المصدر في الكلما أكثر ا
َد َأْن هكذا بني ِإذا َعل" نحو به َيرا ْف ْيٌل. ُبّركَّ في قولك: "ما "الَم َك َكاٌل" أي:  َم

ِكيٌل" وهو أي: قيل الخأرى قيلت وقد ٍءْض" من مثل "َم كان اذا الفعل "َمِحي
الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من اقل. قال وهي القرآن في للتي مصدرا
المئة]: بعد والربعون الثاني
َيْت ِن ُهّن ُب ُق ِف َق َمرا ْو ٍءْة َف ّل ِز ُع *ِ ل َم ِطي َت ُد ِبها َيْس ُقرا مقيل ال

ْئُت َلًة". وتقول: "ِج ُلو ْي َق ًا يريد: " ًا". فبنوه َمجيئ ِعل" وهو على َحَسن ْف مصدره. "َم
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َ وقال َول ُهّن { ُبو ْقَر ّتى َت ُهْرَن} لنك َح ْط َهَرْت َي َط ِهَي تقول: " َفـ" ُة"  المرأ
ُهُر". وقال ْط ُلق" [ بعضهم َت ْط َت َقْت" " َل َط ُهَرت". وقالوا: " َط ب] "و75"

ُق" ايضا. ويقال ُل ْط َت َقت" " ُل َط ِفَست" فاذا اصابها اذا للنفساء " ُن النفاس: "
ُق أصابها ْل َط َقْت". ال ِل ُط [قيل]: 

ّ ُكُم { ل ُذ َؤاخِأ ّلُه ُي ِو ال ْغ ّلل ُكْم ِفي ِبا ِن ْيَما ُكم ولكن َأ ُذ َؤاخِأ َبْت ِبَما ُي ُكْم َكَس ُب ُلو ّلُه ُق َوال
ُفوٌر ِليٌم َغ } َح
ّ قال ُكُم {ل ُذ َؤاخِأ ّلُه ُي ِو ال ْغ ّلل ْوُت ِفي ِبا َغ َل ُكْم} نقول: " ِن ْيَما َأنا في َأ َفـ" اليمين" 

ًا" ومن ْغو َل ْغو" " َهو قال: "هو َأل ًا". وقد َيْمحا" قال: " ًا" و"َمْحو ْغو َل ْلغا" " َي
ِغيُت من ذلك سإمعنا َل ِم العرب. وتقول: " َنا باسإ َأ ٍءْن" فـ" ْلغى فل َغى" أي: أ َل به" "
ُه. ُكُر ْذ َأ

ِذيَن ّل ّل ُلوَن {  ْؤ ِهْم ِمن ُي ِئ ّبُص ّنَسآَ ِة َتَر َع َب ٍءْر َأْر ُه ِإْن َأْش ُءو َف ِإّن َفآَ ّلَه َف ُفوٌر ال } ّرِحيٌم َغ
ِذيَن قال ّل ّل ُلوَن { ْؤ ِهْم} تقول: "آلى*ِ ِمن ِمن ُي ِئ ًء" ّنَسآَ ْيل ْؤلي" "إ ُي ِه" " ِت َأ امر

َهَر ًا" كما و"ظا ِظهار ْنها" " ّبُص ِم َتَر ِقتالً". { َتَل" " ِة تقول: "قا َع َب ٍءْر} َأْر ُه َأْش

ِذيَن ّل ّل ُلوَن} جعل { ْؤ ِإْن أجل لهم ذلك ُي َف ُءوا} يعني: "فان { ُعوا" لنك َفآَ َرِج
ْئُت ِف ّق". إلى تقول: " الَح
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َقاُت ّل َط ْلُم َوا ّبْصَن {  َتَر ِهّن َي ُفِس ْن َأ َثَة ِب َ ٍءْء َثل َ ُقُرو ُهّن َيِحّل َول ُتْمَن َأن َل ْك َق َما َي َل ّلُه خَأ ال

ِهّن ِفي ْؤِمّن ُكّن ِإن َأْرَحاِم ِه ُي ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِر َوا ُهّن الخِأ ُت َل ُعو ُب ّق َو ِهّن َأَح ّد ِلَك ِفي ِبَر ِإْن َذ
ْا ُدو ًا َأَرا ُهّن ِإْصلَح َل ْثُل َو ِذي ِم ّل ِهّن ا ْي َل ْعُروِف َع ْلَم ِللّرَجاِل ِبا ِهّن َو ْي َل ّلُه َدَرَجٌة َع َوال
ِزيٌز ِكيٌم َع  } َح
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َثَة قال َ َثل ٍءْء} ممدودة { ُء" خأفيفة وواحدها مهموزة ُقُرو َقْر مثل: مهموزة "ال
ْد َق َقْرع" وتقول: " َأِت "ال ْقَر ًء" بالهمز، َأ ْقرا ِإ ُة" " َأ حيض. صاحبة صارت إذا الَمر

َأْت وتقول: "ما ْيَضًة َقَر َأْت َقْط" مثل: "ما َح ْد َقَر َق ًا". و: " َأْت ُقرآن ْيَضًة َقَر ْو َح َأ

ْيِن" بالهمز، َت ْيض َأْت و"ما َح ِنينا َقَر ُء": قّط" مثلها. أي: ما َج َقْر َلْت. و"ال َحَم
ُع َطا ْق ْن ْيض. وقال ا ْيَن بعضهم: "ما الَح ْين َب َت ْيَض وهو الوافر الشاعر: [من قال الَح
المئة]: بعد والربعون الثالث الشاهد

َعْي76[ ِذرا ٍءْة ء]  ْكَر ْدماء َب ٍءْر َأ ْك ِهجاِن َب ْوِن *ِ  ّل ْقرأ َلْم ال َجنينا َت
المئة]: بعد والربعون الرابع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من قول وأما

ُتوِضَح َة َف ْعُف َلْم فالِمقرا ِلما َرسْإُمها َي ْتها *ِ  ٍءْب ِمْن َنَسَج ُنو َأِل َج َوَشْم
بمهموز. وليس "الِمقْراة": الَمِسيل فان

َذا ِإ َو ُتُم {  ْق ّل َء َط ّنَسآَ ْغَن ال َل َب ُهّن َف َل َ َأَج ُهّن َفل ُلو ْعُض ِكْحَن َأن َت ُهّن َين َواَج َذا َأْز ِإ
ْا ْو ُهْم َتَراَض َن ْي ْعُروِف َب ْلَم َعُظ ذلك ِبا ِه ُيو ُكْم َكاَن َمن ِب ْؤِمُن ِمن ِه ُي ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِر َوا الخِأ
ُكْم ِل َكى ذا ُكْم َأْز َهُر َل ْط َأ ّلُه َو َلُم َوال ْع ُتْم َي ْن َأ َ َو َلُموَن ل ْع } َت

َ قال َفل ُهّن} ينهى { ُلو ْعُض ُعوهن أن أزواجهن َت َن  الزواج. من َيْم
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َعُظ {ذلك وقال ِه} و ُيو ُكْم ِب ِل َكى77[ {ذا َأْز ُكْم ء]  َهُر} لنه َل ْط َأ رجال، خأاطب َو
ُكّن آخأر موضع في وقال ِل ّنني الذي "ذ ُت "ذلك تركّ ولو نساء، خأاطب فيه" لنه ُلْم
ْأِت {َمن جائزا. وقال كان خأاطب الذين أسإماء فيها يلحق " ولم ُكّن َي ِمن

ٍءْة َفاِحَش ٍءْة ِب َن ّي َب َعْف ّم َها ُيَضا َذاُب َل َع ْل ْيِن ا َف ْع َكاَن ِض ِلَك َو َلى َذ ِه َع ّل ًا} ولم ال َيِسير
ُكّن} وقال يقل ِل َذ ْا { ْبِشُرو َت َفاسْإ ُكُم { ِع ْي َب ِذي ِب ّل ُتْم ا ْع َي ِه َبا ِلَك ِب َذ َو َو ْوُز ُه َف ْل ا

ِظيُم}. وقال َع ْل ِلَك المجادلة في ا َذ ْيٌر { ُكْم خَأ َهُر} وليس ّل ْط َأ قوله من بأبعد َو
ّتى َذا {َح ُتْم ِإ ْلِك ِفي ُكن ُف ْل ْيَن ا ِهم} فخاطب َوَجَر ّدث ثم ِب الغائب لن غائب عن ح

َهْل المكان. وقال ذا في الشاهد هو ُكْم { ُئ ّب َن َبًة}. ذلك ّمن ِبَشّر ُأ ُثو َم
َداُت ِل َوا ْل َوا ْعَن {  ُهّن ُيْرِض َد َ ْول ْيِن َأ َل ْو ْيِن َح َل َد ِلَمْن َكاِم ِتّم َأن َأَرا َعَة ُي َلى الّرَضا َوع

ِد ُلو ْو ْلَم ُهّن َلُه ا ُق ُهّن ِرْز ُت َو ِكْس ْعُروِف َو ْلَم َ ِبا ّلُف ل َك ْفٌس ُت ّ َن َها ِإل َع َ ُوسْإ ُتَضآَّر ل
ٌة َد ِل َها َوا ِد َل َو َ ِب ٌد َول ُلو ْو ِه ّلُه َم ِد َل َو َلى ِب َع ِرِث َو َوا ْل ْثُل ا ِإْن ذلك ِم َدا َف ً َأَرا َعن ِفَصال
ٍءْض ُهَما َتَرا ْن ٍءْر ّم ُو َتَشا َ َو َناَح َفل ِهَما ُج ْي َل ِإْن َع ّتْم َو ْا َأن َأَرد ُعو َتْرِض ُكْم َتْس َد َ ْول َ َأ َفل
َناَح ُكْم ُج ْي َل َذا َع ُتم ِإ ّلْم ُتم ّمآَ سَإ ْي َت ْعُروِف آ ْلَم ْا ِبا ُقو ّت ّلَه َوا ْا ال َلُمو ْع ّلَه َأّن َوا ِبَما ال

ُلوَن ْعَم } َبِصيٌر َت
ْيِن قال َل ْو ْيِن {َح َل َد ِلَمْن َكاِم ِتّم َأن َأَرا َعَة} لنه ُي َنَك يقول: "بيني الّرَضا ْي َب َو

ّلؤمُا ٌع" وتقول: "ال َعٌة" و"َرضا َعُة" وهي َرضا مفتوحة. شيء كل في والّرضا
 "الّرضاعة". يقول الرتضاع في كانت اذا يكسرها تميم بني وبعض
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َ وقال ّلُف {ل َك ْفٌس ُت ّ َن َها ِإل َع َ ُوسْإ ٌة} رفع ُتَضآَّر ل َد ِل يقول: "هكذا الخبر على َوا
ٌة تضاّر ل أنه الحكم في َبغي" فلما والد ْن َي َبغي" وصار حذف بولدها" يقول: " ْن َي "

ُتضاّر" في ِذيَن على صار موضعه " ّل َوا ْوَن لفظه. ومثله: { ّف َو َت ُكْم ُي َذُروَن ِمن َي َو
ًا}[ َواج ِذيَن ] فخبر234َأْز ّل َوا ّبْصَن}[ { َتَر َي ْوَن}{ ّف َو َت َد234ُي ْع َب ِهم" ولم ]  ِت ْو َم

َد يذكر ْع َب ِهْم" كما " ِت ْو َبغي الكلما بعض يحذف َم ْن َي ُهّن يقول: " َلما َأْن َل َف ّبْصَن"  َتَر َي
ْنبغي" وقع حذف َي ّبْصَن" موقعه*ِ. قال " َتَر َي الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من "

المئة]: بعد والربعون الخامس
ِم على َك ِتّي الَح ْأ ًا الَم ْوم َتُه قضى إذا َي ّي َقِض ُد َيُجوَر ل أْن *ِ  ْقِص َي َو

َع76[ َف َفَر ُد" على ب]  ْقِص َي َو َبغي". ومن " ْن َي َو َ جعل قوله: " ُتَضآَّر} على {ل
َ قال النهي ضعف من فاما يضعف لم من لغة في وهذا النصب ُتَضآَّر} على {ل

"ل قلت اذا سإاكنة الفعل لما لن النهي أراد تضاَرْر} اذا {ل يقول فانه
َعْل"*ِ*ِ وأنت الكتاب في ليس لن مضعفة غير هنا "تضاَر" ها ان َتنهي. ال ُتفا

واحدة. راء ال
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

َ َول َناَح {  ُكْم ُج ْي َل ُتْم ِفيَما َع ِه َعّرْض ِة ِمْن ِب َب ْط ِء خِأ ّنَسآَ ْو ال ُتْم َأ َنن ْك ُكْم ِفي َأ ُفِس ْن ِلَم َأ َع
ّلُه ُكْم ال ّن ُهّن َأ َن ُكُرو ْذ َت ّ ولكن سَإ ُهّن ل ُدو َواِع ًا ُت ّ سِإّر ْا َأن ِإل ُلو ُقو ً َت ْول ًا َق ْعُروف َ ّم َول

ْا ِزُمو ْع َة َت َد ْق َكاِح ُع ّن ّتى ال َغ َح ُل ْب َتاُب َي ِك ْل َلُه ا ْا َأَج َلُمو ْع ّلَه َأّن َوا َلُم ال ْع ِفي َما َي
ُكْم ُفِس ْن ُه َأ َذُرو ْا َفاْح َلُمو ْع ّلَه َأّن َوا ُفوٌر ال ِليٌم َغ } َح

َ قال َول َناَح { ُكْم ُج ْي َل ُتْم ِفيَما َع ِه َعّرْض ِة ِمْن ِب َب ْط ِذكر، خِأ ِة" ال َب ْط ِء} فـ"الِخ ّنَسآَ و ال
ّهد. َتَش َبَة": ال ْط  "الُخ
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ّ {ولكن وقال ُهّن ل ُدو َواِع ًا} لنه ُت َ قال لما سِإّر َناَح {ل ُكْم} كأنه ُج ْي َل قال: َع
ّ {ولكن "تذكرون ُهّن ل ُدو َواِع ًا ُت ّ سِإّر ْا} اسإتثناء َأن ِإل ُلو ُقو "ولكْن". على خأارج َت

ِإن َو ُهّن {  ُتُمو ْق ّل ْبِل ِمن َط ُهّن َأن َق ْد َتَمّسو َق ُتْم َو ُهّن َفَرْض ِريَضًة َل ِنْصُف َف َما َف
ُتْم ّ َفَرْض ُفوَن َأن ِإل ْع ْو َي ْا َأ َو ُف ْع ِذي َي ّل ِه ا ِد َي ُة ِب َد ْق َكاِح ُع ّن َأن ال ْا َو ُفو ْع ْقَرُب َت َوى َأ ْق ّت ِلل

َ ْا َول ُو َفْضَل َتنَس ْل ُكْم ا َن ْي ّلَه ِإّن َب ُلوَن ِبَما ال ْعَم } َبِصيٌر َت
ِنْصُف قال َف ُتْم} أي: فعليكم َما { ّ فرضتم ما نصُف َفَرْض ِإل ُفوَن} وإْن َأْن { ْع َي

ْبَت شئَت ُتْم} على ما {نصَف َنَص المر. َفرْض
َأن وقال َو ْا { ُفو ْع ْقَرُب َت َوى َأ ْق ّت َ ِلل ْا َول ُو َفْضَل َتنَس ْل ُكْم} وقال ا َن ْي {ول بعضهم َب

ْوا}، َول بعضهم َصواٌب. وقال وكّل َتناسَإ ِوا { ْنَس َفْضَل} فكسر َت لجتماع الواو ال
ْا قال كما الساكنين َتُرو َلَة}. {اْش َ الّضل

َفإْن ُتْم {  ْف ً خِأ ِرَجال ْو َف ًا َأ َبان ْك َذآ ُر ِإ ُتْم َف ْا َأِمن ُكُرو ْذ ّلَه َفا ُكم َكَما ال ّلَم ْا َلْم ّما َع ُنو ُكو َت
َلُموَن ْع } َت

َفإْن قال ُتْم { ْف ً خِأ ِرَجال ْو َف ّلوا َأ ًا} يقول: "َص َبان ْك ً ُر ْو ِرجال ّلوا َأ ْكبانا". َص ُر
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ِذيَن ّل َوا ْوَن {  ّف َو َت ُكْم ُي َذُروَن ِمن َي ًا َو َواج ّيًة َأْز ِهْم َوِص َواِج ًا َلْز َتاع َلى ّم ْوِل ِإ ْلَح ْيَر ا َغ
ٍءْج ِإْن ِإخْأَرا َ خَأَرْجَن َف َناَح َفل ُكْم ُج ْي َل ْلَن َما ِفي َع َع ِهّن ِفي َف ُفِس ْن ٍءْف ِمن َأ ْعُرو ّلُه ّم َوال
ِزيٌز ِكيٌم َع  } َح
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ّيًة قال َوِص ِهْم} كأنه { َواِج ِهْم َلْز ّيٌة [قال]: "لْزواِج ًا َوِص َتاع َلى {ّم ْوِل} ِإ ْلَح ا
َنَصَب ًا} لنه و ّيًة} فكأنه قال حين {َمتاع َوِص ِهْم}{ قال: قد {لْزواِج

ًا} فعلى ُهّن" {َمتاع ُعو ّت َفَم ًا قوله انتصب هذا " َتاع َلى {ّم ْوِل ِإ ْلَح ْيَر ا ٍءْج َغ } ِإخْأَرا
ًا "ل يقول ًا" أي: "متاع ًا" أي: ل ل إخْأراج ُهن إخْأراج ِرُجو ًا. وزعموا ُتْخ أنها إخْأراج

ِتَب مسعود ابن حرف في ُك ُكم { َلي ّيٌة َع لْزواِجكم}. َوِص
َقاِت ّل َط ْلُم ِل َو ٌع {  َتا ْعُروِف َم ْلَم ًا ِبا ّق َلى َح ّتِقيَن َع ْلُم } ا

َقاِت قال ّل َط ْلُم ِل َو ٌع { َتا ْعُروِف َم ْلَم ّق ِبا ُأِح ًا} أي:  ّق ِلَك َح ًا. ذ ّق َح
ّيٌة بعضهم وقال َوِص ِهْم}( { َواِج [ورفع] أي: المر على ب] فنصب77)[240َلْز

ُكْم ْي َل ْوُصوا بذلك وصيٌة َع َأ ُهّن " [و] " ّيًة". َل َوِص
ِذي َذا { ّمن ّل ِرُض ا ْق ّلَه ُي ًا ال ًا َقْرض َفُه َحَسن ُيَضاِع ًا َلُه َف َعاف ًة َأْض ِثيَر ّلُه َك ِبُض َوال ْق َي

ْبُسُط َي ِه َو ْي َل ِإ ُعوَن َو } ُتْرَج
ِذي َذا {ّمن قال ّل ِرُض ا ْق ّلَه ُي ًا ال ًا َقْرض َفُه َحَسن ُيَضاِع بعضهم َلُه} وقال َف

ُفه ّع ُيَض َف ًا نصبا َلُه}. وتقرأ { تعطف أن يكون ل لنه السإم بالول نويت اذا أيض
َفَه} "أْن" حتى قوله في فأضمر السإم، على الفعل ُيضاِع ّكون {ف اسإما ت

ِريه ُتْج ّول على ف َل ْنوون ل لنهم تميم بني لغة السإم. والرفع به نوى إذا ا بالول َي
ِرُض قوله فعل. وليس على فعل فيعطفون السإم ْق ُي ّلَه} لحاجة { ولكن بالله ال

ْندي العرب: "لَك كقول هذا َقْرُض قرُض ِع ٍءْق" و" ْد ٍءْء" لمر ِص فيه تأتي سَإو
ُته والربعون السادس الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من مساءته. قال أو مسّر

المئة]: بعد
َطّن ل ِل ٍءْت َتْخ ٍءْة خَأبيثا َب ّي َط ْع ِب َل ْنها ثيابك *ِ واخْأ ُعْريانا وانُج ِم

ٍءْء ُكّل ِرى ًا قرَضُه ُيْجزى سإوَف ام ْو َحَسن ًا *ِ أ ّيئ ْو سَإ ِدينا َأ دانا ما مثَل َم
َقْرض": ما  سإيء. من او صالح من سإلف فـ"ال
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َلْم َأ َلى َتَر {  ِل ِإ ْلَم ِني ِمن ا ِئيَل َب ِد ِمن ِإسْإَرا ْع ْذ ُموسَإى َب ْا ِإ ُلو ِبّي َقا َن ُهُم ِل َعْث ّل ْب َنا ا َل
ًا ِلك ِتْل َم َقا ِبيِل ِفي ّن ِه سَإ ّل ُتْم َهْل َقاَل ال ْي ِتَب ِإن َعَس ُكُم ُك ْي َل َتاُل َع ِق ْل ّ ا ْا َأل ُلو ِت َقا ُت
ْا ُلو َنآَ َوَما َقا ّ َل ِتَل َأل َقا ِبيِل ِفي ُن ِه سَإ ّل ْد ال َق َنا َو ِرْج َنا ِمن ُأخْأ ِر َيا َنا ِد ِئ َنآَ ْب َأ َلّما َو ِتَب َف ُك

ِهُم ْي َل َتاُل َع ِق ْل ْا ا ْو ّل َو ّ َت ً ِإل ِليل ُهْم َق ْن ّلُه ّم ِليٌم َوال ِلِميَن َع ّظا } ِبال
َوَما قال َنآَ { ّ َل ِتَل َأل َقا ِبيِل ِفي ُن ِه سَإ ّل بعد زيدت كما زائدة هنا } فـ{أْن} ها ال

ْو" فهي َل َلما" و" َنا كثيرا. ومعناه المعنى هذا في تزاد "فلما" و" َومال ِتُل" ل " ُنَقا
َأْن" وهي فأعمَل ٍءْد" فأعمل مْن َأتاني قال: "ما كما زائدة " زائدة "ِمْن" وهي أَح

المئة]: بعد والربعون السابع الشاهد وهو البسيط الفرزدق: [من قال
ْو78[ َل ُكن َلْم ء]  َطفاٌن َت ُنوب ل َغ ِبها َذوو لَمْت *ِ إلّي َلها ُذ ُعَمَرا َأْحسا

ْو َل ُكْن َلْم المعنى:  َطفاٌن َت ُنوب. و"ل" زائدة َلها َغ وأعملها. ُذ
َقاَل َو ُهْم {  ُهْم َل ّي ِب َيَة ِإّن ِن ِه آ ِك ْل ُكُم َأن ُم َي ِت أ

ْ ُبوُت َي ّتا ِه ال َنٌة ِفي ِكي ُكْم ّمن سَإ ّب ّيٌة ّر ِق َب َو
ُلُه َهاُروَن َوآُل ُموسَإى آُل َتَركَّ ّمّما َكُة َتْحِم ِئ ْلَمل ِلَك ِفي ِإّن ا َيًة َذ ُكْم ل ُتم ِإن ّل ْن ُك

ِنيَن ْؤِم } ّم
ِه قال ِفي َنٌة { ِكي َأما ّمن سَإ َوقاُر. و َنُة" هي: ال ِكي ُكْم}. و"الّس ّب ُد ّر فهو: الحدي
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ّكيُن، ّكيُن" مثلها بعضهم: "هي الكاف. وقال مشدد "الّس إل التشديد في الّس
ّنها يقولون: "سِإّخين" ُقشير وبنو بالمعروف ليس فأنث. والتأنيث مؤنثة َأ

َتْت للسكين. وقال َوآ ٍءْة ُكّل { َد ُهّن َواِح ْن ًا}. ّم ّكين  سِإ
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ُهْم َهَزُمو َف ْذِن {  ِإ ِه ِب ّل َتَل ال َق ُد َو ُو ُلوَت َدا ُه َجا َتا ّلُه َوآ ْلَك ال ْلُم ْكَمَة ا ْلِح ّلَمُه َوا َع ِمّما َو
ُء َ َيَشآَ ْول َل ُع َو ْف ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ٍءْض َب ْع َب َدِت ِب َفَس َلْرُض َل ّلَه ولكّن ا ٍءْل ُذو ال َفْض
َلى َلِميَن َع َعا ْل } ا
َ قال ْول َل َو ُع { ْف ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ٍءْض} فنصبت َب ْع َب ّناَس} على ِب ايقاعك {ال

ُهْم} للتفسير. منهم أبدلت ثم بهم الفعل ْعَض َب }
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ْلَك ِت َنا الّرسُإُل {  ْل ُهْم َفّض ْعَض َلى َب ٍءْض َع ْع ُهْم َب ْن ّلَم ّمن ّم ّلُه َك َع ال َف ُهْم َوَر ْعَض ٍءْت َب َدَرَجا
َنا ْي َت ْبَن ِعيَسى َوآ َيَم ا َناِت َمْر ّي َب ْل ُه ا َنا ْد ّي َأ ُدِس ِبُروِح َو ُق ْل ْو ا َل َء َو ّلُه َشآَ َتَل َما ال َت ْق ا
ِذيَن ّل ِهم ِمن ا ِد ْع ِد ّمن َب ْع ُهُم َما َب ْت َء َناُت َجآَ ّي َب ْل ْا ولكِن ا ُفو َل َت ُهْم اخْأ ْن آَمَن ّمْن َفِم

ُهْم ْن َفَر ّمن َوِم ْو َك َل َء َو ّلُه َشآَ ْا َما ال ُلو َت َت ْق ّلَه ولكّن ا َعُل ال ْف ُد َما َي ِري } ُي
ُهْم قال ْن ّلَم ّمن {ّم ّلُه} اي َك ٌع. الموضع ذا الجللة]*ِ في [فلفظ الله كلمه ال رف

َع وقال َف َوَر ُهْم { ْعَض ٍءْت} أي َب درجات. بعضهم الله رفع َدَرَجا
ّلُه َ { ال ّ اله ل َو ِإل ْلَحّي ُه ّيومُا ا َق ْل َ ا ُه ل ُذ ْأخُأ َنٌة َت َ سِإ ْومٌا َول َواِت ِفي َما ّلُه َن َوَما الّسَما

َلْرِض ِفي ِذي َذا َمن ا ّل ُع ا َف ُه َيْش َد ْن ّ ِع ِه ِإل ِن ْذ ِإ َلُم ِب ْع ْيَن َما َي ِهْم َب ِدي ْي ُهْم َوَما َأ َف ْل َ خَأ َول
ُطوَن ٍءْء ُيِحي ِه ّمْن ِبَشْي ْلِم ّ ِع َء ِبَما ِإل َع َشآَ ّيُه َوسِإ َواِت ُكْرسِإ َلْرَض الّسَما َ َوا َول

ُه ُد ُؤو ُهَما َي ُظ ْف َو ِح ُه ِلّي َو َع ْل ِظيُم ا َع ْل } ا
َ قال ُه {ل ُذ ْأخُأ َنٌة َت َ سِإ ْومٌا} تقول َول ًا"*ِ*ِ َن َوسَإن ّنة" و" "وسِإُن" يوسَإُن" "سِإ

َ وقال َول ُه { ُد ُؤو ُهَما} لنه َي ُظ ْف ًا" وتفسيره: ل من ِح ْود َأ ُه" " ُد ُؤو َي ُده" " ُلُه. "آ ِق ْث  ُي
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َ َه { ل ْكَرا ّديِن ِفي ِإ ّيَن َقد ال َب ُد ّت َغّي ِمَن الّرْش ْل ُفْر َفَمْن ا ْك ُغوِت َي ّطا ْؤِمن ِبال ْي َو
ِه ّل ِد ِبال َق َتْمَسَك َف ِة اسْإ َو ُعْر ْل َقى ِبا ْث ُو ْل َ ا ِفَصامَا ل َها ان ّلُه َل ٌع َوال ِليٌم سَإِمي } َع
َقد قال ّيَن { َب ُد ّت َغّي} وان ِمَن الّرْش ْل ُد شئت ا َغّي} مضمومة من {الّرَش ال

ومفتوحة.
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني

ّلُه ِلّي { ال ِذيَن َو ّل ْا ا ُنو ُهْم آَم ِرُج ُلَماِت ّمَن ُيْخ ّظ َلى ال ِر ِإ ّنو ِذيَن ال ّل ْا َوا َفُرو ُهُم َك ُؤ َيآَ ِل ْو َأ

ُغوُت ّطا ُهْم ال َن ِرُجو ِر ّمَن ُيْخ ّنو َلى ال ُلَماِت ِإ ّظ ِئَك ال ْوَل ِر َأْصَحاُب ُأ ّنا َها ُهْم ال ِفي
ُدوَن ِل } خَأا

ِذيَن ّل َوا ْا [قال] { َفُرو ُهُم َك ُؤ َيآَ ِل ْو ُغوُت} جماعة َأ ّطا اللفظ في وهو المعنى في ال
َطواغيُت". وأما فقالوا جمع وقد واحد قوله: "ال

ُهْم ِرُج ُيْخ ُلَماِت ّمَن { ّظ َلى ال ِر}[ ِإ ّنو ُكم78ال َيْح ّنهم ب] فيقول: " كذاكّ" كما بأ
ْد َق ِني فيه تكن المر" ولم ذا من الله َأخْأَرُجك تقول: " َأخْأَرَج ُفلُن قط. وتقول: "

ِة" ولم من َب ْت ِك َلْم فيها تكن ال ْلني قط. أي:  َع فيها. ول أهلها من يج
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َلْم َأ َلى َتَر {  ِذي ِإ ّل ِهيَم َحآَّج ا ْبَرا ِه ِفي ِإ ّب ُه َأْن َر َتا ّلُه آ ْلَك ال ْلُم ْذ ا ِهيُم َقاَل ِإ ْبَرا ّبَي ِإ َر
ِذي ّل ِيي ا ُيِميُت ُيْح َنا َقاَل َو ِيي َأ ُأِميُت ُأْح ِهيُم َقاَل َو ْبَرا ِإّن ِإ ّلَه َف ِتي ال ْأ ِبالّشْمِس َي

ِرِق ِمَن ْلَمْش ْأِت ا َها َف ِرِب ِمَن ِب ْغ ْلَم ِهَت ا ُب ِذي َف ّل َفَر ا ّلُه َك َ َوال ِدي ل ْه ْومَا َي َق ْل ا
ِلِميَن ّظا } ال

َهَت قال َب َف ِذي { ّل َتُه ا َه َب َفَر} أي:  ِهَت} أجود ابراهيُم َك ُب  وأكثر. و{
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ْو َأ ِذي {  ّل َلى َمّر َكا ٍءْة َع َي ِهَي َقْر َيٌة َو ِو َلى خَأا َها َع ّنى َقاَل ُعُروِش ِيي َأ ِه ُيْح ِذ ّلُه َها ال
َد ْع َها َب ِت ْو َتُه َم َأَما ّلُه َف َئَة ال ٍءْما ِم َثُه ُثّم َعا َع ْثَت َكْم َقاَل َب ِب ْثُت َقاَل َل ِب ًا َل ْوم ْو َي ْعَض َأ َب
ٍءْما ْو ْثَت َبل َقاَل َي ِب َئَة ّل ٍءْما ِم ُظْر َعا ْن َلى َفا َعاِمَك ِإ ِبَك َط ّنْه َلْم َوَشَرا َتَس ُظْر َي ْن َلى َوا ِإ

ِركَّ َلَك ِحَما َع َنْج ِل َيًة َو ّناِس آ ُظْر ِلل ْن َلى َوا ِما ِإ َظا ِع ْيَف ال َها َك ْنِشُز َها ُثّم ُن ْكُسو ًا َن َلْحم
َلّما ّيَن َف َب َلُم َقاَل َلُه َت ْع ّلَه َأّن َأ َلى ال ٍءْء ُكّل َع ِديٌر َشْي } َق
ْو قال َأ ِذي { ّل َلى َمّر َكا ٍءْة} الكاف َع َي َلْم اعلم الله - و والمعنى زائدة َقْر َأ َتَر - {
َلى ِذي ِإ ّل ِهيَم َحآَّج ا ْبَرا ِه}[ ِفي ِإ ّب ْو258ِر َأ ِذي ] { ّل َلى َمّر َكا ٍءْة} والكاف َع َي َقْر

ْيَس الله كتاب زائدة. وفي َل ِه { ِل ْث ْيَس َكِم َل ٌء} يقول: " ُهو" لّن َشْي ليس الله َك
ْثل. له ِم

َلْم وقال ّنْه} فتثبت { َتَس {إخْأَشْه}. مثل حذفتها وصلت واذا للسكوت الهاء َي
َلْم فقال الوصل في بعضهم وأثبتها ّنْه { َتَس ُظْر} فجعل َي ْن الصل من الهاء َوا
َنُة" منهم السنون عليه تمرر المعنى: لم في وذلك من يجعلها من "فـ" الّس
ّيٌة" ومنهم الواو َن َهٌة" يجعل الهاء من يجعلها من فيقول: "سُإ ْي َن الذي فيقول: "سُإ
ُتوا": إذا كما الواو من أبدلها كأنه هاء منها ذهب َن َأسْإ السنون. أصابتهم قالوا: "
ُته الهاء من التاء أبدل ْع ِب َلْم ويقولون: " َهًة". ويكون: { َن ًة" و"ُمسا ّنْه} ُمسانا َتَس َي

ُيْحَمُل الهاء هذه تكون أن الوقف على بالهاء وصلوا الذين قول للسكوت. و
 الوصل. في نقرأ وبالهاء الخفي
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ُظْر وقال ْن َوا َلى { ِركَّ ِإ َلَك ِحَما َع َنْج ِل َيًة79[ َو ّناِس ء] آ ُظْر ِلل ْن َلى َوا ِما ِإ َظا ِع ْيَف ال َك
َها} من ْنِشُز َنَشْرُت" التي ُن ّد هي " ْيُت" وقال "ض َو َط ْنِشُزها} لنه بعضهم " ُن }

ًا تجتمع قد ْلُت" كثير َع ْف َأ ْلُت" و" َع َف ْدُت" واحد معنى في " َد تقول: "َص
ْدُت" وقد َد َأْص ُثّم قال و" َذا { َء ِإ ُه} وقال َشآَ ْنِشُرها} أي: بعضهم َأنَشَر ُن }

َنَشَز ُتُه". َنْرفعها. تقول: " ْنَشْز َأ هذا" و"
َلُم وقال ْع َأ ّلَه َأّن { َلى ال ٍءْء ُكّل َع ِديٌر} إذا َشْي َنى َق {قال بعضهم نفسه. وقال َع

َلْم} جزما ْع َلْم كما المر على ا ْع ّنه يقول: "ا ْد َأ ذاكّ يقول وكذا" كأنه كذا كان َق
والرفع القراءة في أقل أنه إل المعنى في أجود والجزما نفسه ينبه وانما لغيره
نقرأ. وبه العامة قراءة

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ْذ ِإ َو ِهيُم َقاَل {  ْبَرا ِني َرّب ِإ ِر ْيَف َأ ِيي َك َتى ُتْح ْو ْلَم َلْم َقاَل ا َو ْؤِمن َأ َلى َقاَل ُت ِكن َب َل َو

ِئّن ْطَم َي ِبي ّل ْل ْذ َقاَل َق َعًة َفُخ َب ِر ّمَن َأْر ْي ّط ُهّن ال ْيَك َفُصْر َل َعْل ُثّم ِإ َلى اْج ٍءْل ُكّل َع َب َج
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ُهّن ْن ًءا ّم ُهّن ُثّم ُجْز ُع ْد َنَك ا ِتي ْأ ًا َي ْعي َلْم سَإ ْع ّلَه َأّن َوا ِزيٌز ال ِكيٌم َع } َح
ِني {َرّب قوله اما ِر ْيَف َأ ِيي َك َتى} فلم ُتْح ْو ْلَم ِرد. به ولم منه شكا ذلك يكن ا ُي

العين. رؤية به أراد وانما القلب رؤية
َلْم له وجل عز الله وقوله َو َأ َلْسَت { َأ ْؤِمن} يقول: " ْد ُت ْي: أنت َق َأ صدقت" 

والثلثون]: الثالث الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من كذاكّ. قال
ُتْم َلْس ِكَب َمْن خأيَر َأ َطايا َر ْندى الم َأ َو ُطوَن العالِميَن *ِ  راِح ُب
ِئّن وقوله ْطَم َي ّل ِبي} أي: قلبي { ْل قلبي. اطمأن نظرت فاذا النظر الى ينازعني َق
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ْذ قال َفُخ َعًة { َب ِر ّمَن َأْر ْي ّط ُهّن ال ُهّن َفُصْر ْع ّط َق ْيَك} أي:  َل منها: "صاَر" وتقول ِإ
َيُصوُر". وقال ُهّن} فجعلها بعضهم " َفُصْر َيِصيُر" [ من { ب] وقال79"صاَر" "

ْيَك} لنه َل ِإ ْذ { ُهّن". إليَك أربعًة يريد: "خُأ َفصر
َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُلو ِط ْب ُكم ُت ِت َقا َد ْلَمّن َص َذى ِبا َل ِذي َوا ّل ُق َكا ِف ْن َلُه ُي َء َما َئآَ ِر
ّناِس َ ال ْؤِمُن َول ِه ُي ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِر َوا ُلُه الخِأ َث َثِل َفَم ٍءْن َكَم َوا ْف ِه َص ْي َل َبُه ُتَراٌب َع َأَصا َف

ِبٌل َكُه َوا َتَر ًا َف ْلد ّ َص ِدُروَن ل ْق َلى َي ٍءْء َع ْا ّمّما َشْي ُبو ّلُه َكَس َ َوال ِدي ل ْه ْومَا َي َق ْل ا
ِريَن ِف َكا ْل } ا

َثِل قال َكَم ٍءْن} والواحدة { َوا ْف ْفوانٌة". ومنهم َص ْفوان" واحدا يجعل من "َص "الّص
َة جميعا جعله فيجعله: الحجر. ومن َتْمر". جعله: الِحجاَر ِة" و"ال َتْمَر مثل: "ال

َنُة" وهو قالوا وقد ّذا َك ّذاِن": ال َك الطين. من الحجر شبه "ال
َثُل َوَم ِذيَن {  ّل ُقوَن ا ْنِف ُهُم ُي َل َوا َء َأْم َغآَ ِت ْب ِه َمْرَضاِت ا ّل ًا ال ِبيت ْث َت ِهْم ّمْن َو ُفِس ْن َثِل َأ َكَم

ٍءْة ّن ٍءْة َج َو ْب َها ِبَر َب ِبٌل َأَصا َتْت َوا َها َفآَ َل ُك ْيِن ُأ َف ْع ِإن ِض َها ّلْم َف ْب ِبٌل ُيِص َطّل َوا ّلُه َف ِبَما َوال
ُلوَن ْعَم } َبِصيٌر َت

َثِل قال َكَم ٍءْة { ّن ٍءْة} وقال َج َو ْب ِرباوة} بعضهم ِبَر ِب ْبوة} و{ ِر ِب ْبوة} و{ ِبَر }
ِبَرباوة} كّل َيْربو". الرابية من كله وهو العرب لغات من و{ وفعله: "َربا" "

َتْت قال َفآَ َها { َل ُك ْيِن} وقال ُأ َف ْع ًا ِض ِلف َت ْكُل": هو: ما {ُمْخ ُل ُلُه} و"ا ُك يؤكل. ُأ
ْكُل" هو َل ْلُت يكون الذي الفعل و"ا َك َأ ْلت منك. تقول: " َك َأ ْكلً" و" َلًة َأ ْك ًة" َأ واحد

ْيَت واذا َن َلًة الطعاما َع ْك ُأ ًة". قال: [من قلت: " الثامن الشاهد وهو الطويل واحد
المئة]: بعد والربعون

َلٌة ما ْك ُتها َأ ْل َك ٍءْة َأ َعٌة *ِ ول ِبغنيَم ْو ُتها أْن َج ْع ِما َج َغرا  ِب
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َول عليه الفعل. ويدلك يعني لنه اللف ففتح َعٌة" وان " ْو ضممت شئت َج
َلَة" وعنيت ْك الطعاما. به "ال

ِإن و[قال َف َها ّلْم { ْب ِبٌل ُيِص َطّل َوا }]*ِ َف
ِبل" وهو: المطُر في وتقول َلْت "الوا َب َو َلْت"80[ السماء الَشديد: " َب ْو َأ َو" ء] 

َطَرْت"، مثل َأْم َطَرْت" و" ّلْت" من "َم َط َأ ّلْت" و" َط َثْت" و" َطّل", و"غا "ال
َثْت" من َأغا َلْت و" ِب ُو ْيث". وتقول: " َغ َلٌة" مثل الرض" فهي "ال ُبو ْو َئْت "َم ِث ُو "
ُلُه" [و]*ِ ل َلْت" وقوله يكون ِرْج َب َو ًا " َأخْأذ ِبيل} من { يعني: شديدا. ذا َو
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) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ّد َو َي َأ ُكْم {  ُد ُكوَن َأن َأَح ّنٌة َلُه َت ٍءْل ّمن َج ٍءْب ّنِخي َنا ْع َأ ِري َو َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن َل َها َلُه ا ِفي

ّثَمَراِت ُكّل ِمن َبُه ال َأَصا َبُر َو ِك ْل َلُه ا ّيٌة َو ُء ُذّر َفآَ َع َهآَ ُض َب َأَصا ْعَصاٌر َف ِه ِإ َناٌر ِفي
َقْت َتَر ِلَك َفاْح َذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ُكُم ال َياِت َل ُكْم ال ّل َع ّكُروَن َل َف َت } َت

َلُه قال َها { ّثَمَراِت ُكّل ِمن ِفي َبُه ال َأَصا َبُر َو ِك ْل َلُه ا ّيٌة َو ُء ُذّر َفآَ َع َهآَ ُض َب َأَصا ْعَصاٌر َف ِإ
ِه َقْت} وقال َناٌر ِفي َتَر ّيًة آخأر موضع في َفاْح ُذّر ًا} وكّل { تقول: لنك سإواء ِضعاف

ُء" وهكذا ُظَرفا ِظراٌف" و" َظريٌف" و" ِعيل". جمع " َف "
َطاُن ْي ُكُم { الّش ُد ِع ْقَر َي َف ْل ُكم ا ْأُمُر َي ِء َو َفْحَشآَ ْل ّلُه ِبا ُكم َوال ُد ِع ًة َي ِفَر ْغ ْنُه ّم ً ّم َفْضل َو

ّلُه ٌع َوال ِليٌم َواسِإ } َع
َطاُن قال ْي ُكُم {الّش ُد ِع ْقَر} وقال َي َف ْل ْعف" بعضهم ا ْقر} مثل: "الَض ُف {ال

ْعف" وجعل ًا و"الُض ُد" متعدي ِع َي مفعولين. الى "
َوَمآَ ُتْم {  ْق َف ٍءْة ّمن َأن َق َف ْو ّن ُتْم َأ َذْر ٍءْر ّمن َن ْذ ِإّن ّن ّلَه َف َلُمُه ال ْع ِلِميَن َوَما َي ّظا ِمْن ِلل
ٍءْر ْنَصا  } َأ
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َوَمآَ قال ُتْم { ْق َف ٍءْة ّمن َأن َق َف ْو ّن ُتْم َأ َذْر ٍءْر ّمن َن ْذ ِإّن ّن ّلَه َف َلُمُه} تحمل ال ْع على الكلما َي
َوَمن قال كما الخأر ْكِسْب { َئًة َي ِطي ْو خَأ ًا َأ ْثم ِما ُثّم ِإ ِه َيْر ًا}. وان ِب ِريئ جعلت شئت َب
َكْسب" في على هذا تذكير ِإن قال كما المعنى "ال ْا { ُدو ْب َقاِت ُت َد ِعّما الّص ِن ِهَي َف

ِإن َها َو ُفو َها ُتْخ ُتو ْؤ ُت َء َو َقَرآ ُف ْل َو ا ُه ْيٌر َف ُكْم}[ خَأ ُء271ّل ْيتا ِل ْيٌر ]يقول: "فا ُكْم خَأ َل
ِلخْأفاء". وقوله َوَمآَ وا ُكْم َأنَزَل { ْي َل َتاِب ّمَن َع ِك ْل ِة ا ْكَم ْلِح ُكْم َوا ُظ ِع ِه} فهذا َي على ِب

ْو {ما}. وقوله َأ ُذُر { ْن َي َذَر" " َن ُتْم} تقول: " َذْر َذْرُت على َن َن ًا" و" ْذر َن ِه" " ْفِس ن
َنا َأ ًا" أخأبرنا مالي" فـ" ْذر َن ُه" " َذُر ْن و عز الله كتاب وفي العرب عن يونس بذلك َأ

ّني جل ِإ َذْرُت { ِني ِفي َما َلَك َن ْط ًا}. قال َب الكامل مجزوء الشاعر: [من ُمَحّرر
المئة]: بعد والربعون التاسإع الشاهد وهو
ُذُروَن ُهْم ْن ُذُر َدمي َي ْن َأ َلِقيُت َأْن َو َأْن *ِ  ّدا ب َأُش

المئة]: بعد الخمسون الشاهد وهو الكامل عنترة*ِ: [من وقال
ِتِمْي َلْم ِعْرِضي الشا ِتُمهما َو ْيِن َأْش ِذَر ّنا َوال ُهما َلْم إذا *ِ  َق ْل َدِمي ا
) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
ِذيَن ّل ُقوَن { ا ْنِف ُهْم ُي َل َوا ْيِل َأْم ّل ِر ِبال َها ّن ًا َوال َيًة سِإّر ِن َ َعل ُهْم َو َل ُهْم َف َد َأْجُر ِهْم ِعن ّب َ َر َول

ْوٌف ِهْم خَأ ْي َل َ َع ُنوَن ُهْم َول  } َيْحَز
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ِذيَن ب] وقال80[ ّل ُقوَن {ا ْنِف ُهْم ُي َل َوا ْيِل َأْم ّل ِر ِبال َها ّن ًا َوال َيًة سِإّر ِن َ َعل ُهْم َو َل ُهْم َف َأْجُر

َد ِهْم ِعن ّب َ َر ْوٌف َول ِهْم} فجعل خَأ ْي َل "الذي" وصلته السإم كان اذ بالفاء الخبر َع
معناها لن المجازاة في بالفاء جوابها "َمْن". و"َمْن" يكون معنى في لنه فعل
ِذيَن كذا". وقال فله ماله ينفق "من ّل ْا {ا َفُرو ْا َك ّدو ِبيِل َعن َوَص ِه سَإ ّل ْا ُثّم ال ُتو َما
ُهْم ّفاٌر َو َلن ُك ِفَر َف ْغ ّلُه َي ُهْم} وقال ال ِذيَن َل ّل َوا ْا { ُلو ِت ِبيِل ِفي ُق ِه سَإ ّل َلن ال ُيِضّل َف

ُهْم} وهذا َل ْعَما درهم". فله يأتينا "الذي ومثله كثير والكلما القرآن في َأ
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ِإن َف ْا ّلْم {  ُلو َع ْف ْا َت ُنو َذ ْأ ٍءْب َف ِه ّمَن ِبَحْر ّل ِه ال ِل ِإْن َوَرسُإو ُتْم َو ْب ُكْم ُت َل ُؤوُس َف ُكْم ُر ِل َوا َأْم

َ ِلُموَن ل ْظ َ َت َلُموَن َول ْظ } ُت
ِإن قال َف ْا ّلْم { ُلو َع ْف ْا َت ُنو َذ ْأ ٍءْب} تقول َف ْد ِبَحْر َق ْنُت " ِذ ْنَك َأ ٍءْب" و"هو *ِ*ِ ِم ِبَحْر

َذُن". ْأ َي
َ وقال ِلُموَن {ل ْظ َ َت َلُموَن}. وقال َول ْظ َلُموَن {ل بعضهم ُت ْظ ِلمون} كله ول ُت ْظ َت
المعنى. في سإواء

ِإن َو ٍءْة ُذو َكاَن {  ٌة ُعْسَر ِظَر َن َلى َف ٍءْة ِإ ْيَسَر َأن َم ْا َو ُقو ّد ْيٌر َتَص ُكْم خَأ ُتْم ِإن ّل ْن ُك
َلُموَن ْع } َت

ِإن قال َو ٍءْة ُذو َكاَن { ٌة ُعْسَر ِظَر َن َلى َف ٍءْة} يقول: "واْن ِإ ْيَسَر ُتقاُضوَن ِمّمن كاَن َم
ْظَرة} وان بعضهم الميسرة" وقال الى تنظروا ان فعليكم عسرة ذو َن َف شئت {
َع" وقال وجعلت مضمرا لـ"كان" خأبرا تجعل لم َق َو بعضهم "كاَن" بمنزلة: "

ِه} وليست ِر ْيُس ُعٌل". ولو الكلما في ليس لنه بجائزة {َم ْف ِه} قرؤها "َم ِر {ُموسَإ
ُهو من لنه جاز ْدخَأَل" فـ" ْيَسَر" مثل: "أ ْدخَأل". وقال "أ ُه بعضهم ُم ِظْر َفنا الى {

ٍءْة} فجعلها ْيَسَر ٍءْة} و{َم ْيَسَر َظَر" وجزمها ء] ِمْن81"فاِعْل" [ َم َنا  للمر. "
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َأن وقال َو ْا { ُقو ّد ْيٌر َتَص َقُة خَأ َد ُكْم} يقول: "الَص ْيٌر ّل ُكْم". جعل خَأ َأْن َل ْا} { ُقو ّد َتَص
ْيٌر وجعل مبتدأ اسإما ُكْم} خأبر {خَأ المبتدأ. ّل

) ( البقرة سإورة آيات في الواردة المعاني
َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو َذا آَم ُتم ِإ َين َدا ٍءْن َت ْي َد َلى ِب ٍءْل ِإ ُه ّمَسّمى َأَج ُبو ُت ْك ُتب َفا ْك َي ْل ُكْم َو َن ْي ّب

ِتٌب ْدِل َكا َع ْل َ ِبا ْأَب َول ِتٌب َي ُتَب َأْن َكا ْك ّلَمُه َكَما َي ّلُه َع ُتْب ال ْك َي ْل ِلِل َف ُيْم ْل ِذي َو ّل ِه ا ْي َل َع
ّق ْلَح ّتِق ا َي ْل ّلَه َو ّبُه ال َ َر ْبَخْس َول ْنُه َي ًا ِم ْيئ ِذي َكاَن َفإن َش ّل ِه ا ْي َل ّق َع ْلَح ًا ا ْو سَإِفيه َأ

ًا ِعيف ْو َض َ َأ ُع ل ِطي َت َو ُيِمّل َأن َيْس ِلْل ُه ُيْم ْل ّيُه َف ِل ْدِل َو َع ْل ْا ِبا ُدو ِه َتْش ْيِن َواسْإ َد ِهي ّمن َش
ُكْم ِل ِإن ّرَجا َنا ّلْم َف ُكو ْيِن َي َل َتاِن َفَرُجٌل َرُج َأ ْوَن ِمّمن َواْمَر ِء ِمَن َتْرَض َدآ َه َأن الّش

ُهَما َتِضّل َدا ّكَر ِإْح َذ ُت ُهَما َف َدا ُلخْأَرى ِإْح َ ا ْأَب َول ُء َي َدآ َه َذا الّش ْا َما ِإ ُعو َ ُد ْا َول َأُمو َتْس
ُه َأن ُبو ُت ْك ًا َت ِغير ًا َأو َص ِبير َلى َك ِه ِإ ِل ُكْم َأَج ِل ْقَسُط َذ َد َأ ِه ِعن ّل ْقومُا ال َأ ِة َو َد َها ِللّش

َنى ْد َأ ّ َو ْا َأل ُبو َتا ّ َتْر ُكوَن َأن ِإل ًة َت ًة ِتَجاَر َها َحاِضَر َن ِديُرو ُكْم ُت َن ْي ْيَس َب َل ُكْم َف ْي َل َناٌح َع ُج
ّ َها َأل ُبو ُت ْك ْا َت ُدو ِه َأْش َذا َو ُتْم ِإ ْع َي َبا َ َت ِتٌب ُيَضآَّر َول َ َكا ٌد َول ِهي ِإن َش ْا َو ُلو َع ْف ّنُه َت ِإ َف

ٌق ُكْم ُفُسو ْا ِب ُقو ّت ّلَه َوا ُكُم ال ّلُم َع ُي ّلُه َو ّلُه ال ُكّل َوال ٍءْء ِب ِليٌم َشْي } َع
ْا قال ُدو ِه َتْش َواسْإ ْيِن { َد ِهي ُكْم ّمن َش ِل ِإن ّرَجا َنا ّلْم َف ُكو ْي: إْن َي ْيِن} أ َل ُكْن َلْم َرُج َي

ِهيداِن َفَرُجٌل الَش }َ ْيِن.  َل َتاِن} فالذي َرُج َأ ُد َواْمَر َه َتْش  وامرأتان. َرُجٌل ُيْس
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َ وقال َول ْا} لنها { َأُمو ًا" من َتْس ْأَمًة" و"سَإآَم َأمُا" "سَإآَمًة" و"سَإ َتْس ِئْمُت" " "سَإ
ًا". ْأم و"سَإ

َ َول ْأَب [وقال] { ُء} جزما َي َدآ َه ْأَب" فتقف قلت وقفت واذا نهي لنه الّش َي بغير "
ياء.

ّ وقال ِإل ُكوَن َأن { ٌة َت ٌة} أي ِتَجاَر ُع َحاِضَر َق ٌة َت ٌة. وقد ِتَجاَر فيها يكون حاِضر
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ّ السإم ضمير على النصب ُكوَن أْن "إل ًة. تلَك َت ِتجار
َ وقال َول ِتٌب ُيَضآَّر { َ َكا ٌد} على َول ِهي َ مثل الخبر. وهو على والرفع النهي َش {ل
ٌة ُتَضآَّر َد ِل ّ َوا َها} إل ِد َل َو َنُه ِب ْقرأ َلْم إ ُتضاّر} رفعا. {ل ُي

َذا وقوله ِإ ُتم { َين َدا ٍءْن} فقوله َت ْي َد ٍءْن} تأكيد ِب ْي َد ِب َد قوله نحو { َفَسَج َكُة { ِئ ْلَمل ا
ُهْم ّل ّنَك ُك ُعوَن} ل ُقول َأْجَم ّنا" فيدل َت َي َتدا ٍءْن" قال قولك على " ْي َد ِب الشاعر: [من "

المئة]: بعد والخمسون الحادي الشاهد وهو الرجز
ْنُت َي َوى َدا ّديوُن َأْر ْقَضى وال َلْت ُت َط َفَم ًا *ِ [ ْعض ّدْت َب َأ ْعَضا] َو َب

ُتها ْن َي َدا ِني تقوله: " ْت َن َي ّنا" كما فقد ودا َي ُتها َتدا ْل َب ِني تقول: "قا ْت َل َب َقا ْلنا". فقد و َب َقا َت
َأن82{ وقال ُه ء] { ُبو ُت ْك ًا َت ِغير ًا َأو َص ِبير َلى َك ِه} فأضمر ِإ ِل "الشاهد". وقال َأَج
َلى ِإ ِه} الى { ِل أعلم. الله و شهادته فيه تجوز الذي الجل َأَج

ِإن َو ُتْم {  َلى ُكن ٍءْر َع َف َلْم سَإ ْا َو ُدو ًا َتِج ِتب َهاٌن َكا ِر ُبوَضٌة َف ْق ِإْن ّم ُكم َأِمَن َف ْعُض ًا َب ْعض َب
ّد َؤ ُي ْل ِذي َف ّل ُتِمَن ا ْؤ َتُه ا َن ّتِق َأَما َي ْل ّلَه َو ّبُه ال َ َر ْا َول ُتُمو ْك َة َت َد َها َها َوَمن الّش ُتْم ْك ّنُه َي ِإ َف

ِثٌم ُبُه آ ْل ّلُه َق ُلوَن ِبَما َوال ْعَم ِليٌم َت  } َع
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َهاٌن قال ِر َف ْهٌن"، { ُبوَضٌة} تقول: "َر ْق ْبٌل" و"ِحباٌل". وقال ّم ِرهاٌن" مثل: "َح و"
ُهٌن" وهي أبو َفُر ْعلً" ل لّن قبيحٌة عمرو: " َف ُعل" إل على يجمع " ُف " ً ًا، قليل شاذ

ُقٌف" وقرأوا أنهم زعم ْقٌف" و"سُإ ًا الية هذه يقولون: "سَإ ْقف ٍءْة} ِمْن {سَإ ِفّض
ْلٌب" من َق ُلٌب" و" ُق ْلٌب" و" َق ْلِب وقالوا: " َق ِد " َلْح ُلُحد" لـ" َلْحد" و" ٍءْة" و" َل ّنْخ ال

ِر" وهذا ْب َق ٌذ ال ُعوا يعرف. وقد يكاد ب] ل81[ شا ْعلً" على َجَم َف ٍءْل" فقالوا: " ْع ُف "
ُثّط"، َثّط" و" ْوٌن" و"ُجوٌن"، " ٌد". وقد و"َج ُوْر ٌد" و" َوْر ُهٌن" جماعًة يكون و" "ُر

ّنه َثُل*ِ من الَجماعة جمع لـ"الّرهاِن" كأ َأْم ِرهاٌن"  قالوا: الضطرار. وقد هذا و"
ْهٌم ٍءْما خَأْشٌن" في "سَإ ٍءْن". خأفيفة. وقال "سِإها العرب: عمرو: "قالت أبو خُأْش

ُهٌن" ليفصلوا ٍءْة الخأفش: "كّل قال الخيل ِرهاِن وبين بينه "ُر ْعل" على جماع ُف "
ّنه ُعل". فيها يقال فإ ُف "

ّد َؤ ُي ْل ََف ِذي وقال{ ّل ُتِمَن ا ْؤ َتُه} وهي ا َن ّدي" فلذلك من َأَما ُيؤ ّدى" " َأ َهَمَز "
ُتِمَن" همزها ْؤ ِة" [و] موضع من لنها و"ا َن َلما ّ همزة، منها الفاء "ا َنَك إل إذا َأ

َتْت اسإتأنفت َب َوَصْل الُف َث ْهِمز فلم فيها ال همزتان. تجتمع لئل الفاء موضع َت
ِزَل ِبَمآَ الّرسُإوُل { آَمَن ْن ِه ُأ ْي َل ِه ِمن ِإ ّب ُنوَن ّر ْؤِم ْلُم ِه آَمَن ُكّل َوا ّل ِه ِبال ِت َك ِئ ِه َوَمل ِب ُت ُك َو
ِه ِل َ َوُرسُإ ُق ل َفّر ْيَن ُن ٍءْد َب ِه ّمن َأَح ِل ْا ّرسُإ ُلو َقا َنا َو ْع َنا سَإِم ْع َط َأ َنَك َو ْفَرا َنا ُغ ّب ْيَك َر َل ِإ َو
ْلَمِصيُر } ا

َنَك قال ْفَرا ُغ َنا} جعله { ّب ْغِفر كأنه بالفعل اللفظ من بدل َر ِا َنَك لنا قال:  ْفرا ُغ
ّبنا" [و] مثله َنَك" إنما َر ْبحا تسبيَحك" وهو "نسبحك "تسبيَحك" أي هو "سُإ

والتنزيه. البراءة
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني

ّلُه ّ اله ل { ال َو ِإل ْلَحّي ُه ّيومُا ا َق ْل  } ا
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ْلَحّي قوله أما ّيومُا} فان {ا َق ْل ُعول" ولكن ا ْي َف ّيومُا}: "ال َق ْل إذا الساكنة الياء {ا
َعال" ياء. وأصله الواو قلبت متحركة واو قبل كانت ْي َف ّياُن): "ال ّد ُوومُا" و(ال ْي َق "ال

ْيعال" وهي َف ّياُر": "ال ّد ُدوُر" وأصله من و"ال َي َداَر"  ْيواُر" ولكن " َد قلبت الواو "ال
ياء.

َنّزَل ْيَك {  َل َتاَب َع ِك ْل ّق ا ْلَح ًا ِبا ّدق ْيَن ّلَما ُمَص ِه َب ْي َد َأنَزَل َي َة َو ْوَرا ّت ْنِجيَل ال ِل } َوا
ًا أما ّدق ْيَن ّلَما {ُمَص ِه} فنصب َب ْي َد الحال. على َي

ْبُل { ِمن ًدى َق ّناِس ُه َأنَزَل ّلل َقاَن َو ُفْر ْل ِذيَن ِإّن ا ّل ْا ا َفُرو َياِت َك ِه ِبآَ ّل ُهْم ال َذاٌب َل َع
ٌد ِدي ّلُه َش ِزيٌز َوال ٍءْما ُذو َع َقا ِت ْن } ا

ًى قال ُهد ًى} في { َد ُه ّناِس} فـ{ ًى} ولكن الحال على نصب موضع ّلل َد ُه }
واحد. حال على متروكّ فهو مقصور
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني

َو ُه ِذي {  ّل ْيَك َأنَزَل ا َل َتاَب َع ِك ْل ْنُه ا َياٌت ِم َكَماٌت آ َتاِب ُأمّا ُهّن ّمْح ِك ْل ُأخَأُر ا َو
َهاٌت ِب َتَشا َأّما ُم ِذيَن َف ّل ِهْم في ا ِب ُلو ٌغ ُق ْي ُعوَن َز ِب ّت َي َبَه َما َف ْنُه َتَشا َء ِم َغا ِت ْب ِة ا َن ْت ِف ْل َء ا َغا ِت ْب َوا

ِه ِل ِوي ْأ َلُم َوَما َت ْع َلُه َي ِوي ْأ ّ َت ّلُه ِإل ِم ِفي َوالّراسِإُخوَن ال ْل ِع ْل ُلوَن ا ُقو ّنا َي ِه آَم ِد ّمْن ُكّل ِب ِعن
َنا ّب ّكُر َوَما َر ّذ ّ َي ْا ِإل ُلو ْو َباِب ُأ ْل َل } ا
ُهّن قال َتاِب} ولم ُأمّا { ِك ْل ُأَمهاُت" كما ا ِلي تقول يقل: " َنصيٌر" للرجل: "ما

َنْحُن ِني يشبه َنِصيُركَّ" وهو فيقول: " ْع َد وهو الرجز تْمَرتان". قال: [من من "
المئة]: بعد والخمسون الثاني الشاهد

َعّرْضِت ٍءْن لي َت َعّرَض ِحّل ِبَمكا َت ِة *ِ  ْهَر َوّل في الُم ِط ال
ًا ْعّرض َت ْأُل َلْم *ِ  ْتل َعْن َت  *ِ ِلي َق
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ًا كان لنه الحكاية على فجعله َي" كما ترى، كما ذلك قبل منصوب ِد ُنو تقول: "
َة َة الصلة" "أي: تحكى "الصل َة" وقال قوله: "الصل ّنما الصل ِهَي بعضهم: إ

َأْن ِلي" ولكنه " ً ْتل َلّن82[ عينا جعله َق َعْن". والنصب في ُلغته ِمْن ب]  َأْن" " "
َلمر على ًا كأنك ا ٍءْد". قلت: َضْرب ْي لَز
ُكّل وقال ِد ّمْن { َنا} لن ِعن ّب ُكّل" قد َر ّنا قال كما فيها يضمر " ِِإ َهآَ} يريد: ُكّل { ِفي
ّلنا اذا فيها مضمرا تكون انما صفة وهي فيها "كّل" مضمرا تكون ِفيها. ول ُك

ّنا كان [فـ] لو اسإما جعلتها ِإ " ّ فيها الضمار لن َيُجْز لم الصفة ِفيها" على ُكل
مكان. كل في يتمكن ل ضعيف

ْأِب وقال َد َك ِِهم آِل { ِب أ
ْ َد َك ْوَن} يقول: " َع َأُب" الَشّر" من في ِفْر ْد َي َأَب" " َد "

ًا". َأب َد "
ُقْل وقال ِذيَن { ّل ْا ّل َفُرو ُبوَن َك َل ْغ ُت ُتْحَشُروَن سَإ َلى َو ُكْم ِإ ّن ّنَم} أي: إ َه ُبون. َج َل ْغ ُت سَإ

ُقْل كما ْوَف تقول: " ّنَك ِلزيد": "سَإ َهُب" أي: إ ْذ ْوَف َت َهُب. وقال سَإ ْذ بعضهم َت
ُبون} أي: قل َل ْغ ُي ُقول أقول. والذي الذي لهم {سَإ ُبوَن". وقال لهم أ َل ْغ ُي ُقل "سإ }

ِذيَن ّل ْا ِل َفُرو ْا ِإن َك ُهو َت َفْر َين َغ ُهْم ُي ْد ّما َل َلَف َق ِإْن سَإ ْا} فهذا َو ُدو ُعو ال يكون ل َي
َفْر قال لنه القرآن في بالياء ْغ ُي ُهْم} ولو { َفْر قال بالتاء كان َل ْغ ُي ُكم} وهو { في َل

ُكْم" كما بالتاء. وتجعلها جائز الكلما َل لك. فسرت "
ْد وقال َق ُكْم َكاَن { َيٌة َل ْيِن ِفي آ َت َئ َتا ِف َق َت ْل َئٌة ا ِتُل ِف َقا ِبيِل ِفي ُت ِه سَإ ّل ُأخْأَرى ال َو

ٌة} على ِفَر ُهما قال كأنه رفع البتداء َكا َئت سإبيِل في تقاتل فئٌة "إحدا ِر ُق ِه" و ّل ال
وهو الطويل الشاعر: [من جائز. قال وذلك البدل على الكلما أول على جرا
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المئة]: بعد والخمسون الثالث الشاهد
ْنُت83[ ُك َو ِذي ء]  ْيِن َك َل ِرْجٌل َصِحيَحٌة ِرْجٌل ِرْج َو ْيٌب ِبها *ِ  َدثان ِمَن َر  الَح
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واحداهما كذا احداهما على يرفع من ومنهم البدل على يجّر من فرفع. ومنهم
المئة]. بعد والخمسون الرابع الشاهد وهو الطويل كذا. وقال: [من

ْيِن لها [و] إّن ْغدرا َلْن جاَر ِبّي *ِ ربيُب بها َي َن ِر وابُن ال ْي ِئِف خَأ الَخل
ِإّن تعالى البدل. وقال على والنصب رفع، َو ْكٌر]  ِذ ّتِقيَن {هذا[ ْلُم ٍءْب} َلُحْسَن ِل َمآَ

ّناِت ٍءْن} وان {َج ْد ًا. وان البدل "جنات" على جعلت شئت َع رفعت شئت ايض
ُهّن على أو "إّن"، خأبر على "إحداهما على يكون ل به. وهذا جناُت" فيبتدأ "

ْا تعالى بالرفع. وقال أحد يقرأ ولم هذا فيه ليس المعنى ذلك كذا" لن ُلو َع َوَج }
ِه ّل َء ل َكآَ ْلِجّن} فنصب ُشَر ُهم على الرفع فيه يكون وقد البدل على ا الِجّن". "

ِلَك تعالى وقال َذ َك َو َنا { ْل َع ُكّل َج ِبّي ِل ًا ِن ّو ُد ِطيَن َع َيا ْنِس} على َش ِل ورفع البدل ا
ُهْم على ِطيُن" كأنه " َيا ْو له، قيل رفع اذا َش ِلَم أ ُهْم"؟ له يقال َأنه ُع ْو "ما "َمْن أ

ُهْم َكذا". واذا َكذا ُهْم" فقال: " َعَل له يقال أنه علم أو له قيل فكأنه نصب و "َج
ُلوا ماذا" أو َع ً يكون ماذا" أو َج ًا فعل ًا} حال بالشياطين واقع ّو ُد َع ومثله [و] {

ًا َفع َنْس َل ٍءْة { َي َناِص ِة} { َي ّناِص ٍءْة} كأنه ِبال َب ِذ "بناصية" [ فقال ذلك علم أو قيل َكا
َيٌة} والنصب هي" فيقول قوله: "ما على الرفع فيه يكون ب] وقد83 َناِص }

بعد والخمسون الخامس الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من الحال. قال على
المئة]:

ّنا ْدنا إ ِني َوَج ُهُم ُجلَّن َب ّل ِد ُك َكَساِع َظُم َول ُطوٌل ل الّضّب *ِ  ِع
ُقْل البتداء عظم" ومثل ول طول كـ"ل أي البدل على ُكم { ُئ ّب َن أ

ُ َف ّمن ِبَشّر َأ
ُكُم ِل ّناُر}. ذا  ال
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ُقْل وقوله ُكْم { ُئ ّب َن ُؤ ٍءْر َأ ْي ُكْم ّمن ِبَخ ِل ِذيَن ذا ّل ْوا ِل َق ّت َد ا ِهْم ِعن ّب ّناٌت َر ِري َج ِمن َتْج
َها ِت َهاُر َتْح ْن َل ِديَن ا ِل َها خَأا َواٌج ِفي َأْز ٌة} كأنه َو ّهَر َط ُهْم"؟ لهم: "ماذا قيل ّم ل

َو و"ماذاكَّ"؟ ُه َذا". وأّما َكذا فقيل: " َك ِبَشّر َو َبًة ذلك ّمن { ُثو َد َم ِه} فانما ِعن ّل ال
ُكْم على هو ُئ ّب َن ُأ ِلَك ِمْن ِبَشّر " ٍءْر َذ ْي ِبَخ ًا" و" {َمن حسبا". وقوله َ ذلك ِمْن َحَسب

َنُه َع ّلُه} موضع ّل ِبَشّر} ورفع قوله من البدل على جّر ال َو على { ُه َعنُه َمْن " َل
ّلُه". ال

ْأِب َد َك ْوَن آِل {  َع ِذيَن ِفْر ّل ِهْم ِمن َوا ِل ْب ْا َق ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ُهُم ِبآَ َذ َأخَأ ّلُه َف ِهْم ال ِب ُنو ُذ ّلُه ِب َوال
ُد ِدي َقاِب َش ِع ْل } ا

ْأِب قال َد َك ِهم آِل { ِب أ
ْ َد َك ْوَن} يقول: " َع ًا". الَشّر" من في ِفْر َأب َد َأُب" " ْد َي َأَب" " َد "

ُقْل ِذيَن {  ّل ْا ّل َفُرو ُبوَن َك َل ْغ ُت ُتْحَشُروَن سَإ َلى َو ّنَم ِإ َه ْئَس َج ِب ُد َو َها ْلِم } ا
ُقْل قال ِذيَن { ّل ْا ّل َفُرو ُبوَن َك َل ْغ ُت ُتْحَشُروَن سَإ َلى َو ُكْم ِإ ّن ّنَم} أي: إ َه ُبون. َج َل ْغ ُت سَإ
ُقْل كما ْوَف تقول: " ّنَك ِلزيد": "سَإ َهُب" أي: إ ْذ ْوَف َت َهُب. وقال سَإ ْذ بعضهم َت

ُبون} أي: قل َل ْغ ُي ُقول أقول. والذي الذي لهم {سَإ ُبوَن". وقال لهم أ َل ْغ ُي ُقل "سإ }
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ِذيَن ّل ْا ِل َفُرو ْا ِإن َك ُهو َت َفْر َين َغ ُهْم ُي ْد ّما َل َلَف َق ِإْن سَإ ْا} فهذا َو ُدو ُعو ال يكون ل َي
َفْر قال لنه القرآن في بالياء َغ ُي ُهْم} ولو { َفْر قال بالتاء كان َل ْغ ُي ُكم} وهو { في َل

ُكْم" كما بالتاء. وتجعلها جائز الكلما َل لك. فسرت "
 ) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
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ْد َق ُكْم َكاَن {  َيٌة َل ْيِن ِفي آ َت َئ َتا ِف َق َت ْل َئٌة ا ِتُل ِف َقا ِبيِل ِفي ُت ِه سَإ ّل ُأخْأَرى ال ٌة َو ِفَر َكا
ُهْم َن ْو ِهْم َيَر ْي َل ْث َي ّم ْأ ْيِن َر َع ْل ّلُه ا ُد َوال ّي َؤ ِه ُي ِر َنْص ُء َمن ِب ًة ذلك ِفي ِإّن َيَشآَ ْبَر ِع ِلي َل ْو ُل

ِر ْبَصا َل } ا
ْد وقال َق ُكْم َكاَن { َيٌة َل ْيِن ِفي آ َت َئ َتا ِف َق َت ْل َئٌة ا ِتُل ِف َقا ِبيِل ِفي ُت ِه سَإ ّل ُأخْأَرى ال َو

ٌة} على ِفَر ُهما قال كأنه رفع البتداء َكا َئت سإبيِل في تقاتل فئٌة "إحدا ِر ُق ِه" و ّل ال
وهو الطويل الشاعر: [من جائز. قال وذلك البدل على الكلما أول على جرا

المئة]: بعد والخمسون الثالث الشاهد
ْنُت83[ ُك َو ِذي ء]  ْيِن َك َل ِرْجٌل َصِحيَحٌة ِرْجٌل ِرْج َو ْيٌب ِبها *ِ  َدثان ِمَن َر الَح

واحداهما كذا احداهما على يرفع من ومنهم البدل على يجّر من فرفع. ومنهم
المئة]. بعد والخمسون الرابع الشاهد وهو الطويل كذا. وقال: [من

ْيِن لها [و] إّن ْغدرا َلْن جاَر ِبّي *ِ ربيُب بها َي َن ِر وابُن ال ْي ِئِف خَأ  الَخل
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ِإّن تعالى البدل. وقال على والنصب رفع، َو ْكٌر]  ِذ ّتِقيَن {هذا[ ْلُم ٍءْب} َلُحْسَن ِل َمآَ
ّناِت ٍءْن} وان {َج ْد ًا. وان البدل "جنات" على جعلت شئت َع رفعت شئت ايض

ُهّن على أو "إّن"، خأبر على "إحداهما على يكون ل به. وهذا جناُت" فيبتدأ "
ْا تعالى بالرفع. وقال أحد يقرأ ولم هذا فيه ليس المعنى ذلك كذا" لن ُلو َع َوَج }

ِه ّل َء ل َكآَ ْلِجّن} فنصب ُشَر ُهْم على الرفع فيه يكون وقد البدل على ا الِجّن". "
ِلَك تعالى وقال َذ َك َو َنا { ْل َع ُكّل َج ِبّي ِل ًا ِن ّو ُد ِطيَن َع َيا ْنِس} على َش ِل ورفع البدل ا
ُهْم على ِطيُن" كأنه " َيا ْو له، قيل رفع اذا َش ِلَم أ ُهْم"؟ له يقال َأنه ُع ْو "ما "َمْن أ

ُهْم َكذا". واذا َكذا ُهْم" فقال: " َعَل له يقال أنه علم أو له قيل فكأنه نصب و "َج
ُلوا ماذا" أو َع ً يكون ماذا" أو َج ًا فعل ًا} حال بالشياطين واقع ّو ُد َع ومثله [و] {

ًا َفع َنْس َل ٍءْة { َي َناِص ِة} { َي ّناِص ٍءْة} كأنه ِبال َب ِذ "بناصية" [ فقال ذلك علم أو قيل َكا
ٍءْة} والنصب هي" فيقول قوله: "ما على الرفع فيه يكون ب] وقد83 َي َناِص }

بعد والخمسون الخامس الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من الحال. قال على
المئة]:

ّنا ْدنا إ ِني َوَج ُهُم ُجلَّن َب ّل ِد ُك َكَساِع َظُم َول ُطوٌل ل الّضّب *ِ  ِع
ُقْل البتداء عظم" ومثل ول طول كـ"ل أي البدل على ُكم { ُئ ّب َن أ

ُ َف ّمن ِبَشّر َأ
ُكُم ِل ّناُر}. ذا ال
ّيَن ّناِس { ُز َواِت ُحّب ِلل َه ِء ِمَن الّش ّنَسا ِنيَن ال َب ْل ِر َوا ِطي َنا َق ْل ِة َوا َطَر ْن َق ْلُم ِمَن ا
َهِب ّذ ِة ال ِفّض ْل ْيِل َوا ْلَخ ِة َوا ّوَم ْلُمَس ِما ا َعا ْن َل ْلَحْرِث َوا ُع ذلك َوا َتا ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ّلُه ال َوال

ُه َد ْن ْلَمآَِب ُحْسُن ِع  } ا
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َلُى قاَل ّلُه َتعا َوال ُه { َد ْن ْلَمآَِب} مهموز ُحْسُن ِع "آَب" من لنه الفاء موضع منها ا
ُوُب" وهي َيؤ َعُل" "َمقال". تقول: مثل العين معتلة " ْف ُقوُل" "والَم َت ْلَت"  ُق "

ًا" قال َيؤوُب" "إياب ِإّن تعالى الله "آَب" " َنآَ { ْي َل ُهْم} وهو ِإ َب َيا الرجوع. قال ِإ
المئة]: بعد والخمسون السادس الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من

َقْت ْل َأ َقّر َعصاها َف َت ّنوى ِبها َواسْإ َكما ال ًا َقّر *ِ  ْين ِلياِب َع ِفُر با الُمسا
ّواُب" فهو وأّما ًا]. وأّما وهو الحق إلى الراجع "ال ْيض َيؤوُب" [أ قوله من: "آَب" "

َباُل تعالى ِبي {ياِج ّو َعُه} فهو َأ ْو التسبيح يذكرون كما َم ّلُه هو أ َلُم - وال ْع - مثُل َأ
ّوِل َل ِعي ا ُع إلى يقول: "اْرَج ّواُب" الراج ّق" و"ال ّق". إلى الَح الَح
ُقْل ُكْم {  ُئ ّب َن ُؤ ٍءْر َأ ْي ُكْم ّمن ِبَخ ِل ِذيَن ذا ّل ْوا ِل َق ّت َد ا ِهْم ِعن ّب ّناٌت َر ِري َج َها ِمن َتْج ِت َتْح
َهاُر ْن َل ِديَن ا ِل َها خَأا َواٌج ِفي َأْز ٌة َو ّهَر َط َواٌن ّم ِرْض ِه ّمَن َو ّل ّلُه ال ِد َبِصيٌر َوال َبا ِع ْل } ِبا
ُقْل قوله ُكْم { ُئ ّب َن ُؤ ٍءْر َأ ْي ُكْم ّمن ِبَخ ِل ِذيَن ذا ّل ْوا ِل َق ّت َد ا ِهْم ِعن ّب ّناٌت َر ِري َج َها ِمن َتْج ِت َتْح

َهاُر ْن َل ِديَن ا ِل َها خَأا َواٌج ِفي َأْز ٌة} كأنه َو ّهَر َط ُهْم"؟ لهم: "ماذا قيل ّم "ماذاكَّ"؟ و ل
َو ُه َذا". وأّما َكذا فقيل: " َك ِبَشّر َو َبًة ذلك ّمن { ُثو َد َم ِه} فانما ِعن ّل على هو ال

ُكْم ُئ ّب َن ُأ ِلَك ِمْن ِبَشّر " ٍءْر َذ ْي ِبَخ ًا" و" َنُه {َمن حسبا". وقوله َ ذلك ِمْن َحَسب َع ّلُه} ّل ال
ِبَشّر} ورفع قوله من البدل على جّر موضع َو على { ُه َعنُه َمْن " ّلُه". َل ال

) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
ِريَن ِب ِقيَن { الّصا ِد ِتيَن َوالّصا ِن َقا ْل ِفِقيَن َوا ْن ْلُم ِريَن َوا ِف ْغ َت ْلُمْس ِر َوا َلسْإَحا  } ِبا

)1/165(

ِريَن}[ تعالى قال ِب ِر} موضع قوله ء] الى84{ الّصا َلسْإَحا ِبا ِذيَن على جر { ّل ِل }
ْوا}[ َق ّت الزائدة. الما بهذه ] فجر15ا
َد ِه ّلُه { َش ّنُه ال َ َأ ّ اله ل َو ِإل َكُة ُه ِئ َ ْلَمل ْا َوا ُلو ْو ُأ ِم َو ْل ِع ْل ًا ا ِئَم ِقْسِط َقآَ ْل َ ِبا ّ اله ل َو ِإل ُه
ِزيُز َع ْل ِكيُم ا ْلَح } ا

َد قال ِه ّلُه {َش ّنُه ال َ َأ ّ اله ل َو ِإل َكُة ُه ِئ َ ْلَمل ْا َوا ُلو ْو ُأ ِم َو ْل ِع ْل ًا ا ِئَم ِقْسِط} إنما َقآَ ْل ِبا
َو ُدوا ُه ِه ّنُه "َش ّ إلَه ل َأ َو إل ًا ُه ِئم ِقْسِط" نصب قا ًا} على بال ِئم َقا الحال. {

ِإّن ّديَن {  َد ال ِه ِعن ّل ِلسْإلمَُا ال َلَف َوَما ا َت ِذيَن اخْأ ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ّ ا ِد ِمن ِإل ْع َما َب
ُهُم َء ْلُم َجآَ ِع ْل ًا ا ْغي ُهْم َب َن ْي ُفْر َوَمن َب ْك َياِت َي ِه ِبآَ ّل ِإّن ال ّلَه َف ُع ال ِري ْلِحَساِب سَإ } ا

ّ قال ِإل ِد ِمن { ْع ُهُم َما َب َء ْلُم َجآَ ِع ْل َا ا ْغي ُهْم} يقول َب َن ْي َوَما َب َلَف { َت ِذيَن اخْأ ّل ْا ا ُتو ُأو

َا ْغي َب َتاَب} { ِك ْل ّ ا ِإل ُهْم}{ َن ْي ِد ِمن َب ْع ُهُم َما َب َء ْلُم}. َجآَ ِع ْل ا
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني

ّ ِذ { ل ّتِخ ُنوَن َي ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل َء ا َيآَ ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمن َأ ْؤِم ْلُم َعْل َوَمن ا ْف ْيَس ذلك َي َل َف
ِه ِمَن ّل ٍءْء ِفي ال ّ َشْي ْا َأن ِإل ُقو ّت ُهْم َت ْن ًة ِم َقا ُكُم ُت ّذُر ُيَح ّلُه َو ْفَسُه ال َلى َن ِإ ِه َو ّل ال

ْلَمِصيُر } ا
ّ وقال ِذ {ل ّتِخ ُنوَن َي ْؤِم ْلُم ِريَن} بكسر ا ِف َكا ْل ِذ} لنه ا ّتِخ َي وهي سإاكنة لما لقيته {
فكسرته. نهي

ّ تعالى وقال ِإل ْا َأن { ُقو ّت ُهْم َت ْن ّيًة} وقال ِم ِق ًة} وكّل بعضهم َت َقا ُت عربي {
ُد، َو ٌة} أْج َقا ُت َفًة". و{ ُتْح ّتَحَف" " ُتَخَمًة" و"إ ّتخم" " ًة" و"إ َأ َك ُت َأ" " َك ّت ِإ  مثل: "
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ْومَا َي ُد {  ٍءْس ُكّل َتِج ْف َلْت ّما َن ٍءْر ِمْن َعِم ْي ًا خَأ َلْت َوَما ّمْحَضر ٍءْء ِمن َعِم ّد سُإو َو ْو َت َأّن َل

َها َن ْي َنُه َب ْي َب ًا َو َد ًا َأَم ِعيد ُكُم َب ّذُر ُيَح ّلُه َو ْفَسُه ال ّلُه َن ُؤوٌف َوال ِد َر َبا ِع ْل } ِبا
ّد تعالى الله قال َو َت ْو { َها َأّن َل َن ْي َنُه َب ْي َب ًا َو َد َلّن َأَم ًا}  ِعيد ْيَن" ها َب َب ظرف هنا "ال

ًا كان باسإم. ولو وليس ُد". فاذا لرتفع اسإم للخأر ظرف هو بشيء جئت "الَم
َدنا قولك: "إّن نحو فانصب النصب حروف عليه وأوقعت ْن ًا" لن ِع ْيد َدنا" َز ْن "ِع

ِذي قلت: "إّن ولو باسإم ليس ٌد" لن ال ْي َدنا" قلت: "َز ْن َدنا" اسإم. "الذي ِع عن
ّنَما قال ِإ ْا { ُعو َن َد َص ْي ٍءْر} فجعل َك ًا سَإاِح ًا "إّن" و"ما" حرف ُعوا" واعمل واحد َن "َص
ّنما كما ُبوا تقول: "إ ًا". ومن َضَر ْيد الكيد*ِ. "الذي" يرفع "ما" بمنزلة جعل َز

ّيًة ُذّر َها {  ْعُض ٍءْض ِمن َب ْع ّلُه َب ٌع َوال ِليٌم سَإِمي } َع
ّيًة تعالى قال ُذّر َها { ْعُض ٍءْض} فنصبه ِمن َب ْع على البدل على الحال: ويكون على َب

ِإّن قوله ّلَه { َفى ال َط َدمَا}[ اْص ْذ ب] [وقال84] [33آ ِإ َلِت تعالى]*ِ*ِ { َأُت َقا اْمَر
ّني َرّب ِعْمَراَن َذْرُت ِإ ِني ِفي َما َلَك َن ْط ًا}[ َب ًا} على ] فقوله35ُمَحّرر {ُمَحّرر
الحال.

) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
َها َل ّب َق َت َف َها {  ّب ٍءْل َر ُبو َق ٍءْن ِب َها َحَس َت َب َأن ًا َو َبات ًا َن َها َحَسن َل ّف َك ّيا َو ِر َك ّلَما َز َها َدخَأَل ُك ْي َل َع

ّيا ِر َك ْلِمْحَراَب َز َد ا َها َوَج َد ًا ِعن َيُم َقاَل ِرْزق ّنى ياَمْر َلْت َلِك َأ َقا َو هذا ِد ِمْن ُه ِه ِعن ّل ال
ّلَه ِإّن ُق ال ُء َمن َيْرُز ِر َيَشآَ ْي َغ ٍءْب ِب  } ِحَسا
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َها تعالى قال َل ّب َق َت َف َها { ّب ٍءْل َر ُبو َق ٍءْن ِب َها َحَس َت َب َأن ًا َو َبات ًا َن َها َحَسن َل ّف َك ّيا} وقال َو ِر َك َز
َلها بعضهم َف َك َو ًا { َلها} ايض ِف َك ُء} و{ ّيا} وبه زكريا َكر ُأ {َز َتاِن. وقال وهما نقر َغ ُل
َلها بعضهم ِف َك َو َكرياء} بكسر { َفَل" قال الفاء. ومن َز َك ُفُل" ومن قال: " ْك َي "

َفُل". وأما قال ْك َي ِفَل" [قال] " َك ُفَل" فلم " َك ذكرت. وقد اسإمعها "
ُق تعالى وقال َيْرُز ُء َمن { ِر َيَشآَ ْي َغ ٍءْب} فهذا ِب ُكُل العرب كلما مثل ِحَسا ِر "يأ ْي َغ ِب

ٍءْب" أي: ل َتعّصُب حسا ْيه َي َل ُق ول َع ّي ُع ُيَض ِري ِه. و{سَإ ْي َل ُع َع َأسْإَر ْلِحَساِب} و{ ا
ِبيَن} يقول: "ليس ْلَحاسِإ ّذكر". ول روية ول فكر حسابه في ا ت

ِلَك َنا ُه َعا {  ّيا َد ِر َك ّبُه َز ْنَك ِمن ِلي َهْب َرّب َقاَل َر ُد ّيًة ّل َبًة ُذّر ّي ّنَك َط ُع ِإ ِء سَإِمي َعآَ ّد ال
{

ْنَك ِمْن ِلي َهْب {َرّب تعالى الله قال ُد ّيًة ّل َبًة} لن ُذّر ّي ُدْن"] [في النون َط َل "
من ليست لنها الضافة في جزمها حال على تتركّ "َمْن" وهي نون مثل سإاكنة

ّنا}، {ِمْن قال ولذلك الحركة، عليها تقع التي السإماء ُد ُدْن {ِمْن تعالى وقال َل َل
ٍءْم ِكي ٍءْم} فتركت َح ِلي سإاكنة. َع
ّنَك تعالى وقال ِإ ُع { ِء} مثل سَإِمي َعآَ ّد ّدعاء" لنه "كثيُر ال واللما اللف فيه يجوز ال

ُع تقول: "أنَت ِء" ومعناه الّسِمي ّدعا ّنَك ال ِإ ُع " ّنَك َمْسُمو ِإ ِء" أي: " ّدعا ُع ال ما َتْسَم
َعى ْد ِه". ُي ِب

ْتُه َد َنا َف َكُة {  ِئ ْلَمل َو ا ُه ِئٌم َو ّلي َقا ْلِمْحَراِب ِفي ُيَص ّلَه َأّن ا َبّشُركَّ ال َيى ُي َيْح ًا ِب ّدق ُمَص
ٍءْة ِلَم َك ِه ّمَن ِب ّل ًا ال ّيد ًا َوسَإ ًا َوَحُصور ّي ِب َن ِلِحيَن ّمَن َو  } الّصا
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ْتُه تعالى قال َد َنا َف َكُة { ِئ ْلَمل َو ا ُه َو ِئٌم [ ّلي َقا َأّن ِفي ُيَص ْلِمْحَراِب*ِ]  ّلَه ا َبّشُركَّ} ال ُي
ّنُه ْتُه قال كأنه َل َد َنا ِإّن { َكُة} فقالت: { ِئ ْلَمل ّلَه ا َبّشُركَّ} وما ال حكاية القول بعد ُي

َأّن بعضهم ء]. وقال85[ ّلَه} يقول: "فنادته { ". بذلك الملئكة ال
َيى تعالى وقال َيْح ِب ًا { ّدق ٍءْة ُمَص ِلَم َك ِه ّمَن ِب ّل ًا ال ّيد ًا} وقوله َوسَإ ًا َوَحُصور ّيد َوسَإ }

ًا} معطوف ًا" على على َوَحُصور ّدق الحال. "ُمَص
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل ّنى َرّب {  ُكوُن َأ ْد ُغلمٌَا ِلي َي َق ِني َو َغ َل َبُر َب ِك ْل ِتي ا َأ ِقٌر َواْمَر ِلَك َقاَل َعا َذ ّلُه َك ال
َعُل ْف ُء َما َي } َيَشآَ
ْد تعالى قال َق َو ِني { َغ َل َبُر} كما َب ِك ْل ْد تقول ا َق َو ِني " َغ َل َنا َب َأ ُد" أي:  ْه ِد في الَج ْه الَج

َبر. ِك وال
َقاَل َعْل َرّب {  َيًة ّلي اْج ُتَك َقاَل آ َي ّ آ ّلَم َأل َك ّناَس ُت َثَة ال َ ٍءْما َثل ّيا ّ َأ ًا ِإل ُكر َرْمز ْذ ّبَك َوا ّر
ًا ِثير ّبْح َك َعِشّي َوسَإ ْل ِر ِبا َكا ْب ِل } َوا
َثَة قال َ َثل ٍءْما { ّيا ّ َأ َأْن ِإل ًا} يريد: " ّلَم ل َرْمز َك ّ الناَس ُت ًا" وجعله إل اسإتثناء َرْمز

ًا الكلما. والرمز: اليماء. أول من خأارج
ْذ ِإ َو َلِت {  َكُة َقا ِئ َ ْلَمل َيُم ا ّلَه ِإّن ياَمْر َفاكِّ ال َط ّهَركِّ اْص َط َفاكِّ َو َط َلى َواْص ِء َع ِنَسآَ

َلِميَن َعا ْل } ا
ْذ قال ِإ َو َلِت { َكُة َقا ِئ َ ْلَمل ْذ" ها ا َيُم} فـ"إ اللفظ. في خأبر له ليس هنا ياَمْر

) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
ِء ِمْن { ذلك َبآَ َن ْيِب َأ َغ ْل ِه ا َليَك ُنوِحي ِهْم ُكنَت َوَما ِإ ْي َد ْذ َل ُقون ِإ ْل ُهْم ُي ْقلََم ُهْم َأ ّي ُفُل َأ ْك َي
َيَم ْنَت َوَما َمْر ِهْم ُك ْي َد ْذ َل َتِصُموَن ِإ  } َيْخ
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ْذ تعالى الله قال ِإ ُقون { ْل ُهْم ُي ْقلََم ُهْم َأ ّي ُفُل َأ ْك َيَم} لّن َي طلب من كان ما كل َمْر
ٌد بعده يقع فقد العلم ْي َأَز ِر"؟ في السإتفهاما. تقول: " ّدا َلَمّن ال ْع َت َل ٌد و: " ْي ِفي َأَز

ّدار". وقال َلَم ال ْع َن ِل ّي { ْيِن} أي: لننظر. وقال َأ َب ُكْم تعالى الِحْز َو ُل ْب َي ِل ُكْم { ّي َأ

َأّما َأْحَسُن ُثّم قوله َعَملً} و َعّن { ِز َنن ٍءْة ُكّل ِمن َل َع ُهْم ِشي ّي ّد َأ َلى َأَش الّرْحَماِن َع
ًا} فلم ّي ِت َعّن} قوله ب] لن85[ الول عليه ارتفع ما مثل على يرتفع ِع ِز َنن َل }

"أي" صارت موضع غير "َمْن" و"الذي" في فتحت لما علم. ولكن بطلب ليس
باعراب. وليس الضم وهو واحد لفظ على تركت اخأواتها فارقت اذ متمكنة غير

ّد} من وجعل َأَش ّلَم قياس. وقالوا: "إذا وهو قوما نصبها وقد صلتها { ُك ّنه بها ُت فإ
ّ فيها يكوُن ل ًا قرىء العمال". وقد إل َتَمام َلى { ِذي َع ّل َأْحَسُن} فرفعوا ا

العرب بعض ان أحسن. وزعموا الفعل على "الذي" وفتحه صلة من وجعلوه
َنا قال: "ما ِذي َأ ّل ًا" فهذا لَك قائٌل با ْيئ َنْحُن "ما ال للثنين يكون ل الوجه َش

ْيِن َذ ّلل ِئلِن با ًا". َلَك قا ْيئ َش
ْذ ِإ َلِت {  َكُة َقا ِئ ْلَمل َيُم ا ّلَه ِإّن ياَمْر َبّشُركِّ ال ٍءْة ُي ِلَم َك ْنُه ِب ْلَمِسيُح اسْإُمُه ّم ْبُن ِعيَسى ا ا

َيَم ًا َمْر َيا ِفي َوِجيه ْن ّد ِة ال ِبيَن َوِمَن َوالخِأَر َقّر ْلُم } ا
ْذ قوله ِإ َلِت { َكُة َقا ِئ ْلَمل َيُم ا ّلَه ِإّن ياَمْر ْومَا ال َي َبّشُركِّ} و{ ُد ُي ٍءْس ُكّل َتِج ْف ّما َن
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َلْت ٍءْر ِمْن َعِم ْي ُه خَأ َأْشبا ًا} و ْذ" و"الِحين" وفي في هذا ّمْحَضر ْوما" كثير. "إ َي "
لهم: قال كأنه والذي المر على انزل انما القرآن لن للمعنى، ذلك حسن وانما

ُكروا ْذ ُقوا موضع غير في القرآن في وكذا" وهذا كذا "أ ّت كذا" أو"حيَن يومَا و"ا
 كذا".
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ْلَمِسيُح {اسْإُمُه تعالى وقال ْبُن ِعيَسى ا َيَم ا ًا} نصبه َمْر َوِمَن الحال على َوِجيه }
ِبيَن} عطف َقّر ْلُم ًا} وكذلك على ا َوِجيه ْهلً}[ { َك َو ًا} على ] معطوف46{ َوِجيه }

ٍءْة تعالى قوله منصوب. وأما ذلك لن ِلَم َك ِب ْنُه { ْلَمِسيُح} فانه اسْإُمُه ّم جعل ا
َأن قال كما كذلك المعنى في "عيسى" لنه "الكلمة" هي ُقوَل { ْفٌس َت َن
َتا} ثم َلى قال ياَحْسَر َب ْد { ْتَك َق َء ِتي َجآَ َيا ْبَت آ ّذ َك َها} وكما َف ّية" قالوا: "ذو ِب َد ُث ال

ُه لن َد اسإمها كأن فجعلها ثديه من قريبة قصيرة الثدي. كانت مثل كانت َي
ّية" ولول َد ُث التصغير. في الهاء تدخأل لم ذلك "

َلْت َقا ّنى َرّب {  ُكوُن َأ ٌد ِلي َي َل َلْم َو ِني َو ِلَك َقاَل َبَشٌر َيْمَسْس َذ ّلُه َك ُق ال ُل َما َيْخ
ُء َذا َيَشآَ ًا َقَضى ِإ ّنَما َأْمر ِإ ُقوُل َف ُكوُن ُكْن َلُه َي َي } َف

ِلِك قوله أما َذ َك ّلُه} فكسر { الكاف كانت واذا امرأة مخاطبة لنها الكاف ال
ِري للمؤنث فتحت. قال للرجل ِف ْغ َت َواسْإ ِبِك86[ { ْن َذ ِل ّنِك ء]  ْنِت ِإ ِمَن ُك

ِئيَن}. ِط ْلَخا ا
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني

ّلُمُه َع ُي َو َتاَب {  ِك ْل ْكَمَة ا ْلِح َة َوا ْوَرا ّت ْنِجيَل َوال ِل } َوا
ّلُمُه قوله َع ُي َو َتاَب { ِك ْل ْكَمَة} موضع ا ْلِح ًا}. و{َرسُإولً}[ على نصب َوا َوِجيه }49[

ًا}. على معطوف َوِجيه }
ًا ّدق َوُمَص ْيَن ّلَما {  ّي َب َد ِة ِمَن َي ْوَرا ّت ُلِحّل ال ُكم َو ْعَض َل ِذي َب ّل ُكْم ُحّرمَا ا ْي َل ُكْم َع ُت ْئ َوِج

ٍءْة َي ُكْم ّمن ِبآَ ّب ْا ّر ُقو ّت ّلَه َفا ُعوِن ال ِطي َأ } َو
ًا تعالى قال ّدق َوُمَص ْيَن ّلَما { ّي} على َب َد ًا قوله َي ّدق ُكْم} {ُمَص ُت ْئ َوِج ْيَن ّلَما { َب

ّنُه َل ّي} {َرسُإولً}  َد ْد قاَل َي َق ُكْم { ُت ْئ ٍءْة ِج َي ُكْم}[ ّمن ِبآَ ّب ].49ّر
ِإّن ّلَه {  ّبي ال ُكْم َر ّب ُه َوَر ُدو ُب ْع َتِقيٌم هذاِصَراٌط َفا  } ّمْس
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ِإّن قال ّلَه { ّبي ال ُكْم} فـ{إّن} على َر ّب َأّن} فنصب بعُضهم البتداء. وقال َوَر }
ُكم على ُت ْئ َوِج َأّن " ّلَه ب ّبي ال ُكم" هذا َر ّب معناه. وَر

) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
َلّمآَ َف ُهُم ِعيَسى َأَحّس {  ْن ْفَر ِم ُك ْل ِري َمْن َقاَل ا َلى َأنَصا ِه ِإ ّل ّيوَن َقاَل ال ِر َوا ْلَح َنْحُن ا
ْنَصاُر ِه َأ ّل ّنا ال ِه آَم ّل ْد ِبال َه ّنا َواْش َأ ِلُموَن ِب } ُمْس

َلّمآَ تعالى قال َف ُهُم ِعيَسى َأَحّس { ْن ْفَر} لّن ِم ُك ْل ُيِحّس" من هذا ا َأَحّس" " "
ًا" وليس ُهْم قوله من "إْحساسإ َن َتُحّسو ِه} [اذ] ذلك { ِن ْذ ِإ َيُحّس" من ِب "َحّس" "

ًا" وهو َأْحَسْسُت" هو: معنى لن معناه غير في "َحّس "َحَسْسُت" قتلت. و"
ْنُت. َن َظ
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ِإّن َثَل {  َد ِعيَسى َم ِه ِعن ّل َثِل ال َدمَا َكَم َقُه َءا َل ٍءْب ِمن خَأ ُكوُن ُكن َلُه َقاَل ُثّم ُتَرا َي } َف
ُثّم [وقال ُكوُن} رفع ُكن َلُه َقاَل تعالى] { َي ُكْن" "فكاَن" البتداء على َف ومعناه: "

ّنُه َأ َو قال: "فاذا ك ِئٌن". ُه كا
ّق ْلَح ّبَك ِمن { ا َ ّر ُكْن َفل ِريَن ّمن َت َت ْلُمْم } ا

ّق قال ْلَح ّبَك ِمن {ا َ ّر َنّن َفل ُكو ِريَن} يقول: "هو ِمَن َت َت ْلُمْم ّق ا ّبَك". مْن الح ر
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقْل ْهَل {  َأ َتاِب يا ِك ْل ْا ا ْو َل َعا َلى َت ٍءْة ِإ ِلَم ٍءْء َك َوآ َنا سَإ َن ْي ُكْم َب َن ْي َب ّ َو َد َأل ُب ْع ّ َن ّلَه ِإل َ ال َول
ِركَّ ِه ُنْش ًا ِب ْيئ َ َش َذ َول ّتِخ َنا َي ْعُض ًا َب ْعض ًا َب َباب ِه ُدوِن ّمن َأْر ّل ِإن ال ْا َف ْو ّل َو ْا َت ُلو ُقو َف

ْا ُدو َه ّنا اْش َأ ِلُموَن ِب  } ُمْس
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ْهَل وتعالى سإبحانه قال َأ َتاِب {يا ِك ْل ْا ا ْو َل َعا َلى َت ٍءْة ِإ ِلَم ٍءْء َك َوآ َنا سَإ َن ْي ُكْم} فجر َب َن ْي َب َو
ٍءْء} لنها َوآ ْدل". أراد وهو الكلمة صفة من {سَإ َع ٍءْة" ولو "ال َي ِو َت ًء" اراد "ُمْس "اسإتوا

َنْصب. وإْن لكاَن َء ال صفة من ويجعله جاز، ويجّر السإتواء على يجعله ان شا
ْلق"، مثل الكلمة ْلق" قد لن "الَخ تعالى الله قال اسإما، ويكون صفة يكون "الَخ
ِذي ّل ُه {ا َنا ْل َع ّناِس َج ًء ِلل َوآ ِكُف سَإ َعا ْل ِه ا ِد} لن ِفي َبا ْل اسإم وهو "الّسواء" للخأر َوا

ُيْجرى86[ بصفة ليس أراد فان السإتواء به اراد اذا وذلك الول، على ب] ف
ًا"*ِ جاز ِوي ل صفة لنها جيد المعنى ذا في فالرفع الول، على يجري أن "ُمْست

السإماء. وقال فأشبهت تؤنث، ول لفظها على تجمع ول تثنى ول حالها عن تغير
َأن تعالى ُهْم { َل َع ِذيَن ّنْج ّل ْا َكا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ًء الّصا َوآ ُهْم سَإ َيا ُهْم} ّمْح ُت َوَمَما

ُء" للَمْحيا ْئَت المبتدأ. وإْن فهذا والَمَماِت، فـ"السوا َتُه ِش ْي وجعلته الول على َأْجَر
فالرفع مستو معنى في جعلته اذا فذا عليه، فجرى الول سإبب من مقدمة صفة
ّ قوله من لك فسرته كما الكلما وجه َأل } ّ ِإل َد*ِ*ِ  ُب ْع ّلَه}[ َن كأنه بدل ] فهو64ال
ْوا قال َل َعا َت َد ل أْن إلى " ُب ْع ّ َن ّلُه". إل ال

َلْت َقا َو َفٌة {  ِئ ْهِل ّمْن ّطآَ َتاِب َأ ِك ْل ْا ا ُنو ِذي آِم ّل ِزَل ِبا ْن َلى ُأ ِذيَن َع ّل ْا ا ُنو ِر َوْجَه آَم َها ّن ال
ْا ُفُرو ْك ُه َوا ُهْم آخِأَر ّل َع ُعوَن َل } َيْرِج

ْا تعالى قال ُنو ِذي {آِم ّل ِزَل ِبا ْن َلى ُأ ِذيَن َع ّل ْا ا ُنو ِر َوْجَه آَم َها ّن ْا ال ُفُرو ْك ُه} َوا آخِأَر
ظرفا. جعله
َ َول ْا {  ُنو ْؤِم ّ ُت َع ِلَمن ِإل ِب ُكْم َت َن َدى ِإّن ُقْل ِدي ُه ْل َدى ا ِه ُه ّل َتى َأن ال ْؤ ٌد ُي ْثَل َأَح َمآَ ّم
ُتْم ِتي ْو ُأو ُكْم َأ َد ُيَحآَّجو ُكْم ِعن ّب َفْضَل ِإّن ُقْل َر ْل ِد ا َي ِه ِب ّل ِه ال ِتي ْؤ ُء َمن ُي ّلُه َيَشآَ ٌع َوال َواسِإ
ِليٌم  } َع
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َأن تعالى قال َتى { ْؤ ٌد ُي ْثَل َأَح ُتْم} يقول َمآَ ّم ِتي ُنوا "ل ُأو ْؤِم ْؤتى َأْن ُت ٌد ُي ْثَل َأَح ما ِم
ُتم ِتي َأْن ُأو ُكْم و ِه ُيَحاّجو َد ِب ْن َول ِع ُكْم" أي:  ّب ُنوا َر ْؤِم ُكْم. َأْن ُت ُيَحاّجو

) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
َوِمْن ْهِل {  َتاِب َأ ِك ْل ْنُه ِإن َمْن ا ْأَم ٍءْر َت َطا ْن ِق ِه ِب ّد َؤ ْيَك ُي َل ُهْم ِإ ْن ْنُه ِإن ّمْن َوِم ْأَم ٍءْر َت َنا ِدي ّ ِب ل

ِه ّد َؤ ْيَك ُي َل ّ ِإ ِه ُدْمَت َما ِإل ْي َل ًا َع ِئم ُهْم ذلك َقآَ ّن َأ ْا ِب ُلو ْيَس َقا َنا َل ْي َل ّييَن ِفي َع ُلّم ِبيٌل ا سَإ
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ُلوَن ُقو َي َلى َو ِه َع ّل ِذَب ال َك ْل ُهْم ا َلُموَن َو ْع } َي
ّ تعالى قال ِإل ِه ُدْمَت َما { ْي َل ّنها َع َل ًا}.  ِئم ُدومُا". ولغٌُة ِمْن َقآَ َت ُدْمُت" " َعَرِب " ْل ِل

ِدْمَت" وهي َتُموُت" جعله مثل قراءة " ُعُل" فهذا على "ِمّت" " ْف َي ِعَل" " َف قليل. "
ٍءْر} أي: على تعالى وقال َنا ِدي ِب ِه" و"عليه". تقول: "مررُت ء] كما87[ دينار { ِب
ِإّن ِذيَن {  ّل َتُروَن ا ِد َيْش ْه َع ِه ِب ّل ِهْم ال ِن ْيَما َأ ًا َو ً َثَمن ِليل ِئَك َق ْوَل َ ُأ َق ل َ ُهْم خَأل ِفي َل

ِة َ الخِأَر ُهُم َول ّلُم َك ّلُه ُي َ ال ُظُر َول ِهْم َين ْي َل ْومَا ِإ ِة َي َياَم ِق ْل َ ا ِهْم َول ّكي ُهْم ُيَز َل َذاٌب َو ِليٌم َع َأ

{
َ وجل عز قال َول ُهُم { ّلُم َك ّلُه ُي َ ال ُظُر َول ِهْم} فهذا َين ْي َل "ما للرجل قولك مثل ِإ

ُظُر ْن َلّي" اذا َت ًا. ينيلك ل كان ِإ شيئ
ِإّن َو ُهْم {  ْن ًا ِم ِريق َف ُووَن َل ْل ُهْم َي َت َن ْلِس َتاِب َأ ِك ْل ُه ِبا ُبو َتْحَس َتاِب ِمَن ِل ِك ْل َو َوَما ا ِمَن ُه
َتاِب ِك ْل ُلوَن ا ُقو َي َو َو ِد ِمْن ُه ْن ِه ِع ّل َو َوَما ال ِد ِمْن ُه ِه ِعن ّل ُلوَن ال ُقو َي َلى َو ِه َع ّل ِذَب ال َك ْل ا

ُهْم َلُموَن َو ْع  } َي
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ُووَن تعالى قال ْل َي ُهْم { َت َن ْلِس َتاِب َأ ِك ْل ُوَن} بضم الياء. وقال } بفتح ِبا ّو َل ُي الياء {
ّنه واحسبها َل ُوَن}  ْلو َي ًا قال { ّي َل ّوَن} لكانت من كان بألسنتهم} فلو { َلو ُي }

َيًة ِو ْل َت بألسنتهم". "
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني

ٍءْر َكاَن { َما َبَش ِتيُه َأن ِل ْؤ ّلُه ُي َتاَب ال ِك ْل ْكَم ا ْلُح َة َوا ّو ُب ّن ُقوَل ُثّم َوال ّناِس َي ْا ِلل ُنو ُكو
ًا َباد ِه ُدوِن ِمن ّلي ِع ّل ْا ولكن ال ُنو ّييَن ُكو ِن ّبا ُتْم ِبَما َر ّلُموَن ُكن َع َتاَب ُت ِك ْل ِبَما ا ُتْم َو ْن ُك

ْدُرسُإوَن } َت
ُثّم َتعالى قال ُقوَل { ّناِس} نصٌب َي ٍءْر َكاَن {َما على ِلل َبَش ِتيُه َأن ِل ْؤ ُثّم ُي ّلُه} { ال

ُقوَل َلّن َي ّناِس}  ُثّم" من ِلل العطف. ُحروف "
َ َول ُكْم {  ْأُمَر ْا َأن َي ُذو ّتِخ َكَة َت ِئ َ ْلَمل ْيَن ا ّي ِب ّن ًا َوال َباب ُكم َأْر ْأُمُر َي ِر َأ ْف ُك ْل َد ِبا ْع ْذ َب ُتْم ِإ ْن َأ

ِلُموَن } ّمْس
َ َول ًا { ُكْم} أيض ْأُمَر ّنصب معطوٌف َي َأْن} وإْن على بال تقول رفعت؛ شئت {
َ َول ُكْم} ل { ْأُمُر ّول على تعطفه َي َو ال ُه ُكْم. ل تريد:  ْأُمُر َي

ْذ ِإ َو َذ {  ّلُه َأخَأ َق ال َثا ْيَن ِمي ّي ِب ّن ُكم َلَمآَ ال ُت ْي َت ٍءْب ّمن آ َتا ٍءْة ِك ْكَم ُكْم ُثّم َوِح َء َرسُإوٌل َجآَ
ٌق ّد ُكْم ّلَما ّمَص َع ُنّن َم ْؤِم ُت ِه َل ّنُه ِب َتنُصُر َل ُتْم َقاَل َو ْقَرْر َأ ُتْم َأ ْذ َأخَأ َلى َو ُكْم َع ِل ِري ذا ِإْص

ْا ُلو َنا َقا ْقَرْر ْا َقاَل َأ ُدو َه ْا َفاْش َن َأ ُكْم َو َع ِديَن ّمَن َم ِه  } الّشا
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َلَمآَ تعالى الله قال ُكم { ُت ْي َت ٍءْب ّمن آ َتا ٍءْة ِك ْكَم ُكْم ُثّم َوِح َء ٌق َرسُإوٌل َجآَ ّد ّلَما ّمَص
ُكْم َع ُنّن َم ْؤِم ُت ِه} فاللما َل نحو البتداء لما هي الكلما أول "ما" في مع التي ِب
ٌد ُكُم} اسإم {َمآَ لن ِمنَك"، َأفَضُل "لَزي ُت ْي َت في التي صلة. واللما بعده والذي آ

ُنّن ْؤِم ُت َل ِه { ّنُه} لما ِب َتنُصُر َل ِه قال كأنه القسم َو ّل ُنّن "وال ُتؤِم ِه" فوكد َل أول في ِب
َأَما كما آخأره، وفي الكلما ِه تقول: " ّل ْو َأْن وال َتني َل ْئ وقد وكذا"، كذا َلكان اِج

ّكد يستغنى ُنّن} باللما في عنها. وو ْؤِم ُت َل عنها. يستغنى وقد الكلما آخأر في {
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ُكْم {َمآَ خأبر جعل ُت ْي َت ٍءْب ّمن آ َتا ُنّن ِك ْؤِم ُت َل ٍءْة} { ْكَم ِه} مثل َوِح ِد "ما ِب ْب َع ِه الله؟ ِل ّل وال
ّنه". وان َي ِت ْتأ ٍءْب} تريد (ما) {ِمْن خأبر جعلت شئت َل َلما ِكتا ُكْم { ُت ْي َت كتاٌب آ

ْكَمٌة} وتكون "ِمْن" زائدة. وِح
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو ْا َك ُتو ُهْم َوَما ّفاٌر َو َلن ُك َبَل َف ْق ِهم ِمْن ُي ِد ُء َأَح َلْرِض ّمْل ًا ا َهب ِو َذ َل َو
َدى َت ْف ِه ا ِئَك ِب ْوَل ُهْم ُأ َذاٌب َل ِليٌم َع ُهْم َوَما َأ ِريَن ّمن َل  } ّناِص
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ُء تعالى قال َلْرِض {ّمْل ًا} مهموزة ا َهب ْلُت" وانتصب87[ من َذ َهبا) ب] "َم َذ )
ِلي كما ُلَك تقول: " شغلت لنك وذلك الرجال، من مثلك َرُجلً" أي: لي مث

غيرها "الذهب" وهو جاء "الرض" ثم "الذهب" وهو دون الذي بالسإم الضافة
الحال، تفسير وهكذا الفاعل، بعد من جاء اذا المفعول ينتصب كما فانتصب

ُد قلت: "جاء اذا لنك ًا" فقد الله عب الله" وليس الفعل*ِ بـ"عبد شغلت راكب
اسإما لتجعله به جئت معرفة. وإنما وهذا نكرة هذا لن صفته "راكب" من

ًا"، منَك أحسُن "هذا وتفسير تفسيره، فيها. فهكذا جاء التي للحال لن َوْجه
الذي هو انما اللفظ "ِمْن" و"أحسُن" في عليها وقعت التي الكاف "الوجه" غير

انتصب غيرهما وهو بعدهما جاء فلما اللفظ في ذينك فـ"الوجُه" غير تفضله
الفاعل. بعد به (*ِ*ِ) المفعول انتصاب

ُكّل ِما {  َعا ّط ّ َكاَن ال ِني ِحل َب ِئيَل ّل ّ ِإسْإَرا ِئيُل َحّرمَا َما ِإل َلى ِإسْإَرا ِه َع ْفِس ْبِل ِمن َن َق
َنّزَل َأن ُة ُت ْوَرا ّت ْا ُقْل ال ُتو ْأ ِة َف ْوَرا ّت َها ِبال ُلو ْت ُتْم ِإن َفا ِقيَن ُكن ِد } َصا

ُكّل تعالى قال ِما { َعا ّط ّ َكاَن ال ِني ِحل َب ِئيل} لنه ّل َحلٌل" و: يقال: "هذا ِإسْإَرا
َوَحَرامٌا َحراما" و"هذا و"هذا ِحّل"، "هذا َلى ِحْرمٌا" ويقال*ِ { ٍءْة} [ويقال] َع َي َقْر

ُكم قرية} وتقول: "ِحْرمٌا على {وِحْرمٌا ّي ٍءْة} على {وُحْرمٌا قال ذاكّ" ولو َعل قري
ٍءْة} كان على قال] {وَحْرمٌا [ولو جائزا كان ًا قري ًا. جائز أيض

ُقْل َق {  َد ّلُه َص ْا ال ُعو ِب ّت ّلَة َفا ِهيَم ِم ْبَرا ًا ِإ ِنيف ِكيَن ِمَن َكاَن َوَما َح ِر ْلُمْش } ا
ْا الله قال ُعو ِب ّت َفا ّلَة { ِهيَم ِم ْبَرا ًا} نصب ِإ ِنيف الحال. على َح

) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
ِإّن ّوَل {  ٍءْت َأ ْي َع َب ّناِس ُوِض ِذي ِلل ّل ّكَة َل َب ًا ِب َباَرك ًدى ُم ُه َلِميَن َو َعا ْل } ّل
ِإّن تعالى قال ّوَل { ٍءْت َأ ْي َع َب ّناِس ُوِض ِذي ِلل ّل ّكَة} فهذا َل َب  "إّن". خأبر ِب
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ًا} لنه قال ثم ًا} نصبا وصار الخبر*ِ، عن اسإتغنى ء] قد88[ {ُمباَرك {ُمباَرك
ًى على ُهد َو َلِميَن} في الحال. { َعا ْل في عليه. والحال عطف نصب موضع ّل

اسإتغناء. موضع في إل يكون ول كثير القرآن
ِه ِفي َياٌت {  َناٌت آ ّي َقامُا َب ِهيَم ّم ْبَرا َلُه َوَمن ِإ ًا َكاَن َدخَأ ِه آِمن ّل َلى َول ّناِس َع ْيِت ِحّج ال َب ْل ا

َع َمِن َطا َت ِه اسْإ ْي َل ً ِإ ِبيل َفَر َوَمن سَإ ِإّن َك ِنّي الله َف َلِميَن َعِن َغ َعا ْل } ا
ِه تعالى قال ِفي َياٌت { َناٌت آ ّي َقامُا َب ِهيَم} فرفع ّم ْبَرا َقامُا ِإ ِهيَم} لنه {ّم ْبرا يقول: ِإ

ِه ِفي َياٌت { َناٌت} منها آ ّي َقامُا َب ِهيَم} على {ّم ْبرا ِلضمار. ِإ ا
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ْا َتِصُمو ْع َوا ْبِل {  ِه ِبَح ّل ًا ال َ َجِميع ْا َول ُقو َفّر ْا َت ُكُرو ْذ ْعَمَت َوا ِه ِن ّل ُكْم ال ْي َل ْذ َع ُتْم ِإ ْن ُك
ًء َدآ ْع ّلَف َأ َأ ْيَن َف ُكْم َب ِب ُلو ُتْم ُق َبْح َأْص ِه َف ِت ْعَم ِن ًا ِب َوان ُتْم ِإخْأ ْن ُك َلى َو َفا َع ٍءْة َش ْفَر ِر ّمَن ُح ّنا ال

ُكْم َذ َق َأن َها َف ْن ّيُن َكذلك ّم َب ّلُه ُي ُكْم ال ِه َل ِت َيا ُكْم آ ّل َع ُدوَن َل َت ْه } َت
ْا تعالى الله قال ُكُرو ْذ َوا ْعَمَت { ِه ِن ّل ُكْم ال ْي َل ْذ َع ُتْم ِإ ْن ًء} على ُك َدآ ْع بقطع التفسير َأ

ْا قوله عند الكلما ُكُرو ْذ ْعَمَت {ا ِه ِن ّل ُكْم} ثم ال ْي َل قلوبهم بين التأليف آية فسر َع
ِئَط "أسإمك تقول كما التأليف قبل فيه كانوا بالذي وأخأبر َيميل". َأْن الحا

ُتْم ْن ُك َو َلى { َفا َع ٍءْة} فـ"الّشفا" متصور َش ْفَر َقفا" وتثنيته مثل ُح تقول: بالواو "ال
َفواِن" لنه ِلمالة فيه تجيء لم المالة*ِ, فلما فيه يكون ل "َش ّنُه عرفت ا من َأ

الواو.
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني

ُكن َت ْل َو ُكْم {  ْن ُعوَن ُأّمٌة ّم ْد َلى َي ِر ِإ ْي ْلَخ ْأُمُروَن ا َي ْعُروِف َو ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ا
ِئَك ْوَل ُأ ِلُحوَن ُهُم َو ْف ْلُم  } ا
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ُكن تعالى قال َت ْل َو ُكْم { ْن ُعوَن ُأّمٌة ّم ْد َلى َي ُأّمٌة" في ِإ ِر} و" ْي ْلَخ وفي واحد اللفظ ا
ُكْن} جزما قال فلذلك جمع المعنى َت ْل َو ُعوَن} [وفي] { ْد َي ًا. بعضهم السلما { ايض
ْومَا َي َيّض {  ْب ٌه َت ّد ُوُجو َو َتْس ٌه َو َأّما ُوُجو ِذيَن َف ّل ّدْت ا َو ُهْم اسْإ ُه ُتْم ُوُجو َفْر ْك َد َأ ْع َب

ُكْم ِن ْا ِإيَما ُقو ُذو َذاَب َف َع ْل ُتْم ِبَما ا ْن ُفُروَن ُك ْك } َت
َأّما قوله أما َف ِذيَن { ّل ّدْت ا َو ُهْم اسْإ ُه ُتْم ُوُجو َفْر ْك َد َأ ْع ُكْم} على َب ِن ُيقاُل ِإيَما ُهْم "ف َل

ُتم". مثل َفْر َك ِذيَن قوله َأ ّل َوا ْا { ُذو ّتَخ ِه ِمن ا ِن َء ُدو َيآَ ِل ْو ُهْم} وهذا َما َأ ُد ُب ْع في َن
كثير. القرآن
ِه ّل َول َواِت ِفي َما {  َلْرِض ِفي َوَما الّسَما َلى ا ِإ ِه َو ّل ُع ال ُلُموُر ُتْرَج } ا

ِه وجل عز قال ّل َول َواِت ِفي َما { َلْرِض ِفي َوَما الّسَما َلى ا ِإ ِه َو ّل ُع ال ُلُموُر} ُتْرَج ا
ٌد "أّما مثل وهذا واظهره، السإم فثنى ْي َهَب فقد َز ٌد". قال َذ ْي الشاعر: [من َز

المئة]: بعد والخمسون السابع الشاهد وهو الخفيف
ْوَت أَرى ل ُق الَم ِب ٌء الموَت َيْس ّغَص َشي َن ْوُت *ِ  ِغنى ذا الَم َفِقيرا ال وال
َهَر88[ ْظ َأ الضمار. موضع في ب] ف

) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
ُتْم ْن ُك ْيَر {  ٍءْة خَأ ِرَجْت ُأّم ّناِس ُأخْأ ْأُمُروَن ِلل ْعُروِف َت ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َت ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ُنوَن ا ْؤِم ُت َو

ِه ّل ْو ِبال َل ْهُل آَمَن َو َتاِب َأ ِك ْل َكاَن ا ًا َل ْير ُهْم خَأ ُهُم ّل ْن ُنوَن ّم ْؤِم ْلُم ُهُم ا َثُر ْك َأ ُقوَن َو َفاسِإ ْل } ا
ُتْم تعالى قال ْن ُك ْيَر { ُد خَأ ُيري ٍءْة}  ْهَل ُأّم َأ ٍءْة" لّن " ُلّمَة ُأّم ء] الطريقة. والّمة89[ ا
ًا ْيض المئة]: بعد والخمسون التاسإع الشاهد وهو الطويل النابغة: [من ُلغة. قال َأ

ْفُت َلْم َحل ْتُركّْ َف ْفِسَك َأ َن َبًة ِل َهْل ِري َو َثَمْن *ِ  ْأ ٍءْة ُذو َي َو ُأّم ُه ُع َو ِئ  طا
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َلن ُكْم {  ّ َيُضّرو ًذى ِإل ِإن َأ ُكْم َو ُلو ِت َقا ُكُم ُي ّلو َو َباَر ُي ْد َل َ ُثّم ا } ُينَصُروَن ل
َلن قال ُكْم { ّ َيُضّرو ًذى} اسإتثناء ِإل يونس روى كما الكلما. وهو أول من يخرج َأ
ِكي قال: "ما انه العرب بعض عن َت ًا َأْش ّ شيئ ُله إل ًا". ومث ْير ّ خَأ ُقوَن {ل ُذو َها َي ِفي
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ًا َ َبْرد ًا َول 24ّ[ َشَراب ِإل ًا ]  ًا}. َحِميم َغّساق َو
َبْت ِر ِهُم { ُض ْي َل ّلُة َع ّذ ْيَن ال ْا َما َأ ُفو ّ ُثِق ٍءْل ِإل ْب ِه ّمَن ِبَح ّل ٍءْل ال ْب ّناِس ّمَن َوَح ُءوا ال َبآَ َو

ٍءْب َغَض ِه ّمَن ِب ّل َبْت ال ِر ِهُم َوُض ْي َل َنُة َع َك ْلَمْس ُهْم ذلك ا ّن َأ ْا ِب ُنو ُفُروَن َكا ْك َياِت َي ِه ِبآَ ّل ال
ُلوَن ُت ْق َي َء َو َيآَ ِب ْن َل ِر ا ْي َغ ّق ِب ْا ِبَما ذلك َح ْو ْا َعَص ُنو َكا ُدوَن ّو َت ْع } َي

َبْت ِر ِهُم [قال] {ُض ْي َل ّلُة َع ّذ ْيَن ال ْا َما َأ ُفو ّ ُثِق ٍءْل ِإل ْب ِه} فهذا ّمْن ِبَح ّل َلْن مثل ال }
ُكْم ّ َيُضّرو َذى} اسإتثناء ِإل بأشد "لكّن" وليس معنى في الكلما أول من خأارج َأ

ّ قوله من ُعوَن {ل َها َيْسَم ًا ِفي ْغو ّ َل ًا}. ِإل سَإلَم
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
ْا ْيُسو َل ًء {  َوآ ْهِل ّمْن سَإ َتاِب َأ ِك ْل ِئَمٌة ُأّمٌة ا ُلوَن َقآَ ْت َياِت َي ِه آ ّل َء ال َنآَ ْيِل آ ّل ُهْم ال َو

ُدوَن } َيْسُج
ْا قال ْيُسو َل ًء { َوآ ْهِل ّمْن سَإ َتاِب} لنه َأ ِك ْل ْهِل فقال: {ّمْن فسره ثم ذكرهم قد ا َأ

َتاِب ِك ْل ِئَمٌة ُأّمٌة ا ُلوَن َقآَ ْت َياِت َي ِه} ولم آ ّل ُأّمٌة يقل ال َو ِه خألِف على " ِة" لنه هذ ُلّم ا
ْهِل {ّمْن تعالى قبل. وقال هذا كل ذكر قد َتاِب} فهذا َأ ِك ْل أمة على دل قد ا

هذه. خألف
َء تعالى قال َنآَ ْيِل} وواحد {آ ّل ِء" مقصور ال َنى" فاعلم "النا بعضهم: وقال "إ

ْني" كما ِإ ٌو" وهو ترى " ْن ْيل. قال سإاعاُت و"إ َل وهو البسيط الشاعر: [من ال
 المئة]: بعد والخمسون الثامن الشاهد
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ِلُك ْغَر الّسا ّث ًا ال ّي ُه َمْخِش ُد ِر ِفي َموا ٍءْي ُكّل *ِ  ُه إن ّليُل َقضا ِعُل ال َت ْن َي
ُعته َوسِإْم ِعُل"*ِ. قال:  َت َيْخ "

َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ َنًة َت َطا ُكْم ّمن ِب ِن َ ُدو ُكْم ل َن ُلو ْأ ً َي َبال ْا خَأ ّدو ّتْم َما َو ِن َع
ْد َدِت َق ُء َب ْغَضآَ َب ْل ِهْم ِمْن ا ِه َوا ْف ُهْم ُتْخِفي َوَما َأ ُدوُر َبُر ُص ْك ْد َأ ّنا َق ّي ُكُم َب َياِت َل ِإْن ال

ُتْم ْن ُلوَن ُك ِق ْع } َت
َ تعالى قال ُكْم {ل َن ُلو ْأ َبالً} لنها َي ْوُت" و"ما من خَأ َل ًا". "أ ْلو َأ ُلو" " آ

ْا تعالى وقال ّدو َو ّتْم} يقول َما { ِن َ َع ْا {ل ُذو ّتِخ ّبوا َت ْا} أي: أَح ّدو َو َنًة} { َطا {َما ِب
ّتْم} جعله ِن ِبطانَة"، صفة من َع ّتْم} في {َما جعل "ال ِن َنِت". موضع َع َع "ال

ِإن ُكْم {  َنٌة َتْمَسْس ُهْم َحَس ْؤ ِإن َتُس ُكْم َو ْب َئٌة ُتِص ّي ْا سَإ ْفَرُحو َها َي ِإن ِب ْا َو ِبُرو ْا َتْص ُقو ّت َت َو
َ ُكْم ل ُهْم َيُضّر ُد ْي ًا َك ْيئ ّلَه ِإّن َش ُلوَن ِبَما ال ْعَم } ُمِحيٌط َي

َ قال ُكْم {ل ُهْم} لنه َيِضْر ُد ْي ُته" خأفيفة من َك َيِضير" و"ِضْر َنا "ضار" " َأ َف "
ُكْم} جعله {ل بعضهم قال َأِضيُره"، َيُضّر" وحّركّ من يُضّر للسكون "َضّر" "

بعضهم سإاكن. وقال منهما الول حرفين بمنزلة الثقيل الحرف لن قبله الذي
لغة. "ضار" "يُضور" وهي من َيُضْركم} جعلها {ل

) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
ْذ ِإ َو ْوَت {  َد ِلَك ِمْن َغ ْه ُء َأ ّوى َب ِنيَن ُت ْؤِم ْلُم َد ا َقاِع َتاِل َم ِق ْل ّلُه ِل ٌع َوال ِليٌم سَإِمي } َع

ْذ تعالى قال ِإ َو ْوَت { َد ِلَك ِمْن َغ ْه ُء َأ ّوى َب ِنيَن} لنها ُت ْؤِم ْلُم ْذ" ها من ا ّوأت" و"إ َب "
ّنما هنا َبُرها إ لك. فسرت كما المعنى في خَأ

َلى َب ْا ِإن {  ِبُرو ْا َتْص ُقو ّت َت ُكْم َو ُتو ْأ َي ِهْم ّمن َو ِر ْو ُكْم َف ْد ِد ُيْم ُكْم هذا ّب ِة َر ٍءْف ِبَخْمَس آل
ِة ّمَن َك ِئ ْلَمل ّوِميَن ا  } ُمَس
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ِة قال ِبَخْمَس ٍءْف { ِة ّمَن آل َك ِئ ْلَمل ّوِميَن} لنهم ا ّوُموا ُمِس بعُضهم الخيل. وقال سَإ
ِلميَن َع ّوميَن} ُم ُهْم {ُمَس ّن ّوُموا ْهم َل نقرأ. وبها سُإ

ْيَس َل ِر ِمَن َلَك {  َلْم ٌء ا ْو َشْي ُتوَب َأ ِهْم َي ْي َل ْو َع ُهْم َأ َب ّذ َع ُهْم ُي ّن ِإ ِلُموَن َف } َظا
ْو َأ ُتوَب { ِهْم َي ْي َل ْو َع ُهْم} على َأ َب ّذ َع َع ُي َط ْق َي ِل ًا}[ { اللما. على ] عطفه127َطَرف

) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
ِإن ُكْم {  ْد َقْرٌح َيْمَسْس َق ْومَا َمّس َف َق ْل ُلُه َقْرٌح ا ْث ْلَك ّم ِت ّيامُا َو َل َها ا ُل ِو َدا ْيَن ُن ّناِس َب ال

َلَم ْع َي ِل ّلُه َو ِذيَن ال ّل ْا ا ُنو َذ آَم ّتِخ َي ُكْم َو َء ِمن َدآ َه ّلُه ُش َ َوال ِلِميَن ُيِحّب ل ّظا } ال
ِإن تعالى قال ُكْم { ُقْرٌح} مثل بعضهم َقْرٌح} قال َيْمَسْس ْعف" { "الَض

ْعف" وتقول َقْرحا" و"هو منه و"الُض ْقَرح" " َي ِرَح" " َق ِرح". وبعض " العرب َق
ِريح" مثل89[ يقول َق ِذل" و ب] " ِذيل". "َم "َم

ْد َق َل َو ُتْم {  ْن ْوَن ُك ّن ْوَت َتَم ْلَم ْبِل ِمن ا ُه َأن َق ْو َق ْل ْد َت َق ُه َف ُتُمو ْي َأ ُتْم َر ْن َأ ُظُروَن َو } َتن
ْد تعالى قال َق َف ُه { ُتُمو ْي َأ ُتْم َر ْن َأ ًا َو ُظُروَن} توكيد ْد كما َتن َق ُته تقول: " ِه رأي ّل وال

ُتُه ْي َأ ْيني" و"َر ّع ِعيانا". ِب
َوَما ٌد {  ّ ُمَحّم ْد َرسُإوٌل ِإل َلْت َق ِه ِمن خَأ ِل ْب ِإْن الّرسُإُل َق ْو ّماَت َأف ِتَل َأ ُتْم ُق ْب َل َق ْن َلى ا َع

ُكْم ِب َقا ْع ِلْب َوَمن َأ َق َلى َين ِه َع ْي َب ِق َلن َع ّلَه َيُضّر َف ًا ال ْيئ ِزي َش َيْج ّلُه َوسَإ ِريَن ال ِك } الّشا
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ِإْن يقل ولم تعالى قال َأف ْو ّماَت { ِتَل َأ ُتْم} فيقطع ُق ْب َل َق ْن جواب لنه اللف ا
ِإْن] وحرف عليه وقعت الذي المجازاة ِإْن} فل على وفع قد السإتفهاما { }

تقول: انك ترى البتداء. ال خأبر مثل خأبرها لن السإتفهاما إلى خأبره يحتاج
ٌد ْي َأَز ٌد َحَسٌن" ول "أ ْي َأَز ِإْن تعالى الله َأَحَسٌن" وقال تقول: " َف َأ ُهُم ّمّت { َف

ُدوَن} ولم ِل ْلَخا ُهُم يقل ا ََأ ُدَن" لنه " ِل ْلخا المجازاة. جواب ْا
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني

َوَما ٍءْس َكاَن {  ْف َن ّ َتُموَت َأْن ِل ْذِن ِإل ِإ ًا الله ِب َتاب ً ِك َؤّجل ْد َوَمن ّم ِر َواَب ُي َيا َث ْن ّد ِه ال ِت ْؤ ُن
َها ْن ْد َوَمن ِم ِر َواَب ُي ِة َث ِه الخِأَر ِت ْؤ َها ُن ْن ِزي ِم َنْج ِريَن َوسَإ ِك } الّشا
َوَما تعالى الله قال ٍءْس َكاَن { ْف َن ّ َتُموَت َأْن ِل ْذِن ِإل ِإ ًا الله ِب َتاب َؤّجلً} فقوله ِك ّم

ًا سإبحانه َتاب ِك َؤّجلً} توكيد، { َتَب على ونصبه ّم َك ّلُه " ًا َ ذلك ال َؤّجلً". وكذلك ِكتاب ُم
ّقا} انما قوله من القرآن في شيء كل ّق هو {َح ُأِح ِلَك " ًا". وكذلك ذ ّق َد َح ْع َو }

ِه} و{َرْحَمًة ّل َتاَب ّمن ال ِك ِه} و{ ّل َعال ْن ّبَك} و{ُص ِه ّر ّل ُكْم} انما ال ْي َل َع من هو َع َن "َص
ّلُه ًا" فهذا َ ذلك ال ْنع كثير. وهو هذا نحو من القرآن في شيء كل تفسير ُص

ّين أ
َ َك َو ِبّي ّمن {  َتَل ّن َعُه َقا ّيوَن َم ّب ِثيٌر ِر ْا َفَما َك ُنو َه ُهْم ِلَمآَ َو َب ِبيِل ِفي َأَصا ِه سَإ ّل َوَما ال

ْا ُفو ُع ْا َوَما َض ُنو َكا َت ّلُه اسْإ ِريَن ُيِحّب َوال ِب  } الّصا
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ّين تعالى قال أ
َ َك َو ِبّي ّمن { ِتَل ّن َعُه ُق ّيوَن َم ّب ِثيٌر ِر ْا} يجعل َفَما َك ُنو َه هو النبّي َو

ِتَل الذي َوجهين أحسُن وهو ُق ّنه ال ِإْن قال ء] قد90[ َل َف َأ ْو َماَت { ِتَل} [ َأ ]144ُق
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َتَل بعضهم وقال َقا َعُه} وهي { ّنهم وبها أكثر َم َل ِتَل} يجعلون كانوا نقرأ.  ُق }
ّيون}. ونقول: "فكيف على ّب ِر َفَما نقول "فكيف نقول { ْا} وقد { ُنو َه انهم قلنا َو

عليه. وقوله الله صلى النبي على القتل أن لك ذكرت كما فانه قتلوا قد
ّيوَن} يعني: الذين ّب ِر ّبّي". وواحدها تعالى الرب يعبدون { ِر "

َوَما ُهْم َكاَن {  َل ْو ّ َق ْا َأن ِإل ُلو َنا َقا ّب ِفْر ر ْغ َنا ا َنا َل َب ُنو َنا ُذ َف ِإسْإَرا َنا ِفي َو ِر ّبْت َأْم َث َو
َنا َداَم ْق َنا َأ ْنُصْر َلى وا ِما َع ْو َق ْل ِريَن ا ِف َكا ْل } ا

َوَما تعالى قال ُهْم َكاَن { َل ْو ّ َق ْا} وقال َأن ِإل ُلو َوَما َقا َواَب َكاَن { ِه َج ْوِم ّ َق َأن ِإل

ْا} و ُلو ُهْم َكاَن [قال] {ّما َقا َت ّ ُحّج َأْن َأن ِإل ْا} فـ{ ُلو ْا} هو َقا ُلو الذي السإم َقا
َكاَن} لن يرفع َو َأْن} الخفيفة بـ{ ِني اسإم بمنزلة فيه عملت وما { َب ْعَج تقول: "أ

على نصب موضع في الخأر وجعلت كله هذا أول رفعت شئت قالوا" وإْن َأْن
المئة]: بعد الستون الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من كان. قال خأبر
ْد َق ِلَم َل ْقوامُا َع َل َءها كاَن ما ا ْهلَن َدا َث ِب  ِ* ّ ُي إل ُدها ِمّمْن الِخْز ُقو َي
ُؤها كاَن "ما شئت وان َي". ال دا الِخْز

) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
ْذ ِإ ُدوَن {  ِع َ ُتْص ُووَن َول ْل َلى َت ٍءْد َع ُكْم َوالّرسُإوُل أَح ُعو ْد ُكْم ِفي َي ُكْم ُأخْأَرا َب َثا أ

َ ًًا َف َغّم
َغّم َ ِب ْيل َك ْا ّل ُنو َلى َتْحَز ُكْم َما َع َت َ َفا ُكْم َمآَ َول َب ّلُه َأَصا ِبيٌر َوال ُلوَن ِبَما خَأ ْعَم  } َت
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ْذ تعالى قال ِإ ُدوَن { ِع َ ُتْص ُووَن َول ْل َلى َت ٍءْد} لنك َع َعد" أي: َمَضى أَح َأْص تقول: "
َد َوسإاَر َع َأْص ْنحدر و" ُوادي" أي: ا َد" فانه: ارتفى. فيه. وأما ال ِع "َص
ُكْم وقال َب َثا أ

َ َف ًا { َعلى ُغّم َغّم} أي:  ِفي قال َغّم. كما ِب ُذوِع { ّنْخِل} ومعناه ُج ال
َبني وكما النخل جذوع على ِبالسيف" وتقول: السيِف" يريد ِفي قال: "َضَر "

َأبيك. ب] أي: على90أبيك" [ في نزلت

ُثّم ُكْم َأنَزَل {  ْي َل ِد ّمن َع ْع َغّم َب ْل َنًة ا ًا َأَم َعاسإ ْغَشى ّن َفًة َي ِئ ُكْم َطآَ ْن َفٌة ّم ِئ َطآَ ْد َو َق
ُهْم ْت َهّم ُهْم َأ ُفُس ْن ّنوَن َأ ُظ ِه َي ّل ْيَر ِبال ّق َغ ْلَح ِة َظّن ا ّي ِل ِه ْلَجا ُلوَن ا ُقو َنا َهل َي ِر ِمَن ّل َلْم ا

ٍءْء ِمن َلْمَر ِإّن ُقْل َشْي ّلُه ا ِه ُك ّل ُفوَن ل ِهم ِفي ُيْخ ُفِس ْن َ ّما َأ ُدوَن ل ْب ُلوَن َلَك ُي ُقو ْو َي َل
َنا َكاَن ِر ِمَن َل َلْم ٌء ا َنا ّما َشْي ْل ِت َنا ُق ُه ْو ُقل َها ُتْم ّل ُكْم ِفي ُكن ِت ُيو َبَرَز ُب ِذيَن َل ّل ِتَب ا ُك

ِهُم ْي َل ْتُل َع َق ْل َلى ا ِهْم ِإ ِع ِلَي َمَضاِج َت ْب َي ِل ّلُه َو ُكْم ِفي َما ال ِر ُدو ُيَمّحَص ُص ِل ِفي َما َو
ُكْم ِب ُلو ّلُه ُق ِليٌم َوال َذاِت َع ِر ِب ُدو } الّص

ِإّن تعالى قال َلْمَر { ّلُه ا ِه} اذا ُك ّل ُكلّ" اسإما جعلت ل َلْمَر كقولك: "إّن " ْعُضُه ا َب
ٍءْد" وان ْي "إّن قلت لو لنك البدل، على نصبت شئت نصبت. وان صفة جعلته ِلَز

َلْمَر ْعَضُه ا ٍءْد" لجاز َب ْي ْعض". قال في تكون ل والصفة البدل، على ِلَز َب الشاعر: "
المئة]: بعد والستون الحادي الشاهد وهو الكامل [من

ُيوَف إّن ّوها الّس ُد َتركا َوَرواُحها ُغ َة *ِ  ْعَضِب َقْرِن مثَل َفزاَر َل  ا
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ّو" و"الرواَح" وجعل فابتدأ ُد ُغ ّوها" بعضهم نصب لهما. وقد الفعل "ال ُد ُغ "
ِزَن" فجعل َوَرواَحا" وقال: "تركْت ّو" "التركَّ" لـ"السيوف" وجعل َهوا "الغد
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َها". وتقول بمنزلة صار حتى كالصفة لها و"الرواح" تابعا ّل ِإّن "ك َلْمَر { ّلُه ا ُك
ِه} على ّل نقرأ. وبه اجود التوكيد ل

َبَرَز تعالى وقال َل ِذيَن { ّل ِتَب ا ِهُم ُك ْي َل ْتُل َع َق ْل َلى ا ِهْم} وقد ِإ ِع بعضهم قال َمَضاِج
ْتُل" [أصوب] فيما َق ُهم وقال نرى، {الِقتاُل} و"ال ْعُض ْتُل} {إلى َب َق ِهم} و{ال ِل ِقتا

َلى قال لنه الله شاء إن أصوبهما ِإ ِهْم}. { ِع َمَضاِج
ِلَي وقال َت ْب َي ِل َو ّلُه { َكْي ِفي َما ال ْي:  ُكْم}: أ ِر ُدو ِلَي ُص َت ْب ّلُه. َي ال

َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُنو ُكو ِذيَن َت ّل ْا َكا َفُرو ْا َك ُلو َقا ِهْم َو ِن َوا َذا ِلخْأ ْا ِإ ُبو ِفي َضَر
َلْرِض ْو ا ْا َأ ُنو ْو ُغّزى َكا ْا ّل ُنو َنا َكا َد ْن ْا َما ِع ُتو ْا َوَما َما ُلو ِت َعَل ُق َيْج ّلُه ِل ًة ذلك ال َحْسَر

ِهْم ِفي ِب ُلو ّلُه ُق ِيي َوال ُيِميُت ُيْح ّلُه َو ُلوَن ِبَما َوال ْعَم } َبِصيٌر َت
ْو تعالى قال َأ ْا { ُنو ْو ُغّزى َكا ْا ّل ُنو َنا َكا َد ْن ْا َما ِع ُتو ْا} [ َوَما َما ُلو ِت ء] وواحد91ُق

ُغّزى" "غاز" مثل ّهد". "ال ِهد" و"ُش "شا
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
ِئْن َل َو ُتْم {  ْل ِت ِبيِل ِفي ُق ِه سَإ ّل ْو ال ّتْم َأ ٌة ُم ِفَر ْغ ِه ّمَن َلَم ّل ْيٌر َوَرْحَمٌة ال ُعوَن ّمّما خَأ َيْجَم

{
ِئْن تعالى قال َل َو ُتْم { ْل ِت ِبيِل ِفي ُق ِه سَإ ّل ْو ال ّتْم} الية. فان َأ يكون كيف قيل ُم

ٌة ِفَر ْغ َلَم ِه} جواب ّمَن { ّل ِئْن قال حين فكأنه الول؟ ذلك ال َل َو ُتْم { ْل ِت ِبيِل ِفي ُق سَإ
ِه ّل ْو ال ّتْم} تذكر َأ ٌة} فقال السبيل في ذلك كان اذ ورحمة مغفرة لهم ُم ِفَر ْغ َلَم }

ْلَك ِت َل ْيٌر المغفرة يقول: " ُعوَن}". ِمّما {خَأ َتْجَم
ِئْن َل َو ّتْم {  ْو ّم ُتْم َأ ْل ِت َلى ُق  } ُتْحَشُروَن الله ِل
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ِئْن قال َل َو ّتْم { ْو ّم ُتْم َأ ْل ِت َلى ُق ُتْم}. قلت شئت ُتْحَشُروَن} وان الله ِل ْل ّت ُق }
ِبَما َف ٍءْة {  ِه ّمَن َرْحَم ّل ُهْم ِلنَت ال ْو َل َل ْنَت َو ًا ُك ّظ ِليَظ َف ْلِب َغ َق ْل ْا ا َفّضو ْن َ ِلَك ِمْن ل ْو َح
ْعُف ُهْم َفا ْن ِفْر َع ْغ َت ُهْم َواسْإ ُهْم َل ِوْر ِر ِفي َوَشا َلْم َذا ا ِإ ّكْل َعَزْمَت َف َو َت َلى َف ِه َع ّل ِإّن ال

ّلَه ِليَن ُيِحّب ال ّك َو َت ْلُم } ا
ِبَما تعالى قال َف ٍءْة { ٍءْة" و ّمَن َرْحَم ِبَرْحَم َف ِه} يقول: " ّل {ما} زائدة. ال

) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
َوَما ِبّي َكاَن {  َن ُغّل َأْن ِل ُلْل َوَمن َي ْغ ْأِت َي ْومَا َغّل ِبَما َي ِة َي َياَم ِق ْل ّفى ُثّم ا َو ٍءْس ُكّل ُت ْف َن

َبْت ّما ُهْم َكَس َ َو َلُموَن ل ْظ } ُي
َوَما تعالى قال ِبّي َكاَن { َن ُغّل} وقال َأْن ِل َغّل} وكّل بعضهم َي ُي الله و صواب {

َأْن المعنى لّن أعلم ْو " ُيخاَن". َيُخون" أ "
َو َأ ُكْم َلّما {  ْت َب َبٌة َأَصا ْد ّمِصي ُتْم َق ْب َها َأَص ْي َل ْث ُتْم ّم ْل ّنى ُق ُقْل َأ َو هذا ِد ِمْن ُه ُكْم ِعن ْنُفِس َأ

ّلَه ِإّن َلى ال ٍءْء ُكّل َع ِديٌر َشْي } َق
َو قال َأ ُكْم َلّما { ْت َب َبٌة} فهذه َأَصا واو على دخألت السإتفهاما ألف اللف ّمِصي

ُتم فكأنه العطف، ْع َن ألف الواو على ادخأل أصابتكم" ثم َولّما وكذا َكذا قال: "َص
السإتفهاما.

َوَمآَ ُكْم {  َب ْومَا َأَصا َقى َي َت ْل َعاِن ا ْلَجْم ْذِن ا ِإ ِب ِه َف ّل َلَم ال ْع َي ِل ِنيَن َو ْؤِم ْلُم } ا
َوَمآَ تعالى قال ُكْم { َب ْومَا َأَصا َقى َي َت ْل َعاِن ا ْلَجْم ْذِن ا ِإ ِب ِه} فجعل َف ّل بالفاء الخبر ال
المجازاة في و"َمْن" تكون "َمْن"، معنى في "الذي" وهو {ما} بمنزلة َلّن

بالفاء. جوابها ويكون
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ْذِن قال ِإ ِب َف ِه { ّل َلَم ال ْع َي ِل ِنيَن} فجعل َو ْؤِم ْلُم ُكْم}: الذي {َمآَ لّن بالفاء الخبر ا َب َأَصا

َلَم أصابكم. وقال ْع َي ِل َو ِنيَن} لّن { ْؤِم ْلُم َو ا ُه َف ِإذن معناه: " َو ب ُه َو ِه" " ّل َلم". ال ْع َي  ِل
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) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
ِذيَن ّل ْا { ا ُلو ِهْم َقا ِن َوا ْا ِلخْأ ُدو َع َق ْو َو َنا َل ُعو َطا ُلوا َما َأ ِت ُءوا ُقْل ُق ْدَر ُكُم َعْن َفا ُفِس ْن َأ

ْوَت ْلَم ُتْم ِإن ا ْن ِقيَن ُك ِد } َصا
ِذيَن قال ّل ْا {ا ُلو ِهْم َقا ِن َوا ْا ِلخْأ ُدو َع َق ْو َو َنا َل ُعو َطا ُلوا َما َأ ِت ُءوا ُقْل ُق ْدَر َعْن َفا

ُكُم ُفِس ْن ُقْل َأ ْوَت} أي:  ْلَم ُهْم ا ُءوا َل ْدَر َفا ُكُم َعْن { ُفِس ْن ْوَت} وأضمر َأ ْلَم ُهْم". ا َل "
ِذيَن ّل ُهُم َقاَل { ا ّناُس َل ّناَس ِإّن ال ْد ال ْا َق ُعو ُكْم َجَم ُهْم َل ْو ُهْم َفاخْأَش َد ًا َفَزا ِإيَمان

ْا ُلو َقا َنا َو ُب ّلُه َحْس ْعَم ال ِن ِكيُل َو َو ْل } ا
ُهْم تعالى قال َد َفَزا ًا}[ { ُهْم91ِإيَمان َد َفزا ُهم ب] يقول: " ُل ْو إيمانا". َق

ّنَما ِإ ُكُم {  ِل َطاُن ذا ْي ّوُف الّش ُه ُيَخ َء َيا ِل ْو َ َأ ُهْم َفل ُفو ُفوِن َتَخا ُتْم ِإن َوخَأا ِنيَن ُكن ْؤِم } ّم
ّنَما قال ِإ ُكُم { ِل َطاُن ذا ْي ّوُف الّش ِهُب ُيَخ ُيْر ُه} يقول: " َء َيا ِل ْو ّناَس َأ ُه" أي: ال َء ِليا أو

ِه". ِئ ِليا ّو َأ ِب
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني

َ َول َبّن {  ِذيَن َيْحَس ّل ُلوَن ا ْبَخ ُهُم ِبَمآَ َي َتا ّلُه آ ِه ِمن ال ِل َو َفْض ًا ُه ْير ُهْم خَأ َو َبْل ّل َشّر ُه
ُهْم ُقوَن ّل ّو َط ُي ْا َما سَإ ُلو ِه َبِخ ْومَا ِب ِة َي َياَم ِق ْل ِه ا ّل َواِت ِميَراُث َول َلْرِض الّسَما ّلُه َوا َوال
ُلوَن ِبَما ْعَم ِبيٌر َت  } خَأ
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َ قال َول َبّن { ِذيَن َيْحَس ّل ُلوَن ا ْبَخ ُهُم ِبَمآَ َي َتا ّلُه آ ِه ِمن ال ِل َو َفْض ًا ُه ْير ُهْم خَأ َو َبْل ّل ُه
ُهْم} فأراد َشّر َول ّل َبّن " ُبْخَل َتْحَس َو ال ًا ُه ْير ُهْم" فالقى خَأ عليه أوقع الذي السإم َل

ُبْخل"، وهو الحسبان ّنه "ال فضله من الله آتاهم ما وذكر الحسبان ذكر قد ل
تعالى الله قال ذا، من أشد هو ما الحذف من جاء ذكرهما. وقد اذا فأضمرهما

َ ِوي {ل َت ُكم َيْس َق ّمْن ِمن َف ْبِل ِمن َأن ْتِح َق َف ْل َتَل} ولم ا َقا َوَمْن يقل َو َق " َف ْن ِمْن َأ
ْعد" لنه ِئَك قال لما َب ْوَل ُأ َظُم { ْع ِذيَن ّمَن َدَرَجًة َأ ّل ْا ا ُقو َف ُد} كان ِمن َأن ْع فيه َب

عناهم. قد أنه على دليل
ْد َق ّل َع {  ّلُه سَإِم ْوَل ال ِذيَن َق ّل ْا ا ُلو ّلَه ِإّن َقا َنْحُن َفِقيٌر ال ُء َو َيآَ ِن ْغ ُتُب َأ ْك َن ْا َما سَإ ُلو َقا

ُهُم َل ْت َق َء َو َيا ِب َلن ِر ا ْي َغ ّق ِب ُقوُل َح َن ْا َو ُقو َذاَب ُذو ِريِق َع ْلَح } ا
ُتُب تعالى قال ْك َن ْا َما {سَإ ُلو ُهُم َقا َل ْت َق َء َو َيا ِب َلن ِر ا ْي َغ ّق} وقد ِب دهر، لذلك مضى َح

يرضاه". أياما بعدهم من به رضي من على قالوا ما يعني: سإنكتب فانما
ْذ ِإ َو َذ {  ّلُه َأخَأ َق ال َثا ِذيَن ِمي ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ّنُه ا ُن ّي َب ُت ّناِس َل َ ِلل َنُه َول ُتُمو ْك ُه َت ُذو َب َن َء َف َوَرآ

ِهْم ِر ُهو ْا ُظ ْو َتَر ِه َواْش ًا ِب ً َثَمن ِليل ْئَس َق ِب َتُروَن َما َف } َيْش
ّنُه قال ُن ّي َب ُي َل ّناِس { َ ِلل َنُه} يقول: "اسإتحلفهم َول ُتُمو ْك ّنه َي ُن ّي َب ُي َنُه" وقال ول َل ُتُمو ْك َي

ّنُه َن ّي ُتب َل ُقْل َول { َنُه} أي:  ُتمو ْك ِه َت ّل َوال ُهم: " ّنُه َل ُن ّي َب ُت َنه". ول َل ُتُمو ْك َت
) عمران ( آل سإورة آيات في الواردة المعاني
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َ َبّن { ل ِذيَن َتْحَس ّل ْفَرُحوَن ا ْا ِبَمآَ َي ْو َت ّبوَن َأ ُيِح ْا َأن ّو ُدو ْا َلْم ِبَما ُيْحَم ُلو َع ْف َ َي َفل

ُهْم ّن َب ٍءْة َتْحَس َفاَز َذاِب ّمَن ِبَم َع ْل ُهْم ا َل َذاٌب َو ِليٌم َع  } َأ
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َ قوله أما َبّن {ل ِذيَن َتْحَس ّل ْفَرُحوَن ا ْا ِبَمآَ َي ْو َت ّبوَن َأ ُيِح ْا َأن ّو ُدو ِبَما92[ ُيْحَم َلْم ء] 
ْا ُلو َع ْف َ َي َة َفل ِإّن: الخِأَر ُهْم} ف ّن َب َدٌل َتْحَس تعجبني زائدة. ول والفاء الولى من َب
َ قال اذا لنه العربية في مذهب لذلك [اذ] ليس بالياء الولى قرأ من قراءة {ل

َبّن ِذيَن َيْحَس ّل ْفَرُحوَن ا ّنه ِبَمآَ َي ْا} فإ ْو َت ْعه َلْم َأ ِق شيء. على يو
َتَجاَب َفاسْإ ُهْم {  ُهْم َل ّب ّني َر َ َأ ُع ل ٍءْل َعَمَل ُأِضي ُكْم َعاِم ْن ٍءْر ّمن ّم َك ْو َذ َثى َأ ْن ُكم ُأ ْعُض َب

ٍءْض ّمن ْع ِذيَن َب ّل ْا َفا ْا َهاَجُرو ِرُجو ُأخْأ ِهْم ِمن َو ِر َيا ْا ِد ُذو ُأو ِلي ِفي َو ِبي ْا سَإ ُلو َت َقا َو
ْا ُلو ِت ُق ّفَرّن َو َك ُهْم ُل ْن ِهْم َع ِت َئا ّي ُهْم سَإ ّن َل ْدخِأ ُل ٍءْت َو ّنا ِري َج َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن َل ًا ا َواب ّمن َث

ِد ِه ِعن ّل ّلُه ال ُه َوال َد َواِب ُحْسُن ِعن ّث } ال
ّني قال َأ } َ ُع ل ٍءْل َعَمَل ُأِضي ُكْم َعاِم ْن ٍءْر ّمن ّم َك ْو َذ ّني َأ َأ ِب َفاسإتجاب:  ْي:  َثى} أ ْن ل ُأ

ُع ٍءْل َعَمَل ُأضي ُكم. أدخأل عاِم ْن ْد تقول كا {ِمْن} زائدة فيه ِم َق ٍءْث" ِمْن كاَن " ِدي َح
ُع}. {ل قوله في دخأل قد النفي حرف َلّن لغو هنا و{ِمْن} ها ُأِضي

) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
َها ّي َأ ّناُس {يا ْا ال ُقو ّت ُكُم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل ٍءْس ّمن خَأ ْف ٍءْة ّن َد َق َواِح َل َها َوخَأ ْن َها ِم ْوَج َبّث َز َو
ُهَما ْن ً ِم ًا ِرَجال ِثير ًء َك ِنَسآَ ْا َو ُقو ّت ّلَه َوا ِذي ال ّل ُلوَن ا َء ِه َتَسآَ َلْرَحامَا ِب ّلَه ِإّن َوا َكاَن ال
ُكْم ْي َل ًا َع ِقيب } َر

ُلوَن تعالى قال َء َتَسآَ ِه} خأفيفة { ُلوَن" فانههم تساؤلهم من لنها ِب َء َتسا َي "
ّلُموَن} وان نحو العرب كلما في كثير وذلك الخأيرة، التاء فحذف َك َت شئت {

ّلت  فادغمت. ثق
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َلْرَحامَا} منصوبة تعالى الله قال َوا َلْرحاما. وقال أي: اتقوا { بعضهم ا
ّوُل ِما} جّر. وال َلْرحا المضمر على المجرور الظاهر تجري ل لنك أحسن {وا

المجرور.
ِإّن تعالى [قال و ّلَه { ُكْم َكاَن ال ْي َل ًا}] تقول َع ِقيب َقَب" من َر "الرقيب": "َر

ُقوبا". ًا" و"َر ْقب ُقُب" "َر َيْر "
ْا ُتو َوآ َتاَمى { َي ْل ُهْم ا َل َوا َ َأْم ْا َول ُلو ّد َب َت ِبيَث َت ْلَخ ّيِب ا ّط َ ِبال ْا َول ُلو ُك ْأ ُهْم َت َل َوا َلى َأْم ِإ

ُكْم ِل َوا ّنُه َأْم ًا َكاَن ِإ ًا ُحوب ِبير } َك
َ قال َول ْا { ُلو ُك ْأ ُهْم َت َل َوا َلى َأْم َع ِإ ُكْم} أي: "َم ِل َوا ّنُه َأْم ِإ ُكم" { ًا َكاَن َأْموال ْوب ُح

ُلها ْك َأ ِبيرا} يقول: " ًا كاَن َك ًا". ُحوب كبير
ِإْن َو ُتْم { ْف ّ خِأ ْا َأل ُطو ْقِس َتاَمى ِفي ُت َي ْل ْا ا ِكُحو ُكْم َطاَب َما َفان ِء ّمَن َل ّنَسآَ َنى ال ْث َم
ُثلََث َع َو َبا ِإْن َوُر ُتْم َف ْف ّ خِأ ْا َأل ُلو ِد ْع ًة َت َد َواِح ْو َف َكْت َما َأ َل ُكْم َم ُن ْيَما َنى ذلك َأ ْد ّ َأ َأل

ْا ُلو ُعو } َت
ِإْن قال َو ُتْم { ْف ّ خِأ ْا َأل ُطو ْقِس َتاَمى} لنه ِفي ُت َي ْل ْقِسُط". من ا ُي ْقَسَط" " َأ "

ْدل. واما َع ْقساُط": ال ِل ّنه و"ا َقَسَط" فإ َأّما "َجار" قال " َو ُطوَن { َقاسِإ ْل ْا ا ُنو َكا َف
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ّنَم َه َعدَل ِلَج ْقَسَط":  َأ ًا} فـ" َطب َقَسَط": جاَر. قال َح ْا و" ُطو ْقِس َأ َو ّلَه ِإّن { ُيِحّب ال
ِطيَن}. ْقِس ْلُم  ا

)1/191(

َنى قال ْث ُثلََث {َم َع َو َبا ِإْن َوُر ُتْم َف ْف ّ خِأ ْا َأل ُلو ِد ْع ًة} يقول:92[ َت َد َواِح َف ب] 
ِكحوا ْو واحدة "فان َأ َكْت َما { َل ُكْم} . أي: انكحوا َم ُن ْيَما ايمانكم. وأما ملكت ما َأ

َنى في الصرف تركّ ْث ُثلََث {َم َع} فانه َو َبا ٍءْع" عن عدل َوُر َأرب ٍءْث" و" َثل "اثنين" و"
ُعَمر" عن عدل من انه كما ِلي تعالى يصرف. وقال "عاِمر" لم " ْو ُأ ٍءْة { ِنَح َأْج

َنى ْث ُثلََث ّم َع} فنصب. وقال َو َبا َأن َوُر ْا { ُقوُمو ِه َت ّل َنى ِل ْث َدى} فهو َم ُفَرا معدول َو
"اثنين" معنى في فليس اسإما كان اذا لنه صرفت به سإميت ولو ، كذلك

َنَزاِل" حين قال و"ثلثة" و"أربعة". كما ِزلوا" واذا معنى في كان " به سإميت "ان
رفعته.

المئة]: بعد والستون الثاني الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من قال
ّلُه َأَحّم ِلَك ال ٍءْء ِمْن ذ َد ِلقا ُأحا َد *ِ  ٍءْر في ُأسإا ْه َحلل َش

المئة]: بعد والستون الثالث الشاهد وهو الطويل [من وقال
ّنما ِك َل ِلي َو ْه ٍءْد َأ ِنيُسه ِبوا ِذئاٌب َأ ّغى *ِ  َب َنى الناَس َت ْث َوْموَحدا َم
ْا تعالى وقال ِكُحو َفان ُكْم َطاَب َما { ِكَح ّمَن َل ْن َي ِل ِء} يقول: " ّنَسآَ ٍءْد ُكّل ال ُكْم واح من

ٍءْة كّل ِه من واحد ّدة" كما هذ ِع ُهْم تعالى قال ال ُدو ِل َفاْج ِنيَن { ًة} يقول: َثَما َد ْل َج
ُدوا ُل ٍءْد كّل "فاْج منهم". واح
) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُتو َوآ َء { ّنَسآَ ِهّن ال ِت َقا ُد َلًة َص ِإن ِنْح ْبَن َف ُكْم ِط ٍءْء َعن َل ْنُه َشْي ًا ّم ْفس ُه َن ُلو ُك ًا َف ِنيئ َه
ًا ِريئ } ّم
ْا قال ُتو َوآ َء { ّنَسآَ ِهّن ال ِت َقا ُد َلًة} وواحد َص َقة ِنْح ُد ُدقاِت": َص عميم وبنو "الّص

ْدقة" سإاكنة الصاد. مضمومة الدال [تقول]: "ُص
ِإن وقال َف ْبَن { ُكْم ِط ٍءْء َعن َل ْنُه َشْي ًا} فقد ّم ْفس الجماعة مجرى الواحد يجري َن

َهوى" يكون اراد انما لنه َهوى" و"ال وهو الطويل الشاعر: [من جماعة. قال "ال
 المئة]: بعد والستون الرابع الشاهد
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ِبها93[ َيُف ء]  َأّما الَحْسرى ِج ِبيٌض ِعظاُمها ف َف ُدها وأّما *ِ  ْل فَصليُب ِج
ٌء وأما ِني َه َؤ " ُن َه ُء" فتقول: " َء الطعاما هذا َمري ِنى َه َء" كما ومرؤ" و" ِرى وَم

ُقَه" يكسرون َف ِقَه" و" َف ُتُه" القاف تقول: " ِئ َن ِني" و"ه َأ َن َه ويضمونها. وتقول: "
و"اسإتمرأته".

ْا ُلو َت ْب َوا َتاَمى { َي ْل ّتى ا َذا َح ْا ِإ ُغو َل َكاَح َب ّن ِإْن ال ُتْم َف َنْس ُهْم آ ْن ًا ّم ْا ُرْشد ُعو َف ْد ِهْم َفا ْي َل ِإ
ُهْم َل َوا َ َأْم َهآَ َول ُلو ُك ْأ ًا َت ًا ِإسْإَراف َدار ِب ْا َأن َو َبُرو ْك ًا َكاَن َوَمن َي ّي ِن ِفْف َغ ْع َت َيْس ْل َوَمن َف

ًا َكاَن ُكْل َفِقير ْأ َي ْل ْعُروِف َف ْلَم َذا ِبا ِإ ُتْم َف ْع َف ِهْم َد ْي َل ُهْم ِإ َل َوا ْا َأْم ُدو ِه َأْش ِهْم َف ْي َل َفى َع َك َو
ِه ّل ًا ِبال } َحِسيب

ِإْن َف ُتْم [وقال]*ِ*ِ { َنْس ُهْم آ ْن ًا} وقال ّم َنْسُت ُرْشد ُتْم} ممدودة. تقول: "آ َنْس {آ
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ًا منُه َنْسُت ُرْشد ًا" و{آ ِنْسُت ممدودة َنارا} مثلها وخأير بالّرُجِل" وتقول: "أ
ًا" فالف ْنس ُأ ِنْسُت" مقصورة " َأ ًا" مضمومة*ِ. ويقال وألف " ْنس ُأ َنَسا". " "أ

ًا وقال ِإسْإَراف ًا { َدار ِب ْا} يقول َأن َو َبُرو ْك ُلوها ل َي ُك َة تأ ّبوا. َأْن مبادر َيُش
ّللّرَجاِل ِيٌب {  َداِن َتَركَّ ّمّما َنص ِل َوا ْل ُبوَن ا ْقَر َل ِء َوا ّنَسآَ ِلل َداِن َتَركَّ ّمّما َنِصيٌب َو ِل َوا ْل ا
ُبوَن ْقَر َل ْنُه َقّل ِمّما َوا ْو ِم ُثَر َأ ًا َك ًا َنِصيب ْفُروض } ّم

ّللّرَجاِل قال ِيٌب { َداِن} الى َتَركَّ ّمّما َنص ِل َوا ْل ًا قوله ا َنِصيب ًا} فانتصابه { ْفُروض ّم
ًا كانتصاب َتاب ِك َؤّجلً}. { ّم
) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو ِقْسَمَة َحَضَر { ْل ْا ا ُلو ْو َبى ُأ ُقْر ْل َتاَمى ا َي ْل ِكيُن َوا ْلَمَسا ُهْم َوا ُقو ْنُه َفاْرُز ْا ّم ُلو ُقو َو
ُهْم ً َل ْول ًا َق ْعُروف  } ّم
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َذا قال ِإ َو ِقْسَمَة َحَضَر { ْل ْا ا ُلو ْو َبى ُأ ُقْر ْل َتاَمى ا َي ْل ِكيُن} ثم َوا ْلَمَسا قال َوا
ُهْم ُقو َفاْرُز ْنُه} لن { ّكر والميراث المال معناه ّم المعنى. ذلك على فذ

َيْخَش ْل َو ِذيَن { ّل ْو ا ْا َل ُكو ِهْم ِمْن َتَر ِف ْل ّيًة خَأ ًا ُذّر َعاف ْا ِض ُفو ِهْم خَأا ْي َل ّا َع ُقو ّت َي ْل ّلَه َف ال
ْا ُلو ُقو َي ْل ً َو ْول ًا َق ِديد } سَإ

َيْخَش قال ْل َو ِذيَن { ّل ْو ا ْا َل ُكو ِهْم ِمْن َتَر ِف ْل ّيًة} لنه خَأ لو الذين "وليخش يريد ُذّر
غيرهم. ذرية من منهم يركون ما عليهم" مثل يخافون ذرية خألفهم من تركوا

ُلن اي: فل َع ْف ْوا غيرهم؛ بهم يفعله ل حتى ذلك ي َيْخَش ْل َف هذا" "فليخشوا" أي: "
ُقوا. ثم ّت َي ْل َف ًا عاد أي:  ُقوا أيض ّت َي ْل َف ّلَه". فقال: " ال

ِإّن ِذيَن { ّل ُلوَن ا ُك ْأ َواَل َي َتاَمى َأْم َي ْل ًا ا ْلم ّنَما ُظ ُلوَن ِإ ُك ْأ ِهْم ِفي َي ِن ُطو ًا ُب ْوَن َنار َل َيْص َوسَإ
ًا ِعير } سَإ

ْوَن [و] قال َل َيْص ًا} فالياء {سَإ ِعير ِفي صواب. وقوله وكل هنا ها وتضم تفتح سَإ }
ِهْم} [ ِن ُطو ب] توكيد.93ُب

) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
ُكُم ُيوِصي ّلُه { ُكْم ِفي ال ِد َ ْول ِر َأ َك ّذ ْثُل ِلل ْيِن َحّظ ِم َي َث ْن ُل ِإن ا ًء ُكّن َف َق ِنَسآَ ْو ْيِن َف َت َن ْث ا

ُهّن َل َثا َف ُل ِإن َتَركَّ َما ُث َنْت َو ًة َكا َد َها َواِح َل ّنْصُف َف ِه ال ْي َو َب َل ُكّل َو ٍءْد ِل ُهَما َواِح ْن ّم
ُدُس ٌد َلُه َكاَن ِإن َتَركَّ ِمّما الّس َل ِإن َو ُكْن ّلْم َف ٌد ّلُه َي َل َثُه َو ِر َو ُه َو َوا َب ِه َأ ُلّم ُلُث َف ّث ال

ِإن ٌة َلُه َكاَن َف َو ِه ِإخْأ ُلّم ُدُس َف ِد ِمن الّس ْع ٍءْة َب ّي َهآَ ُيوِصي َوِص ْو ِب ٍءْن َأ ْي ُكْم َد ُؤ َبآَ آ
ُكْم ُؤ َأبنا َ َو ْدُروَن ل ُهْم َت ّي ْقَرُب َأ ُكْم َأ ًا َل ْفع ِريَضًة َن ِه ّمَن َف ّل ّلَه ِإّن ال ًا َكاَن ال ِليم َع

ًا ِكيم  } َح
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ُكُم قال ُيوِصي ّلُه { ُكْم ِفي ال ِد َ ْول ِر َأ َك ّذ ْثُل ِلل ْيِن} فالمثل َحّظ ِم َي َث ْن ُل على مرفوع ا
َد قال كما الوصية تفسير هو وانما البتداء َع َو ّلُه { ِذيَن ال ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم َو

ِلَحاِت ُهم الّصا ٌة َل ِفَر ْغ َأْجٌر ّم ِظيٌم} فسر َو َكذا الوعد َع ُهْم" أي: يقول: "ه َد َع َو
ُهْم قال َل ٌة". قال " ِفَر ْغ والستون الخامس الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من َم
المئة]: بعد
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ّيَة ّد ما َعِش ْبُن َو َء ا َلها ْأّمُه َغّرا ْذ سِإوانا ِمْن *ِ  َعا إ َبواِن َد َأ

ِإن قال َف ًء} فتركّ ُكّن { ًء" المتروكات كان "إذا وقال الول الكلما ِنَسا نسا
ِإن وكذلك نصب َو َنْت { ًة}. َكا َد َواِح
ِه وقال ْي َو َب َل َو ُكّل { ٍءْد ِل ُهَما َواِح ْن ُدُس} فهذه ّم "أبويه" ضمير في التي الهاء الّس

ُكُم قال لما لنه الميت ُيوِصي ّلُه { ُكْم} كان ِفي ال ِد َ ْول ّلُه المعنى: يوصي َأ ال
ِه قبَل الميَت ِت ْيه بأّن مو ِه َعل ِده كذا َلبوي َل َو َذّن كذا. أي: فل ول ّ يأخُأ ماله. إل
ِإن وقال َف ٌة} فيذكرون َلُه َكاَن { َو ّنا ومثله اثنان الخأوة أن ِإخْأ ْلنا" وانتما "إ َع َف
جماعة جعل قد اثنين ولكن مثله، وليس شيئين من كان ما يشبه وقد اثنان،

ِإن وجل عز الله [في] قول َبآَ { ُتو َلى َت ِه ِإ ّل ْد ال َق َغْت َف ُكَما} وقال َص ُب ُلو ُق
ُق ِر َوالّسا َقُة { ِر ْا َوالّسا ُعو َط ْق ُهَما} وذلك َفا َي ِد ْي كل ان العرب كلما في ان َأ

الشاعر]: [قال الشعر في اثنين يكون وقد جماعة فهو شيئين من شيئين
المئة]: بعد والستون السادس الشاهد وهو الطويل [من

ِبما94[ ْينا ِفي ء]  َد ْوِق من ُفؤا َهوى الَش َبُر وال ُيْج َف ْنهاُض *ِ  ِد ُم َؤا ُف ّعُف ال الُمَش
المئة]: بعد والستون السابع الشاهد وهو الطويل الفرزدق: [من وقال
َفثا ُهما ِهما ِمْن ِفّي ِفي َن ْي َو ِبِح *ِ على َفَم ّنا ِوي ال ّد العا ِما َأَش ِلجا
والستون الثامن الشاهد وهو الرجز واحدا. قال: [من الشعر في هذا يجعل وقد
 المئة]: بعد
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ِكُر ل ْن ْتَل ُن َق ِبينا وقد ال ُكْم *ِ في سُإ ِق ْل ْظٌم َح ْد َع َق ُشِجينا َو
المئة]: بعد والستون التاسإع الشاهد وهو الوافر الخأر: [من وقال
ُلوا ْعِض في ُك ُكُم َب ِن ْط ّفوا َب َع ِإّن َت ُكْم *ِ ف َنخ خَأِميُص َزَمَن َزما

ُع هذا ونظير ِتْس ُع هو مئة" وانما قوله: " ِتْس ِين" فجعله " واحدا، مئات" أو"ِمئ
ُة نحو: "ثلثة جماعة يكون الثلثة الى العشرة بين ما ان وذلك رجال" و"عشر

"الِمئيَن" واحدا. في جعلوه رجال" ثم
ِد {ِمن وقال ْع ٍءْة َب ّي َهآَ} لنه ُيوِصي َوِص َثُه قال حين الرجل ذكر ِب ِر َو َو ُه} { َبوا َأ

ُيوِصى} وكّل بعضهم وقال ُيوِصي} بالياء. حسن. ونظير { }
ُكْم َل َو ُكْم َتَركَّ َما ِنْصُف {  َواُج ُكْن ّلْم ِإْن َأْز ُهّن َي ٌد ّل َل ِإن َو ُهّن َكاَن َف ٌد َل َل ُكُم َو َل َف

ُع ُب ْكَن ِمّما الّر ِد ِمن َتَر ْع ٍءْة َب ّي َهآَ ُيوِصيَن َوِص ْو ِب ٍءْن َأ ْي ُهّن َد َل ُع َو ُب ُتْم ِمّما الّر ْك ّلْم ِإن َتَر
ُكْن ُكْم َي ٌد ّل َل ِإن َو ُكْم َكاَن َف ٌد َل َل ُهّن َو َل ّثُمُن َف ُتم ِمّما ال ْك ِد ّمن َتَر ْع ٍءْة َب ّي ُتوُصوَن َوِص
َهآَ ْو ِب ٍءْن َأ ْي ِإن َد َلًة ُيوَرُث َرُجٌل َكاَن َو َ ٌة َأو َكل َأ َلُه اْمَر ْو َأٌخ َو ُكّل ُأخْأٌت َأ ِل ٍءْد َف ُهَما َواِح ْن ّم

ُدُس ِإن الّس ْا َف ُنو َثَر َكا ْك ُهْم ذلك ِمن َأ ُء َف َكآَ ُلِث ِفي ُشَر ّث ِد ِمن ال ْع ٍءْة َب ّي ُيوَصى َوِص
َهآَ ْو ِب ٍءْن َأ ْي ْيَر َد ّيًة ُمَضآَّر َغ ِه ّمَن َوِص ّل ّلُه ال ِليٌم َوال ِليٌم َع  } َح
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ْوُصوَن} و ُت ُيوِصيَن} حين { ُيوِصي} بالياء قال الذي واحتج ذكرهن، { بقوله {
ْيَر َغ ّيًة ُمَضآَّر { ِه} [فـ] نصب ّمَن َوِص ّل ِريَضًة ال َف ّيًة} و{ َوِص ِه}[ ّمَن { ّل ] كما11ال
ًا نصب َتاب ِك َؤّجلً}. وقال { ِإن ُم َو َلًة} ولو ُيوَرُث َرُجٌل َكاَن { َ ِرُث} قرئت َكل ُيو }
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َلًة} وقد وتنصب جيدا كان َ َكل ِكَر { على كللًة نصبت شئت فإن الحسن، عن ُذ
ُيوَرث} من ب] وجعلت94{كاَن}[ خأبر جعلت شئت وإن الرجل، صفة {

َع"، نحو الخبر عن {كاَن} تستغني َق َو َلًة} على نصب وجعلت " َكل أي: الحال {
ُيْضَرُب كللًة" كما "يوَرُث ًا" قال تقول: " ِئم خأبر ل "كان" التي في الشاعر َقا

المئة]: بعد السبعون الشاهد وهو الطويل [من لها
َدى ِني ِف َب ْهِل ِل ْيباَن بِن ُذ ِتي َش َق ْومٌا كاَن *ِ إذا َنا ِكَب ُذو َي َهُب كوا أش
ِإن قال َو َلًة ُيوَرُث َرُجٌل َكاَن { َ ٌة َأو َكل َأ َلُه اْمَر ْو َأٌخ َو ُكّل ُأخْأٌت َأ ِل ٍءْد َف ُهَما} َواِح ْن ّم
ٌد قلت اذا للرجل نقول ان المذكورين. ويجوز من يريد ٌق": عمٌر أو "زي ِل َط ْن ُم

ذكرت. سَإْوء" أي: اللذان رجل "هذاِن
َ َول ْا {  ِكُحو َكَح َما َتن ُكْم َن ُؤ َبا ِء ّمَن آ ّنَسآَ ّ ال ْد َما ِإل َلَف َق ّنُه سَإ ًا َفاِحَشًة َكاَن ِإ ْقت َوَم
َء ً َوسَإآَ ِبيل } سَإ

َ قال َول ْا { ِكُحو َكَح َما َتن ُكْم َن ُؤ َبا ِء ّمَن آ ّنَسآَ ّ ال ْد َما ِإل َلَف} لن َق معناه: فانكم سَإ
ّ به. فلذلك تؤخأذون ِإل ْد َما قال: { َلَف}، َق ْي: فليس سَإ هذا جناح. ومثل عليكم أ

ْع تقول: "ل كثير، العرب كلما في َن ْعَت" "ول ما َنْص َن ُكْل َص ْأ ْلَت". ما َن َك َأ

 ) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
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َوَمن ْع ّلْم {  ِط َت ُكْم َيْس ً ِمن ْول ِكَح َأن َط َناِت َين ْلُمْحَص َناِت ا ْؤِم ْلُم َكْت ّما َفِمْن ا َل َم
ُكم ُن ْيَما ُكُم ّمن َأ ِت َيا َت َناِت َف ْؤِم ْلُم ّلُه ا َلُم َوال ْع ُكْم َأ ِن ِإيَما ُكْم ِب ْعُض ٍءْض ّمن َب ْع ُهّن َب ِكُحو َفان

ْذِن ِإ ِهّن ِب ِل ْه ُهّن َأ ُتو ُهّن َوآ ْعُروِف ُأُجوَر ْلَم ٍءْت ِبا َنا ْيَر ُمْحَص ٍءْت َغ ِفَحا َ ُمَسا َذاِت َول ّتِخ ُم
ٍءْن َدا َذآ َأخْأ ِإ ِإْن ُأْحِصّن َف ْيَن َف َت ٍءْة َأ َفاِحَش ِهّن ِب ْي َل َع َلى َما ِنْصُف َف َناِت َع ْلُمْحَص ِمَن ا

َذاِب َع ْل ِلَك ا َنَت خَأِشَي ِلَمْن َذ َع ْل ُكْم ا ْن َأن ِم ْا َو ِبُرو ْيٌر َتْص ُكْم خَأ ّلُه ّل ُفوٌر َوال } ّرِحيٌم َغ
َوَمن قال ْع ّلْم { ِط َت ُكْم َيْس ً ِمن ْول ِكَح َأن َط َناِت} على َين ْلُمْحَص يجد لم "ومن ا

ِكَح" لن أْن "إلى ينكح" يقول ان طول "أن". مع يضمر الجر حرف ين
ّلُه وقال َوال َلُم { ْع ُكْم َأ ِن ِإيَما ُكْم ِب ْعُض ٍءْض} فرفع ّمن َب ْع ُكْم} على َب ْعُض َب البتداء. {
ْذِن وقال ِإ ِب ْهَل" جماعة { َل ِهّن} لن: "ا ِل ْه ُلوَن" كما يجمع قد ولكنه َأ ْه َأ فيقال: "

ْومٌا" و"أقوامٌا" فتجمع َق َنآَ ء] وقال95[ الجماعة تقول: " ْت َل َغ َنا {َش ُل َوا َنا} َأْم ُلو ْه َأ َو
ْا فجمع. وقال ُقو ُكْم { ُفَس ُكْم َأن ِلي ْه َأ ًا} فهذه َو سإكنت فلذلك جماعة ياء الياء َنار

للضافة. النون وذهبت الياء باسإكان وجرها نصبها وهكذا
َأن وقال َو ْا { ِبُرو ْيٌر َتْص ْبر خَأ ُكْم} يقول: "والَص ْيٌر ّل لكم". خَأ
ّلُه قال َوال َلُم { ْع ُكْم َأ ِن ِإيَما ُكْم ِب ْعُض ّلُه ّمن َب ٍءْض} أي: ال ْع َلم َب ْع ِإيمان َأ من بعضكم ب

بعض.
ُد ِري ُي ّلُه {  ّيَن ال َب ُي ُكْم ِل ُكْم َل َي ِد ْه َي َنَن َو ِذيَن سُإ ّل ُكْم ِمن ا ِل ْب ُتوَب َق َي ُكْم َو ْي َل ّلُه َع ِليٌم َوال َع
ِكيٌم  } َح
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ُد قال ِري ُي ّلُه { ّيَن ال َب ُي ُكْم ِل ُكْم}" ومعناه: يريد َل َي ِد ْه َي ِل َو ُكْم} يقول: " َي ِد ْه َي كذا َو
اللما بعد "أن" المضمرة الى باللما الفعل أوصلت شئت لكم. وان ليبين وكذا
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ِإن نحو ُتْم { َيا ُكن ْؤ ُبُروَن} وكما ِللّر ْع ُأِمْرُت قال َت َو ِدَل { ْع ََل ُكُم} فكسر ِ َن ْي اللما َب
 ذلك أجل من أي: أمرت

َيا َها {  ّي ِذيَن َأ ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُلو ُك ْأ ُكْم َت َل َوا ُكْم َأْم َن ْي ِطِل َب َبا ْل ّ ِبا ُكوَن َأن ِإل ًة َت َعن ِتَجاَر
ٍءْض ُكْم َتَرا ْن َ ّم ْا َول ُلو ُت ْق ُكْم َت ُفَس ْن ّلَه ِإّن َأ ُكْم َكاَن ال ًا ِب } َرِحيم

ّ قال ِإل ُكوَن َأن { ًة َت ٍءْض َعن ِتَجاَر ُكْم} فقوله َتَرا ْن ّ ّم ِإل ُكوَن َأن { ٌة} َت ِتَجاَر
ُع" في (تكوَن) هي و الكلما أول من خأارج اسإتثناء َق َت "كاَن" التي وفي المعنى "

التجارة. رفع فلذلك الخبر الى تحتاج ل
) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإن ْا {  ُبو ِن َت ِئَر َتْج َبآَ ْوَن َما َك َه ْن ْنُه ُت ّفْر َع َك ُكْم ُن ْن ُكْم َع ِت َئا ّي ُكْم سَإ ْل ْدخِأ ُن ً َو ْدخَأل ًا ّم ِريم } َك
ُكْم قال ْل ْدخِأ ُي َو } ً ْدخَأل ًا} لنها ّم ِريم ْدخِأُل": والموضع من َك ُي ْدخَأَل" " َأ هذا من "

تقول: انك ترى "دحرج" ونحوها. ال الربعة ببنات مشبه لنه الميم مضموما
َدْحَرُجنا" فالميم "هذا ّيُة مضمومة. قال الثلثة الفعل جاوز اذا ُم أبي بن أَم

المئة]: بعد والسبعون الحادي الشاهد وهو البسيط الصلت: [من
ُد ِه الَحْم ّل َنا ُمْمسانا ل َبح ِر َوُمْص ْي ْلَخ ِبا ّبحنا *ِ  ّبي َص َوَمّسانا َر

َبَح". وقال من ب] لنه95[ َأْص ِني {ّرّب "أْمسى"*ِ و" ْل ْدخِأ ْدخَأَل َأ ٍءْق ُم ْد ِص
ِني ِرْج َأخْأ ٍءْق}. وتكون ُمْخَرَج َو ْد َدخَأل" من جعلته اذا شئت ان مفتوحة الميم ِص "

ِإّن و"خَأَرج". وقال ّتِقيَن { ْلُم ٍءْما ِفي ا َقا ٍءْن} اذا َم َيقوما"، من جعلته َأِمي َاما" " "ق
ٍءْما من جعلته فان ُيِقيُم" قلت: "ُمقا َأقامَا" "  َأمين". "
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َ َول ْا {  ْو ّن َتَم ّلُه َفّضَل َما َت ِه ال ُكْم ِب ْعَض َلى َب ٍءْض َع ْع ْا ّمّما َنِصيٌب ّللّرَجاِل َب ُبو َتَس ْك ا
ِء ّنَسآَ ِلل ْبَن ّمّما َنِصيٌب َو َتَس ْك ْا ا ُلو َأ ّلَه َواسْإ ِه ِمن ال ِل ّلَه ِإّن َفْض ُكّل َكاَن ال ٍءْء ِب َشْي

ًا ِليم } َع
َ قال َول ْا} ان { ْو ّن َتَم يجوز كيف قيل فان الخأرة، في الولى التاء أدغمت شئت َت

ما "ل" فتجمع في التي الساكنة اللف وقبلها سإكنت أدغمتها اذا وأنت ادغامها،
في مثلها بعد يدغم لين". وقد حرف اللف هذه قلت: "ان سإاكنين؟ بين

َ نحو غيره وفي التصال َفل ّني" [و] { ْا "يضربا ْو َناَج ِم ّت ْث ِل َواِن} وتدغم ِبا ْد ُع ْل َوا
ًا ُقْل ومثله ايض ّنا { ُتَحآَّجو ِه} أدغمت ِفي َأ ّل لم شئت سإاكنة. وان واو وقبلها ال
ِبَم القراء بعض قرأ كله. وقد هذا تدغم َف َبّشُروِن} أراد { ِني} فاذهب ُت َن َبّشُرو ُت }
ُهْم َأحَسْسُت قال: "ما لجتماعهما, كما اسإتثقال النونين احد ْن َألقوا ِم َأحدا" ف

ُهما يستثقل َأْن أجدر اسإتثقال. فهذا السينين إحدى ّن متحركان. قال جميعا ل
المئة]: بعد والسبعون الثاني الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من

ُه ِما َترا َغا ّث َعّل كال ًا ُي ُء ِمْسك َيُسو ِلياِت *ِ  َذا الفا ِني ِإ ْي َل َف
ء]96[ حاله على قبلها ما ليتركّ تزاد التي النون لنها الخأرة النون فحذف
حية ابو وقال المضمر السإم فانها طرحها يجوز فل الولى باسإم. فاما وليست

المئة]: بعد والسبعون الثالث الشاهد وهو الوافر النميري: [من
ِبالموِت ّد ل الذي أ ّني ُب ٍءْق َأ َباكِّ - ل *ِ ُمل ِفيني َأ ّو ُتَخ  - 
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ِبَم قرئت النون. ولو فحذف َف َبّشُروّن} بتثقيل { اسإمعه، ولم جيدا كان النون ُت
َبل نحو الي رؤوس من تحذف كما الياء وحذفت أدغمت النون كأن ّلّما {

ْا ُقو ُذو َذاِب} يريد َي ُتْم قوله "عذابي". وأما َع ِظل َف ُهوَن} فانها { ّك َف كسر انما َت
ْلُت" فلما لنه أولها ِل َظ على حركته حولت اسإتثقال الحرفين أحد ذهب يقول: "

بعد والسبعون الرابع الشاهد وهو البسيط مغراء: [من بن أوس الظاء. قال
المئة]:

َنا َء ِمْس ْلناها الّسما ِن ُهُم َف َل َطا ّتى َو ْوا *ِ َح َأ ًا َر ِوي ُأُحد ْه ْهلنا َي َث َو
ُتم} تركّ بعضهم "َمَسْسُت" وقال من لنها ْل َظ َف وحذف فتحتها على الظاء { 
َء". وهذا "َمْسنا قال هذا قال ومن اللمين، احد بمطرد، الحذف*ِ ليس السما

ل موضع في ال يحذف ول خأاصة لك ذكرت التي الحروف هذه من حذف وإنما
فيه. حذف فل الفعل لما فيه تحركّ الذي الموضع فاما الفعل، لما فيه تحركّ
ِإْن َو ُتْم {  ْف َق خِأ َقا ِهَما ِش ِن ْي ْا َب ُثو َع ْب ًا َفا َكم ِه ّمْن َح ِل ْه ًا َأ َكم َهآَ ّمْن َوَح ِل ْه َدآ ِإن َأ ِري ُي
ًا ّفِق ِإْصلَح َو ّلُه ُي ُهَمآَ ال َن ْي ّلَه ِإّن َب ًا َكاَن ال ِليم ًا َع ِبير } خَأ

َق قال َقا ِهَما} فأضاف {ِش ِن ْي َقد ب] قال96[ اسإما يكون قد لنه البين الى َب َل }
َع ّط َق ُكْم} بالضم. ولو ّت ُن ْي ًا قال َب َقاق َنهما} في {ِش ْي ْين فجعل الكلما َب َب ظرفا ال

َق قلت حسنا. ولو جائزا كان َنهما} تريد {ِشقا تقول كما جاز، {ما} وتحذفها بي
َع ّط َق ّت ُكْم} تريد { َن ْي ْا شيء. وقال معنى في تكون {ما} التي َب ْو َل َعا َت َلى { ٍءْة ِإ ِلَم َك

ٍءْء َوآ َنا سَإ َن ْي ُكْم}. وتقول َب َن ْي َب ُهما َو َن ْوٌن "بي ٌد" تجعلها َب ِعي بالياء. ويقال: وذلك بالواو َب
َنهما ْيٌن "بي ٌد" بالياء. َب َبعي

 ) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
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ْا ُدو ُب ْع َوا ّلَه {  َ ال ْا َول ُكو ِر ِه ُتْش ًا ِب ْيئ ْيِن َش َد ِل َوا ْل ِبا ًا َو ِذي ِإْحَسان ِب َبى َو ُقْر ْل َتاَمى ا َي ْل َوا
ِكيِن ْلَمَسا ِر َوا ْلَجا َبى ِذي َوا ُقْر ْل ِر ا ْلَجا ُنِب َوا ْلُج ْنِب َوالّصاِحِب ا ْبِن ِبالَج ِبيِل َوا الّس

َكْت َوَما َل ُكْم َم ُن ْيَما ّلَه ِإّن َأ َ ال ً َكاَن َمن ُيِحّب ل َتال ًا ُمْخ } َفُخور
ِر قال ْلَجا َوا ُنِب} وقال { ْلُج ْنِب} وقال بعضهم ا الشاهد الراجز: [وهو {الَج

المئة]: بعد والسبعون الخامس
ْنٌب *ِ الناُس َلِميُر َج ْنُب وا *ِ َج

ْنب": الناحية. وهذا يريد ِنٌب" قال فلذلك القرابة عن المتنحى هو بـ"َج "َج
ًا: المجانُب ْيض َأ ُنُب"  ِنُب" ايضا. للقرابة و"الُج ويقال: "الجا

ْنِب} فمعناه: "هو َ{الّصاِحِب وأما بجنبي" "فلن تقول كما بجنبك"، الذي ِبالَج
جنبي". و"إلى

َذا َوَما ِهْم {  ْي َل ْو َع ْا َل ُنو ِه آَم ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِر َوا ْا الخِأ ُقو َف ْن َأ ُهُم ِمّما َو َق ّلُه َرَز َكاَن ال ّلُه َو ال
ِهم ًا ِب ِليم } َع
َذا قال َوَما ِهْم { ْي َل ْو َع ْا َل ُنو ِه آَم ّل ِما ِبال ْو َي ْل ِر} فان َوا {ماذا} جعلت شئت الخِأ

"الذي". {ذا} بمنزلة جعلت شئت وان وحدها بمنزلتها
ٍءْذ ِئ ْوَم َي ّد {  َو ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو ْا َك ُو َعَص ْو الّرسُإوَل َو ّوى َل ِهُم ُتَس َلْرُض ِب َ ا ُتُموَن َول ْك َي

ّلَه ًا ال ِديث } َح
َ قال َول ُتُموَن { ْك ّلَه َي ْي: ل ال ًا} أ ِديث ُتُمُه َح ْك ِه َيْخفى يقول: "ل او الجوارُح َت ْي َل َع
ُه". وإْن َتُمو َك
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ْو وقال َل ّوى { ِهُم ُتَس َلْرُض} وقال ِب َى} [و] كل بعضهم ا ّو َتَس حسن. {
 ) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
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َيا َها {  ّي ِذيَن َأ ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُبو ْقَر َة َت َ ُتْم الّصل ْن َأ َكاَرى َو ّتى سُإ ْا َح َلُمو ْع ُلوَن َما َت ُقو َ َت َول
ًا ُنب ّ ُج ِري ِإل ِب ٍءْل َعا ِبي ّتى سَإ ْا َح ُلو َتِس ْغ ِإْن َت ُتْم َو ْن ْو ّمْرَضى ُك َلى َأ ٍءْر َع َف ْو سَإ َء َأ ٌد َجآَ َأَح

ُكْم ْن ِئِط ّمن ّم َغآَ ْل ْو ا ُتُم َأ َء لََمْس ّنَسآَ َلْم ال ْا َف ُدو ًء َتِج ْا َمآَ َيّمُمو َت ًا َف ِعيد ًا َص ّيب َط
ْا ُكْم َفاْمَسُحو ِه ُوُجو ُكْم ِب َي ِد ْي َأ ّلَه ِإّن َو ًا َكاَن ال ّو ُف ًا َع ُفور } َغ

َ قوله َول ًا} في { ُنب للرجال هو وكذلك ، كذلك للجمع وهو ء] واحد97[ اللفظ ُج
َكُة قال كما والنساء، ِئ َ ْلَمل َوا َد { ْع ِلَك َب ِهيٌر} فجعل َذ َظهيَر" واحدا. والعرب َظ "ال

ُهْم َعِن ِلي تقول: " ٌق". وقال: { ِدي َيِميِن َص ْل َعِن ا ٌد} وهما الّشَماِل َو ِعي قعيدان. َق
ّنا وقال ِإ َلِميَن} وقال َرّب َرسُإوُل { َعا ْل ُهْم ا ّن ِإ َف ّو { ُد ِعيل" ِلي} لَن َع َف ُعول" و" َف "
والجمع. للثنين واحدا يجعل مما

َ وقال َول ًا { ُنب ّ ُج ِري ِإل ِب ٍءْل} لنه َعا ِبي َ قال سَإ ْا {ل ُبو ْقَر َة َت َ ُتْم الّصل ْن َأ َكاَرى} َو سُإ
ُتْم فقوله ْن َأ َكاَرى} في {و َ فقال الحال، على نصب موضع سُإ َول ًا} على { ُنب ُج

َول كأنه العطف ُبوها قال: " ْقَر ًا َت ْنب ّ ُج ِبري ِإل ٍءْل" كما عا ِبي ِتي تقول: "ل سَإ ْأ ّ َت ِإل
ًا". ِكب َرا
ِذيَن { ّمَن ّل ْا ا ُدو ُفوَن َها ِلَم ُيَحّر َك ْل ِه َعن ا ِع َواِض ُلوَن ّم ُقو َي َنا َو ْع َنا سَإِم ْي َعَص ْع َو َواسْإَم

ْيَر ٍءْع َغ َنا ُمْسَم ًا َوَراِع ّي ِهْم َل ِت َن ْلِس َأ ًا ِب ْعن َط ّديِن ِفي َو ْو ال َل ُهْم َو ّن ْا َأ ُلو َنا َقا ْع َنا سَإِم ْع َط َأ َو
ْع َنا َواسْإَم ُظْر ْن َكاَن َوا ًا َل ْير ُهْم خَأ َومَا ّل ْق َأ ِكن َو َل ُهُم َو َن َع ّلُه ّل ِهْم ال ِر ْف ُك َ ِب ُنوَن َفل ْؤِم ّ ُي ِإل

ً ِليل  } َق
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ِذيَن {ّمَن قال ّل ْا ا ُدو ُفوَن َها ِلَم ُيَحّر َك ْل ِه} يقول َعن ا ِع َواِض ُهْم ّم ْن ْومٌا" فأضمر "ِم َق
ْوما". قال َق بعد والسبعون السادس الشاهد وهو الوافر الذبياني: [من النابغة "ال

المئة]:
ّنَك َأ ِني ِجماِل مْن َك ٍءْش َب ْي َق ُع ُأ َق ْع َق ُي ْيَن *ِ  ِه َب ْي َل ِبَشّن ِرْج

ّنَك ْنها. وكما َجَمٌل أي: كأ ِإن قال ِم َو ْهِل ّمْن { َتاِب َأ ِك ْل ّ ا َنّن ِإل ْؤِم ُي ِإْن َل ِه} أي: و ِب
ُهْم ْن ٌد ِم ّ واح ُنّن إل ْؤِم ُي الذي َأْمِس" أي: رأيُت الذي تقول: "َرأيُت به". والعرب َل
َءكَّ ّلَم جا َك َت أْمِس". أْمِس" أو"

ْع َواسْإَم ْيَر { ٍءْع َغ َنا ُمْسَم ًا َوَراِع ّي َنا} أي: "راِعنا } وقوله َل َعَك. في {َراِع سَإْم
ْعنا. وقوله ِر َأ ْيَر معنى:  َغ ٍءْع} أي: ل { ْعُت ُمْسِم ْعَت ب] أي: ل97[ سَإِم واما سُإِم

ْيَر َغ ٍءْع} أي: ل { ُع ُمْسِم ْنَك ُيْسَم ْنَت ِم َأ ْير ف ٍءْع. َغ ُمْسِم
ْع وقال َواسْإَم َنا { ُظْر ْن َكاَن َوا ًا َل ْير ُهْم}. وانما خَأ ّنها قال ّل َل َنا}  ُظْر ْن َوا من {

ُتُه". وقال َظْر َت ْن ُته" أي: "ا َظْر َن َنا " ُظُرو ِبْس {ان َت ْق ِظُروا. ِمن َن َت ْن ُكْم} أي: ا ِر ّنو
ْومَا قوله وأما َي ُظُر { ُء َين ْلَمْر ّدَمْت َما ا ُه} فانما َق َدا ّدَمْت هي: إلى َي َيداه. قال َق

الشاعر:
المئة] بعد والسبعون السابع الشاهد وهو الخفيف [من
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ِهراُت ُظْر والُحْسِن الَجماِل ظا ْن ُظُر َكما *ِ َن َي ْن َلراكَّ َت ُء ا ّظبا ال
ُظُر كان شئت وان ْن َي ُء { ّدَمْت ما الَمْر ُه} على َق ُظُر قولك مثل السإتفهاما َيدا ْن َي "
ًا ّدَمْت خأير ُه ق ًا". َأمْا يدا َشّر
َيا َهآَ {  ّي ِذيَن َأ ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ْا ا ُنو َنا ِبَما آِم ْل ًا َنّز ّدق ُكْم ّلَما ُمَص َع ْبِل ّمن َم َأن َق

ْطِمَس ًا ّن َها ُوُجوه ّد َنُر َلى َف َهآَ َع ِر َبا ْد ْو َأ ُهْم َأ َن َع ْل ّنآَ َكَما َن َع ْبِت َأْصَحاَب َل َكاَن الّس َأْمُر َو

ِه ّل ً ال ُعول ْف  } َم
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َيا قال َهآَ { ّي ِذيَن َأ ّل ْا ا ُتو َتاَب} الى ُأو ِك ْل ْبِل {ّمن قوله ا ْطِمَس َأن َق ًا} ّن ُوُجوه
القيامة. يوما قبل يقول: من

) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
ُهْم ْن َفِم ِه آَمَن ّمْن {  ُهْم ِب ْن ّد ّمن َوِم ْنُه َص َفى َع َك ّنَم َو َه ًا ِبَج ِعير } سَإ

َفى قال َك َو ّنَم { َه ًا} فهذا ِبَج ِعير ِريع" لنك مثل سَإ ِهين" و"َص َد ِعَرْت" " تقول: "سُإ
ِهَي ٌة" وقال فـ" ُعوَر َذا َمْس ِإ َو ْلَجِحيُم { ّعَرْت}. ا سُإ

ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو َنا َك ِت َيا ْوَف ِبآَ ِهْم سَإ ِلي ًا ُنْص ّلَما َنار ُهْم َنِضَجْت ُك ُد ُلو ُهْم ُج َنا ْل ّد َب
ًا ُلود َها ُج ْيَر ْا َغ ُقو ُذو َي َذاَب ِل َع ْل ّلَه ِإّن ا ًا َكاَن ال ِزيز ًا َع ِكيم } َح

ُهْم قال َنا ْل ّد َب ًا { ُلود َها ُج ْيَر ْا َغ ُقو ُذو َي َذاَب} فان ِل َع ْل تعذب انما قائل: "أليس قال ا
َها}"؟ يقول فكيف عصت، التي الجلود ْيَر َغ تقول: قد العرب قلت: "إّن {
ُغ ُو َأص ًا " َتم ّ الول اخأرى. فهو صياغة يصوغه ثم ذا" فيكسره غيَر خَأا أن إل

تغيرت. الصياغة
َ َفل ّبَك {  َ َوَر ُنوَن ل ْؤِم ّتى ُي ّكُموكَّ َح ُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَح َن ْي َ ُثّم َب ْا ل ُدو ِهْم ِفي َيِج ُفِس ْن َأ

ًا ْيَت ّمّما َحَرج ْا َقَض ّلُمو ُيَس ًا َو ِليم } َتْس
ْا وقال ّلُمو ُيَس َو ّتى { ًا} أي: {َح ِليم ّكُموكَّ} وحتى َتْس ّلُموا} كل ُيَح ُيَس هذا {

حتى. بعد ما على معطوف
) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني

ْو َل َو ّنا {  َنا َأ ْب َت ِهْم َك ْي َل ْا َأِن َع ُلو ُت ْق ُكْم ا ُفَس ْن ِو َأ ْا َأ ُكْم ِمن اخْأُرُجو ِر َيا ُه ّما ِد ُلو َع ّ َف ِإل
ِليٌل ُهْم َق ْن ْو ّم َل ُهْم َو ّن ْا َأ ُلو َع ُظوَن َما َف َع ِه ُيو َكاَن ِب ًا َل ْير ُهْم خَأ ّد ّل َأَش ًا َو ِبيت ْث } َت
ُه {ّما قال ُلو َع ّ َف ِليٌل ِإل ُهْم} فرفع َق ْن ِليٌل} لنك ّم َق وجعلتهم لهم الفعل جعلت {
 الفعل. في المضمرة السإماء من بدل
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َوَمن ِطِع {  ّلَه ُي ِئَك َوالّرسُإوَل ال ْوَل ُأ َع َف ِذيَن َم ّل َعَم ا ْن ّلُه َأ ِهم ال ْي َل ّييَن ّمَن َع ِب ّن ال
ّديِقيَن ِء َوالّص َدآ َه ِلِحيَن َوالّش ِئَك َوَحُسَن َوالّصا ًا ُأوَل ِفيق } َر

َوَحُسَن قال ِئَك { ًا} [ ُأوَل ِفيق ْعَم على هذا ء] فليس98َر ِن ْعَم" ل الّرُجل" لن " ِن "
َكُرمَا مثل على هذا ولكن نكرة، أو واللما اللف فيه اسإم على ال تقع قولك: "
ٌد ْي ُق" واحد على َرُجلً" تنصبه َز ِفي ُهْم مثل جماعة معنى في الحال. و"الَر لي "

ٌق". ِدي َص
ِإّن َو ُكْم {  ْن َئّن َلَمن ِم ّط َب ُي ِإْن ّل ُكْم َف ْت َب َبٌة َأَصا ْد َقاَل ّمِصي َعَم َق ْن ّلُه َأ َلّي ال ْذ َع ُكْن َلْم ِإ َأ
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ُهْم َع ًا ّم ِهيد } َش
ِإّن قال َو ُكْم { ْن َئّن} فاللما َلَمن ِم ّط َب ُي في نحو: "إّن للتوكيد لنها مفتوحة الولى ّل

ِر ّدا ًا" واللما ال ْيد ُكْم قال: "وإْن كأنه للقسم الثانية َلَز ْن ِه َمْن ِم ّل َئّن". وال ِط َب ُي َل
) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني

ِتْل َقا ُي ْل َف ِبيِل ِفي {  ِه سَإ ّل ِذيَن ال ّل َة َيْشُروَن ا َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِة ال ِتْل َوَمن ِبالخِأَر َقا ِفي ُي
ِبيِل ِه سَإ ّل َتْل ال ْق ُي ِلْب َأو َف ْغ ْوَف َي ِه َفَس ِتي ْؤ ًا ُن ًا َأْجر ِظيم } َع

ِتْل قال َقا ُي ْل َف ِبيِل ِفي { ِه سَإ ّل ِذيَن ال ّل َة َيْشُروَن ا َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِة} وقال ال َوِمَن ِبالخِأَر }
ّناِس ِري َمن ال ُعها. فقد َيْش ْفَسُه} أي: يبي ْيُت" للبيع تقع َن والشراء. "َشَر
َوَما ُكْم {  َ َل ُلوَن ل ِت َقا ِبيِل ِفي ُت ِه سَإ ّل َعِفيَن ال َتْض ْلُمْس ِء الّرَجاِل ِمَن َوا ّنَسآَ َوال

َداِن ْل ِو ْل ِذيَن َوا ّل ُلوَن ا ُقو َنآَ َي ّب َنا َر ِرْج ِه ِمْن َأخْأ ِذ ِة َها َي َقْر ْل ِم ا ِل ّظا َها ال ُل ْه َعْل َأ َنا َواْج ِمن ّل
ْنَك ُد ًا ّل ّي ِل َعْل َو َنا َواْج ْنَك ِمن ّل ُد ًا ّل  } َنِصير
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ِه {ِمْن قال ِذ ِة َها َي َقْر ْل ِم ا ِل ّظا َها} فجررت ال ُل ْه ِلم" لنه َأ ما مقدمة صفة "الظا
الول على جّرت كذلك كانت واذا الول، سإبب من لشيء وهي مجرور قبلها
له. كأنها تصير حتى
َبَك { ّمآَ ٍءْة ِمْن َأَصا َن ِه َفِمَن َحَس ّل َبَك َوَمآَ ال ٍءْة ِمن َأَصا َئ ّي ْفِسَك َفِمن سَإ َناكَّ ّن ْل َأْرسَإ َو

ّناِس ً ِلل َفى َرسُإول َك ِه َو ّل ًا ِبال ِهيد } َش
َوَمآَ قال َبَك { ٍءْة ِمن َأَصا َئ ّي ْفِسَك َفِمن سَإ َناكَّ ّن ْل َأْرسَإ ّناِس َو الخبر َرسُإولً} فجعل ِلل

{ما} نفي لن السيئة {ِمْن} على {َمْن} وأدخأَل {َما} بمنزلة لن بالفاء
ِني قولك: "ما مثل النفي في و{ِمن} تحسن َء أحد". من جا

) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
ُلوَن ُقو َي َو َعٌة {  َذا َطا ِإ ْا َف ِدكَّ ِمْن َبَرُزو ّيَت ِعن َفٌة َب ِئ ُهْم َطآَ ْن ْيَر ّم ِذي َغ ّل ُقوُل ا ّلُه َت َوال

ُتُب ْك ُتوَن َما َي ّي َب ِرْض ُي ْع َأ ُهْم َف ْن ّكْل َع َو َت َلى َو ِه َع ّل َفى ال َك ِه َو ّل ً ِبال ِكيل } َو
ُلوَن قال ُقو َي َو َعٌة { َذا َطا ِإ ْا َف ِدكَّ ِمْن َبَرُزو ّيَت ِعن َفٌة َب ِئ ُهْم} أي: ويقولون َطآَ ْن ّم

َأْمُرنا َعٌة". وان " ُع على الطاعة نصبت شئت َطا ُنطي ّيَت} طاعًة". وقال " َب }
ّكر مذكرين. الى اضافها وقد رجال المعنى في ب] لنهم98[ الطائفة فعَل فذ
ِإن وقال َو َفٌة َكاَن { ِئ ُكْم}. َطآَ ّمن

َذا ِإ َو ُهْم {  َء َلْمِن ّمَن َأْمٌر َجآَ ِو ا ْوِف َأ ْلَخ ْا ا ُعو َذا ِه َأ ْو ِب َل ُه َو ّدو َلى َر َلى الّرسُإوِل ِإ ِإ َو
ِلي ْو ِر ُأ َلْم ُهْم ا ْن ِلَمُه ِم َع ِذيَن َل ّل َنُه ا ُطو ِب ْن َت ُهْم َيْس ْن َ ِم ْول َل ِه َفْضُل َو ّل ُكْم ال ْي َل ُتُه َع َوَرْحَم

ُتُم ْع َب ّت َ َطاَن ل ْي ّ الّش ً ِإل ِليل } َق
ُتُم قال ْع َب ّت َ َطاَن {ل ْي ّ الّش َذا ِإل ِإ َو ِليلً} على{ ُهْم َق َء َلْمِن ّمَن َأْمٌر َجآَ ِو ا ْوِف َأ ْلَخ ا

ْا ُعو َذا ّ َأ ِإل ِه} { ِليلً}. ِب  َق
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ِتْل َقا َف ِبيِل ِفي {  ِه سَإ ّل َ ال ّلُف ل َك ّ ُت ْفَسَك ِإل ِنيَن َوَحّرِض َن ْؤِم ْلُم ّلُه َعَسى ا َأن ال

ُكّف ْأَس َي ِذيَن َب ّل ْا ا َفُرو ّلُه َك ّد َوال ًا َأَش ْأسإ ّد َب َأَش ً َو ِكيل } َتن
ِتْل قال َقا َف ِبيِل ِفي { ِه سَإ ّل َ ال ّلُف ل َك ّ ُت ْفَسَك} جزما ِإل المر. ورفع جواب على َن
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ْأُمْر قال كما نقرأ وبه للول علة يجعله ولم البتداء على بعضهم َو َلَك { ْه َأ

ِة َ ِبْر ِبالّصل َط َها َواْص ْي َل َ َع ُلَك ل َأ ًا} جزما َنْس على ورفع علة قبله لما جعله اذا ِرْزق
نقرأ. وبالرفع البتداء

) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
َفَما ُكْم {  ِفِقيَن ِفي َل َنا ْلُم ْيِن ا َت َئ ّلُه ِف ُهْم َوال َكَس ْا ِبَما َأْر ُبو ُدوَن َكَس ِري ُت ْا َأن َأ ُدو ْه َمْن َت
ّلُه َأَضّل ِلِل َوَمن ال ّلُه ُيْض َلن ال َد َف ً َلُه َتِج ِبيل } سَإ
َفَما قال ُكْم { ِفِقيَن ِفي َل َنا ْلُم ْيِن} فنصب ا َت َئ َلَك كما الحال على ِف تقول: "ما

َلَك ِما". حاِل في قائما" أي: "ما الِقيا
ّ ِإل ِذيَن {  ّل ُلوَن ا َلى َيِص ٍءْما ِإ ْو ُكْم َق َن ْي ُهْم َب َن ْي َب ٌق َو َثا ْو ّمي ُكْم َأ ُءو ُهْم َحِصَرْت َجآَ ُدوُر ُص

ُكْم َأن ُلو ِت َقا ْو ُي ْا َأ ُلو ِت َقا ُهْم ُي ْوَم ْو َق َل َء َو ّلُه َشآَ ُهْم ال َط ّل ُكْم َلَس ْي َل ُكْم َع ُلو َت َقا َل ِإِن َف َف
ُكْم ُلو َتَز ْع َلْم ا ُكْم َف ُلو ِت َقا ْا ُي ْو َق ْل َأ ُكُم َو ْي َل َلَم ِإ َعَل َفَما الّس ّلُه َج ُكْم ال ِهْم َل ْي َل ً َع ِبيل } سَإ

ّ قال ِإل ِذيَن { ّل ُلوَن ا َلى َيِص ٍءْما ِإ ْو ُكْم َق َن ْي ُهْم َب َن ْي َب ٌق َو َثا ْو ّمي ُكْم َأ ُءو َحِصَرْت َجآَ
ُهْم} أو{َحِصَرْت ُدوُر ًة) اسإٌم ُص ُهْم} فـ(َحِصَر ُدوُر َتُه ُص ْب و الحال على َنَص

َلْت" وبها ِع َف  نقرأ. {َحِصَرْت} "
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َوَما ٍءْن َكاَن {  ْؤِم ُتَل َأن ِلُم ْق ًا َي ْؤِمن ّ ُم ًا ِإل َطئ َتَل َوَمن خَأ ًا َق ْؤِمن ًا ُم َطئ ِريُر خَأ َتْح ٍءْة َف َب َق َر
ٍءْة َن ْؤِم َيٌة ّم ِد ّلَمٌة َو َلى ّمَس ِه ِإ ِل ْه ّ َأ ْا َأن ِإل ُقو ّد ِإن َيّص ٍءْما ِمن َكاَن َف ْو ّو َق ُد ُكْم َع َو ّل ُه َو
ْؤِمٌن ِريُر ُم َتْح ٍءْة َف َب َق ٍءْة َر َن ْؤِم ِإن ّم ٍءْما ِمن َكاَن َو ْو ُكْم َق َن ْي ُهْم َب َن ْي َب ٌق َو َثا َيٌة ّمي ِد ّلَمٌة َف ّمَس

َلى ِه ِإ ِل ْه ِريُر َأ َتْح ٍءْة َو َب َق ٍءْة َر َن ْؤِم ْد ّلْم َفَمن ّم َيامُا َيِج ْيِن َفِص ْهَر ْيِن َش َع ِب َتا َت َبًة ُم ْو ّمَن َت
ِه ّل َكاَن ال ّلُه َو ًا ال ِليم ًا َع ِكيم } َح
َيٌة قال ِد َف ّلَمٌة { َلى ّمَس ِه ِإ ِل ْه ِريُر َأ َتْح ٍءْة َو َب َق َنًة}. َر ْؤِم ّم

َيامُا وقال َفِص ْيِن} أي: فعليه { ْهَر . ذلك َش
ّ وقال ِإل ُكْم َأن { ْي َل َع َف ْا}:  ُقو ّد ِلَك َيّص ّ ذ ّدقوا*ِ. َأْن إل َيّص

) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
َيا َها {  ّي ِذيَن َأ ّل ْا ا ُنو َذا آَم ُتْم ِإ ْب ِبيِل ِفي َضَر ِه سَإ ّل ْا ال ُنو ّي َب َت َ َف ْا َول ُلو ُقو َقى ِلَمْن َت ْل َأ

ُكُم ْي َل ًا َلْسَت الّسلمََا ِإ ْؤِمن ُغوَن ُم َت ْب ِة َعَرَض َت َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َد ال ْن ِع ِه َف ّل ِنُم ال َغا ٌة َم ِثيَر َك
ُتْم َكذلك ْن ْبُل ّمن ُك ّلُه َفَمّن َق ُكْم ال ْي َل ْا َع ُنو ّي َب َت ّلَه ِإّن َف ُلوَن ِبَما َكاَن ال ْعَم ًا َت ِبير } خَأ

َذا قال ِإ ُتْم { ْب ِبيِل ِفي َضَر ِه سَإ ّل ْا} وقال ال ُنو ّي َب َت ُتوا} وكّل بعضهم َف ّب َث َت َف صواب {
ّيْن تقول لنك َب َت ّبْت". و"ل حاَل " َث َت ِما" و" ْو َق ِدمْا ال ْق ّتى ُت ّتى َح ّيْن" و"َح َب َت ّبْت". َت َث َت  َت
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ّ ِوي { ل َت ُدوَن َيْس َقاِع ْل ِنيَن ِمَن ا ْؤِم ْلُم ْيُر ا ِلي َغ ْو ِر ُأ ُدوَن الّضَر ِه ْلُمَجا ِبيِل ِفي َوا سَإ
ِه ّل ِهْم ال ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ ّلُه َفّضَل َو ِديَن ال ِه ْلُمَجا ِهْم ا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ َلى َو ِديَن َع ْلَقاِع ا

ّ َدَرَجًة ُكل َد َو َع ّلُه َو َنى ال ْلُحْس َفّضَل ا ّلُه َو ِديَن ال ِه ْلُمَجا َلى ا ِديَن َع َقاِع ْل ًا ا َأْجر

ًا ِظيم } َع
ّ قال ِوي {ل َت ُدوَن َيْس َقاِع ْل ِنيَن ِمَن ا ْؤِم ْلُم ْيُر99[ ا َغ ِلي ء]  ْو ِر} مرفوعة ُأ الّضَر
ِإْن فعلى جررته القاعدين. وإْن صفة من جعلته لنك ِنين" و ْؤِم نصبته شئت "الُم
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بعد من أنزلت انها نقرأ. وبلغنا وبها اسإتثناء فجعلته الكلما أول من أخأرجته اذا
ّ قوله ِوي {ل َت ُدوَن} ولم َيْس َقاِع ْل قوما بها عنى اسإتثناء هي وانما معها، تنزل ا

ُدوَن} يعطفه قال ثم الخروج على يقدروا لم ِه ْلُمَجا َوا لن القاعدين على {
ّ المعنى ِوي {ل َت ُدوَن}. وقال َيْس ِه ْلُمَجا َوا ُدوَن}{ َقاِع ْل َفّضَل ا َو ّلُه { ِديَن ال ِه ْلُمَجا ا

َلى ِديَن َع َقاِع ْل ًا ا ٍءْت َأْجر َدَرَجا ًا} { ِظيم ْنُه}[ َع منه. درجات ذلك فعل ] يقول96ّم
ًا وقال َأْجر ًا} لنه { ِظيم َفّضلهم" فقد َع ذلك على فقال آجرهم انه أخأبر قال: "

ِه كقولك: "أَما المعنى ّل َنَك َوال َب ِر ًا َلْض ًا" لّن إيجاع ِديد ّنَك. َش َع ْوِج ُل معناه: 
ِإّن ِذيَن {  ّل ُهُم ا ّفا َو َكُة َت ِئ ْلَمل ِلِمي ا ِهْم َظا ُفِس ْن ْا َأ ُلو ُتْم ِفيَم َقا ْا ُكن ُلو ّنا َقا ُك

َعِفيَن َتْض َلْرِض ِفي ُمْس ْا ا ْلو َلْم َقا ُكْن َأ ِه َأْرُض َت ّل َعًة ال ْا َواسِإ َهاِجُرو ُت َها َف ِئَك ِفي ْوَل ُأ َف
ُهْم َوا ْأ ّنُم َم َه َءْت َج ًا َوسَإآَ } َمِصير

ِئَك [و] قال ْوَل ُأ ُهْم { َوا ْأ ّنُم َم َه َءْت َج ّ َوسَإآَ ِإل ًا} {  َعِفيَن}[ َمِصير َتْض ْلُمْس ] لنه98ا
ِئَك كما منهم اسإتثناهم ُأول ُبَك تقول: " ّ َأْصحا ُهم ِإل ّل ُك ًا" و: " ْيد ُبَك َز ّ َأْصحا ِإل

ًا". وهو  الكلما. أول من خأارج زيد
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) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
َ َول ْا {  ُنو ِه ِء ِفي َت َغآَ ِت ْب ِما ا ْو َق ْل ْا ِإن ا ُنو ُكو َلُموَن َت ْأ ُهْم َت ّن ِإ َلُموَن َف ْأ َلموَن َكَما َي ْأ َت

َتْرُجوَن ِه ِمَن َو ّل َ َما ال َكاَن َيْرُجوَن ل ّلُه َو ًا ال ِليم ًا َع ِكيم } َح
ِإن قال ْا { ُنو ُكو َلما". َت َأ َلُم" " ْأ َي ِلَم" " ُعون. تقول: "أ ْيَج َت َلُموَن} أي.  ْأ َت
َها ُتْم {  ْن ُتْم هؤلء َأ ْل َد ُهْم َجا ْن ِة ِفي َع َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِدُل َفَمن ال ّلَه ُيَجا ُهْم ال ْن ْومَا َع َي

ِة َياَم ِق ْل ُكوُن ّمن َأمْا ا ِهْم َي ْي َل ً َع ِكيل } َو
َها قال ُتْم { ْن ُتْم هؤلء َأ ْل َد ُهْم} فرد َجا ْن َها قال كما مرتين التنبيه َع ُتْم { هؤلء َأن

ْوَن} أراد َع ْد ب] التوكيد.99[ ُت
ّ ْيَر { ل ٍءْر ِفي خَأ ِثي ُهْم ّمن َك َوا ّ ّنْج ٍءْة َأَمَر َمْن ِإل َق َد ْو ِبَص ٍءْف َأ ْعُرو ْو َم ٍءْح َأ َ ْيَن ِإْصل َب

ّناِس َعْل َوَمن ال ْف َء ذلك َي َغآَ ِت ْب ِه َمْرَضاِت ا ّل ْوَف ال ِه َفَس ِتي ْؤ ًا ُن ًا َأْجر ِظيم } َع
ّ [و] قال ْيَر {ل ٍءْر ِفي خَأ ِثي ُهْم ّمن َك َوا ّ ّنْج ّ َأَمَر َمْن ِإل ٍءْة} يقول: "إل َق َد في ِبَص

َقًة". أَمَر َمْن َنْجوى َد ِبَص
) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
ِه ّل َول َواِت ِفي َما {  َلْرِض ِفي َوَما الّسَما ْد ا َق َل َنا َو ْي ِذيَن َوّص ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ِمن ا
ُكْم ِل ْب ُكْم َق ّيا ِإ ْا َأِن َو ُقو ّت ّلَه ا ِإن ال ْا َو ُفُرو ْك ِإّن َت ِه َف ّل َواِت ِفي َما ل ِفي َوَما الّسَما
َلْرِض َكاَن ا ّلُه َو ًا ال ّي ِن ًا َغ } َحِميد

ْد قال َق َل َو َنا { ْي ِذيَن َوّص ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ُكْم ِمن ا ِل ْب ُكْم َق ّيا ِإ ْا َأِن َو ُقو ّت ْي ا ّلَه} أ َأْن ال ب
ُقوا ّت الله. ا

ُد َكاَن { ّمن ِري َواَب ُي َيا َث ْن ّد َد ال ِعن ِه َف ّل َواُب ال َيا َث ْن ّد ِة ال َكاَن َوالخِأَر ّلُه َو ًا ال سَإِميع
ًا  } َبِصير
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ُد َكاَن [وقال] {ّمن ِري َواَب ُي َيا َث ْن ّد َد ال ِعن ِه َف ّل َواُب ال َيا َث ْن ّد ِة} فموضع ال َوالخِأَر
َكاَن} جزما ُد} لنه وارتفعت الفاء والجواب { ِري ُي عطف. كما حرف فيها ليس {

ُد َكاَن {َمن قال ِري َة ُي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َها ال َت َن ِزي َوّف َو ِهْم}، ُن ْي َل ُد َكاَن {َمن وقال ِإ ِري ُي
ِة َحْرَث ْد الخِأَر ِز ِه ِفي َلُه َن ِث ُد َكاَن َوَمن َحْر ِري َيا َحْرَث ُي ْن ّد ِه ال ِت ْؤ َها} فجزما ُن ْن لن ِم
ُد} في و ينجزما، فل واجب فعل ولكنه جزما موضع في الول ِري ُي نصب موضع {
َكاَن}. [و] قال بخبر ِإِن { َو ٌة { َأ َفْت اْمَر َها ِمن خَأا ِل ْع ًا َب ْو ُنُشوز ًا} [ َأ ْعَراض ]128ِإ

ّنها يلي السإم فجعل َل ّد {إْن}  ّنما الجزاء حروف َأَش فيها هذا حسن تمكنا. وإ
الشاهد وهو البسيط قوله: [من نحو جزما عليه وقعت ما لفظ يكن لم اذا

المئة]: بعد والسبعون الثامن
ْد ِو َة *ِ عا ِإْن َهرا ْعُموُرها و *ِ خَأَربا َم

َيا َها {  ّي ِذيَن َأ ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُنو ّواِميَن ُكو ِقْسِط َق ْل َء ِبا َدآ َه ِه ُش ّل ْو ل َل َلى َو ُكْم َع ُفِس ْن ِو َأ َأ

ْيِن َد ِل َوا ْل ِبيَن ا ْقَر َل ُكْن ِإن َوا ًا َي ّي ِن ْو َغ ًا َأ ّلُه َفِقير َلى َفال ْو ِهَما َأ َ ِب ْا َفل ُعو ِب ّت َوى َت َه ْل َأن ا

ْا ُلو ِد ْع ِإن َت ْا َو ُوو ْل ْو َت ْا َأ ِرُضو ْع ِإّن ُت ّلَه َف ُلوَن ِبَما َكاَن ال ْعَم ًا َت ِبير } خَأ
ِإن قال ُكْن { ًا َي ّي ِن ْو َغ ًا َأ َقير ّلُه َف َلى َفال ْو ِهَما} لّن َأ ْو} ها ِب معنى في هنا {أ

َأو ِهما} لنهما قوله في جمعهما يكون الواو. ِب َلُه وجل عز قوله نحو ذكرا قد { َو }
ْو َأٌخ ُكّل ُأخْأٌت َأ ِل ٍءْد َف ْو َواِح ُهَما} . أ ْن ُكْن "إْن {َمْن} كأنه أضمَر يكوُن ّم َمْن َي

ًا َتخاَصم ّي ِن ْو َغ ًا" يريد أ المعنى ذلك "َمْن" في فقيرين" يجعل أو "غنيين َفِقير
ًا ويخرج ّي ِن َغ ْو { ًا} [ َأ َقير  "من". لفظ ء] على100َف
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ْا وقال ُوو ْل َت ِإن*ِ  َو ْو { ْا} لنها َأ ِرُضو ْع ِوى". وقال من ُت ْل َي َلوى" " ِإْن بعضهم " {و
ُلوا} فان ّ أراها ول الواوين، لجتماع فهو لغة كانت َت ًا ِإل ّ لحن معنى على إل

ِولية" وليس َية" معنى "ال ِول ِإْن قوله في ال هنا ها لـ"ال ُلوا "و ِهم" فطرح َت ْي َل َع
ِهم} فهو ْي َل َع جائز. {

) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني
ّ ّلُه ُيِحّب { ل ْهَر ال ْلَج ِء ا ْوِل ِمَن ِبالّسو َق ْل ّ ا ِلَم َمن ِإل َكاَن ُظ ّلُه َو ًا ال ًا سَإِميع ِليم } َع
ّ قال ّلُه ُيِحّب {ل ْهَر ال ْلَج ِء ا ْوِل ِمَن ِبالّسو َق ْل ّ ا ِلَم} لنه َمن ِإل ّ قال حين ُظ {ل

ّلُه} قد ُيِحّب ّ قال يحل. ثم ل أنه أخأبر ال ِإل ِلَم} فانه َمن { يجهر أن له يحل ُظ
َلم} على بعضهم ظلمه. وقال لمن بالسوء َظ َعُل {ّما قوله { ْف ّلُه َي ُكْم}[ ال ِب َذا َع ِب

147ّ ِإل َلم} [على َمن ] [فيكون] { ّ َظ ِإل َعذاِب معنى] " َلم". َمْن ِب َظ
ِبَما َف ِهم {  ْقِض ُهْم َن َق َثا ِهم ّمي ِر ْف ُك َياِت َو ِه َبآَ ّل ِهُم ال ِل ْت َق َء َو َيآَ ِب ْن َل ِر ا ْي َغ ّق ِب ِهْم َح ِل ْو َق َو
َنا ُب ُلو ْلٌف ُق َع َبْل ُغ َب ّلُه َط َها ال ْي َل ِهْم َع ِر ْف ُك َ ِب ُنوَن َفل ْؤِم ّ ُي ً ِإل ِليل } َق

ِبَما قال َف ِهْم { ْقِض ُهْم} فـ{ما} زائدة َن َق َثا "فبنقضهم". قال كأنه ّمي
ِهْم ِر ْف ُك ِب َو ِهْم {  ِل ْو َق َلى َو َيَم َع ًا َمْر َتان ْه ًا ُب ِظيم } َع
ِهْم ِر ْف ُك ِب َو ِهْم { ِل ْو َق َلى َو ِهْم َع ِل ْو َق َو َيَم} { ّنا َمْر َنا ِإ ْل َت ْلَمِسيَح}[ َق على ] كله157ا

الول.
) ( النساء سإورة آيات في الواردة المعاني

ً َوُرسُإل ْد {  ُهْم َق َنا ْيَك َقَصْص َل ْبُل ِمن َع ً َق ُهْم ّلْم َوُرسُإل ْقُصْص ْيَك َن َل ّلَم َع َك ّلُه َو ال
ًا ُموسَإى ِليم ْك } َت

ً [و] قال َوُرسُإل ْد { ُهْم َق َنا ْيَك َقَصْص َل ْبُل} فانتصب ِمن َع سإقط قد الفعل لن َق
 بالفعل. منصوب قبله وما سإببه من بشيء
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ّلَم َك َو ّلُه [و]{ ًا} الكلما ُموسَإى ال ِليم ْك وبغير منك الكلما غير على الله من خألق َت
موسإى. الى أوصله ثم الله منك. خألقه يكون ما

َها ّي َأ ّناُس { يا ْد ال ُكُم َق َء ّق الّرسُإوُل َجآَ ْلَح ُكْم ِمن ِبا ّب ْا ّر ُنو ًا َفآَِم ْير ُكْم خَأ ِإن ّل َو
ْا ُفُرو ْك ِإّن َت ِه َف ّل َواِت ِفي َما ل َلْرِض الّسَما َكاَن َوا ّلُه َو ًا ال ِليم ًا َع ِكيم } َح

ْا [و] قال ُنو َفآَِم ًا { ْير ُكْم} فنصب خَأ ًا ّل ْير ُكْم} لنه {خَأ ْا} لهم قال حين َل ُنو {آِم
ُلوا فكأنه لهم خأير هو بما أمرهم ْعَم ًا قال: "ا ْا لكم" وكذلك خأير ُهو َت ًا {ان ْير خَأ
ُكْم}[ لّن الخبر، في يكون ول خأاصة والنهي المر في يكون انما ] فهذا171ّل

الشاعر شيء. وقال الى شيء من اخأرجته وكأنك فيهما يضمر ل والنهي الْمر
المئة]: بعد والسبعون التاسإع الشاهد وهو السريع ب]: [من100[

َتْي َففواِعديه ٍءْك سَإْرَح ِل ُهما الّربا *ِ أو ما َن ْهل َبي أسَإ
ًا تقول: "واعديه كما العرب: تقول الخبر في هذا نصب سإمعت لك" وقد خأير

ًا البيَت "آتى ُكُه خأير ًا لي" و"أتر والنهي. المر في فسرت ما على لي" وهو خأير
َنَك ُتو ْف َت َيْس ّلُه ُقِل {  ُكْم ال ِتي ْف ِة ِفي ُي َل َ َكل ْل ٌؤ ِإن ا َلَك اْمُر ْيَس َه ٌد َلُه َل َل َلُه َو ُأخْأٌت َو

َها َل َو َتَركَّ َما ِنْصُف َف ُه َهآَ َو ُث ِر ُكْن ّلْم ِإن َي َهآَ َي ٌد ّل َل ِإن َو َتا َف َن ْيِن َكا َت َن ْث ُهَما ا َل َثاِن َف ُل ّث ال
ِإن َتَركَّ ِمّما ْا َو ُنو ًة َكا َو ً ِإخْأ ًء ّرَجال ِنَسآَ ِر َو َك ّذ ِلل ْثُل َف ْيِن َحّظ ِم َي َث ُلن ّيُن ا َب ّلُه ُي ُكْم ال َل
ْا َأن ّلو ّلُه َتِض ُكّل َوال ٍءْء ِب ِليٌم َشْي } َع

ِإن قال ٌؤ { َلَك} مثل اْمُر ِإِن َه َو ٌة { َأ َفْت} تفسيرهما اْمَر  سإواء. خَأا
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َيا َها {  ّي ِذيَن َأ ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُفو ْو ِد َأ ُقو ُع ْل ّلْت ِبا ُكْم ُأِح ِهيَمُة َل ِما َب َعا ْن َل ّ ا َلى َما ِإل ْت ُكْم ُي ْي َل َع
ْيَر ّلي َغ ِد ُمِح ْي ُتْم الّص ْن َأ ّلَه ِإّن ُحُرمٌا َو ُكُم ال ُد َما َيْح ِري } ُي

ْيَر َغ ّلي قال: { ْا ُمِح ُفو ْو َأ ِد} { ْي ْيَر الّص َغ ِد} { ُقو ُع ْل ّلي ِبا ِد} نصب ُمِح ْي (غيَر) الّص
الحال. على
َيا َها {  ّي ِذيَن َأ ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ّلو ِئَر ُتِح َعآَ ِه َش ّل َ ال ْهَر َول ْلَحَرامَا الّش َ ا َي َول ْد َه ْل َ ا َول

َد ِئ َقل ْل ْيَت آّميَن َول ا َب ْل ْلَحَرامَا ا ُغوَن ا َت ْب ً َي ِهْم ّمن َفْضل ّب ًا ّر َوان ِرْض َذا َو ِإ ُتْم َو ْل َل َح
ْا ُدو َطا َ َفاْص ُكْم َول ّن ِرَم َنآَُن َيْج ٍءْما َش ْو ُكْم َأن َق ّدو ِد َعِن َص ْلَمْسِج ِما ا ْلَحَرا ْا َأن ا ُدو َت ْع َت

ْا ُنو َو َعا َت َلى َو ْلبّر َع َوى ا ْق ّت َ َوال ْا َول ُنو َو َعا َلى َت ِم َع ْث ِل َواِن ا ْد ُع ْل ْا َوا ُقو ّت ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ال
ُد ِدي َقاِب َش ِع ْل } ا

َ [و] قال ْا {ل ّلو ِئَر ُتِح َعآَ ِه} واحدها َش ّل "شعيرة". ال
َ [و] قال َول ُكْم { ّن ِرَم َنآَُن َيْج َنئاُن" متحركّ َش ٍءْما} فـ"الَش ْو َدَرجان" مثل َق "ال

َيلن"، ُته" فـ"أنا من وهو و"الَم ْئ ِن ًا". وقال "َش َنئان َنؤه" "َش َ أش ُكْم} {ل ّن ِرَم َيْج
ّقّن أي: ل َلّن ُيِح ُكْم.  َلُه َل ْو َ َق ُهُم َأّن َجَرمَا {ل ّناَر} انما َل ْل ّق هو ا ُهْم َأّن َح ّناَر. َل ال

المئة]: بعد الثمانون الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من قال
ْد َق َل ْنُت َو َع ّبا َط َنَة َأ ْي َي َنًة ُع ْع ُة *ِ َجَرَمْت َط َدها َفزاَر ْع ُبوا َأْن َب ْغَض َي

ّق ٌها. أي: ُح  َل
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َأن وقوله َِلن { ُكْم} يقول: " ّدو ُكم" وقد َص ّدو ِإْن ُقرئت َص ُكم} [ { ّدو ء]101َص
ُكم" أي: "إْن ُهْم "إْن معنى على ّدو ُلوا" أي: إْن ُهْم َص َع يكونوا َهّموا*ِ ولم َف

ًا ذلك تقول فعلوا. وقد تعالى الله كقول يكن؛ لم ما تحكي كأنك فعلوا وقد أيض
ْا ُلو َقا ْق ِإن { ِر ْد َيْس َق َق َف ْبُل} وقد ِمن ّلُه َأٌخ سَإَر وقعت قد عندهم كان َق

السرقة.
َأن وقال ْا} أي: ل { ُدو َت ْع َقّن َت ُكْم ُيِح َنئاُن َل ْوما َش ُدوا. أي: ل َأْن َق َت ْع ُكم َت ّن َل َيْحِم
َلى َ ذلك ْدواِن. ثم ع ُع ْا قال ال ُنو َو َعا َت َو َلى { ْلبّر َع َوى}. ا ْق ّت َوال

ُكُم { ُحّرَمْت ْي َل َتُة َع ْي ْلَم ّدمُا ا ْل َلْحُم َوا ِر َو ِزي ْن ْلِخ ِهّل َوَمآَ ا ِر ُأ ْي َغ ِه ِل ّل ِه ال َقُة ِب ِن ْنَخ ْلُم َوا
ُة َذ ُقو ْو ْلَم َيُة َوا ّد َتَر ْلُم ِطيَحُة َوا ّن َكَل َوَمآَ َوال ُع َأ ُب ّ الّس ُتْم َما ِإل ْي ّك ِبَح َوَما َذ َلى ُذ َع

ّنُصِب َأْن ال ْا َو ْقِسُمو َت ِما َتْس َ َلْزل ُكْم ِبا ِل ٌق ذا ْومَا ِفْس َي ْل ِئَس ا ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو ُكْم ِمن َك ِن ِدي
َ ُهْم َفل ْو ْوِن َتْخَش ْومَا َواخْأَش َي ْل ْلُت ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ْتَمْمُت ِدي َأ ُكْم َو ْي َل ِتي َع ْعَم َوَرِضيُت ِن
ُكُم ِلسْإلمَا َل ًا ا ُطّر َفَمِن ِدين ٍءْة ِفي اْض ْيَر َمْخَمَص ٍءْف َغ ِن َتَجا ٍءْم ُم ْث ِإّن ِل ّلَه َف ُفوٌر ال َغ

} ّرِحيٌم
ُة} من وقال َذ ُقو ْو ْلَم َوا ِهَي { َذْت) فـ" ِق ُو ٌة". ( َذ ُقو ْو َم

ِطيَحُة} فيها ّن َوال ِة مثل كالسإم جعلت لنها الهاء { َل ِكي َأ ِد". وانما " َلسَإ تقول: ا
ِهَي ِهَي " ِكيٌل" و" َلّن َأ ِطيٌح" " ِعيل" فيه فيه ما كل َن َف َلة" فـ"ال ُعو ْف الهاء بغير "َم
ِيل" و"الَصريع" اذا نحو َقت ِهَي المرأة عنيت "ال َنَك و" َل "َمْجُروَحٌة". تقول َجريٌح" 

َوَمآَ وقال َكَل { ُع} ولغة َأ ُب ْبع". يخففون الّس "الَس
َوَما ِبَح { َلى ُذ ْنصاب". َع ّنُصِب} وجميعه: "ال ال
َأْن َو ْا { ْقِسُمو َت َوُحّرمَا َتْس ِما} يقول: " َ َلْزل َلَم". " وواحدها ذلك ِبا َلم" و"َز  "ُز
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ٍءْة} تقول: "خَأَمَصُه وقال ّنه الُجوع" نحو {َمْخَمَص َبة" ل ْغَض َد "الَم المصدر. َأرا
ِئَس َي ِذيَن [وقال] { ّل ْا} مهموزة ا َفُرو ِعل" من وهي الثانية الياء َك ْف َي ِعل" " َف "

ْعَب" ومنهم نحو لغة الولى الياء وكسر ِل ويسكنون والعين اللما يكِسر من "
ًا  ب] اللما101[ ويفتحون العين أّن "يئس". وذلك وكذلك ويكسرونها أيض

كما الكسر، على وتركوه أوله كسروا الستة الحروف احد ثانيه كان "فعل" اذا
ويكسر يسكن من "ِصهيل". ومنهم "ِشعير" و "فعيل" نحو في ذلك يقولون
ِرْحَمُه نحو الولى ْئَس" تسكر اللُه" فلذلك " ِي الهمزة. وقد وتسكن الياء تقول: "
ِعّما الية هذه قرئت ِن ُكْم { ُظ ِع ِه} على َي ِعَب". فيها يقولون التي اللغة تلك ِب ِل "
ُأناس ِعَم يقولون و َن ٌد" فقد الّرُجُل " ْي ِعَم" لن في التي النون هذه كسر يجوز َز َن "

ِعب". وقولهم: "ان كسر كما الستة الحروف من بعدها التي ِل سإاكنة العين "
ِعّما" اذا من ِن أخأفيته شئت اذا سإاكنان. ولكن يجتمع ل لنه خأطأ ادغمت "

ّني قرئت كما متحركّ زنة في فيكون والظهار الدغاما بين فجعلته ِإ ِني} { ُن َيْحُز َل
الرفع. الولى النون يشمون

ْومَا وقال َي ْل ْلُت {ا ْكَم ُكْم َأ ّلّن َل ُكْم}  َن فرغ فلما الفرائض بعض فيه كان السإلما ِدي
ْومَا قال منه أراد مما الله َي ْل ْلُت {ا ْكَم ُكْم َأ َوَرِضيُت َل ُكْم} { َن ُكُم ِدي ِلسْإلمََا َل ًا} ا ِدين
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الصفة. هذه غير على ل
َفَمِن وقال ُطّر { ٍءْة ِفي اْض ْيَر َمْخَمَص ٍءْف َغ ِن َتَجا ٍءْم ُم ْث ِإّن ِل ّلَه َف ُفوٌر ال ّرِحيٌم} كأنه َغ

ِإّن ُفوٌر َلُه اللُه قال: "ف ُد َرِحيم". كما َغ ِه تقول: "عب ْبُت" تريد: ضربته. الل َضَر
المئة]: بعد والثمانون الحادي الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من قال

َثلٌث102[ ُهّن  ء]  ّل ًا قتلُت ُك َأخْأَزى َعْمد َف َعًة اللُه *ِ  ُعود راب َت
المئة]: بعد والثمانون الثاني الشاهد وهو الرجز الخأر: [من وقال

ْد َبَحْت ق ِر ُأمُا َأْص ّدعي الِخيا َلّي َت َع ًا *ِ  ْنب ّلُه َذ  َأْصنِع َلْم ُك
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َنَك ُلو َأ َيْس َذآ {  ُهْم ُأِحّل َما ُكُم ُأِحّل ُقْل َل َباُت َل ّي ّط ُتْم َوَما ال ّلْم ِرِح ّمَن َع َوا ْلَج ِبيَن ا ّل َك ُم

ُهّن َن ّلُمو َع ُكُم ِمّما ُت ّلَم ّلُه َع ْا ال ُلو ُك ْكَن ِمّمآَ َف ُكْم َأْمَس ْي َل ْا َع ُكُرو ْذ ِه اسْإَم َوا ّل ِه ال ْي َل َع
ْا ُقو ّت ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ُع ال ِري ْلِحَساِب سَإ } ا
َذآ وقال جعلتها شئت "الذي" وان "ذا" بمنزلة جعلت شئت ُأِحّل} فان {َما
المئة]: بعد والثمانون الثالث الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من قال كما زائدة

ِلَب خُأْزَر يا ْغ ُكم باُل ماذا َت ِت َو ِفقَن *ِ ل ِنْس َت ْيَن الى َيْس ْيَر َد َتْحنانا ال
ّ هنا ها تكون فـ"ذا" ل ُكن نسوتكم" لم بال الذي قلت: "ما زائدة. [اذ] لو إل َي

ًا. َكلم
ِرِح} وهي [و] قال َوا ْلَج َكواسِإُب {ا ُفلٌن كما ال ِرَحُة تقول: " ُهْم جا َل ِه" و"ما ِل ْه َأ

ُهم َل ِرَحٌة" أي: ما ِليُك جا ْة". "ول َمَما ِفَر حا
ْا [و] قال ُلو ُك ْكَن ِمّمآَ { ُكْم} [فـ] أدخأل َأْمَس ْي َل قوله: في أدخأله {ِمْن} كما َع

ْد ِمْن "كاَن َق ٍءْر". وقوله ِمْن كاَن َحديث" و" َط ّفُر َم َك ُي َو ُكم { ُكْم} و ّمن َعن ِت َئا ّي سَإ
َنّزُل ُي ِء ِمَن { ٍءْل ِمن الّسَمآَ َبا َها ِج ٍءْد}. وهو ِمن ِفي َنّزُل فسر فيما َبَر ُي ِء مَن " الّسما
ً ٌد". وقال فيها ِجبال ُهم َبَر ْعُض َنّزُل َب ُي َو ِء ِمَن { ٍءْل ِمن الّسَمآَ َبا َها ِج ٍءْد} أي: ِمن ِفي َبَر

ِء في َعْل ِمْن جباٌل الّسما َيْج ٍءْد ِمْن الِجباَل َبَرد. أي:  ويجعل الّسماء، في َبَر
ِلنزال  منها. ا
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ْومَا َي ْل ُكُم ُأِحّل { ا َباُت َل ّي ّط َعامُا ال َط ِذيَن َو ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ُكْم ِحّل ا ُكْم ّل َعاُم َط ِحّل َو
ُهْم َناُت ّل ْلُمْحَص َناِت ِمَن َوا ْؤِم ْلُم َناُت ا ْلُمْحَص ِذيَن ِمَن َوا ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ُكْم ِمن ا ِل ْب َق
َذآ ُهّن ِإ ُتُمو ْي َت ُهّن آ ِنيَن ُأُجوَر ْيَر ُمْحِص ِفِحيَن َغ َ ُمَسا ِذي َول ّتِخ ٍءْن ُم َدا ُفْر َوَمن َأخْأ ْك َي

ِليَماِن ْد ِبا َق ِبَط َف ُلُه َح َو َعَم ُه ِة ِفي َو ِريَن ِمَن الخِأَر ْلَخاسِإ } ا
ِنيَن وقال ْيَر {ُمْحِص ِفِحيَن َغ َ ُمَسا ِذي َول ّتِخ ٍءْن} فيعني ُم َدا الرجال. به َأخْأ
ُأِحّل وقال ُكُم { ُأِحّل َل َو)  َباُت} ( ّي ّط ُكْم ال َل ِنيَن النساء الُمْحصنات} من { {ُمْحِص

ْيَر102[ َغ ُأِحّل  ب]  ِفِحيَن} أي:  ُكْم ُمَسا ِه في َل ِذ الحاِل. ها
َيا َها {  ّي ِذيَن َأ ّل ْا ا ُنو َذا آَم ُتْم ِإ َلى ُقْم ِة ِإ ْا الّصل ُلو ْغِس ُكْم فا َه ُكْم ُوُجو َي ِد ْي َأ َلى َو ِإ

ِفِق ْلَمَرا ْا ا ُكْم َواْمَسُحو ُؤوسِإ ُكْم ِبُر َل َأْرُج َلى َو َبيِن ِإ ْع َك ْل ِإن ا ُتْم َو ًا ُكن ُنب ْا ُج ّهُرو ّط َفا
ِإن ُتم َو ْو ّمْرَضى ُكن َلى َأ ٍءْر َع َف ْو سَإ َء َأ ٌد َجآَ ُكْم َأَح ْن ِئِط ّمَن ّم َغا ْل ْو ا ُتُم َأ َء لََمْس ّنَسآَ ال
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َلْم ْا َف ُدو ًء َتِج ْا َمآَ َيّمُمو َت ًا َف ِعيد ًا َص ّيب ْا َط ُكْم َفاْمَسُحو ِه ُوُجو ُكْم ِب ِدي ْي َأ ْنُه َو ُد َما ّم ِري ُي
ّلُه َعَل ال َيْج ُكم ِل ْي َل ٍءْج ّمْن َع ُد ولكن َحَر ِري ُكْم ُي ّهَر َط ُي ِتّم ِل ُي ِل َتُه َو ْعَم ُكْم ِن ْي َل ُكْم َع ّل َع َل

ُكُروَن  } َتْش
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ْا وقال َواْمَسُحو ُكْم { ُؤوسِإ ُكْم} فرده ِبُر َل َأْرُج َغْسل" في إلى َو ِهم قراءة "ال بعض
ْا قال لنه ُلو ْغِس ُكْم} وقال {فا َه ُكْم} على بعضهم ُوُجو َل َأْرُج َو أي: المسح {

ُكم. وهذا واْمسحوا ِل َأْرُج على عباس: "الَمْسَح ابن الناس. وقال يعرفه ل ب
ْين َل ُء". "ويجوز الّرْج ِزى َغْسل" نحو المعنى في وهو التباع على الجر ُيْج "ال

َنصب َضّب ُجْحُر "هذا ٍءْب". وال ِر قول الضطرار. ومثله هذا من وأجود أسإلم خَأ
ْلُت َك َأ ْعُت ل ولبنا" واللبن خأبزا العرب: " ٍءْة يؤكل. ويقولون: "ماسَإِم اطيَب برائح

ِه من ِذه" و"ما من أطيَب رائحًة رأيُت ول هذ ًا رأيُت ه هذا". من أصوَب كلم
المئة]: بعد والثمانون الرابع الشاهد وهو الكامل مجزوء الشاعر: [من قال

ْيَت يا ْد َزوَجِك َل ًا َغدا َق ّلد َق َت ًا *ِ ُم ْيف ًا سَإ َوُرْمح
َ ومثله ْا {ل ّلو ِئَر ُتِح َعآَ ِه} [ َش ّل َول2ال ْيَت آّميَن ] { َب ْل ْلَحَرامَا} [ ا ].2ا
ُد {َما وقال ِري ّلُه ُي َعَل ال َيْج ُكم ِل ْي َل ٍءْج} أي: ما ّمْن َع ُد َحَر َعَل اللُه ُيري ُكْم ِليْج ْي َل َع

َحَرجا.
) ( المائدة سإورة آيات في الواردة المعاني
َد َع َو ّلُه {  ِذيَن ال ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصا ٌة َل ِفَر ْغ َأْجٌر ّم ِظيٌم َو } َع

َد َع َو ّلُه وقال: { ِذيَن ال ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصا ٌة َل ِفَر ْغ َأْجٌر ّم ِظيٌم} كأنه َو َع
ُهم فقال وعدهم أي: هكذا وعدهم ما ليبين الوعد فسر َل ٌة { ِفَر ْغ َأْجٌر ّم َو

ِظيٌم}.  َع
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ْد َق َل َو َذ {  ّلُه َأخَأ َق ال َثا ِني ِمي ِئيَل َب َنا ِإسْإَرآ ْث َع َب ُهُم َو َنْي ِمن ْث ًا َعَشَر ا َقاَل َنِقيب ّلُه َو ّني ال ِإ
ُكْم َع ِئْن َم ُتُم َل َقْم َة َأ َ ُتُم الّصل ْي َت َة َوآ َكا ُتْم الّز ِلي َوآَمن ُهْم ِبُرسُإ ُتُمو َعّزْر ُتُم َو ْقَرْض َأ َو

ّلَه ًا ال ًا َقْرض ّفَرّن َحَسن َك ُكْم ُل ْن ُكْم َع ِت َئا ّي ُكْم سَإ ّن َل ْدخِأ ُل ٍءْت َو ّنا ِري َج َها ِمن َتْج ِت َتْح
َهاُر ْن َل َفَر َفَمن ا َد َك ْع ُكْم ذلك َب ْن ْد ِم َق َء َضّل َف َوآ ِبيِل سَإ } الّس

َقاَل َو ّلُه [وقال] { ّني ال ُكْم ِإ َع ِئْن َم ُتُم َل َقْم َة َأ َ ُتْم الّصل ْي َت َة َوآ َكا ُتْم الّز ِلي} َوآَمن ِبُرسُإ
ّفَرّن َك ُل ُكْم { ْن ُكْم} فاللما َع ِت َئا ّي َلولى سَإ  ء] والثانية103[ القسم معنى على ا

آخأر. قسم على
َوِمَن ِذيَن {  ّل ْا ا ُلو ّنا َقا َنا َنَصاَرى ِإ ْذ ُهْم َأخَأ َق َثا ْا ِمي َنُسو ًا َف ّظ ْا ّمّما َح ِكُرو ِه ُذ َنا ِب ْي ْغَر َأ َف

ُهُم َن ْي َة َب َو َدا َع ْل َء ا ْغَضآَ َب ْل َلى َوا ِما ِإ ْو ِة َي َياَم ِق ْل ْوَف ا ُهُم َوسَإ ُئ ّب َن ّلُه ُي ْا ِبَما ال ُنو ُعوَن َكا َن } َيْص
َوِمَن وقال ِذيَن { ّل ْا ا ُلو ّنا َقا َنا َنَصاَرى ِإ ْذ ُهْم} كما َأخَأ َق َثا ِد تقول: "ِمْن ِمي ِه عب الل

ْذُت َهَمه". أخَأ ِدْر
) ( المائدة سإورة آيات في الواردة المعاني
ُلوا َقا َها ِإّن َياُموسَإى {  ًا ِفي ْوم ِريَن َق ّبا ّنا َج ِإ َها َلن َو َل ْدخُأ ّتى ّن ْا َح َها َيْخُرُجو ْن ِإن ِم َف
ْا َها َيْخُرُجو ْن ّنا ِم ِإ ُلوَن َف } َداخِأ



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

ِإّن [و] قال َها { ًا ِفي ْوم ِريَن} فأعمل َق ّبا ِإّن} في َج ِريَن" "القوما" وجعل { ْبا "َج
ِفيها} ليس َلّن صفتهم من باسإم. {

َقاَل َها {  ّن ِإ ِهْم ُمَحّرَمٌة َف ْي َل ِعيَن َع َب َنًة َأْر ُهوَن سَإ ِتي َلْرِض ِفي َي َ ا ْأَس َفل َلى َت ِما َع ْو َق ْل ا
َفاسِإِقيَن ْل  } ا
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َ [و] قال َفل ْأَس { َلى َت ِما َع ْو َق ْل َفاسِإِقيَن} فهي ا ْل َأسَإَى من ا ْأسإَى" " َي َأسَإي" " "
ًا" وهو ِديد ِئَس" من َش َي َيأِس" وهو الحزن. و" ِئسوا" من الرجاء انقطاع "ال َي "

َ وقوله َول ْا { َأسُإو ْي ْوِح ِمن َت ِه}: من ّر ّل وهو من: يئست وهو الرجاء انقطاع ال
ٍءْيس" في مثل ِإ ْئَت تصريفه. وإْن " ْيُت" في مثل ِش ْوَت" تصريفه. وأما "خَأِش "أسَإ

ًا" فهو َأسْإو ْأسُإوا" " َت ًا" في الدواء " ْوسإ َأ ُؤوُس"  َأ ُأسْإُت" " معنى: للِجراحة. و"
ُأسْإُت" قياسإها ْيُت. و" َط ْع ْوُت". َأ َغَز ْوُت" [قياسإها] " َأسَإ ْلُت" و" ُق "

ْتُل َوا ِهْم {  ْي َل َأ َع َب َنْي َن ْب َدمَا ا ّق َءا ْلَح ْذ ِبا َبا ِإ ًا َقّر َبان ّبَل ُقْر ُق ُت ِهَما ِمن َف ِد َلْم َأَح ّبْل َو َق َت ُي
ِر ِمَن ّنَك َقاَل الخَأ َل ُت ْق ّنَما َقاَل َل ّبُل ِإ َق َت ّلُه َي ّتِقيَن ِمَن ال ْلُم } ا

ْتُل [و] قال َوا ِهْم { ْي َل َأ َع َب َنْي َن ْب َدمَا ا ّق} فالهمزة آ ْلَح َبأ" لنها ِبا َن ُتُه". من لـ" َبا ْن َأ "
ِلف َأ َنْي" تذهب و ْب [قلت] "نبأ" وقفت التصغير. واذا في وصل ألف لنها "ا

اللف*ِ. فيها تثبت فل مضاف "نبا" لنها تقول ول مقصور
) ( المائدة سإورة آيات في الواردة المعاني

َعْت ّو َط َف ْفُسُه َلُه {  ْتَل َن ِه َق َلُه َأخِأي َت َق َبَح َف َأْص ِريَن ِمَن َف ْلَخاسِإ } ا
َعْت وقال ّو َط َف ْفُسُه} مثل َلُه { َعْت" ومعناه: "َرخّأَصْت" وتقول َن ّو َط َف ُتُه " ْق ّو َط "

ُته ْب َعَص به. إْمرِي" أي: 
َعَث َب َف ّلُه {  ًا ال ْبَحُث ُغَراب َلْرِض ِفي َي َيُه ا ِر ُي ْيَف ِل ِري َك َوا َة ُي َء ْو ِه سَإ َتا َقاَل َأخِأي َل ْي َو َيا
َعَجْزُت ُكوَن َأْن َأ ْثَل َأ ُغَراِب ِم ْل َي هذاا ِر َوا ُأ َة َف َء ْو َبَح َأخِأي سَإ َأْص ِدِميَن ِمَن َف ّنا  } ال
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َعَجْزُت وقال َأ ُكوَن َأْن { ْثَل َأ ُغَراِب ِم ْل َي} فنصب هذاا ِر َوا ُأ ّنَك َف َل َي}  ِر َوا ُأ َف }
َته ْف َط َأْن} وليس على بالفاء َع ّنه بمهموز { ْيُت" وإنما من َل َواَر  ب]103[ "

َعَجْزُت} لنها كانت ْعِجُز" وقال من { َي َعَجَز" " ْعُجُز"، بعضهم " َي َعَجَز" " "
ْعَجُز". َي َعِجَز" " و"

َنا ذلك َأْجِل { ِمْن ْب َت َلى َك ِني َع ِئيَل َب ّنُه ِإسْإَرا َتَل َمن َأ ًا َق ْفس ِر َن ْي َغ ٍءْس ِب ْف ْو َن ٍءْد َأ َفَسا
َلْرِض ِفي ّنَما ا َأ َك َتَل َف ّناَس َق ًا ال َها َوَمْن َجِميع َيا ّنَما َأْح َأ َك َيا َف ّناَس َأْح ًا ال ْد َجِميع َق َل َو

ُهْم ْت َء َنا َجآَ ُل َناِت ُرسُإ ّي َب ّل ًا ِإّن ُثّم ِبا ِثير ُهْم َك ْن َد ّم ْع َلْرِض ِفي ذلك َب ُفوَن ا ِر } َلُمْس
َنا ذلك َأْجِل {ِمْن [و] قال ْب َت َلى َك ِني َع ِئيَل}. وان َب من الهمزة أذهبت شئت ِإسْإَرا

َأْجِل} وحركت َلْجُل": الجناية خأفف من لغة في النون { َأَجَل" من الهمزة. و"ا "
ْأِجُل"، َي ْد " َق ْلَت تقول: " ْيناا َأَج َل ًا" ويقول َع َجّرا} من: {ِمْن العرب بعض َشْر

َلى". على "الَجريرة" ويجعله ْع َف "
ّنُه وقال َأ َتَل َمن { ًا َق ْفس ِر َن ْي َغ ٍءْس ِب ْف ْو َن ٍءْد َأ ْو ِفي َفَسا َأ َلْرِض} يقول: " ِر ا ْي َغ ٍءْد ِب َفسا

َلْرض". في ا
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) ( المائدة سإورة آيات في الواردة المعاني
ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو ْو َك ُهْم َأّن َل َلْرِض ِفي ّما َل ًا ا َلُه َجِميع ْث َعُه َوِم ْا َم ُدو َت ْف َي ِه ِل ِمْن ِب

َذاِب ِما َع ْو ِة َي َياَم ِق ْل ّبَل َما ا ُق ُهْم ُت ْن ُهْم ِم َل َذاٌب َو ِليٌم َع } َأ
ْو وقال َل ُهْم َأّن { َلْرِض ِفي ّما َل ًا ا َلُه َجِميع ْث َعُه َوِم ْا َم ُدو َت ْف َي ِه ِل َذاِب ِمْن ِب ِما َع ْو َي

ِة َياَم ِق ْل ّبَل َما ا ُق ْو ُت َل ُهْم} يقول: " ْن ُهم هذا َأّن ِم َع ّبَل ما ِللفداء َم ُق ُهم". ُت ْن  ِم
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َها ّي َأ َ الّرسُإوُل { يا ِذيَن َيْحُزنَك ل ّل ُعوَن ا ِر ِر ِفي ُيَسا ْف ُك ْل ِذيَن ِمَن ا ّل ْا ا ُلو ّنا َقا آَم
ِهْم ِه َوا ْف َأ َلْم ِب ْؤِمن َو ُهْم ُت ُب ُلو ِذيَن َوِمَن ُق ّل ْا ا ُدو ُعوَن َها ِذِب سَإّما َك ْل ُعوَن ِل ٍءْما سَإّما ْو َق ِل

ِريَن ُتوكَّ َلْم آخَأ ْأ ُفوَن َي ِلَم ُيَحّر َك ْل ِد ِمن ا ْع ِه َب ِع َواِض ُلوَن َم ُقو ُتْم ِإْن َي ِتي ُه ُأو ُذو َفُخ هذا
ِإن ُه ّلْم َو ْو َت ْؤ ْا ُت َذُرو ِد َوَمن َفاْح ِر ّلُه ُي َتُه ال َن ْت َلن ِف ِلَك َف ِه ِمَن َلُه َتْم ّل ًا ال ْيئ ِئَك َش ْوَل ُأ

ِذيَن ّل ِد َلْم ا ِر ّلُه ُي ّهَر َأن ال َط ُهْم ُي َب ُلو ُهْم ُق َيا ِفي َل ْن ّد ٌي ال ُهْم خِأْز َل ِة ِفي َو َذاٌب الخِأَر َع
ِظيٌم } َع
َ وقال ْهل الياء مفتوحة َيْحُزنَك} خأفيفة {ل ْنَك} يقولون المدينة وأ ِز ُيْح }

ُتُه". من"أْحَزَن" والعرب يجعلونها ْن ُته" و"َحَز ْن َأْحَز تقول: "
ِذيَن وقال ّل ُعوَن {ا ِر ِر ِفي ُيَسا ْف ُك ْل ِذيَن ِمَن ا ّل ْا ا ُلو ّنا َقا ِهْم} أي: "ِمْن آَم ِه َوا ْف َأ ِب
ِء ُؤل ًا قال هؤلء" ثم وِمْن ه ُعوَن مستأنف ٍءْما {سَإّما ْو َق ِريَن} أي: هم ِل آخَأ

َوِمَن على جعلته شئت سإماعون. وان ِذيَن { ّل ُعوَن ا ْا} {سَإّما ُدو ٍءْما ِها ْو َق ِل
ِريَن} ثم ُعوَن قال الول. ثم الكلما من تقطعه آخَأ ِذِب {سَإّما َك ْل ُلوَن ِل ّكا َأ

َلْم قوله وأما للول الرفع ذلك ] على42ِللّسْحِت} [ ُتوكَّ} فها { ْأ انقطع هنا َي
َوِمَن والمعنى الكلما ِذيَن " ّل ُدوا ا ُعوَن ها ِذِب سَإّما َك ْل ُعوَن ِل ِبّي َكلمَا َيْسَم َن ّلى ال َص

ِه الله ْي َل ّلم َع ُبوا104[ َوسَإ ِذ ْك َي َل ِه  ء]  ْي َل ُعوَن َع ٍءْما سَإّما ْو َق ُتوكَّ َلْم آخَأريَن ِل ْعد" يأ َب
ُعوَن َيْسَم ُهم يقول: " ُهْم َل َن ِبرو ُيْخ ُهْم َف ُتوكَّ". َلْم َو ْأ  َي

)1/224(

َنا ْب َت َك َو ِهْم {  ْي َل َهآَ َع ْفَس َأّن ِفي ّن ْفِس ال ّن ْيَن ِبال َع ْل ْيِن َوا َع ْل ْنَف ِبا َل ْنِف َوا َل ُذَن ِبا ُل َوا
ُذِن ُل ْلُجُروَح ِبالّسّن َوالّسّن ِبا َق َفَمن ِقَصاٌص َوا ّد ِه َتَص َو ِب ُه ٌة َف ّفاَر ّلْم َوَمن ّلُه َك
ُكم ّلُه أنَزَل ِبَمآَ َيْح ِئَك ال ْوَل ُأ ِلُموَن ُهُم َف ّظا } ال
ْلُجُروَح وقال َوا َأّن" نصب بعد ما على عطف ِقَصاٌص} اذا { على والرفع "

ًا تقول: "إّن كما البتداء ْيد ٌق َز ِل َط ْن َعْمٌر م ِإْن و ًا شئَت ذاهٌب" و َعْمر َو قلت: "
ورفع. ذاهٌب" نصب

) ( المائدة سإورة آيات في الواردة المعاني
َنا ْي ّف َق َو َلى {  ِهم َع ِر َثا َعيَسى آ ْبِن ِب َيَم ا ًا َمْر ّدق ْيَن ّلَما ُمَص ِه َب ْي َد ِة ِمَن َي ْوَرا َت ُه ال َنا ْي َت َوآ
ِلنِجيَل ِه ا ًدى ِفي ُنوٌر ُه ًا َو ّدق ْيَن ّلَما َوُمَص ِه َب ْي َد ِة ِمَن َي ْوَرا ّت ًدى ال ُه َظًة َو ْوِع َوَم
ّتِقيَن ْلُم } ّل
ُه [و] قال َنا ْي َت َوآ ِلنِجيَل { ِه ا ًدى ِفي ُنوٌر} لّن ُه ْعَضهم َو ِهَي َب ْنجيل" يقول: " ِل ا
َو وبعضهم ُه ِلنجيل". وقد يقول: " ِلنجيَل" كتاب أّن على يكون ا مذكر فهو "ا

َذا قال . كما ذلك على فذكروه المعنى في ِإ َو ِقْسَمَة َحَضَر { ْل ْا ا ُلو ْو َبى} ثم ُأ ُقْر ْل ا
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ُهْم قال ُقو َفاْرُز ّكر { ْنُه} فذ ّنثة ّم ّؤ ِقْسَمُة" ُم ّنها و"ال "الميراث" المعنى في َل
. ذلك على و"المال" فذكر

َنآَ ْل َأنَز َو ْيَك {  َل َتاَب ِإ ِك ْل ّق ا ْلَح ًا ِبا ّدق ْيَن ّلَما ُمَص ِه َب ْي َد َتاِب ِمَن َي ِك ْل ًا ا ْيِمن َه ِه َوُم ْي َل َع
ُكم ُهم َفاْح َن ْي ّلُه َأنَزَل ِبَمآَ َب َ ال ْع َول ِب ّت ُهْم َت َء َوآ ْه َءكَّ َعّما َأ ّق ِمَن َجآَ ْلَح ُكّل ا َنا ِل ْل َع َج
ُكْم َعًة ِمن ًا ِشْر َهاج ْن ْو َوِم َل َء َو ّلُه َشآَ ُكْم ال َل َع ًة ُأّمًة َلَج َد ُكْم ولكن َواِح َو ُل ْب َي َمآَ ِفي ّل
ُكم َتا ُقوا آ ِب َت ْيَراِت َفاسْإ َلى الَخ ُكْم الله ِإ ُع ًا َمْرِج ُكم َجِميع ُئ ّب َن ُي ُتْم ِبَما َف ِه ُكن ُفوَن ِفي ِل َت َتْخ

{ 
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ًا وقال ْيِمن َه َوُم ًا { ِهد َوشاا ِه} يقول: " ْي َل ِه" نصب َع ْي َل الحال. على َع
َعًة وقال َعُة": الديِن، {ِشْر ًا} فـ"الّشْر َهاج ْن ُع"، من َوِم َيْشَر َع" " "َشَر

ُق َطري ْنهااُج": ال َهُج". من و"الِم ْن َي َهَج" " َن "
َها ّي َأ َيا ِذيَن {  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ َد َت ُهو َي ْل ّنَصاَرى ا َء َوال َيآَ ِل ْو ُهْم َأ ْعُض ُء َب َيآَ ِل ْو ٍءْض َأ ْع َوَمن َب
ُهْم ّل َو َت ُكْم َي ّنُه ّمن ِإ ُهْم َف ْن ّلَه ِإّن ِم َ ال ِدي ل ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن ا ّظا } ال
َ وقال ْا {ل ُذو ّتِخ َد َت ُهو َي ْل ّنَصاَرى ا َء} ثم َوال َيآَ ِل ْو ُهْم قال َأ ْعُض َب ُء { َيآَ ِل ْو ٍءْض} على َأ ْع َب

البتداء.
) ( المائدة سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقوُل َي َو ِذيَن {  ّل ْا ا ُنو ِء آَم ُؤل ُهـ ِذيَن َأ ّل ْا ا ْقَسُمو ِه َأ ّل َد ِبال ْه ِهْم َج ِن ْيَما ُهْم َأ ّن ُكْم ِإ َع َلَم
َطْت ِب ُهْم َح ُل ْعَما ْا َأ َبُحو َأْص ِريَن َف } خَأاسِإ

ُقوُل [و] قال َي َو ِذيَن { ّل ْا} نصب ا ُنو َعَسى قوله على معطوف لنه آَم َف ّلُه { َأن ال

ِتَي ْأ ْتِح} [ َي َف ْل ُبو البتداء. قال على رفعا قرىء ] وقد52ِبا محال النصب عمرو أ
َعسى يجوز ل لنه َو ّنما الذين يقوَل َأْن اللُه " ِإ يقول"، أْن "عسى ذا آمنوا" و

َأْن يجعل ُقوَل} [ { ْو بعد ما على  ب] معطوفة104َي َعَسى" أ نحو تابعا، يكون "
ْلُت َك َأ ًا قولهم: " ْبز ًا" و: خُأ َن َب َل َو

ًا ّلد َق َت ًا ....................... *ِ ُم ْيف ًا سَإ َوُرْمح
ُقْل ُكْم َهْل {  ُئ ّب َن َبًة ذلك ّمن ِبَشّر ُأ ُثو َد َم ِه ِعن ّل َنُه َمن ال َع ّلُه ّل َغِضَب ال ِه َو ْي َل َعَل َع َوَج
ُهُم ْن َة ِم َد ِقَر ْل ِزيَر ا َنا ْلَخ َد َوا َب َع ُغوَت َو ّطا ِئَك ال ْوَل ًا َشّر ُأ َكان َأَضّل ّم ِء َعن َو َوآ سَإ

ِبيِل } الّس
ِبَشّر وقال َبًة ذلك ّمن { ُثو َد َم ِه} كما ِعن ّل ٍءْر قال ال ْي ِبَخ ِلك}*ِ. ِمْن { ذ
َد وقال َب َع َو ُغوَت} أي: {َمن { ّطا َنُه ال َع َد ّل َب َع َو ّلُه} { ُغوَت}. ال ّطا  ال
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َ ْول َل ُهُم {  َها ْن ّيوَن َي ِن ّبا َباُر الّر َلْح ِهُم َعن َوا ِل ْو ْثَم َق ِل ِهُم ا ِل ْك َأ ْئَس الّسْحَت َو ِب َما َل
ْا ُنو ُعوَن َكا َن } َيْص
ِهُم وقال ِل ْك َأ َو َعن الّسْحَت} وقال { ِهُم { ِل ْو ْثَم} نصبهما َق ِل ِإسإقاط ا الفعل ب

عليهما.
) ( المائدة سإورة آيات في الواردة المعاني

َلِت َقا َو ُد {  ُهو َي ْل ُد ا ِه َي ّل َلٌة ال ُلو ْغ ّلْت َم ِهْم ُغ ِدي ْي ْا َأ ُنو ِع ُل ْا ِبَما َو ُلو ُه َبْل َقا َدا َي
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َتاِن َط ْبُسو ُق َم ِف ْيَف ُين ُء َك َدّن َيَشآَ ِزي َي َل ًا َو ِثير ُهم َك ْن ِزَل ّمآَ ّم ْيَك ُأن َل ّبَك ِمن ِإ ًا ّر َيان ْغ ُط
ًا ْفر ُك َنا َو ْي َق ْل َأ ُهُم َو َن ْي َة َب َو َدا َع ْل َء ا ْغَضآَ َب ْل َلى َوا ِما ِإ ْو ِة َي َياَم ِق ْل ّلَمآَ ا ْا ُك ُدو َق ْو ًا َأ ْلَحْرِب َنار ّل

َها َأ َف ْط ّلُه َأ ْوَن ال َع َيْس َلْرِض ِفي َو ًا ا ّلُه َفَساد َ َوال ِديَن ُيِحّب ل ْفِس ْلُم } ا
َلِت وقال َقا َو ُد { ُهو َي ْل ُد ا ِه َي ّل َلٌة ال ُلو ْغ ّلْت َم ِهْم}. فذكروا ُغ ِدي ْي ّنها َأ ّية" أ ِط َع "ال

ْعَمة". وكذلك ّن َبْل و"ال ُه { َدا َتاِن} كما َي َط ْبُسو ٍءْن تقول: "إّن َم ُفل ِدي ِل ْن ًا" أي: ِع َيد
ِلي ْو ُأ ْعَمًة. وقال: { ِدي ِن ْي َل ُأولى ا ِر} أي:  ْبَصا َل َعم. وقد َوا ّن َيد" في تكون ال "ال

ْيَن تقول وجوه، َب َدي " ُقداَمها، َي ْعني:  َت ِر"  ِر وليسْت الدا يدان. للدا
َها ّي َأ َيا ْغ الّرسُإوُل {  ّل ِزَل َمآَ َب ْيَك ُأن َل ّبَك ِمن ِإ ِإن ّر َعْل ّلْم َو ْف ْغَت َفَما َت ّل َتُه َب َل ّلُه ِرسَإا َوال
ْعِصُمَك ّناِس ِمَن َي ّلَه ِإّن ال َ ال ِدي ل ْه ْومَا َي َق ْل ِريَن ا ِف َكا ْل } ا

َفَما وقال ْغَت { ّل َتُه} وقال َب َل ِه} وكّل بعضهم ِرسَإا ِت ِرسإال َلّن صواٌب {

َلَة" قد ِئَل" كما تجمع "الّرسإا َلَك تقول "الّرسإا َه ِعيُر " َب َلَك ال ْه َأ ُة" و" الناَس والّشا
َهُم" تريد الديناُر ِدْر  الجماعة. وال
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ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا ُنو ِذيَن آَم ّل ْا َوا ُدو ُئوَن َها ِب ّنَصاَرى َوالّصا ِه آَمَن َمْن َوال ّل ِما ِبال ْو َي ْل َوا
ِر َعِمَل الخِأ ًا و ِلح َ َصا ْوٌف َفل ِهْم خَأ ْي َل َ َع ُنوَن ُهْم َول } َيْحَز

ُئوَن ِب َوالّصا ّنَصاَرى} وقال وقال: { ِئيَن} والنصب آخأر موضع في َوال ِب {والّصا
ِإّن} فاما بعد ما على العطف على القياس كأن وجهين على فرفعها هذه {

ِإّن قوله ِذيَن { ّل ْا} في ا ُنو َلُه: َلّن مبتدأ كلما لنه المعنى في رفع موضع آَم ْو َق
ًا "إّن ْيد ٌد َز ْي ٌق" و"َز ِل َط ْن ٌق" من ُم ِل َط ْن سإواء المعنى "إّن" في فيه يكون أن غير ُم

قلت: "إّن المعنى. كما على جعلته شيئا عليه عطفت اذا شئت فان  ء]،105[
ًا ٌق زيد ِل َط ْن واكثر. وقال احسن فهو الخبر بعد جعل اذا وعمٌرو". ولكنه ُم

وليس قبله، ما على يجري بما اللفظ في شبه فعل قبله كان بضعهم: "لما
ِذيَن وهو قبله الذي الفعل في معناه ّل ْا} اجراه {ا ُدو كان وان به فرفعه عليه َها
المعاني، في تكون ل اللفظ في اشياء تجيء انه ذلك المعنى في عليه ليس
ٍءْب" وقولهم َضّب ُجْحُر قولهم: "هذا منها ِر َذَب خَأ َك ُكْم " ْي َل الَحّج" يرفعون َع

َذَب"، َك ُكم معناه وانما "الَحّج" بـ" ْي َل َع َحّب بأمرهم. وتقول: "هذا الَحّج" نصب "
ِني" فتضيف َليَك ُرّما ّنما "الّرَماَن" إ ِإ "الّرَماُن". فقد لك "الَحّب" وليس َلَك و

علىخلفه. والمعنى هذا أشباه يجوز
) ( المائدة سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُبو َوَحِس  } ّ ُكوَن َأل َنٌة َت ْت ْا ِف َعُمو ْا َف ّلُه َتاَب ُثّم َوَصّمو ِهْم ال ْي َل ْا ُثّم َع ْا َعُمو َوَصّمو
ِثيٌر ُهْم َك ْن ّلُه ّم ُلوَن ِبَما َبِصيٌر َوال ْعَم  } َي
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ُثّم [و] قال ْا { ْا َعُمو ِثيٌر َوَصّمو ُهْم} ولم َك ْن ُثّم يقل ّم فعل َوَصّم" وهو َعِمَي "
كما منهم ذلك صنع كم فسر ثم وَصّموا، َعُموا انهم قوما عن أخأبر لنه مقدما
ْوَمك "رأيُت تقول ِهم" ومثل َق ْي َث ُل ْا ذلك ُث َأسَإّرو َو َوى { ّنْج ِذيَن ال ّل ْا} وان ا َلُمو َظ
ُلوني يقولون الذين لغة على فجعلته للخأر الفعل جعلت شئت َك َأ َبراِغيُث" " ال
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المئة]: بعد والثمانون الخامس الشاهد وهو الطويل قال: [من كما
ِكْن ِفّي ول ُه ِديا ُبو ُأّمُه َأ َاَن و ْور ِبَح ْعُصْرَن *ِ  ِليُط َي ُبه الّس ِر َأقا

ْد َق ّل َفَر {  ِذيَن َك ّل ْا ا ُلو ّلَه ِإّن َقا ِلُث ال ٍءْة َثا َث َ ّ اله ِمْن َوَما َثل ٌد اله ِإل ِإن َواِح ْا ّلْم َو ُهو َت َين
ُلوَن َعّما ُقو َيَمّسّن َي ِذيَن َل ّل ْا ا َفُرو ُهْم َك ْن َذاٌب ِم ِليٌم َع } َأ

ْد [و] قال َق ّل َفَر { ِذيَن َك ّل ْا ا ُلو ّلَه ِإّن َقا ِلُث ال ٍءْة} وذلك َثا َث َ معه جعلوا انهم َثل
ْيسى" [ َيَم". كذلك105"ِع اثنين مع واحد كان اذا الكلما في يكون  ب] و"َمْر

ِلُث قيل ٍءْة" كما "ثا َث ِنَي قال ثل َثا ْيِن} وانما { َن ْث قال: "ثالَث واحد. ومن معه كان ا
ْيِن" دخأل َن ْث ِنَي أْن عليه ا َثا ٍءْد". وقد يقول: " في وهو الشعر في هذا يجوز واِح

بعد والثمانون السادس الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من صحيح. قال القياس
المئة]:

ِكْن ّتَى الجاَر َأخُأوُن ل َول ُيزيُل َح َثَة اللُه *ِ  ِل ِفي ثا َلثا ا
ِنَي ومن ْيِن" و"ثالُث قال: "ثا َن ْث َي ا ٍءْة" قال: حاد َث َد َثل مع رجل كان َعَشَر" اذا َأَح

َي "ثالُث قال عشرة. ومن ْيِن" قال: "حاد َن ْث َة" فأّما ا ْوُل َعْشَر َي َق َعَرِب: "حاد ال
ِني" و"ثالث" و"رابع" كنت اذا العدد في َعَشر" فهذا َعَشَر" و"ثانَي تقول: "ثا
َذا تقول: عاشَر ان غير و"عاشر" من َذا"، َك َك َة جاوز فلما و َد العشر َأْن أرا

إليه فضم العشرة بذكر ال معناه يعرف ل ذلك يقول: "حادي" و"ثاني" فكان
 العشرة. حروف من شيئا
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َها ّي أ
َ َيـ ِذيَن {  ّل ْا ا ُنو ُكُم آَم ّن َو ُل ْب َي ّلُه َل ٍءْء ال ِد ّمَن ِبَشْي ْي ُلُه الّص َنا ُكْم َت ِدي ْي ُكْم َأ ِرَماُح َلَم َو ْع َي ِل
ّلُه ُفُه َمن ال ْيِب َيَخا َغ ْل َدى َفَمِن ِبا َت ْع َد ا ْع َلُه ذلك َب َذاٌب َف ِليٌم َع } َأ

ُكُم وقال ّن َو ُل ْب َي َل ّلُه { ٍءْء ال ِد} على ّمَن ِبَشْي ْي َو القسم الّص ِه أي:  ُكْم. الل ّن َو ُل ْب َي َل
القسم. بعد *ِ ال تكون ل النون بعدها التي اللما هذه وكذلك

) ( المائدة سإورة آيات في الواردة المعاني
َها ّي أ

َ َيـ ِذيَن {  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُلو ُت ْق َد َت ْي ُتْم الّص ْن َأ َلُه َوَمن ُحُرمٌا َو َت ُكم َق ًا ِمن َعّمد َت ٌء ّم َفَجَزآ
ْثُل َتَل َما ّم ِم ِمَن َق َع ّن ُكُم ال ِه َيْح َوا ِب ٍءْل َذ ْد ُكْم َع ْن ًا ّم ْدي َغ َه ِل ِة َبا َب ْع َك ْل ْو ا ٌة َأ ّفاَر َعامُا َك َط

ِكيَن ْدُل َأو َمَسا ًا ذلك َع َيام َق ِص ُذو َي َباَل ّل ِه َو ِر َفا َأْم ّلُه َع َلف َعّما ال َد َوَمْن سَإ َعا
ِقُم َت ْن َي ّلُه َف ْنُه ال ّلُه ِم ِزيٌز َوال ٍءْما ُذو َع َقا ِت ْن } ا

ٌء َفَجَزآ ْثُل وقال: { َتَل َما ّم ِم} أي: فعليه ِمَن َق َع ّن النعم. من قتل ما مثل جزاء ال
ُكُم [و] قال َيْح ِه { َوا ِب ٍءْل َذ ْد ُكْم َع ْن ًا} انتصب ّم ْدي َغ الحال على َه ِل َبا ِة} من { َب ْع َك ْل ا

َغ106[ قولك وليس صفته ِل َبا ِة} بمعرفة  ء] { َب ْع َك ْل لنه التنوين معنى فيه لن ا
ٍءْد" في ضارُب "هذا قال اذا ْي نكرة. فهو بعد يفعل ولم النون حذف من لغة َز

ِرٌض ذلك ومثل َعا َنا} ففيه {هذا ِطُر من اليه يوصل ل انه غير التنوين بعض ّمْم
المضمر. السإم أجل

ْو قال ثم َأ ٌة { ّفاَر َعامُا َك ْو َط ْي: أ ِكيَن} أ ٌع عليه َمَسا ٌة. رف فسر ثم منون كفار
ِهَي فقال ُة بعضهم مساكين" وقال طعامُا " ّفاَر َك ِما { َعا ِكيَن} باضافة َط َمسا

 اليه. الكفارة

)1/230(



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

َأو [و] قال ْدُل { ْو ذلك َع َأ ًا} يريد:  َيام ِه ِص ْي َل تقول: الصياما. كما من َ ذلك مثُل َع
ْيها َعل ُلها " ًا". وقال مث ْبد ْو بعضهم ُز َأ لن الوجه وهو صياما} فكسر ذلك ِعدُل {

َأّما ْثل. و ْدَل": الِم ِع ْدل" فهو "ال َع ْلُت المصدر "ال َد َع ً بهذا هذا تقول: " ْدل َع
ْثُل. وقال َحَسنا"، َا: الِم ْيض َأ ْدل"  َع َ و"ال َول َبُل { ْق َها ُي ْن ْثٌل ِم ْدٌل} أي: ِم ففرقوا َع

ٌة المتاع" كما "عدل وبين ذا بين َأ ِزيٌن". َرزاٌن" و"َحَجٌر تقول: "امر َر
َعَل ّلُه { َج َبَة ال ْع َك ْل ْيَت ا َب ْل ْلَحَرامَا ا ًا ا َيام ّناِس ِق ْهَر ّلل ْلَحَرامَا َوالّش َي ا ْد َه ْل َد َوا ِئ َ َقل ْل َوا

ْا ذلك َلُمو ْع َت ّلَه َأّن ِل َلُم ال ْع َواِت ِفي َما َي َلْرِض ِفي َوَما الّسَما َأّن ا ّلَه َو ُكّل ال ٍءْء ِب َشْي
ِليٌم } َع
َعَل وقال ّلُه {َج َبَة ال ْع َك ْل ْيَت ا َب ْل ْلَحَرامَا ا ًا ا َيام ّناِس} وقال ِق َي ّلل ْد َه ْل َوا َد} { ِئ َ َقل ْل َوا

َعَل ُكْم أي: وَج َي ل ْد َه َد. ال ِئ َقل وال
َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو ُكْم آَم ْي َل ُكْم َع ُفَس ْن َ َأ ُكْم ل َذا َضّل ّمن َيُضّر ُتْم ِإ ْي َد َت ْه َلى ا ِه ِإ ّل ال

ُكْم ُع ًا َمْرِج ُكْم َجِميع ُئ ّب َن ُي ُتْم ِبَما َف ْن ُلوَن ُك ْعَم } َت
َها وقال ّي َأ ِذيَن {يا ّل ْا ا ُنو ُكْم آَم ْي َل ُكْم َع ُفَس ْن َ َأ ُكْم} خأفيفة، ل جواب لن فجزما َيِضْر
َيِضير". وقال من فجعلها جزما المر ُكْم}  ب] بضعهم106[ "َضاَر" " ُيِضّر }

ْكْم} فجعل َيُضّر ثقيلة الراء لن حركّ انه ال جميعا، فيهما جزما الموضع و{
{ل ذلك وأجود سإاكنان فيلتقي آخأرها اسإكان يستقيم فل سإاكن فأولها

ُكْم} رفع ُكْم لقوله بعلة ليس لنه البتداء على َيُضّر ْي َل َع ُكْم} وانما { ُفَس ْن أخأبر َأ
ُهم. ل انه َيُضّر

 ) ( المائدة سإورة آيات في الواردة المعاني
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ِيا َها {  ّي ِذيَن َأ ّل ْا ا ُنو ُة آَم َد َها ُكْم َش ِن ْي َذا َب ُكُم َحَضَر ِإ َد ْوُت َأَح ْلَم ِة ِحيَن ا ّي َوِص ْل َناِن ا ْث ا
َوا ٍءْل َذ ْد ُكْم َع ْن ْو ّم ُكْم ِمْن آخَأَراِن َأ ِر ْي ُتْم ِإْن َغ ُتْم َأن ْب َلْرِض ِفي َضَر ُكم ا ْت َب َأَصا َبُة َف ّمِصي

ْوِت ْلَم ُهَما ا َن ِبُسو ِد ِمن َتْح ْع ِة َب َ ْقِسَماِن الّصل ُي ِه َف ّل ُتْم ِإِن ِبال ْب َت َ اْر ِري ل َت ِه َنْش ًا ِب َثَمن
ْو َل َبى َذا َكاَن َو َ ُقْر ُتُم َول ْك َة َن َد َها ِه َش ّل ّنآَ ال ًا ِإ َذ ِثِميَن ّلِمَن ِإ َل } ا

ُة وقال َد َها ُكْم} ثم {َش ِن ْي َناِن قال َب ْث َوا {ا ٍءْل َذ ْد ْي: شهادة َع ُكْم} أ ْن ِنكم ّم ُة بي شهاد
قال كما بارتفاعها وارتفعا "الثنان" مقامها "الشهادة" قاما القى اثنين. فلما

َئِل َوسْإ ْهَل { َأ َيَة} يريد:  َقْر ْل ِة. وانتصب ا ْهِل" وقامت (القريَة) بانتصاب القري َل "ا
ْوآخَأَراِن} على عطف مقامه. ثم َأ "الثنين". {

ِإْن َف ِثَر {  َلى ُع ُهَما َع ّن ّقآَ َأ َتَح ًا اسْإ ْثم ُقوَماِن َفآَخَأَراِن ِإ ُهَما َي َقاَم ِذيَن ِمَن َم ّل ّق ا َتَح اسْإ
ِهُم ْي َل َياِن َع َل ْو َل ْقِسَماِن ا ُي ِه َف ّل َنا ِبال ُت َد َها ّق َلَش ِهَما ِمن َأَح ِت َد َها َنآَ َوَما َش ْي َد َت ْع ّنا ا ًا ِإ ِإذ

ِلِميَن ّلِمَن ّظا } ال
ِذيَن وقال: {ِمَن ّل ّق ا َتَح ِهُم اسْإ ْي َل ْي: من َع َياِن} أ َل ْو َل ْيِن ا َل ّو َل ّق*ِ الذيَن ا ْتَح اسإ

َياِن} وبها بعضهم عليهم. وقال َل ْو َل ّنه {ا ُقوَماِن قال حين نقرأ. ل َي ُهَما { َقاَم ِمَن َم
ِذيَن ّل ّق ا َتَح ِهُم} كان اسْإ ْي َل المعنى في كالمعرفة صارا حتى حدهما قد كأنه َع
َياِن} فأجرى فقال َل ْو َل على يجري مما هذا بدل. ومثل علهيما المعرفة {ا

المئة]: بعد والثمانون السابع الشاهد الراجز: [وهو كثير. قال المعنى
َلّي ُلُموَرا َتملُك يومَا َع ْومُا ا ٍءْر *ِ َص َبْت ُشهو ُذورا َوَج ُن

ًا َدن َب َو ًا *ِ  ّلد َق ْنُحورا ُم *ِ َم
ْوَجَب" لنه على فجعله َأ ْد معنى في " َق ْوَجَب". "  َأ
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َقاَل ْبُن ِعيَسى {  َيَم ا ُهّم َمْر ّل َنآَ ال ّب ِزْل َر َنا َأن ْي َل ًة َع َد ِئ ِء ّمَن َمآَ ُكوُن الّسَمآَ َنا َت ًا َل ِعيد
َنا ِل ّو َنا َل ِر َيًة َوآخِأ ْنَك َوآ َنا ّم ْق َأنَت َواْرُز ْيُر َو ِقيَن خَأ ِز } الّرا

َقاَل ْبُن ِعيَسى [وقال] { َيَم ا ُهّم َمْر ّل َنآَ ال ّب ِزْل107[ َر َأن َنا  ء]  ْي َل ًة َع َد ِئ ّمَن َمآَ
ِء ُكوُن الّسَمآَ َنا َت ًا َل َنا ِعيد ِل ّو َنا} فجعل َل ِر "المائدة" كما صفة {تكوُن} من َوآخِأ

َهْب قال ْنَك ِمن ِلي { ُد ًا ّل ّي ِل ِني} رفع َو ُث ِر جوابا جعله اذا وجزما صفة جعله اذا َي
ِطني كما ْع َأ ًا تقول: " ْوب ُعني" اذا َث ِْعني" اذا واسإعا أردت َيَس َيَس جوابا جعلته و"

يسعك. أنه تشترط كأنك
َيًة [و] قال َوآ ْنَك} عطف { ًا قال: "يكوُن "العيد" كأنه على ّم َيًة" وذكر ِعيد ان وآ

ُكْن مسعود ابن قراءة َت َنا { ًا}. َل ِعيد
َهْل قولهم وليس ُع} [ { ِطي َت كقول يطيق. ولكنه ل انه ظنوا ] لنهم112َيْس

ُع َتطي َتْس َأ َهَب َأْن العرب:  ْذ ِه في َت ِة هذ َعنا الحاَج َد وتقول: َكلِمَك"، من وت
ُع َتطي َتْس َأ ُكّف َأْن " ّني َت ّني َع ِإ ْغُموما". فليس ف يريد ولكنه يستطيع ل لنه هذا َم

ُكّف ّني" ويذكر " ّنَك عليه ليحتج السإتطاعة له َع ِإ ْي:  ُع. فاذا َأ ّكره تستطي ِإياها ذ
َهْل قرئت عليه. وانما حجة َأنها علم ُع { َتطي ّبَك} فيما َتْس ّي َر َد هذا لغموض َل

ُع "هْل فأراد الفعل أضمر كأنه جائز أعلم. وهو الله و الخأر المعنى َتطي َأْن َتس

َو ْو تدع َأ ّبَك"  ُع "هْل َر َتطي ّبَك َتس ُه"، َأْن َر َو ُع ْد جائز. هذا فكل َت
ُد". قال َأِمي ْدُت" " ْلُت" منها: "ِم َع َف ُة" الطعاما. و" َد ِئ الرجز الشاعر: [من و"الما

المئة]: بعد والثمانون الثامن الشاهد وهو
ِدى ْه ِرميَن ُرؤوَس ُن ْد الُمْج َلندا ِر *ِ إلى ا ِنيَن أِمي الُمْمتاد المؤِم

ِعٌل" من  ب] [ و["الُمْمتاد"] هو107[ َت ْف ْدُت". "ُم  "ِم
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) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
َو ُه ِذي {  ّل ُكْم ا َق َل ٍءْن ّمن خَأ ً َقَضى ُثّم ِطي َأَجٌل َأَجل ُه ّمَسّمى َو َد ُتْم ُثّم ِعن َتُروَن َأن َتْم

{
َأَجٌل وجل عز قوله فأّما َو َأَجٌل} على ّمسّمى { ُه} فـ{ َد على وليس البتداء ِعن

َقَضى}. }
َلْم َأ ْا {  ْو َنا َكْم َيَر ْك َل ْه ِهم ِمن َأ ِل ْب ٍءْن ّمن َق ُهْم َقْر ّنا ّك َلْرِض ِفي ّم ّكن َلْم َما ا ُكْم ُنَم ّل

َنا ْل َأْرسَإ َء َو ِهم الّسَمآَ ْي َل ًا َع ْدَرار َنا ّم ْل َع َهاَر َوَج ْن َل ِري ا ِهْم ِمن َتْج ِت ُهْم َتْح َنا ْك َل ْه َأ َف
ِهْم ِب ُنو ُذ َنا ِب ْأ ْنَش َأ ِهْم ِمن َو ِد ْع ًا َب ِريَن َقْرن } آخَأ

َلْم [قال َأ ْا تعالى] { ْو َنا َكْم َيَر ْك َل ْه ِهم ِمن َأ ِل ْب ٍءْن ّمن َق ُهْم} ثم َقْر ّنا ّك َلْم {َما قال ّم
ّكن ُكْم} كأنه ُنَم قال كما معهم خأاطبه ثم وسإلم عليه الله صلى النبي أخأبر ّل
ّتى َذا {َح ُتْم ِإ ْلِك ِفي ُكن ُف ْل ْيَن ا ِهم} فجاء َوَجَر هو لنه يخاطب وهو الغائب بلفظ ِب

المخاطب.
ُقل َواِت ِفي ّما ّلَمن {  َلْرِض الّسَما ِه ُقل َوا ّل َتَب ل َلى َك ِه َع ْفِس الّرْحَمَة َن

ُكْم ّن َع َيْجَم َلى َل ِما ِإ ْو ِة َي َياَم ِق ْل َ ا ْيَب ل ِه َر ِذيَن ِفي ّل ْا ا ُهْم خَأِسُرو ُفَس ْن ُهْم َأ َ َف ُنوَن ل ْؤِم } ُي
َتَب َك َلى وقال: { ِه َع ْفِس ُكْم} فنصب الّرْحَمَة َن ّن َع َيْجَم ُكْم} لن لما َل ّن َع َيْجَم َل }
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َتَب" كأنه معنى َك ِه "و قال " ُكْم" ثم الل ّن َع َيْجَم ِذيَن فقال أبدل َل ّل ْا {ا خَأِسُرو
َعّن َيْجَم َل ُهْم} أي:  ُفَس ْن ُهم. خَأِسُروا الذيَن َأ ُفَس ْن َأ

) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
ُقْل ْيَر {  َغ ِه َأ ّل ُذ ال ّتِخ ًا َأ ّي ِل ِر َو ِط َواِت َفا َلْرِض الّسَما َو َوا ُه ِعُم َو ْط َ ُي َعُم َول ْط ُقْل ُي

ّني ُكوَن َأْن ُأِمْرُت ِإ ّوَل َأ َلَم َمْن َأ َ َأسْإ َنّن َول ُكو َكيَن ِمَن َت ِر ْلُمْش  } ا
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ْيَر َغ َأ ِه [وقال] { ّل ُذ ال ّتِخ ًا َأ ّي ِل ِر َو ِط َواِت َفا َلْرِض} على الّسَما النعت. وقال َوا
َو البتداء على {فاطُر} بالرفع بعضهم ُه ْي:  فاطُر. أ

ِعُم {وهو بعضهم وقال ْط َعم} وقال ول ُي ْط َعُم} هو {ول بعضهم َي ْط َي َعُم} و{ ْط ُي
ّنَك الوجه، ّنما َل َو إ ُه َعُم" لمن تقول: " ْط َعُم ُي ْط ّنُه فتخبر َي ّنما يأكل ل أ شيئا. وإ

َعُم} لجتماع تقرأ ْط ُي عليها. الناس {
ّني وقال ِإ ُكوَن َأْن ُأِمْرُت { ّوَل َأ َلَم َمْن َأ َ َأسْإ َنّن} أي: وقيل َول ُكو َ َت لي: "ل

َنّن". وصارت ُكو ً َت َدل َب ُأِمْرُت}  ُأِمْرُت} قد قال حين لنه ذلك من { ّنُه أخأبر { قد أ
له. قيل

ُثّم ُكْن َلْم {  ُهْم َت ُت َن ْت ّ ِف ْا َأن ِإل ُلو ِه َقا ّل َنا َوال ّب ّنا َما َر ِكيَن ُك ِر } ُمْش
ُثّم وقال ُكْن َلْم { ُهْم َت ُت َن ْت ّ ِف ْا َأن ِإل ُلو ِه َقا ّل َنا} على َوال ّب بعضهم الصفة. وقال َر

ّبنا} على ِه} فجره {و  ء]. وأّما108[ ربنا "يا {َر تكن لم ولو القسم، على الل
ّبنا". ومنهم " اللَه فقلت نصبت الواو فيه اسإتعمال لكثرة واو بغير يجر من َر
وهو الرجز قولهم: [من شاذا مثله جاء رديء. وقد القياس في وهذا السإم هذا

المئة]: بعد والثمانون التاسإع الشاهد
ٍءْد َل َب َو ٍءْة *ِ  ّي ُه عاِم ُؤ ْعما *ِ َأ

ّنما ِإ َو: ُرّب [و]  ٍءْد ُه َل المئة] بعد التسعون الشاهد وهو الوافر وقال: [من َب
ُتَك ْي َه ِبَك َعْن َن ٍءْرو ُأمّا ِطل ٍءْة َعْم َب ِق ِبعا ْنت *ِ  َأ ٍءْذ َو َصِحيُح ِإ

ٍءْد" فالقى ِئ َن َأضْمرها. وصارت يقول: "ِحي "ُرّب" في من عوضا الواو "حيَن" و
ٍءْد". وقد َل َب َو َبْل" في يضعون " وهو الرجز الشاعر: [ من الموضع. قال هذا "

المئة]: بعد والتسعون الحادي الشاهد
ٍءْن باُل ما ْي ْد َكراها َعْن َع َفْت َق َلًة َج ِب َتّن *ِ ُمْس َفْت َلّما َتْس َعَر

ًا ْيلى دار َل َد ِل ْع ٍءْل َب ْو ْد َح َفْت َق َبْل َع ِز *ِ  ْو َء َج ْيها ِر َت ْه َظ َفْت َك الَحَج
َلَحْت" قال فيمن َط " 
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ُهْم ْن َوِم ُع ّمن {  َتِم ْيَك َيْس َل َنا ِإ ْل َع َلى َوَج ِهْم َع ِب ُلو ّنًة ُق ِك ُه َأن َأ ُهو َق ْف ِفي َي ِهْم َو ِن َذا ًا آ ْقر َو
ِإن ْا َو ْو ٍءْة ُكّل َيَر َي ّ آ ْا ل ُنو ْؤِم َها ُي ّتى ِب َذا َح ُءوكَّ ِإ َنَك َجآَ ُلو ِد ُقوُل ُيَجا ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو ِإْن َك
َذآ ّ َها ِطيُر ِإل ِليَن َأسَإا ّو َل } ا

َنا ْل َع َوَج َلى [و] قال: { ِهْم َع ِب ُلو ّنًة ُق ِك ُه َأن َأ ُهو َق ْف ِفي َي ِهْم َو ِن َذا ًا} وواحد آ ْقر َو
ْقُر" في َو ِكنان. و"ال ِة": ال ّن ِك َل ُذن "ا ُل ْقُر" على [بالفتح]، ا ِو بالكسر. الظهر و"ال

ِقَرْت يونس: "سإألُت وقال َو َقُر" اذا رؤبة" فقال: " ْو َت ُنُه" " ُذ ْقر". فيها كان ُأ َو "ال
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ُذٌن العرب زيد: "سإِمعت أبو وقال ُأ ٌة" فهذا تقول: " ُقوَر ْو ِقَرْت". َم ُو يقول: "
المئة]: بعد والتسعون الثاني الشاهد وهو الرمل الشاعر: [من قال

ٍءْما ٍءْء َوكل ّيى ْد سَإ ِقَرْت َق ِني ُو ُذ ُأ ْنُه *ِ  َصَمْم ِمْن ِبي َوما ِم
ِطيُر  ب] وقال108[ َأسَإا ِليَن} فبعضهم { ّو َل َده أّن يزعم ا ُطوَرة" واح ُأسْإ "

ِإسّإطاَرة"، وبعضهم ُه ول " ّ ُأرا ٌد له ليس الذي الجمع من ِإل ِديد" واح َعبا نحو: 
ِبيل". وقال أبا

َ ِكير" و" ّبيل، بعُضهم: "واحد و"َمذا َلبابيل" : إ بعضهم: وقال ا
ْول" ولم ْول" مثل: "ِعّج ّب ِإ ِطيُط" واحدا. فأّما له تعرف العرب أجد " "الّشما

ِإنهم ُه أّن يزعمون ف َد يستعمل، ليس انه ال واحد لها هذه "ِشْمطاط". وكل واح
ّلْم ولم َك َت ًا. وسإمعت إل يكون ل المثال هذا لن به ُي الفصحاء العرب جميع

َأْرسَإَل َلُه يقولون: " ِب ّلْم "جماعات" فلم َأبابيَل" يريدون ِإ َك َت بواحد. لها ُي
) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
ُهْم َو ْوَن {  َه ْن ْنُه َي ْوَن َع َأ ْن َي ْنُه َو ِإن َع ُكوَن َو ِل ْه ّ ُي ُهْم ِإل ُفَس ُعُروَن َوَما َأن } َيْش

َأّما ْوَن و َأ ْن َي َو ْنُه} فانه قوله: { ًا". َع ْأي َن َأى" " ْن َي ْيُت" " أ
َ َن  من: "
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ْو َل َو ْذ َتَرى {  ْا ِإ ُفو ِق َلى ُو ِر َع ّنا ْا ال ُلو َقا َنا َف َت ْي َل ّد يا َ ُنَر ّذَب َول َك َياِت ُن َنا ِبآَ ّب ُكوَن َر َن َو
ِنيَن ِمَن ْؤِم ْلُم } ا

َ َول ّذَب وقال: { َك َياِت ُن َنا ِبآَ ّب ُكوَن َر َن ِنيَن} نصب ِمَن َو ْؤِم ْلُم ّنه ا للتمني جواب ل
كأنهم اليمين، مثل على وجعلته رفعت شئت وان الفاء، بعد كما الواو بعد وما

َ قالوا َول ّذُب " َك ِه و ُن ّبنا بآَياِت الل ُكوُن َر ِه و َون ذا كان اذا الُمؤمنين". هذا مَن الل
ًا الوجه جعلها نصب [و] اذا الية نقرأ وبه الكلما وجه الول. والرفع من منقطع

- ل أعلم الله - و يكونوا. وهذا وان يكذبوا ال تمنوا قد فكأنهم عطف، واو
ويكونون يكذبون ل أنهم وأخأبروا الرد تمنوا انما اليمان يتمنوا لم لنهم يكون،

المؤمنين. من
ْد َق ِذيَن خَأِسَر {  ّل ْا ا ُبو ّذ ِء َك َقآَ ِل ِه ِب ّل ّتى ال َذا َح ُهُم ِإ ْت َء َعُة َجآَ َتًة الّسا ْغ ْا َب ُلو َنا َقا َت ياَحْسَر
َلى َنا َما َع ْط َها َفّر ُهْم ِفي ُلوَن َو ُهْم َيْحِم ْوَزاَر َلى َأ ِهْم َع ِر ُهو َ ُظ َء َأل ِزُروَن َما سَإآَ } َي
َ وقال َأل َء { ِزُروَن} لنه َما سَإآَ ِزُر" [ من َي َي َوَزَر" " ًا" ويقال109" ِوْزر ًا:  ء] " ْيض أ

َو ُه ِزَر" فـ" ُو ْوُزوٌر". وزعم " ًا انهما يونس َم يقالن. جميع
) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني

ْد َق َلُم {  ْع ّنُه َن ُنَك ِإ َيْحُز ِذي َل ّل ُلوَن ا ُقو ُهْم َي ّن ِإ َ َف َنَك ل ُبو ّذ َك ِلِميَن ولكّن ُي ّظا َياِت ال ِبآَ
ِه ّل ُدوَن ال } َيْجَح

ْد وقال َق َلُم { ْع ّنُه َن ُنَك} بكسر ِإ َيْحُز ِإّن" لدخأول َل بعدها. الزائدة اللما "
ْد َق َل َو َبْت {  ّذ ِلَك ّمن ُرسُإٌل ُك ْب ْا َق َبُرو َلى َفَص ْا َما َع ُبو ّذ ْا ُك ُذو ُأو ّتى َو ُهْم َح َتا َنا َأ َنْصُر

َ ّدَل َول َب ِلَماِت ُم َك ِه ِل ّل ْد ال َلق َءكَّ َو ِإ ِمن َجآَ َب ِليَن ّن ْلُمْرسَإ } ا
ْد وقال َلق َو َءكَّ { ِإ ِمن َجآَ َب ِليَن} كما ّن ْلُمْرسَإ ْد ا َق َبنا تقول: " ْد من َأَصا َق ٍءْر" و" َط َم
 َحديث". ِمْن كاَن
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ِإن َو ُبَر َكاَن {  ْيَك َك َل ُهْم َع ْعَراُض ِإن ِإ ْعَت َف َط َت ِغَي َأن اسْإ َت ْب ًا َت َفق َلْرِض ِفي َن ْو ا َأ

ًا ّلم ِء ِفي سُإ ُهْم الّسَمآَ َي ِت أ
ْ َت ٍءْة َف َي ْو ِبآَ َل َء َو ّلُه َشآَ ُهْم ال َع َلى َلَجَم َدى َع ُه ْل َ ا َنّن َفل ُكو ِمَن َت

ِليَن ِه ْلَجا } ا
ًا وقال َفق َن َلْرِض ِفي { ْو ا ًا َأ ّلم ُق" ليس ِفي سُإ َف َن ِء} فـ"ال ِة" من الّسَمآَ َنفَق "ال
ِء"، من ولكنه ِفقا ّنا الرض. في دخأول يريد "ال
ِإن وقال َف ْعَت { َط َت ِغَي َأن اسْإ َت ْب ًا َت َفق َلْرِض ِفي َن ْو ا ًا َأ ّلم ِء} ولم ِفي سُإ يقل الّسَمآَ

َعْل" وذلك ْف َفا ّنُه " الثاني الشاهد وهو الخفيف الشاعر: [من ََأْضَمر. وقال َأ
المئة]: بعد والثلثون

ِبَحّظ ِعيُش ِمّما َف ْذ ول َن َهْب َت ُتّرهاِت ِبِك *ِ  ْهواِل في ال َل ا
ِعيشى". فأضمر َف "

) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
َوَما ٍءْة ِمن {  ّب َلْرِض ِفي َدآ َ ا ٍءْر َول ِئ ِطيُر َطا ِه َي ْي َناَح ّ ِبَج ُكْم ُأَمٌم ِإل ُل َثا َنا ّما َأْم ْط ِفي َفّر

َتاِب ِك ٍءْء ِمن ال َلى ُثّم َشْي ِهْم ِإ ّب } ُيْحَشُروَن َر
َ وقال َول ٍءْر { ِئ ِطيُر َطا ِه َي ْي َناَح ّ ِبَج ُد ُأَمٌم ِإل ُكْم} يري ُل َثا أمة. : جماعة َأْم
ُقْل ُكم {  ُت ْي َأ ُكْم ِإْن َأَر َتا َذاُب َأ ِه َع ّل ْو ال ُكْم َأ ْت َت َعُة َأ ْيَر الّسا َغ ِه َأ ّل ُعوَن ال ْد ُتْم ِإن َت ُكن

ِقيَن ِد } َصا
ُكم وقال َت ْي َأ َأَر ُكْم ِإْن { َتا َذاُب َأ ِه َع ّل ْو ال ُكْم َأ ْت َت َعُة َأ ْيَر الّسا َغ ِه َأ ّل ُعوَن} فهذا ال ْد َت
ِإنما من التاء بعد الذي ُكم}  َت ْي َأ َأَر كما مفتوحة التاء للمخاطبة. وتركّ جاء قوله: {
َدكَّ كاف مثل وهي للواحد، كانت ْي َو ًا" اذا "ُر ْيد ْد َز ِو َأْر ًا". فهذه قالت:  ْيد الكاف َز
مثل المخاطبة من هي وانما نصب، ول رفع ول بجر فتسمى موضع لها ليس
ْبِصْركَّ قول ذلك "ذاكّ". ومثل كاف َأ ًا" يدخألون العرب: " ْيد للمخاطبة الكاف َز
ْبِصْر هي وانما َأ ًا". "  زيد
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ُقْل ُتْم {  ْي َأ َذ ِإْن َأَر ّلُه َأخَأ ُكْم ال َع ُكْم سَإْم ْبَصاَر َأ َتَم َو َلى َوخَأ ُكْم َع ِب ُلو ْيُر اله ّمْن ُق ِه َغ ّل ال
ُكْم ِتي ْأ ِه َي ُظْر ِب ْن ْيَف ا َياِت ُنَصّرُف َك ُفوَن ُهْم ُثّم ال ِد } َيْص
ُتْم وقال ْي َأ َأَر َذ ِإْن { ّلُه َأخَأ ُكْم109[ ال َع ُكْم} ثم  ب] سَإْم ْبَصاَر َأ ُكْم قال َو ِتي ْأ َي ِه} { ِب
منهم. أخأذ ما على أو السمع على حمله

) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
َ َول ِد {  ْطُر ِذيَن َت ّل ُعوَن ا ْد ُهْم َي ّب ِة َر َدا َغ ْل َعِشّي ِبا ْل ُدوَن َوا ِري َهُه ُي ْيَك َما َوْج َل ِمْن َع

ِهم ِب ٍءْء ّمن ِحَسا ِبَك ِمْن َوَما َشْي ِهْم ِحَسا ْي َل ٍءْء ّمن َع ُهْم َشْي َد ْطُر َت ُكوَن َف َت ِمَن َف
ِلِميَن ّظا } ال

ُهْم وقال َد ْطُر َت َف ُكوَن { َت ِلِميَن} فالولى ِمَن َف ّظا ًا ينصب ان ال {َما لقوله جواب
ْيَك َل ِهم ِمْن َع ِب ٍءْء ّمن ِحَسا ِبَك ِمْن َوَما َشْي ِهْم ِحَسا ْي َل ٍءْء ّمن َع ُهْم} َشْي َد ْطُر َت َف

َ بقوله [أْن] ينصب والخأرى َول ِد { ْطُر ِذيَن َت ّل ُعوَن ا ْد ُكوَن َي َت َف ُهْم} { ّب ِمَن َر
ِلِميَن}. ّظا ال

َذا ِإ َو َءكَّ {  ِذيَن َجآَ ّل ُنوَن ا ْؤِم َنا ُي ِت َيا ُقْل ِبآَ ُكْم سَإلمٌَا َف ْي َل َتَب َع ُكْم َك ّب َلى َر ِه َع ْفِس َن
ّنُه الّرْحَمَة ُكْم َعِمَل َمن َأ ًءا ِمن ٍءْة سُإو َل َها ِه ِمن َتاَب ُثّم ِبَج ِد ْع َلَح َب َأْص ّنُه َو َأ ُفوٌر َف َغ

} ّرِحيٌم
َتَب َك ُكْم وقال: { ّب َلى َر ِه َع ْفِس ّنُه الّرْحَمَة َن ّنُه َمن َأ َأ ُكْم َعِمَل َمن َعِمَل} و{ ِمن

ًءا ٍءْة سُإو َل َها ِه ِمن َتاَب ُثّم ِبَج ِد ْع َلَح َب َأْص ّنُه َو َأ ُفوٌر َف َدٌل ّرِحيٌم} فقوله َغ َب ّنُه}  َأ من {
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َتَب قوله َك ّنُه {الّرْحَمَة} أي:  ّنُه} على عِمَل. وقوله َمْن أ ِأ َف َله البتداء { َف أي: 
َو والّرْحَمُة المفغرة ُفوٌر َفه ّنُه} أراد بعضهم َرحيم. وقال َغ وأضمر السإم به {فأ

َفأّن". الخبر. أراد "
ِلَك َذ َك َو َفّصُل {  َياِت ن ِبيَن ال َت َتْس ِل ِبيُل َو ِرِميَن سَإ ْلُمْج  } ا

)1/239(

ِبيَن وقال َت َتْس ِل َو ِبيُل { َلّن سَإ ِرِميَن}  ْلُمْج ْهَل ا ِّز َأ ِهَي الِحجا ُقولن:" ِبيُل" َي الّس
بعضهم عليه. وقال الله صلى النبّي {ولتستبين}*ِ يعني بعضهم وقال

ِبيَن َت َيْس ِل َو ِبيُل} في { تميم. بني لغة سَإ
) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقْل ّني {  ِهيُت ِإ َد َأْن ُن ُب ْع ِذيَن َأ ّل ُعوَن ا ْد ِه ُدوِن ِمن َت ّل ّ ُقْل ال ُع ل ِب ّت أ
ُكْم َ َء َوآ ْه ْد َأ َق

ْلُت َل ًا َض ْا َوَمآَ ِإذ َن ِديَن ِمَن َأ َت ْه ْلُم } ا
ْد وقاَل َق ْلُت { َل ًا} وقال َض ْلُت} وهما بعضهم ِإذ َل ْلُت" قال لغتان. من {َض ِل "َض
َتَضّل" ومن قال ْلُت" قال قال " َل َتِضّل" ونقرأ "َض بالمفتوحة*ِ. "

ُه َد َوِعن ِتُح {  َفا ْيِب َم َغ ْل َ ا َهآَ ل َلُم ْع ّ َي َو ِإل َلُم ُه ْع َي َبّر ِفي َما َو ْل ِر ا َبْح ْل ِمن َتْسُقُط َوَما َوا
ٍءْة َق ّ َوَر َها ِإل َلُم ْع َ َي ٍءْة َول ّب ُلَماِت ِفي َح َلْرِض ُظ َ ا ٍءْب َول ْط َ َر ٍءْس َول ِب ّ َيا ٍءْب ِفي ِإل َتا ِك
ٍءْن ِبي } ّم
َوَما وقال ُقُط { ٍءْة ِمن َتْس َق ّ َوَر َها ِإل َلُم ْع َ َي ٍءْة َول ّب ُلَماِت ِفي َح َلْرِض ُظ َ ا ٍءْب َول ْط َر

َ ٍءْس َول ِب ّ َيا ٍءْب ِفي ِإل َتا ٍءْن} جر ِك ِبي ِإْن على ّم ْئَت {ِمْن} و ْعَت ِش َف على"تْسقط"، َر
ِإْن110[ ْئَت  ء] و َتُه ِش ْل َع ِء على َج ُعُه البتدا َط ْق َت الول. من َو

ُقْل ُكْم َمن {  َنّجي ُلَماِت ّمن ُي َبّر ُظ ْل ِر ا َبْح ْل َنُه َوا ُعو ْد ًا َت َيًة َتَضّرع ْف ِئْن َوخُأ َنا ّل ِمْن َأنَجا
ِه ِذ َنّن َها ُكو َن ِريَن ِمَن َل ِك } الّشا
َنُه وقال ُعو ْد َت ًا { َيًة} وقال َتَضّرع ْف َيُة": آخأر موضع في َوخُأ ْف َفًة}. و"الُخ َوخِأي }

ِلخأفاء َفُة" من ا ْوف و"الِخي َبة. الَخ ْه والّر
 ) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني

)1/240(

ُقْل َو {  ِدُر ُه َقا ْل َلى ا َعَث َأن َع ْب ُكْم َي ْي َل ًا َع َذاب ُكْم ّمن َع ِق ْو ْو َف ُكْم َتْحِت ِمن َأ ِل ْو َأْرُج َأ

ُكْم ِبَس ْل ًا َي َيع َق ِش ِذي ُي ُكْم َو ْعَض ْأَس َب ٍءْض َب ْع ُظْر َب ْن ْيَف ا َياِت ُنَصّرُف َك ُهْم ال ّل َع َل
ُهوَن َق ْف } َي

ْو وقال َأ ُكْم { ِبَس ْل ًا} لنها َي َيع ًا". من ِش ْبس َل ِبُس" " ْل َي َبَس" " َل "
ِر َذ َو ِذيَن {  ّل ْا ا ُذو ّتَخ ُهْم ا َن ًا ِدي ِعب ًا َل ْهو َل ُهُم َو ْت َغّر ُة َو َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ّكْر ال َذ ِه َو ْبَسَل َأن ِب ُت
ْفٌس َبْت ِبَما َن ْيَس َكَس َها َل ِه ُدوِن ِمن َل ّل ِلّي ال َ َو ٌع َول ِإن َشِفي ِدْل َو ْع ٍءْل ُكّل َت ْد ّ َع ل
ْذ ْؤخَأ َهآَ ُي ْن ِئَك ِم ْوَل ِذيَن ُأ ّل ْا ا ُلو ْبِس ْا ِبَما ُأ ُبو ُهْم َكَس ٍءْم ّمْن َشَراٌب َل َذاٌب َحِمي َع ِليٌم َو َأ

ْا ِبَما ُنو ُفُروَن َكا ْك } َي
َأن وقال ْبَسَل { ْفٌس ُت َبْت} وهي ِبَما َن ْبسالً". من َكَس ْبَسَل" "إ "أ

ِئَك [و] قال ْوَل ُأ ِذيَن { ّل ْا}. ا ُلو ْبِس ُأ

ُقْل ْا {  ُعو ْد َن ِه ُدوِن ِمن َأ ّل َ َما ال َنا ل ُع َف َ َين َنا َول ّد َيُضّر ُنَر َلى َو َنا َع ِب َقا ْع َد َأ ْع ْذ َب َنا ِإ َدا َه
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ّلُه ِذي ال ّل ْتُه َكا َو ْه َت ِطيُن اسْإ َيا َلْرِض ِفي الّش ْيَراَن ا َنُه َأْصَحاٌب َلُه َح ُعو ْد َلى َي َدى ِإ ُه ْل ا
َنا ِت ْئ َدى ِإّن ُقْل ا ِه ُه ّل َو ال َدى ُه ُه ْل َنا ا ُأِمْر ِلَم َو ُنْس َلِميَن ِلَرّب ِل َعا ْل } ا
ْيَراَن قوله وأّما ِإّن َلُه {َح ْعلن" له كّل َأْصَحاٌب} ف َف ّنه " ِإ َف ْعلى"  َف ينصرف ل "
 النكرة. ول المعرفة في
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ُله وأّما ْو َلى َق ِإ َدى { ُه ْل َنا} فان ا ِت ْئ ِتنا} الف في التي اللف ا ْئ بعدها ولكن وصل {ا
َتى" وهي في التي هي الصل من همزة ِتنا"، قولك في التي الياء "أ ولكنها "إي

اسإتؤنفت اذا مهموزة الوصل الف الوصل. لن ألف ظهرت حين تهمز لم
َنا همزتين. وقال اجتماع فكرهوا ُأِمْر َو ِلَم { ُنْس ّنما ِلَرّب ِل ِإ َلِميَن} يقول:  َعا ْل ُأِمْرنا ا

ِلَم َكْي َلمين" كما ِلَرّب ُنْس ُأِمْرُت قال العا َو ُكوَن َأْن { ِإنما ِمَن َأ ِنيَن} أي:  ْؤِم ْلُم ا
. بذلك ُأِمرت

) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
َأْن َو ْا {  ِقيُمو َة َأ ُه الّصل ُقو ّت َو َوا ُه ِذي َو ّل ِه ا ْي َل } ُتْحَشُروَن ِإ

َأْن قال ثم َو ْا { ِقيُمو َة َأ ُأِمْرنا الّصل َو ُه} أي:  ُقو ّت ِقيُموا َأْن َوا َة َأ ْو الّصل َأ ُه.  ُقو ّت وا
ُكوُن ْوَصَل َي ْعَل َأ ِف ِما، ال ّلل ُأِمْرُت با ُكوَن. كما َأْن والمعنى:  قوله في باللما أوصل َأ

ِهْم ّب ِلَر ُبوَن}. { َه َيْر
َو ُه َو ِذي { ّل َق ا َل َواِت خَأ َلْرَض الّسَما ّق َوا ْلَح ْومَا ِبا َي ُقوُل َو ُكوُن ُكن َي َي ُلُه َف ْو ّق َق ْلَح ا

َلُه ْلُك َو ْلُم ْومَا ا َفُخ َي ِر ِفي ُين ِلُم الّصو ْيِب َعا َغ ْل ِة ا َد َها َو َوالّش ُه ِكيُم َو ْلَح ِبيُر ا ْلَخ } ا
ْومَا وقال َي َو ُقوُل { ُكوُن} قال ُكن َي َي ْوما} مضاف َف َي ُكْن قوله إلى { ُكوُن} { َي َف
لك. فسرت ما على اعلم. وهو الله و ظاهر خأبر له  ب] وليس110[ نصب وهو

ْومَا وكذلك َي َفُخ { ِر} وقال ِفي ُين َو ْومَا بعضهم الّص َي َفُح { ْن ِر} وقال في ُي الّصو
ِلُم بعضهم َعا ُفُخ} { ْن َي ْيِب { َغ ْل ِة}. ا َد َها َوالّش

ْذ ِإ َو ِهيُم َقاَل {  ْبَرا ِه ِإ ِبي ُذ آَزَر َل ّتِخ َت ًا َأ َنام َهًة َأْص ِل ّني آ ْوَمَك َأَراكَّ ِإ َق ٍءْل ِفي َو َ ٍءْن َضل ِبي ّم
{

ْذ وقال ِإ َو ِهيُم َقاَل { ْبَرا ِه ِإ ِبي ً جعلت اذا آَزَر} فتح َل ِه} وقد من {آَزَر} بدل َأبي }
وهو الرجز الشاعر: [من آَزُر"*ِ. وقال "يا قال كأنه النداء على رفعا قرئت

 المئة]: بعد والتسعون الثالث الشاهد
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َلّي ِإّن ِيعا َأْن اللَه َع َتَل ُتبا ْق ُت ًا *ِ  ْبح ْو ُص َء َأ َئعا َتِجيى طا
َتَل فابدل ْق ُت ًا" من " ْبح َع". ُص ِي َبا ُت "

) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
َلّما َف ِه َجّن {  ْي َل ْيُل َع ّل ْل َأى ا ًا َر َكب ْو ّبي َقاَل َك َلّمآَ هذاَر َفَل َف ِليَن ُأِحّب ل َقاَل َأ ِف } ال

َلّما وقال َف ِه َجّن { ْي َل ْيُل} وقال َع ّل ْل َأَجّن}. وقال بعضهم ا الشاعر: [من {
المئة]: بعد والتسعون الرابع الشاهد وهو الطويل

َلّما ْيُل َأَجّن َف ّل ْتنا ال ّننا ِب َأ ِة َك ْثَر َك ِء *ِ على ْعدا َل ِرسَإاِن ا َت ُمْح
المئة]: بعد والتسعون الخامس الشاهد وهو الرجز وقاُل: [من



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

ّنَك َأَج ّليُل *ِ  َلّما ال َتِف َو *ِ َتْش
َأَجّن" ويكون يكون أْن يستقيم لـ"َجّن". وقد "الَجّن" مصدرا فجعل مصدره ذا "

َعطاء" و"العطاء". وأما قال كما ُتْم قوله "ال َنن ْك َأ ِإنهم ِفي { ُكْم} ف ُفِس ْن يقولون َأ
ُنوٌن" ويقول في ْك ْنُت بعضهم مفعولها: "َم َن َك َكّن" وتقول: " َيَة" إذا "ُم الجار

ُتها ُصنتها ْن َن َك ُتها ِمن و" ْن َن ْك َأ ًا. ويقولون ِمن الّشْمِس" و" ِهَي الّشْمِس" أيض "
ّنٌة" وقال َك َنة" و"ُم ُنو ْك والتسعون السادس الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من َم

المئة]: بعد
ْد ْنُت َق ُهُم ُك ِطي ْع ِلي ُأ ُهْم ما َنُح َأْم ُهُم *ِ ِعْرِضي َو َد ْن ِر في َوِع ْد ُنوُن الّص ْك َم

ًا لّن ْيس ْنُت َق َن َك ْلَم" فهو تقول: " ِع ُنوْن". [ ال ْك تميم بنو  ء] وتقول111"َم
ْنُت َن ْك َأ َو " ُه ْلَم" فـ" ِع َكّن"، ال ْنُت ُم َن َك َيَة و" ِر ِهَي الجا َنٌة". وفي َفـ" ُنو ْك الله كتاب َم

ْو وجل عز َأ ُتْم { ْن َن ْك ُكْم} وقال ِفي َأ ُفِس ْن ُهّن َأ ّن َأ َك ْيٌض { ُنوٌن} وقال َب ْك الشاعر: ّم
المائة]: بعد التسعون و السابع الشاهد وهو الكامل [من

ْد ُنّن ُكّن َق ْك َه َي ُوُجو ًا ال ّتر َفاليومَا َتَس ْوَن حيَن *ِ  َد ِر َب ّظا ّن لل
ُكن تنشد وقيُس ْد َق ِنّن". " ْك ُي
ََلّمآَ وقال َفَل} فهو {ف ُفولً". من َأ ُأ ِفل" " ْأ َي " 
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ّا َلم َف َأى {  َغًة الّشْمَس َر ِز ّبي َقاَل َبا َذآ هذاَر َبُر َها ْك َلّمآَ َأ َلْت َف َف ِما َقاَل َأ ْو َق ّني يا ِإ
ٌء ِري ُكوَن ّمّما َب ِر } ُتْش
ّبي} فقد للشمس قوله وأما ُء "هذا على يجوز {هذاَر ُع الشي ِل ّبي". الطا َر

ْو ّنه على َأ لهم قال كلمهم في الرب يذكرون كانوا وقد الشمس ظهرت َأ
ّبي}. وانما يكون ان ينبغي ل انه زال هو اذا ليعرفوا لهم ضربه مثل هذا {هذاَر

الشاعر: [من شيء. وقال مثله ليس وأنه الله، وحدانية على وليدلهم آلها، مثله
المئة]: بعد والتسعون الثامن الشاهد وهو الرجز
ْثَت َك ً َم ْول ْئَت ُثّم َح ًا ِج َلْت *ِ ل قاِشر ْنَك َحَم ٌع ِم ِفرا ِكرا حا

َنا ْب َه َو َو َق َلُه {  ُقوَب ِإسْإَحا ْع َي ّ َو َنا ُكل ْي َد ًا َه ُنوح َنا َو ْي َد ْبُل ِمن َه ِه َوِمن َق ِت ّي َد ُذّر ُوو َدا
ْيَماَن َل ّيوَب َوسُإ َأ ُيوسُإَف َو َهاُروَن َوُموسَإى َو ِلَك َو َذ َك ِزي َو ِنيَن َنْج ْلُمْحِس ّيا ا ِر َك َوَز  ِ*

َيى َيْح َياَس َوِعيَسى َو ْل ِإ ِلِحيَن ّمَن ُكّل َو } الّصا
َوِمن قال ِه { ِت ّي َد ُذّر ُوو َنا َدا ْب َه َو َو ْيَماَن} يعني: { َل َوِمن َوسُإ ِه َلُه} { ِت ّي َد ُذّر ُوو َدا

ْيَماَن} وكذلك َل ّيا َوسُإ ِر َك َوَز َيى { َيْح َوِعيَسى}. َو
) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإسْإَماِعيَل َو َع {  َيَس ْل ُنَس َوا ُيو ًا َو ُلوط ّ َو ُكل َنا َو ْل َلى َفّض َلِميَن َع َعا ْل } ا
َيَسع} وقال بعضهم وقفال ْل َوا َع} ونقرأ بعضهم { ْيس ّل َوال بالخفيفة. {

ِئَك ْوَل ُأ ِذيَن {  ّل َدى ا ّلُه َه ُهُم ال َدا ُه ِب ْه َف ِد َت ْق ّ ُقل ا ُكْم ل ُل َأ ِه َأسْإ ْي َل ًا َع َو ِإْن َأْجر ّ ُه ِإل
ْكَرى َلِميَن ِذ َعا ْل } ِل
ُهُم وقال َدا ُه ِب َف ْه}. وكّل { ِد َت ْق الجزما موضع في والواو الياء بنات من شيء ا

 كان. كما به ليلفظ بالهاء عليه فالوقف
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َتاٌب ِك َوهذا ُه {  َنا ْل َباَركٌّ َأنَز ُق ُم ّد ِذي ّمَص ّل ْيَن ا ِه َب ْي َد ِذَر َي ُتن ِل ُقَرى ُأمّا َو ْل َها َوَمْن ا َل ْو َح
ِذيَن ّل ُنوَن َوا ْؤِم ِة ُي ُنوَن ِبالخِأَر ْؤِم ِه ُي ُهْم ِب َلى َو ِهْم َع ِت َ ُظوَن َصل ِف } ُيَحا

َتاٌب وقال ِك َوهذا ُه { َنا ْل َباَرك111ٌّ[ َأنَز ُق  ب] ُم ّد ِذي} رفع ّمَص ّل الصفة، على ا
ُه}. حال نصبا ويجعل َنا ْل ْنَز َأ لـ{

) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
َوَمْن َلُم {  ْظ َتَرى ِمّمِن َأ ْف َلى ا ِه َع ّل ًا ال ِذب ْو َك ْوِحَي َقاَل َأ َلّي ُأ َلْم ِإ ِه ُيوَح َو ْي َل ٌء ِإ َشْي

ِزُل َقاَل َوَمن ُأن ْثَل سَإ َنزَل َمآَ ِم ّلُه َأ ْو ال َل ِذ َتَرى َو ِلُموَن ِإ ّظا ْوِت َغَمَراِت ِفي ال ْلَم ا
َكُة ِئ ْلَمل ْا َوا ُطو ِهْم َباسِإ ِدي ْي ْا َأ ِرُجو ُكُم َأخْأ ُفَس ْن ْومَا َأ َي ْل ْوَن ا َذاَب ُتْجَز ُهوِن َع ْل ُتْم ِبَما ا ُكن

ُلوَن ُقو َلى َت ِه َع ّل ْيَر ال ّق َغ ْلَح ُتْم ا ْن ُك ِه َعْن َو ِت َيا ِبُروَن آ ْك َت } َتْس
َكُة وقال ِئ ْلَمل َوا ْا { ُطو ِهْم َباسِإ ِدي ْي ْا َأ ِرُجو ُكُم} فنراه َأخْأ ُفَس ْن يريد: يقولون َأ

ْا ِرُجو َأخْأ ُكْم} و { ُفَس ْن ْا قوله في اعلم. وكان الله َأ ُطو َباسِإ ِهْم} دليل { ِدي ْي على َأ
َبَر قد لنه ذلك ًا. منهم يريدون انهم أخْأ شيئ

ُق ِل َفا َباِح {  ِلْص َعَل ا ْيَل َوَج ّل ْل ًا ا َكن َقَمَر َوالّشْمَس سَإ ْل ًا َوا َبان ِديُر ذلك ُحْس ْق ِز َت ِزي َع ْل ا
ِم ِلي َع ْل } ا
ُق وقال ِل َفا َباِح} جعله { ِلْص َبَح". وبعضهم من مصدرا ا َأْص ُق يقول " ِل {فا

َلْصباِح} جماع ْبح". ا "الّص
َوالّشْمَس وقال َقَمَر { ْل ٍءْب. فحذف َوا ِبِحسا ًا} أي:  َبان من حذفها كما الباء ُحْس
َلُم قوله ْع َأ َلُم َعن َيِضّل َمن { ْع َأ ْي:  َأ ِه}  ِل ِبي َيِضّل. و"الُحْسباُن" جماعة بمن سَإ

َبان"، "الِحساِب" مثل ْه َقمُر "الَشْمُس ومثله "ِشهاب" و"ُش ٍءْن" أي: وال ِبُحْسبا
 بحساب.
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َو ُه َو ِذي {  ّل ُكم ا َأ ٍءْس ّمن َأنَش ْف ٍءْة ّن َد َقّر َواِح َت ٌع َفُمْس َد ْو َت ْد َوُمْس َنا َق ْل َياِت َفّص ٍءْما ال ْو َق ِل
ُهوَن َق ْف } َي

ُكم وقال َأ ْنَش َأ ٍءْس ّمن { ْف ٍءْة ّن َد َقّر َواِح َت ٌع} فنراه َفُمْس َد ْو َت يعنى: فمنها َوُمْس
ِقّر َت ٌع ومنها ُمْس َد ْو َت َقّر}. اعلم. وتقرأ الله و ُمْس َت {ُمْس
) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
َو ُه َو ِذي {  ّل ِء ِمَن َأنَزَل ا ًء الّسَمآَ َنا َمآَ َأخْأَرْج ِه َف َباَت ِب ٍءْء ُكّل َن َنا َشْي َأخْأَرْج ْنُه َف ِم
ًا ِرُج خَأِضر ْنُه ّنْخ ًا ِم ّب ًا َح ِكب َتَرا ّنْخِل َوِمَن ّم َها ِمن ال ِع ْل َواٌن َط ْن َيٌة ِق ِن ٍءْت َدا ّنا ّمْن َوَج
ٍءْب َنا ْع ُتوَن َأ ْي ًا َوالّرّماَن َوالّز ِبه َت ْيَر ُمْش َغ ٍءْه َو ِب َتَشا ْا ُم ُظُرو ْن ِلى ا ِه ِإ ِر َذآ َثَم ْثَمَر ِإ ِه َأ ِع ْن َي َو

ُكْم ِفي ِإّن ِل ٍءْت ذا َيا ٍءْما ل ْو َق ُنوَن ّل ْؤِم } ُي
َنا وقال َأخْأَرْج َف ْنُه { ًا} يريد ِم َلخْأَضَر" كقول خَأِضر ِيها "ا ِرن ًة العرب: "أ َكها َنِمَر ِر ُأ

ًة". ِطَر َم
َوِمَن وقال ّنْخِل { َها ِمن ال ِع ْل َواٌن َط ْن َيٌة} ثم ِق ِن ٍءْت قال َدا ّنا َوَج ٍءْب} أي: ّمْن { َنا ْع َأ

َأخْأَرْجنا َو ِه " ٍءْت ِب ّنا ٍءْب". ِمْن َج َأعنا

ٌو، قال ثم ْن ِق ْنواِن":  ِق ُتوَن} وواحد: "ال ْي َوالّز ٌو. وكذلك { ْن ْنواُن" واحدها: ِص "الّص
ْا ُلو َع َوَج ِه {  ّل َء ل َكآَ ْلِجّن ُشَر ُهْم ا َق َل ْا َوخَأ ُقو ِنيَن َلُه َوخَأَر ٍءْت َب َنا َب ِر َو ْي َغ ٍءْم ِب ْل َنُه ِع ْبَحا سُإ

َلى َعا َت ُفوَن َعّما َو } َيِص
ْا112[ وقال ُلو َع َوَج ِه  ب] { ّل َء ل َكآَ ْلِجّن} على ُشَر َلى قال كما البدل ا ِإ ٍءْط { ِصَرا

ٍءْم َتِقي ِه ] ِصَراِط12[ ّمْس ّل المئتان]: الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من }. وقال ال
ِني ِري َوَما ُيطاعا َلن أمَركِّ ِإّن َذ ِتني *ِ  ْي َف ْلِمي أل ُمضاعا ِح
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المئتين]: بعد الحادي الشاهد وهو البسيط وقال: [من
ّني ُتَك ِإ ْد ُثومُا يا َوَج ٍءْر ِمْن ُجْر َف ِة َن ُثوَم ِما *ِ ُجْر ْؤ ّل ِة ل ال ُثوَم ِما ُجْر َكَر  ال
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المئة]: بعد والخمسون الخامس الشاهد وهو البسيط الخأر]: [من [وقال
ّنا ْدنا ِإ ِني َوَج ّلهم ِجلَّن َب َظُم*ِ ول ُطوٌل ل الّضّب *ِ كساِعد ُك ِع

المئتين]: بعد الثاني الشاهد وهو الرجز وقال: [من
ِيها ِللِجماِل ما ً َوئيدا َمْش َدل ْن َأَج  ِ* َ ْلَن ل ِديدا َأمْا َيْحِم َح

ُيها للجماِل ويقال: ما بعد الثالث الشاهد وهو الوافر قيل: [من َوئيدا. كما مش
المئتين]:

ّيَة َتَرى فكيَف ِط َقى ِحيَن َع ْل ًا َت ُهّن *ِ ِعظام ُقرآسِإيات هاُم
َكذلك َو َياِت ُنَصّرُف {  ْا ال ُلو ُقو َي ِل َنُه َدَرسْإَت َو ّي َب ُن ِل ٍءْما َو ْو َق َلُموَن ِل ْع } َي

ْا وقوله ُلو ُقو َي ِل َو َداَرسْإَت { ْهَل َدَرسْإَت} أي:  َكذلك الكتاِب َأ َو َياِت} ُنَصّرُف { ال
َدَرسْإَت} وبها112[ بعضهم يعني: هكذا. وقال للكتاب. اوفق لنها نقرأ  ء] {

َدَرسَإْت}. بعضهم وقال }
) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني

َ َول ْا {  ّبو ِذيَن َتُس ّل ُعوَن ا ْد ِه ُدوِن ِمن َي ّل ْا ال ّبو َيُس ّلَه َف ًا ال ْدو ِر َع ْي َغ ٍءْم ِب ْل ِلَك ِع َذ ّنا َك ّي َز
ُكّل ٍءْة ِل ُهْم ُأّم َل َلى ُثّم َعَم ِهْم ِإ ّب ُهْم َر ُع ُهْم ّمْرِج ُئ ّب َن ُي ْا ِبَما َف ُنو ُلوَن َكا ْعَم } َي

ْا وقال ّبو َيُس َف ّلَه { ًا ال ّو ُد ِر َع ْي َغ ٍءْم} ثقيلة ِب ْل ًا} خأفيفة، مشددة ِع ْدو َع والصل و{
ْدواِن". وقال من ُع ًا} بغير بعضهم "ال ّو ُد َع ّبوه { الحال. هذه في علم. أي: سإ

ّو" جماعة ولكن ُد َع ُهْم قال كما "ال ّن ِإ َف ّو { ُد َ قال ِلي} وكما َع ْا {ل ُذو ّتِخ ّوي َت ُد َع
ُكْم ّو ُد َع َء} ونقرأ َو َيآَ ِل ْو ًا} لنها َأ ْدو َع لنك المعنى في وأجود القراءة في أكثر {

ًا ْدو َع ُعدا]  َبُه علينا" مثل تقول: [ ًا". "َضَر َضْرب
ْا ْقَسُمو َأ َو ِه {  ّل َد ِبال ْه ِهْم َج ِن ْيَما ِئن َأ ُهْم َل ْت َء َيٌة َجآَ ُنّن آ ْؤِم ُي َها ّل ّنَما ُقْل ِب َياُت ِإ َد ال ِعن

ِه ّل ُكْم َوَما ال ِعُر َهآَ ُيْش ّن َذا َأ َءْت ِإ َ َجآَ ُنوَن ل ْؤِم  } ُي
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َوَما وقال ُكْم { ِعُر َهآَ ُيْش ّن َذا َأ َءْت ِإ َ َجآَ ُنوَن} وقرأ ل ْؤِم ّنها] وبها بعضهم ُي َأ نقرأ {
َهْب تقول "لعلها" كما على وفسر ْذ ِا ّنَك السوق ِإلى العرب: " لي تشتري َأ

ّلك. وقال َع َل ًا" أي:  بعد والتسعون التاسإع الشاهد وهو الرجز الشاعر: [من شيئ
المئة]:

ْلُت ْيباَن ُق ْذُن ِلَش ِه من ا ِئ ّنا ِلقا َأ ّذي *ِ  َغ َومَا ُن َق ِئه ِمن ال ِشوا
ّلنا". معنى في َع َل "

ْو َل َو َنا {  ّن َنآَ َأ ْل ِهُم َنّز ْي َل َكَة ِإ ِئ ْلَمل ُهُم ا ّلَم َك َتى َو ْو ْلَم َنا ا ِهْم َوَحَشْر ْي َل ٍءْء ُكّل َع ً َشْي ُبل ّما ُق
ْا ُنو ْا َكا ُنو ْؤِم ُي ّ ِل َء َأن ِإل ّلُه َيَشآَ ُهْم ولكّن ال َثَر ْك ُلوَن َأ َه } َيْج
َنا قال َوَحَشْر ِهْم { ْي َل ٍءْء ُكّل َع ً َشْي ِبيل َق ْي:  ُبلً} أ ِبيل، ُق ُبل". جماعة َق ُق َقبيل" "ال "ال

َبل" أي: ِعيانا. وقال ويقال ِق ْو " َأ ُهُم { َي ِت أ
ْ َذاُب َي َع ْل ُبلً} أي: ِعيانا. وتقول: "ل ا ُق

َبَل ِلي بهذا" أي: ل لي ِق َقَة*ِ. وتقول: " َلك َطا َب َدكّ. ِق ٌق" أي: عن ح
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) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
َغى َتْص ِل َو ِه {  ْي َل ُة ِإ َد ِئ ْف ِذيَن َأ ّل َ ا ُنوَن ل ْؤِم ِة ُي ُه ِبالخِأَر ْو َيْرَض ِل ْا َو ُفو ِر َت ْق َي ِل ُهم َما َو

ُفوَن ِر َت ْق } ّم
َغى [و] قال َتْص ِل َو ِه { ْي َل ُة ِإ َد ِئ ْف ِذيَن َأ ّل َ ا ُنوَن ل ْؤِم ِة} هي ُي ْوُت" من ِبالخِأَر َغ "َص

َيْصغا" مثل ُيْمحا". " ْوُت" " "َمَح
َوَما ُكْم {  ّ َل ْا َأل ُلو ُك ْأ ِكَر ِمّما َت ِه اسْإُم ُذ ّل ِه ال ْي َل ْد َع َق ُكْم َفّصَل َو ُكْم َحّرمَا ّما َل ْي َل ّ َع ِإل

ُتْم َما ِرْر ُط ِه اْض ْي َل ِإّن ِإ ًا َو ِثير ّلوَن َك ُيِض ِهم ّل ِئ َوا ْه َأ ِر ِب ْي َغ ٍءْم ِب ْل ّبَك ِإّن ِع َو َر َلُم ُه ْع َأ

ِديَن َت ْع ْلُم  } ِبا
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َوَما وقال ُكْم { ّ َل ْا َأل ُلو ُك ْأ ِكَر ِمّما َت ِه اسْإُم ُذ ّل ِه} يقول ال ْي َل ّي اعلم الله - و َع َأ َو " -
ٍءْء ُكْم َشْي ّ في َل ُلوا" وكذلك َأل ُك ْأ َوَما َت َنآَ { ّ َل ّي َأل ِتَل} يقول: "أ َقا ٍءْء ُن في َلنا َشْي
َأْن} زائدة كانت الِقتال". ولو َتركِّ َلنا "وما معنى في كانت ولو الفعل، لرتفع {

َكذا" لكانت َلنا َو َوَما " ّ َأل ِتَل". َو َقا ُن
ِإّن وقال َو ًا { ِثير ّلوَن َك ُيِض ِهم} ويقرأ ّل ِئ َوا ْه َأ ّلوَن}. أوقع ِب ُيِض النكرة "أّن" على {ل

بعض. على بعضه ودل احتمل طال اذا الكلما لّن
َكذلك َو َنا {  ْل َع ٍءْة ُكّل ِفي َج َي ِبَر َقْر َكا َها َأ ِرِمي ْا ُمَج ُكُرو َيْم َها ِل ُكُروَن َوَما ِفي ّ َيْم ِإل
ِهْم ُفِس ْن َأ ُعُروَن َوَما ِب } َيْش

َكذلك وقال َو َنا { ْل َع ٍءْة ُكّل ِفي َج َي ِبَر َقْر َكا َها َأ ِرِمي ْا ُمَج ُكُرو َيْم َها} [ ِل  ء] فبناه113ِفي
َأفاِعل"، على الكابر" و"الكبرون" "هؤلء يقول وجهين على يكون انه وذلك "
ُكم وقال ُئ ّب َن ُن ِريَن { َلخْأَس ْعَمالً} وواحدهم ِبا َأخْأَسُر" مثل َأ َبر". " ْك َل "ا

) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
َكذلك َو ّيَن {  ٍءْر َز ِثي َك ِكيَن ّمَن ِل ِر ْلُمْش ْتَل ا ِهْم َق ِد َ ْول ُهْم َأ ُؤ َكآَ ُهْم ُشَر ُدو ُيْر ْا ِل ِبُسو ْل َي ِل َو

ِهْم ْي َل ُهْم َع َن ْو ِدي َل َء َو ّلُه َشآَ ُه َما ال ُلو َع ُهْم َف َذْر َتُروَن َوَما َف ْف } َي
َكذلك وقال َو ّيَن { ٍءْر َز ِثي َك ِكيَن ّمَن ِل ِر ْلُمْش ْتَل ا ِهْم َق ِد َ ْول ُهْم} لن َأ ُؤ َكآَ الشركاء ُشَر
زينوا.

ُهْم} من قال ثم ُدو ُيْر ِل َء". { ِإْردا "أْردى" "
ْا ُلو َقا َو ِه {  ِذ َعامٌا َها ْن ّ ِحْجٌر َوَحْرٌث َأ َهآَ ل َعُم ْط ّ َي ُء َمن ِإل ِهْم ّنَشآَ ْعِم َعامٌا ِبَز ْن َأ َو

َها ُحّرَمْت ُهوُر َعامٌا ُظ ْن َأ ّ َو ُكُروَن ل ْذ ِه اسْإَم َي ّل َها ال ْي َل ًء َع ِتَرآ ْف ِه ا ْي َل ِهم َع ِزي َيْج ِبَما سَإ
ْا ُنو َتُروَن َكا ْف  } َي
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ّ {ِحْجٌر وقال َهآَ} و"الِحْجر" "الَحراما" وقد ل َعُم ْط {ُحْجٌر}، بالضم قرئت َي
ًا قرئت وكذلك ًا} في الحاء َمْحُجورا} بضم {ُحْجر واحد. وقد معنى و{ِحْجر
ْقل، يكون َع َهْل تعالى الله قال "الِحْجُر": ال ِلَك ِفي { ِذى َقَسٌم َذ ٍءْر} أي ّل ذي ِحْج

َوَحْرٌث قوله في يكون بعضهم: "ل عقل. وقال ذا الكسر. وليس ِحْجٌر} إل {
َيمامة"*ِ و"َحْجُر والكسر الفتح المرأة" ففيه "َِحْجُر حراما. وأما لنه بشيء ال
َته و"الِحْجُر" ما بالفتح الحجر. أْصحاِب قول وهو َحَجْر
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ْا ُلو َقا َو ُطوِن ِفي َما {  ِه ُب ِذ ِما َها َعا ْن َل ِلَصٌة ا َنا خَأا ِر ُكو ُذ َلى َوُمَحّرمٌا ّل َنا َع َواِج ِإن َأْز َو
ُكن َتًة َي ْي ُهْم ّم ِه َف ُء ِفي َكآَ ِهْم ُشَر ِزي َيْج ُهْم سَإ َف ّنُه َوْص ِكيٌم ِإ ِليٌم ِح } َع

ْا وجل عز وقوله ُلو َقا َو ُطوِن ِفي َما { ِه ُب ِذ ِما َها َعا ْن َل ِلَصٌة ا َنا خَأا ِر ُكو ُذ َلى َوُمَحّرمٌا ّل َع
َنا َواِج ِإن َأْز ُكن َو َتًة َي ْي ُهْم ّم ِه َف ٌع ِفي ْف ُء} َر َكآَ ِإْن ُشَر ُكن أي*ِ*ِ: و َها ِفي َت ِن ُطو َتٌة. ُب ِمي

ُكن} لن قلت اذا الرفع يجوز وقد َي ّنث { ِلَصٌة} انثت يذكر قد المؤ فعله. و{خأا
مجرى فجرى الكثرة اشبه الخلوص لهم حقق لما كأنه الخلوص لتحقيق

َنّسابة". ِوية" و" "َرا
) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
َو ُه َو ِذي {  ّل َأ ا ٍءْت َأنَش ّنا ٍءْت َج ْعُروَشا ْيَر ّم َغ ٍءْت َو ْعُروَشا ّنْخَل َم َع َوال ًا َوالّزْر ِلف َت ُمْخ

ُلُه ُك ُتوَن ُأ ْي ًا َوالّرّماَن َوالّز ِبه َتَشا ْيَر ُم َغ ٍءْه َو ِب َتَشا ْا ُم ُلو ِه ِمن ُك ِر َذآ َثَم ْثَمَر ِإ ْا َأ ُتو ّقُه َوآ َح
ْومَا ِه َي ِد َ َحَصا ْا َول ُفو ِر ّنُه ُتْس َ ِإ ِفيَن ُيِحّب ل ِر ْلُمْس } ا

ٍءْت} جْر ّنا  ب] مجرورة113[ النصب موضع في الجميع تاء لن [وقال] {َج
بالتنوين.

َوِمَن ِما {  َعا ْن َل َلًة ا ًا َحُمو َفْرش ْا َو ُلو ُكُم ِمّما ُك َق ّلُه َرَز َ ال ْا َول ُعو ِب ّت َواِت َت ُط خُأ
َطاِن ْي ّنُه الّش ُكْم ِإ ّو َل ُد ِبيٌن َع  } ّم
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َوِمَن قال ثم ِما { َعا ْن َل َلًة ا َأ َحُمو ْنَش َأ َأي: و ًا}  َفْرش ِما من َو َلنعا َلًة ا َفْرشا. َحُمو َو
َيَة ِن َثَما ٍءْج {  َوا ْأِن ّمَن َأْز ْيِن الّض َن ْث ِز َوِمَن ا ْع ْلَم ْيِن ا َن ْث ْيِن ُقْل ا َكَر ّذ ِما َحّرمَا َءآل ْيِن َأ َي َث ُلن ا

َلْت َأّما َتَم ِه اْش ْي َل ْيِن َأْرَحامُا َع َي َث ُلن ِني ا ُئو ّب ٍءْم َن ْل ِع ُتْم ِإن ِب ِقيَن ُكن ِد } َصا
َيَة قال ثم ِن َثَما َأ { ْنَش َأ ٍءْج} أي:  َوا َلًة َأْز ًا َحُمو َفَرْش َيَة َو ِن َأ َثما ّنَش َأ ٍءْج. أي:  َيَة َأْزوا ِن َثما

ٍءْج، الحال. على أو التبيان أو البدل على َأْزوا
َأ ثم ْنَش َأ ْأِن {ِمَن قال: " ْيِن الّض َن ْث ِز َوِمَن ا ْع ْلَم ْيِن} وانما ا َن ْث َيَة قال ا ِن َثَما ٍءْج} { َوا َأْز

ٍءْد ُكّل لّن ْوٌج". تقول واح ْوجاِن" وقال للثنين: "هذاِن "َز َوِمْن وجل عز الله َز }
ٍءْء ُكّل َنا َشْي ْق َل ْيِن} وتقول خَأ ْوَج ْوٌج" و"هي للمرأة: "هي َز ْوَجٌة" و: "هو َز َز

ْوُجها". وقال َعَل َز َوَج َها { ْن ْوَجها} يعني ِم َأْمِسْك وقال المرأة َز ْيَك { َل ْوَجَك} َع َز
ْوَجُة" وقال بعضهم وقال َطل: [من "الَز السابع الشاهد وهو البسيط الخْأ

المئة]: بعد والشعرون
ْوَجُة ُهوٌب َأْشَمَط َز ُه َمْر ِدُر ْد َبوا َق ِه في صار *ِ  ْأسِإ ِويَص َر َتْخ ُع ال َنَز وال

ًا: "هما للثنين يقال وقد َنَمط أيض ْوُج" ال ْوٌج" و["الَز ْطَرُح َز َدج] قال على ُي ْو َه ال
المئة]: بعد والعشرون السادس الشاهد وهو الكامل َلبيد: [من

ٍءْف ُكّل ِمْن ُفو ِظّل مْح ّيُه ُي ْوٌج ِعِص ِه *ِ َز ْي َل ّلٌة َع ِقراُمها ِك و
ِئين} مثل واحد. ويقال غير على جماع وهو {الَضأن} فمهموز وأّما {الَض

ِعير" وهو ْنثى جماعة "الَش ْأن" وال ِئِن". "الَض َوا َنة" والجماعة: "الَض ِئ  "ضا
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ْعُز} جمع ْعَزى"، وكذلك واحد غير على و{الَم "الَمواِعز" فواحدتها فاما "الِم
ُة" والذكر ِئْن" فيكون الواحد "الماِعْز" و"الماِعَز ْأن" جماعة "ضا "الَض
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ِئْن" [ َتْجر" وكذلك  ء] مثل104"الضا "ماِعْز" صاِحب" و"َصْحب" و"تاِجر" و"
ْعز". وقال َعز} جعله بعضهم و"َم َأْن} و{َم ِئن" و"الماِعز" جماعة {ض "الَضا

َدما"، مثل ِدما" و"خَأ ْة" مثله "خَأا َد َف ِفد" و"َح ّ و"حا ّنُه ِإل الهاء. فيه ُألحق َأ
ُله وأّما ْو ْيِنَ{ َق َكَر ّذ ِما َحّرمَا آل ْيِن} فانتصب َأ َي َث ُلن بـ"حّرما". ا

) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
ُقل  } ّ ُد ل ْوِحَي َمآَ ِفي َأِج َلّي ُأ ًا ِإ َلى ُمَحّرم ٍءْم َع َعُمُه َطاِع ْط ّ َي ُكوَن َأن ِإل َتًة َي ْي ْو َم َأ

ًا ًا َدم ُفوح ْو ّمْس ٍءْر َلْحَم َأ ِزي ّنُه خِأن ِإ ْو ِرْجٌس َف ًا َأ ِهّل ِفْسق ِر ُأ ْي َغ ِه ِل ّل ِه ال ُطّر َفَمِن ِب اْض
ْيَر ٍءْغ َغ َ َبا ٍءْد َول ِإّن َعا ّبَك َف ُفوٌر َر } ّرِحيٌم َغ

ّنُه وقال ِإ َف ْو ِرْجٌس { ّ َأ ِإل ًا} يقول: " َتًة يكوَن َأْن ِفْسق ْو ِمي ًا َأ ّنه ِفسق ِإ ِرْجٌس". ف
َلى َع َو ِذيَن {  ّل ْا ا ُدو َنا َها ٍءْر ِذي ُكّل َحّرْم ُف ِر َوِمَن ُظ َق َب ْل ِم ا َن َغ ْل َنا َوا ِهْم َحّرْم ْي َل َع

ُهَمآَ ّ ُشُحوَم َلْت َما ِإل ُهَما َحَم ُهوُر ِو ُظ َيآَ َأ َوا ْلَح ْو ا َلَط َما َأ َت ٍءْم اخْأ ْظ َع ُهم ذلك ِب َنا ْي َجَز
ِهْم ِي ْغ َب ّنا ِب ِإ ُقوَن ِو ِد  } َلَصا
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َوِمَن وقال ِر { َق َب ْل ِم ا َن َغ ْل َنا َوا ِهْم َحّرْم ْي َل ُهَمآَ َع ّ ُشُحوَم َلْت َما ِإل ُهَما َحَم ُهوُر ِو ُظ َأ

َيآَ} فواحد َوا ْلَح َيُة". ويريد ا ِو ُء" "والَحا ِويا - أعلم الله - و بقوله "الَحوايا": "الحا
َوِمَن ِر { َق َب ْل ِم} أي: والبقر ا َن َغ ْل "ِمْن" فيها أدخأل عليهم. ولكنه حرمنا والغنم َوا

ْد والعرب َق ْد ِمْن كاَن تقول: " َق ٍءْث" يريدون:  ِإن كاَن َحدي ِديٌث" و قلت: شئت َح
َوِمْن ِم " َن َغ ِر تقول: "ِمَن الّشُحومَا" كما َحّرْمنا ال ّدا َذ ال ّنصُف ُأخِأ ُلُث" ال ُث وال

ِر تقول: "ِمَن كما المعنى هذا على فأضفت ّدا َذ ال ُفها" و"ِمْن ُأخِأ ِد ِنْص ْب ِه َع الل
ِرَب ُهُه". ُض َوْج
ُقْل ُلّم {  ُكُم َه َء َدآ َه ِذيَن ُش ّل ُدوَن ا َه ّلَه َأّن َيْش ِإن َحّرمَا ال َف ْا هذا ُدو ِه َ َش ْد َفل َه َتْش
ُهْم َع َ َم ْع َول ِب ّت َء َت َوآ ْه ِذيَن َأ ّل ْا ا ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ِذيَن ِبآَ ّل َ َوا ُنوَن ل ْؤِم ِة ُي ُهم ِبالخِأَر ِهْم َو ّب ِبَر

ُلوَن ِد ْع } َي
ُلّم وقال َه ُكُم} لن { َء َدآ َه ُلّم" قد ُش َه والجماعة. والثنين للواحد تكون "

) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني
َأن ْا {  ُلو ُقو ّنَمآَ َت ِزَل ِإ َتاُب ُأن ِك ْل َلى ا ْيِن َع َت َف ِئ َنا ِمن َطآَ ِل ْب ِإن َق ّنا َو ِهْم َعن ُك ِت ِدَراسَإ

ِليَن ِف َغا } َل
َأن وقال ْا { ُلو ُقو ّنَمآَ َت ِزَل ِإ َتاُب ُأن ِك ْل َلى ا ْيِن َع َت َف ِئ َنا} على ِمن َطآَ ِل ْب ُثّم َق َنا { ْي َت آ

َتاَب} [ ُموسَإى ِك ْل َأن ] كراهيَة154ا ْا { ُلو ُقو ّنَمآَ َت ِزَل ِإ َتاُب ُأن ِك ْل َلى ا ْيِن َع َت َف ِئ ِمن َطآَ
َنا}. ِل ْب َق

ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا ُقو ُهْم َفّر َن ْا ِدي ُنو َكا ًا َو َيع ُهْم ّلْسَت ِش ْن ٍءْء ِفي ِم ّنَمآَ َشْي ُهْم ِإ َلى َأْمُر ِإ
ِه ّل ُهم ُثّم ال ُئ ّب َن ْا ِبَما ُي ُنو ُلوَن َكا َع ْف } َي

ِإّن وقال ِذيَن { ّل ْا ا ُقو ُهْم َفّر َن ْا ِدي ُنو َكا ًا} [ َو َيع ُهم  ب] وقال114ِش ْعُض ُقوا} َب {فاَر
ِة". من َق  "الُمفاَر
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َء { َمن ِة َجآَ َن ْلَحَس َلُه ِبا َها َعْشُر َف ِل َثا َء َوَمن َأْم ِة َجآَ َئ ّي َ ِبالّس ّ ُيْجَزى َفل َها ِإل َل ْث ُهْم ِم َو
َ َلُموَن ل ْظ } ُي

َلُه وقال َف َها} على َعْشُر { ِل َثا َعْشُر كما العدد َأْم ٍءْد" فان تقول: " كيف قلت سُإو
َثل" مذكر؟ قال َعْشر" و"الِم المعنى في وهو مؤنث ِإلى أضاف لنه أنث فانما "
ًا َنٌة" أو أيض ِإْن "َحَس َدَرجٌة". ف ّنَث " َعْشٌر بعُضهم وجه. وقال فهو ذلك على َأ }

ُلها} جعل ّنه ل انه ال الوجه "العشر". وهذا صفة "المثال" من أْمثا ما يقرأ. ل
ُهْم العدد. ولكن اليه تضف لم صفة من كان ٌة يقال: " ٌة َعْشَر قيامٌا" و"عشر

ٌد" ل ُعو ُة ُق ٍءْما". يقال: "عشر قيا
) ( النعاما سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقْل ِني {  ّن ِني ِإ َدا ّبي َه َلى َر ٍءْط ِإ ٍءْم ِصَرا َتِقي ًا ّمْس ًا ِدين َيم ّلَة ِق ِهيَم ّم ْبَرا ًا ِإ ِنيف َوَما َح
ِكيَن ِمَن َكاَن ِر ْلُمْش } ا

ًا وقال ِدين ْي: مستقيما { ًا} أ َيم ْهُل وقال العامة قراءة وهي ِق َيما} المدينة َأ ِق }
المفسر. معنى في وهي العرب من َأسإَمعها ولم حسنة وهي

O 
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) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

َتاٌب ِك ِزَل {  ْيَك ُأن َل َ ِإ ُكْن َفل ِركَّ ِفي َي ْد ْنُه َحَرٌج َص ِذَر ّم ُتن ِه ِل ْكَرى ِب ِذ ِنيَن َو ْؤِم ْلُم } ِل
َتاٌب ِك ِزَل [قال] { ْيَك} على ُأن َل البتداء. ِإ

َ وقال َفل ُكْن { ِركَّ ِفي َي ْد ْنُه} على َحَرٌج َص َ قال كما النهي ّم َول ُد { ْع َناكَّ َت ْي َع
ُهْم} أي: "الَحَرُج ْن ُكْن َفل َع ِركَّ"، في َي ْد َناكَّ َص َا َفل و"عي ُدو ْع ُهم". َت ْن َع

َلّن َأ َنْس َل َف ِذيَن {  ّل ِهْم ُأْرسِإَل ا ْي َل َلّن ِإ َأ َنْس َل ِليَن َو ْلُمْرسَإ } ا
َلّن َأ َنْس َل َف ِذيَن وقال{ ّل ِهْم} يقول ُأْرسِإَل ا ْي َل َلّن] القوما ِإ َأ َنْس َل ِعَث الذين [ ِهم ُب ْي َل ِإ

َلّن َأ َنْس َل َو ُأنذروا. { ِليَن}. و ْلُمْرسَإ ا

ُقّصّن َن َل َف ِهم {  ْي َل ٍءْم َع ْل ِع ّنا َوَما ِب ِبيَن ُك ِئ } َغآَ
ُقّصّن} أدخأل َن َل َف َلّن قوله لن واللما النون { َأ َنْس َل َو َلّن} { َأ َنْس َل َف ِليَن} { ْلُمْرسَإ ا

القسم. على
) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

ْد َق َل َو ُكْم {  ّنا ّك َلْرِض ِفي َم َنا ا ْل َع ُكْم َوَج َها َل ِيَش ِفي َعا ً َم ِليل ُكُروَن ّما َق  } َتْش
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َنا وقال ْل َع َوَج ُكْم { َها َل ِيَش} فالياء ِفي َعا وهو القراء بعض همز وقد مهموزة غير َم
ّنما115بزائدة. [ ليست لنها رديء ِإ ْهمز  ء] و "َمفاِعل" اذا علىمثال كان ما ُي
نحو مكانها الهمزة تكون التي والواو واللف الواحد في زائدة الياء جاءت
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ِئن" لنها ِيل". ومن "َمدا َفعا ِئن" من جعل " ِدين" لم "المدا َي لن يهمز "دان" "
ِز" و"كبائر" فان الصل. وأما من حينئذ الياء َعجائ ِئل" و" ِئع" و"رسإا َقطا هذا "
َعُجوز" زائدة، واو لن مهموز كله "رسإالة" تقول: "عجَز" والف انك ترى ال "

َأرسإلت" فتذهب [اذ] تقول زائدة "كبيرة" "كبرت" في منها. وتقول اللف "
ِيب" فكان منها. وأما الياء فتذهب كانت اذا الياء "مصاوب" لن أصلها "مصا

ذلك في الواو [فيه] قلبت تحركّ ان من بد ل موضع في فجاءت الواو اصلها
حتى أفسدت قد كأنها صارت قلبت فلما الواو من الصل كان اذا الموضع
من تهمز. وناس ان القياس يكن ولم همزت فلذلك الزائدة الياء كأنها صارت
قياس. "المصاوب" وهي يقولون العرب

ْد َق َل َو ُكْم {  َنا ْق َل ُكْم ُثّم خَأ َنا ّوْر َنا ُثّم َص ْل ِة ُق َك ِئ ْلَمل ْا ِل ُدو َدمَا اسْإُج ْا َل ُدو ّ َفَسَج ِليَس ِإل ْب ِإ
ُكْن َلْم ِديَن ّمَن َي } الّساِج

ُثّم وقال ُكْم { َنا ّوْر َنا ُثّم َص ْل ِة} لّن ُق َك ِئ ْلَمل ُثّم" في ِل يكون ان ويجوز الواو معنى "
َدما} كما معناه ْد تقول {ل َق ُكم" وانما للقوما: " ْبنا سإيدهم. ضربت َضَر

َقاَل َعَك َما {  َن ّ َم َد َأل ْذ َتْسُج ُتَك ِإ ْا َقاَل َأَمْر َن ْيٌر َأ ْنُه خَأ ِني ّم َت ْق َل ٍءْر ِمن خَأ َتُه ّنا ْق َل ِمن َوخَأ
ٍءْن } ِطي
َعَك {َما وقال َن ّ َم َد} ومعناه: ما َأل زائدة. هنا و{ل} ها تسجد، َأْن منعك َتْسُج
المئتين]: بعد الرابع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من وقال

ُه َأبى ُد ُبْخل ُجو ِه واسإتعجلْت "ل" ال َعْم" ِمْن ِب َن َنع ل َفتًى *ِ " َله الجوِع َيْم  قات
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ُده  ب] وفسرته115[ َأبى*ِ جو هنا ها حشوا {ل} زائدة "وجعلوا البخَل العرب: 
"ل" يجعل "البخل" ول يجّر كان عمرو َأبا ان يونس الكلما. وزعم بها وصلوا
للجود تكون {ل} قد لن للبخل هي {ل} التي جوده أراد: أبى اليه مضافة

ْع قال لو والبخل. لنه َن ِإْم ّق" او له: " ْعِط "ل الح هذا "ل" كان المساكيَن" فقال ُت
منه. جودا

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل ِبَمآَ {  ِني َف َت ْي َو ْغ َدّن َأ ُع ْق ُهْم َل َطَك َل َتِقيَم ِصَرا ْلُمْس } ا
َدّن وقال ُع ْق َل ُهْم { َطَك َل َتِقيَم} أي: على ِصَرا ْلُمْس تقول: صراطك. وكما ا

َوّجَه َت ِإلى " ّكَة" أي:  الخامس الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من مكة. وقال َم
المئتين]: بعد

ّنَي َأ ْذ َك َعى ِإ َفَر َأسْإ ْظ ًا َل َع طائر ّنْجم *ِ م ّو في ال ِء َج َيُصوُب الّسما
َفَر ْظ َل ٍءْر. فالقى يريد:  ُتْم ومثله الباء بطائ ْل َعِج َأ ُكْم} يريد: عن َأْمَر { ّب امر َر

ربكم.

َقاَل َها اخْأُرْج {  ْن ًا ِم ُءوم ْذ ًا َم ْدُحور َعَك ّلَمن ّم ِب ُهْم َت ْن َلّن ِم ّنَم َلْم َه ُكْم َج ِعيَن ِمن َأْجَم

{
َها {اخْأُرْج وقال ْن ًا ِم ُءوم ْذ ًا َم ْدُحور َو من } لنه ّم ُه ُته" فـ" َأْم َذ ِما" تقول: " َذأ "ال

ُؤومٌا" والوجه ْذ ُته" فـ"هو من الخَأر َم َذَمْم َذمّا": " ُتُه" "ال َأْم َذ ْذُمومٌا" تقول: " َم
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ُته" كله ِذْم ُته" و" َذَمْم ْيم". واحد معنى في و" ّذ ُتُه" "ال ِذْم ومصدر: "
ّلَمن وقال َو َعَك { ِب ُهْم َت ْن َلّن ِم ّنَم} فاللما َلْم َه للقسم. والثانية للبتداء الولى َج

َوَس َوسْإ َف ُهَما {  َطاُن َل ْي َي الّش ِد ْب ُي ُهَما ِل َي َما َل ِر ُهَما ُوو ْن ِهَما ِمن َع ِت َءا ْو َقاَل سَإ َما َو
ُكَما َها ُكَما َن ّب ِه َعْن َر ِذ ِة َها ّ الّشَجَر َنا َأن ِإل ُكو ْيِن َت َك َل ْو َم َنا َأ ُكو ِديَن ِمَن َت ِل ْلَخا  } ا
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َوَس وقال َوسْإ َف ُهَما { َطاُن} والمعنى: فوسإوس َل ْي الشيطان. ولكن اليهما الّش
ِرْضُت" في من ومنهم الفعل، كلها الحروف بهذه توصل العرب َغ تقول: "

ِرْضُت116[ اليه. وتفسيرها معنى: اشتقت َغ ِء ِمْن  ء]:  ِه. هؤل ْي َل ِإ
ّ وقال ِإل َنا َأْن { ُكو ْيِن} يقول: {ما َت َك َل ُكما َم َهة َنها َكرا َأن إلّ}  َنا} كما { ُكو َت

َياكَّ ِإ َهة َأْن تقول: " َكرا َعَل" أي:  ْف َعَل. َأْن َت ْف َت
) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

ُهَما ّ َدل َف ٍءْر {  ُغُرو َلّما ِب َقا َف َة َذا َدْت الّشَجَر ُهَما َب ُهَما َل ُت َءا ْو َقا سَإ َطِف َفاِن َو َيْخِص
ِهَما ْي َل ِة َوَرِق ِمن َع ّن ْلَج ُهَما ا َدا َنا ُهَمآَ َو ّب َلْم َر ُكَما َأ َه ْن ُكَما َعن َأ ْل ِة ِت ُقل الّشَجَر َأ ُكَمآَ َو ّل

َطآََن ِإّن ْي ُكَما الّش ٌو َل ُد ِبيٌن َع } ّم
َقا} وقال وقال َطِف َو َقا} فمن بعُضهم { َطف َو ُق" { ِف ْط َي َق" قال: " َف َط قال: "
َق" قال قال ومن ِف َط ُق". " َف ْط َي "
َفاِن} جعلها وقال َيْخِص َتِصفاِن" فادغم من { َيْخ وبقيت فسكنت الصاد في التاء "
الخاء يفتح من السكانين. ومنهم لجتماع بالكسر الخاء فحركت سإاكنة الخاء

َأّمن كقوله وهو التاء حركة عليها ويحول } ّ ّدي} وقال ل ِه ّدي بعضهم َي ِه َي ان ال {
َدى}. ْه ُي

َ َقال َنا {  ّب َنآَ َر َلْم َنا َظ ُفَس ِإن َأن ِفْر ّلْم َو ْغ َنا َت َنا َل َتْرَحْم َنّن َو ُكو َن ِريَن ِمَن َل ْلَخاسِإ } ا
ِإن وقال َو ِفْر ّلْم { ْغ َنا َت َنا َل َتْرَحْم َنّن َو ُكو َن ِريَن} فكأنه ِمَن َل ْلَخاسِإ و القسم على ا
َو كأنه أعلم الله ِه قال: " َنّن الل ُكو َن ِريَن ِمَن َل ِفْر َلْم ِإْن الخاسِإ ْغ َتْرَحْمنا". َلنا َت َو

ِني َب َيا َدمَا {  ْد َءا َنا َق ْل ُكْم َأنَز ْي َل ًا َع َباسإ ِري ِل َوا ُكْم ُي ِت َءا ْو ًا سَإ ِريش َباُس َو ِل َوى َو ْق ّت ذلك ال
ْيٌر َياِت ِمْن ذلك خَأ ِه آ ّل ُهْم ال ّل َع ّكُروَن َل ّذ  } َي
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ْد وقال َق َنا { ْل ُكْم َأنَز ْي َل ًا َع َباسإ ِري ِل َوا ُكْم ُي ِت َءا ْو ًا سَإ ِريش َباُس َو ِل َوى َو ْق ّت ْيٌر} ذلك ال خَأ
َباُس قوله فرفع ِل َو ْقوى} على { ّت ْيٌر} {ذلك قوله في خأبره وجعل البتداء ال خَأ
ِلباَس بعضهم نصب وقد َو ْقوى} وقرأ { ّت ًا} وبها بعضهم ال ِريش َو وكّل نقرأ {

واحد. ومعناه َحَسٌن

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني
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ًا ِريق َف َدى {  ًا َه ِريق َف ّق َو ِهُم َح ْي َل َلُة َع َ ُهُم الّضل ّن ُذوا ِإ ّتَخ ِطيَن ا َيا َء الّش َيآَ ِل ْو ُدوِن ِمن َأ
ِه ّل ُبوَن ال َيْحَس ُهم َو ّن ُدوَن َأ َت ْه } ّم

ًا وقال ِريق َف َو ّق { ِهُم َح ْي َل ّكر َع َلُة} فذ َ َ قال كما فصل لما الفعل الّضل ُذ {ل ْؤخَأ ُي
ُكْم َيٌة}. ِمن ْد ِف

ِني َب َيا َدمَا {  ُكْم ِإّما َءا ّن َي ِت أ
ْ ُكْم ُرسُإٌل َي ُقّصوَن ّمن ُكْم َي ْي َل ِتي َع َيا َقى َفَمِن آ ّت َلَح ا َأْص َ َو َفل

ْوٌف ِهْم خَأ ْي َل َ َع ُنوَن ُهْم َول } َيْحَز
ِني وقال َب َيا َدمَا { ُكْم ِإّما آ ّن َي ِت أ

ْ ُكْم ُرسُإٌل َي ُقّصوَن ّمن ُكْم َي ْي َل ِتي َع َيا َقى َفَمِن آ ّت 116[ ا
َلَح َأْص َو َ ب]  ْوٌف َفل ِهْم} كان خَأ ْي َل ّنُه َع َأ ُهم. قاَل ك ُعو ِطي َأ َف

ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ْا ِبآَ َبُرو ْك َت َها َواسْإ ْن َ َع ّتُح ل َف ُهْم ُت َواُب َل ْب ِء َأ َ الّسَمآَ ُلوَن َول ْدخُأ َي
ّنَة ْلَج ّتى ا ِلَج َح ْلَجَمُل َي َياِط سَإّم ِفي ا ْلِخ َكذلك ا ِزي َو ِرِميَن َنْج ْلُمْج } ا
ّتى وقال ِلَج {َح ْلَجَمُل َي ًا". سَإّم ِفي ا ُلوج ُو ِلُج" " َي َلَج" " َو َياِط} من" ْلِخ ا

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

ُهْم َل ّنَم ّمن {  َه ٌد َج َها ِهْم َوِمن ِم ِق ْو ٍءْش َف َوا َكذلك َغ ِزي َو ِلِميَن َنْج ّظا  } ال
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ُهْم وقال َل ّنَم ّمن { َه ٌد َج َها ِهْم َوِمن ِم ِق ْو ٍءْش} فانما َف َوا ٍءْش) قوله انكسر َغ َغوا )
منه اللما موضع مكسورة. وأما "فواِعل" فهي عين موضع في الشين هذه لن

جّر أو برفع تحركّ موضع في وهما كسرة بعد كانت اذا والواو والياء فالياء،
سإاكنة ياء صارتا النصب. فلما في ونصبا وانجّر الرفع في سإاكنة ياء صارتا

الساكنين. لجتماع الياء ذهبت وهوسإاكن التنوين عليها وأدخألت

َنا ْع َنَز َو ِهم ِفي َما {  ِر ُدو ِري ِغّل ّمْن ُص ِهُم ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن َل ْا ا ُلو َقا ُد َو ْلَحْم ِه ا ّل ل
ِذي ّل َنا ا َدا َوَما َه ّنا ِلهذا َي ُك ِد َت ْه َن ْول ِل َنا َأْن َل َدا ّلُه َه ْد ال َق َءْت َل َنا ُرسُإُل َجآَ ّب ّق َر ْلَح ِبا

ْا ُدو ُنو ُكُم َأن َو ْل ّنُة ِت ْلَج َها ا ُتُمو ْث ِر ُتْم ِبَما ُأو ُلوَن ُكن ْعَم َدى َت َنا َو ِة َأْصَحاُب *ِ  ّن ْلَج ا
ِر َأْصَحاَب ّنا ْد َأن ال َنا َق ْد َنا َما َوَج َد َع َنا َو ّب ًا َر ّق َهْل َح ّتم َف َد ّما َوَجد َع ُكْم َو ّب ًا َر َحّق

ْا ُلو َعْم َقا ّذَن َن َأ ّذٌن َف َؤ ُهْم ُم َن ْي َنُة َأن َب ْع ِه ّل ّل َلى ال ِلِميَن َع ّظا } ال
َنا وقال ْع َنَز َو ِهم ِفي َما { ِر ُدو الذي وأما الصدور، في يكون ما ِغّل} وهو ّمْن ُص
َغّل ُغّل". فهو الموثق به ُي "ال

ُد وقال ْلَحْم ِه {ا ّل ِذي ل ّل َنا ا َدا َذا} كما َه َها ّلُه قال ِل ِدي {ال ْه ّق} وتقول َي ْلَح العرب: ِل
َو ِدي ل "ه َت ْيُت لهذا" أي: ل َيه َد َه ِلها". وتقول ِإلى العروَس يعرفه. وتقول: " ْع َب

ُتها ْي َد ْه َأ ًا:  َيْت أيض ِد ُه ْيه" و" َل ْيُت إ َد ْه َأ ّيًة". وبنو َلُه َلُه" وتقول: " ِد يقولون تميم َه
ْيت َد َه ْوِجها" جعلوه ِإلى العروَس " ُتها" وقيس معنى في َز ْل َل َد ُتها" " ْي َد ْه َأ تقول: "
 الهدية. بمنزلة جعلوها
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ْا وقال ُدو ُنو َو ُكُم َأن { ْل َأن ِت ّنُة} و{ ْلَج َنُة ا ْع ِه ّل ّل َلى ال ِلِميَن} وقال َع ّظا في ال
َأِن آخأر موضع ُد { ْلَحْم َأن ا ِه} و{ ّل ْد ل َنا َق ْد َنا َما َوَج َد َع َنا َو ّب ًا} فهذه َر ّق َأّن" َح "
َفْت الثقيلة ّف ُأْضِمَر خُأ  ء] لن117[ الخفيفة تجعلها أن يستقيم [و] ول فيها و
وهو البسيط الشاعر: [من السإماء. وقال يليها ل اسإما. والخفيفة بعدها

المئتين]: بعد السادس الشاهد
ٍءْة ِفَي َي ْت ِد َكُسيوِف ِف ْن ِه ْد ال ِلُموا َق ِلٌك *ِ أْن َع ِعل َيْخفى َمْن ُكّل ها َت ْن َوي

المئتين]: بعد السابع الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من وقال
ُه َلُم ُأكاِشُر ْع َا َلى ِكلنا َأْن َو َع َء ما *ِ  َبُه سَإا َحريُص صاِح

ْنُه َأ َأن ِكلنا. وتكون فمعناه:  ْد { َنا} في َق ْد معنى: "أي". َوَج

َدى َنا َو ِر َأْصَحاُب {  ّنا ِة َأْصَحاَب ال ّن ْلَج ْا َأْن ا ِفيُضو َنا َأ ْي َل ِء ِمَن َع ْلَمآَ ْو ا ُكُم ِمّما َأ َق َرَز
ّلُه ْا ال ُلو ّلَه ِإّن َقا ُهَما ال َلى َحّرَم ِريَن َع ِف َكا ْل } ا

َأْن وقوله ْا { ِفيُضو َنا َأ ْي َل ِء} تكون ِمَن َع ْلَمآَ ْي ا ِفيضوا" وتكون "أ "أْن" التي على َأ
َظني لنك الفعال في تعمل َغا ِني َأْن تقول: " َظ َغا َهب" فتقع َأْن قامَا" و" على َذ

َق الله كتاب وفي فيها تعمل ل كانت وان الفعال َل َط َوان ُل { ْلَم ُهْم ا ْن َأِن ِم

ْا} معناها: أي اْمُشوا. اْمُشو

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

َهْل ُظُروَن {  ّ َين َلُه ِإل ِوي ْأ ْومَا َت ِتي َي ْأ ُلُه َي ِوي ْأ ُقوُل َت ِذيَن َي ّل ُه ا ْبُل ِمن َنُسو ْد َق َءْت َق َجآَ
َنا ُرسُإُل ّب ّق َر ْلَح َهل ِبا َنا َف َء ِمن ّل َعآَ َف ْا ُش ُعو َف َيْش َنآَ َف ْو َل ّد َأ ْعَمَل ُنَر َن ْيَر َف ِذي َغ ّل ّنا ا ُك
ْعَمُل ْد َن ْا َق ُهْم خَأِسُرو ُفَس ْن ُهْم َوَضّل َأ ْن ْا ّما َع ُنو َتُروَن َكا ْف  } َي
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َهل وقال َف َنا { َء ِمن ّل َعآَ َف ْا ُش ُعو َف َيْش َنآَ َف ْو َل ّد َأ ْعَمَل ُنَر َن ْيَر َف ِذي َغ ّل ّنا ا ْعَمُل} ُك َن
اسإتفهاما. جواب لنه الفاء بعد ما فنصب

ِإّن ُكُم {  ّب ّلُه َر ِذي ال ّل َق ا َل َواِت خَأ َلْرَض الَسَما ِة ِفي َوا ّت ٍءْما سِإ ّيا َوى ُثّم َأ َت َلى اسْإ َع
َعْرِش ْل ْغِشي ا ْيَل ُي ّل ْل َهاَر ا ّن ُبُه ال ُل ْط ًا َي ِثيث َقَمَر َوالّشْمَس َح ْل ّنُجومَا َوا ٍءْت َوال ُمَسّخَرا

ِه ِر َأْم َ ِب ُق َلُه َأل ْل ْلَخ َلْمُر ا َباَركَّ َوا ّلُه َت َلِميَن َرّب ال َعا ْل } ا
َوالّشْمَس وقال َقَمَر { ْل ّنُجومَا َوا ٍءْت َوال ِه} عطف ُمَسّخَرا ِر َأْم َق قوله على ِب َل {خَأ

َواِت َلْرَض} وخألق الَسَما َقَمَر}. {الَشْمَس َوا وال

َ َول ْا {  ُدو ْفِس َلْرِض ِفي ُت َد ا ْع َها َب ُه ِإْصلَِح ُعو ْد ًا َوا ْوف ًا خَأ َطَمع ِه َرْحَمَت ِإّن َو ّل ال
ِريٌب ِنيَن ّمَن َق ْلُمْحِس } ا
ِإّن وقال ِه َرْحَمَت { ّل ِريٌب ال ّكر ّمَن َق ِنيَن} فذ ْلُمْحِس ِريب} وهي ا َق صفة {

ِريٌح العرب كقول "الرحمة" وذلك َفٌة " ْلَح ٌق" و"ِم ٌة خَأري ٌد" و"شا ِديٌس". َجدي سَإ
قال ذكر. كما ونحوه. فلذلك هنا: المطر، "الرحمة" ها قلت: تفسير شئت وان

ِإن َو َفٌة117[ َكاَن { ِئ َطآَ ُكْم  ب]  ْا} فذكر ّمن ُنو شئت "الناس". وان أراد لنه آَم



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

وهو المتقارب الشاعر: [من كقول المؤنث من يذكرون ما كبعض جعلته
والثلثون]: الحادي الشاهد

َفل َنٌة [ َقْت ِمْز َد َول َو َقها] *ِ  ْد َقَل َو ْب َأ َقالها َأْرُض*ِ  ْب ِإ

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

َو ُه َو ِذي {  ّل َياَح ُيْرسِإُل ا ًا الّر ْيَن ُبْشر ْي َب َد ِه َي ِت ّتى َرْحَم َذآ َح ّلْت ِإ َق ًا َأ ً سَإَحاب َقال ِث
ُه َنا ْق ٍءْد سُإ َل َب ٍءْت ِل ّي َنا ّم ْل ْنَز َأ ِه َف َء ِب ْلَمآَ َنا ا َأخْأَرْج ِه َف ّثَمَراِت ُكّل ِمن ِب ِرُج َكذلك ال ُنْخ

َتى ْو ْلم ُكْم ا ّل َع ّكُروَن َل َذ  } َت
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َو وقال ُه َو ِذي { ّل َياَح ُيْرسِإُل ا ًا الّر ْيَن ُبْشر ْي َب َد ّنها َي ِه} ل ِت َنُشور" جماعة َرْحَم "ال
ِريٌح َنْشرا" من بعضهم ُنُشر". وقال َنُشور" و"رياٌح وتقول: " َنَشرها" " "

ًا". َنْشر "
َتاٌب السورة هذه أول في وقال ِك ِزَل { ْيَك} [ ُأن َل ِذَر2ِإ ُتن ِل ِه} [ ] { 2َِب َفل ُكْن ] { َي

ِركَّ ِفي ْد ْنُه} [ َحَرٌج َص الله كتاب والتأخأير. وفي التقديم على تأويلها ] هكذا2ّم
َهب قال كثير ذلك مثل ْذ ِبي {ا َتا ِك ِقْه ّب ْل َأ َف ِهْم هذا ْي َل َوّل ُثّم ِإ ُهْم َت ْن ُظْر َع ْن َذا َفا َما

ُعوَن} والمعنى ُظْر أعلم الله - و َيْرِج ْن َفا َذا - { ُثّم َما ُعوَن} { َوّل َيْرِج ُهْم} َت ْن َع
َوَمآَ الله كتاب وفي َنا { ْل ِلَك ِمن َأْرسَإ ْب ّ َق ً ِإل ِهْم ّنوِحي ِرَجال ْي َل ْا ِإ ُلو َأ ْهَل َفاسْإ ِر َأ ْك ّذ ال

ُتم ِإن ْن َ ُك َلُموَن ل ْع َناِت43[ َت ّي َب ْل ِبا ِر} والمعنى ]  ُب َوَمآَ أعلم الله - و َوالّز َنا - { ْل َأْرسَإ

ِلَك ِمن ْب ّ َق ً ِإل َناِت ّنوِحي ِرَجال ّي َب ْل ِبا ِهْم} { ْي َل ْا ِإ ُلو َأ َفاسْإ ِر} { ُب ْهَل َوالّز ِر} َأ ْك ّذ ال
ِإن ُتم { ْن َ ُك َلُموَن} وفي ل ْع َلّما "حم َت َف ُهْم المؤمن" { ْت َء ُهم َجآَ ُل َناِت ُرسُإ ّي َب ْل ِبا

ْا ِرُحو ُهْم ِبَما َف َد ِم} والمعنى ّمَن ِعن ْل ِع ْل َلّما أعلم الله - و ا َف ُهْم - { ْت َء ُهم َجآَ ُل ُرسُإ
َناِت} {ّمَن ّي َب ْل ْا ِبا ِرُحو َف ِم} { ْل ِع ْل ُهْم}. وقال ِبَما ا َد ِرُحوا بعضهم ِعن َف ِبما} هو {

ُهم َد ْن ْلم} أي: كان ِمَن {ِع ِلع  ء] في118[ هذا ومثل جهل وهو العلم عندهم ا
َأّما والتأخأير. يكتب التقديم في كثير الشعر وفي العرب كلما ُد الرجل: " ْع َب

َظَك ِف ّني َوعافاكَّ اللُه َح ِإ ْبُت ف َت ْيَك" فقوله َك َل ّني" محمول ِإ ِإ َف َأّما على " ُد" " ْع َب
َأّما هو [و] انما ُد " ْع ّني" وبينهما َب ِإ الكامل الشاعر: [من كلما. قال ترى كما ف

المئتين]: بعد الثامن الشاهد وهو
ْيٌر ِما ِمَن خَأ ْو َق ِة ال ُعصا ُهم ال ُيوا قومُا *ِ يا َأِميَر َتْح ُء فاسإ ِنَسا ّلُس ال  الُج
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ِما ِمَن والمعنى: خأيٌر ْو َق ِة ال ُهم العصا ُء أميَر ّنسا ّلُس ال ُيوا. قال قومُا يا الُج َتْح فاسْإ
المئتين]: بعد التاسإع الشاهد وهو البسيط الخأر: [من

َعٌة الّشْمُش ِل ْيَسْت طا ٍءْة َل َف ِكي ِبكاسِإ ْب َت ْيِل ُنُجومَا عليَك *ِ  ّل َقَمرا ال وال
ِنها والقمَرا الليِل ُنُجومَا تكِسْف َلْم طالعٌة ومعناه: الشمُس ُعَمر". على ِلُحْز "

ضوءا. تتركّ*ِ لها فلم والنجوما القمر كسفت طلعت كلما الشمس أن وذلك
َ وجل عّز الله قول القرآن معاني ومن َول ْا { ِكُحو َكَح َما َتن ُكْم َن ُؤ َبا ِء ّمَن آ ّنَسآَ ال
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ّ ْد َما ِإل َلَف} فليس َق ِكحوا سَإ ْن ِإ ْد ما المعنى:  َلف. وهذا َق الكلما في يجوز ل سَإ

ِكُحوا - "ل أعلم الله - و والمعنى ْن ُكم نكَح ما َت ُؤ ُكْم النساء من آبا ّن ِإ ُبون ف ّذ َع ِه ُت ِب
ّ ُكْم {ُحّرَمْت قوله عنكم" وكذلك الله وضعه فقد سإلف قد ما ِإل ْي َل ُكْم َع ُت َها ُأّم

ُكْم} ثم ُت َنا َب َأن قال َو َو ْا { ُعو ْيَن َتْجَم ْيِن َب َت ّ الخْأ ْد َما َإل َلَف} والمعنى َق الله - و سَإ
ُكْم أعلم ّن َأ ّ بذلك تؤخأذون -  عنكم. الله وضعه فقد سإلف قد ما ِإل

َلْم  ب] وقوله118[ َأ َلى َتَر { ِذي ِإ ّل ِهيَم َحآَّج ا ْبَرا ِه} ثم ِفي ِإ ّب ْو قال ِر َأ ِذي { ّل َكا
َلى َمّر ٍءْة} فـ"الكاف" تزاد َع َي َلم في َقْر َأ َلى َتَر الكلما. والمعنى:  حاّج الذي ِإ

ِه في ابراهيَم ّب ْو َر ٍءْة. ومثلها على َمّر الذي َأ َي ْيَس القرآن في َقْر َل ِه { ِل ْث ٌء} َكِم َشْي
َلنه مثله والمعنى: ليس وهو الرجز الشاعر: [من مثل. وقال لله ليس شيء. 

المئتين]: بعد العاشر الشاهد
ّيُروا َفُص ٍءْف مثَل *ِ  َعْص ُكول َك ْأ *ِ َم

ّيُروا ٍءْف، مثَل والمعنى: ُص الشاهد وهو الخأر: [الرجز زائدة. وقال والكاف َعْص
المئتين]: بعد عشر الحادي

ٍءْت ِلبا َوَصا َكما *ِ  ْثِفين َك َؤ *ِ ُي
 زائدة. الكافين احدى
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ُهْم َنا ْل ّد َب ًا وقوله: { ُلود َها} يعني ُج ْيَر وجل عز الله َلّن النضج، في غيرها َغ
الله عصت التي بعينها الجلود تلك عليهم. وهي للعذاب أشد فيكون يجددها
غيُركّ اليومَا للرجل: "أنَت الرجل يقول كما النضج، عنها أذهب ولكن تعالى

عز الله كتاب فيه. وفي زاد أو شيء منه نقص انه ال بعينه ذلك أْمِس" وهو
ْو وجل َل َو ْا { ّدو ْا ُر ُدو َعا ْا ِلَما َل ُهو ْنُه ُن ُهْم َع ّن ِإ ُبوَن} فيسأل َو ِذ َكا فيقول السائل َل
قلتم عادوا. وقد ِإذا كاذبين يكونون بعد. [و] انما يعودوا ولم كاذبين كانوا كيف

119[ يكون أن يجوز كافر. وهذا أنه علم اذا يكفر ان قبل كافر له يقال ل إنه
ُهم ّن َأ َنا يقول كما اليوما بعد الكاذبون ء]  َأ ِئٌم" وهو الرجل: " ِإني يريد قاعد قا "

َأقوما" أو ّنهم يقول سإ ِإ ُبوَن} يعني { ِذ َكا وكفرهم كذبهم من القيامة به وافوا ما َل
كافرين. كاذبين كانوا النار دخألوا الذين لن

ٌه وقوله ُوُجو ٍءْذ { ِئ ْوَم ٌة َي ِإلى22[ ّناِضَر َها ]  ّب ٌة} يقول َر ِظَر وما رزقها في "تنظر َنا
ُظُر الرجل: "ما يقول الله" كما من يأتيها ْن ّ َأ َليك" ولو ِإل كما البصر نظر كان ِإ
ٌه قال انه ترى . ال ذلك بيان بعدها التي الية في كان الناس بعض يقول ُوُجو َو }
ٍءْذ ِئ ْوَم ٌة َي ُظّن24[ باسِإر َت َعَل َأن ]  ْف ٌة} ولم ِبها ُي ِقَر ٌه َفا ُوُجو ُو ُظر ل يقل: " ْن ول َت

ُظّن َترى" وقوله َت َعَل َأن { ْف َها ُي ٌة} يدّل ِب ِقَر ثم النظر ان على هنا "الظن" ها َفا
يقول الله و ذلك يكون ماقالوا. وكيف على يدل ول اليقين وحسن بالله الثقة
ّ ُكُه {ل ِر ْد ْبَصاُر ُت َل َو ا ُه ِركُّ َو ْد ْبَصاَر} وقوله ُي َل َوَما ا ُءوَن { ّ َتَشآَ َء َأن ِإل ّلُه} َيَشآَ ال

ًا الخير من تشاؤون ما يعني ّ شيئ َء َأْن ِإل  َتشاؤوه. َأْن اللُه يشا
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َذآ وقوله ِإ ُه َأخْأَرَج { َد ْد َلْم َي َك َها} حمل َي وذلك يراها ل انه وذلك المعنى على َيَرا
َد اذا انك يكد "لم قلت فإذا يفعل ولم الفعل قارب إنما. تعني يفعل قلت: "كا

 ب]119[ الكلما صحة على يفعل ولم الفعل يقارب لم أنه المعنى يفعل" كان
ّ هذه معنى وهكذا ِإل َغَة َأّن الية.  ّل َلْم قد ال ْد َأجاَزْت: " َك َعُل" في َي ْف معنى: فعل َي

يعني: يفعل" فانما قال: "كاد اذا [لـ] انه الكلما صحة هذا وليس شدة، بعد
ِإل يقارب يفعل" يقول: "لم يكد قال: "لم الفعل. واذا قارب اللغة َأّن الفعل" 
الكلمة. صحة على هو وليس لك فسرت ما على جاءت

َو َأ ُتْم {  ْب ُكْم َأن َعِج َء ْكٌر َجآَ ُكْم ّمن ِذ ّب َلى ّر ٍءْل َع ُكْم َرُج ْن ُكْم ّم ِذَر ُين ْا ِل ُقو ّت َت ِل ُكْم َو ّل َع َل َو
} ُتْرَحُموَن

َو وقال َأ ُتْم { ْب ُكْم َأن َعِج َء ْكٌر َجآَ ُكْم} كأنه ّمن ِذ ّب وكذا كذا قال: "صنعوا ّر
ُتْم" فهذه وكذا كذا "صنعتم وعجبوا" فقال ْب َعِج َو ألف عليها دخألت العطف واو َأ

السإتفهاما.

َلى ِإ َو ٍءْد {  ُهْم َعا ًا َأخَأا ِما َقاَل ُهود ْو َق ْا َيا ُدو ُب ْع ّلَه ا ُكْم َما ال ُه اله ّمْن َل ْيُر َ َغ َفل ُقوَن َأ ّت َت
{

َلى وقال ِإ َو ٍءْد { ُهْم َعا َلى َأخَأا ِإ َو ًا} { َد ُهود ُهْم َثُمو ًا} [ َأخَأا ِلح - و هذا ] فكل73َصا
ْد قوله على الول الكلما على - نصبه أعلم الله َق َل َنا { ْل ًا َأْرسَإ َلى ُنوح ِه} [ ِإ ْوِم َق
ًا} [ ] وكذلك59 ُلوط ُكْر وقال ]،80{ ْذ ًا". وانما بعضهم: "وا هذا يجيء ُلوط

قبله فيما عمل قد الفعل يكون ان على يجيء او الوجهين، هذين على النصب
على يكون فعل. فانما له فيضمر سإببه من شيء على فعل بعده سإقط وقد
كثير. القرآن في وهو الثلثة هذه احد

ِئَف وقال َ َلْرِض} وقال {خَأل َء} [ ا َفآَ َل "الخليفة". جماعة وهو جائز ] وكل69{خُأ
 ) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني
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َو َأ ُتْم {  ْب ُكْم َأن َعِج َء ْكٌر َجآَ ُكْم ّمن ِذ ّب َلى ّر ٍءْل َع ُكْم َرُج ُكْم ّمن ِذَر ُين ْا ِل ُكُرو ْذ َواذ ِإ
ُكْم َل َع َء َج َفآَ َل ِد ِمن خُأ ْع ِما َب ْو ٍءْح َق ُكْم ُنو َد ْلِق ِفي َوَزا ْلَخ َطًة ا ْا َبْص ُكُرو ْذ َء َفا ِه آل ّل ال
ُكْم ّل َع ِلُحوَن َل ْف } ُت
ُكْم وقال َد َوَزا ْلِق ِفي { ْلَخ ًا. وهو ا ِبساط ْن َطًة} أي: ا َطًة آخأر موضع في َبْس َبْس }

ِم ِفي ْل ِع ْل ِم} وهو ا ْلِجْس الول.  ء] مثل120[ َوا

َلى ِإ َو َد {  ُهْم َثُمو ًا َأخَأا ِلح ِما َقاَل َصا ْو َق ْا َيا ُدو ُب ْع ّلَه ا ُكْم َما ال ُه اله ّمْن َل ْيُر ْد َغ َق
ُكْم ْت َء َنٌة َجآَ ّي ُكْم ّمن َب ّب ِه ّر ِذ َقُة َها ِه َنا ّل ُكْم ال َيًة َل َها آ َذُرو ُكْل َف ْأ ِه َأْرِض ِفي َت ّل َ ال َول
َها ٍءْء َتَمّسو ُكْم ِبُسو َذ ْأخُأ َي َذاٌب َف ِليٌم َع } َأ

َها وقال َذُرو َف ُكْل { ْأ ِه} جزما َأْرِض ِفي َت ّل َتُه اذا ال أردت اذا ورفع جوابا جعل
َذُروها َف َلًة" وقال " ِك ْأُمْر آ َو ْوَمَك { ْا َق ُذو ْأخُأ َها} وقال َي ِن َأْحَس ُقل ِب ِذيَن { ّل ْا ّل ُنو آَم

ْا ِفُرو ْغ ُهْم َي َذْر َف ِذيَن} و{ ّل ْا ِل ْا} فصار َيُخوُضو ُبو َع ْل َي ًا َو وليس اللفظ في جواب
المعنى. في كذلك

َلى ِإ َو َيَن {  ْد ُهْم َم ًا َأخَأا ْيب َع ِما َقاَل ُش ْو َق ْا َيا ُدو ُب ْع ّلَه ا ُكْم َما ال ُه اله ّمْن َل ْيُر ْد َغ َق
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ُكْم ْت َء َنٌة َجآَ ّي ُكْم ّمن َب ّب ْا ّر ُفو ْو َأ ْيَل َف َك ْل ْلِميَزاَن ا َ َوا ْا َول ْبَخُسو ّناَس َت ُهْم ال َء َيا َ َأْش َول
ْا ُدو ْفِس َلْرِض ِفي ُت َد ا ْع َها َب ُكْم ِإْصلَِح ِل ْيٌر ذا ُكْم خَأ ُتْم ِإن ّل ِنيَن ُكن ْؤِم } ّم

ْا وقال ُفو ْو َأ َف ْيَل { َك ْل ْلِميَزاَن}. ا َوا
) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

َ َول ْا {  ُدو ُع ْق ُكّل َت ٍءْط ِب ُدوَن ِصَرا ّدوَن ُتوِع َتُص ِبيِل َعن َو ِه سَإ ّل ِه آَمَن َمْن ال َها ِب َن ُغو ْب َت َو
ًا َوج ْا ِع ُكُرو ْذ ْذ َوا ُتْم ِإ ْن ً ُك ِليل ُكْم َق ّثَر َك ْا َف ُظُرو ْن ْيَف َوا َبُة َكاَن َك ِق ِديَن َعا ْفِس ْلُم  } ا
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َ قال ثم َول ْا { ُدو ُع ْق ُكّل َت ٍءْط ِب ُهْم ِصَرا ُدوَن} تقول: " ِة" ِفي ُتوِع َبْصَر ال
ْدُت َع َق ِة" و" َبْصَر ِبال ّطريق". في َلُه و" ِبال ّطريق" و" ال

ِذيَن ّل ْا { ا ُبو ّذ ًا َك ْيب َع َأن ُش ْا ّلْم َك ْو َن ْغ َها َي ِذيَن ِفي ّل ْا ا ُبو ّذ ًا َك ْيب َع ْا ُش ُنو ِريَن ُهُم َكا ْلَخاسِإ ا
{

َأن وقال َك ْا ّلْم { ْو َن ْغ َها} وهي َي َنى". من ِفي َنى" "ِغ ْغ َت ِنيَت" " َغ "

َو َأ ْهُل َأِمَن {  ُقَرى َأ ْل ُهْم َأن ا َي ِت أ
ْ َنا َي ْأسُإ ُهْم ُضًحى َب ُبوَن َو َع ْل } َي

َو وقال َأ ْهُل َأِمَن { ُقَرى} فهذه َأ ْل السإتفهاما. الف عليها دخألت للعطف الواو ا

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

َلْم َو َأ ِد {  ْه ِذيَن َي ّل ُثوَن ِل ِر َلْرَض َي ِد ِمن ا ْع َهآَ َب ِل ْه ْو َأن َأ ُء ّل ُهْم َنَشآَ َنا ْب ِهْم َأَص ِب ُنو ُذ ِب
ُع َب ْط َن َلى َو ِهْم َع ِب ُلو ُهْم ُق َ َف ُعوَن ل } َيْسَم
َلْم وقال َو َأ ِد { ْه ِذيَن َي ّل ُثوَن ِل ِر َلْرَض َي ِد ِمن ا ْع ِم َب َول َأ َهآَ} يقول: " ِل ْه ّيْن َأ َب َت ُهم" َي َل
ِد} بالنون بعهضم وقال ْه َن ّيْن أي: أولم { َب َأن لهم ُن ْو { ُء ّل ُهْم َنَشآَ َنا ْب ِهْم}. َأَص ِب ُنو ُذ ِب

ْلَك ِت ُقَرى {  ْل ُقّص ا ْيَك َن َل َها ِمْن َع ِئ َبآَ ْد َأن َق َل ُهْم َو ْت َء ُهم َجآَ ُل َناِت ُرسُإ ّي َب ْل ْا َفَما ِبا ُنو َكا
ْا ُنو ْؤِم ُي ْا ِبَما ِل ُبو ّذ ْبُل ِمن َك ِلَك َق َذ ُع َك َب ْط ّلُه َي َلى ال ُلوِب َع ِريَن ُق ِف َكا ْل } ا

ُقّص وقال َن ْيَك { َل ّير ِمْن َع َها} ص ِئ َبآَ تقول "قَصْصنا" كما واراد "ِمْن" زائدة َأن
"حاجة". ذا" وتحذف في لَك "هل
َفَما وقال ْا { ُنو ْا َكا ُنو ْؤِم ُي ْا ِبَما ِل ُبو ّذ ْبُل} فقوله ِمن َك أعلم الله كذبو} و {بما َق

ِهم" جعل ِب ِذي ْك َت ِب ُبوا} اسإما - {َما أعلم الله - و يقول: " ّذ َلْم للفعل َك والمعنى: "
ُنوا ُكو ُنوا َي ْؤِم ُي   ب] بالتكذيب.120[ باليمان نسميهم ل بالتكذيب" أي ِل
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ٌق َلى { َحِقي ّ َأْن َع ُقوَل ل َلى َأ ِه َع ّل ّ ال ّق ِإل ْلَح ْد ا ُكْم َق ُت ْئ ٍءْة ِج َن ّي َب ُكْم ّمن ِب ّب َأْرسِإْل ّر َف
ِعَي ِني َم ِئيَل َب } ِإسْإَرا
ٌق وقال َلى {َحِقي ّ َأْن َع ُقوَل ل َلى َأ ِه َع ّل ّ ال ّق} وقال ِإل ْلَح َلى بعضهم ا َع ل َأْن {
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ُلولى ُقوَل} وا َنا ل َأْن علي أراد: واجٌب عندنا، أحسنهما َأ َأ أقول. والخأرى: 
ٌق َلي حقي َأْن على أقول ل َأْن َع ِب ُكّل الله. كما على أقوَل ل الله. ويريد:  ِب قال: {

ٍءْط ُدوَن} في ِصَرا ٍءْط ُكّل "على معنى ُتوِع ُدون". ِصرا ُتوِع

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُلو َقا ُه َأْرِجْه {  َأخَأا َأْرسِإْل َو ِئِن ِفي َو َدآ ْلَم ِريَن ا } َحاِش
َأْرِجْه وقال ُه} وقال { َأخَأا ُتْرِجي َو ُء َمن { ُهّن} لنه َتَشآَ ْن ْأُت" وقد من ِم َأْرج "

ِه قرئت َأْرِج َأخأاه} خأفيفة { ُتْرِجي نقرأ وبها همزة بغير َو ُء} وهي َمن و{ لغة َتَشآَ
ْيُت" وبعض َأْرَج ْيُت" ل العرب تقول: " َوّض َت ْيُت" و" َط َأخْأ يهمزون. تقول: "

َوَما ِقُم {  ّنآَ َتن ّ ِم ّنا َأْن ِإل َياِت آَم َنا ِبآَ ّب َنا َلّما َر ْت َء َنآَ َجآَ ّب ْغ َر ِر ْف َنا َأ ْي َل ًا َع ْبر َنا َص ّف َو َت َو
ِلِميَن } ُمْس

َوَما وقال ِقُم { ّنآَ} وقال َتن َوَما بعضهم ِم َقُم { ْن ّنا} وهما َت ِقُم" لغتان ِم ْن َي َقَم" " َن "
َقُم" وبها ْن َي َنِقم" " بالولى. نقرأ. أي و"

ْا ُلو َقا َو ْهَما {  َنا َم ِت ْأ ِه َت ٍءْة ِمن ِب َي َنا آ َتْسَحَر َها ّل ِنيَن َلَك َنْحُن َفَما ِب ْؤِم } ِبُم
ْا وقال ُلو َقا َو ْهَما { َنا َم ِت ْأ ِه َت ٍءْة} لن ِمن ِب َي ْهما} من آ وجوابها المجازاة حروف {َم
َفَما َنْحُن}. {

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

َنا ْل َأْرسَإ َف ِهُم {  ْي َل َفاَن َع ّطو َد ال ْلَجَرا ُقّمَل َوا ْل َع َوا ِد َفا ّدمَا َوالّض ٍءْت َوال َيا ٍءْت آ َ َفّصل ّم
ْا َبُرو ْك َت ْا َفاسْإ ُنو َكا ًا َو ْوم ِرِميَن َق  } ّمْج
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َفاَن} فواحدتها وقال ّطو َنة". قال القياس في {ال ُطوفا الرمل الشاعر: [من "ال
المئتين]: بعد عشر الثاني الشاهد وهو

ْيَر َغ َة *ِ  ّد ِتها ِمْن َالِج ُق آيا َفاُن الّريِح خُأُر ُطو َطر َو *ِ الَم
ُطوُف". من  ء] وهي121[ َي "طاَف" "

َنا ْث ْوَر َأ َو ْومَا {  َق ْل ِذيَن ا ّل ْا ا ُنو ُفوَن َكا َع َتْض َق ُيْس ِر َلْرِض َمَشا َها ا َب ِر َغا ِتي َوَم ّل َنا ا ْك َباَر
َها َتّمْت ِفي ِلَمُة َو ّبَك َك َنى َر ْلُحْس َلى ا ِني َع ِئيَل َب ْا ِبَما ِإسْإَرآ َبُرو َنا َص َدّمْر َكاَن َما َو

ُع َن ْوُن َيْص َع ْوُمُه ِفْر َق ْا َوَما َو ُنو ِرُشوَن َكا ْع } َي
َوَما وقال ْا { ُنو ْعُرشوَن" لغتان َكا َي ِرُشوَن} و" ْع ُطُش" وكذلك َي ْب َن ِطُش} و" ْب َن }

َيْحُشُر" و{يحِشُر}، ِكُف}، و" ُكُف} و{يع ِفُر}. و{يع ُفُر} و{ين و{ين

َلّما َو َء {  َنا ُموسَإى َجآَ ِت َقا ّلَمُه ِلِمي َك ّبُه َو ِني َرّب َقاَل َر ِر ُظْر َأ ْيَك َأن َل ِني َلن َقاَل ِإ َتَرا
ُظْر ولكِن ْن َلى ا َبِل ِإ ْلَج ِإِن ا َقّر َف َت َنُه اسْإ َكا ْوَف َم ِني َفَس َلّما َتَرا ّلى َف ّبُه َتَج َبِل َر ْلَج ِل
َلُه َع ًا َج ّك ًا موسَإى َوخَأّر َد ِعق َلّمآَ َص َق َف َفا َنَك َقاَل َأ ْبَحا ْبُت سُإ ْيَك ُت َل ْا ِإ َن َأ ّوُل َو َأ

ِنيَن ْؤِم ْلُم } ا
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َلُه وقال َع ّنُه {َج َل ًا}  ّك َله} كان قال حين َد َع ّكُه" ويقال قال كأنه {َج َد ّكاء} " َد }
َي ذا أراد واذا ِر ُأْج َئِل ُمْجَرى فـ[قد]  َوسْإ َيَة} لنه { َقْر ْل َقٌة ا َنا ُء" اذا يقال: " ّكا َد

سإنامها. ذهب
َلّما وقال َف ّلى { ّبُه َتَج َبِل} يقول َر ْلَج ّلى ِل َتَج ُه" نحو " َبَرَز يقول ما َأْمُر الناس: "
ّنما ُفلٌن ِإ ٍءْن" و ُفل ُده. برز ل ْن  ُج
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َأّما ُله و ِني {َرّب قو ِر ُظْر َأ ْيَك} فانما َأن َل ّ مثله يدركّ ل علما اراد ِإ الخأرة في ِإل
َلَم ْع َأ ّكاء} جعله بعضهم الدنيا. وقرأها في يكون ل ذلك ان موسإى اللُه ف َد }

ْعلء" وهذا َف َقٌة كلما في يكون. وهو أن يشبه ل " ُء" أي: ليس العرب: "نا ّكا لها َد
َلُه يكون أن ال مذكر سإناما. والجبل َع ْثَل "َج َء" وحذف ِم ّكا ْثل". َد "ِم

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

َذ ّتَخ َوا ْومُا {  ِه ِمن ُموسَإى َق ِد ْع ِهْم ِمْن َب ّي ِل ً ُح ًا ِعْجل َواٌر ّلُه َجَسد َلْم خُأ ْا َأ ْو ّنُه َيَر َ َأ ل
ُهْم ّلُم َك َ ُي ِهْم َول ِدي ْه ً َي ِبيل ُه سَإ ُذو ّتَخ ْا ا ُنو َكا ِلِميَن َو } َظا

ِهْم} وقال {ِمْن وقال ّي ِل ً بعضهم ُح ِهم} {ِعْجل ِي ْل ِهم} و{َح ّي ِل ًا {ِح َواٌر} ّلُه َجَسد خُأ
ْواٌر} وكّل بعضهم وقال العرب. لغات من {ُج
ِهْم} بضم {ِمْن قوله وأّما ّي ِل ُفعول" وهي فانه الحاء ُح ْلِي" ومن جماعة " "الَح
ِهم} في قال ّي ِل ِقِسّي" و"ِعِصّي". كما الياء [فـ] لمكان الخأرى اللغة {ِح قالوا: "

َلّما َو ِقَط {  ِهْم ِفي سُإ ِدي ْي ْا َأ ْو َأ ُهْم َوَر ّن ْد َأ ْا َق ّلو ْا َض ُلو ِئن َقا َنا ّلْم َل َنا َيْرَحْم ّب ِفْر َر ْغ َي َنا َو َل
َنّن ُكو َن ِريَن ِمَن َل ْلَخاسِإ } ا

َلّما وقال َو ِقَط { ِهْم} وقال َفي سُإ ِدي ْي َقَط} وكل بعضهم َأ والعرب جائز {سَإ
ِقَط ِقَط في تقول: "سُإ ُأسْإ ِهم}. في يديه" و{ ِدي ْي أ

َلّما َو َع {  َلى ُموسَإى َرَج ِه ِإ ْوِم َباَن َق ًا َغْض ْئَسَما َقاَل َأسِإف ِني ِب ُتُمو ْف َل ِدي ِمن خَأ ْع َب
ُتْم ْل َعِج ُكْم َأْمَر َأ ّب َقى َر ْل َأ َواَح َو ْل َل َذ ا َأخَأ ْأِس َو ِه ِبَر ُه َأخِأي ِه َيُجّر ْي َل ْبَن َقاَل ِإ ِإّن ُأمّا ا

ْومَا َق ْل ِني ا ُفو َع َتْض ْا اسْإ ُدو َكا ِني َو َن ُلو ُت ْق َ َي َء ِبَي ُتْشِمْت َفل َدآ ْع َل َ ا ِني َول ْل َع َع َتْج َم
ِما ْو َق ْل ِلِميَن ا ّظا  } ال
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ْبَن وقال ْومَا}. وذلك ِإّن ُأمّا {ا َق ْل مثل واحدا اسإما جعله - أنه أعلم الله - و ا
ْبَن قولهم ِبْل" وهذا َعّم "ا ْق ابَن {يا بعضهم  ب]. وقال121[ عليه يقاس ل َأ

ْأخُأذ} وهو ل ُأمي هذا. وقال كره فلذلك ياء فيه ليست الكتاب ولكن القياس َت
المئتين]: بعد عشر الثالث الشاهد وهو الخفيف الشاعر: [من

ْبَن َيا ْو ُأمّي ا َل ُتَك َو ْد ِه ْذ َش ْد ِإ َعو َت ًا *ِ  ْنَت َتِميم َأ ْيَر َو ُمجاِب َغ
ْبَن بعضهم وقال "أو جاء قد غلما هذا يقولون الذين لغة على فجعله ُأمّا}، {ياا
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ِز". مكسور" مثل آخأره واحدا اسإما جعله ِزبا "خأا
ْا وقال ُدو َكا َو ِني} فثبتت { َن ُلو ُت ْق للسإم والخأرى للفعل واحدة نونان فيه َي

والثنين للجميع كان اذا الفعل ورفع رفع، لنه الفعل في ثبتت وانما المضمر
قال وقد مكسورة الثنين ونون مفتوحة الجميع نون ان ال النون بثبات

ِني ِن َدا ِع َت َأ والخأفاء. الدغاما هذا في يجوز ُأخْأَرَج} وقد َأْن {

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

ّا َلم َو َكَت {  َغَضُب ّموسَإى َعن سَإ ْل َذ ا َواَح َأخَأ ْل َل ِفي ا َها َو ِت ًدى ُنْسَخ ِذيَن َوَرْحَمٌة ُه ّل ّل
ِهْم ُهْم ّب ُبوَن ِلَر َه } َيْر

ّا وقال َلم َو َكَت { َغَضُب} وقال ّموسَإى َعن سَإ ْل ّ بعضهم ا ِإل َكَن}  ّنها {سَإ ليست َأ
َكَت} وكّل فتقرأ الكتاب على العرب. كلما من {سَإ
ِذيَن وقال ّل ّل ِهْم ُهْم { ّب ُبوَن} كما ِلَر َه ِإن قال َيْر ُتْم { َيا ُكن ْؤ ُبُروَن} أوصل ِللّر ْع َت

ِهم َأْجِل {ِمْن بعضهم باللما. وقال الفعل ّب ُبون}. َر َه َيْر

َتاَر َواخْأ ْوَمُه ُموسَإى {  ِعيَن َق ْب ً سَإ َنا َرُجل ِت َقا َلّما ّلِمي ُهُم َف ْت َذ َفُة َأخَأ ْو َرّب َقاَل الّرْج َل
ْئَت ُهْم ِش َت ْك َل ْه ْبُل ّمن َأ َي َق ّيا ِإ َنا َو ُك ِل ْه ُت َعَل ِبَما َأ ُء َف َهآَ َف ّنآَ الّس ّ ِهَي ِإْن ِم ُتَك ِإل َن ْت ِف
َها ُتِضّل ُء َمن ِب ِدي َتَشآَ ْه َت ُء َمن َو َنا َأنَت َتَشآَ ّي ِل ِفْر َو ْغ َنا َفا َنا َل َأنَت َواْرَحْم ْيُر َو خَأ

ِريَن ِف َغا ْل  } ا
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َتاَر وقال َواخْأ ْوَمُه ُموسَإى { ِعيَن َق ْب ْي: اخْأتاَر سَإ َأ ِه، ِمْن َرُجلً}  ْوِم َلَما َق "ِمْن" نزع َف
عشر]: الرابع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من الفعل. وقال عمل

ِتيَر الذي ِمنا ًا سَإماَحًة الرجال اخْأ َوْجود ُع الّرياُح َهّب ِإذا *ِ  ِز الَزعا
عشر]: الخامس الشاهد وهو البسيط آخأر: [من وقال

ُتَك122[ َأَمْر ْيَر  ء]  َعْل الَخ ْف ِه ُأِمْرَت ما فا ْد ِب َق َف ُتَك *ِ  ْك ٍءْل ذا َتَر َنَشِب َوذا ما
عشر]: السادس الشاهد وهو الكامل النابعة: [من وقال
ْئُت ّب َهُة ُزْرعَة ُن َفا ِدي كاسْإِمها َوالس ْه ُي َلّي *ِ  َد ِإ ِب َوا الْشعار َأ

ُتْب ْك َوا َنا {  ِه ِفي َل ِذ َيا َها ْن ّد َنًة ال ِفي َحَس ِة َو ّنا الخِأَر َنآَ ِإ ْد ْيَك ُه َل ِبي َقاَل ِإ َذا ُأِصيُب َع

ِه ُء َمْن ِب ِتي َأَشآَ َعْت َوَرْحَم ٍءْء ُكّل َوسِإ َها َشْي ُب ُت ْك َأ ِذيَن َفَس ّل ُقوَن ِل ّت ُتوَن َي ْؤ ُي َة َو َكا الّز
ِذيَن ّل َنا ُهم َوا ِت َيا ُنوَن ِبآَ ْؤِم } ُي

ِتي وقال َوَرْحَم َعْت { ٍءْء} أي: وسإعت ُكّل َوسِإ عن تعجز ل فيها يدخأل من كل َشْي
بها يعطف الخلئق بين قسمها التي الرحمة يعني يكون أو فيها، دخأل من

ولدها. على البهيمة عطف حتى بعض على بضعهم
) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

ُهُم َنا ْع ّط َق َو َتْي {  َن ْث َة ا ًا َعْشَر َباط ًا َأسْإ َنآَ ُأَمم ْي ْوَح َأ َلى َو ِذ ُموسَإى ِإ ُه ِإ َقا َتْس ْوُمُه اسْإ َق
ِرب َأِن َعَصاكَّ اْض ْلَحَجَر ّب َبَجَسْت ا ْنُه َفان َتا ِم َن ْث َة ا ًا َعْشَر ْين ْد َع ِلَم َق ٍءْس ُكّل َع َنا ُأ

ُهْم َب َنا ّمْشَر ْل ّل َظ ِهُم َو ْي َل َغَمامَا َع ْل َنا ا ْل ْنَز َأ ِهُم َو ْي َل ْلَمّن َع َوى ا ْل ْا َوالّس ُلو َباِت ِمن ُك ّي َما َط
ُكْم َنا ْق َنا َوَما َرَز َلُمو ْا ولكن َظ ُنو ُهْم َكا ُفَس ْن ِلُموَن َأ ْظ } َي
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َتْي وقال َن ْث َة {ا ًا} أراد َعْشَر َباط أسإباط الفرق أن أخأبر ثم فرقة عشرة اثنتي َأسْإ
 السإباط. على العدد يجعل ولم
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ُهْم َنا ْع ّط َق َو َلْرِض ِفي {  ًا ا ُهُم ُأَمم ْن ِلُحوَن ّم ُهْم الّصا ْن ُهْم ذلك ُدوَن َوِم َنا ْو َل َب َو
َناِت ْلَحَس َئاِت ِبا ّي ُهْم َوالّس ّل َع ُعوَن َل } َيْرِج

ُهُم وقال ْن ِلُحوَن {ّم ُهْم الّصا ْن ِلَك} ل ُدوَن َوِم ّ يقرؤها أحدا نعلم ذا نصبا. ِإل

َلَف َفَخ ِهْم ِمن {  ِد ْع ْلٌف َب ْا خَأ ُثو ِر َتاَب َو ِك ْل ُذوَن ا ْأخُأ َنى َعَرَض َي ْد َل ُلوَن هذاا ُقو َي َو
َفُر ْغ ُي َنا سَإ ِإن َل ِهْم َو ِت ْأ ُلُه َعَرٌض َي ْث ُه ّم ُذو ْأخُأ َلْم َي ْذ َأ ْؤخَأ ِهْم ُي ْي َل ُق َع َثا َتاِب ّمي ِك ْل ّ َأن ا ل
ْا ُلو ُقو َلى ِي ِه َع ّل ّ ال ّق ِإل ْلَح ْا ا َدَرسُإو ِه َما َو ّداُر ِفي ُة َوال ْيٌر الخِأَر ِذيَن خَأ ّل ُقوَن ّل ّت َ َي َفل َأ

ُلوَن ِق ْع } َت
َلَف وقال َفَخ ِهْم ِمن { ِد ْع ْلٌف} اذا َب َلُف قلت خَأ َلُف "خَأ ٍءْء" و"خَأ ٍءْق" فهما سَإو ْد ِص

ْلُف" انما ًا مضى ما بعد الذي به يريد سإواء. و"الَخ َلف ْنُه كاَن خَأ ْو م ًا يكن َلْم َأ َلف خَأ
ّنما َلُف" الذي القرن بعد يكون الذي القرن به يعني يكون إ مما بدل هو و"الَخ
ْبُت واغنى مقامه قاما قد قبله كان َأَص ْنَك غناه. تقول: " َلفا". ِم خَأ

ُذوَن وقال ْأخُأ َي َنى} فأضاف َعَرَض { ْد َل َعَرَض" إلى هذاا "هذا" "هذا" وفسر "ال
ْدنى" وكل َل ْيٌن. وما فانها والدنانير الدراهم سإوى َعْرٌض فهو شيء بـ"ا كان َع

َعَرُض" فهو واما َعْرٌض فهو ذلك غير عرض تقول: "قد لك َعَرض شيء كل "ال
ْتُه بعدي له َب ّيٌة َعُرٌض" أي: "أصا ِل للَشّر" ُعْرَضٌة  ب] "هذا122وَشّر" وتقول: [ ب

ُعْرَضٌة ْير" كّل و" َ العرب. وقال تقوله هذا للَخ َول ْا { ُلو َع ّلَه َتْج ُعْرَضًة ال
ْعَرَض َأ ُكْم} وتقول: " ِن ْيَما َعَرَض لَك َل ْيُر" وقال لَك الخيُر" و" الشاعر: [من الَخ

المئتين]: بعد عشر السابع الشاهد وهو الكامل
ّنَك َف ِر ْع ًا َأ ِرض ْع َنا ُم ِرماِح ِلَب ُجّف *ِ في ِل ْغ َد ُت ِر وار َلْمرا  ا
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ِرُض" من َلّما وجل عز الله قول وهو اسإتقبلك السحاب: ما و"العا َف ُه { ْو َأ َر
ًا} وأما ِرض ِبّي": فما َعا ْه ناحية كل من كان "الَح ُذو ُعْرِض من وتقول: "خُأ

َيَك الناس" أي: مما ِل َيَك الحائط" أي: ما ُعْرَض به "اضرب وكذلك منهم، َو ِل َو
َعْرُض" و"الطول" فانه وأما منه الشاهد وهو الطويل [من قوله سإاكن. وأما "ال

المئتين]: بعد عشر الثامن
ُهّن َل ِهْم [ ْي َل ٌة َع َد ْد عا ِإذا َق َنها] *ِ  ْف ّطّي َعَرُضوا َعَر َق الَخ ْو ِثب َف َوا َك ال

َعَرَض فهذا وأعرضوا َعَرْضُت لن*ِ:  ًا. و: " ِه َعْرض ْي َل ِزَل َع ْن َعَرَض الَم ًا" و" َعْرض
ًا" هذا َأْمٌر ِلَي َعَرُض َعْرض ِر من مصدره. و"ال ْي ًا أصبت والَشّر": ما الَخ من َعَرض

َعَرَض به تعني به فانتفعت الدنيا ٍءْء". َعَرُض لك الخير. و" ْو سَإ

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني
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ْو َل َو َنا {  ْئ ُه ِش َنا ْع َف َها َلَر ّنُه ِب َد ولك َل َلى َأخْأ َلْرِض ِإ َع ا َب ّت ُه َوا َوا ُلُه َه َث َثِل َفَم ْلِب َكَم َك ْل ا
ِه َتْحِمْل ِإن ْي َل َهْث َع ْل ْو َي ْكُه َأ ْتُر َهث َت ْل ِلَك َي َثُل ّذ ِما َم ْو َق ْل ِذيَن ا ّل ْا ا ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ْقُصِص ِبآَ َفا

َقَصَص ْل ُهْم ا ّل َع ّكُروَن َل َف َت } َي
ّنُه وقال َد {ولك َل َلى َأخْأ َلْرِض} ول ِإ َد}. وقوله يقول أحدا نعلم ا َل َد} {خَأ َل َأخْأ }

َأ َلَج ْيها. أي:  َل إ

َء ً { سَإآَ َثل ْومُا َم َق ْل ِذيَن ا ّل ْا ا ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ُهْم ِبآَ ُفَس َأن ْا َو ُنو ِلُموَن َكا ْظ } َي
َء وقال ً {سَإآَ َثل ْومُا} فجعل َم َق ْل َثل" في "القومُا" هم ا وأراد: مثُل اللفظ "الَم

ِما، َأل قال كما فحذف القو َواسْإ َيَة". " َقْر ال

ْد َق َل َو َنا {  ْأ ّنَم َذَر َه ًا ِلَج ِثير ْلِجّن ّمَن َك ْنِس ا ِل ُهْم َوا ُلوٌب َل ّ ُق ُهوَن ل َق ْف َها َي ُهْم ِب َل َو
ُيٌن ْع ّ َأ ْبِصُروَن ل َها ُي ُهْم ِب َل َذاٌن َو ّ آ ُعوَن ل َهآَ َيْسَم ِئَك ِب ْوَل ِما ُأ َعا ْن َل َأَضّل ُهْم َبْل َكا

ِئَك ْوَل ُلوَن ُهُم ُأ ِف َغا ْل  } ا
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ْد وقال َق َل َو َنا { ْأ ًا". َذَر َذْرء ُأ" " ْذر َي َأ" " َذَر ّنَم} تقول: " َه ِلَج

) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني

ِه ّل َول ُء {  َلسْإَمآَ َنى ا ْلُحْس ُه ا ُعو ْد َها َفا ْا ِب َذُرو ِذيَن َو ّل ُدوَن ا ْلِح ِه ِفي ُي ِئ ْوَن َأسْإَمآَ ُيْجَز سَإ
ْا َما ُنو ُلوَن َكا ْعَم } َي

ْا وقال َذُرو َو ِذيَن { ّل ُدوَن ا ْلِح ِه} وقال ِفي ُي ِئ ُهم َأسْإَمآَ ْعُض ُدوَن} جعله َب ْلَح ُي من {
َد" [ َلَح ُد" وهي123" ْلَح َي ّلَساُن آخأر موضع في لغة. وقال  ء] " ِذي { ّل ُدوَن} ا ْلِح ُي

ُدون} وهما ْلَح َي ُدوَن} أكثر لغتان و{ ْلح ُي ّويها نقرأ وبها و{ َوَمن ويق ْد { ِر ِه ُي ِفي
ٍءْد ْلَحا ِإ ٍءْم}. ِب ْل ُظ ِب

َو ُه ِذي {  ّل ُكْم ا َق َل ٍءْس ّمن خَأ ْف ٍءْة ّن َد َعَل َواِح َها َوَج ْن َها ِم ْوَج ُكَن َز َيْس َها ِل ْي َل ّا ِإ َلم َها َف َغّشا َت
َلْت ً َحَم ًا َحْمل ِه َفَمّرْت خَأِفيف َلّمآَ ِب َلْت َف َق ْث َوا َأ َع ّلَه ّد ُهَما ال ّب ِئْن َر َنا َل َت ْي َت ًا آ ِلح َصا
َنّن ُكو َن ِريَن ِمَن ّل ِك } الّشا

َلْت وقال ً {َحَم َلّن َحْمل ًا}  ْوِف في كان "الَحْمَل" ما خَأِفيف و"الِحْمل" ما الَج
ُع الظهر. وقال على كان َتَض َو ٍءْل َذاِت ُكّل { َها} واما َحْم َل َلْت} قوله َحْم َق ْث َأ }

ٍءْل" كما ذاَت فيقول: "صارت َق ْي: "ِصْرنا تقول ِث ْتَمْرنا" أ َأ ِوي " ّنا" َذ َب ْل َأ ٍءْر" و" َتْم
َبِت ذوي [أي: صرنا ْعَش َأ َأْت" وقرأ لبن] و" ْكَم َأ َلْرُض" و" َلّما بعضهم ا َف }

َلْت}. ِق ْث ُأ

َلّمآَ َف ُهَما {  َتا ًا آ ِلح َ َصا َعل َء َلُه َج َكآَ ُهَما ِفيَمآَ ُشَر َتا َلى آ َعا َت ّلُه َف ُكوَن َعّما ال ِر } ُيْش
َ وقال َعل َء َلُه {َج َكآَ ُهَما} وقال ِفيَمآَ ُشَر َتا ًا} لّن بعضهم آ "الِشْركَّ" انما {ِشْرك

َكُة" وكان َفَجعل يقول ان هذا قال من قول في ينبغي هو: "الِشْر ِره " ًا لغي ِشْرك
آتاهما". فيما

 ) ( العراف سإورة آيات في الواردة المعاني
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ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا َقو ّت َذا ا ُهْم ِإ ِئٌف َمّس َطاِن ّمَن َطا ْي ْا الّش ّكُرو َذ َذا َت ِإ ْبِصُروَن ُهم َف } ّم
َذا وقال ِإ ُهْم { ِئٌف َمّس ْكثُر ّمَن َطا َأ ْيُف}  َط َطاِن} و{ال ْي وقال العرب كلما في الّش

المئتين]: بعد عشر التاسإع الشاهد وهو المتقارب الشاعر: [من
ٍءْما َيا َأل ْو َق ْيِف َل َط َق الَخياِل ِل َأّر ٍءْح ِمْن *ِ  ِز َدلِل ِذي نا

َلّن ونقرؤها ِئف}  عليها. القراء عامة {طا

ُكر ْذ َوا ّبَك {  ْفِسَك ِفي ّر ًا َن َفًة َتَضّرع ُدوَن َوخِأي ِر َو ْه ْلَج ْوِل ِمَن ا َق ْل ّو ا ُد ُغ ْل َوالَصاِل ِبا
َ ُكْن َول ِليَن ّمَن َت ِف َغا ْل } ا

ّو وقال ُد ُغ ْل ِبا َاِت" كما َوالَصاِل} وتفسيرها { َدو َغ َع تقول: "آتيك "بال طلو
َعِشّي قال كما الشمس طلوِع  ب] وقِت123[ الَشْمِس" أي: في ْل ِبا }

ِر} وهو َكا ْب ِل ِء" وأما الّصباِح في "آتيَك مثل َوا ِبالَمسا {الصال} فواحدها: و
َيِميُن". ْيماُن" واحدتها: "ال َل ِرير" و"ا َلْشرار" واحدها: "الَش َأصيٌل" مثل: "ا "

) ( النفال سإورة آيات في الواردة المعاني

َنَك ُلو َأ َيْس َفاِل َعِن {  ْن َل َفاُل ُقِل ا َلن ِه ا ّل ْا َوالّرسُإوِل ل ُقو ّت ّلَه َفا ْا ال ِلُحو َأْص َذاَت َو
ُكْم ِن ْي ْا ِب ُعو ِطي َأ ّلَه َو َلُه ال ُتم ِإن َوَرسُإو ِنيَن ُكن ْؤِم } ّم

َفُل". من الواحد َن َلنفال": ال "ا

َكَمآَ ّبَك َأخْأَرَجَك {  ِتَك ِمن َر ْي ّق َب ْلَح ِإّن ِبا ًا َو ِريق ِنيَن ّمَن َف ْؤِم ْلُم ُهوَن ا ِر َكا  } َل
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َكَمآَ وقال ّبَك َأخْأَرَجَك { ِتَك ِمن َر ْي ّق} فهذه َب ْلَح على تكون ان يجوز الكاف ِبا
ِئَك قوله ْولـا ُأ ُنوَن ُهُم { ْؤِم ْلُم ًا} [ ا ّق َكَمآ4ََح ّبَك َأخْأَرَجَك ] { ِتَك ِمن َر ْي ّق}. َب ْلَح ِبا
ْا بيتك من ربك أخأرجك {كما العلم أهل بعض وقال ُقو ّت َفا ّلَه بالحق} { ال

ْا ِلُحو َأْص ُكْم} [ َذاَت َو ِن ْي ْيِن" وجعله {ذاَت} الى ] فأضاف1ِب َب {ذاَت} لن "ال
ّنثت نحو يذكر وبعضه مؤنث اسإم عليه يوضع الشياء بعض "الدار" و"الحائط" أ

ّكر "الحائط". "الدار" وذ

ْذ ِإ َو ُكُم {  ُد ِع ّلُه َي َدى ال ْيِن ِإْح ِت َف ِئ ّطا َها ال ّن ُكْم َأ ّدوَن َل َو َت ْيَر َأّن َو ِة َذاِت َغ َك ْو ُكوُن الّش َت
ُكْم ُد َل ِري ُي ّلُه َو ّق َأن ال ّق ُيِح ِه الَح ِت ِلَما َك َع ِب َط ْق َي ِبَر َو ِريَن َدا ِف َكا ْل } ا

ْذ وقال ِإ َو ُكُم { ُد ِع ّلُه َي َدى ال ْيِن ِإْح ِت َف ِئ ّطا َها ال ّن ُكْم} فقوله َأ َها} بدل َل ّن َأ قوله من {
َدى ِإْح ْيِن} وقال { ِت َف ِئ ّطا ْيَر ال َغ ِة} فأنث َذاِت { َك ْو "الطائفة". يعني لنه الّش

) ( النفال سإورة آيات في الواردة المعاني

ْذ ِإ ّبَك ُيوِحي {  َلى َر ِة ِإ َك ِئ ْلَمل ّني ا ُكْم َأ َع ْا َم ُتو ّب َث ِذيَن َف ّل ْا ا ُنو ْلِقي آَم ُأ ُلوِب ِفي سَإ ُق
ِذيَن ّل ْا ا َفُرو ْعَب َك ْا الّر ُبو ِر َق َفاْض ْو َناِق َف ْع َل ْا ا ُبو ِر ُهْم َواْض ْن ٍءْن ُكّل ِم َنا } َب
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ْا وقال ُبو ِر َفاْض َق { ْو ُبوا َف ِر ِإْض َناِق} معناها: " ْع َل ْعناِق" كما ا َل تقول: "رأيُت ا
ْفَس ٍءْد" تريد َن ْي ًا". َز "زيد

ْا ُبو ِر َواْض ُهْم { ْن ٍءْن} واحد ُكّل ِم َنا َنُة". َب َنا َب َبناِن": "ال "ال

ُكْم ِل ُه { ذا ُقو ُذو َأّن َف ِريَن َو ِف َكا ْل َذاَب ِل ِر َع ّنا  } ال
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ُكْم وقال ِل ُه {ذا ُقو ُذو َأّن124[ َف َو ِريَن} كأنه  ء]  ِف َكا ْل ًا "ذلك جعل ِل ما" خأبر
ْو لمبتدأ ُكْم كأنه حتى خأبره أضمر مبتدأ َأ ِل ْو قال: "ذ َلْمُر" أ َلْمُر ا ما". ثم ذلك "ا

َأّن قال َو ِريَن { ِف َكا ْل َذاَب ِل َلْمُر َع ْي: ا ِر} أ ّنا َأّن". انفتحت فلذلك وهذا، ما ذلك ال "
َأّن قوله ذلك ومثل َو ّلَه { ِهُن ال ِد ُمو ْي ِريَن} [ َك ِف َكا ْل الشاعر: [من قول ] وأّما18ا

المئتين]: بعد العشرون الشاهد وهو البسيط
ّني ذاكَّ ِإ ُذو جاري على و ٍءْب َل َد َأحنو َح ِه *ِ  ْي َل ِر على ُيْحنى كما َع الجا

ِإنما ُدخأول كسر ف ِإّن" ل الحادي الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من اللما. قال "
المئتين]: بعد والعشرون

َلُم ْع َأ ًا َو ْلم ّنه بالظّن ليَس ِع ِإذا َأ َلى َذّل *ِ  ْو ِء َم َو الَمْر ْه َذليل َف
ِإّن ِء ِلساَن و ُكْن َلْم ما الَمْر ٌة َلُه َت ِه على *ِ َحصا ِت ْورا ِليُل َع َد َل

بعدها يدري*ِ أن ل لنه يفتحها من العرب بعدها. ومن اللما لن الثانية فكسر
َ قوله في العرب من ذلك مثل سإمع وقد لما َفل َأ َلُم { ْع َذا َي ِثَر ِإ ْع ِر ِفي َما ُب ُبو ُق ْل [ ا

َوُحّصَل9 ِر ِفي َما ]  ُدو ِإّن10[ الّص ُهم ]  ّب ِهْم َر ٍءْذ ِب ِئ ْوَم ِبيٌر َي غير وهو ]} ففتح11[ ّلَخ
قبيح. غلط وهذا للما ذاكر

َلْم َف ُهْم {  ُلو ُت ْق ّلَه ولكّن َت ُهْم ال َل َت ْيَت َوَما َق ْذ َرَم ْيَت ِإ ّلَه ولكّن َرَم ِلَي َرَمى ال ْب ُي ِل َو
ِنيَن ْؤِم ْلُم ْنُه ا ًء ِم ًا َبل ّلَه ِإّن َحَسن ٌع ال ِليٌم سَإِمي } َع

َوَما وقال ْيَت { ْذ َرَم ْيَت ِإ ّلَه ولكّن َرَم ِه العرب: "و َرَمى} تقول ال ْبُت ما الل َضَر
ِإنما ُه" و ْيَر َبُه تقول كما أخأاه ضربت َغ َلميُر" والميُر "َضَر َبُه. ومثُل َيِل لم ا َضْر

كثير. العرب كلما في هذا

) ( النفال سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُقو ّت َوا َنًة {  ْت ّ ِف َبّن ل ِذيَن ُتِصي ّل ْا ا َلُمو ُكْم َظ ْا خَأآَّصًة ِمن َلُمو ْع ّلَه َأّن َوا ُد ال ِدي َش
َقاِب ِع ْل  } ا
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ْا وقال ُقو ّت َوا َنًة { ْت ّ ِف َبّن ل ِذيَن124[ ُتِصي ّل ْا  ب] ا َلُمو ُكْم َظ خَأآَّصًة} فليس ِمن
َبّن} بجواب أعلم الله - و قوله ُتِصي ْهٌي ولكنه - { َد َن ما جوابا كان ولو أمر، بع

النون. دخألت
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ْذ ِإ َو ْا {  ُلو ُهّم َقا ّل َو َكاَن ِإن ال ُه ّق هذا ْلَح ِدكَّ ِمْن ا ِطْر ِعن َأْم َنا َف ْي َل ًة َع ّمَن ِحَجاَر
ِء ِو الّسَمآَ َنا َأ ِت ْئ ٍءْب ا َذا َع ٍءْم ِب ِلي } َأ

ُهّم وقال ّل َو َكاَن ِإن {ال ُه ّق هذا ْلَح ِدكَّ} فنصب ِمْن ا ّق} لن ِعن َو} - و { الح ُه }
ال تزاد {ما}. ول كزيادة توكيدا زائدة الكلما في صلة هنا ها - جعلت أعلم الله
َو} بصفة وليست خأبر، عن يستغنى ل فعل كل في ُه قلت: لو لـ{هذا} لنك {

َو" لم هذا "رأيُت ولكنها الظاهرة صفة من المضمرة هذه تكون ول كلما يكن ُه
ْا {ولكن قوله نحو في المضمرة صفة من تكون ُنو ُه ُهُم َكا ُدو َتِج ِلِميَن} و{ ّظا ال

َد ِه ِعن ّل َو ال ًا ُه ْير َظَم خَأ ْع َأ ًا} لنك َو ُتُه تقول َأْجر ْد َوَج َو" و"أتاني " ُهو" فتكون ُه
ًا المعنى هذا في تكون وقد صفة، في كان كما زائدة تكون ولكنها صفة غير أيض

قبله ما كان ان بعده ما فيرفع السإم مجرى هذا جميع في تجري الول. وقد
ِإْن قوله في تميم لبني لغة في مضمرا او ظاهرا َو هذا كاَن { ّق} [و] َه الَح
ُنوا {ولكْن ُه ُهْم كا ُدو َتِج ِلموَن} و{ ّظا َد ال ِه عن َو الل ْيٌر ه َظُم خَأ ْع َأ َأْجرا} كما و

ُنوا تقول ُؤهم "كا َلُمون" وانما آبا َو" قولهم نحو المضمر هذا جعلوا الظا ُه "
ْنَت" زائدا َأ ُهما" و" فصل لنه الصفة مواضع في يجعل ولم المكان هذا في و"

في هذا الى يحتج ولم قبله لما بعده  ء] ما125[ بصفة ليس انه به يبين أن أراد
خأبر. له يكون ل الذي الموضع

َوَما ُهْم {  ّ َل ُهُم َأل َب ّذ َع ّلُه ُي ُهْم ال ّدوَن َو ِد َعِن َيُص ْلَمْسِج ِما ا ْلَحَرا ْا َوَما ا ُنو ُه َكا َء َيآَ ِل ْو َأ

ُه ِإْن ُؤ َيآَ ِل ْو ّ َأ ُقوَن ِإل ّت ْلُم ُهْم ولكّن ا َثَر ْك َ َأ َلُموَن ل ْع  } َي

)2/26(

َوَما وقال ُهْم { ّ َل ُهُم َأل َب ّذ َع َأْن} ها ُي ّلُه} فـ{ - وقد أعلم الله - و زائدة هنا ال
والربعون السابع الشاهد وهو البسيط قال: [من الشعر، في جاء وقد عملت

المئة]: بعد
ْو ُكْن َلْم َل َطفاٌن َت ُنوَب ل َغ َلّي َلها ُذ ِإ ُوو لَمْت *ِ  ِبها َذ ُعَمرا َأْحسا

) ( النفال سإورة آيات في الواردة المعاني

َوَما ُهْم َكاَن {  ُت َ َد َصل ْيِت ِعن َب ْل ّ ا ًء ِإل َكآَ َيًة ُم ِد َتْص ْا َو ُقو ُذو َذاَب َف َع ْل ُتْم ِبَما ا ُكن
ُفُروَن ْك } َت

َوَما وقال ُهْم َكاَن { ُت َ َد َصل ْيِت ِعن َب ْل ّ ا ًء ِإل َكآَ َيًة} نصب ُم ِد َتْص "كاَن". خأبر على َو

َيِميَز ِل ّلُه {  ِبيَث ال ْلَخ ّيِب ِمَن ا ّط َعَل ال َيْج ِبيَث َو ْلَخ ْعَضُه ا َلى َب ٍءْض َع ْع ُكَمُه َب َيْر ًا َف َجِميع
َلُه َع َيْج ّنَم ِفي َف َه ِئَك َج ْوَل ْلَخاسِإُروَن ُهُم ُأ } ا

ّيَز وقال َيَم ِل ّلُه { ِبيَث ال ْلَخ ّيِب} جعله ِمَن ا ّط ّيَز" مثقلة من ال بعضهم وخأففها "َم
َيِميَز} من فقال َيِميُز" وبها {ل نقرأ. "ماَز" "

ْذ ِإ ُتْم {  ِة َأن َو ْد ُع ْل َيا ِبا ْن ّد ُهم ال ِة َو َو ْد ُع ْل َوى ِبا ُقْص ْل ْكُب ا َفَل َوالّر ُكْم َأسْإ ْو ِمن َل ّتْم َو َعد َوا َت
ُتْم ْف َل َت ِد ِفي لخَْأ َعا ْلِمي ْقِضَي ولكن ا َي ّلُه ّل ًا ال ً َكاَن َأْمر ُعول ْف ِلَك َم ْه َي َلَك َمْن ّل َعن َه

ٍءْة َن ّي َيى َب َيْح ٍءْة َعن َحّي َمْن َو َن ّي ِإّن َب ّلَه َو ٌع ال ِليٌم َلَسِمي } َع
ْو وقوله َل َو ّتْم { َعد َوا ُتْم َت ْف َل َت ِد ِفي لخَْأ َعا ْلِمي ْقِضَي ولكن ا َي ّلُه ّل ًا ال ُعولً} َكاَن َأْمر ْف َم
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َع عليهم الحتجاج يقص أن اراد ولكن مفعول كله الله وامر ْط َق ِر و قبل العذ
 اهلكهم.
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ْذ وقال ِإ ُتْم { ِة َأن َو ْد ُع ْل َيا} وقال ِبا ْن ّد ِة} وبها بعضهم ال َو ْد ُع لغتان. وهما نقرأ {بال
ِة"] فقلب العرب بعض وقال َي ْد ُع في واوا الياء تقلب كما ياء الواو الفصحاء: ["ال
ْلوى" لن نحو َب َوى" و" َعِصّي" نحو ذا من نحو هو فيما بها يفعل ذلك "َشْر "

ّيٌة" وفي و"أرض ِن َية" لنها قولهم َمُس ْن ِق ْوُت". من " َن َق "
ْكُب وقال َوالّر َفَل { ُكْم} فجعل َأسْإ َفَل" ظرفا ِمن َلسْإ َفُل قلت شئت ولو "ا َأسْإ }

ْكب} ولم جعلته  ب] اذا125منكم} [ ظرفا. تجعله {الَر
َيى وقال َيْح َو ٍءْة} فالزما َعن َحّي َمْن { َن ّي الفتح يلزمه موضع في صار اذ الدغاما َب
نحو يدغم لم الفتح يلزمه ل موضع في كان التضعيف. فاذا باب مثل فصار

ٍءْر ِد َقا ِب َلى { ِيَي َأن َع َتى} ال ُيْح ْو ْلَم متحركّ زنة في وتكون تخفي ان تشاء ان ا
ِيي} فتسكن تقول لنك تلزمه ل لنها ُتْح فكل الجزما، في وتحذف الرفع في {
ِيَي {َمْن بعضهم الدغاما. وقال يمنعه هذا ٍءْة} ولم َعْن َح َن ّي ل كان اذا يدغم َب

ِيَي" مثل لّن الوجهين أقبح . وهذا ذلك سإائر في يدغمه صارت "خَأِشَي" لما "َح
"قد للجميع "خَأِشَي". وتقول ياء مثل الخأرة الياء أجرى التضعيف غير مثل

ُيوا" كما ْد تقول َح َق هنا. وقال ها "خَأُشوا" تعتل ياء لن تدغم خَأُشوا" ول "
المئتين]: بعد والعشرون الثاني الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من

ُهْم َوَحّي ْبنا ِرَس َحِس ٍءْس َفوا ْهَم ُيوا َك َدما *ِ َح ْع ُتوا َب ِر من ما ْه َد ْعُصرا ال َأ

ّقل وقد الشاعر: [من قبيح. قال وذلك عليه كانت ما على وتركها بعُضهم َث
المئتين]: بعد والعشرون الثالث الشاهد وهو الكامل مجزوء

ّيوا ِهُم َع ِر َأْم ّيْت َكما ب َع ِتها *ِ  ْيَض َب الَحماَمة ِب
َلْت َع ْيِن َلُه َج َد ٍءْم ِمْن ُعو َنَش ُثَماَمْه من وآخَأَر *ِ 

) ( النفال سإورة آيات في الواردة المعاني

ْو َل َو ْذ َتَرى {  ّفى ِإ َو َت ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو َكُة َك ِئ ْلَمل ُبوَن ا ِر ُهْم َيْض َه ُهْم ُوُجو َباَر ْد َأ ْا َو ُقو ُذو َو
َذاَب ِريِق َع ْلَح  } ا
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ْو وقال َل َو ْذ َتَرى { ّفى ِإ َو َت ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو َكُة َك ِئ ْلَمل ُبوَن ا ِر ُهْم َيْض َه ُهْم ُوُجو َباَر ْد َأ َو
ْا ُقو ُذو َذاَب َو ِريِق} [ َع ْلَح الشاعر: اعلم. وقال الله و الخبر  ء] فأضمر126ا

المئة]: بعد والثلثون الحادي الشاهد وهو الخفيف [من
ُكْن ِإْن ّبِك َي ّدلُل ِط ِفي ال ْو َل ِلِف َف ِر *ِ سإا ْه ّد الَخوالي والسنيَن ال

ِوفي بقوله يريد َل َف ِلِف " ْهِر" [ان] يقول: "فلو سإا َد لكان الدهر سإالف في كان ال
ّله. الكلما هذا وكذا" فحذف كذا ك
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ِإن َو ْا {  َنُحو ِم َج ْل َنْح ِللّس َها َفاْج ّكْل َل َو َت َلى َو ِه َع ّل ّنُه ال َو ِإ ُع ُه ِليُم الّسِمي َع ْل } ا
ِإن وقال َو ْا { َنُحو ِم َج ْل َنْح ِللّس َها} فأنث َفاْج ْلَم" وهو َل ْلح" وهي "الّس لغة "الُص
الكسر. العرب ولغة الحجاز لهل

ِإن َو ْا {  ُدو ِري ُعوكَّ َأن ُي َد ِإّن َيْخ َبَك َف ّلُه َحْس َو ال ِذي ُه ّل َدكَّ ا ّي ِه َأ ِر َنْص ِنيَن ِب ْؤِم ْلُم ِبا } َو
ِإّن وقال َف َبَك { ّلُه} لّن َحْس َبك" اسإم. ال "حس

) ( النفال سإورة آيات في الواردة المعاني
ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا ُنو ْا آَم َهاَجُرو ْا َو ُدو َه ِهْم َوَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ ِبيِل ِفي َو ِه سَإ ّل ِذيَن ال ّل َوا
ْا َوو ْا آ َنَصُرو ِئَك ّو ْوَل ُهْم ُأ ْعُض ُء َب َيآَ ِل ْو ٍءْض َأ ْع ِذيَن َب ّل ْا َوا ُنو َلْم آَم ْا َو َهاِجُرو ُكْم َما ُي ّمن َل

ِهم ِت َي َ ٍءْء ّمن َول ّتى َشْي ْا َح َهاِجُرو ِإِن ُي ُكْم َو َتنَصُرو ّديِن ِفي اسْإ ُكُم ال ْي َل َع ّنْصُر َف ّ ال ِإل
َلى ٍءْما َع ْو ُكْم َق َن ْي ُهْم َب َن ْي َب ٌق َو َثا ّلُه ّمي ُلوَن ِبَما َوال ْعَم } َبِصيٌر َت
ُكْم {َما وقال ِهم ّمن َل ِت َي َ ٍءْء} وهو ّمن َول َأّما في َشْي ِء. و السلطان في الول

َية" ول ِول لغة. ال الخأرى في الواو كسر أعلم فـ"ال
ِذيَن ّل َوا ْا {  ُنو ُد ِمن آَم ْع ْا َب َهاَجُرو ْا َو ُدو َه ُكْم َوَجا َع ِئَك َم ْوَل ُأ ُكْم َف ْا ِمن ُلو ْو ْأ ِما َو َلْرَحا ا

ُهْم ْعُض َلى َب ْو ٍءْض َأ ْع َب َتاِب ِفي ِب ِه ِك ّل ّلَه ِإّن ال ُكّل ال ٍءْء ِب ِليٌم َشْي } َع
ِذيَن وقال ّل َوا ْا { ُنو ُد ِمن آَم ْع ْا َب َهاَجُرو ْا َو ُدو َه ُكْم َوَجا َع ِئَك َم ْوَل ُأ ُكْم} فجعل َف ِمن
ِتيني تقول: "الذي كما بالفاء الخبر ْأ َله َي َهمان" فتلحق َف في صارت لما الفاء ِدْر
 المجازاة. معنى
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) ( التوبة سإورة آيات في الواردة المعاني

َذاٌن َأ َو ِه ّمَن {  ّل ِه ال ِل َلى َوَرسُإو ّناِس ِإ ْومَا ال ْلَحّج َي ِر ا َب ْك َل ّلَه َأّن ا ٌء ال ِري ّمَن َب
ِكيَن ِر ْلُمْش ُلُه ا ِإن َوَرسُإو ُتْم َف ْب َو ُت ُه ْيٌر َف ُكْم خَأ ِإن ّل ُتْم َو ْي ّل َو ْا َت َلُمو ْع ُكْم َفا ّن ْيُر َأ َغ

ِزي ْعِج ِه ُم ّل ِر ال َبّش ِذيَن َو ّل ْا ا َفُرو ٍءْب َك َذا َع ٍءْم ِب ِلي } َأ
َذاٌن قال َأ َو ِه ّمَن { ّل َأّن ال ِه} { ِل ّلَه َوَرسُإو ٌء ال ِري َأّن ّمَن َب ِكيَن} أي: ب ِر ْلُمْش اللَه ا

َأّن وكذلك بريء َو ّلَه { ِزي ال ِريَن} [ ُمْخ ِف َكا ْل َأن2ا الله. ] أي: ب

َذا ِإ َف َلَخ {  ُهُر انَس َلْش ْلُحُرمُا ا ْا ا ُلو ُت ْق ِكيَن َفا ِر ْلُمْش ْيُث ا ُهْم َح ّتُمو ُهْم َوَجد ُذو َوخُأ
ُهْم ْا َواْحُصُرو ُدو ُع ْق ُهْم َوا ٍءْد ُكّل َل ِإن َمْرَص ْا َف ُبو ْا َتا َقاُمو َأ َة َو َ ْا الّصل ُو َت َة َوآ َكا الّز

ْا ّلو ُهْم َفَخ َل ِبي ّلَه ِإّن سَإ ُفوٌر ال } ّرِحيٌم َغ
َذا وقال ِإ َف َلَخ { ُهُر انَس َلْش ْلُحُرمُا} فجمع ا  ب]126[ معناها لن العدد أدنى على ا

َعة" وذلك َب ُهر" انما أن "الر َلْش َثة" الى معها ذكرت اذا تكون "ا َثل َعْشرة" "ال "ال
َثة" الى تذكر لم فاذا َعْشرة" فهي "الثل ُهوُر". "ال "الّش

ْا وقال ُدو ُع ْق َوا ُهْم { ٍءْد} وألقى ُكّل َل الوافر الشاعر: [من "على". وقال َمْرَص
والخمسون]: السادس الشاهد وهو

ِلى ّلْحَم ُنغا َلْضياِف ال ًا ل ْيئ ُله ِن ُذ ْب َن َو ُدوُر َنِضَج إذا *ِ  ُق ال
ِلى ُنغا َد:  باللحم. أرا

ِإْن َو ٌد {  ِكيَن ّمَن َأَح ِر ْلُمْش َتَجاَركَّ ا ُه اسْإ َأِجْر ّتى َف َع َح ِه َكلمََا َيْسَم ّل ْغُه ُثّم ال ِل ْب َأ
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َنُه ْأَم ِلَك َم ُهْم ذ ّن َأ ْومٌا ِب ّ َق َلُموَن ل ْع } َي
َأْن وقال َو ٌد { ِكيَن ّمَن َأَح ِر ْلُمْش َتَجاَركَّ} فابتدأ ا رفع يكون وان (أْن)، بعد اسْإ
ًا بعدها. ال يبتدأ ل المجازاة حروف لن الوجهين أقيس مضمر فعل على أحد
َأْن" لتمكنها في ذلك قالوا قد انهم بعدها وليس السإماء وليتها اذا وحسنها "
الثامن الشاهد وهو البسيط [الشاعر] [من قال كما اللفظ في مجزوما فعل

المئة]: بعد والسبعون
ْد ِو َة *ِ عا َأْن َهرا ْعُموُرها و ِربا َم *ِ خَأ

المئتين]: بعد والعشرون الرابع الشاهد وهو الكامل [الخأر]: [من وقال
ًا َأْن َتْجَزِعي ل ِفس ْن ُتُه ُم ْك َل ْه َأذا َأ ْكُت *ِ و َل َد َه ْن ِع ِلَك َف َفاْجَزعي ذ

بعد والعشرون الخامس الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من قول أن زعموا وقد
المئتين]:

ُع َتْجَز ْفٌس َأْن َأ َها َن َتا ّ ِحماُمها َأ َهل َف ِتي *ِ  ّل ْيَك بيِن َعْن ا َب ْن ُع َج َف ْد َت
ّ ينشد ل ًا ِإل بعد ابتدىء قد سإببه. وهذا من شيء على الفعل سإقط وقد رفع

مضمر.  ء] بفعل127[ رفعا جعلته شئت "أْن" واْن

) ( التوبة سإورة آيات في الواردة المعاني

ْيَف َك ُكوُن {  ِكيَن َي ِر ْلُمْش ٌد ِل ْه َد َع ِه ِعن ّل َد ال ِه َوِعن ِل ّ َرسُإو ِذيَن ِإل ّل ُتْم ا ْد َه َد َعا ِعن
ِد ْلَمْسِج ِما ا ْلَحَرا ْا َفَما ا َقاُمو َت ُكْم اسْإ ْا َل َتِقيُمو ُهْم َفاسْإ ّلَه ِإّن َل ّتِقيَن ُيِحّب ال ْلُم } ا

ْيَف وقال َك ُكوُن { ِكيَن َي ِر ْلُمْش ٌد ِل ْه َد َع ِه ِعن ّل َد ال ِه َوِعن ِل ّ َرسُإو ِذيَن} فهذا ِإل ّل ا
نصب. موضع الكلما. و(الذيَن) في أول من خأارج اسإتثناء

ْيَف َك ِإن {  َهُروا َو ْظ ُكْم َي ْي َل َ َع ْا ل ُبو ُق ُكْم َيْر ّ ِفي َ ِإل ُكم ِذّمًة َول َن ِهْم ُيْرُضو ِه َوا ْف َأ ِب
َبى أ

ْ َت ُهْم َو ُب ُلو ُهْم ُق َثُر ْك َأ ُقوَن َو } َفاسِإ
ْيَف وقال َك ِإن { َهُروا َو ْظ ُكْم َي ْي َل َ َع ْا ل ُبو ُق ُكْم} فأضمر َيْر ل [قال] "كيف كأنه ِفي

اعلم. الله تقتلونهم" و

ِإن َو ْا {  ُثو َك ُهم ّن َن ْيَما ِد ّمن َأ ْع ِهْم َب ِد ْه ْا َع ُنو َع َط ُكْم ِفي َو ِن ْا ِدي ُلو ِت َقا ِئّمَة َف ِر َأ ُكْف ْل ُهْم ا ّن ِإ
َ ْيَماَن ل ُهْم َأ ُهْم َل ّل َع ُهوَن َل َت } َين

ِإن وقال َو ْا { ُثو َك ُهم ّن َن ْيَما ِد ّمن َأ ْع ِهْم} قال َب ِد ْه ْا َع ُلو ِت َقا َف ِئّمَة { ِر} فجعل َأ ْف ُك ْل ا
الهمزتين. لجتماع يهمز ولم مفتوح قبلها وما كسر موضع في لنها ياء الهمزة

همز. الهمزتين جمع رأيه من كان ومن
) ( التوبة سإورة آيات في الواردة المعاني

َ َأل ُلوَن {  ِت َقا ًا ُت ْوم ْا َق ُثو َك ُهْم ّن َن ْيَما ْا َأ َهّمو ِإخْأَراِج َو ُهم الّرسُإوِل ِب ُكْم َو ُءو َد ّوَل َب ٍءْة َأ َمّر
ُهْم َن ْو َتْخَش ّلُه َأ ّق َفال ُه َأن َأَح ْو ُتْم ِإن َتْخَش ِنيَن ُكن ُؤِم } ّم

ْا وقال َهّمو َو ِإخْأَراِج { َلنك ِب َهَمْمُت تقول الّرسُإوِل}  َهّمني " َأ كذا". بكذا" و"

ْد َق َل ُكُم {  ِطَن ِفي الله َنَصَر َوا ٍءْة َم ِثيَر ْومَا َك َي ٍءْن َو ْي َن ْذ ُح ُكْم ِإ ْت َب ْعَج ُكْم َأ ُت ْثَر َلْم َك ْغِن َف ُت
ُكْم ًا َعن ْيئ َقْت َش ُكُم َوَضا ْي َل َلْرُض َع َبْت ِبَما ا ُتم ُثّم َرُح ْي ّل ِريَن َو ِب ْد } ّم
ِفي وقال ِطَن { َوا ٍءْة} ل َم ِثيَر وبعد ألف حروفه ثالث جمع كل تنصرف. وكذلك َك
ول المعرفة في ينصرف ل فهو فصاعدا خأفيفان اثنان أو ثقيل حرف اللف

في يكون ان ال ذلك "محاريب" و"تماثيل" و"مساجد" وأشباه نحو النكرة
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ِلَسة" نحو النكرة في انصرف الهاء آخأره في كانت فان الهاء آخأره "طيا
َلة". وانما ِق ول للواحد يكون ل مثال انه الجمع هذا صرف من العرب منع و"صيا

للثقل ال يكون ل المثال هذا كان الواحد. فلما من أثقل والجمع للجمع ال يكون
على اسإم كأنها منفصلة لنها فانصرف الهاء آخأره في الذي يصرف. واما لم

فلذلك الهاء على  ب] فوقع127[ السإم آخأر في يقع انما حيالها. والنصراف
ْوَت" مصروف فشبه انصرف النكرة. في بـ"َحْضَرموت" و"َحْضَرَم

َها { يا ّي ِذيَن َأ ّل ْا ا ُنو ّنَما آَم ُكوَن ِإ ِر ْلُمْش َ َنَجٌس ا ْا َفل ُبو ْقَر َد َي ْلَمْسِج ْلَحَرامَا ا َد ا ْع َب
ِهْم َذا َعاِم ِإْن َه ُتْم َو ْف َلًة خِأ ْي ْوَف َع ُكُم َفَس ِني ْغ ِه ِمن الله ُي ِل َء ِإن َفْض ّلَه ِإّن َشآَ ِليٌم ال َع
ِكيٌم } َح
ِإْن وقال َو ُتْم { ْف َلًة} وهو خِأ ْي َلًة" أي: َع ْي َع ِعيُل" " َي ْقر" تقول: "عاَل" " َف "ال

َلًة": إذا ِإعا َعاَل" " َأ َقر". و" َت ْف ِا َلُه" و"هو عيال. و"عاَل صاحب صار " ُلهم" ِعيا ُعو َي
َلًة". وقال َيا ْولً" و"ِع َع ِلَك " َنى "{ذ ْد ّ َأ ّ َأل ْا} أي: أل ُلو ُعو ُلوا َت ُعو ِعياَل. و"أعاَل َت ال

ِعيُل" إذا ُي عيال. ذا صار الرجُل" "

) ( التوبة سإورة آيات في الواردة المعاني

َلِت َقا َو ُد {  ُهو َي ْل ْيٌر ا ْبُن ُعَز ِه ا ّل َلْت ال َقا ّنَصاَرى َو ْلَمِسيُح ال ْبُن ا ِه ا ّل ِلَك ال ُهم ذ ُل ْو َق
ِهْم ِه َوا ْف َأ ُئوَن ِب ِه ْوَل ُيَضا ِذيَن َق ّل ْا ا َفُرو ْبُل ِمن َك ُهُم َق َل َت ّنىا الله َقا ُكوَن َأ َف ْؤ } ُي

َلِت َقا َو ُد [وقال] { ُهو َي ْل ْيٌر ا ْبُن ُعَز ِه} وقد ا ّل رديء وذلك التنوين بعضهم طرح ال
اسإم الى ينسب وكان البن عن يستغني السإم كان اذا التنوين يتركّ انما لنه

َلِت قلت يستغني. ولو ل هنا ها معروف. فالسإم َقا َو ُد " َيهو ْيُز" لم ال كلما يتّم َعَز
َلِت أرادوا كأنهم الحكاية على نقرأ وبه وكثر قرىء قد انه ال َقا َو ُد " ُهو َي ْل ّينا ا ِب َن

ْيُز ِه". ابُن ُعَز الل

ُدوَن ِري ُي ْا َأن {  ُئو ِف ْط ِه ُنوَر ُي ّل ِهْم ال ِه َوا ْف َأ َبىا ِب أ
ْ َي ّ الله َو ِتّم َأن ِإل ُه ُي ْو ُنوَر َل َه َو ِر َك

ِفُروَن َكا ْل } ا
َبىا وقال أ

ْ َي َو ّ الله { ِتّم َأن ِإل ُه}*ِ لن ُي َبى كأنه يتم) اسإم (أن ُنوَر َيأ ّ اللُه " ِإتمامَا َأل
ِره". ُنو

َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو ًا ِإّن آَم ِثير ِر ّمَن َك َبا َلْح َباِن ا ْه ُلوَن َوالّر ُك ْأ َي َواَل َل ّناِس َأْم ال
ِطِل َبا ْل ّدوَن ِبا َيُص ِبيِل َعن َو ِه سَإ ّل ِذيَن ال ّل ِنُزوَن َوا ْك َهَب َي ّذ ِفّضَة ال ْل َ َوا َها َول َن ُقو ُينِف

ِبيِل ِفي ِه سَإ ّل ُهْم ال َبّشْر ٍءْب َف َذا َع ٍءْم ِب ِلي ْومَا َأ َي َها ُيْحَمىا *ِ  ْي َل ِر ِفي َع ّنَم َنا َه َوىَا َج ْك ُت َها َف ِب
ُهْم ُه َبا ُهْم ِج ُب ُهْم َوُجنو ُهوُر ُظ َذا َو ُتْم َما َها َنْز ُكْم َك ُفِس ْن ْا َل ُقو ُذو ُتْم َما َف ِنُزوَن ُكن ْك } َت

ِنُزوَن وقال ْك َي َهَب { ّذ ِفّضَة} ثم ال ْل ُيْحَمىا قال َوا َها { ْي َل ِر ِفي َع ّنَم} فجعل َنا َه َج
الستون]: الشاهد وهو المنسرج الشاعر: [من الخأر. وقال على الكلما

َدنا ِبما َنْحُن ْن ْنَت ِع َأ َدكَّ ِبما َو ْن ٍءْض *ِ ِع ُي را ْأ ِلُف والَر َت ُمْخ

) ( التوبة سإورة آيات في الواردة المعاني

ّنَما ِإ ُء {  ّنِسي ٌة ال َد َيا ِر ِفي ِز ْف ُك ْل ِه ُيَضّل ا ِذيَن ِب ّل ْا ا َفُرو َنُه َك ّلو ًا ُيِح َنُه َعام ُيَحّرُمو َو
ًا ْا َعام ُئو ِط َوا ُي َة ّل ّد ْا الله َحّرمَا َما ِع ّلو ُيِح ّيَن الله َحّرمَا َما َف ُهْم ُز ُء َل ِهْم سُإوا ِل ْعَما َأ

ّلُه َ َوال ِدي ل ْه ْومَا َي َق ْل ِريَن ا ِف َكا ْل } ا
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ّنَما وقال ِإ ُء { ّنِسي ٌة ال َد َيا ِر} وهو ِفي ِز ْف ُك ْل ُتُه التأخأير. وتقول ا ْأ ْنَس َأ ْيَن" [ " ّد ال
َذا128 ِإ ْأُت يؤخأره اليه جعلته  ء]  َنَس ْنُه هو. و: " ْنُه. وانما َع َع ُتُه*ِ  َأخَأْر َنُه" أي:  ْي َد

ُتُه ْأ ْنَس َأ ّنَك قلت: " َل ْيَن"  ّد ْته ال ْأُت َلُه تقول: "جعل َنَس ُه" و" َؤخّأُر ْنُه ي َنا َع َأ َف َنه" " ْي َد
ُه. وكذلك َوخّأُر ُأ ُه" أي:  ُؤ ّنَس ُء أ ّنسا ُعْمر" يقال: "َمْن في "ال ُه ال ُء سَإّر ّنسا في ال

ُعُمر"، ّنَسا" غير "ِعْرق ويقال ال مهموز. ال
ّها وقال َن ْا} ل ُئو ِط َوا ُي ّل ْأُت" ومثله من { َط َوا ِهَي " ّد ( ًء) أي: مواطأة، َأَش ِوطا
َأي: قياما. قال وبعضهم المواتاة وهي َوْطءا)  )

َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو ُكْم َما آَم َذا َل ُكُم ِقيَل ِإ ْا َل ِفُرو ِبيِل ِفي ان ِه سَإ ّل ُتْم ال ْل َق ّثا َلى ا ِإ
َلْرِض ُتْم ا ِة َأَرِضي َيا ْلَح َيا ِبا ْن ّد ِة ِمَن ال ُع َفَما الخِأَر َتا ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِة ِفي ال ّ الخِأَر ِإل

ِليٌل } َق
ُتْم وقال ْل َق ّثا َلى {ا ّنُه ِإ َلْرِض} ل َأدغم ِمن ا َف ُتْم"  ْل َق َتثا فسكنت الثاء في التاء "

ًا لها فأحدث ِلف ِما َألَى ليصل أ بها. الكل

ّ ِإل ُه {  ْد َتنُصُرو َق ُه َف ْذ الله َنَصَر ِذيَن َأخْأَرَجُه ِإ ّل ْا ا َفُرو ِنَي َك ْيِن َثا َن ْث ْذ ا ِر ِفي ُهَما ِإ َغا ْل ا
ْذ ُقوُل ِإ ِه َي ِب َ ِلَصاِح ّلَه ِإّن َتْحَزْن ل َنا ال َع َأنَزَل َم َتُه الله َف َن ِكي ِه سَإ ْي َل ُه َع َد ّي َأ ٍءْد َو ُنو ّلْم ِبُج

َها ْو َعَل َتَر ِلَمَة َوَج ِذيَن َك ّل ْا ا َفُرو َلىا َك ْف ِلَمُة الّس َك ِه َو ّل َيا ِهَي ال ْل ُع ْل ّلُه ا ِزيٌز َوال ِكيٌم َع َح
{

ِلَمُة وقال َك َو ِه { ّل َيا} لنه ِهَي ال ْل ُع ْل َعَل) وحمله على يحمله لم ا البتداء. على (َج
ِنَي وقال َثا ْيِن} وكذلك { َن ْث ٍءْة) وهو (ثالُث ا "ثاني يجوز العرب. وقد كلما ثلث

ٍءْد" و"ثالُث َنيِن" وفي واح ْث ُكوُن {َما كتابالله ا َوى ِمن َي ٍءْة ّنْج َث َ ّ َثل َو ِإل ُهْم ُه ُع ِب َ َرا َول
ٍءْة ّ خَأْمَس َو ِإل ُهْم} وقال ُه ِدسُإ َثٌة سَإا َثل ُهْم { ُع ِب ُهْم} و{خَأْمَسٌة ّرا ُب ْل ُهْم َك ِدسُإ سَإا

َعٌة ْب ُهْم} و{سَإ ُب ْل ُهْم َك ُن َثاِم ُهْم}. َو ُب ْل َك

) ( التوبة سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ِفُرو ْن ًا { ا َفاف ً خِأ َقال ِث ْا َو ُدو ِه ُكْم َوَجا ِل َوا َأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َأ ِبيِل ِفي َو ِه سَإ ّل ُكْم ال ِل ْيٌر ذا خَأ
ُكْم ُتْم ِإن ّل َلُموَن ُكن ْع } َت

ْا وقال ِفُرو ْن ًا {ا َفاف َقالً} في خِأ ِث من لغة (انِفروا) في شئت الحال. ان هذه َو
ْنِفر" وان قال َي ُفُروا). شئت " ْن (ا

َفا َع ِذنَت ِلَم َعنَك الله {  ُهْم َأ ّتى َل ّيَن َح َب َت ِذيَن َلَك َي ّل ْا ا ُقو َد َلَم َص ْع َت ِبيَن َو ِذ َكا ْل } ا
َفا وقال َع ِذنَت ِلَم َعنَك الله { ّنه َأ َل ُهْم}  ّي اسإتفهاما َل َل شيء". أي: "

ْو َل َو ْا {  ُدو ْلُخُروَج َأَرا ْا ا ّدو َع ًة َلُه َل ّد ِكن ُع َل َه َو ِر ُهْم الله َك َث َعا ِب ُهْم ان َط ّب َث ِقيَل َف َو
ْا ُدو ُع ْق َع ا ِديَن َم َقاِع ْل } ا
َه {ولكن وقال ِر ُهْم} جعله الله َك َث َعا ِب َعَث" وسإمعت من ان َب ْن ُتُه" فـ"ا ْث َع َب من "

ْو من العرب َل َعَث ُدِعينا يقول: " َب ْن ْينا". وتقول: "ا َع َد ْن ُتُه" ل ْث َع َب ًا" أي: " ِبعاث َن ا
َعَث َب ْن َع فـ"ا ِط ُق ْن ًا" وتقول: "ا ِبعاث ْن ِه" اذا ا َع تقول ول به فانقطع تكلم ِب ِط ُق ِه". " ِب

) ( التوبة سإورة آيات في الواردة المعاني

ْو َل ُدوَن {  ًا َيِج ْلَجئ ْو َم ٍءْت َأ َغاَرا ْو َم ً َأ ّدخَأل ْا ُم ْو ّل َو ِه ّل ْي َل ُهْم ِإ } َيْجَمُحوَن َو
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ْو وقال َل ُدوَن { ًا َيِج ْلَجئ ْو َم ٍءْت َأ َغاَرا ْو َم ّدخَألً} لنه َأ ّدخِأُل" وقال من ُم َي ّدخَأَل" " ِا "
ْدخَأل) جعله بعضهم ْدخُأل" وهي من (َم َي َدخَأَل" "  ب] أردأ128[ أعلم فيما "

َدخَألً) أراد أبي قراءة في أنها الوجهين. ويذكرون ْن ًا (ُم قال شيء. وانما بعد شيئ
ٍءْت} لنها َغاَرا َغاَر" فالمكان من {ُم َأ وهو البسيط الشاعر: [من "ُمغاٌر" قال "

المئة]: بعد والسبعون الحادي الشاهد
ُد ِه الحم َنا لل َبَحنا ُمْمسا ِر َوُمْص ْي ِبالَخ ْبَحنا *ِ  ّبي َص َوَمّسانا َر

ّنها َبَح" واذا من ل َأْص َأْمَسى" و" ْلَجأ" قلت على وقفت " َأا" لنه "َم ْلَج نصب "َم
َدا". "رأيُت قولك نحو باللف فتقف منون زي

ُهْم ْن َوِم ْلِمُزكَّ ّمن {  َقاِت ِفي َي َد ِإْن الّص ْا َف ُطو ْع َها ُأ ْن ْا ِم ِإن َرُضو ْا ّلْم َو ْو َط ْع َها ُي ِمن
َذا ُطوَن ُهْم ِإ } َيْسَخ

ُهْم وقال ْن َوِم ْلِمُزكَّ} وقال ّمن { ْلُمُزكَّ). بعضهم َي َي )

ُهُم ْن َوِم ِذيَن {  ّل ُذوَن ا ْؤ ِبّي ُي ّن ُلوَن ال ُقو ِي َو َو ُذٌن ُه ُذُن ُقْل ُأ ٍءْر ُأ ْي ُكْم خَأ ْؤِمُن ّل ِه ُي ّل ِبال
ْؤِمُن ُي ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ِذيَن َوَرْحَمٌة ِل ّل ْا ّل ُنو ُكْم آَم ِذيَن ِمن ّل ُذوَن َوا ْؤ ِه َرسُإوَل ُي ّل ُهْم ال َل
َذاٌب ِليٌم َع } َأ
ُقْل وقال ُذُن { ٍءْر ُأ ْي َو خَأ ُه ُكْم} أي:  ُذُن ّل ٍءْر ُأ ْي ُذُن ل خَأ ُذٌن بعضهم شّر. وقال ُأ ُأ ْيٌر ( خَأ

ُكْم) والولى ُذٌن "هو قلت لو لنك أحسنهما َل ْيٌر ُأ ُكم" لم خَأ (هو حسن في يكن َل
ُذُن ٍءْر َأ ْي ُكم) وهذا خَأ ُذْن". (لكم) صفة تجعل ان على جائز َل ُل "ا

َوَرْحَمٌة وقال ِذيَن { ّل ْا ّل ُنو ُكْم} أي: وهو آَم رحمة. ِمن
ْؤِمُن وقال ُي ِه { ّل ْؤِمُن ِبال ُي ُيصدقهم َو ِنيَن} أي:  ْؤِم ْلُم َنا للرجل تقول كا ِل َأ ما "
َأْن لي ُيؤِمُن ُقوَل ب يصدقني. وكذا" أي: ما كذا َأ

) ( التوبة سإورة آيات في الواردة المعاني

ُفوَن ِل َيْح ِه {  ّل ُكْم ِبال ُكْم َل ُيْرُضو ّلُه ِل ُلُه َوال ّق َوَرسُإو ُه َأن َأَح ْا ِإن ُيْرُضو ُنو ِنيَن َكا ْؤِم ُم
{

ُفوَن ِل َيْح ِه وقال: { ّل ُكْم ِبال َون َل ُف ِل َيْح ُكْم} و"سَإ ُيْرُضو ِم بالله ِل ُك َول َل ُكْم"  ُيْرُضو ِل
ّ َأعلمه ُكم" كما على إل ّن ُيرُض َل الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من قال قوله: "

المئتين]: بعد والعشرون السادس
ْلُت ِإذا ِني ُق ْد ِه قاَل َق َفًة بالل ْل ِنَي ِح ِغ ُت َل ّني *ِ  ِئَك ذا َع َأْجَمعا َأنا

َيّن ِن ْغ ُت َل َغىا نحو عني. وهو أي:  َتْص ِل َو ِه { ْي َل ُة ِإ َد ِئ ْف ِذيَن َأ ّل َ ا ُنوَن ل ْؤِم ِة} أي: ُي ِبالخِأَر
َيّن. ِغ ُتْص ول

َلْم َأ ْا {  َلُمو ْع ّنُه َي ِد َمن َأ ِد ّلَه ُيَحا َلُه ال َأّن َوَرسُإو ّنَم َناَر َلُه َف َه ًا َج ِلد َها خَأا ذلك ِفي
ُي ْلِخْز ِظيُم ا َع ْل } ا
َلْم وقال َأ ْا { َلُموا ْع ّنُه َي ِد َمن َأ ِد ّلَه ُيَحا َلُه ال ِإّن َوَرسُإو الفاء لن اللف َلُه} فكسر َف
مستأتف. بعدها ما  ء] المجازاة129[ جواب هي التي

ِرَح َف ُفوَن {  ّل ْلُمَخ ِهْم ا ِد َع ْق ِه َرسُإوِل خِألََف ِبَم ّل ْا ال ُهوا ِر َك ْا َأن َو ُدو ِه ِهْم ُيَجا ِل َوا َأْم ِب
ِهْم ُفِس ْن َأ ِبيِل ِفي َو ِه سَإ ّل ْا ال ُلو َقا َ َو ْا ل ِفُرو ْلَحّر ِفي َتن ّنَم َناُر ُقْل ا َه ّد َج ًا َأَش ْو َحّر ّل

ُنوا ُهوَن َكا َق ْف } َي
ِرَح وقال َف ُفوَن { ّل ْلُمَخ ِهْم ا ِد َع ْق َفًة. وقال َرسُإوِل خِألََف ِبَم َل ِه} أي: ُمخا ّل بعضهم ال
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ْلَف) و(خِألَف) أصوبهما ُلوا مثل خأالفوا لنهم (خَأ َت َقا مصدر ِقتال" ولنه "
ُفوا". َل "خَأا

) ( التوبة سإورة آيات في الواردة المعاني

َء َوَجآَ ّذُروَن {  َع ْلُم ْعَراِب ِمَن ا َل َذَن ا ْؤ ُي ُهْم ِل َد َل َع َق ِذيَن َو ّل ْا ا ُبو َذ ّلَه َك َلُه ال َوَرسُإو
ُيِصيُب ِذيَن سَإ ّل ْا ا َفُرو ُهْم َك ْن َذاٌب ِم ِليٌم َع } َأ

َء وقال َوَجآَ ِذُروَن} خأفيفة { َع ْلُم َذُروا" وقال من لنها ا ْع َا ّذُروَن) بعضهم " َع (الُم
َتذُروَن" ولكنه ثقيلة ْع َيِخّصُموَن} وبها قال كما الذال في التاء ادغم يريد: "الُم }

ِذُرون) بكسر يكون نقرأ. وقد ْع حول لنه فتح وانما الساكنين لجتماع العين (الُم
ِفين). مثل وهذا الميم تتبعها العين تضم ان يكون عليها. وقد التاء فتحة ِد (الُمْر

َوِمَن ْعَراِب {  َل ُذ َمن ا ّتِخ ُق َما َي ِف ًا ُين ْغَرم ّبُص َم َتَر َي ُكُم َو ِئَر ِب َوا ّد ِهْم ال ْي َل ُة َع ِئَر َدآ
ِء ْو ّلُه الّس ٌع َوال ِليٌم سَإِمي } َع
ِهْم وقال ْي َل َع ُة { ِئَر ِء} كما َدآ ْو ِء" وقال َرُجل تقول: "هذا الّس ْو الشاعر: [من الّس

المئتين]: بعد والعشرون السابع الشاهد وهو الطويل
ْنَت ُك ْئِب َو ِذ ِء َك ْو َأى َلّما الّس ًا َر ِبه َدم ِبصاِح ًا *ِ  ْوم َلى َأحاَر َي ِما َع ّد ال

ُة قرئت وقد ِئَر ِء) [ (دا عليهم "كانت قلت اذا لنك ضعيف  ب] وذا129الّسو
ِء" كان دائرة ِء" ال "رجل من أحسن الُسو ْو عليهم تقول: "كانت انك ترى الَس
َلّن دائرة به يفسر هذا لن هذا يضاف كما الّسوء الى يضاف ل الرجل الهزيمة" 
َق نقول: "سإلكُت كما والشر الخير َق الشَر" و"تركُت طري ْير". طري الَخ

ُقوَن ِب َوالّسا ُلوَن {  ّو َل ِريَن ِمَن ا َهاِج ْلُم ِر ا ْنَصا َل ِذيَن َوا ّل ُهم َوا ُعو َب ّت ٍءْن ا ِإْحَسا ّرِضَي ِب
ُهْم الله ْن ْا َع ْنُه َوَرُضو ّد َع َع َأ ُهْم َو ٍءْت َل ّنا ِري َج َها َتْج َت َهاُر َتْح ْن َل ِديَن ا ِل َهآَ خَأا ًا ِفي َبد ذلك َأ

ْوُز َف ْل ِظيُم ا َع ْل } ا
ُقوَن وقال ِب َوالّسا ُلوَن { ّو َل ِريَن ِمَن ا َهاِج ْلُم ِر} وقال ا ْنَصا َل ْنصاُر) بعضهم َوا َل (وا
ُقوَن) والوجه قوله على عطفه رفع ِب كانوا الولين السابقين لن الجر هو (والّسا
جميعا. الفريقين من

) ( التوبة سإورة آيات في الواردة المعاني

َوآخَأُروَن ْا {  ُفو َتَر ْع ِهْم ا ِب ُنو ُذ ْا ِب ُطو َل ً خَأ ًا َعَمل ِلح ًا َوآخَأَر َصا ّيئ ُتوَب َأن الله َعَسى سَإ َي
ِهْم ْي َل ّلَه ِإّن َع ُفوٌر ال } ّرِحيٌم َغ
ْا وقال ُطو َل ً {خَأ ًا َعَمل ِلح ًا} فيجوز َوآخَأَر َصا ّيئ "بآَخأَر" تكون ان العربية في سَإ

َى كما َتو ِاسْإ ُء تقول: " ْطُت الما َل ِة" و"خَأ َب َبَة" أي: "بالَخَش َء والَخَش َبَن" الما ّل وال
َبِن". أي ّلل ِبا "

ْذ ِهْم ِمْن { خُأ ِل َوا َقًة َأْم َد ُهْم َص ّهُر َط ِهْم ُت ّكي ُتَز َها َو ِهْم َوَصّل ِب ْي َل َتك ِإّن َع َكٌن َصَلو سَإ
ُهْم ّلُه ّل ٌع َوال ِليٌم سَإِمي } َع

ْذ وقال ِهْم ِمْن {خُأ ِل َوا َقًة َأْم َد ُهْم َص ّهُر َط ِهْم ُت ّكي ُتَز َها} فقوله َو ِهْم ِب ّكي ُتَز َو َها} { ِب
ًا. وكذلك بها جئت ثم الصدقة صفة من جعلته شئت وان البتداء على توكيد

ُهم). ّهُر َط ُت )
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َوآخَأُروَن ْوَن {  ِر ُمْرَج ِه َلْم ّل ُهْم ِإّما ال ُب ّذ َع ِإّما ُي ُتوُب َو ِهْم َي ْي َل ّلُه َع ِليٌم َوال ِكيٌم َع } َح
َوآخَأُروَن وقال ْوَن} لنه { ْأُت" وقال من ُمْرَج َأْرَج ْوَن) في بعضهم " لغة (ُمْرَج

ْيُت). قال من َأْرَج )

) ( التوبة سإورة آيات في الواردة المعاني

َ ُقْم { ل ِه َت ًا ِفي َبد ٌد َأ َلى ُأسّإَس ّلَمْسِج َوىَا َع ْق ّت ّوِل ِمْن ال ٍءْما َأ ْو ّق َي ُقومَا َأن َأَح ِه َت ِفي
ِه ّبوَن ِرَجاٌل ِفي ْا َأن ُيِح ّهُرو َط َت ّلُه َي ِريَن ُيِحّب َوال ّه ّط ْلُم } ا

ُأسّإَس وقال َلى { َوىَا َع ْق ّت ّوِل ِمْن ال ٍءْما َأ ْو ُذ َي ْن ّق} يريد: "ُم ّوِل َأَح ٍءْما" لن أ ْو من َي
َلْم يقول من العرب ُه " ِما ِمْن َأَر ْو ُذ َكذا" يريد َي ْن ّوِل "ُم ِما" يريد أ ْو ّوِل "ِمْن به َي َأ

ِما" كقولك ّيا َل َلِقيُت130[ ا ٍءْل" تريد ُكّل  ء] " ُكّل به َرُج ِرّجال". " ال

َفَمْن َأ َنُه َأسّإَس {  َيا ْن َلىا ُب َوىَا َع ْق ِه ِمَن َت ّل ٍءْن ال َوا ِرْض ْيٌر َو َنُه َأسّإَس ّمْن َأما خَأ َيا ْن َلىا ُب َع
َفا ٍءْف َش ٍءْر ُجُر َهاَر َها ْن ِه َفا ِر ِفي ِب ّنَم َنا َه ّلُه َج َ َوال ِدي ل ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن ا ّظا } ال

ٍءْر وقال َها َهاَر { ْن ِه} فذكروا َفا ُهوُر" وهو من أنه ِب َي ِئٌر"*ِ وأصله مقلوب " "ها
ِئك". هو الّسلح" [و] انما "شاكِّ قلب ما مثل قلب ولكن "شا

َ ُهُم َيَزاُل { ل ُن َيا ْن ِذي ُب ّل ْا ا ْو َن َبًة َب ِهْم ِفي ِري ِب ُلو ّ ُق َع َأن ِإل ّط َق ُهْم َت ُب ُلو ّلُه ُق ِليٌم َوال َع
ِكيٌم } َح
َبًة وقال ِري ِهْم ِفي { ِب ُلو ّ ُق َع) في َأن ِإل ّط َق َت َع} و( ّط َق حسن. وكل بعضهم قول َت
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ُبوَن ِئ ّتا ُدوَن { ال ِب َعا ْل ُدوَن ا ْلَحاِم ِئُحوَن ا ُعوَن الّسا ِك الِمُروَن الّساِجدوَن الّرا
ْعُروِف ْلَم ُهوَن ِبا ّنا ِر َعِن َوال َك ْلُمن ُظوَن ا ِف ْلَحا ِد َوا ُدو ِه ِلُح ّل ِر ال َبّش ِنيَن َو ْؤِم ْلُم } ا

ُبوَن وقال ِئ ّتا ُدوَن..} الى {ال ِب َعا ْل ِر فسر ثم الية رأس ا َبّش َو ِنيَن) لن ( ْؤِم الُم
ِإّن لقوله تفسير هو - (التائبون) انما اعلم الله - و قوله ّلَه { َتَرىَا ال ِمَن اْش

ِنيَن ْؤِم ْلُم ُهْم} [ ا ُفَس ُهْم فقال فسر ] ثم11َأن ُبوَن". " ِئ ّتا ال

ِبّي َكاَن { َما ّن ِذيَن ِلل ّل ْا َوا ُنوا ْا َأن آَم ِفُرو ْغ َت ِكيَن َيْس ِر ْلُمْش ْو ِل َل ْا َو ُنوا ِلي َكا ْو َبىا ُأ ُقْر
ِد ِمن ْع ّيَن َما َب َب ُهْم َت ُهْم َل ّن ِم َأْصَحاُب َأ ْلَجِحي } ا
ِبّي َكاَن {َما قال ثم ّن ِذيَن ِلل ّل ْا َوا ُنوا ْا َأن آَم ِفُرو ْغ َت ِكيَن} يقول َيْس ِر ْلُمْش كاَن "وما ِل

ُهْم ْغفاٌر َل ِت ِكيَن" وقال اسإ ِر ْلَمْش َوَما ِل ٍءْس َكاَن { ْف َن ْؤِمَن َأن ِل ّ ُت ْذِن ِإل ِإ ِه}. اي ِب ّل ما ال
الله. بإذن إل اليمان لها كان

َوَما َفاُر َكاَن {  ْغ ِت ِهيَم اسْإ ْبَرا ِه ِإ ِبي ّ َل ٍءْة َعن ِإل َد ْوِع َهآَ ّم َد َع ُه َو ّيا َلّما ِإ ّيَن َف َب ّنُه َلُه َت َأ

ّو ُد ِه َع ّل َأ ل َبّر ْنُه َت ِهيَم ِإّن ِم ْبَرا ٌه ِإ ّوا ِليٌم َل } َح
ّ وقال ِإل ٍءْة َعن { َد ْوِع َهآَ ّم َد َع ُه} يريد َو ّيا ّ ِإ ِد ِمْن "إل ْع ٍءْة" كما َب َد ْوِع تقول: "ما َم
ّ الشّر هذا كان ٍءْل َعْن إل ْو َكُما" أي: عن كاَن َق ْن َي صار. ذلك َب
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ْد َق َل َلىا الله َتاَب {  ِبّي َع ّن ِريَن ال َهاِج ْلُم ِر َوا َلنَصا ِذيَن َوا ّل ُه ا ُعو َب ّت ِة ِفي ا َع ِة سَإا ُعْسَر ْل ا



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

ِد ِمن ْع َد َما َب ُغ َكا ِزي ُلوُب َي ٍءْق ُق ِري ُهْم َف ْن ِهْم َتاَب ُثّم ّم ْي َل ّنُه َع ِهْم ِإ ُءوٌف ِب } ّرِحيٌم َر
ِد {ِمن وقال ْع َد َما َب ُغ َكا ِزي ُلوُب} وقال َي ُغ) جعل بعضهم ُق ِزي َت َد) في ( (كا

َدت) اسإما ُغ) وان على القلوب ورفع مضمرا و(كا ِزي َت َد) على رفعتها شئت ( (كا
ُغ) حال وجعلت َتزي َد) اسإما في بـ"كاَن" فأضمرت مشبها جعلته شئت وان ( (كا
ُغ وجعلت ِزي َت الخبر. موضع قلوُب) في (

َلى َع َو ِة {  َث َ ّثل ِذيَن ال ّل ْا ا ُفو ّل ّتىا خُأ َذا َح َقْت ِإ ِهُم َضا ْي َل َلْرُض َع َبْت ِبَما ا َقْت َرُح َوَضا
ِهْم ْي َل ُهْم َع ُفُس ْا َأن ّنوا َظ ّ َأن َو َأ ل ْلَج ِه ِمَن َم ّل ّ ال ِه ِإل ْي َل ِهْم َتاَب ُثّم ِإ ْي َل ْا َع ُبوا ُتو َي ِإّن ِل

ّلَه َو ال ّواُب ُه ّت } الّرِحيُم ال
ْا وقال ّنوا َظ َو ّ َأن { َأ} وهي ل ْلَج تقول ول  ب] عليها130[ وقفت اذا هكذا َم
ْوَف" لم "ل على وقفت لو انك ترى نون. أل هنا ها ليس ا) لنه (ملجأ تلحق خَأ

ْو الفا. وأّما َل ُدوَن " َأا" فالوقف َيِج ْلَج منون. فيه النصب لن باللف عليه َم

َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو ِت ِذيَن َقا ّل ُكْم ا َن ُلو ِر ّمَن َي ّفا ُك ْل ْا ا ُدو َيِج ْل ُكْم َو َظًة ِفي ْل ِغ
ْا َلُموا ْع ّلَه َأّن َوا َع ال ّتِقيَن َم ْلُم } ا

ْا وقال ُدو َيِج ِل َو ُكْم { َظًة} وبها ِفي ْل َظَة) وهما بعضهم وقال نقرأ ِغ ْل ُغ لغتان. (
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َذا ِإ َو َلْت َمآَ {  ِز ٌة ُأن ُهْم سُإوَر ْن ُقوُل ّمن َفِم ُكْم َي ّي ْتُه َأ َد ِه َزا ِذ ًا َها َأّما ِإيَمان ِذيَن َف ّل ْا ا ُنو آَم
ُهْم ْت َد ًا َفَزا ُهْم ِإيَمان ْبِشُروَن َو َت } َيْس

ُكْم وقال ّي َأ ْتُه { َد ِه َزا ِذ ّي" مرفوع َها ًا} فـ"أ على الفعل لسقوط بالبتداء ِإيَمان
ًا قال فعل" كما أوله في تضمر قلت: "أل فان الهاء َبَشر َأ ّنا { ًا} فلن ّم َواِحد
ّي) اسإتغنى بالفعل اولى وهو اسإتفهاما "بشر" حرف قبل حرف عن به و(أ

ٌد قولك مثل فصارت بالفعل اولى هو شيء قبله يقع فلم السإتفهاما "زي
ُته". ومن ًا نصب َضْرب ُبته" في "زيد ّي" ها نصب الخبر ضر هنا. "أ

َذا ِإ َو َلْت َمآَ {  ِز ٌة ُأن َظَر سُإوَر ُهْم ّن ْعُض َلىا َب ٍءْض ِإ ْع ُكْم َهْل َب ٍءْد ّمْن َيَرا ْا ُثّم َأَح ُفو انَصَر
ُهم الله َصَرَف َب ُلو ُهْم ُق ّن َأ ْومٌا ِب ّ َق ُهوَن ل َق ْف } َي
َظَر وقال ّن ُهْم { ْعُض َلىا َب ٍءْض ِإ ْع ُكْم َهْل َب ٍءْد} كأنه ّمْن َيَرا بعُضهم "قاَل قال َأَح

ٍءْض" لن ْع َب اعلم. الله و به شبيها او ايماء كان المكان هذا في نظرهم ل

ْد َق َل ُكْم {  َء ُكْم ّمْن َرسُإوٌل َجآَ ُفِس ِزيٌز َأن ِه َع ْي َل ّتْم َما َع ِن ِريٌص َع ُكْم َح ْي َل ِنيَن َع ْؤِم ْلُم ِبا
ُءوٌف } ّرِحيٌم َر
ِزيٌز وقال َع ِه { ْي َل ّتْم} جعل َما َع ِن ّتم) من (ما) اسإما َع ِن َع  صلته. و(

)2/30(
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َكاَن َأ ّناِس {  ًا ِلل َنآَ َأْن َعَجب ْي ْوَح َلى َأ ٍءْل ِإ ُهْم َرُج ْن ِر َأْن ّم ِذ ّناَس َأن ِر ال َبّش ِذيَن َو ّل ْا ا ُنو آَم
ُهْم َأّن َدمَا َل ٍءْق َق ْد َد ِص ِهْم ِعن ّب ِفُروَن َقاَل َر َكا ْل َلَساِحٌر ِإّن ا ِبيٌن هذا } ّم
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َأّن قال ُهْم { َدمَا َل ٍءْق} القدما َق ْد ْهُل تقول: "هؤلء كما هنا: التقديم، ها ِص ِما َأ َد َق ال
تقديم. فيه لهم فكان خأيرا قدموا السإلما" أي: الذين  ء] في131[

َو ُه ِذي {  ّل َعَل ا ًء الّشْمَس َج َيآَ َقَمَر ِض ْل ًا َوا ُه ُنور ّدَر َق ِزَل َو َنا ْا َم َلُمو ْع َت َد ِل َد ِنيَن َع الّس
ْلِحَساَب َق َما َوا َل ّلُه خَأ ّ ذلك ال ّق ِإل ْلَح َفّصُل ِبا َياِت ُي ٍءْما ال ْو َق َلُموَن ِل ْع } َي

ُه وقال ّدَر َق َو ِزَل} ثقيلة { َنا ُه) مما فجعل َم ّدُر َق َو كأنه مفعولين الى يتعدى (
َعَل منازل". وقال "وجعله ًء الّشْمَس {َج َيآَ َقَمَر ِض ْل ًا} فجعل َوا هو القمر ُنور

َلُه كما النور َع ًا" وهو اللُه تقول: "َج ْلق َهُم "مخلوق" و"هذا خَأ ِدْر َلِمير". َضْرُب ال ا
ْا "مضروب". وقال وهو ُلو ُقو َو ّناِس { ًا} فجعل ِلل المفعول هو الحسن ُحْسن

كالخلق.
ُه وقال ّدَر َق َو ِزَل} وقد { َنا ّلُه قال كما والقمر الشمس ذكر َم َوال ُلُه { ّق َوَرسُإو َأَح

ُه}. َأن ُيْرُضو
ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ِهْم الّصا ِدي ْه ُهْم َي ّب ِهْم َر ِن ِإيَما ِري ِب ِهُم ِمن َتْج ِت َتْح

َهاُر ْن َل ّناِت ِفي ا ِم َج ِعي ّن } ال
ِهْم131[ ِدي ْه َي ُهْم  ب] وقال: { ّب ِهْم َر ِن ِإيَما ِري ِب ِهُم ِمن َتْج ِت َهاُر} كأنه َتْح ْن َل جعل ا

ِري) مبتدأة َتْج الول. من منقطعة (
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َذا ِإ َو ِلنَساَن َمّس {  َنا الّضّر ا َعا ِه َد ِب ْو ِلَجن ًا َأ ْو َقاِعد ًا َأ ِئم َلّما َقآَ َنا َف ْف ْنُه َكَش ُه َع ُضّر
َأن َمّر َنآَ ّلْم َك ُع ْد َلى َي ّيَن َكذلك ّمّسُه ُضّر ِإ ِفيَن ُز ِر ْلُمْس ْا َما ِل ُنو ُلوَن َكا ْعَم } َي

َأن وقال َك َنآَ ّلْم { ُع ْد َلى َي َأن ُضّر ِإ َك ْا ّلْم ّمّسُه} و{ ُثو َب ْل ّ َي َعًة} وهذا ِإل في سَإا
َأّن" الثقيلة وهي كثير الكلما َك َأّن)*ِ تخفف كما فخفف فيها اضمر ولكنه " )

ْنُه هي وانما فيها ويضمر َأ َك الشاهد وهو الخفيف الشاعر: [من َلْم" وقال "
المئتين]: بعد والعشرون الثامن

ْي َو َأْن *ِ ُكْن َمْن َك َبْب َنَشٌب َلُه َي ِقْر َوَمْن ُيْح ْفت ِعْش َي ْيُش َي ضّر*ِ َع
المئتين]: بعد والعشرون التاسإع الشاهد وهو الهزج [من قال وكما

ٍءْر ْد ِرِق [وَص َأْن ُمْش َك ِر] *ِ  ّنْح ُه ال ْديا ّقاِن َث ُح
ْنُه َأ َك ُه أي:  ْديا ّقاِن. وقال َث َأْن بعضهم ُح َك ِه" فخففها " ْيي ْد يضمر ولم واعلمها َث

ِإن قال كما فيها ٍءْس ُكّل { ْف َها َلَما َن ْي َل ِفٌظ} أراد َع َلها الثقيلة معنى َحا ْعَم َأ كما ف
ْعِمل فيها. يضمر ولم الثقيلة ُي

َوَما ّناُس َكاَن {  ّ ال ًة ُأّمًة ِإل َد ْا َواِح ُفو َل َت َ َفاخْأ ْول َل ِلَمٌة َو َقْت َك َب ّبَك ِمن سَإ ُقِضَي ّر َل
ُهْم َن ْي ِه ِفيَما َب ُفوَن ِفي ِل َت } َيْخ
َوَما وقال ّناُس َكاَن { ّ ال ًة} علىخبر ُأّمًة ِإل َد ِإن قال "كان" كما َواِح َنْت { ّ َكا ِإل

ْيَحًة ًة}. [أي]*ِ "إن َص َد  واحدة". صيحة إل تلك كانت َواِح
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َو ُه ِذي {  ّل ُكْم ا ّيُر َبّر ِفي ُيَس ْل ِر ا َبْح ْل ّتى َوا َذا َح ُتْم ِإ ْلِك ِفي ُكن ُف ْل ْيَن ا ِهم َوَجَر ٍءْح ِب ِري ِب
ٍءْة َب ّي ْا َط ِرُحو َف َها َو َها ِب ْت َء ُهُم َعاِصٌف ِريٌح َجآَ َء ْوُج َوَجآَ ْلَم ٍءْن ُكّل ِمن ا َكا ْا َم ّنو َظ ُهْم َو ّن َأ

ِهْم ُأِحيَط ْا ِب ُو َع ّلَه َد ِلِصيَن ال ّديَن َلُه ُمْخ ِئْن ال َنا َل َت ْي ْنَج ِه ِمْن َأ ِذ َنّن َها ُكو َن ِمَن َل
ِريَن ِك } الّشا
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ّتى وقال َذا {َح ُتْم ِإ ْلِك ِفي ُكن ُف ْل ْيَن ا ِهم} وانما َوَجَر ْيَن قال ِب َوَجَر ِهم} لْن { ِب
ْلَك) يكون ُف ِفي وجماعة. قال واحدا (ال ْلِك { ُف ْل ْلَمْشُحوِن} وهو ا مذكر. واما ا

ّتى ُتْم َأذا (ح ْن ْلِك) فجوابه في ُك ُف َها قوله ال ْت َء َعاِصٌف}. ِريٌح {َجآَ
ْا قوله وأما ُو َع َد ّلَه} فجواب { ْا لقوله ال ّنو َظ َو ُهْم { ّن ِهْم} وانما ُأِحيَط َأ قال ِب

ِهم} وقد ِب ُتْم} لنه قال { ْن ُك تعنيه، كنت اذا تخاطب ثم غائبا تذكر ان يجوز {
الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من كقول غائب لفظ في تجعله ثم وتخاطب

المئة]: بعد العاشر
ِئي ْو ِبنا َأسِإي ِني َأ َومًة ل َأْحِس ُل ْينا َم َد َل ّيًة َول *ِ  ِل ْق ّلِت َأْن َم َق َت

) ( يونس سإورة آيات في الواردة المعاني

َلّمآَ َف ُهْم {  َذا َأنَجا ُغوَن ُهْم ِإ ْب َلْرِض ِفي َي ِر ا ْي َغ ّق ِب ْلَح َها ا ّي َأ ّناُس يا ّنَما ال ُكْم ِإ ُي ْغ َلى َب َع
ُكْم ُفِس َع َأن َتا ِة ّم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َنا ُثّم ال َلي ُكْم ِإ ُع ُكْم َمْرِج ُئ ّب َن ُن ُتْم ِبَما َف ُلوَن ُكن ْعَم } َت

ّنَما وقال ِإ ُكْم { ُي ْغ َلى َب ُكْم َع ُفِس َع َأن َتا ِة ّم َيا ْلَح َيا} أي: وذلك ا ْن ّد ٌع ال ِة متا الحيا
َد ُكْم الدنيا. وأرا ُع ُع "َمتا ِة َمتا ْنيا". الَحيا ّد  ال
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ّنَما ِإ َثُل {  ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ٍءْء ال ُه َكَمآَ َنا ْل ِء ِمَن َأنَز َلَط الّسَمآَ َت ِه َفاخْأ َباُت ِب َلْرِض َن ِمّما ا
ُكُل ْأ ّناُس َي َعامُا ال ْن َل ّتى َوا َذآ َح َذِت ِإ َلْرُض َأخَأ َها ا َف َنْت ُزخْأُر ّي َظّن َواّز َهآَ َو ُل ْه ُهْم َأ ّن َأ

ِدُروَن َهآَ َقا ْي َل َهآَ َع َتا َنا َأ ً َأْمُر ْيل ْو َل ًا َأ َهار َها َن َنا ْل َع ًا َفَج َأن َحِصيد ْغَن ّلْم َك َلْمِس َت ِبا
َفّصُل َكذلك َياِت ُن ٍءْما ال ْو َق ّكُروَن ِل َف َت } َي
ٍءْء وقال َكَمآَ ُه} يريد: كمثل { َنا ْل ماء. َأنَز
َنْت} يريد وقال ّي َواّز ُنْت" ولكن { ّي َتَز المخرجين لقرب الزاي في التاء أدغم "و
َد*ِ فيها أولها سإكن فلما َنْت} ثقيلة وقال وصل ألف زي ّي َواّز ُد { ًا" يري ّين "اّز

ْيِن" وانما من وهو المصدر َتَز يبتدأ ل لنه الكلما ليصل ادغم حين اللف زاد "ال
بساكن.

ِذيَن ّل ّل ْا {  ُنو َنى َأْحَس ْلُحْس ٌة ا َد َيا ِز َ َو ُق َول َه ُهْم َيْر َه َتٌر ُوُجو َ َق ّلٌة َول ِئَك ِذ ْوَل َأْصَحاُب ُأ

ِة ّن ْلَج َها ُهْم ا ُدوَن ِفي ِل } خَأا
َ وقال َول ُق { َه ُهْم َيْر َه َتٌر ُوُجو َ َق ّلٌة} لنه َول ًا". من ِذ َهق ُق" "َر َه َيْر َق" " َه "َر

) ( يونس سإورة آيات في الواردة المعاني

ِذيَن ّل َوا ْا {  ُبو َئاِت َكَس ّي ُء الّس ٍءْة َجَزآ َئ ّي َها سَإ ِل ْث ُهْم ِبِم ُق َه َتْر ّلٌة َو ُهْم ّما ِذ ِه ّمَن َل ّل ِمْن ال
ٍءْم ّنَما َعاِص َأ َيْت َك ْغِش ُهْم ُأ ُه ًا ُوُجو َطع ْيِل ّمَن ِق ّل ْل ًا ا ِلم ْظ ِئَك ُم ْوَل ِر َأْصَحاُب ُأ ّنا ُهْم ال

َها ُدوَن ِفي ِل } خَأا
ُء وقال ٍءْة {َجَزآ َئ ّي َها} وزيدت سَإ ِل ْث ِبَك قولك في زيدت كما الباء ِبِم ِبَحْس قوُل {

ِء}.  الُسو
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ّنَما وقال َأ َك َيْت { ْغِش ُهْم ُأ ُه ًا ُوُجو َطع ْيِل ّمَن ِق ّل ْل ِعين ا ًا} فال ِلم ْظ ليس لنه سإاكنة ُم
َعة" ولكنه جماعة ْط ِق ٌع" اسإٌم "ال ْط ِق َطعا) الناس عاّمة حياله. وقال على " ِق )
ِة" ويقوي جماعة به يريدون َع ْط ِق ًا) لن قوله الول "ال ِلم ْظ ْطع" واحد (ُم ِق "ال
ِلم" من فيكون ْظ َطع" يعنون صفته. والذين "الُم ِق وقالوا الجمع به قالوا: "ال
َعُل َنْج ًا" حال " ِلم ّوُل ُمظ َل ْيل". وا َل َيُن لـ"ال ْب الوجهين. َأ

ْومَا َي َو ُهْم {  ًا َنْحُشُر ُقوُل ُثّم َجِميع ِذيَن َن ّل ْا ِل ُكو ُكْم َأْشَر َن َكا ُتْم َم ُكْم َأن ُؤ َكآَ َنا َوُشَر ْل ّي َفَز
ُهْم َن ْي َقاَل َب ُهْم َو ُؤ َكآَ ُتْم ّما ُشَر َنا ُكن ّيا ُدوَن ِإ ُب ْع } َت
ُكْم وقال َن َكا ُتْم {َم ُكْم} لنه َأن ُؤ َكآَ ِظروا معنى في َوُشَر ْت وشركاؤكم". أنتم "ان

ِلَك َنا ُه ْا {  ُلو ْب ٍءْس ُكّل َت ْف َفْت ّمآَ َن َل ْا َأسْإ ّدو َلى َوُر ِه ِإ ّل ُهُم ال َ ْول ّق َم ْلَح ُهْم َوَضّل ا ْن ّما َع
ْا ُنو َتُروَن َكا ْف } َي
ِلَك وقال َنا ُه ْا { ُلو ْب ٍءْس ُكّل َت ْف ُبُر. وقال ّمآَ َن َتْخ َفْت} أي:  َل ُلو) أي: بعُضهم َأسْإ ْت َت )
ُعه. َب ْت َت

) ( يونس سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقْل ُكم َمن {  ُق ِء ّمَن َيْرُز َلْرِض الّسَمآَ ِلُك َأّمن َوا َع َيْم ْبَصاَر الّسْم َل ِرُج َوَمن وا ُيْخ
ْلَحّي ّيِت ِمَن ا ْلَم ِرُج ا ُيْخ ّيَت َو ْلَم ْلَحّي ِمَن ا ّبُر َوَمن ا َد َلْمَر ُي ُلوَن ا ُقو َي ّلُه َفَس ُقْل ال َف
َ َفل ُقوَن َأ ّت } َت

َأّمن وقال ِلُك { َع َيْم ْبَصاَر} فان الّسْم َل َأمْا) على دخألت "كيف قلت وا (َمْن) (
فلذلك اللف عن بها يستغنى وانما للسإتفهاما الصل في (َمْن) ليست فلن

َأمْا) كما عليها أدخألت َهْل) حرف على ادخألت ( في السإتفهاما وانما السإتفهاما (
َأمْا) تدخأل الصل وهو الطويل الشاعر: [من منه. قال بد ل لمعنى اللف. و(

 المئتين]: بعد الثلثون الشاهد
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ٍءْك َأبا ِل ِني َهْل َما َت ْذ ُلْم َني ُم ِت َلى َحَضْض َع ْتِل *ِ  َق ِني َهْل َأمْا ال ِئُم َلَك لَم ل

َأمْا ُلوَن {  ُقو ُه َي َتَرا ْف ْا ُقْل ا ُتو ْأ ٍءْة َف ِه ِبُسوَر ِل ْث ْا ّم ُعو ْد ُتْم َمِن َوا ْع َط َت ِه ُدوِن ّمن اسْإ ّل ال
ُتْم ِإن ِقيَن ُكن ِد } َصا

ْا وقال ُتو ْأ َف ٍءْة { ِه} وهذا ِبُسوَر ِل ْث ِته" مثِل  ء] "على132- [ اعلم الله - و ّم َور سُإ
َئِل قال كما السورة وألقى َوسْإ َيَة} يريد { َقْر ْل ْهَل ا َأ القرية". "

ُقْل ُتْم {  ْي َأ ُكْم ِإْن َأَر َتا ُبُه َأ َذا ًا َع َيات ْو َب ًا َأ َهار َذا َن ْعِجُل ّما َت ْنُه َيْس ِرُموَن ِم ْلُمْج } ا
َذا  ب] وقال132[ ْعِجُل {ّما َت ْنُه َيْس ِرُموَن} فان ِم ْلُمْج (ماذا) جعلت شئت ا

"الذي". (ذا) بمنزلة جعلت شئت (ما) وان بمنزلة اسإما

) ( يونس سإورة آيات في الواردة المعاني

َنَك ُئو ِب ْن َت َيْس َو ّق {  َو َأَح ّبي ِإي ُقْل ُه ّنُه َوَر ّق ِإ ُتْم َوَمآَ َلَح ِزيَن َأن ْعِج } ِبُم
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َنَك وقال ُئو ِب ْن َت َيْس َو ّق { َو} كأنه َأَح ُلوَن قال ُه ُقو َي َو ّق " َو". َأَح ُه

ُقْل َفْضِل {  ِه ِب ّل ِه ال ِت ِبَرْحَم ِلَك َو َذ ِب ْا َف ْفَرُحو َي ْل َو َف ْيٌر ُه ُعوَن ّمّما خَأ } َيْجَم
ُقْل وقال َفْضِل { ِه ِب ّل ِه ال ِت ِبَرْحَم ِلَك َو َذ ِب ْا َف ْفَرُحو َي ْل َو َف ْيٌر ُه ُعوَن} وقال ّمّما خَأ َيْجَم

ُعون بعضهم َتْجَم َعون) أي:  َتْجم ْفَرُحوا) بعضهم الكفار. وقال معشر يا ( َت ْل َف )
فيه يقدر ل الذي الموضع في تدخأل انما اللما هذه لن ردية العرب لغة وهي
َعل"؛ على ْف َأ ُقْل " َي ِل ٌد" لنك يقولون: " ْي َعل". ول على تقدر ل َز ْف َأ اللما تدخأل "

ُقْل" ولم فقلت الرجل كلمت اذا ِلَك} بدل اللما. وقوله الى تحتج " َذ ِب َف من {
ُقْل قوله َفْضِل { ِه ِب ّل ِه}. ال ِت ِبَرْحَم  َو
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َوَما ُكوُن {  ٍءْن ِفي َت ْأ ْا َوَما َش ُلو ْت ْنُه َت ٍءْن ِمن ِم َ ُقْرآ ُلوَن َول ْعَم ٍءْل ِمْن َت ّ َعَم ّنا ِإل ُك
ُكْم ْي َل ًا َع ُهود ْذ ُش ِه ُتِفيُضوَن ِإ ْعُزُب َوَما ِفي ّبَك َعن َي َقاِل ِمن ّر ْث ٍءْة ّم َلْرِض ِفي َذّر َ ا َول

ِء ِفي َ الّسَمآَ َغَر َول َبَر َول ذلك ِمن َأْص ْك ّ َأ ٍءْب ِفي ِإل َتا ٍءْن ِك ِبي } ّم
َوَما وقال ْعُزُب { ّبَك َعن َي َقاِل ِمن ّر ْث ٍءْة ّم َلْرِض ِفي َذّر َ ا ِء ِفي َول َ الّسَمآَ َغَر َول َأْص

َول َول ذلك ِمن ّي: " َبَر} أ ْك ْعُزُب َأ ْنُه َي َغُر َع َبُر" بالرفع. وقال ول ذلك من َأْص ْك َأ

َول بضعهم ِلَك من أصغَر ( َبَر) بالفتح ول ذ ْك من ول ذلك مِن أصغَر ِمْن أي: "ول َأ
َبر" ولكنه ْك َعَل" ول َأ ْف َأ وبه القراءة في واكثر العربية في أجود وهذا ينصرف "

نقرأ.

) ( يونس سإورة آيات في الواردة المعاني

ْتُل َوا ِهْم {  ْي َل َأ َع َب ٍءْح َن ْذ ُنو ِه َقاَل ِإ ْوِم َق ِما ِل ْو َق ُبَر َكاَن ِإن يا ُكْم َك ْي َل َقاِمي َع ِري ّم ِكي ْذ َت َو
َياِت ِه ِبآَ ّل َلى ال َع ِه َف ّل ْلُت ال ّك َو ْا َت ُعو َأْجِم ُكْم َف ُكْم َأْمَر َء َكآَ َ ُثّم َوُشَر ُكْن ل ُكْم َي َأْمُر

ُكْم ْي َل ْا ُثّم ُغّمًة َع ْقُضو َلّي ا َ ِإ ِظُروَن َول } ُتن
ْا وقال ُعو َأْجِم َف ُكْم { ُكْم} وقال َأْمَر َء َكآَ ُكْم) والنصب بعضهم َوُشَر ُؤ (وُشَركا

حسن قد انه ال المرفوع المضمر على المرفوع الظاهر تجري ل لنك أحسن
َذا قال كما بينهما الذي للفصل هذا في ِإ أ

َ ّنا { ًا ُك َنآَ} فحسن ُتَراب ُؤ َبآَ  ء]133[ َوآ
ُهم بعضهم ترابا. وقال بقوله بينهما فصل لنه ّن َل َأْجِمعوا)  َف الى به ذهبوا (

َلّن ِما"  َعْز ْعُت تقول العرب "ال َأْجَم ْعُت " َأْجَم ِري" أي:  ُقول َأْن على َأْم وكذا. كذا َأ
ُطوِع َعَزْمُت أي ْق نقرأ. عليه. وبالَم

ُثّم وقال } َ ُكْن ل ُكْم َي ُكْم َأْمُر ْي َل ُكْن) جزما َع َي  بالنهي. ُغّمًة} فـ(

)2/36(

َقاَل ُلوَن ُموسَإى {  ُقو ّق َأت ْلَح ُكْم َلّما ِل َء َ َأسِإْحٌر َجآَ َول ِلُح هذا ْف } الّساِحُروَن ُي
ُلوَن وقال ُقو َأت ّق { ْلَح ُكْم َلّما ِل َء َذا} على َأسِإْحٌر َجآَ لنهم لقولهم، الحكاية َها

َأسِإْحٌر َأسِإْحٌر هذا" فقال قالوا:  ُلوَن) ( ُو َق َت َأ هذا). (
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ْا ُلو َقا َنا {  َت ْئ َنا َأِج َت ِف ْل َت َنا َعّما ِل ْد ِه َوَج ْي َل َنا َع َء َبا ُكوَن آ َت ُكَما َو ُء َل َيآَ ِر ْب ِك ْل َلْرِض ِفي ا َوَما ا
ُكَما َنْحُن ِنيَن َل ْؤِم } ِبُم

ّنَك وقال َل َنا}  َت ِف ْل َت ِل َنا { َأ ُتُه" فـ" َف َل ِيه تقول: " ِو ْل َأ ًا" أي:  َت ْف َل ُتُه" " ْف ِل حقه. عْن َأ

) ( يونس سإورة آيات في الواردة المعاني

َلّمآَ َف ْا {  ُقو ْل ُتْم َما ُموسَإى َقاَل َأ ْئ ِه ِج ّلَه ِإّن الّسْحُر ِب ُلُه ال ِط ْب ُي ّلَه ِإّن سَإ َ ال ِلُح ل ُيْص
ِديَن َعَمَل ْفِس ْلُم } ا
ُتْم {َما وقال ْئ ِه ِج ُتْم الّسْحُر} يقول: "الذي ِب ْئ ِه ِج بعضهم الِسْحُر" وقال ِب

(آلّسْحُر) بالسإتفهاما.

َفَمآَ ّ ِلُموسَإى آَمَن {  ّيٌة ِإل ِه ّمن ُذّر ْوِم َلى َق ٍءْف َع ْو ْوَن ّمن خَأ َع ِهْم ِفْر ِئ َل َأن َوَم

ُهْم َن ِت ْف ِإّن َي ْوَن َو َع ٍءْل ِفْر َعا َلْرِض ِفي َل ّنُه ا ِإ ِفيَن َلِمَن َو ِر ْلُمْس } ا
َلى وقال َع ٍءْف { ْو ْوَن ّمن خَأ َع ِهْم} يعني ِفْر ِئ َل ِة. َمل َوَم ّي ُذّر ال

َقاَل َو َنآَ ُموسَإى {  ّب ّنَك َر ْيَت ِإ َت ْوَن آ َع ُه ِفْر َل َنًة َوَم ً ِزي َوال َأْم ِة ِفي َو َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َنا ال ّب َر
ْا ّلو ُيِض ِلَك َعن ِل ِبي َنا سَإ ّب ْطِمْس َر َلى ا ِهْم َع ِل َوا ْد َأْم ُد َلى َواْش ِهْم َع ِب ُلو َ ُق ْا َفل ُنو ْؤِم ُي

ّتى ْا َح ُو َذاَب َيَر َع ْل ِليَم ا َل } ا
َنا وقال ّب ْطِمْس {َر َلى ا ِهْم َع ِل َوا ْد َأْم ُد َلى َواْش ِهْم َع ِب ُلو َ ُق ْا} فنصبها َفل ُنو ْؤِم لن ُي

َء جواب  َعَصوا. إذا الدعاء في وكذلك نصب بالفاء الدعا
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َنا وقال ّب ْا {َر ّلو ُيِض ّلوا. كما َعن ِل َفض ّي:  ِلَك} أ ِبي َطُه قال سَإ َق َت ْل َفا ْوَن آُل { َع ِفْر
ُكوَن َي ُهْم ِل ًا َل ّو ُد َوهُم َع َكان.  َف ْي:  ًا} أ وحزنا عدوا لهم ليكون يلقطوه لم َوَحَزن

المعنى. هذا في تجيء اللما [فـ] هذه فكان لقطوه [و] انما
َ َفل ْا} عطف وقوله: { ُنو ْؤِم ّوا). على ُي (ليضل

) ( يونس سإورة آيات في الواردة المعاني

ْومَا َي ْل َفا َنّجيَك {  ِنَك ُن َد َب ُكوَن ِب َت َفَك ِلَمْن ِل ْل َيًة خَأ ِإّن آ ًا َو ِثير ّناِس ّمَن َك َنا َعْن ال ِت َيا آ
ُلوَن ِف َغا } َل

ْومَا وقال َي ْل َفا َنّجيَك { ِنَك} وقال ُن َد َب ْنِجيك) وقوله بعضهم ِب ُن ّي: ل ( ِنَك} أ َد َب ِب روح {
فيه.

ُعك وقال ُنّجيَك): نرف ُن الرض. وليس من نجوة  ب] على133[ بعضهم: (
َأّن َدن قولهم: " َب ِدْرع" بشيء ها ال معنى. له ول هنا" "ال

ْو َل َو ُهْم {  ْت َء ٍءْة ُكّل َجآَ َي ّتى آ ْا َح ُو َذاَب َيَر َع ْل ِليَم ا َل } ا
ْو وقال َل َو ُهْم { ْت َء ٍءْة} فانث ُكّل َجآَ َي مؤنثة. وهي الية الى اضافه لنه الكل فعل آ

ْو َل َو َء {  ّبَك َشآَ َلْرِض ِفي َمن لَمَن َر ُهْم ا ّل ًا ُك َأنَت َجِميع َف ُه َأ ِر ْك ّناَس ُت ّتى ال َح
ْا ُنو ُكو ِنيَن َي ْؤِم } ُم
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َلْرِض ِفي َمن {لَمَن وقال ُهْم ا ّل ًا} فجاء ُك ًا) توكيدا، بقوله َجِميع قال كما (َجِميع
َ ْا {ل ُذو ّتِخ ْيِن َت ْيِن} ففي اله َن ْث ْيِن} دليل قوله ا ْثنين. على {اله ال

) ( يونس سإورة آيات في الواردة المعاني

ُثّم َنّجي {  َنا ُن َل ِذيَن ُرسُإ ّل ْا َوا ُنو ِلَك آَم َذ ًا َك ّق َنا َح ْي َل ِنيَن ُننِج َع ْؤِم ْلُم } ا
ِلَك وقال َذ َك ًا { ّق َنا َح ْي َل ِلَك ُننِج َع ِنيَن} يقول: "كذ ْؤِم ْلُم ْنِجي ا ًا المؤمنيَن ُن َحّق

ْينا". َل َع

َأْن َو ِقْم {  َهَك َأ ّديِن َوْج ًا ِلل ِنيف َ َح َنّن َول ُكو ِكيَن ِمَن َت ِر ْلُمْش } ا
َأْن وقال َو ِقْم { َهَك َأ ّديِن َوْج ُأِمْرُت ِلل َو ًا} أي:  ِنيف ِقم َأْن َح  للدين. وَجهَك َا

)2/38(
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َأل ُهْم {  ّن ُنوَن ِإ ْث ُهْم َي ُدوَر ْا ُص ُفو َتْخ َيْس ْنُه ِل ْغُشوَن ِحيَن َأل ِم َت ُهْم َيْس َب َيا َلُم ِث ْع َما َي
ُنوَن َوَما ُيِسّروَن ِل ْع ّنُه ُي ِليٌم ِإ َذاِت َع ِر ِب ُدو } الّص

َأل قال ُهْم { ّن ُنوَن ِإ ْث ُهْم} وقال َي ُدوَر ِني بعضهم ُص ْو َن ْث َت ُوُرهم) جعله ( على ُصد
ْوِعُل" مثل َع ْف َت ْوِجُل" وهي " ْعَج َت العمش*ِ. قراءة "

ِئْن َل َو َنا {  ُهُم َأخّأْر ْن َذاَب َع َع ْل َلى ا ٍءْة ِإ ٍءْة ُأّم َد ُدو ْع ُلّن ّم ُقو َي ِبُسُه َما ّل َ َيْح ْومَا َأل ِهْم َي ِتي ْأ َي
ْيَس ًا َل ُهْم َمْصُروف ْن َق َع ِهم َوَحا ْا ّما ِب ُنو ِه َكا ُءوَن ِب ِز ْه َت } َيْس
َلى وقال ِإ ٍءْة { ُلّمُة": الِحين ُأّم ٍءْة} و"ا َد ُدو ْع َكَر قال كما ّم ّد َوا َد ( ْع ٍءْة). َب ُأّم

ِئْن َل َو ُه {  َنا ْق َذ َء َأ ْعَمآَ َد َن ْع َء َب ْتُه َضّرآ َلّن َمّس ُقو َي َهَب َل َئاُت َذ ّي ّني الّس ّنُه َع ِرٌح ِإ َف َل
ّ َفُخوٌر ِإل ِذيَن *ِ  ّل ْا ا َبُرو ْا َص ُلو َعِم ِلَحاِت َو ِئَك الّصا ْوَل ُهْم ُأ ٌة َل ِفَر ْغ َأْجٌر ّم ِبيٌر َو } َك
ّنُه وقال ِإ ِرٌح { َف 10ّ[ َفُخوٌر َل ِإل ِذيَن ]  ّل ْا} فجعله ا َبُرو ّوِل من خأارجا َص الكلما أ
َولكّن" وقد معنى على ّوِل من هو فيما هذا فعلوا " فنصبوا. قال الكلما أ

المئتين]: بعد والثلثون الحادي الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من
َبّي يا ِدي لَحّي َأل صاِح ّ بالوا ِإل ًا *ِ  ًا َعبيد ُعود ْيَن ُق ِد َب ْوتا َأ

نصبا. العرب فتنشده

) ( هود سإورة آيات في الواردة المعاني

ُد َكاَن { َمن ِري َة ُي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َها ال َت َن ِزي َوّف َو ِهْم ُن ْي َل ُهْم ِإ َل ْعَما َها َأ ُهْم ِفي َها َو َ ِفي ل
ْبَخُسوَن } ُي

ُد َكاَن {َمن وقال ِري َة ُي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َها ال َت َن ِزي َوّف} فـ(كاَن) في َو جزما موضع ُن
َوّف). وجوابها ُن ) 

)2/39(



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

َفَمن َأ َلى َكاَن {  ٍءْة َع َن ّي ِه ّمن َب ّب ُه ّر ُلو ْت َي ٌد َو ِه ْنُه َشا ِه َوِمن ّم ِل ْب َتاُب َق ًا ُموسَإى ِك ِإَمام
ِئَك َوَرْحَمًة ْوَل ُنوَن ُأ ْؤِم ِه ُي ُفْر َوَمن ِب ْك ِه َي َلْحَزاِب ِمَن ِب ّناُر ا ُه َفال ُد ْوِع َ َم ِفي َتُك َفل

ٍءْة َي ْنُه ِمْر ّنُه ّم ّق ِإ ْلَح ّبَك ِمن ا َثَر ولكّن ّر ْك ّناِس َأ َ ال ُنوَن ل ْؤِم } ُي
َوِمن وقال ِه { ِل ْب َتاُب َق ًا ُموسَإى ِك المعرفة. خأبر َوَرْحَمًة} على ِإَمام
َ وقال َفل ٍءْة ِفي َتُك { َي ْنُه} وقال ِمْر ٍءْة) تكسر بعضهم ّم َي لغتان. وهما وتضم (ُمْر

َفَمن وقال َأ َلى َكاَن { ٍءْة َع َن ّي ِه ّمن َب ّب ُه ّر ُلو ْت َي ٌد َو ِه ْنُه} وأضمر َشا الخبر. ّم
ّناُر وقال َفال ُه} فجعل { ُد ْوِع تقول كما فيها الموعد وانما الموعد هي النار َم

ِهلُل" ومثلها "الليلُة العرب ِإّن ال ُهُم ( َد ْوِع ْبُح) [ َم ].81الّص

َثُل ْيِن { َم َق ِري َف ْل ْعَمى ا َل َلَصّم َكا ِر َوا َبِصي ْل َياِن َهْل َوالّسِميِع َوا ِو َت ً َيْس َثل َ َم َفل َأ

ّكُروَن َذ } َت
َثُل وقال ْيِن {َم َق ِري َف ْل ْعَمى ا َل َلَصّم} يقول َكا َثِل َوا َكَم ْعمى134[ " َل  ء] ا

َلَصّم". وا

) ( هود سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل َف ُل {  ْلَم ِذيَن ا ّل ْا ا َفُرو ِه ِمن َك ْوِم ّ َنَراكَّ َما ِق ًا ِإل َنا َبَشر َل ْث َعَك َنَراكَّ َوَما ّم َب ّت ّ ا ِإل
ِذيَن ّل َنا ُهْم ا ُل ِذ َي َأَرا ِد ْأِي َبا ُكْم َنَرى َوَما الّر َنا َل ْي َل ٍءْل ِمن َع ُكْم َبْل َفْض ّن ُظ ِبيَن َن ِذ } َكا
ّ وقال ِإل ِذيَن { ّل َنا ُهْم ا ُل ِذ َي َأَرا ِد ّي: في َبا َأ ْأِي}  َبمهموز الرأي. وليَس ظاهر الّر

ّنُه َهر. وقال من َل َظ ْي:  ُدو" أ ْب َي َبدا" " ِدىء بعضهم " ْي: فيما (با َأ ْأِي)  ُأ الَر َد ْب ِه ُي ِب
الَرأي. ِمَن

ْا ُلو َقا ُنوُح {  ْد يا َنا َق َت ْل َد َثْرَت َجا ْك َأ َنا َف َل َدا ِنا ِج َت ْأ َنآَ ِبَما َف ُد ِع ِقيَن ِمَن ُكنَت ِإن َت ِد  } الّصا
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ْا وقال ُلو َقا ُنوُح { ْد يا َنا َق َت ْل َد َثْرَت َجا ْك َأ َنا} وقال َف َل َدا َلنا) وهما بعضهم ِج َد (َج
لغتان.

ّتى َذا { َح َء ِإ َنا َجآَ َفاَر َأْمُر ّنوُر َو ّت َنا ال ْل َها اْحِمْل ُق ْيِن ُكّل ِمن ِفي ْوَج ْيِن َز َن ْث َلَك ا ْه َأ ّ َو ِإل
َق َمن َب ِه سَإ ْي َل ْوُل َع َق ْل َعُه آَمَن َوَمآَ آَمَن َوَمْن ا ّ َم ِليٌل ِإل } َق

َنا وقال ْل ُق َها اْحِمْل { ْيِن ُكّل ِمن ِفي ْوَج ْيِن} فجعل َز َن ْث الذكور الضربين الزوجين ا
َلناث. وزعم الثاني الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من قول ان يونس وا

المئتين]: بعد والثلثون
ْنَت َأ ٌؤ َو ُدو اْمُر ْع َلى َت ٍءْة ُكّل َع ُء غّر ِطى ُتْخ َف ًة ِفيها *ِ  ُتِصيُب َمّر َو
. ذلك من أشد فهذا الذئب يعني

) ( هود سإورة آيات في الواردة المعاني



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

َقاَل َو ْا {  ُبو َك َها اْر ِم ِفي ِه ِبْس ّل َها ال َها َمْجريا ّبي ِإّن َوُمْرسَإا ُفوٌر َر َغ } ّرِحيٌم َل
َقاَل َو ْا [وقال] { ُبو َك َها اْر ِم ِفي ِه ِبْس ّل َها ال َها} اذا َمْجريا من جعلت َوُمْرسَإا

ْيُت" وقال َأْرسَإ ْيُت" و" َأْجَر "َجَريت" من جعلت َوَمرسإاها) اذا (َمْجراها بعضهم "
ِريها بعضهم وقال وجل. عز لله صفة ذلك يجعل ان أراد وُمْرسِإيها) لنه (ُمْج

َقاَل ِوي {  َلى سَإآَ ٍءْل ِإ َب ِني َج ْعِصُم ِء ِمَن َي ْلَمآَ َ َقاَل ا ْومَا َعاِصَم ل َي ْل ِر ِمْن ا ِه َأْم ّل ّ ال ِإل
ُهَما َوَحاَل ّرِحَم َمن َن ْي ْوُج َب ْلَم َكاَن ا ِقيَن ِمَن َف ْغَر ْلُم } ا

ِوي وقال َلى {سَإآَ ٍءْل ِإ َب ِني} فقطع َج ْعِصُم ّنُه َي َل ِوى)  َعُل" وهو (سَإآَ ْف َأ يعني "
َعاِصَم نفسه. وقال َ ْومَا {ل َي ْل ِر ِمْن ا ِه َأْم ّل ّ ال على يكون أن ّرِحَم} ويجوز َمن ِإل

ْعُصوما "لذا ْي: َم َأ ٍءْة"  ّ ويكون ِعْصَم ِإل ً َرِحَم) رفعا َمْن ( العاِصم. من بدل

ِقيَل َو َأْرُض {  ِعي يا َل ْب َءكِّ ا ُء َمآَ ِعي َوياسَإَمآَ ِل ْق ُء َوِغيَض َأ ْلَمآَ ُقِضَي ا َلْمُر َو َوْت ا َت َواسْإ
َلى ّي َع ِد ْلُجو ِقيَل ا ًا َو ْعد ِما ُب ْو َق ْل ِلِميَن ّل ّظا  } ال
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َوِغيَض وقال ُء} لنك { ْلَمآَ َنا تقول ا َأ ُتُه" فـ" ْتُه "ِغْض َغاَض َأِغيُضُه" وتقول: "

ِهَي َلْرَحامُا" فـ" ِغيُضه" وقال ا َوَما َت ِغيُض { َلْرَحامُا}. وأما َت ّي) فثقل ا ِد لنها (الُجو
ِفّي". الى أضيف فكأنه النسبة ياء ُكو ّي" و"ال ِر َبْص "الُجود" كقولك: "ال

) ( هود سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل ُنوُح {  ّنُه يا ْيَس ِإ ِلَك ِمْن َل ْه ّنُه َأ ْيُر َعَمٌل ِإ ٍءْح َغ ِل َ َصا ْلِن َفل َئ ْيَس َما َتْس ِه َلَك َل ِب
ْلٌم ّني ِع ُظَك ِإ ُكوَن َأن َأِع ِليَن ِمَن َت ِه ْلَجا } ا

ّنُه وقال ِإ ْيُر َعَمٌل { ّون َغ ٍءْح} من ِل َ اعلم الله - و قال حين لنه َصا ِني - {ل ْل َأ َما َتْس
ْيَس ِه َلَك َل ْلٌم} كان ِب َأْن  ب] معنى134[ في ِع ِلني" فقال " َأ ّنُه َتْس ِإ ْيُر َعَمٌل { َغ
ٍءْح ِل َ َصا ِني َفل ْل َأ ْيَس َما َتْس ِه َلَك َل ْلٌم} وقال ِب َعِمَل بعضهم ِع ْيَر ( ٍءْح) وبه َغ ِل صا
نقرأ.

ِقيَل ُنوُح {  ِبْط يا ْه ٍءْما ا َ ّنا ِبَسل ٍءْت ّم َكا َبر ْيَك َو َل َلى َع َع ٍءْم َو َعَك ّمّمن ُأَم ُأَمٌم ّم َو
ُهْم ُع ّت ُنَم ُهْم ُثّم سَإ ّنا َيَمّس َذاٌب ّم ِليٌم َع } َأ

ُأَمٌم وقال َو ُهْم} رفع { ُع ّت ُنَم ْبُت قولك نحو البتداء على سَإ ًا "َضَر ْيد َعْمُرو َز و
ُته" على البتداء. ِلقي

ِإن ُقوُل {  ّ ّن َتَراكَّ ِإل ْع ْعُض ا َنا َب ِت َه ِل ٍءْء آ ّني َقاَل ِبُسو ُد ِإ ِه ّلَه ُأْش ْا ال ُدو َه ّني َواْش ٌء َأ ِري َب
ُكوَن ّمّما ِر } ُتْش

ِإن وقال ُقوُل { ّ ّن َتَراكَّ ِإل ْع ْعُض ا َنا} على َب ِت َه ِل ُقوُل تقول: "ما الحكاية آ ِإل": َأ
َبَك ٌو" و"ما "َضَر ُقوُل َعْمر ٌد". ِإلّ: "قامَا َأ ْي َز

) ( هود سإورة آيات في الواردة المعاني

ِما ْو َق َويا ِه {  ِذ َقُة َها ِه َنا ّل ُكْم ال َيًة َل َها آ َذُرو ُكْل َف ْأ ِه َأْرِض ِفي َت ّل َ ال َها َول ٍءْء َتَمّسو ِبُسو
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ُكْم َذ ْأخُأ َي َذاٌب َف ِريٌب َع } َق
ِه وقال ِذ َها َقُة { ِه َنا ّل ُكْم ال َيًة} نصب َل  المعرفة. خأبر على آ
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َلّما َف َء {  َنا َجآَ َنا َأْمُر ْي ًا َنّج ِلح ِذيَن َصا ّل ْا َوا ُنو َعُه آَم ٍءْة َم ّنا ِبَرْحَم ٍءْذ خِأْزِي َوِمْن ّم ِئ ْوِم ِإّن َي
ّبَك َو َر ّي ُه ِو َق ْل ِزيُز ا َع ْل } ا

َوِمْن وقال ٍءْذ} فأضاف خِأْزِي { ِئ ْوِم "اليوما" وأضاف "اليوما" فجره (خِأْزي) الى َي
ِذ) فنصب بعضهم "إذ" فجره. وقال الى ِئ ْوَم َي وجعل واحدا اسإما جعله لنه (

الخأر. في العراب

َأن َك ْا ّلْم {  ْو َن ْغ َهآَ َي َ ِفي َد ِإّن َأل ْا َثُمو ُهْم َكفُرو ّب َ َر ًا َأل ْعد َد ُب َثُمو } ّل
َ وقال َأل َد ِإّن { ْا َثُمو ُهْم} كتابها َكفُرو ّب لنه صرفت وانما المصحف في باللف َر
َد" اسإم جعل القبيلة. وقد اسإم جعله يصرف لم أبيهم. ومن اسإم أو الحي "ثمو

اللف. وبذلك فيه كانت ما مصروفا منه قرىء مصروف. وانما غير هذا قرىء
الحي اسإم كان اذا لنه والكلما القرآن جميع في كله هذا صرف يجوز نقرأ. وقد

يصرف. أن ينبغي مذكر اسإم فهو الب أو

) ( هود سإورة آيات في الواردة المعاني

َلّما َف َأى {  ُهْم َر َي ِد ْي َ َأ ِه َتِصُل ل ْي َل ُهْم ِإ ِكَر ْوَجَس َن َأ ُهْم َو ْن َفًة ِم ْا خِأي ُلو َ َقا ّنا َتَخْف ل ِإ
َنا ْل َلى ُأْرسِإ ِما ِإ ْو ٍءْط َق } ُلو
ُهْم} لنك وقال ِكَر َن ِكْرُت تقول { َن ُتُه". " َكْر ْن َأ الرجل" و"

ُتُه َأ َواْمَر ِئَمٌة {  َكْت َقآَ َها َفَضِح َنا َبّشْر َق َف ِإسْإَحا ِء َوِمن ِب َق َوَرآ ُقوَب ِإسْإَحا ْع } َي
َها وقال َنا َبّشْر َف َق { ِإسْإَحا ِء َوِمن ِب َق َوَرآ ُقوَب} رفع ِإسْإَحا ْع وقد البتداء على َي
ُقوَب على فتح ْع َي ِب َو ِء ِمْن { َق} ولكن ورا ينصرف. ل ِإسْإحا

َلْت َقا َتى {  َل ْي َو ُد َيا ِل َأ ْا َأ َن َأ ِلي َعُجوٌز َو ْع َب ًا َوهذا ْيخ ٌء ِإّن َش َلَشْي  } َعِجيٌب هذا
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َلْت وقال َقا َتى { َل ْي َو ُد َيا ِل َأ ْا َأ َن َأ هذه وليتاه) لن (يا قلت وقفت َعُجوٌز} فاذا َو
وجعلت السكت في يكون ان من فلطفت الندبة؛ الف مثل وهي خأفيفة اللف
حرفين بين كانت اذا اللف ان للصوت. وذلك وأبعد لها أبين ليكون الهاء بعدها

فيه فيتردد الشيء  ء] جوف135[ في يكون الصوت كنحو صدى لها كان
الكتاب. خألف كراهية القرآن في الحرف ذا على تقف وابين. ول اكثر فيكون

اللف. على وقفت صحيحا هذا كان فان الندبة ألف على يوقف أنه ذكر وقد
ِلي وقال ْع َب َوهذا ًا} وفي { ْيخ ْيٌخ) ويكون مسعود ابن قراءة َش تقول ان على (َش
َو ُه ًا خأبرا عنهما اخأبر يكون او الول الكلما مضى بعدما فسر شيخ" كأنه " واحد
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ً قولها تجعل ان على َأْحَمُر" او َأخْأَضُر "هذا قولك كنحو (هذا) من (بعلى) بدل
الشاهد وهو الرجز الشاعر: [من وقال "الشيخ" خأبره ويصير مبتدأ فيكون
والعشرون]: الثاني

َبّت َيُك َمْن ّتى َفهذا َذا ّيٌظ َب َق ّيٌف *ِ ُم ّتى ُمص ُمَش

) ( هود سإورة آيات في الواردة المعاني

َلّما َف َهَب {  ِهيَم َعْن َذ ْبَرا ُع ِإ ْو ْتُه الّر َء ُبْشَرى َوَجآَ ْل َنا ا ُل ِد ِما ِفي ُيَجا ْو ٍءْط َق } ُلو
َلّما وقال َف َهَب { ِهيَم َعْن َذ ْبَرا ُع} وهو ِإ ْو َفَزع. ويقال الّر ْفرَخ ال َأ ُعَك" " َو َر

ِقَي ْل ُأ ِوعي" أي: في في و" ْلُب ُر َق ُع" ال ْو َلدي. [فـ] "الُر ُع": خَأ ْو ْقُل. و"الّر َع وال
َفَزع. ال

ُه َء َوَجآَ ْوُمُه {  ُعوَن َق ْهَر ِه ُي ْي َل ْبُل َوِمن ِإ ْا َق ُنو ُلوَن َكا ْعَم َئاِت َي ّي ِما َقاَل الّس ْو َق هؤلء يا
ِتي َنا َهُر ُهّن َب ْط ُكْم َأ ْا َل ُقو ّت ّلَه َفا َ ال ْيِفي ِفي ُتْخُزوِن َول ْيَس َض َل ُكْم َأ ْن ٌد َرُجٌل ِم ّرِشي

{ 
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ِتي {هؤلء وقال َنا َهُر ُهّن َب ْط ُكْم} رفع، َأ ُهّن يقول عيسى وكان َل َهَر ( ْط لكم) َأ
السإم بين كان اذا خأبر عن يستغني ل الذي الفعل خأبر ينصب انما يكون ل وهذا

ُهّن" الفصل تسمى التي المضمرة السإماء هذه وخأبره َو" َو"  ُه ِهَي" و" يعني: "
ايضا. الحسن قراءة النصب أن وزعموا

ْا وقال ُقو ّت َفا ّلَه { َ ال َلّن ِفي ُتْخُزوِن َول ْيِفي}  ْيَف": يكون َض ويكون واحدا "الَض
ْيفي" هذا135[ جماعة. تقول: "هؤلء ْيفي  ب] َض ِء كما َض ُؤل َه ُنٌب" تقول: " ُج

ُنٌب"، و"هذا ّو" و"هذا و"هؤلء ُج ُد ّو". َع ُد َع

َقاَل ْو {  ُكْم ِلي َأّن َل ًة ِب ّو ْو ُق ِوي َأ َلى آ ٍءْن ِإ ْك ٍءْد ُر ِدي } َش
ْو وقال َل ُكْم ِلي َأّن { َأْضَمَر ِب ًة} و ّو "لكان". ُق

) ( هود سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُلو َقا ُلوُط {  ّنا يا ّبَك ُرسُإُل ِإ ْا َلن َر ُلو ْيَك َيِص َل ِر ِإ َأسْإ ِلَك َف ْه َأ ٍءْع ِب ْط ِق ْيِل ّمَن ِب ّل ْل َ ا َول
ِفْت َت ْل ُكْم َي ٌد ِمن ّ َأَح َتَك ِإل َأ ّنُه اْمَر َها ِإ ُب ُهْم َمآَ ُمِصي َب ُهُم ِإّن َأَصا َد ْوِع ْبُح َم ْيَس الّص َل َأ

ْبُح ٍءْب الّص ِري َق } ِب
ّ وقال ِإل َتَك} يقول { َأ ِر اْمَر َأسْإ َف } ّ ِإل ِلَك} { ْه َأ َتَك} نصب. وقال ِب َأ بعضهم اْمَر
ّ ِإل ُتَك) رفع ( َأ امرأتك. ال منكم يلتفت ل اللتفات. اي على وحمله اْمَر

َلّما َف َء {  َنا َجآَ َنا َأْمُر ْل َع َها َج َي ِل َها َعا َل ِف َنا سَإا َطْر َأْم َها َو ْي َل ًة َع ٍءْل ّمن ِحَجاَر ٍءْد سِإّجي ْنُضو ّم
ّوَمًة َد *ِ ّمَس ّبَك ِعن ِلِميَن ِمَن ِهَي َوَما َر ّظا ٍءْد ال ِعي َب } ِب

َنا وقال َطْر َأْم َو َها { ْي َل ًة َع ٍءْل ّمن ِحَجاَر ٍءْد سِإّجي ْنُضو ّوَمًة} نصب82[ ّم ] ّمَس
ُد" من ْنُضو ّوَمُة" من "الّسّجيِل"، صفة بالتنوين. فـ"الَم ِة" صفة و"الُمَس "الحجاَر

 انتصب. فلذلك
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ْا ُلو َقا ْيُب {  َع ُتَك ياُش ْأُمُركَّ َأَصَلو ْتُركَّ َأن َت ُد َما ّن ُب ْع َنآَ َي ُؤ َبا ْو ءا َعَل َأن َأ ْف َنا ِفي ّن ِل َوا َأْم

ُء َما ّنَك َنَشا ِليُم َلنَت ِإ ْلَح ُد ا } الّرِشي
ُتَك وقال َأصل ْأُمُركَّ { ْتُركَّ َأن َت ُد َما ّن ُب ْع َنآَ َي ُؤ َبا ْو ءا َعَل َأن َأ ْف َنا ِفي ّن ِل َوا ُء} َما َأْم َنَشا
ْتُركَّ يقول َن َأْن*ِ  َأْن " َعَل َو ْف ِلنا في َن ُء" وليس ما َأْموا ُتَك المعنى َنشا َأصل تأُمُركَّ "

َعَل َأْن ْف ِلنا في َن ُء" لنه ما َأْموا ُء) وذلك بعضهم امرهم. وقال بذا ليس َنشا َتشا )
شعيبا. عنوا اذا

) ( هود سإورة آيات في الواردة المعاني

ِلَك َذ ِء ِمْن {  َبآَ ْن ُقَرى َأ ْل ُقّصُه ا ْيَك َن َل َها َع ْن ِئٌم ِم ٌد َقآَ } َوَحِصي
َها وقال ْن ِئٌم {ِم ٌد} يريد َقآَ "ومحصود" كـ"الجريح" و"المجروح". َوَحِصي

َوَما ُهْم {  َنا َلْم ْا ولكن َظ َلُمو ُهْم َظ ُفَس َنْت َفَما َأن ْغ ُهْم َأ ْن ُهُم َع ُت َه ِل ِتي آ ّل ُعوَن ا ْد ِمن َي
ِه ُدوِن ّل ٍءْء ِمن ال َء ّلّما َشْي ّبَك َأْمُر َجآَ ُهْم َوَما َر ُدو ْيَر َزا ٍءْب َغ ِبي ْت } َت

َوَما وقال ُهْم { ُدو ْيَر َزا ّنُه َغ َل ٍءْب}  ِبي ْت َدر َت ِبيبا". َمْص ْت َت ُهم" " ُو ّبب َت "

ْومَا َي ْأِت {  َ َي ّلُم ل َك ْفٌس َت ّ َن ِه ِإل ِن ْذ ِإ ُهْم ِب ْن ِقّي َفِم ٌد َش ِعي } َوسَإ
َ وقال ّلُم {ل َك ْفٌس َت ّ َن ِه} ومعناه ِإل ِن ْذ ِإ ّعُل" فكان ِب َف ّلُم" تكون ان الصل "تت َك َت َت "

فهي تعتل التي هي لنها منهما الخأرة فحذفوا التاءين اجتماع اسإتثقلوا ولكنهم
ّكُرون) يسكنها ونحو بالحذف، احقهما َذ َت التاء ادغمت قيل: "فهل فان الدغاما (

ّكُروا" فلن كما وصل الف قبلها وجعلت الذال في هنا ها ّذ ِا اللف هذه قلت: "
َعُل"  ء] "فعل" فأما136[ معناه فعل كّل وفي المر في تقع انما ْف َت َعُل" و" ْف َي "
فل.

) ( هود سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإّن َو  } ّ ُهْم ّلّما ُكل ّن َي ّف َو ُي ّبَك َل ُهْم َر َل ْعَما ّنُه َأ ُلوَن ِبَما ِإ ْعَم ِبيٌر َي  } خَأ

)2/46(

َأّن وقال َو ُهل136[ وقال ُكلّ} ثقيلة { ِإْن المدينة  ب] أ (إْن) ُكلّ) خأففوا (و
َلْم تعلم كما وأعملوها ّلّما من خأففتها َيُك" وقد " ُكْن" { َي ُهْم " ّن َي ّف َو ُي ّبَك َل َر

ُهْم} فاللما َل ْعَما الخأرة "أن" واللما بعد تدخأل التي اللما (ما) هي مع التي َأ
للقسم.

ِقْم َت َفاسْإ َعَك َتاَب َوَمن ُأِمْرَت َكَمآَ {  َ َم ْا َول ْو َغ ْط ّنُه َت ُلوَن ِبَما ِإ ْعَم } َبِصيٌر َت
َ وقال َول ْوا} من { َغ ْط َغا" مثل َت ْط َت ْوَت" " َغ َط َتْمحا". " ْوَت" " "َمَح
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َ َول ْا {  ُنو َك َلى َتْر ِذيَن ِإ ّل ْا ا َلُمو ُكُم َظ َتَمّس ّناُر َف ُكْم َوَما ال ِه ُدوِن ّمن َل ّل َء ِمْن ال َيآَ ِل ْو َأ

َ ُثّم } ُتنَصُروَن ل
َ وقال َول ْا} لنها { ُنو َك َكُن" وان من َتْر َيْر َكَن" " َ قلت شئت "َر َول ُكنوا" " َتْر

ُكُن". من وجعلتها َيْر َكَن" " "َر

) ( هود سإورة آيات في الواردة المعاني

ِم ِق َأ َو َة {  َ َفِي الّصل ِر َطَر َها ّن ًا ال َلف ْيِل ّمَن َوُز ّل ْل َناِت ِإّن ا ْلَحَس ْبَن ا ِه ْذ َئاِت ُي ّي ذلك الّس
ْكَرى ِريَن ِذ ِك ّذا } ِلل
َفِي وقال َطَر ِر} فّحركّ { َها ّن ما َأكثر لن سإاكن حرف لقيها سإاكنة لنها الياء ال

َبِي نحو بالكسر الساكن يحّركّ الّسّجِن). {صاِح
ًا وقال َلف َوُز ْيِل} لنها ّمَن { ّل ْل َلْف". تقول جماعة ا ُلفاٌت" و"ُز َفة" و"ُز ْل "ُز

ّ ُكل َو ُقّص {  ْيَك ّن َل ِء ِمْن َع َبا ْن ّبُت َما الّرسُإِل َأ َث ِه ُن َدكَّ ِب َؤا َءكَّ ُف ِه ِفي َوَجآَ ِذ ّق َها ْلَح ا
َظٌة ْوِع ْكَرى َوَم ِذ ِنيَن َو ْؤِم ْلُم } ِل

ّ وقال ُكل َو ُقّص { ْيَك ّن َل ِء ِمْن َع َبا ْن ّبُت "نقص" {َما الّرسُإِل} على َأ َث ِه ُن َدكَّ} ِب َؤا ُف
(كلّ).

ِه ّل َول ْيُب {  َواِت َغ َلْرِض الّسَما ِه َوا ْي َل ِإ ُع َو َلْمُر ُيْرَج ّلُه ا ُه ُك ْد ُب ْع ّكْل َفا َو َت ِه َو ْي َل َوَما َع
ّبَك ٍءْل َر ِف َغا ُلوَن َعّما ِب ْعَم  } َت
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ّكْل َو َت َو ِه [وقال] { ْي َل ّبَك َوَما َع ٍءْل َر ِف َغا ُلوَن} اذا َعّما ِب ْعَم صلى النبّي يجعل لم َت
ُلون) لنه بعضهم وقال فيهم عليه الله ْعَم َت او معهم عليه الله صلى النبّي عنى (
َوَما لهم "قل له قال ّبَك { ٍءْل َر ِف َغا ُلوَن}". َعّما ِب ْعَم َت

) ( يوسإف سإورة آيات في الواردة المعاني

َنْحُن ُقّص {  ْيَك َن َل َقَصِص َأْحَسَن َع ْل َنآَ ِبَمآَ ا ْي ْوَح ْيَك َأ َل ُقْرآَن ِإ ْل ِإن هذاا ِمن ُكنَت َو
ِه ِل ْب ِليَن َلِمَن َق ِف َغا ْل } ا

ِبَمآَ وقال َنآَ { ْي ْوَح ْيَك} يقول َأ َل ُقّص ِإ َن ْيَك} بوحينا { َل ْيَك َع َل ِإ ُقْرآَن} وجعل { ْل هذاا
ْينا) صلة. وجعل للفعل (ما) اسإما ْوَح َأ )

ْذ ِإ ِه ُيوسُإُف َقاَل {  ِبي َأبِت َل ّني يا ْيُت ِإ َأ َد َر ًا َعَشَر َأَح َكب ْو َقَمَر َوالّشْمَس َك ْل َوا
ُهْم ُت ْي َأ ِديَن ِلي َر } سَإاِج
ّني وقال ِإ ْيُت { َأ َد َر ًا َعَشَر َأَح َكب ْو َقَمَر َوالّشْمَس َك ْل ُهْم َوا ُت ْي َأ ِديَن} فكرر ِلي َر سَإاِج

ْبُت قالوا الذين لغة على باحدهما. وهذا يستغني وقد الفعل ًا ز "َضَر ْيد ُتُه" َ ْب َضَر
َد مثل توكيد وهو َفَسَج َكُة { ِئ َ ْلَمل ُهْم ا ّل ُعوَن} وقال ُك َد بعضهم َأْجَم َأَح ْعَشَر) (

َعَة وكذلك العين واسإكن ِتْس وكثرت السإم طال لما العشرين ْعَشَر) الى (
َنْي قولهم في يسكنوا اسإكنوا. ولم متحركاته ْث َنتا "ا ْث َة" للحرف َعَشر" و"ا َعْشَر

الصل. هو كله هذا في العين وحركة العين قبل الذي الساكن
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َأّما ُهْم قوله و ُت ْي َأ ِديَن} فانه ِلي {َر السجود في يعقل كمن جعلهم لما سَإاِج
َنا قال كما جمعهم اذا تذكيرهم في كالنس جعلهم والطواعية ّلْم ُع َق { ِط َمن

ِر}. وقال ْي ّط بعد والثلثون الثالث الشاهد وهوة الخفيف الشاعر: [من ال
المئتين]:

ّدها ُق َص ِط ْن ّدجاِج َم ِد َعِن ال َقْص َوَضْرُب ال ُقوِس *ِ  ِنبا النا ُت  َفاْج
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َها وقال ّي َأ ّنْمُل {يا ْا ال ُلو ْدخُأ ُكْم} اذا ا َن ِك [ يعقل كمن فصارت نملة تكلمت َمَسا
ِفي  ب] وقال137 ٍءْك { َل َبُحوَن} لما َف مثل بالنس شبههم يطيعون جعلهم َيْس
َتآَ ذلك َل َقا َنا { ْي َت ِعيَن} على َأ ِئ يذكر كما مذكرا وليس ذكر انه ال القياس هذا َطآَ

ِئعين} لنهما قال قوما: إنما المؤنث. وقال بعض فتوهم فيهما وما اتتا {طا
َأو بعضهم ّكرا"  َذ َئِل قال كما يكون "ُم َوسْإ َيَة} وهو { َقْر ْل تقول أهلها. وكما يريد ا
ُد" وأنت "َصلى ْهَل تريد الَمْسِج ّ الَمْسِجد َأ ّنَك إل كما الخِأر، على الفعل تحمل َأ

َتَمعْت ِاْج ُهُل قالوا: " ِة" وقال َأ َوِمْن اليماَم ِه { ِت َيا ْيُل آ ّل َهاُر ال ّن َقَمُر َوالّشْمُس َوال ْل َوا
َ ْا ل ُدو َ ِللّشْمِس َتْسُج ِر َول َقَم ْل ْا ِل ُدو ِه َواسْإُج ّل ِذي ِل ّل ُهّن} لن ا َق َل من الجماعة خَأ

ِذي بعضهم مؤنثة. وقال النس غير ّل ِل َق " َل ِه ال ذلك قال اراه الياِت" ول خَأ ِل ْه ِلْج
المئتين]: بعد والثلثون الرابع الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من بالعربية. قال

ْذ ُعوا الديُك َأْشَرَف ِإ ْد ْعَض َي ِه َب ِت ِإلى ُأسْإَر ُهْم الِصياِح *ِ  ْومٌا َو ِزيٌل ُق َعا ُم
الذيب: [من يغني وهو الخأر اللغة. وقال جواز في "الدجاج" قوما فجعل

المئتين]: بعد والثلثون الثاني الشاهد وهو الطويل
ْنَت َأ ٌؤ َو ُدو اْمُر ْع ٍءْة ُكّل َعلى َت ُء ِغّر ِطى ُتْخ َف ًة ِفيها *ِ  ُيُب َمّر َتِص َو
المئتين]: بعد والثلثون الخامس الشاهد وهو الرجز الخأر: [من وقال

ّبَحْت ْيُر َفَص ّط ِم َلْم َوال ّل َك َيًة َت ِب ٍءْل ُطّمْت *ِ جا ْي َعم ِبَس ُمف

َقاَل َنّي {  ُب َ يا ْقُصْص ل َياكَّ َت ْؤ َلى ُر ِتَك َع َو ْا ِإخْأ ُدو ِكي َي ًا َلَك َف ْيد َطاَن ِإّن َك ْي الّش
ْنَساِن ِل ّو ِل ُد ِبيٌن َع  } ّم
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ْا وقال ُدو ِكي َي َف ًا} أي: فيتخذوا َلَك { ْيد ِإن مثل كيدا. وليست لك َك ُتْم { َيا ُكن ْؤ ِللّر
ُبُروَن}. أراد ْع بـ"الى" كما يوصل كما باللما  ء] اليها138[ الفعل يوصل أن َت
ّدْمُت َق ّدْمُت َلُه تقول: " َق ًا" تريد: " ِه". وقال َطعام ْي َل ْلَن ِإ ُك ْأ َي ُتْم َما { ّدْم ُهّن} َق َل

ُله ُقِل ومث ّلُه { ِدي ال ْه ِإْن َي ّق} و ْلَح ْئَت ِل ْا كان ِش ُدو ِكي َي َف ًا} في َلَك { ْيد معنى َك
ِكيدوكّ" وتجعل َي َف ِهْم مثل اللما " ّب ِلَر ُبوَن} وقوله { َه ِهْم َيْر ّب ِلَر ّنما { ُبوَن} إ َه َيْر

ِلَمكاِن ِهْم هو: " ّب ُبون". َر َه َيْر

) ( يوسإف سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُلو ُت ْق ِو ُيوسُإَف { ا ُه َأ ْطَرُحو ًا ا ُكْم َيْخُل َأْرض ُكْم َوْجُه َل ِبي أ
ْا َ ُنو ُكو َت ِه ِمن َو ِد ْع ًا َب ْوم َق
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ِلِحيَن } َصا
ِو وقال َأ ُه { ْطَرُحو ًا ا ُكْم} وليس َيْخُل َأْرض َلْرُض َل حذف بظرف. ولكن هنا ها ا
ْهُت تقول كما الفعل فيها َأعمل "في" ثم منها َوّج َت ّكَة". " َم

ْا ُلو َقا ِئْن {  َلُه َل َك ْئُب َأ ّذ َنْحُن ال َبٌة َو ّنآَ ُعْص ًا ِإ َذ } ّلَخاسِإُروَن ِإ
َنْحُن وقال َو َبُة" جماعة { ِعصا َبُة" و"ال ُعْص َبٌة} و"ال ْوما" واحد لها ليس ُعْص َق كـ"ال

ْهط". و"الّر

ُءوا َوَجآَ َلى {  ِه َع ٍءْما َقِميِص َد ٍءْب ِب ِذ َلْت َبْل َقاَل َك ّو ُكْم سَإ ُكْم َل ُفُس ًا َأن ْبٌر َأْمر َجِميٌل َفَص
ّلُه َعاُن َوال َت ْلُمْس َلى ا ُفوَن َما َع } َتِص
ٍءْما وقال َد ِب ٍءْب} فجعل { ِذ ًا" لنه َك ِذب ّدمَا" "ك ِذَب "ال "الليلُة تقول كما فيه ُك

ِهلُل" فترفع َفَما قال وكما ال ِبَحْت { ُهْم}. َر ُت ّتَجاَر

) ( يوسإف سإورة آيات في الواردة المعاني

َءْت َوَجا ٌة {  ّياَر ْا سَإ ُلو َأْرسَإ ُهْم َف َد ِر َلى َوا ْد َأ ُه َف َو ْل ُبْشَرى َقاَل َد ُغلمٌَا يا ُه هذا َأسَإّرو َو
َعًة ّلُه ِبَضا ِليٌم َوال ُلوَن ِبَما َع ْعَم } َي

َءْت وقال َوَجا ٌة { ّياَر ْا سَإ ُلو َأْرسَإ ّكر َف ُهْم} فذ َد ِر ّنث بعدما َوا ّيارة" في لّن أ "الَس
 للرجال. المعنى

)2/50(

ْتُه َد َو َوَرا ِتي {  ّل َو ا َها ِفي ُه ِت ْي ِه َعن َب ْفِس َقِت ّن ّل َغ َواَب َو ْب َل َلْت ا َقا ْيَت َو َقاَل َلَك َه
َذ َعا ِه َم ّل ّنُه ال ّبي ِإ َي َأْحَسَن َر َوا ْث ّنُه َم َ ِإ ِلُح ل ْف ِلُموَن ُي ّظا } ال
َذ وقال َعا ِه {َم ّل ّنُه ال ُذ ِإ ُعو َأ ّبي} أي:  بالفعل اللفظ من بدل معاذا. جعله بالله َر

ْبحاَن" وبعضهم مثل مستعمل غير كان وان مصدر لنه َة يقول "سُإ َذ ِه" "َمعا الل
َة َأْحَسَن "ما ويقول ْعنا ِما" يريد َهذا َم المعنى. الكل

ْد َق َل َو ِه َهّمْت {  َهّم ِب َها َو ْول ِب َأى َأن َل َهاَن ّر ِه ُبْر ّب ِلَك َر َذ ِرَف َك َنْص ْنُه ِل َء َع الّسو
َء َفْحَشآَ ْل ّنُه َوا َنا ِمْن ِإ ِد َبا َلِصيَن ِع ْلُمْخ } ا

َهّم وقال َو َها} فلم { الولية. يقطع ل مما ذلك دون ولكن بالفاحشة هّم يكن ِب

) ( يوسإف سإورة آيات في الواردة المعاني

َقا َب َت َواسْإ َباَب {  ْل ّدْت ا َق ٍءْر ِمن َقِميَصُه َو ُب َيا ُد َف ْل َأ َها َو َد ّي َدى سَإ َباِب َل ْل َلْت ا ُء َما َقا َجَزآ
َد َمْن ِلَك َأَرا ْه َأ ًءا ِب ّ سُإو ْو ُيْسَجَن َأن ِإل َذاٌب َأ ِليٌم َع } َأ

ّ وقال ِإل ْو ُيْسَجَن َأن { َذاٌب َأ ِليٌم} يقول َع ّ َأ ْو الِسْجُن "إل "لن" َأليٌم َعذاٌب َأ
 ب] "الّسْجن".138[ بمنزلة اسإم فيه عملت وما "أْن" الخفيفة

َلْت َقا ُكّن {  ِل ِذي َفذا ّل ِني ا ّن ُت ِه ُلْم ْد ِفي َق َل ّتُه َو َود ِه َعن َرا ْفِس ْعَصَم ّن َت ِئن َفاسَإ َل ّلْم َو
َعْل ْف ُه َمآَ َي َنّن آُمُر ُيْسَج ًا َل ُكون َي َل ِريَن ّمن َو } الّصاِغ
ًا وقال ُكون َي َل َو ِريَن} فالوقف ّمن { ُكونا) لن علهيا الّصاِغ َي ِل َو اذا الخفيفة النون (
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ْيُت قولك بمنزلة سإاكنة الفا جعلتها عليها فوقفت قبلها ما انفتح َأ زيدا" ومثله "َر
ًا َفع َنْس َل ِة} الوقف { َي ّناِص َفعا". عليها ِبال َنْس َل "

ُثّم َدا {  ُهْم َب ِد ّمن َل ْع ْا َما َب ُو َأ َياِت َر ّنُه ال ُن َيْسُج ّتى َل ٍءْن َح  } ِحي
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ُثّم وقال َدا { ُهْم َب ِد ّمن َل ْع ْا َما َب ُو َأ َياِت َر ّنُه ال ُن َيْسُج ّتى َل ٍءْن} فادخأل َح في النون ِحي
فيه، يدخأل السإتفهاما حرف كان "أي" فلما فيه تقع موضع هذا لن الموضع هذا

ُهم "بدا تقول السإتفهاما في تكون النون لن النون دخألته ُهم َل ّي يأخأذون" أي َأ
لهم. اسإتبان

) ( يوسإف سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُلو َقا َغاُث {  ٍءْما َأْض َ ِويِل َنْحُن َوَما َأْحل ْأ َت ِما ِب َ َلْحل ِلِميَن ا َعا } ِب
َوَما وقال ِويِل َنْحُن { ْأ َت ِما ِب َ َلْحل ِلِميَن} فاحدى ا َعا الى الفعل بها أوصل الباءين ِب

الخأرة. لـ"ما" وهي دخألت والخأرى السإم

َقاَل َو ِذي {  ّل ُهَما َنَجا ا ْن َكَر ِم ّد َد َوا ْع ٍءْة َب ْا ُأّم َن ُكْم َأ ُئ ّب َن ِه ُأ ِل ِوي ْأ َت ُلوِن ِب َأْرسِإ } َف
َكَر وقال ّذ َوا َد { ْع ٍءْة} وانما َب َعل" من هي ُأّم َت ْف ِا َكْرُت" فأصلها " ُذ َكر"، " َت ْذ ِا ولكن "

حرف والول يدغموا ان وارادوا متقاربان، ومخرجاهما واحدة كلمة في اجتمعا
منه يذهب ان فكرهوا مهموس، والخأر الخأر في الول يدخأل وانما مجهور
الحرف لن الدال وهو مجهورا موضعها من حرفا التاء موضع في فجعلوا الجهر
قال مطبقة. وقد الجهر مع الطاء لن الطاء يجعلوا مجهور. ولم قبلها الذي

ِكر) فابدل بعضهم ّذ َأن الية هذه قرئت فيها. وقد الذال ادخأل ثم ذال التاء (ُم }
ِلَحا ُهَما ُيْص َن ْي ًا} وهي َب ْلح َأْن139[ ُص ِعل" من  ء] " َت ْف ْلح" فكانت َي بعد التاء "الُص
بعضهم وقال صادا التاء والطباق. فابدلوا للجهر فيها الصاد تدخأل فلم الصاد

ِلحا) وهي َط َيْص َدر لم الجيدة. لما ( ْق ّوَل التاء في الصاد ادغاما على ُي في ُح
مطبق. حرٌف التاء موضع

َقاَل ُكّن َما {  ُب ْط ْذ خَأ ّتّن ِإ َود ِه َعن ُيوسُإَف َرا ْفِس ْلَن ّن ِه َحاَش ُق ّل َنا َما ل ِلْم ِه َع ْي َل ِمن َع
ٍءْء َلِت سُإو َأُت َقا ِز اْمَر ِزي َع ْل ّق َحْصَحَص الَن ا ْلَح ْا ا َن ّتُه َأ ْد َو ِه َعن َرا ْفِس ّنُه ّن ِإ َلِمَن َو

ِقيَن ِد  } الّصا
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ْذ قال ِإ ُتّن { َود ِه} وقال َعن ُيوسُإَف َرا ْفِس ِعلم: "انهن اهل بعض ّن ل راودنه ال
ُتّن" كما تقول ان واحدة كانت وان يجوز الملك" وقد امرأة ْد َو  ء]137[ "را
ِإّن تقول ْد الناَس ( ُعوا َق ُكم) وهذا َجَم ُكْم بقوله يعنى واحد هنا ها َل صلى النبّي َل
َأبا عليه الله ْفيان" فيما و(الناَس) " ذكروا. سُإ
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) ( يوسإف سإورة آيات في الواردة المعاني

َأ َد َب َف ِهْم {  ِت َي ْوِع َأ ْبَل ِب ِء َق َعآَ ِه ِو َها ُثّم َأخِأي َتْخَرَج ِء ِمن اسْإ َعآَ ِه ِو َنا َكذلك َأخِأي ْد ُيوسُإَف ِك ِل
َذ َكاَن َما ْأخُأ َي ُه ِل ِلِك ِديِن ِفي َأخَأا ْلَم ّ ا َء َأن ِإل ّلُه َيَشآَ ُع ال َف ٍءْت َنْر ُء ّمن َدَرَجا َق ّنَشآَ ْو َف َو

ٍءْم ِذي ُكّل ْل ِليٌم ِع } َع
ُثّم وقال َها { َتْخَرَج ِء ِمن اسْإ َعآَ ِه} فانث ِو ِلَمن وقال َأخِأي َو َء { ِه َجآَ ٍءْر} ِحْمُل ِب ِعي َب

ّنُه ّكر، َثّم عنى ل "الّصواع" و"عنى" يؤنّث من ومنهم "الّصواع" و"الّصواع" مذ
َيَة" وهي هنا ها َقا ْلَحَفُة" مثل لواحد اسإمان مؤنثة. وهما "الّس ْوُب" و"الِم ّث "ال

ّكر ّنث مذ واحد. لشيء ومؤ

َلّما َف ْا {  َأسُإو ْي َت ْنُه اسْإ ْا ِم َلُصو ًا خَأ ّي ُهْم َقاَل َنِج ِبيُر َلْم َك ْا َأ َلُمو ْع ُكْم َأّن َت َبا ْد َأ َذ َق َأخَأ

ُكْم ْي َل ًا َع ِثق ْو ِه ّمَن ّم ّل ْبُل َوِمن ال ُتْم َما َق َلْن ُيوسُإَف ِفي َفّرط ْبَرَح َف َلْرَض َأ ّتى ا َح
َذَن ْأ ِبي ِلي َي أ

ْو َ ُكَم َأ ّلُه َيْح َو ِلي ال ُه ْيُر َو ِكِميَن خَأ ْلَحا } ا
ْا وقال َلُصو ًا} فجعل {خَأ ّي َنِجّي" للجماعة َنِج ُهْم مثل "ال صديق". ِلي قولك: "
َقاَل وقال ُهْم} فزعموا { ِبيُر السن. في ل العقل في اكبرهم انه َك

َقاَل َلْت َبْل {  ّو ُكْم سَإ ُكْم َل ُفُس ًا َأن ْبٌر َأْمر ّلُه َعَسى َجِميٌل َفَص ِني َأن ال َي ِت أ
ْ ِهْم َي ِب

ًا ّنُه َجِميع َو ِإ ِليُم ُه َع ْل ِكيُم ا ْلَح } ا
َعَسى قال وإنما ّلُه { ِني َأن ال َي ِت أ

ْ ِهْم َي ًا} لنه ِب معهما عنهم تخلف الذي عنى َجِميع
  ب]139العقل.[ في كبيرهم وهو
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) ( يوسإف سإورة آيات في الواردة المعاني

ّلى َو َت َو ُهْم {  ْن َقاَل َع َفى َو َأسَإ َلى َيا َيّضْت ُيوسُإَف َع ْب ُه َوا َنا ْي ْلُحْزِن ِمَن َع َو ا ُه ِظيٌم َف َك
{

َفى وقال َأسَإ َيا َلى { ْلحقت سإكت ُيوسُإَف} فإذا َع َألف مثل لنها الهاء آخأره في َأ

الندبة.

ْا ُلو َقا ْا الله َت {  ُؤ َت ْف ُكُر َت ْذ ّتى ُيوسُإَف َت ُكوَن َح ًا َت ْو َحَرض ُكوَن َأ ِكيَن ِمَن َت ِل َها ْل } ا
ْا الله {َت وقال ُؤ َت ْف ُكُر َت ْذ َتَزاُل" فلذلك َأّن ُيوسُإَف} فزعموا َت ُأ) " َت ْف َت وقعت (
ِه َو كانهم اليمين علي ِه قالوا: " ُكُر َتزاُل ما الل ْذ ُيوسُإَف". َت

َقاَل  } َ ِريَب ل ْث ُكُم َت ْي َل ْومَا َع َي ْل ِفُر ا ْغ ّلُه َي ُكْم ال َو َل ُه } الّراِحِميَن َأْرَحُم َو
َ وقال ِريَب {ل ْث ُكُم َت ْي َل َقٌف َع ْومَا} (اليومَا) و َي ْل ِفُر فقال اسإتأنف ثم ا ْغ َي ّلُه { ال

ُكْم} فدعا مستأنفا. بالمغفرة لهم َل
) ( الرعد سإورة آيات في الواردة المعاني

ّلُه ِذي { ال ّل َع ا َف َواِت َر ِر الّسَما ْي َغ ٍءْد ِب َها َعَم َن ْو َوى ُثّم َتَر َت َلى اسْإ َعْرِش َع ْل َوسَإّخَر ا
َقَمَر الّشْمَس ْل ِري ُكّل َوا ٍءْل َيْج ّبُر ّمَسّمى َلَج َد َلْمَر ُي َفّصُل ا َياِت ُي ُكْم ال ّل َع ِء َل َقآَ ِل ِب

ُكْم ّب ُنوَن َر ِق } ُتو
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ُكّل قال ِري} يعني { ّله َيْج ُهم. تقول: "كّل كما ُك ّل ُك ٌق" أي:  ِل َط ْن ُم

َو ُه َو ِذي {  ّل ّد ا َلْرَض َم َعَل ا َها َوَج َواسِإَي ِفي ًا َر َهار ْن َأ ّثَمَراِت ُكّل َوِمن َو َعَل ال َها َج ِفي
ْيِن ْوَج ْيِن َز َن ْث ْغِشي ا ْيَل ُي ّل ْل َهاَر ا ّن ٍءْت ذلك ِفي ِإّن ال َيا ٍءْما ل ْو َق ّكُروَن ّل َف َت } َي

َواسِإَي} فواحدتها وقال َيٌة". {َر "راسِإ

ِفي َو َلْرِض {  ٌع ا َط ِوَراٌت ِق َتَجا ّناٌت ّم ٍءْب ّمْن َوَج َنا ْع ٌع َأ َنِخيٌل َوَزْر َواٌن َو ْن ْيُر ِص َغ َو
ٍءْن َوا ْن َقى ِص ٍءْء ُيْس ٍءْد ِبَمآَ َفّضُل َواِح ُن َها َو ْعَض َلى َب ٍءْض َع ْع ُكِل ِفي َب ُل ٍءْت ذلك ِفي ِإّن ا َيا ل

ٍءْما ْو َق ُلوَن ّل ِق ْع  } َي

)2/54(

َقى وقال ُيْس ٍءْء { ٍءْد} فهذا ِبَمآَ ِإّن على التأنيث َواِح ّناِت" و ْئَت "الَج على ِش
ْعناِب" لّن َل ْعناب" جماعة "ا ْنس غير من "ال ِل ّ مؤنثة فهي ا بعضهم أّن ِإل

َقى قرأها ُيْس ٍءْء ( ٍءْد) فجعله ِبما ْعناِب على واِح َل ْنعاما" فقال ذكر كما ا َل {ّمّما "ا
ِه} ثم ِفي ِن ُطو َها فقال بعد أنث ُب ْي َل َع َو َلى { َع ْلِك َو ُف ْل ُلوَن} فمن ا قال ُتْحَم

َقى) بالياء ُيْس ْعناب" مما جعل ( َل ّكر يؤنّث "ا ْنعاما". مثل ويذ َل "ا

) ( الرعد سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإن َو ْعَجْب {  َعَجٌب َت ُهْم َف ُل ْو َذا َق ِإ أ
ّنا َ ًا ُك ّنا ُتَراب ِإ أ

ٍءْق َلِفي َ ْل ٍءْد خَأ ِدي ِئَك َج ْوَل ِذيَن ُأ ّل ا
ْا َفُرو ِهْم َك ّب ِئَك ِبَر َل ْو ُأ ْغلَُل َو َل ِهْم ِفي ا ِق َنا ْع ِئَك َأ ْوَل ُأ ِر َأْصَحاُب َو ّنا َها ُهْم ال ِلدوَن ِفي خَأا

{
َذا وقال ِإ أ

َ ّنا { ًا ُك ّنا ُتَراب ِإ أ
ٍءْق َلِفي َ ْل ٍءْد} وفي خَأ ِدي َذا آخأر موضع َج ِإ أ

َ ّنا { ًا ُك َنآَ ُتَراب ُؤ َبآَ َوآ
ّنا ِإ أ

تقول كما حرف*ِ*ِ، والول السإتفهاما عليه وقع الذي هو َلُمْخَرُجوَن} فالخأر َ
ْومَا َي َأ ِة " َع ٌد الُجُم ْي ٌق". ومن َز ِل َط ْن َذا قوله جعل آخأر اسإتفهاما أوقع ُم ِإ أ

َ َنا { ْت ّنا ِم ُك َو
ًا} ظرفا آخأر اسإفتهاما عنه اسإتفهم الذي هذا جعل ثم قبله، مذكور لشيء ُتَراب

ِإذا)*ِ*ِ*ِ اسإتفهاما قولك في تجعل لم شئت بعيد. وان وهذا أ
َ السإتفهاما وجعلت (

ّنا"، على اللفظ في ِإ أ
َ منطلق" واضمرت الله أعبد الجمعة "يوما قلت كأنك "

ِإذا" وليس فيه ابتدأت قد موضع فيه. فهذا "اليومَا قلت ولو و الكلما في بكثير "
َد ِإّن ْب ِه َع ٌق" [ الل ِل َط ْن "َما العرب قالت جائز. وقد وهو يحسن  ء] لم140ُم

ِلْمُت ّنه َع ّنه ِإ ِإ ِلح" يريد:  ِلٌح َلصا ِلْمُت. ما َلصا َع

ٌء َوآ ُكْم { سَإ ْن ْوَل َأسَإّر ّمْن ّم َق ْل َهَر َوَمْن ا ِه َج َو َوَمْن ِب ٍءْف ُه َتْخ ْيِل ُمْس ّل ْل ِرٌب ِبا َوسَإا
ِر َها ّن  } ِبال
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ٍءْف وقال َتْخ ْيِل {ُمْس ّل ْل ِرٌب ِبا ِر} فقوله َوسَإا َها ّن ِهٌر. ِبال ٍءْف} يقول: ظا َتْخ {ُمْس
ِرِي. وقد َتوا ِرب": الُم ِهُرها قرئت و"السا ْظ ُأ ْفيها) أي:  َأخِأ ّنَك ( ْيُت تقول َل َف "خَأ
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ُتُه َهْر ْظ ْي: أ َأ َد: [من الّسّر"  ْنَش َأ بعد والثلثون السادس الشاهد وهو المتقارب و
المئتين]:

ُتموا ِإْن ْك َء َت ِه ل الدا ِف ِإْن َنْخ َو ُثوا *ِ  َع ْب َ الَحْرَب َت ِد ل ُع ْق َن
ُد. وزعموا والضم َو ُأريد تفسير َأّن َأْج ُد):  َأكا ّنها ( َأ َغٌة و ُد" قد َلن ُل ِري ُأ تجعل "
ُد" مثُل مكان َأكا ًا " ُد (ِجدار ُد َاْن ُيري َيكا ْي: " َقَض) أ ْن َقّض" فكذلك َأْن َي ْن ُد" َي َأكا "

ّنما ُد. وقال ِإ ُأري بعد والثلثون السابع الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من هي: 
المئتين]:

َدْت ْدُت َكا ِك ْلَك َو ِت ْيُر َو ٍءْة خَأ َد ْو إرا َل َد *ِ  ِو ِمْن عا ْه ِة َل َب ّبا َمَضى ما الص
ِإنما َوأّما ّقباُت" ف َع َثت "الُم ّن َعلَّمة"*ِ ثم نحو منها ذلك لكثرة ُأ َبة" و"ال ّنّسا ذكر "ال
ُنه فقال مذكر المعنى لن ُظو َف َيْح ِر ِمْن ( ِه) َأْم الل

ِه ّل َول ُد {  َواِت ِفي َمن َيْسُج َلْرِض الّسَما ًا َوا ْوع ًا َط َكْره ُهم َو ُل ِظل ّو َو ُد ُغ ْل ِبا
} َوالَصاِل

ّو وقال ُد ُغ ْل ِبا َعِشّي { ْل ِبا ِر} فجعل َوالَصاِل} و{ َكا ْب ِل ّو" يدل َوا ُد ُغ ِة على "ال َغدا ال
ِإنما ْعٌل، و ِف ّو"  ُد ُغ ْبكار" انما وكذلك "ال ِل ًا", والذين من هو "ا ْبكار ِإ َكَر" " ْب َأ قالوا "

ْبكار) احجوا َل ًا" على جمعوا بأنهم (ا ْكر ُب َكٌر" ل " ُب ْبكار". و" َأ  ب]140[ تجمع "
ًا وهو بمتمكن ليس اسإم لنه ِلبكار" فاما مثل مصدر أيض فقالوا جمعوا الذين "ا
ًة". ومثل جمعنا ِإنما َو ْد ُغ ًة" و" ْكَر ُب َوة" ل " ْد ُغ ْكَرة" و"ال ُب تجىء هكذا. ل يجمع "ال

َأفعال" وانما َلٌة" و" ْع ُف َعل". تجيء " ُف َلٌة" و" ْع ُف "

 ) ( الرعد سإورة آيات في الواردة المعاني
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ُقْل َواِت ّرّب َمن {  َلْرِض الّسَما ّلُه ُقِل َوا ُتْم ُقْل ال ْذ ّتَخ َفا ِه ّمن َأ ِن َء ُدو َيآَ ِل ْو َ َأ ل
ُكوَن ِل ِهْم َيْم ُفِس ْن ًا َل ْفع َ َن ًا َول ِوي َهْل ُقْل َضّر َت ْعَمى َيْس َل َبِصيُر ا ْل ِوي َهْل َأمْا َوا َت َتْس

ُلَماُت ّظ ّنوُر ال ْا َأمْا َوال ُلو َع ِه َج ّل َء ل َكآَ ْا ُشَر ُقو َل ِه خَأ ِق ْل َبَه َكَخ َتَشا ُق َف ْل ْلَخ ِهْم ا ْي َل ُقِل َع
ّلُه ُق ال ِل ٍءْء ُكّل خَأا َو َشْي ُه ُد َو َواِح ْل ّهاُر ا َق ْل } ا

َأمْا وقال ْا { ُلو َع ِه َج ّل َء} فهذه ل َكآَ َأمْا" التي ُشَر الكلما. اول من منقطعة تكون "

َنَزَل َأ ِء ِمَن {  ًء الّسَمآَ َلْت َمآَ َيٌة َفَسا ِد ْو َها َأ ِر َد َق َتَمَل ِب ْيُل َفاْح ًا الّس َبد ًا َز ِبي َوِمّما ّرا
ُدوَن ِق ِه ُيو ْي َل ِر ِفي َع ّنا َء ال َغآَ ِت ْب ٍءْة ا َي ْل ْو ِح ٍءْع َأ َتا ٌد َم َب ُلُه َز ْث ِرُب َكذلك ّم ّلُه َيْض ّق ال ْلَح ا
ِطَل َبا ْل َأّما َوا ُد َف َب َهُب الّز ْذ َي ًء َف َفآَ َأّما ُج ُع َما َو َف ّناَس َين ُكُث ال َيْم َلْرِض ِفي َف َكذلك ا

ِرُب ّلُه َيْض َثاَل ال َلْم } ا
َلْت وقال َفَسا َيٌة { ِد ْو ِطني َأ ْع َأ َها} تقول: " ِر َد َق ْدَر ِب َدَر َق َق ٍءْر" و" ْب ٍءْر" وتقول: ِش ْب ِش

َنا َأ َدْرُت" و" َق ًا" فأما " ْدر َق ُِدر" " ْق ْثُل َأ َدر". ففيه الِم َق ْدُر" و"ال َق "ال
ْو وقال َأ ٍءْع { َتا ٌد َم َب ُلُه} يقول: "ومن َز ْث ٌد عليه يوقدون الذي ذلك ّم َي مثله" قول: َز
هذا". مثل زبد عليه يوقدون الذي ذلك "ومن

ّناُت ٍءْن { َج ْد َها َع َن ُلو ْدخُأ َلَح َوَمْن َي ِهْم ِمْن َص ِئ َبا ِهْم آ َواِج َأْز ِهْم َو ِت ّيا ُذّر َكُة َو ِئ َ َوالَمل
ُلوَن ْدخُأ ِهْم َي ْي َل ٍءْب ُكّل ّمن َع ُكم *ِ سَإلمٌَا َبا ْي َل ُتْم ِبَما َع َبْر ْعَم َص ِن َبى َف ْق ِر ُع ّدا } ال

ُلوَن وقال ْدخُأ َي ِهْم { ْي َل ٍءْب ُكّل ّمن َع ُكم} أي: يقولون ] سَإلمٌَا23[ َبا ْي َل "سإلمٌا َع
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عليكم".
) ( الرعد سإورة آيات في الواردة المعاني

ِذيَن ّل ْا { ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو َبى الّصا ُهْم ُطو ٍءْب َوُحْسُن َل  } َمآَ
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َبى ُطو ُهْم وقال: { َبى) في َوُحْسُن َل ُطو ٍءْب} فـ( ذلك على يدلك رفع موضع َمآَ
َوُحْسُن رفع ٍءْب) وهو ( ْيٌل مجرى يجري مآَ َو ٍءْد" لنك " لما بغير تضيفها قد ِلزي

ُطوباكَّ" ولو تقول ًا مجرى لجرت تضفها لم " ْعس َت ٍءْد". وان " ْي َلَك ِلَز قلت: "
َلَك ل كما َيْحُسن ُطوبى" لم ْيٌل". تقول: " َو

َفَمْن َأ َو {  ِئٌم ُه َلى َقآَ ٍءْس ُكّل َع ْف َبْت ِبَما َن ْا َكَس ُلو َع ِه َوَج ّل َء ل َكآَ ُهْم ُقْل ُشَر َأمْا سَإّمو

َنُه ُئو ّب َن َ ِبَما ُت َلُم ل ْع َلْرِض ِفي َي ٍءْر َأما ا ِه َظا ْوِل ّمَن ِب َق ْل ّيَن َبْل ا ِذيَن ُز ّل ْا ِل َفُرو ُهْم َك ْكُر َم
ْا ّدو ِبيِل َعِن َوُص ِلِل َوَمن الّس ّلُه ُيْض ٍءْد ِمْن َلُه َفَما ال } َها

َفَمْن وقال َأ َو { ِئٌم ُه َلى َقآَ ٍءْس ُكّل َع ْف َبْت ِبَما َن ْا َكَس ُلو َع ِه َوَج ّل َء} فهذا ل َكآَ في ُشَر
َفَمْن المعنى َأ  ء]141[ فصار وحذف شركائهم"، مثل نفس كل على قائم هو "

ُلوا َع َوَج ِه ( َء) يدل لل َكا عليه. ُشَر

) ( إبراهيم سإورة آيات في الواردة المعاني

ِذيَن ّل ّبوَن { ا َتِح َة َيْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َلى ال ِة َع ّدوَن الخِأَر َيُص ِبيِل َعن َو ِه سَإ ّل َها ال َن ُغو ْب َي َو
ًا َوج ِئَك ِع ْوَل ٍءْل ِفي ُأ َ ٍءْد َضل ِعي } َب
ّبوَن قال َتِح َيْس َة { َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َلى ال ِة} فاوصل َع قالوا بـ"على" كما الفعل الخِأَر

ُه ُبو بها يوصل الحروف هذه ان "بالسيف". وذلك السيف" يريدون في "َضَر
ْلُت قول نحو وتحذف كلها َنَز ًا" تريد العرب: " ْلُت زيد َنَز ِه". " ْي َل َع

ِه { ّمن ِئ ّنُم َوَرآ َه َقى َج ُيْس ٍءْء ِمن َو ٍءْد ّمآَ ِدي } َص
ِه} اي: من {ّمن وقال ِئ فيه هو ما وراء {وراء} اي: انه قال أمامه. وانما َوَرآ

ِئَك" أي: "سإيأتي ِمن للرجل: "هذا تقول كما َو ورا ُه ْيَك" و" َل ِء ِمْن َع ْنَت ما َورا َأ

َلّن ْنَت ما فيه"  َكاَن وراؤه. وقال فهو ذلك مثل كان قد فيه َأ َو ُهم { َء ِلٌك} َوَرآ ّم
َء المعنى. أي: كاَن هذا في  فيه. ُهْم ما ورا

)2/58(

َثُل ِذيَن { ّم ّل ْا ا َفُرو ِهْم َك ّب ُهْم ِبَر ُل ْعَما ٍءْد َأ ّدْت َكَرَما َت ِه اْش ٍءْما ِفي الّريُح ِب ْو ٍءْف َي ّ َعاِص ل
ِدُروَن ْق ْا ِمّما َي ُبو َلى َكَس ٍءْء َع َو ذلك َشْي ُد الّضلَُل ُه ِعي َب ْل } ا

َثُل ِذيَن وقال: {ّم ّل ْا} كأنه ا َفُرو َوِمّما َك ُقّص قال: " َفُروا" ثم الذيَن مثُل عليكم َن َك
َثُل قال كما يفسر اقبل ِة {ّم ّن ْلَج ِتي ا ّل َد ا ُقوَن} وهذا ُوِع ّت ْلُم كثير. ا
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) ( إبراهيم سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل َو َطاُن {  ْي َلْمُر ُقِضَي َلّما الّش ّلَه ِإّن ا ُكْم ال َد َع َد َو ْع ّق َو ْلَح ُكْم ا ّت َعد َو َو
ُكْم ُت ْف َل َأخْأ ُكْم ِلَي َكاَن َوَما َف ْي َل ٍءْن ّمن َع َطا ْل ّ سُإ ُكْم َأن ِإل ُت ْو َع ُتْم َد ْب َتَج َ ِلي َفاسْإ َفل
ِني ُلوُمو ْا َت ُلوُمو ُكْم َو ُفَس ْا ّمآَ َأن َن ُكْم َأ ِرخِأ ُتْم َوَمآَ ِبُمْص ِرخِأّي َأن ّني ِبُمْص َفْرُت ِإ ِبَمآَ َك

ُتُموِن ْك ْبُل ِمن َأْشَر ِلِميَن ِإّن َق ّظا ُهْم ال َذاٌب َل ِليٌم َع } َأ
ّ وقال ِإل ُكْم} وهذا َأْن { ُت ْو َع ُتُه تقول: "ما كما خأارج اسإتثناء َد ْب ّنُه إّل َضَر ُق" َأ َأْحَم

"لكّن". معنى في الذي وهو
َوَمآَ وقال ُتْم { ِرخِأّي} فتحت َأن الساكنة الجميع ياء قبلها لن الضافة ياء ِبُمْص
ِرخِأّي" فلم في كانت التي ِتها مْن يكْن "ُمْص َك ّد َحَر الياء. وبلغنا من الكسر َلْن ب

ِرخأّي) [ قال العمش ان ِبُمْص أحد من بها نسمع لم لحن هذه  ب] فكسرو141(
النحو. َأهل ول العرب من

َلْم َأ ْيَف َتَر {  ّلُه َضَرَب َك ً ال َثل ِلَمًة َم َبًة َك ّي ٍءْة َط ٍءْة َكَشَجر َب ّي َها َط ُل ِبٌت َأْص َها َثا ُع َفْر ِفي َو
ِء } الّسَمآَ

ّلُه {َضَرَب وقال ً ال َثل ِلَمًة َم َبًة} منصوبة َك ّي َوَضرَب قال (َضَرَب) كأنه على َط "
ِلَمًة اللُه َبًة َك ّي َثلً". َط َم

ِتي ْؤ ُت َها {  َل ُك ٍءْن ُكّل ُأ ْذِن ِحي ِإ َها ِب ّب ِرُب َر َيْض ّلُه َو َثاَل ال َلْم ّناِس ا ُهْم ِلل ّل َع ّكُروَن َل َذ َت  } َي

)2/59(

ِتي ْؤ ُت َها} ومثل وقال: { َل ُك َها ذلك ُأ ُل ُك ُأ َطعامُا { ُكُل" هو: ال ُل ِئٌم} و"ا ْكُل" َدآ َل و"ا
ْعل". ِف هو: "ال

) ( إبراهيم سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقل َي {  ِد َبا ِع ِذيَن ّل ّل ْا ا ُنو ْا آَم َة ُيِقيُمو َ ْا الّصل ُقو ْنِف ُي ُهْم ِمّما َو َنا ْق ًا َرَز َيًة سِإّر ِن َعل ّمن َو
ْبِل ِتَي َأن َق ْأ ْومٌا َي ّ َي ٌع ل ْي ِه َب َ ِفي } خِألٌَل َول

ّ وقال ٌع {ل ْي ِه َب َ ِفي ّنما (ول آخأر موضع خِألٌَل} وفي َول ِإ ّلٌة) و "الِخلُل" لجماعة خَأ
ِة" كما ّل ّلة" و"ِجلل"، "الُخ ِقلل". وقال تقول: "ُج ّلة" و" ُق الشاعر: [من و"

والعشرون]: الخامس الشاهد وهو المتقارب
َبَحْت َمْن ُتواِصُل وكيَف ُتُه َأْص َل َ َأبي *ِ خَأل َمْرَحِب َك

ًا جعلت شيت ولو ْلُت" مثل من َلنها "الِخلل" مصدر ْلُت" ومصدر "خَأال َت َقا هذا "
َلة". "الِفعال" أو ال يكون ل َع "الُمفا

ُكم َتا َوآ ُه َما ُكّل ّمن {  ُتُمو ْل َأ ِإن سَإ ْا َو ّدو ُع ْعَمَت َت ِه ِن ّل َ ال َها ل ْنَساَن ِإّن ُتْحُصو ال
ُلومٌا َظ ّفاٌر َل } َك

ُكم وقال َتا َوآ ُه} اي: آتاكم َما ُكّل ّمن { ُتُمو ْل َأ ٍءْء ُكّل من سَإ ُه َشُي ُتُمو ْل َأ ًا" سَإ ْيئ َش
َأضمر َيْت قال كما الشيء و ِت ُأو َو َيْت ُكّل ِمن { ِت ُأو ْي: " ٍءْء} أ ٍءْء كّل من َشْي في َشي
ِنها ًا" قال زما ْيئ ِإنما َش َو التكثير" نحو على ذا بعُضهم: " ُه َلُم قولك: " ْع ُكّل َي

َنا بعضهم: وكذلك يعني الناِس" وهو كّل شيء" و"أتاه َتْح َف ِهْم { ْي َل َواَب َع ْب ُكّل َأ
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ٍءْء}. وقال ْيَس َشْي َل ٍءْء من بعضهم: " ّ َشْي ْد ِإل َق فقال الناس بعُض سإأله َو
ُكم َتا َوآ ُه} أي: "ِمن َما ُكّل ّمن { ُتُمو ْل َأ ُه ما كل سَإ ُتُمو ُكم آتى قد سإأل منُه بعَض

ًا آخَأر وآتى شيئا ْيئ َأل". ونون قد مما َش ُكّل} {ّمن ُكّل} يقول {ّمن بضعهم سإ
َلْم قال ثم ُه " ُلو َأ ّياه" كما َتْس ْد إ َق ُتك تقول: " ْل َأ ْد ِمْن سَإ َق ِني ُكّل" و" َء ُكّل" ِمْن َجا

ُكّل" قد لّن  وحدها. تفرد "

)2/60(

َنآَ ّب ّني { ّر َكنُت ِإ ِتي ِمن َأسْإ ّي ٍءْد ُذّر َوا ِر ِب ْي ٍءْع ِذي َغ َد َزْر ِتَك ِعن ْي ِما َب ْلُمَحّر َنا ا ّب ْا َر ُيِقيُمو ِل
َة َ َعْل الّصل ًة َفاْج َد ِئ ْف ّناِس ّمَن َأ ِوي ال ْه ِهْم َت ْي َل ُهْم ِإ ْق ّثَمَراِت ّمَن َواْرُز ُهْم ال ّل َع َل

ُكُروَن } َيْش
ّني قال وكذلك ِإ َكنُت { ِتي ِمن َأسْإ ّي ْنُت ُذّر َك َأسْإ ٍءْد} يقول: " َوا ِتي مْن ِب ّي ًا" [ ُذّر َناسإ ُأ

ٍءْد" كما على الباء  ء] ودخألت142 ِة" و"هو تقول: "هو "وا َبّصَر البصرة". في ِبال
ِوي وقال ْه َت ِهْم} زعموا { ْي َل ُهم". التفسير في انه ِإ ْهوا َت "

) ( إبراهيم سإورة آيات في الواردة المعاني

ِعيَن ِط ْه ِعي { ُم ِن ْق ِهْم ُم ُءوسِإ َ ُر ّد ل َت ِهْم َيْر ْي َل ُهْم ِإ ُف ُهْم َطْر ُت َد ِئ ْف َأ ٌء َو َوآ } َه
ِعيَن} على ونصب ِط ْه ِعي} كأنه وكذلك الحال {ُم ِن ْق َتْشَخُص {ُم ُهْم قال: " ْبَصاُر َأ

ِعين" وجعل ِط ْه َطْرَف" للجماعة ُم ْهَزمُا قال كما "ال ُي ُع {سَإ ْلَجْم ّلوَن ا َو ُي ُبَر}. َو ّد ال

َ َفل َبّن {  ّلَه َتْحَس ِلَف ال ِه ُمْخ ِد ْع َلُه َو ّلَه ِإّن ُرسُإ ِزيٌز ال ٍءْما ُذو َع َقا ِت ْن } ا
ِلَف وقال ِه {ُمْخ ِد ْع َلُه} فأضاف َو ول الفعل، على الخأر ونصب الول الى ُرسُإ

ل وهذا اليه والمضاف المضاف بين يفرق لنه الخأر الى نضيف ان يحسن
جميعا "مخلفا" نصبهما كانت ولو اللف ألقى قد لنه اضافته من بد يحسن. ول

ْعطي "هذا الكلما. ومثله في جائز وذلك ٍءْد ُم ْي ٍءْط َز ْع َهما" و"ُم ًا ِدْر َهما". زيد ِدْر

َتَرى َو ِرِميَن {  ْلُمْج ٍءْذ ا ِئ ْوَم ِنيَن َي َقّر ِد ِفي ّم َفا َلْص } ا
َفد. وواحد ِد} َص َفا َلْص {ا

) ( الحجر سإورة آيات في الواردة المعاني

َبَما ّد { ّر َو ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو ْو َك ْا َل ُنو ِلِميَن َكا } ُمْس
َبَما قال ّد {ّر َو ِذيَن َي ّل ْا} وأدخأل ا َفُرو بعدها. وان بالفعل "ُرّب" (ما) ليتكلم مع َك

ٍءْء" فكأنك (ما) بمنزلة جعلت شئت َوُرّب "َشْي ٍءْء قلت: " ّد"142[ َشْي َو َي  ب] 
ّد أي: "ُرّب ُه ُو ّد َو َفُروا". الذيَن َي  َك

)2/61(

ّ ِإل َق َمِن {  َتَر َع اسْإ َعُه الّسْم َب ْت أ
َ َهاٌب َف ِبيٌن ِش } ّم

ّ وقال ِإل َق َمِن { َتَر َع} اسإتثناء اسْإ ِكي "ما قال كما خأارج الّسْم َت ّ َأْش ًا" ِإل ْير خَأ
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ُكُر يريد ْذ َأ ًا". " ْير خَأ

َنا ْل َأْرسَإ َو َياَح {  ِقَح الّر َوا َنا َل ْل َأنَز ِء ِمَن َف ًء الّسَمآَ ُه َما ُكُمو َنا ْي َق َأسْإ ُتْم َوَمآَ َف ْن َلُه َأ
ِنيَن ِز } ِبَخا

َنا ْل َأْرسَإ َو َياَح [وقال] { ِقَح} فجعلها الّر َوا ِقح" كأن على َل ِقَحْت الرياح "ل َلن َل

ِقَحت فقد خأيرا فيها ِْقُح "الّرياُح بعضهم بخير. وقال َل ْل على يدل الّسحاَب" فقد ُت
اليه. ذلك وصل خأير وفيها أنشأته اذا لنها المعنى ذلك

) ( الحجر سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل ِني ِبَمآَ َرّب {  َت ْي َو ْغ َنّن َأ ّي ُهْم ُلَز َلْرِض ِفي َل ُهْم ا ّن َي ِو ْغ ُل ِعيَن َو } َأْجَم
ِئَك ِبَمآَ {َرّب وقال ِإغوا ِني} يقول: "ب َت ْي َو ْغ َنّن َأ ّي ُلَز َي" { ّيا ُهْم} على ِإ كما القسم َل

ِه تقول: "ِب َلّن". الل َع ْف َل

َقاَل َذا {  َلّي ِصَراٌط َه َتِقيٌم َع } ُمْس
َذا وقال َه َلّي ِصَراٌط { َلّي َع َع َتِقيٌم} يقول:  ُته. نحو ُمْس َل َ َلّي العرب قول ِدل َع "

ُق ُته. الليلة" أي: علّي الطري َل َ ِدل

َها َل َعُة {  ْب ٍءْب سَإ َوا ْب ُكّل َأ ٍءْب ِل ُهْم َبا ْن ٌء ّم ْقُسومٌا ُجْز } ّم
ُكّل وقال ِل ٍءْب { ُهْم َبا ْن ٌء ّم ّنه ُجْز ْقُسومٌا} ل ُهْم) يعني: من من ّم ْن ُتُه" و(ِم ْأ "َجّز

الناس.

) ( الحجر سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُلو َقا  } َ ْوَجْل ل ّنا َت َبّشُركَّ ِإ ٍءْما ُن ُغل ٍءْم ِب ِلي  } َع

)2/62(

ْا وقال ُلو َقا } َ ْوَجْل} لنه ل ْوَجُل". وما من َت َي َوِجَل" " ِعل" فـ"هو على كان " َف "
َعُل" تظهر ْف َلّن من تذهب كما تذهب ول الواو فيه َي ِزُن"  َي َأّما " َعَل" و َف َوَزَن" " "

ّنهم فيقولون تميم بنو َل ْيَجُل)  ِت َعل" فيكسرون في يقولون ( ْف ِت ِعَل" " َف في التاء "
َعل" واللف ْف َت َعُل" والنون من " ْف َفعُل" ول من "أ ْت الكسر لّن الياء يكسرون "

َوِجَل" لن باب في الياء كسروا . وقد ذلك اجتماع فاسإتثقلوا الياء من قد الواو "
فتحوا ولو الواو اسإتنكروا فتحوها واللف. فلو والنون التاء مع الياء الى تحولت

ِييَجُل" ليكون فقالوا الياء فكسروا الواو، لجاءت الياء  ء] ياء143[ بعدها الذي "
ول الواو من الياء الى يفر لنه الياء مع الواو من الياء مع أخَأف الياء [إذ]*ِ كانت

ْيَجُل) فقلبها بعضهم الياء. قال من الواو الى يفر َي مفتوحة قبلها التي وتركّ ياء (
والياءين. السكرة اجتماع كراهة

َقاَل َنُط َوَمن {  ْق ِة ِمن َي ِه ّرْحَم ّب ّ َر ّلوَن ِإل } الّضآَ
َوَمن وقال َنُط { ْق ِة ِمن َي ِه} لنها ّرْحَم ّب ِنُط" وقال من َر ْق َي َنَط" " َق بعضهم "

ُنُط) مثل ْق َي َنَط" مثل ( ُتل" و"يق ْق َي َلُم". " ْع َي ِلَم"  َع "
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ْا ُلو َقا ّنآَ {  َنآَ ِإ ْل َلى ُأْرسِإ ٍءْما ِإ ْو ِرِميَن َق ّ ّمْج ِإل ٍءْط آَل *ِ  ّنا ُلو ُهْم ِإ َنّجو ِعيَن َلُم } َأْجَم
َلى وقال ِإ ٍءْما { ْو ِرِميَن َق 58ّ[ ّمْج ِإل ٍءْط} اسإتثناء آَل ]  أي: ل المجرمين من ُلو

الجراما. في يدخألون

) ( الحجر سإورة آيات في الواردة المعاني

َنآَ ْي َقَض َو ِه {  ْي َل ِلَك ِإ َلْمَر َذ ِبَر َأّن ا ِء َدا ُؤل ٌع َه ُطو ْق ِبِحيَن َم } ّمْص
َنآَ وقال ْي َقَض َو ِه { ْي َل ِلَك ِإ َلْمَر َذ ِبَر َأّن ا ِء} لن َدا ُؤل َأّن قوله َه ِبَر} بدل { من َدا

(المر).

َعْمُركَّ َل ُهْم {  ّن ِهْم َلِفي ِإ ِت ْكَر ُهوَن سَإ ْعَم } َي
َعْمُركَّ وقال َل ُهْم { ّن َعْمُركَّ) - و ِإ َل ْيِشَك" انما اعلم الله َلِفي} و( َع َو به يريد - و"

َعْمُر" لغتان. ُعْمُر" و"ال ُعْمر. و"ال  ال
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ِذيَن ّل ْا { ا ُلو َع ُقْرآَن َج ْل } ِعِضيَن ا
ُه من {ِعِضين} وهو وقال ُد ْعضاء" وواِح َل ِعَضُة" مثل "ا ِزيَن" واحده "ال ِع "ال

ُة". ِعَز "ال

) ( النحل سإورة آيات في الواردة المعاني

ْيَل ْلَخ َوا َغاَل {  ِب ْل ْلَحِميَر َوا َها َوا ُبو َك َتْر َنًة ِل ِزي ُق َو ُل َيْخ َ َما َو َلُموَن ل ْع } َت
ْيَل قال ْلَخ َوا َغاَل { ِب ْل ْلَحِميَر َوا َعَل َوا َوَج َها} نصب. أي:  ُبو َك َتْر ْيَل اللُه ِل َغال الَخ والب

َلها والحميَر َع َنًة). َوَج ِزي )

َلى َع َو ِه {  ّل ُد ال ِبيِل َقْص َها الّس ْن ِئٌر َوِم ْو َجآَ َل َء َو ُكْم َشآَ َدا َه ِعيَن َل } َأْجَم
َها وقال ْن َوِم ِئٌر} أي: ومن { ّنها134[ السبيِل َجآَ َل أهل لغة في مؤنثة  ب] 

الحجاز.

َوسَإّخَر ُكُم {  ْيَل َل ّل َهاَر ال ّن ْل َقَمَر َوالّشْمَس َوا ْل ّنُجومُا َوا ْل ِه ُمَسّخَراٌت َوا ِر َأْم ِفي ِإّن ِب
ِلَك ٍءْت َذ َيا ٍءْما ل ْو َق ُلوَن ّل ِق ْع } َي

ّنُجومُا وقال ْل َوا ْو "سُإّخَرْت ُمَسّخَراٌت} فعلى { َأ ّنُجومُا"  َعَل ال ّنُجومَا "َج ال
ٍءْت" وجاز مثل المعنى في المضمر ذلك لن الول غير فعل اضمار ُمَسّخرا

الثامن الشاهد الراجز: [وهو ذا. قال من أشد ماهو العرب تفعل المظهر. وقد
المئتين]: بعد والثلثون

ُع ِهّن ِفي َتْسَم ِف َدا َأْجوا ِفي َصَر َو ْيِن *ِ  َد َي ًة ال َأ َددا ُجْس َب َو
َتَرى على فهذا َو ْيِن في { َد َي َبس ال َي َأة} [وهي]: ال َد الُجْس َد َب َعة". وال [وهو]: "الّس

) ( النحل سإورة آيات في الواردة المعاني

َوَما َأ {  ُكْم َذَر َلْرِض ِفي َل ًا ا ِلف َت ُنُه ُمْخ َوا ْل ِلَك ِفي ِإّن َأ َيًة َذ ٍءْما ل ْو َق ّكُروَن ّل ّذ } َي
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َوَما وقال َأ { ُكْم َذَر َلْرِض ِفي َل ًا ا ِلف َت َق ُمْخ َل ُنُه} يقول: خَأ َوا ْل َبّث لكم َأ ُكْم. و َل

َأْمواٌت ْيُر {  ٍءْء َغ َيآَ ُعُروَن َوَما َأْح ّياَن َيْش ُثوَن َأ َع ْب } ُي
َأْمواٌت وقال ْيُر { ٍءْء} على َغ َيآَ  التوكيد. َأْح
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ِقيَل َو ِذيَن {  ّل ْا ِل ْو َق ّت َذا ا ْنَزَل َما ُكْم َأ ّب ْا َر ُلو ًا َقا ْير ِذيَن خَأ ّل ْا ّل ُنو ِه ِفي َأْحَس ِذ َيا ها ْن ّد ْل ا
َنٌة َداُر َحَس َل ِة َو ْيٌر الخِأَر ْعَم خَأ ِن َل ّتِقيَن َداُر َو ْلُم } ا
ِقيَل وقال َو ِذيَن { ّل ْا ِل ْو َق ّت َذا ا ْنَزَل َما ُكْم َأ ّب ْا َر ُلو ًا} فجعل َقا ْير "ماذا" بمنزلة خَأ

"ما" وحدها.
) ( النحل سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإن ِرْص {  َلى َتْح ُهْم َع َدا ِإّن ُه ّلَه َف َ ال ِدي ل ْه ُهْم َوَما ُيِضّل َمن َي ِريَن ّمن َل } ّناِص
ِإن وقال ِرْص} لنها { ِرُص". من َتْح َيْح "َحَرَص" "

َلْم َو َأ ْا {  ْو َلى َيَر َق َما ِإ َل ّلُه خَأ ٍءْء ِمن ال ْا َشْي ُؤ ّي َف َت ُلُه َي َ َيِميِن َعِن ِظل ْل ِئِل ا ْلّشَمآَ َوا
ًا ِه سُإّجد ّل ُهْم ِل } َداخِأُروَن َو

ُؤا) قلت على وقفت واذا ّي َف َت َي ْأ" كما ( ّي َف َت َي ْع" جزما بالعين تقول " ّفي َت َت شئت وان "
َحَجُر". "هذا في ذلك تفعل كما ورمته الرفع أشممتها

َعِن وقال َيِميِن { ْل ِئِل ا ْلّشَمآَ ًا َوا ِه سُإّجد ّل ُهْم ِل النس غير َداخِأُروَن} فذكروهم َو
ّلوَن مثل للجماعة اليمين وجعل يعقل ما أشبهوا بالطاعة وصفهم لما لنه َو ُي َو }

ُبَر}. ّد ال

ِه ّل ِل َو ُد {  َواِت ِفي َما َيْسُج َلْرِض ِفي َوَما الّسَما ٍءْة ِمن ا ّب َكُة َدآ ِئ ْلَمل ُهْم َوا َ َو ل
ِبُروَن ْك َت } َيْس

ِه وقال ّل ِل َو ُد { َواِت ِفي َما َيْسُج َلْرِض ِفي َوَما الّسَما ٍءْة} يريد: من ِمن ا ّب َدآ
ِني تقول: "ما كما بالواحد  ء] واجتزأ144[ الدواب َا ٍءْل" أي: ما من َأت أتاني َرُج

مثله. الرجال من

) ( النحل سإورة آيات في الواردة المعاني

َوَما ُكم {  ٍءْة ّمن ِب ْعَم ِه َفِمَن ّن ّل َذا ُثّم ال ُكُم ِإ ِه الّضّر َمّس ْي َل ِإ َأُروَن َف } َتْج
َوَما وقال ُكم { ٍءْة ّمن ِب ْعَم ِه} لّن َفِمَن ّن ّل بالفاء. الخبر (من) فجعل (ما) بمنزلة ال

ْا ُفُرو ْك َي ِل ُهْم ِبَمآَ {  َنا ْي َت ْا آ ُعو ّت َتَم ْوَف َف َلُموَن َفَس ْع  } َت
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ْا وقال ُفُرو ْك َي ِل ُهْم ِبَمآَ { َنا ْي َت } . آ

َوِمن ّنِخيِل َثَمَراِت {  َناِب ال ْع َل ُذوَن َوا ّتِخ ْنُه َت ًا ِم َكر ًا سَإ ِرْزق ًا َو ذلك ِفي ِإّن َحَسن
َيًة ٍءْما ل ْو َق ُلوَن ّل ِق ْع } َي

َوِمن وقال ّنِخيِل َثَمَراِت { َناِب ال ْع َل ُذوَن َوا ّتِخ ْنُه َت ًا ِم َكر ًا سَإ ِرْزق ًا} ولم َو يقل َحَسن
َء" كأنه أضمر "ِمنها" لنه ْنها قال "الَشْي َوِم ٌء " ّتِخذوَن َشْي ْنه َت ًا". ِم َكر سَإ

) ( النحل سإورة آيات في الواردة المعاني

ْوَحى َأ َو ّبَك {  َلى َر ّنْحِل ِإ ِذي َأِن ال ّتِخ َباِل ِمَن ا ْلِج ًا ا ُيوت ِر َوِمَن ُب َوِمّما الّشَج
ِرُشوَن ْع } َي

َلى وقال ِإ ّنْحِل { ِذي} على َأِن ال ّتِخ يقول الحجاز. وغيرهم اهل لغة في التأنيث ا
َو ُه ّنْحل" وكذلك " ُبّر" نحو الهاء ال واحده وبين بينه ليس جمع كل ال "ال

ِعيُر" هو مؤنث. لغتهم في و"الَش

ُثّم ِلي {  ّثَمَراِت ُكّل ِمن ُك ِكي ال ُل ُبَل َفاسْإ ّبِك سُإ ً َر ُلل َها ِمن َيْخُرُج ُذ ِن ُطو َشَراٌب ُب
ِلٌف َت ُنُه ّمْخ َوا ْل ِه َأ ٌء ِفي َفآَ ّناِس ِش َيًة ذلك ِفي ِإّن ِلل ٍءْما ل ْو َق ّكُروَن ّل َف َت } َي

ُللً} وواحدها وقال ُذ ُلوُل" وجماعة { َذ ُلل". "ال ُذ ُلول" "ال ّذ "ال

ّلُه َوال َعَل {  ُكْم َج ُكْم ّمْن َل ُفِس ْن ًا َأ َواج َعَل َأْز ُكْم َوَج ُكم ّمْن َل َواِج ِنيَن َأْز ًة َب َد َف َوَح
ُكم َق َباِت ّمَن َوَرَز ّي ّط ِطِل ال َبا ْل ِبا َف ُنوَن َأ ْؤِم ْعَمِت ُي ِن ِب ِه َو ّل ُفُروَن ُهْم ال ْك } َي

ِنيَن وقال َب ًة} وواحدهم { َد َف ُد". َوَح ِف "الحا

) ( النحل سإورة آيات في الواردة المعاني

ُدوَن ُب ْع َي َو ِه ُدوِن ِمن {  ّل َ َما ال ِلُك ل ُهْم َيْم ًا َل َواِت ّمَن ِرْزق َلْرِض الّسَما ًا َوا ْيئ َ َش َول
ُعوَن ِطي َت  } َيْس
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ًا وقال ِرْزق َواِت ّمَن { َلْرِض الّسَما ًا} فجعل َوا ْيئ "الّرْزق" من "الَشْيء" بدل َش
ُكوَن "ل معنى في وهو ِل ًا َيْم ً ِرْزق ِليل ِثيرا". وقال ول َق ُق َك فعل بعضهم: "الّرْز
ُكون بالشيء" يريد: "ل يقع ِل ُقوا َأْن َيْم ْيئا". َيْرز َش

َوَضَرَب ّلُه {  ً ال َثل ْيِن َم َل ُهَمآَ ّرُج ُد َكُم َأَح ْب َ َأ ِدُر ل ْق َلى َي ٍءْء َع َو َشْي ُه َلى َكّل َو ُه َع ْول َم
َنَما ْي َوّجهّه َأ َ ُي ْأِت ل ٍءْر َي ْي ِوي َهْل ِبَخ َت َو َيْس ْأُمُر َوَمن ُه ْدِل َي َع ْل َو ِبا ُه َلى َو ٍءْط َع ِصَرا

ٍءْم َتِقي } ّمْس
َنَما وقال ْي َأ َوّجهّه { َ ُي ْأِت ل َلّن َي ٍءْر}  ْي ّنما) من ِبَخ المجازاة. حروف (أي

ّلُه َوال َعَل {  ُكْم َج َق ّمّما َل َل ً خَأ َعَل ِظلَل ُكْم َوَج َباِل ّمَن َل ْلِج ًا ا َنان ْك َعَل َأ ُكْم َوَج َل
ِبيَل ُكُم سَإَرا ْلَحّر َتِقي ِبيَل ا ُكم َوسَإَرا ُكْم َتِقي ْأسَإ ِلَك َب َذ ِتّم َك َتُه ُي ْعَم ُكْم ِن ْي َل ُكْم َع ّل َع َل

ِلُموَن } ُتْس
َباِل {ّمَن وقال ْلِج ِكّن". ا ًا} وواحده: "ال َنان ْك َأ
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) ( النحل سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُفو ْو َأ َو ِد {  ْه َع ِه ِب ّل َذا ال ّتْم ِإ َهد َ َعا ْا َول ُقُضو ْيَماَن َتن َل َد ا ْع َها َب ِد ِكي ْو ْد َت َق ُتُم َو ْل َع ّلَه َج ال
ُكْم ْي َل ً َع ّلَه ِإّن َكِفيل َلُم ال ْع ُلوَن َما َي َع ْف } َت
ْا وقال ُفو ْو َأ َو ِد { ْه َع ْيُت ِب َف ْو َأ ِه} تقول: " ّل ْيُت ال َف َو ْهد" و" َع ْهد" فاذا بال َع قلت بال

َد" قلت ْه َع ْيُت "ال َف ْو َأ َد" باللف. " ْه َع ال

َ َول ْا {  ُنو ُكو ِتي َت ّل َقَضْت َكا َها َن َل ِد ِمن َغْز ْع ٍءْة َب ّو ًا ُق َكاث ُذوَن َأن ّتِخ ُكْم َت َن ْيَما ً َأ َدخَأل
ُكْم َن ْي ُكوَن َأن َب َبى ِهَي ُأّمٌة َت ٍءْة ِمْن َأْر ّنَما ُأّم ُكُم ِإ ُلو ْب ّلُه َي ِه ال َنّن ِب ّي َب ُي َل ُكْم َو ْومَا َل َي

ِة َياَم ِق ْل ُتْم َما ا ْن ِه ُك ُفوَن ِفي ِل َت } َتْخ
ًا} وواحدها وقال َكاث َأن ْكُث. { ّن  "ال
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َفَر { َمن ِه َك ّل ِد ِمن ِبال ْع ِه َب ِن ّ إيَما َه َمْن ِإل ِر ْك ُبُه ُأ ْل َق ِئّن َو ْطَم ِليَماِن ُم ّمن ولكن ِبا
ِر َشَرَح ْف ُك ْل ًا ِبا ْدر ِهْم َص ْي َل َع ِه ّمَن َغَضٌب َف ّل ُهْم ال َل َذاٌب َو ِظيٌم َع } َع

َفَر {َمن  ب] وقال144[ ِه َك ّل ِد ِمن ِبال ْع ِه َب ِن ّ إيَما َه َمْن ِإل ِر ْك ُبُه ُأ ْل َق ِئّن َو ْطَم ُم
ِليَماِن ِر َشَرَح ّمن ولكن ِبا ْف ُك ْل ًا ِبا ْدر ِهْم َص ْي َل َع ِه} خأبر ّمَن َغَضٌب َف ّل لقوله ال
ِكْن َل َو َفَر {َمن قوله معه دخأل َشَرَح) ثم َمْن ( ِه َك ّل ِد ِمن ِبال ْع ِه} فأخأبر َب ِن إيَما
المعنى. على يدل ذلك كان اذ واحد بخبر عنهم

) ( النحل سإورة آيات في الواردة المعاني

ْومَا َي ِتي {  ْأ ٍءْس ُكّل َت ْف ِدُل َن َها َعن ُتَجا ْفِس ّفى ّن َو ُت ٍءْس ُكّل َو ْف َلْت ّما َن ُهْم َعِم َ َو ل
َلُموَن ْظ } ُي

ُكّل وقال ٍءْس { ْف ِدُل َن َها} لن َعن ُتَجا ْفِس ٍءْس): كّل (كّل معنى ّن ْف ٍءْن، َن ّنث ِإنسا وأ
ّنث النفس لن ُكر. يقال تؤ ِني "ما وتذ ْت َء ْفٌس َجا ٌة" و"ما َن ِني واحد َء ْفٌس جا َن

ٌد". واح

َ َول ْا {  ُلو ُقو ُكُم َتِصُف ِلَما َت ُت َن ْلِس ِذَب َأ َك ْل ْا َوهذاَحَرامٌا هذاَحلٌَل ا َتُرو ْف َت َلى ّل ِه َع ّل ال
ِذَب َك ْل ِذيَن ِإّن ا ّل َتُروَن ا ْف َلى َي ِه َع ّل ِذَب ال َك ْل َ ا ِلُحوَن ل ْف } ُي

ُكُم وقال ُت َن ْلِس َأ ِذَب} جعل { َك ْل َ قال كأنه للفعل اسإما َتِصُف) ألسنتهم (ما ا َول "
ُقولوا َوْصِف ت ُكم ِل ِت َن ْلِس ِذَب َأ َك ِذِب) يقول: "ول بعضهم َحلٌَل) وقال هذا (ال َك (ال
ِذِب تقولوا َك ُذُب) فرفع بعضهم َألسنتكم". وقال تصفه الذي لل ُك وجعل (ال

ُذَب) من ُك َللسنة، صفة (ال َنٌة كأنه ا ُذٌب". قال: "ألس ُك

ًا ِكر ِه { َشا ُعِم ْن ُه َل َبا َت ُه اْج َدا َه َلى َو ٍءْط ِإ ٍءْم ِصَرا َتِقي  } ّمْس
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ًا وقال ِكر ِه} وقال {َشا ُعِم ْن َفَرْت َل َك َف ِم { ُع ْن َأ ِه} [ ِب ّل ْعَمة" ] فجمع112ال ّن "ال
ٍءْم" كما على ُع ْن َأ ّتى قال " َذا {َح َغ ِإ َل ّده} فزعموا َب ّدة". جمع أنه َأُش "الِش

) ( السإراء سإورة آيات في الواردة المعاني

ْبَحاَن ِذي { سُإ ّل ِه َأسْإَرى ا ِد ْب َع ً ِب ْيل ِد ّمَن َل ْلَمْسِج ِما ا ْلَحَرا َلى ا ِد ِإ ْلَمْسِج ْقَصى ا َل ا
ِذي ّل َنا ا ْك َلُه َباَر ْو َيُه َح ِر ُن َنآَ ِمْن ِل ِت َيا ّنُه آ َو ِإ ُع ُه َبِصيُر الّسِمي } ال

ْبَحاَن  ء] قال145[ ِذي {سُإ ّل ْيُت". تقول َأسْإَرى} لنك ا ْيُت" و"سَإَر َأسْإَر "
ّنُه وقال ِإ َو { ُع ُه َبِصيُر} فهو الّسِمي ُقْل أعلم الله - و ذكروا فيما ال ُمَحّمد يا - 

ّنُه أسْإرى الذي سُإبحاَن ِإ ِه" وقل:  ِد ْب َع َو ِب ُع ُه َبِصير. الّسِمي ال

َذا ِإ َف َء {  ُد َجآَ ْع ُهَما َو َنا ُأول ْث َع ُكْم َب ْي َل ًا َع َباد َنآَ ِع ِلي ّل ْو ٍءْس ُأ ْأ ٍءْد َب ِدي ْا َش خِألََل َفَجاسُإو
ِر َيا ّد َكاَن ال ًا َو ْعد ً َو ُعول ْف } ّم
َذا وقال ِإ َف َء { ُد َجا ْع ُهَما} لن َو ْولى" مثل ُأول ُل ْبرى" يتكلم "ا ُك باللف بها "ال

ِه يقال ول واللما ْولى". والضافة "هذ قال واللما. فلذلك اللف تعاقب ُأ
ُهما} كما ُأول ِه تقول { ُهْم "هذ ْبَرا ُك ُهّن" و" ْبرا ُك ُهٌما" و" ْبرا َده". ُك ْن ِع

ُع ْد َي َو ْنَساُن {  ِل ُه ِبالّشّر ا َء َعآَ ِر ُد ْي ْلَخ َكاَن ِبا ْنَساُن َو ِل ً ا } َعُجول
ُه وقال َء َعا ُد ِر} فنصب { ْي ْلَخ َء" على ِبا ّنَك كما الفعل "الدعا ِإ ٌق تقول: " ِل َط ْن ُم

ًا". ِطلق ْن ا

) ( السإراء سإورة آيات في الواردة المعاني

َقَضى َو ّبَك {  ّ َر ْا َأل ُدو ُب ْع ّ َت ُه ِإل ّيا ْيِن ِإ َد ِل َوا ْل ِبا ًا َو َغّن ِإّما ِإْحَسان ُل ْب َدكَّ َي َبَر ِعن ِك ْل ا
ُهَما ُد ْو َأَح ُهَما َأ َ َ ِكل ُقل َفل ُهَمآَ َت َ ُأّف ّل ُهَما َول َهْر ْن ُقل َت ُهَما َو ً ّل ْول ًا َق ِريم  } َك
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َ وقال َفل ُقل { ُهَمآَ َت ًا} لغة قرئت ُأّف} قد ّل ّف ُأ ُأّف} و{ ًا} مثل جعلوها { ْعس َت }
ُأّف} وذلك بعضهم َوقرأ ُأّف يقول العرب بعض ان { ل الحكاية: أي َلَك" على "
ُقْل ُع القول، هذا لهما َت ّنه قبيح والرف ُأّف} قالوا والذين باللما، بعده يجيء لم ل }

ّنون. وقال بعضهم أجود. وكسر وهو كثير فسكروا ّفي} كأنه بعضهم و ُأ أضاف {
ّفي نفسه الى القول هذا ُأ منون وغير منون، هنا لكما" والمكسور هذا فقال: "

َأْمِس" وما نحو متمكن اسإم انه على . كذلك نون بغير أشبهه. والمفتوح "
َ وقال َول ُهَما} لنه { َهْر ْن ُه". َت ِهُر َت ْن َي َهُره" " َت ْن ِا َهَره" و ْن َي َهَره" " َن يقول: "

َ َول ْا {  ُلو ُت ْق ُكْم َت َد ْول َيَة َأ ٍءْق خَأْش ُهْم ّنْحُن ِإْمل ُق ُكم َنْرُز ّيا ِإ ُهْم إّن َو َل ْت ًا َكاَن َق ْطئ خِأ
ًا ِبير } َك
ُهْم {إّن وقال َل ْت ًا} من َكاَن َق ْطئ ِطىء" [ خِأ ُأ" تفسيره:145"خَأ َط َيْخ  ب] "

َنَب" وليس ْذ َأ َلْن معنى في " َأ"  َط َأخْأ َْأَت ما " َط ًأ، صنعته [فيه] ما أخْأ َط و[ما] خَأ
ْئَت" [فيه] ما ِط العرب: من ناس يقول الذنب. وقد وهو عمدا صنعته "خَأ

ْئُت" في ِط ْأُت". وقال معنى "خَأ َط َأخْأ الشاهد وهو الرجز القيس. [من امرؤ "
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المئتين]: بعد والثلثون التاسإع
ْهَف يا ْفسي َل ْذ َن ْئَن ِإ ِط ِهل خَأ ِليَن َكا ِت ِلَك *ِ القا الُحلِحل الَم

ْيِخي يذهُب ل الله *ِ َت ِطل َش *ِ با
المئتين]: بعد الربعون الشاهد وهو الكامل آخأر: [من وقال

ْلُحوَن والناُس َلِميَر َي َا ا ُئوا ُهُم ِإذ ِط َ الّصواَب *ِ خَأ ُد ُيلمُا َول الُمْرَش

ُفوا ْو َأ َو ْيَل {  َك ْل ُتْم ِإذا ا ْل ْا ِك ُنو ِز َطاِس َو ِقْس ِم ِبال َتِقي ْلُمْس ْيٌر ذلك ا َأْحَسُن خَأ ً َو ِويل ْأ َت
{

ْا وقال ُنو ِز َو ُقْسطاس" مثل { َطاِس} "وال ِقْس ُقْرطاس" ِبال َطاس" و"ال ِقْر "ال
ُفْسطاط". ِفْسطاط" و"ال و"ال

 ) ( السإراء سإورة آيات في الواردة المعاني
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َ َول ْقُف {  ْيَس َما َت ِه َلَك َل ْلٌم ِب َع ِإّن ِع َبَصَر الّسْم ْل َد َوا َؤا ُف ْل ِئَك ُكّل َوا ْنُه َكاَن ُأول َع
ً ُؤول } َمْس

َ َول ْقُف [وقال] { ْيَس َما َت ِه َلَك َل ْلٌم ِب َع ِإّن ِع َبَصَر الّسْم ْل َد َوا َؤا ُف ْل ِئَك ُكّل َوا ُأول

ْنُه َكاَن ُؤولً} قال َع ِئَك}. هذا َمْس ُأول ًا واشباهه { ّكر ْو كان مذ ًا َأ ّنث فيه تقول مؤ
ِئَك" قال َل ُأو والسبعون]: الحادي الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من "

ِزَل ُذّمي َد المنا ْع ِة َب َل ِز ْن َى َم ّلو ْيَش ال َع ْل َوا َد *ِ  ْع ِئِك َب ِما ُأول َليا ا
كثير. وهذا

َ َول َلْرِض ِفي َتْمِش {  ًا ا ّنَك َمَرح َق َلن ِإ ِر َلْرَض َتْخ َلن ا َغ َو ُل ْب َباَل َت ْلِج ً ا } ُطول
ِرحا} والمكسورة وقل ًا} و{َم ُنهما {َمَرح ّنَك احَس َتِمشي لو ل ِرحا" قلت:  َم
َتْمشى من أحسن كان مفتوحة. َمَرحا" ونقرؤها "

َنُه ْبَحا َلى { سُإ َعا َت ُلوَن َعّما َو ُقو ًا َي ّو ُل ًا ُع ِبير } َك
َنُه وقال ْبَحا َلى {سُإ َعا َت ُلوَن َعّما َو ُقو ًا َي ّو ُل ًا} فقال ُع ِبير ًا} ولم َك ّو ُل ُع ًا" يقل { ِلي َتعا "

ّتْل قال كما َب َت َو ِه { ْي َل ِتيلً} قال ِإ ْب الحادي الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من َت
المئتين]: بعد والربعون

ْنَت ُء َأ ٍءْة الِفدا َب ْع َك َتها ِل ّدْم َتها َه َقْر َن َو ْيَك *ِ  َد َي ّقر ُكّل ِب َن ُم
َع َن َلُه الَحمامَا َم ِفها من َمِقي ْق ِم *ِ وِمَن سَإ ِطي َطاَر الَح ِر ُكّل َف ّي َط ُم

المئتين]: بعد والربعون الثاني الشاهد وهو الرجز الخأر: [من وقال
ِري َيْج ْيها *ِ  َل ّيما َع ِء َأ *ِ ِإْجرا

المئتين]: بعد والربعون الثالث الشاهد وهو الوافر الخأر: [من وقال
ْيُر ِر َوخَأ ْلَت ما الْم َب ْق َت ْنُه اسْإ ْيَس ِم َل َو َأْن *ِ  َعه ِب ّب َت َعا َت ّتبا ا

) ( السإراء سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو ْأَت {  ُقرآَن َقَر ْل َنا ا ْل َع َنَك َج ْي ْيَن َب َب ِذيَن َو ّل َ ا ُنوَن ل ْؤِم ِة ُي ًا ِبالخِأَر ًا ِحَجاب ُتور } ّمْس
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ًا وقال ًا} لن {ِحَجاب ُتور  ء] كما146[ المفعول لفظ في يكون قد الفاعل ّمْس
ّنَك ِإ ّنما َمْشؤومْا تقول: " ِإ ْيُمون" و ْينا" و"َم َل ِئم" و"ياِمن" لنه هو َع من "شا

َنهم" و"الِحجاُب" ها َيَم ُهم" و" َأَم ُتورا}. وقال الساتر، هو هنا "َش {َمْس

ّنْحُن َلُم {  ْع ُعوَن ِبَما َأ َتِم ِه َيْس ْذ ِب ُعوَن ِإ َتِم ْيَك َيْس َل ْذ ِإ ِإ َوى ُهْم َو ْذ َنْج ُقوُل ِإ َي
ِلُموَن ّظا ُعوَن ِإن ال ِب ّت ّ َت ً ِإل ًا َرُجل } ّمْسُحور

ْذ وقال ِإ َو ِإنما ُهْم { َوى} و ُهْم َنْج ُل ْع ِف َوى"  ّنْج ُهْم كما "ال ْومٌا تقول: " ِرضًى" َق
ُلهم. وانما ْع ِف "الّرَضى" 

ُقل َو ِدي {  َبا ِع ْا ّل ُلو ُقو ِتي َي ّل َطاَن ِإّن َأْحَسُن ِهَي ا ْي ُغ الّش ُهْم َينَز َن ْي َطاَن ِإّن َب ْي الّش
ْنَساِن َكاَن ِل ًا ِل ّو ُد ًا َع ِبين } ّم

ُقل وقال َو ِدي { َبا ِع ْا ّل ُلو ُقو ِتي َي ّل للمر. جوابا َأْحَسُن} فجعله ِهَي ا

) ( السإراء سإورة آيات في الواردة المعاني

َوَما َنآَ {  َع َن َياِت ّنْرسِإَل َأن َم ّ ِبال ّذَب َأن ِإل َها َك ُلوَن ِب ّو َل َنا ا ْي َت َد َوآ َقَة َثُمو ّنا ًة ال ْبِصَر ُم
ْا َلُمو َظ َها َف َياِت ُنْرسِإُل َوَما ِب ّ ِبال ًا ِإل ِويف } َتْخ

َنا وقال ْي َت َوآ َد { َقَة َثُمو ّنا ًة ال ْبِصَر ْا ُم َلُمو َظ َها} يقول َف َها ِب ِب ُهم" كاَن " ْلُم ُظ
َنُة ّي َب ُة": ال ْبِصَر َنُة". كما و"الُم ّي َب تقول: "الُموِضَحة" و"الُم

ِزْز ْف َت َواسْإ ْعَت َمِن {  َط َت ُهْم اسْإ ْن ِتَك ِم ْو ِلْب ِبَص َأْج ِهم َو ْي َل ِلَك َع ْي ِلَك ِبَخ ُهْم َوَرِج ْك ِر َوَشا
َواِل ِفي َلْم ِد ا ْول َل ُهْم َوا ْد ُهُم َوَما َوِع ُد ِع َطاُن َي ْي ّ الّش ًا ِإل } ُغُرور

ِلْب وقال َأْج َو ِهم} [ { ْي َل ِلْب} من  ب] فقوله146َع َأْج َو ْبَت" وهو { َل َأْج في "
َلَب" والموصولة معنى ُلُب". من "َج َيْج َلَب" " "َج

ّنَة ْد َمن { سُإ َنا َق ْل َلَك َأْرسَإ ْب َنا ِمن َق ِل َ ّرسُإ ُد َول َنا َتِج ِت ّن ً ِلُس ِويل  } َتْح
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ّنَة وقال ْد َمن {سُإ َنا َق ْل ّناها َأْرسَإ َن َلَك} أي: سَإ ْب ّنَة. كما َق ّمن {َرْحَمًة قال سُإ
ّبَك}. ّر

) ( السإراء سإورة آيات في الواردة المعاني

ِم ِق َأ َة {  َ ُلوكِّ الّصل ُد َلى الّشْمِس ِل ْيِل َغَسِق ِإ ّل ْل ُقْرآَن ا ِر َو َفْج ْل ِر ُقْرآَن ِإّن ا ْلَفْج ا
ًا َكاَن ُهود } َمْش

ُقْرآَن َو ْيَك [وقال] { َل َع َو ِر} أي:  َفْج ْل َفْجر. قرآن ا ال
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َوِمَن ْيِل {  ّل ْل ْد ا َهّج َت ِه َف َلًة ِب ِف َثَك َأن َعَسى ّلَك َنا َع ْب ّبَك َي ًا َر َقام ًا َم } ّمْحُمود
َعَسى وقال َثَك َأن { َع ْب َعَسى َي ّبَك} و{ ُكْم َر ّب ّفَر َأن َر َك ُكْم} فيقال ُي َعَسى" َعن "

ّنَك والمعنى واجبه الله من من أحسن هو شيئا يدع ل انه رجل من علمت لو أ
َئَك" اسإتنبت أْن "عسى لك فقال يأتيه شيء ِف َكا الذي سإيفعل أنه به بعلمك ُأ
يأتيه. شيء من أحسن هو شيئا ليدع كان اذ يجب

َذآ ِإ َو َنا {  َعْم ْن َلى َأ ْنَساِن َع ْعَرَض ال َأى َأ َن ِه َو ِب ِن َذا ِبَجا ِإ ًا َكاَن الّشّر َمّسُه َو ُئوسإ } َي
ّنه وقال َل ًا}  ُئوسإ َي ِئس". ِمْن { َي "

) ( السإراء سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقِل ْا {  ُعو ْد ّلَه ا ِو ال ْا َأ ُعو ْد ًا الّرْحَماَن ا ّي ْا ّما َأ ُعو ْد َلُه َت َء َف َلسْإَمآَ َنى ا ْلُحْس َ ا َهْر َول َتْج
ِتَك َ َ ِبَصل ِفْت َول َها ُتَخا َتِغ ِب ْب ْيَن َوا ً ذلك َب ِبيل } سَإ

ًا وقال ّي َأ ْا} كأنه ّما { ُعو ْد ّيا قال َت َأ ُعوا". " ْد َت
ًا وقال ّي َأ ْا ّما { ُعو ْد َلُه َت َء َف َلسْإَمآَ ْيِن ا َئ ّدعا ّي: ال َنى} يقول: "أ ْلُحْس ُعوا ا ْد َلُه َت َف

ُء َلسْإما الُحْسنى". ا
) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني

ُد ْلَحْم ِه { ا ّل ِذي ِل ّل ْنَزَل ا َلى َأ ِه َع ِد ْب َتاَب َع ِك ْل َلْم ا َعل َو َوَجا ّلُه َيْج ًا ِع ّيم َق ِذَر *ِ  ْن ُي ًا ّل ْأسإ َب
ًا ِديد ْنُه ّمن َش ُد َبّشَر ّل ُي ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل ُلوَن ا ْعَم ِلَحاِت َي ُهْم َأّن الّصا ًا َل ًا َأْجر َحَسن

{ 
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ًا} أي: أنزل قال ّيم َق َوَجا} { ّيما الكتاب عبده على {ِع َوجا. له يجعل ولم َق ِع

ِثيَن ِك ِه { ّما ًا ِفي َبد } َأ
ِثيَن وقال ِك ِه {ّما ًا} حال ِفي َبد َأّن على َأ ُهْم { ًا َل ًا} [ َأْجر ].2َحَسن

ُهْم { ّما ِه َل ٍءْم ِمْن ِب ْل َ ِع ِهْم َول ِئ َبا ُبَرْت ل ِلَمًة َك ِهْم ِمْن َتْخُرُج َك ِه َوا ْف ُلوَن ِإن َأ ُقو ّ َي ِإل
ًا ِذب } َك

ُبَرْت وقال َك ّنها { ِلَمًة} ل ِبْر في َك ْك ِلَمًة. كما ِبها معنى: أ َءْت قال َك َوسَإآَ }
ًا} وهي َفق َت الرابع الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من قول مثل النصب في ُمْر

المئتين]: بعد والربعون
ْد َق َل ِلْمَت َو ْذ َع ّوَحت الّرياُح ِإ َدَج َتَر َه ُهّن الّرئاِل *ِ  ّب ُك َِشَمال َت

ُهّن ّب ُك َت ّنُه الّرياُح أي:  َأ َك َف ْبَرْت شمال.  َك ْلَك قال:  ِلَمُة. وقد ِت َك بعضهم رفع ال
ّنها الكلمة كبرت. التي هي َل

) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني

ّلَك َع َل َف ٌع {  ْفَسَك َباخِأ َلى ّن ِهْم َع ِر َثا ْا ّلْم ِإن آ ُنو ْؤِم ِديِث ُي ْلَح ًا ِبهذاا } َأسَإف
ّنما قوله وأّما ِإ ًا} ف َأسَإف َو { ّلَك147[ ُه َع َل َف ٌع  ء] { ًا}. َباخِأ َف َأسَإ ْفَسَك} { ّن
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َنا ْب َفَضَر َلى {  ِهْم َع ِن َذا ْهِف ِفي آ َك ْل ِنيَن ا ًا سِإ َدد } َع
ِنيَن وقال ّدها {سِإ ُع َن ًا} أي:  َدد َددا. َع َع

ِذ ِإ َو ُهْم {  ُتُمو ْل َتَز ْع ُدوَن َوَما ا ُب ْع ّ َي ّلَه ِإل ُووا ال ْأ َلى َف ْهِف ِإ َك ْل ْنُشْر ا ُكْم َي ُكم َل ّب ّمن َر
ِه ِت ّيْئ ّرْحَم َه ُي ُكْم َو ُكْم ّمْن َل ِر ًا َأْم َفق } ّمْر
ُكْم { ّمْن وقال ِر ًا َأْم ْيئ ًا} أي: َش َفق ُقوَن ّمْر َتِف ِه ير َا} ِب َق ِف َطع" و{َمْر ْق مثل: "الِم
ِإْن لغة يكون كـ"الَمْسِجد" او أسإما جعله ُق". و ُف َيْر َق" " َف شئت يقولون: "َر

ًا" ولم ْفق ِر َقا} يريد: " ُتقرأ. {َمْرَف

 ) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني
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َتَرى َو َذا الّشْمَس {  َعت ِإ َل َوُر َط ِهْم َعن ّتَزا ِف ْه َيِميِن َذاَت َك ْل َذا ا ِإ َبت َو ُهْم َغَر ِرُض ْق ّت
ُهْم الّشَماِل َذاَت ٍءْة ِفي َو َو ْنُه َفْج َياِت ِمْن ذلك ّم ِه آ ّل ِد َمن ال ْه ّلُه َي َو ال ُه ِد َف َت ْه ْلُم ا
ِلْل َوَمن َلن ُيْض َد َف ًا َلُه َتِج ّي ِل ًا َو } ّمْرِشد
ُهْم وقال ِرُض ْق ّت َذاَت َذاَت { الظرف. على الّشَماِل} نصب الّشَماِل} فـ{

ُهْم ُب َتْحَس َو ًا {  َقاظ ْي ُهْم َأ ٌد َو ُقو ُهْم ُر ُب ّل َق ُن َيِميِن َذاَت َو َذاَت ال ُهْم الّشَماِل َو ُب ْل َك َو
ِه َباسِإٌط ْي َع ِد ِذَرا َوِصي ِو ِبال ْعَت َل َل ّط ِهْم ا ْي َل ْيَت َع ّل َو ُهْم َل ْن ًا ِم ْئَت ِفَرار ِل َلُم ُهْم َو ْن ًا ِم ْعب ُر

{
ًا} واحدهم وقال َقاظ ْي َأ ِقُظ"، { َي ُعُه واما "ال ْقظاُن" فِجما َي َقاُظ". "ال ِي "ال

َكذلك َو ُهْم {  َنا ْث َع ُلوا َب َء َتَسآَ َي ُهْم ِل َن ْي ِئٌل َقاَل َب ُهْم َقا ْن ُتْم َكم ّم ْث ِب ْا َل ُلو َنا َقا ْث ِب ًا َل ْوم ْو َي َأ

ْعَض ٍءْما َب ْو ْا َي ُلو ُكْم َقا ّب َلُم َر ْع ُتْم ِبَما َأ ْث ِب ْا َل ُثو َع ْب ُكْم َفا َد ُكْم َأَح ِق ِر َو ِه ِب ِذ َلى َها ِة ِإ َن ِدي ْلَم ا
ُظْر ْن َي ْل َهآَ َف ّي َكى َأ ًا َأْز َعام ُكْم َط ِت ْأ َي ْل ٍءْق َف ِرْز ْنُه ِب ّطْف ّم َل َت َي ْل َ َو ِعَرّن َول ُكْم ُيْش ًا ِب } َأَحد

ُظْر وقال ْن َي ْل َف َهآَ { ّي َكى َأ ًا} فلم َأْز َعام ُظْر} الى يوصل َط ْن َي ْل َف َلنه { ّي}  من {أ
ُظْر السإتهفاما حرف بعده يقع الذي الفعل ْن ٌد تقول: "ا ْي ْكَرمُا َأَز َعْمٌرو". َأمْا َأ

) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني

ُلوَن ُقو َي َثٌة { سَإ ُهْم َثل ُع ِب ُهْم ّرا ُب ْل ُلوَن َك ُقو َي ُهْم خَأْمَسٌة َو ِدسُإ ُهْم سَإا ُب ْل ًا َك ْيِب َرْجم َغ ْل ِبا
ُلوَن ُقو َي َعٌة َو ْب ُهْم سَإ ُن َثاِم ُهْم َو ُب ْل ّبي ُقل َك َلُم ّر ْع ِهم َأ ِت ّد ِع ُهْم ّما ِب َلُم ْع ّ َي ِليٌل ِإل َ َق َفل

ِر ِهْم ُتَما ّ ِفي ًء ِإل ًا ِمَرآ ِهر َ َظا ْفِت َول َت ِهْم َتْس ُهْم ِفي ْن ًا ّم  } َأَحد

)2/75(

ُهْم {ّما  ب] وقال147[ َلُم ْع ّ َي ِليٌل} أي: ما ِإل ُهْم َق َلُم ْع ّ الناس من َي قليٌل. ِإل
يعلمونهم. والقليل
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ّ ِإل َء َأن {  ّلُه َيَشآَ ُكر ال ْذ ّبَك َوا َذا ّر ُقْل َنِسيَت ِإ َيِن َأن َعَسى َو ِد ْه ّبي َي ْقَرَب َر ِمْن َل
ًا } هذاَرَشد

ّ وقال ِإل َء َأن { ّ َيَشآَ ِإل ّلُه} أي:  ِإْن َأْن ال ُقوَل: " َء َت َأ شا َأْجَز َف هذا، ذلك من اللُه" 
ِء شبيه فيه َأْجَزأ الكلما طال اذا وكذلك ِليْما ْعَضه َلّن با بعض. على يدل َب

ْا ُثو ِب َل َو ِهْم ِفي {  ِف ْه ٍءْة َثلَث َك َئ ِنيَن ِم ْا سِإ ُدو َدا ًا َواْز } ِتْسع
َثلَث وقال ٍءْة { َئ ِنيَن} على ِم َثلَث} ومن من البدل سِإ ُثوا { ِب َل َئة" أي:  ثلث "الِم

ِة" فان َئ ّثلِث تفسيرا كانت وان جّر فهي للمئة تفسير السنون كانت ِم فيه لل
نصب.

) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقِل ّلُه {  َلُم ال ْع ْا ِبَما َأ ُثو ِب ْيُب َلُه َل َواِت َغ َلْرِض الّسَما ْبِصْر َوا ِه َأ ْع ِب َأسْإِم ُهم َما َو َل
ِه ّمن ِن ِلّي ِمن ُدو َ َو ِركُّ َول ِه ِفي ُيْش ْكِم ًا ُح } َأَحد

ْبِصْر وقال َأ ِه { ْع} أي: ما ِب َأسْإِم ُه َو ْبَصَر َعه َأ َأسْإَم ِرمْا كما و ْك َأ ِه" أي: ما تقول: " ِب
ْكَرَمُه. وذلك ِه َأَمَة تقول: "يا العرب ان َأ ِرمْا الل ْك ٍءْد" فهذا َأ ْي ْكَرَمُه ما معنى ِبَز ولو َأ

ِرِمي لقال تفعل أن يأمرها كان ْك َأ ًا. " ْيد َز

ِبْر َواْص ْفَسَك {  َع َن ِذيَن َم ّل ُعوَن ا ْد ُهم َي ّب ِة َر َدا َغ ْل َعِشّي ِبا ْل ُدوَن َوا ِري َهُه ُي َ َوْج ُد َول ْع َت
َناكَّ ْي ُهْم َع ْن ُد َع ِري َنَة ُت ِة ِزي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َ ال ْع َول ِط َنا َمْن ُت ْل َف ْغ َبُه َأ ْل َنا َعن َق ِر ْك َع ِذ َب ّت ُه َوا َوا َه
َكاَن ُه َو ًا َأْمُر } ُفُرط
َ وقال َول ُد { ْع َناكَّ َت ْي ْيناِن َع َع ُهْم} أي: ال ْن ُدواِن. فل َع ْع  َت
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ُقِل َو ّق {  ْلَح ُكْم ِمن ا ّب َء َفَمن ّر ْؤِمن َشآَ ُي ْل َء َوَمن َف ُفْر َشآَ ْك َي ْل ّنا َف َنا ِإ ْد َت ْع ِلِميَن َأ ّظا ِلل
ًا ِهْم َأَحاَط َنار َها ِب ُق ِد ِإن سُإَرا ْا َو ُثو ِغي َت ْا َيْس ُثو َغا ٍءْء ُي ْهِل ِبَمآَ ْلُم ِوي َكا َه َيْش ْلوُجو ْئَس ا ِب

َءْت الّشَراُب ًا َوسَإآَ َفق َت } ُمْر
ُقِل وقال َو ّق { ْلَح ُقْل ِمن ا ْي:  ُكْم} أ ّب َو ّر ّق. وقوله ُه َءْت الَح َوسَإآَ ًا} أي: { َفق َت ُمْر

مرتفقا. الدار وسإاءت

) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ّنا الّصا َ ِإ ُع ل ً َأْحَسَن َمْن َأْجَر ُنِضي } َعَمل
ِإّن وقال ِذيَن { ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ّنا الّصا َ ِإ ُع ل َعَملً} لنه َأْحَسَن َمْن َأْجَر ُنِضي

َ قال لما ُع {ل َ في َعَملً} كان َأْحَسَن َمْن َأْجَر ُنِضي ُع معنى: ل ِي ُهم ُنض لنهم ُأُجوَر
عمل. َأْحَسَن ممن

ِرْب َواْض ُهْم {  ً ل َثل ْيِن ّم َل َنا ّرُج ْل َع ِهَما َج ِد ْيِن َلَح َت ّن ٍءْب ِمْن َج َنا ْع ُهَما َأ َنا ْف َف ٍءْل َوَح َنْخ ِب
َنا ْل َع ُهَما َوَج َن ْي ًا َب َتا َزْرع ْل ِك ْيِن *ِ  َت ّن ْلَج َتْت ا َها آ َل ُك َلْم ُأ ِلم َو ْظ ْنُه َت ًا ّم ْيئ َنا َش َفّجْر ُهَما َو َل خِأل

ًا َهر َكاَن َن َو َقاَل َثَمٌر َلُه *ِ  ِه َف ِب َو ِلَصاِح ُه ُه َو ِوُر َنا ُيَحا َثُر َأ ْك ً ِمنَك َأ َعّز َمال َأ ًا َو َفر } َن
ِرْب وقوله َواْض ُهْم { ً ل َثل ْيِن} وقال ّم َل َكاَن ّرُج َو ّنما َلُه { ِإ ْيِن ذكر َثَمٌر} و َل في الرُج
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ِدهما وكان المعنى هذا. من ذلك فأجزأ ثمر َلح
َتا وقال ْل ِك ْيِن { َت ّن ْلَج َتْت ا َها} فجعل آ َل ُك جعل "آتتا" لنه يقل ولم واحد الفعل ُأ
َتا} في لقوله ذلك ْل ِك َتا". قوله معنى على جعله اللفظ. ولو { َت َتا} لقال: "آ ْل ِك } 
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ْذ ِإ َو َنا {  ْل ِة ُق َك ِئ ْلَمل ْا ِل ُدو َدمَا اسْإُج ْا َل ُدو ّ َفَسَج ِليَس ِإل ْب ْلِجّن ِمَن َكاَن ِإ َق ا َفَس َعْن َف
ِر ِه َأْم ّب َنُه َر ُذو ّتِخ َت َف َتُه َأ ّي ُذّر َء َو َيآَ ِل ْو ِني ِمن َأ ُهْم ُدو ُكْم َو ّو َل ُد ْئَس َع ِلِميَن ِب ّظا ً ِلل َدل } َب

َق وقال َفَس َف ِر َعْن { َعْن َأْم ِه} يقول:  ّب ّد َر ِر َر ِه" نحو أْم ّب ْتِخَم قول َر ُأ العرب: "
َعْن َعِن ِما" أي:  ّطعا ِه ال ِل َك ْتِخَم، َمأ ّد ولما ُأ فسق. المر هذا َر

ْئَس وقال ِب ِلِميَن { ّظا َدلً} كما ِلل ْئَس َب ِب ِر ِفي تقول: " ّدا َرُجل". ال

) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني

ْومَا َي َو ُقوُل {  ْا َي ُدو ِئَي َنا َكآَ ِذيَن ُشَر ّل ُتْم ا َعْم ُهْم َز ْو َع َد َلْم َف ْا َف ُبو َتِجي ُهْم َيْس َنا َل ْل َع َوَج
ُهم َن ْي ًا َب ِبق ْو } ّم
ًا} مثل وقال ِبق ْو ًا} من {ّم ْوِعد ُق" وتقول {ّم ِب َي َق" " َب َو ُتُه " ْق َب ْو َأ َق". حتى " َب َو

َوَما َع {  َن ّناَس َم ْا َأن ال ُنو ْؤِم ْذ ُي ُهُم ِإ َء َدى َجآَ ُه ْل ْا ا ِفُرو ْغ َت َيْس ُهْم َو ّب ّ َر ُهْم َأن ِإل َي ِت أ
ْ َت

ّنُة ِليَن سُإ ّو َل ْو ا ُهُم َأ َي ِت أ
ْ َذاُب َي َع ْل ً ا ُبل } ُق

ّ وقال ِإل ُهْم َأن { َي ِت أ
ْ ّنُة َت ِليَن} لّن سُإ ّو َل َأْن" في ا ِإتياُن اسإم موضع " ِإلّ"  ِة " ّن سُإ

ِليَن. ّو َل ا

ّبَك َوَر ُفوُر {  َغ ْل ِة ُذو ا ْو الّرْحَم ُهم َل ُذ َؤاخِأ ْا ِبَما ُي ُبو َعّجَل َكَس ُهُم َل َذاَب َل َع ْل ُهم َبل ا ّل
ٌد ْوِع ْا ّلن ّم ُدو ِه ِمن َيِج ِن ً ُدو ِئل ْو } َم
ٍءْ} من وقال ِئل ْو ْألً". {َم َو ِئُل" " َي َأَل" " َو "

) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني

ْلَك ِت َو ُقَرى {  ْل ُهْم ا َنا ْك َل ْه ْا َلّما َأ َلُمو َنا َظ ْل َع ِهم َوَج ِك ِل ْه ًا ِلَم ْوِعد  } ّم
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ْلَك وقال ِت َو ُقَرى { ْل ُهْم ا َنا ْك َل ْه َها َلّما َأ َل ْه َأ ْا} يعني:  َلُمو َئِل قال كما َظ َوسْإ  }
َيَة} ولم َقْر ْل ُقَرى" ولكن بلفظ يجيء ا وأجرى القوما على اللفظ اجرى "ال

َقْرية" عليها، في اللفظ ِتي قوله الى "ال ّل ّنا {ا َها}، ُك ُهْم} ولم وقال ِفي َنا ْك َل ْه َأ }
َها" حمله يقل ْكنا َل ْه َءْت قال كما القوما على "أ ِني الفعل تميُم" وجعل "وجا َب لـ"

َتِميم" [ يجعله َتميم" ولم َء ذلك فعل  ء] ولو148لـ" ل َتميم" وهذا لقال: "جا
ولم اسإما فجعله الموضع هذا نحو في تميم غير أراد قد لنه هذا نحو في يحسن
َءْت" مع من التاء يعني كله قبله ما يحذف ان اعتل اذا يحتمل "بني" وتركّ "جا
َتِميم". قبل شيئا حذف قد انه على ليدل كان ما على الفعل "



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

ْذ ِإ َو ُه ُموسَإى َقاَل {  َتا َف ْبَرُح ل ِل ّتى َأ َغ َح ُل ْب َع َأ ْيِن َمْجَم َبْحَر ْل ْو ا ًا َأْمِضَي َأ ُقب } ُح
ْبَرُح} أي: ل {ل وقال الخامس الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من َأزاُل. قال َأ

المئتين]: بعد والربعون
ِرُحوا َوَما ّتى َب َدْت ح ُهْم َتها ُؤ ِء ِنسا ْطحا َب َب ٍءْر ذي *ِ  ِم عياَب قا ِئ َا ّلط ال

زالوا. َأي: ما

َلّما َف َوَزا {  ُه َقاَل َجا َتا َف َنا ِل ِت َنا آ َء َدآ ْد َغ َق َنا َل َنا ِمن َلِقي ِر َف ًا سَإ َنَصب } هذا
َنا وقال ِت َنا} ان {آ َء َدآ َتى من جعلته شئت َغ َء" أو "آ ِة" كما الغدا ِي أئ

َ تقول "
ِإن ُتُه" و ْب َه ْذ َأ َهَب" و" َذ ْعطى" وهذا من شئت " َأ كثير. "

) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني

َقا َل َط ْن َفا ّتى {  َذا َح َيا ِإ ِق ًا َل َلُه ُغلَم َت َق ْلَت َقاَل َف َت َق ًا َأ ْفس ّيًة َن ِك ِر َز ْي َغ ٍءْس ِب ْف ْد َن َق ْئَت ّل ِج
ًا ْيئ ًا َش ْكر } ّن
ّتى وقال َذا {َح َيا ِإ ِق ًا َل َلُه} قال ُغلَم َت َق َلُه} لن َف َت َق َف ّلقاء { للقتل. علة كان ال

َأّما َو ُغلمَُا {  ْل َكاَن ا ُه َف َوا َب ْيِن َأ َن ْؤِم َنآَ ُم ُهَما َأن َفَخِشي َق ِه ًا ُيْر َيان ْغ ًا ُط ْفر ُك  } َو
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ِرهنا، وأما َك َنآَ} فمعناه:  َفَخِشي القراءات بعض في َيْخشى. وهو ل اللَه لّن {
َفَخاَف ّبَك} وهو { ْفُت مثل َر ْيِن "خِأ َل ُقول" وهو َأْن الّرُج اكثر ذلك من يخاف ل َي

لهما. يكرهه انه من

ْا ُلو َقا َذا {  ْيِن يا َن َقْر ْل ْأُجوَج ِإّن ا ْأُجوَج َي ُدوَن َوَم ْفِس َلْرِض ِفي ُم َهْل ا َعُل َف َلَك َنْج
ًا َلى خَأْرج َعَل َأن َع َنا َتْج َن ْي ُهْم َب َن ْي َب ًا َو ّد } سَإ
ْأُجوَج وقال َي ْأُجوَج} فهمز { "يأجوج" من وجعل الصل من اللف وجعل َوَم

ُعول" والذي ْف ُعول" و"مأجوج" [من] "َم ْف َي زائدتين فيهما اللفين يجعل يهمز ل "
َياُجوج" من ويجعل مختلف فعل من ويعجلهما َيَجْجُت" وَماُجوج " من "

"َمَجْجُت".

) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل ّني َما {  ّك ِه َم ّبي ِفي ْيٌر َر ِني خَأ ُنو َأِعي ٍءْة َف ّو ُق َعْل ِب ُكْم َأْج َن ْي ُهْم َب َن ْي َب ًا َو ْدم } َر
ّني {َما وقال ّك ِه َم ّبي ِفي ْيٌر} فادغم َر ْيٌر} لن بقوله ورفع خَأ ّني} {َما {خَأ ّك َم
مستأنف. اسإم

َفَما ْا {  ُعو َطا ُه َأن اسْإ َهُرو ْظ ْا َوَما َي ُعو َطا َت ًا َلُه اسْإ ْقب } َن
َفَما وقال ْا} لن { ُعو َطا ِيع" يريدون تقول للعرب لغة اسْإ َيْسط َع" " ِاسْإطا به "

َيستطيع" ولكن َتطاع" " ِاسْإ  ب] لن148[ الطاء جامعت اذا التاء حذفوا "
َع" فحذف بعضهم وقال واحد مخرجهما ِاسْإتا بعضهم وقال لذلك الطاء "
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ِطيع" فجعلها ُيْس َأسْإطاع" " ِطيع" فجعل كأنها القطع من " ُي َع" " َطا َأ السين "
الياء. اسإكان عن عوضا

َقاَل ّبي ّمن هذاَرْحَمٌة {  َذا ّر ِإ َء َف ُد َجآَ ْع ّبي َو َلُه َر َع َء َج ّكآَ َكاَن َد ُد َو ْع ّبي َو ًا َر ّق } َح
ّبي} أي: هذا ّمن {هذاَرْحَمٌة وقال ْدمُا ّر ربي. من رحمة الّر

) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني

َفَحِسَب َأ ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو ْا َأن َك ُذو ّتِخ ِدي َي َبا ِني ِمن ِع َء ُدو َيآَ ِل ْو ّنآَ َأ َنا ِإ ْد َت ْع ّنَم َأ َه َج
ِريَن ِف َكا ْل ً ِل  } ُنُزل

)2/80(

َفَحِسَب وقال َأ ِذيَن { ّل ْا ا َفُرو ْا َأن َك ُذو ّتِخ ِدي} فجعلها َي َبا َأْن} التي ِع في تعمل {
ُبوا" كما بها فاسإتغنى الفعال ِإن قال "َحِس ّنآَ { ُظّن ُيِقيَما} و{َمآَ َأن َظ َد َأن َأ ِبي َت

ِه} اسإتغنى ِذ ُظّن {َما معنى لن واحد بمفعول هنا ها َها َد}: ما َأن َأ ِبي َأْن أظنها َت

َد. تبي
َفَحْسُب بعضهم وقال َأ ِذيَن { ّل ْا ا َفُرو ْا َأن َك ُذو ّتِخ ُهم َي ُب َفَحْس َأ ِدي} يقول: " َبا ذلك ِع

."

ُقْل ُكم َهْل {  ُئ ّب َن ِريَن ُن َلخْأَس ً ِبا ْعَمال } َأ
ِريَن وقال َلخْأَس ِبا ْعَمالً} لنه { ِريَن} في والنون واللما اللف ادخأل لما َأ َلخْأَس {ا

ِريَن} فلذلك "العمال" من وكانت الضافة الى يوصل لم َلخْأَس ُنِصَب. {ا

ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو َنْت الّصا ُهْم َكا ّناُت َل ْوِس َج َد ِفْر ْل ً ا } ُنُزل
ّناُت وقال ْوِس {َج َد ِفْر ْل ُنُزُل" من ا بعض. على الناس نزول*ِ بعض ُنُزلً} فـ"ال

ُع" تقول: "ما اما ْي َنَزُل" فـ"الَر ِهم "ال َعاِم َط َنا َنَزٌل" و"ما ِل ْد ُهْم َوَج َد ْن َنَزل". ِع

) ( الكهف سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقل ْو {  َبْحُر َكاَن ّل ْل ًا ا َداد ِلَماِت ِم َك ّبي ّل َد َر ِف َن َبْحُر َل ْل ْبَل ا َد َأن َق َف ِلَماُت َتن ّبي َك ْو َر َل َو
َنا ْئ ِه ِج ِل ْث ًا ِبِم َدد } َم

ُقل وقال ْو { َبْحُر َكاَن ّل ْل ًا ا َداد ِلَماِت ِم َك ّبي} يقول ّل ًا149[ َر َداد به" يكتب  ء] "ِم
َد ِف َن َل َبْحُر { ْل ْبَل ا َد َأن َق َف ِلَماُت َتن ّبي َك ْو َر َل َنا َو ْئ ِه ِج ِل ْث ٌد ِبِم َد ًا} يقول: "َم َدد ُكم" َم َل
َدا} تكتب بعضهم وقال َدا ليكون به يمد للمداد مدد أنه بالمداد به. ويعني {ِم
 معه.

)2/81(



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

) ( مريم سإورة آيات في الواردة المعاني

ْكُر ِذ ِة {  ّبَك َرْحَم ُه َر َد ْب ّيآَ َع ِر َك } َز

ْكُر قال ِذ ِة { ّبَك َرْحَم ُه َر َد ْب ّيآَ} قال: "ِمّما َع ِر َك ُقّص َز ْيَك َن َل ْكُر َع ِة ِذ ّبك" َرْحَم َر
ْكُر "هذا الرجل يقول بالرحمة. وقد العبد فانتصب ٍءْد َضْرِب ِذ ًا". زي َعْمر

ْذ ِإ َدى {  ّبُه َنا ًء َر َدآ ًا ِن ّي ِف } خَأ

ًء [و] قال َدآ ِن ًا} وجعله { ّي ِف الخأفاء. من خَأ

َقاَل ّني َرّب {  َهَن ِإ ْظُم َو َع ْل ّني ا َعَل ِم َت ْأُس َواْش ًا الّر ْيب َلْم َش ُكْن َو ِئَك َأ َعآَ ُد َرّب ِب
ًا ّي ِق } َش

ًا} لنه وقال ْيب َعَل} قال: "شاَب" قال حين كأنه المعنى في مصدر {َش َت {اْش
َبا" على فقال ْي ْأُت مثل هو وليس المصدر "َش َت َف َت َلُت " َت ِاْم ًا" و" ًء" لن َشْحم ما
بمصدر. ليس ذلك

) ( مريم سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل َعل َرّب {  َيًة ِلي اْج ُتَك َقاَل آ َي ّ آ ّلَم َأل َك ّناَس ُت ٍءْل َثلََث ال َيا ًا َل ّي ِو } سَإ

ًا} على وقال ّي ِو ّيا. الكلما عن يكف أن أمره كأنه الحال {سَإ سإو

ُهّزى َو ْيِك {  َل ْذِع ِإ ِة ِبِج َل ّنْخ ِقْط ال ْيِك ُتَسا َل ًا َع َطب ًا ُر ّي ِن } َج

ُهّزى وقال َو ْيِك { َل ْذِع ِإ ِة} لن ِبِج َل ّنْخ قوله نحو الكلما من كثير في تزاد الباء ال
ُبُت َتن ِبُت { ْن ُت ْهِن} أي:  ّد ُدهَن. وقال ِبال الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من ال

المئتين]: بعد والربعون السادس
ٍءْد ٍءْن ِبوا ِبُت َيما ْن ْدَر ُي ُه الّس ْدُر ُلُه َص َف َأسْإ َو َبهاِن بالَمْرِخ *ِ  والَش

ُله َف ِبُت يقول: "وأسْإ ْن ُتَك الَمْرَخ ُي ّوْج َبهان" ومثله: "َز َنة" يريدون: والَش ُفل ِب
َكها" ويجوز ُت ّوْج ُهّزي معنى على يكون ان "َز ًا " َطب ْذِع ُر َلة". ِبِج َنْخ ال

ُأخْأَت ُبوكِّ َكاَن َما َهاُروَن { يا َأ َأ ٍءْء اْمَر ْو َنْت َوَما سَإ ًا ُأّمِك َكا ّي ِغ } َب

َوَما وقال َنْت { ًا} مثل ُأّمِك َكا ّي ِغ َفٌة قولك َب ْلَح ٌد". "ِم ِدي َج

 ) ( مريم سإورة آيات في الواردة المعاني

)3/1(

َبِت َأ َ { يا ِد ل ُب ْع َطاَن َت ْي َطاَن ِإّن الّش ْي ًا ِللّرْحَماِن َكاَن الّش ّي } َعِص
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َبِت وقال َأ 149َ[ {يا ِد  ب] ل ُب ْع َطاَن} فاذا َت ْي َبْه} وهي {يا قلت وقفت الّش هاء آ
َيا قال ُأّمْه" ثم "يا قولك كنحو زيدت "الُب" على كان لما ولكنه وصل ُأمّا" اذا "

بعدها، كأنها الياء وصارت لزَمًة الهاء فصارت به ُأخِأّل قد كأنه كان حرفين
َيا قال فلذلك َبِت " ِبْل" وجعل أ ْق ان يجوز لنه الترخأيم للتأنيث. ويجوز التاء أ
ًا المعنى في نفسك الى تضيف ما تدعو ِفْر َرّب "يا العرب قول نحو مضموم ْغ ا

َبِت} للكتاب. وقد {يا القرآن في لي" وثقف هاء على العرب بعض يقف أ
التأنيث.

َكاَن وقوله َعِصّي": العاصي ِللّرْحَماِن { ًا} و"ال ّي ِلم" كما َعِص ِليم" و"عا َع تقول: "
ِرْف" قال ِريف" و"عا َع والربعون السابع الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من و"

المئتين]: بعد
َو ّلما َأ َدْت ُك َكاَظ َوَر َلٌة ُع ِبي ُثوا150*ِ [ َق َع َب َلّي  ب]  ُهم ِإ َف ِري َوسّإُم َع َت َي

ُهْم". َف ِر يقول: "عا

َنا ْب َه َو َو ْهْم {  َنا ّمن َل ِت َنا ّرْحَم ْل َع ُهْم َوَج ٍءْق ِلَساَن َل ْد ًا ِص ّي ِل } َع

ِلَساَن وقال ٍءْق} كما { ْد ُننا ِص ُتنا غيُر تقول: "لسا ُكم" أي: لغ ِن ُكم. غيُر لسا ِت لغ
ُفلٌن تقول كما مقالهم اللسان جعلت شئت وان ُننا". " ِلسا

ّ ُعوَن { ل َها َيْسَم ًا ِفي ْغو ّ َل ًا ِإل ُهْم سَإلَم َل ُهْم َو ُق َها ِرْز ًة ِفي ْكَر ًا ُب ّي َعِش } َو

ّ وقال ِإل ًا} فهذا { البدل على الكلما. وهذا أول من ليس الذي كالسإتثناء سَإلَم
ُعوَن "ل كأنه شئت ان َها َيْسَم ّ في ْا الله عبد قراءة سَإلَما" وفي ِإل ُبو ِر َفَش ْنُه {  ِم
ّ ّ ِإل ِإل ِليلً} و{ ِليٌل َق َنا ّمّمْن َق ْي ُهْم} رفع َأنَج ْن ّ قوله أن على ِم ِإل ِليٌل} صفة. { َق

) ( مريم سإورة آيات في الواردة المعاني

َوَما َنّزُل {  َت ّ َن ِر ِإل َأْم ّبَك ِب ْيَن َما َلُه َر َنا َب ِدي ْي َنا َوَما َأ َف ْل ْيَن َوَما خَأ ّبَك َكاَن َوَما ذلك َب َر
ًا ّي  } َنِس

)3/2(

َلُه وقال ْيَن َما { َنا َب ِدي ْي َنا َوَما َأ َف ْل ْيَن150[ َوَما خَأ َب ِلَك} يقول  ء]  ْيَن {َما ذا َنا} َب ِدي ْي َأ

َوَما نخلق ان قبل َنا} بعد { َف ْل َوَما الفناء خَأ ْيَن { ِلَك} حين َب كنا. ذا

َكْم َو َنا {  ْك َل ْه ُهْم َأ َل ْب ٍءْن ّمن َق ًا َأْحَسُن ُهْم َقْر َثاث ًا َأ ْءي ِر } َو

ُي" من وقال ْء ِر ًا} فـ"ال ْءي ِر َو ِة { َي ْؤ ّنُه يدل فذاكّ المنظر من وفسروه الُر علىأ
ْيُت". من َأ "َر

َع َل ّط َأ ْيَب {  َغ ْل ِما ا َذ َأ ّتَخ َد ا ًا الّرْحَماِن ِعن ْهد } َع

َع وقال َل ّط َأ ْيَب} فهذه { َغ ْل الف دخألت لما الوصل ألف وذهبت السإتفهاما الف ا
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السإتفهاما.

) ( مريم سإورة آيات في الواردة المعاني

ّ َكل ُفُروَن {  ْك َي ِهْم سَإ ِت َد َبا ِع ُنوَن ِب ُكو َي ِهْم َو ْي َل ًا َع ّد } ِض

ُنوَن [و] قال ُكو َي َو ِهْم { ْي َل ًا} لّن َع ّد ّد" يكون ِض مثل وجماعة واحدا "الِض
َلْرصاد" - ويكون ُد "الَرَصد" و"ا ًا الّرَص للجماعة. اسإما أيض

ُد َكا َت َواُت {  ّطْرَن الّسَما َف َت ْنُه َي ّق ِم َتنَش َلْرُض َو َتِخّر ا َباُل َو ْلِج ًا ا ّد } َه

ُد َكا َت َواُت وقال: { ّطْرَن الّسَما َف َت ْدَن. لنهن َي ِر ُي ْنُه} فالمعنى:  [منهن] يكون ل ِم
المشركين. ول لقول اعظاما به هممن ولكنهن ذلك من يدنون ول يتفطرن ان

السماء ينال ان أراد لو رجل ان ترى ال منه يدنو ان بالشيء هم من على يكون
ّطْرَن ارادة. وتقرأ منه كانت وقد ذلك من يدن لم َف َت َي ْنُه} ويقرأ { ِطْرَن} ِم َف ْن َي }

للكثرة.
) ( طه سإورة آيات في الواردة المعاني

} { طه

{طه} يقول من {َحّم] ومنهم مثل حرفان انها يزعم من قال: {طه} منهم
العرب. لغات بعض في رجل يعني: يا

ّ ِإل ًة {  ِكَر ْذ } َيْخَشى ّلَمن َت

ّ وقال ِإل ًة { ِكَر ْذ َ ّلَمن َت َقى} [ قوله من َيْخَشى} بدل َتْش ِل ْلنا "ما ] فجعله2{ ْنَز أ
ُقرآَن ْيَك ال َل ّ َع ًة". ِإل ِكَر ْذ َت

ً ِزيل َتن َلق ّمّمْن {  َلْرَض خَأ َواِت ا َلى َوالّسَما ُع ْل  } ا

)3/3(

ْنَزَل وقال َأ ِزيلً} أي:  َتن ِلَك اللُه { تنزيل. ذ

) ( طه سإورة آيات في الواردة المعاني

َلى َع َعْرِش { الرحمن ْل َوى ا َت } اسْإ

َو وقال ُه من {الّرْحَماِن} أي: تنزيل بعضهم الّرْحمن. وقال {الّرْحَماُن} أي: 
الرحمن.

َلى وقال َع َعْرِش { ْل َوى} يقول ا َت َعلَ" ومعنى اسْإ َدر. ولم " َق َعلَ":  قادرا يزل "
بقدرته. أخأبر ولكن



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

َقاَل َي ِهَي {  ُأ َعَصا ّك َو َت َها َأ ْي َل ُهّش َع َأ َها َو َلى ِب َنِمي َع ِلَي َغ َها َو ِرُب ِفي } ُأخْأَرى َمآَ

ِرُب وقال َبٌة". {َمآَ ْأُر ُأخْأَرى} وواحدتها: "َم

َواْضُمْم َدكَّ {  َلى َي َناِحَك ِإ َء َتْخُرْج َج ْيَضآَ ِر ِمْن َب ْي ٍءْء َغ َيًة سُإو } ُأخْأَرى آ

َيًة وقال َأخْأَرج {آ َء}. قوله من بدل وجعله ُأخْأرى آيًة ُأخْأَرى} أي:  ْيَضآَ َب }

) ( طه سإورة آيات في الواردة المعاني

َهْب ْذ َأخُأوكَّ َأنَت { ا ِتي َو َيا َ ِبآَ َيا َول ِن ِري ِفي َت ْك } ِذ

َ وقال َول َيا} وهي { ِن ًا". من َت ّي ِن ُو ًا" و" ْني َو ِني"  َي َنى" و" َو "

َ ُقول َف ً َلُه {  ْول ًا َق ّين ّلُه ّل َع ّكُر ّل َذ َت ْو َي } َيْخَشى َأ

ّلُه وقال َع ّل ّكُر} نحو { َذ َت ْع الرجل قول َي ِْفَر َنا لصاحبه: "ا ّل َع ّدى" والمعنى: َل َغ َت َن
ّتى ّدى" و"ح َغ َت َن ِل َى". وتقول " ّد َغ َت ْعَمْل َن ِا َلَك للرجل: " ّلَك َعَم َع ُذ َل ْأخُأ َأْجَركَّ" أي: َت

َذه. ْأخُأ َت ِل

ِذي ّل َعَل { ا ُكُم َج َلْرَض َل ًا ا ْهد َلَك َم ُكْم َوسَإ َها َل ً ِفي ُبل َأنَزَل سُإ ِء ِمَن َو ًء الّسَمآَ َمآَ
َنا َأخْأَرْج ِه َف ًا ِب َواج ٍءْت ّمن َأْز َبا ّتى ّن } َش

ًا وقال َواج َأْز ٍءْت ّمن { َبا ًا ّن َأْزواج ّتى} يريد: " ّتى َش ْو من َش ٍءْت" أ َبا النباُت يكوُن َن
مستقيم. ذلك شتى. كّل هو

) ( طه سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُلو َقا َذاِن ِإْن {  َداِن َلَساِحَراِن َها ِري ُكْم َأن ُي ِرَجا ُكْم ّمْن ُيْخ ِهَما َأْرِض ِر َبا ِبِسْح َه ْذ َي َو
ُكُم ِت َق ِري َط َلى ِب ْث ْلُم  } ا

)3/4(

ِإْن وقال َذاِن { يرفعون لقوما لغة ثقيلة. وهي معنى في َلَساِحَراِن} خأفيفة َه
وهي ثقيلة "ما" ونقرؤها معنى في تكون التي وبين بينها ليفرقوا اللما ويدخألون

كعب. بن الحارث لبني لغة
َلى} تأنيث  ء] وقال151[ ْث ْلُم ْقَصى". {ا َل َوى" و"أ ُقْص ْثل: "ال َثل" ِم َلْم "ا

ْلِق َأ َو ِنَك ِفي َما {  َقْف َيِمي ْل ْا َما َت ُعو َن ّنَما َص ْا ِإ ُعو َن ُد َص ْي ٍءْر َك َ سَإاِح ِلُح َول ْف الّساِحُر ُي
ْيُث َتى َح } َأ
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ْيُث {الّساِحُر وقال َتى} وفي َح ْيَن مسعود ابن حرف َأ َتى} وتقول {أ العرب: َأ
ُتَك ْئ ْيَن من "ِج َلم" و"ِمْن ل أ ْع ْيُث َت َلم". ل َح ْع َت

ْا ُلو َقا ِثَركَّ َلن {  ْؤ َلى ّن َنا َما َع َء َناِت ِمَن َجآَ ّي َب ْل ِذي ا ّل َنا َوا َطَر ْقِض َف ٍءْض َأنَت َمآَ َفا َقا
ّنَما ْقِضي ِإ ِه َت ِذ َة َها َيا ْلَح َيآَ ا ْن ّد } ال

َلن وقال ِثَركَّ { ْؤ َلى ّن َنا َما َع َء َناِت ِمَن َجآَ ّي َب ْل ِذي ا ّل َلْن َوا َنا} يقول: " َطَر ِثَركَّ َف ْؤ ُن
ِذي على ّل َطَرنا". ا َف

) ( طه سإورة آيات في الواردة المعاني

ْد َق َل َو َنآَ {  ْي ْوَح َلى َأ ِر َأْن ُموسَإى ِإ ِدي َأسْإ َبا ِع ِرْب ِب ُهْم َفاْض ًا َل ِريق ِر ِفي َط َبْح ْل ًا ا َبس َي
ّ ًا َتَخاُف ل َ َدَرك } َتْخَشى َول

ّ وقال ًا} [ َتَخاُف {ل ِرْب  ب] أي151َدَرك ِاْض ُهْم { ّ َل َتَخاُف} فيه َطريقا} {ل
ًا} وحذف َدَرك ٌد "فيه" كما { ُتُه" وكما تقول: "زي ْكَرْم َأ ْكَرْمُت" تريد: " قال َأ

ْا ُقو ّت َوا ًا { ْوم ّ َي ِزي ل ْفٌس َتْج ٍءْس َعن َن ْف ْي ّن ًا} أ ْيئ فيه. تجزى ل َش

ْا ُلو ُك َباِت ِمن {  ّي ُكْم َما َط َنا ْق َ َرَز ْا َول ْو َغ ْط ِه َت َيِحّل ِفي ُكْم َف ْي َل ِبي َع ِلْل َوَمن َغَض َيْح
ِه ْي َل ِبي َع ْد َغَض َق َوى َف } َه

َيِحّل} وفسره وقال َف َيِجب" وقال على { َيُحّل} على بعضهم " ُنُزول" { "ال
َيِضّجوَن" ول فضم. وقال ّدوَن} على" َيِص ُكف" مثل لغة ال أراها { ْع َي ِكُف" "و ْع َي "

ّد". معنى في َيص " 
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َنِت َع َو ُه {  ُوُجو ْل ْلَحّي ا ِما ِل ّيو َق ْل ْد ا َق ًا َحَمَل َمْن خَأاَب َو ْلم } ُظ

َنِت وقال َع َو ًا". { ّو ُن ُع ُنو" " ْع َت َنْت" " َع ُه} يقول: " ُوُجو ْل ا

) ( طه سإورة آيات في الواردة المعاني

َ ْول َل َو ِلَمٌة {  َقْت َك َب ّبَك ِمن سَإ َكاَن ّر ًا َل َأَجٌل ِلَزام } ّمَسّمى َو

َ وقال ْول َل َو ِلَمٌة { َقْت َك َب ّبَك ِمن سَإ َكاَن ّر ًا} يريد: ولول َل َأَجٌل ِلَزام ّمَسّمى} {
ِلزاما. َلكاَن

ْأُمْر َو َلَك {  ْه ِة َأ َ ِبْر ِبالّصل َط َها َواْص ْي َل َ َع ُلَك ل َأ ًا َنْس ُقَك ّنْحُن ِرْزق َبُة َنْرُز ِق َعا ْل َوا
َوى ْق ّت } ِلل

ْهِل وقال َِل َوى}  ْق ّت ِلل ِإْن مسعود ابن حرف وفي التقوى { َبَة {و ِق ْقوى}. العا ّت ِلل
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) ( النبياء سإورة آيات في الواردة المعاني

َيًة ِه َ ُهْم { ل ُب ُلو ْا ُق َأسَإّرو َوى َو ّنْج ِذيَن ال ّل ْا ا َلُمو َذآ َهْل َظ ّ َها ُكْم َبَشٌر ِإل ُل ْث ُتوَن ّم ْأ َت َف َأ

ُتْم الّسْحَر َأن ْبِصُروَن َو } ُت

ْا قال َأسَإّرو َو َوى} كأنه { ّنْج ْا} ثم قال ال َأسَإّرو َو ِذيَن فقال: "هم بعد فسره { ّل {ا
ْا} أو َلُمو ِني يقولون الذين لغة على هذا جاء َظ ُبو ْوُمَك". "َضَر َق

َلْم َو َأ ِذيَن َيَر {  ّل ْا ا َفُرو َواِت َأّن َك َلْرَض الّسَما َتا َوا َن ًا َكا ْتق ُهَما َر َنا ْق َت َف َنا َف ْل َع ِمَن َوَج
ِء ْلَمآَ ٍءْء ُكّل ا َ َحّي َشْي َفل ُنوَن َأ ْؤِم } ُي

َأّن وقال َواِت { َلْرَض الّسَما َتا َوا َن ًا} قال َكا ْتق َتا} لنه َر َن َكا صنفين جعلهما {
ُهما قول كنحو َدان" وفي ِلقاحاِن العرب: " ِإّن وجل عز الله كتاب سُإو ّلَه { ال

َواِت ُيْمِسُك َلْرَض الّسَما الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من َتُزولَ}. وقال َأن َوا
المئتين]: بعد الخمسون

ْوا َأ ً َر َبل َق َج ْو َقْت ِإذا الِجباِل َف َت ْل ُؤوُس ا ْيهّن *ِ ُر ِر َي ِب ِطَحاِن َك َت ْن  َي
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ِطحاِن" وذا قال "ُرؤوُس" ثم فقال َت ْن َي "الُجُزراِت" العرب قول نحو "
َاِت" فيجوز ُطُرق ُطُرقاِن" للثنين ان ذا في و"ال و"ُجُزراِن" للثنين. تقول: "

المئتين]: بعد والخمسون الحادي الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من وقال
َا ِإذ ْوا الّرَجاُل و َأ َد َر ِزي ُهم َي َت ْي َأ َع َر ِكِسي الّرقاِب *ِ خُأْض ِر َنوا ْبصا َل ا

َباُت والعرب َاِح ِيات" و"َصو َوال فجمعوا كسروا قد يوسُإف". فهؤلء تقول: "َم
ُبون"، المذكر فيه يكون المذهب ا "َصواِحب" وهذ ِكسي". ونظيره "َصواِح َنوا "

ِكِس" في152[ بعضهم وقال ٍءْب". َضّب "ُحْجُر تقول كما جّر موضع  ب] "نوا ِر خَأ

َق ِل ْنَساُن { خُأ ٍءْل ِمْن ال ُكْم َعَج ِري ْو ُأ ِتي سَإ َيا َ آ ُلوِن َفل ْعِج َت } َتْس

َق وقال ِل ْنَساُن {خُأ ٍءْل ِمْن ال ُكْم َعَج ِري ْو ُأ ِتي سَإ َيا َ آ ُلوِن} يقول: "من َفل ْعِج َت َتْس
ٍءْل ِر، من تعجي ّنه الْم ّنَما َل ِإ َنا قال: { ُل ْو ٍءْء َق َذآ ِلَشْي ُه ِإ َنا ْد ُقوَل َأن َأَر ُكْن} فهذا َلُه ّن
َ كقوله العجل َفل ُه} وقوله { ُلو ْعِج َت َ َتْس َفل ّنني { ِإ ُلوِن} ف ْعِج َت ُكْم َتْس ِري ْو ُأ {سَإ

ِتي}. َيا آ

) ( النبياء سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل َلُه َبْل {  َع ُهْم َف ِبيُر ُهْم َك ُلو َأ َفاسْإ ْا ِإن هذا ُنو ُقوَن َكا ِط ْن } ِي

ُهْم وقال ُلو َأ َفاسْإ ْا ِإن { ُنو ّكر َكا َذ ُقوَن} ف ِط ْن لنها الموات من وهي الصناما ِي
ينطق. او يعقل ممن عندهم كانت

َوِمَن ِطيِن {  َيا ُغوُصوَن َمن الّش ُلوَن َلُه َي ْعَم َي ً َو ّنا ذلك ُدوَن َعَمل ُك ُهْم َو ِظيَن َل ِف } َحا
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َوِمَن وقال ِطيِن { َيا ُغوُصوَن َمن الّش النس من وليسوا الشياطين َلُه} فذكر َي
ّ ُهم ِإل ّن ْعُصوَن" "الشياطيُن تقول انك ترى والمعصية. ال الطاعة في مثلهم َأ َي
ْعِصيَن" وانما ول َي ُغوُصوَن} و{َمْن} في جمع تقول: " َي لن واحد اللفظ {

الثامن الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من لجماعة. قال المعنى {َمْن} في
 المئتين]: بعد والربعون
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َنا َلْت َكَمْن َلْس َع ٍءْد َج َها ِإيا ُظُر *ِ تكريت داَر ْن ّبها َت ُيَحَصدا َأْن َح
المئتين]: بعد والربعون التاسإع الشاهد وهو المتقارب وقال: [من

ُطوُف َها َأ َ ِب َى ل َها َأَر ْيَر َكَما َغ ِة طاَف *ِ  َع ْي ِب ِهِب بال الّرا
152[ العرب طاَف" وتقول "كالذي قال {َما} كأنه من "الراهِب" بدل فجعل

ِإّن ّق ء]: " َق َمْن الَح ّد ّق َص ّق اللَه" أي: "الح َق َمْن ح ّد اللَه". َص

َذا َو ّنوِن {  َهَب ِإذ ال ًا ّذ َغاِضب َظّن ُم ِدَر ّلن َأن َف ْق ِه ّن ْي َل َدى َع َنا ُلَماِت ِفي َف ّظ ّ َأن ال ل
ّ اله َنَك َأنَت ِإل ْبَحا ّني سُإ ِلِميَن ِمَن ُكنُت ِإ ّظا } ال

ِإذ وقال َهَب { ًا ّذ َغاِضب َظّن ُم ِدَر ّلن َأن َف ْق ِه} أي: لن ّن ْي َل العقوبة، عليه نقدر َع
بالله كان ربه يغاضب ولم الملوكّ بعض غاضب وانما قومه بتركه اذنب قد لنه
. ذلك من اعلم وجل عز

) ( الحج سإورة آيات في الواردة المعاني

ْومَا َي َها {  َن ْو َهُل َتَر ْذ ٍءْة ُكّل َت َع َعْت َعّمآَ ُمْرِض ُع َأْرَض َتَض ٍءْل َذاِت ُكّل َو َها َحْم َل َتَرى َحْم َو
ّناَس َكاَرى ال َكاَرى ُهم َوَما سُإ َذاَب ولكّن ِبُس ِه َع ّل ٌد ال ِدي } َش

َهُل قال ْذ َت ٍءْة ُكّل { َع َعْت} وذلك َعّمآَ ُمْرِض ولو - الفعل أعلم الله - و أراد انه َأْرَض
َفاِعل" يكون كّل لقال: "ُمْرِضع" . وكذلك نرى فيما الصفة أراد ِعل" و" ْف "ُم

َلٌة نحو هاء بغير فهو للذكر يكون ول للنثى َنْخ ِقر":  ِرب" و"ُمو ْق ِقٌر "ُم ُمو
ِدن": معها ِدن و"ُمْش ِلق". َشا ِئض" و"فادكّ" و"طاِمث" و"طا و"حاِمل" و"حا

ُعو ْد َي ُه َلَمْن {  ْقَرُب َضّر ِه ِمن َأ ِع ْف ْئَس ّن ِب َلى َل ْو ْلَم ْئَس ا ِب َل َعِشيُر َو ْل } ا

ُعو وقال ْد َي ُه َلَمْن { ْقَرُب َضّر ُعو} بمنزلة ِمن َأ ْد َي ِه} فـ{ ِع ْف ُقول". و{َمْن} ّن َي "
ْدعو الخبر واضمر رفع َي ُه لَمْن كأنه:  ْقَرُب ُضّر ِه من َأ ِع ْف َلَمن َن َهُه. يقول:  َل ُه ِإ ُضُر

ْقَرُب ِه من َأ ِع ْف ُهُه. َن َل  ِإ
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ُظّن َكاَن { َمن ُه ّلن َأن َي ّلُه َينُصَر َيا ِفي ال ْن ّد ِة ال ْد َوالخِأَر ُد َيْم ْل ٍءْب َف َب َلى ِبَس ِء ِإ الّسَمآَ
ْع ُثّم َط ْق َي ُظْر ْل ْن َي ْل َبّن َهْل َف ِه ْذ ُه ُي ُد ْي ِغيُظ َما َك } َي

َهْل وقال َبّن { ِه ْذ ُه ُي ُد ْي ِغيُظ} فحذف َما َك ِغيُظ} لنها من الهاء َي َي لنه الذي صلة {
ًا صار اذا أخأف. الحذف كان واحدا اسإما جميع

) ( الحج سإورة آيات في الواردة المعاني

َذاِن َها ْا خَأْصَماِن {  َتَصُمو ِهْم ِفي اخْأ ّب ِذيَن َر ّل ْا َفا َفُرو َعْت َك ّط ُهْم ُق َياٌب َل ِر ّمن ِث ّنا
ْوِق ِمن ُيَصّب ِهُم َف ُءوسِإ ْلَحِميُم ُر } ا

َذاِن وقال َها ْا} لنهما خَأْصَماِن { َتَصُمو واحدا حيين. و"الَخْصُم" يكون كانا اخْأ
وجماعة.

ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو ّدوَن َك َيُص ِبيِل َعن َو ِه سَإ ّل ِد ال ْلَمْسِج ِما َوا ْلَحَرا ِذي ا ّل ُه ا َنا ْل َع َج
ّناِس ًء ِلل َوآ ِكُف سَإ َعا ْل ِه ا ِد ِفي َبا ْل ْد َوَمن َوا ِر ِه ُي ٍءْد ِفي ْلَحا ِإ ٍءْم ِب ْل ُظ ْقُه ِب ِذ ٍءْب ِمْن ّن َذا ٍءْم َع ِلي َأ

{

َوَمن وقال ْد { ِر ِه ُي ٍءْد} معناه: ومن ِفي ْلَحا ِإ ْد ِب ِر ًا. وزاد ُي ْلحاد في تزاد كما الباء ِإ
ُبُت قوله َتن ْهِن} وقال { ّد الثاني الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من ِبال

المئتين]: بعد والخمسون
ْيَس153[ َل ِري  ء] أ ِر في َأِمي ُلمو ُتَما ا ْن َأ ُتما ب َلْس ِبَما ْهَل *ِ  ِة َأ َن ِر الِخيا ْد َغ وال

ّظْم َوَمن { ذلك َع ِه ُحُرَماِت ُي ّل َو ال ُه ْيٌر َف َد ّلُه خَأ ِه ِعن ّب ّلْت َر ُأِح ُكُم َو َعامُا َل ْن َل ّ ا َما ِإل
َلى ْت ُكْم ُي ْي َل ْا َع ُبو ِن َت َثاِن ِمَن الّرْجَس َفاْج ْو َل ْا ا ُبو ِن َت ْوَل َواْج ِر َق } الّزو

ْا وقال ُبو ِن َت َفاْج ُلها ِمَن الّرْجَس { ُك َثاِن} و ْو َل ْبوا ِرْجٌس، ا ِن َت َفاْج ِرْجَس والمعنى:  ال
ْنها يكوُن الذي َتها. ِم َد ْي: عبا أ

 ) ( الحج سإورة آيات في الواردة المعاني
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ْدَن ُب ْل َوا َها {  َنا ْل َع ُكْم َج ِر ّمن َل ِئ َعا ِه َش ّل ُكْم ال َها َل ْيٌر ِفي ْا خَأ ُكُرو ْذ ِه اسْإَم َفا ّل َها ال ْي َل َع
َوآّف َذا َص ِإ َبْت َف َها َوَج ُب ُنو ْا ُج ُلو ُك َها َف ْن ْا ِم ِعُمو ْط َأ َع َو ِن َقا ْل َتّر ا ْع ْلُم َها َكذلك َوا َنا سَإّخْر

ُكْم ُكْم َل ّل َع ُكُروَن َل } َتْش

ّفة". وقال َوآّف} وواحدتها: "الصا {َص

ِذيَن ّل ْا { ا ِرُجو ِهم ِمن ُأخْأ ِر َيا ِر ِد ْي َغ ّق ِب ّ َح ْا َأن ِإل ُلو ُقو َنا َي ّب ّلُه َر َ ال ْول َل ُع َو ْف ِه َد ّل ال
ّناَس ُهْم ال ْعَض ٍءْض َب ْع َب ّدَمْت ِب ُه ُع ّل َواِم ٌع َص َي ِب َواٌت َو َل ُد َوَص َكُر َوَمَساِج ْذ َها ُي اسإُم ِفي

ِه ّل ًا ال ِثير َينُصَرّن َك َل ّلُه َو ُه َمن ال ّلَه ِإّن َينُصُر ّي ال ِو َق ِزيٌز َل } َع
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ّدَمْت وقال ُه ّل ُع { َواِم ٌع َص َي ِب َواٌت َو َل َلواُت َوَص ُد} فالّص حمله ولكن تهدما ل َوَمَساِج
َكْت قال كأنه آخأر فعل على ِر ُت َو َلواٌت" وقال " ّنما َص ِإ مواضع يعني بعضهم: "

ُلوٌت} وقال: "هي الحسن رواة من رجل الصلوات" وقال اليهود كنائس {ُص
ُلوثا" فهذا تدعى*ِ بالعبرانية فسروا". فيما الصلوات معنى "ُص

َ وقال ْول َل َو ُع { ْف ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض َلّن َب ٍءْض}  ْع َب ُهم} بدل ِب ْعَض َب {الناس}. من {

ّين أ
َ َك َف ٍءْة ّمن {  َي َها َقْر َنا ْك َل ْه ِهَي َأ ِلَمٌة َو ِهَي َظا َيٌة َف ِو َلى خَأا َها َع ٍءْر ُعُروِش ْئ ِب ٍءْة َو َل ّط َع ّم
ٍءْر َقْص ٍءْد َو } ّمِشي

ٍءْر وقال ْئ ِب َو ٍءْة { َل ّط َع ٍءْر ّم َقْص ٍءْد} حمله َو ّيْن} والَمِشيد على ّمِشي أ
َ َك المفعول هو {

َنا من َأ َفـ" ُته"  ُه" مثل "ِشد ُد َنا أِشي َأ ُته" فـ" ْن ُنه" فـ"هو "ِع ِعين". َأِعي َم

) ( الحج سإورة آيات في الواردة المعاني

َنَك ُلو ْعِج َت َيْس َو َذاِب {  َع ْل َلن ِبا ِلَف َو ّلُه ُيْخ ُه ال َد ْع ِإّن َو ًا َو ْوم َد َي ّبَك ِعن ْلِف َر َأ ٍءْة َك َن سَإ
ّدوَن ّمّما ُع  } َت
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ِإّن وقال َو ًا { ْوم َد َي ّبَك ِعن ْلِف َر َأ ٍءْة َك َن ّدوَن} يقول: "هو ّمّما سَإ ُع َقل في َت ِث ومما ال
ْنُه ُيَخاُف َنة". كألِف ِم سَإ

َذا ِإ َو َلى {  ْت ِهْم ُت ْي َل َنا َع ُت َيا ٍءْت آ َنا ّي ِرُف َب ْع ِه ِفي َت ِذيَن ُوُجو ّل ْا ا َفُرو َكَر َك ْن ْلُم ُدوَن ا َكا َي
ُطوَن ِذيَن َيْس ّل ُلوَن ِبا ْت ِهْم َي ْي َل َنا َع ِت َيا ُكم ُقْل آ ُئ ّب َن أ

ُ َف ُكُم ّمن ِبَشّر َأ ِل ّناُر ذا َها ال َد َع ّلُه َو ال
ِذيَن ّل ْا ا َفُرو ْئَس َك ِب ْلَمِصيُر َو } ا

ِبَشّر وقال ُكُم ّمن { ِل ّناُر} رفع ذا على جر الناُر. ولو أي: هَي التفسير على ال
جيدا. كان البدل

َها ّي َأ ّناُس { يا ِرَب ال َثٌل ُض ْا َم ُعو َتِم ِذيَن ِإّن َلُه َفاسْإ ّل ُعوَن ا ْد ِه ُدوِن ِمن َت ّل َلن ال
ْا ُقو ُل ًا َيْخ َباب ِو ُذ َل ْا َو ُعو َتَم ِإن َلُه اْج ُهُم َو ْب ُل َباُب َيْس ّذ ًا ال ْيئ ّ َش ُه ل ُذو ِق َتن ْنُه َيْس ُعَف ِم َض

ِلُب ّطا ُلوُب ال ْط ْلَم } َوا

ِرَب وقال َثٌل {ُض ْا َم ُعو َتِم ِذيَن ِإّن َلُه َفاسْإ ّل ُعوَن ا ْد ِه ُدوِن ِمن َت ّل ْا َلن ال ُقو ُل ًا َيْخ َباب ُذ
ِو َل ْا َو ُعو َتَم ْيَن َلُه} فان اْج تباركّ لنه مثل هنا ها المثل" قلت: ليس قيل: "فأ

ِرَب وتعالى َثٌل ِلي قال: "ُض ِعَل َم ً َفُج َثل الذي المثل لهذا فاسإتمعوا لي عندهم َم
ولو ذباب خألق على يقدروا لن وانهم اللهة واتخاذهم قولهم في مثلي جعلوه

ًا الذباب سإلبهم لو اضعف وهم له اجتمعوا ًا فاجتمعوا شيئ منه ليستنقذوه جميع
رب وهو لربها مثل اللهة هذه تضرب . فكيف ذلك  ب] على153[ يقدروا لم
كل من وأقرب شيء كل مع وهو شيء كمثله ليس الذي الواحد شيء كل

لم الذي الرب الواحد العظيم العلي وهو كفء ول مثل ول شبه له وليس شيء
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يزال". ول يزل

 ) ( الحج سإورة آيات في الواردة المعاني
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ُدوا ِه َوَجا ِه ِفي {  ّل ّق ال ِه َح ِد َها َو ِج ُكْم ُه َبا َت َعَل َوَما اْج ُكْم َج ْي َل ّديِن ِفي َع ٍءْج ِمْن ال َحَر
ّلَة ُكْم ّم ِبي أ

ِهيَم َ ْبَرا َو ِإ ُكُم ُه ِلِميَن سَإّما ْلُمْس ْبُل ِمن ا ِفي َق ُكوَن َو َي ِل الّرسُإوُل هذا
ًا ِهيد ُكْم َش ْي َل ْا َع ُنو ُكو َت َء َو َدآ َه َلى ُش ّناِس َع ْا ال ِقيُمو َأ َة َف َ ْا الّصل ُتو َة َوآ َكا الّز

ْا َتِصُمو ْع ِه َوا ّل َو ِبال ُكْم ُه َ ْول ْعَم َم ِن َلى َف ْو ْلَم ْعَم ا ِن ّنِصيُر َو } ال

ّلَة وقال ُكْم {ّم ِبي أ
ِهيَم} نصب َ ْبَرا المر. على ِإ

) ( المؤمنون سإورة آيات في الواردة المعاني

ُثّم َنا {  ْق َل َفَة خَأ ْط ّن َقًة ال َل َنا َع ْق َل َقَة َفَخ َل َع ْل َغًة ا َنا ُمْض ْق َل َغَة َفَخ ْلُمْض ًا ا َظام َنا ِع ْو َكَس َف
َظامَا ِع ْل ًا ا ُه ُثّم َلْحم َنا ْأ ًا َأنَش ْلق َباَركَّ آخَأَر خَأ َت ّلُه َف ِلِقيَن َأْحَسُن ال ْلَخا } ا

َأْحَسُن وقال ِلِقيَن} لن { ْلَخا الشاعر: [من الصانعون. وقال هم الخالقين ا
المئتين]: بعد والخمسون الثالث الشاهد وهو الكامل

َأَراكَّ َو ِري *ِ  ْغ ْقَت َت َل ْعُض ماخَأ ِما َوب ْو َق ُق ال ُل َ ثم َيْخ ِري ل ْغ *ِ َي

ًة َوَشَجَر ِر ِمن َتْخُرُج {  َء ُطو َنآَ ْي ُبُت سَإ ْهِن َتن ّد ٍءْغ ِبال ْب ِيَن َوِص ِل ِك } ّلل

ًة وقال َوَشَجَر َنا َتْخُرُج} على { ْأ ْنَش َأ َف ًة}. " َوَشَجَر ٍءْت" { ّنا َج

ِإّن َو ِه {  ِذ ُكْم َها ُت ًة ُأّمًة ُأّم َد ْا َواِح َن َأ ُكْم َو ّب ُقوِن َر ّت } َفا

ِإّن قال َو ِه { ِذ ُكْم َها ُت ًة} فنصب ُأّمًة ُأّم َد ُأّمًة َواِح ًة} على { َد الحال. وقرأ َواِح
ُكم بعضهم َت ُأّم ٌة} على ُأّمٌة { ُأّمٌة ورفع البدل واحد ٌة} على { َد الخبر. َواِح

) ( المؤمنون سإورة آيات في الواردة المعاني

ِئَك ْوَل ُأ ُعوَن {  ِر ْيَراِت ِفي ُيَسا ْلَخ ُهْم ا َها َو ُقوَن َل ِب } سَإا

ُهْم وقال َها { ُقوَن} يقول: ِمْن َل ِب َلها. سَإا َأْج

ّتى َذآ { َح َنا ِإ ْذ ِهْم َأخَأ ِفي ْتَر َذاِب ُم َع ْل َذا ِبا َأُروَن ُهْم ِإ  } َيْج
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َذا وقال ِإ ًا". ُهْم { ْأر ًا" و"َج َأُر" "ُجؤار َيْج َأَر" " َأُروَن} من"َج َيْج

ْد َق َنْت {  ِتي َكا َيا َلى آ ْت ُكْم ُت ْي َل ُتْم َع ُكن َلى َف ُكْم َع ِب َقا ْع ِكُصوَن َأ } َتن

َلى وقال َع ُكْم { ِب َقا ْع ُكْصون} مثل َأ َتن ِكُصوَن} و{ ِكفون} [ َتن ُفون} و{يع ِك ْع َي }
 ء].154

) ( المؤمنون سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل ْا {  ُئو َها اخْأَس َ ِفي ّلُموِن َول َك } ُت

ْا وقال ُئو ّنها {اخْأَس َل َها}  َأ". من ِفي ُتُه" فـ"خَأَس َأ ْأ" تقول: "خَأَس َيْخَس َأ" " "خَأَس

َقاَل ُتْم ِإن {  ْث ِب ّ ّل ً ِإل ِليل ْو َق ُكْم ّل ّن ُتْم َأ َلُموَن ُكن ْع } َت

ِإن وقال ُتْم { ْث ِب ّ ّل ِليلً} أي: َما ِإل ُتْم َق ْث ِب ّ َل ِليل. وفي ِإل ِإن مسعود ابن حرف َق }
ُتْم ْث ِب ِليلً}. وقال ّل َق بعد والخمسون الرابع الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من َل

المئتين]:

ْتَك َل َب ْلَت ِإْن ُأّمَك َه َت ًا َق ِلم َبْت َلُمْس َوَج ْيَك *ِ  َل َبُة َع ُقو ِد ُع َعّم َت الُم

) ( النور سإورة آيات في الواردة المعاني

ُكُم ُظ ِع َي ّلُه {  ْا َأن ال ُدو ُعو ِه َت ِل ْث ًا ِلِم َبد ُتْم ِإن َأ ِنيَن ُكن ْؤِم } ّم

ُكُم قال ُظ ِع َي ّلُه { ْا َأن ال ُدو ُعو ِه َت ِل ْث ًا} لن ِلِم َبد ِإْن باللما يوصل مما هذه َأ تقول: "
ْدَت ِه ُع ِل ْث ّنا ِلَم ِإ ِلٌم". َف  َظا
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ُقل َو َناِت {  ْؤِم ْلُم ْغُضْضَن ّل ِهّن ِمْن َي ِر ْبَصا ْظَن َأ َف َيْح ُهّن َو َ ُفُروَج ِديَن َول ْب ُهّن ُي َت َن ِزي
ّ َهَر َما ِإل َها َظ ْن ْبَن ِم ِر َيْض ْل ِهّن َو ِر َلى ِبُخُم ِهّن َع ِب ُيو َ ُج ِديَن َول ْب ُهّن ُي َت َن ّ ِزي ِهّن ِإل ِت َل ُعو ُب ِل
ْو ِهّن َأ ِئ َبآَ ْو آ ِء َأ َبآَ ِهّن آ ِت َل ُعو ْو ُب ِهّن َأ ِئ َنآَ ْب ْو َأ ِء َأ َنآَ ْب ِهّن َأ ِت َل ُعو ْو ُب ِهّن َأ ِن َوا ْو ِإخْأ ِني َأ ِهّن َب ِن َوا ِإخْأ
ْو ِني َأ ِهّن َب ِت َوا ْو َأخَأ ِهّن َأ ِئ ْو ِنَسآَ َكْت َما َأ َل ُهّن َم ُن ْيَما ِو َأ ِعيَن َأ ِب ّتا ِر ال ْي ِلي َغ ْو ِة ُأ َب ِلْر ِمَن ا

ِو الّرَجاِل ْفِل َأ ّط ِذيَن ال ّل ْا َلْم ا َهُرو ْظ َلى َي ْوَراِت َع ِء َع ّنَسآَ َ ال ْبَن َول ِر ِهّن َيْض ِل َأْرُج ِب
َلَم ْع ُي ِهّن ِمن ُيْخِفيَن َما ِل ِت َن ْا ِزي ُبو ُتو َلى َو ِه ِإ ّل ًا ال ّيَه َجِميع ُنوَن َأ ْؤِم ْلُم ُكْم ا ّل َع ِلُحوَن َل ُتْف

{

ِو وقال َأ ْفِل { ّط ِذيَن ال ّل ْا} جعل َلْم ا َهُرو ْظ ْفل} جماعة َي ِط ّلوَن قال كما {ال َو ُي َو }
ُبَر}. ّد ال

ْا ِكُحو ْن َأ َو َياَمى {  َل ُكْم ا ْن ِلِحيَن ِم ُكْم ِمْن َوالّصا ِد َبا ُكْم ِع ِئ ِإما ْا ِإن َو ُنو ُكو َء َي َقَرآ ُف
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ِهُم ِن ْغ ّلُه ُي ِه ِمن ال ِل ّلُه َفْض ٌع َوال ِليٌم َواسِإ } َع

ُكْم} يريد {ِمْن وقال ِد َبا ُكم" كما "ِمْن ِع ِد ِبي ُهْم َع ُد تقول: " َبا ُد ِع ِبي َع ِه" و" الل
ِه". الل

) ( النور سإورة آيات في الواردة المعاني

ّلُه َواِت ُنوُر { ال َلْرِض الّسَما َثُل َوا ِه َم ِر ٍءْة ُنو َكا َها َكِمْش َباٌح ِفي َباُح ِمْص ْلِمْص ِفي ا
ٍءْة َها الّزَجاَجُة ُزَجاَج ّن َأ َكٌب َك ْو ّي َك ُد ُدّر َق ٍءْة ِمن ُيو ٍءْة َشَجَر َك َباَر ٍءْة ّم َن ُتو ْي ّ َز ٍءْة ل ّي ِق َ َشْر َول
ٍءْة ّي ِب ُد َغْر َكا َها َي ُت ْي ُء َز ْو ُيِضي َل َلى ّنوٌر َناٌر َتْمَسْسُه َلْم َو ٍءْر َع ِدي ُنو ْه ّلُه َي ِه ال ِر ُنو َمن ِل
ُء ِرُب َيَشآَ َيْض ّلُه َو َثاَل ال َلْم ّناِس ا ّلُه ِلل ُكّل َوال ٍءْء ِب ِيٌم َشْي َل  } َع
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َثِل وقال َكَم ْي:  ٍءْة} أ َكا َكِمْش ٍءْة. { َكا ِمْش
َكٌب وقال ْو َك ّي} اذا { ِدّريء} من من جعله ُدّر ُدّر" و{ َأ" همزها "ال َدَر وجعلها "

ّعيل" وذلك ِف ِه. وقال من " ِئ ُل َ ٌي} مثل َتل َدّر ّعيل}. بعضهم{ َف }
َأّما َثُل َو ِه {َم ِر ٍءْة ُنو َكا َها َكِمْش َباٌح} [ ِفي َأَن المعنى في  ب] فالمصباح154ِمْص

وتعالى. تباركّ مثل لله المشكاة. ليس كمثل بيانه في الحق من أنار ما مثَل

) ( الفرقان سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُلو َقا َنَك {  ْبَحا ِغي َكاَن َما سُإ َب َنآَ َين َذ َأن َل ّتِخ ِنَك ِمن ّن َء ِمْن ُدو َيآَ ِل ْو ُهْم ولكن َأ َت ْع ّت ّم
ُهْم َء َبآَ ّتى َوآ ْا َح ْكَر َنُسو ّذ ْا ال ُنو َكا ًا َو ْوم ًا َق } ُبور

ًا قال ْوم َق ًا} جماعة { ِئر"*ِ مثل ُبور َبا ُهود" وواحدهم "ال َي ِئد" وقال "ال َها "ال
ِهي ْنَت يقال كما واحد غير على لغة بعضهم: " َأ ُتْم " ْن َأ َبَشر". َبَشٌر" و"

ْد َق َف ُكْم {  ُبو ّذ ُلوَن ِبَما َك ُقو ُعوَن َفَما َت ِطي َت ًا َتْس َ َصْرف ًا َول ِلم َوَمن َنْصر ْظ ُكْم َي ّمن
ْقُه ِذ ًا ُن َذاب ًا َع ِبير } َك

َفَما وقال ُعوَن { ِطي َت ًا َتْس َ َصْرف ًا} فحذف َول َعْن َنْصر ّفار" وقد " ُك ذلك يكون ال
َوَمن قال انه الكفار مخاطبة وجه على والدليل الملئكة عن ِلم { ْظ ُكْم} َي ّمن

الملئكة". "يعني بعضهم وقال

ْد َق َل َو ْوا {  َت َلى َأ ِة َع َي َقْر ْل ِتي ا ّل ِطَرْت ا َطَر ُأْم ِء َم ْو َلْم الّس َف ْا َأ ُنو ُكو َها َي َن ْو ْا َبْل َيَر ُنو َكا
َ ًا َيْرُجوَن ل } ُنُشور

ِتي وقال ّل ِطَرْت {ا َطَر ُأْم ِء} لغتان َم ْو َنا" وقال يقال الّس ِطْر ُأْم َنا" و" ِطْر "ُم
َنا َطْر َأْم َو ِهْم { ْي َل ًة} وهما َع لغتان. ِحَجاَر

) ( الفرقان سإورة آيات في الواردة المعاني
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ِيَي ُنْح ّل ِه {  ًة ِب َد ْل ًا َب ْيت َيُه ّم ِق ُنْس َنآَ ِمّما َو ْق َل ًا خَأ َعام ْن َناسِإّي َأ َأ ًا َو ِثير } َك

َناسِإّي وقال َأ َو ّقلة { ًا} مث ِثير ْنِسّي". جماعة لنها َك ِل  "ا
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ُقْل ُكْم َمآَ {  ُل َأ ِه َأسْإ ْي َل ٍءْر ِمْن َع ّ َأْج َء َمن ِإل َذ َأن َشآَ ّتِخ َلى َي ِه ِإ ّب ً َر ِبيل } سَإ

ّ وقال ِإل ٌء َمن { َء} اسإتثنا ّوِل من خأارٌج َشآَ ِما َأ َ َكل "لكّن". معنى على ال

َو ُه َو ِذي {  ّل َعَل ا ْيَل َج ّل َهاَر ال ّن َفًة َوال ْل َد ّلَمْن خِأ ّكَر َأن َأَرا ّذ ْو َي َد َأ ًا َأَرا ُكور } ُش

َهاَر وقال ّن َوال َفاِن". { ِل َت َيْخ َفًة} يقول: " ْل خِأ

) ( الفرقان سإورة آيات في الواردة المعاني

ُد َبا َوِع ِذيَن الّرْحَماِن {  ّل َلى َيْمُشوَن ا َلْرِض َع ًا ا ْون َذا َه ِإ ُهُم َو َب َط ُلوَن خَأا ِه ْا الَجا ُلو َقا
ًا } سَإلَم

ُد وقال َبا َوِع ِذيَن الّرْحَماِن { ّل َلى َيْمُشوَن ا َلْرِض} فهذا َع ّ خأبٌر له ليس ا في ِإل
أعلم. الله و المعنى

ِذيَن ّل َوا ُلوَن {  ُقو َنا َي ّب َنا َهْب َر َنا ِمْن َل َواِج َنا َأْز ِت ّيا ُذّر َة َو ٍءْن ُقّر ُي ْع َنا َأ ْل َع ّتِقيَن َواْج ْلُم ِل
ًا } ِإَمام

ّتِقيَن وقال ْلُم ِل ِلماما" ها { ًا} فـ"ا ُهْم قال كما جماعة هنا ِإَمام ّن ِإ َف ّو { ُد ِلي} َع
ُكم" [ له: "َمْن قيل اذا الرجل يقول كما الحكاية على ويكون  ء] قال:155أميُر
ِء والخمسون الخامس الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من َأِميُرنا" وقال "هؤل

المئتين]: بعد
ِتي َيا َ ِذل ْدَن ل َعا ِر ِإّن َملَمتي ُت ِذَل *ِ  َعوا ْيَس ال َأِمير ِلي َل ِب

ُقْل ُأ َما {  َب ْع ُكْم َي ّبي ِب َ َر ْول ُكْم َل ُؤ َعآَ ْد ُد َق ُتْم َف ْب ّذ ْوَف َك ُكوُن َفَس ًا َي } ِلَزام

ُأ {َما وقال َب ْع ّنها َي َل ُكْم}  ْأُت من ِب َب َع ّنا " َأ ِه" فـ" ُأ ِب َب ْع ًأ". َأ ْب َع ِه" " ِب
) ( الشعراء سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإن ْأ {  َنّزْل ّنَش ِهْم ُن ْي َل ِء ّمَن َع َيًة الّسَمآَ ّلْت آ َظ ُهْم َف ُق َنا ْع َها َأ ِعيَن َل  } خَأاِض
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ّلْت قال َظ َف ُهْم { ُق َنا ْع َها َأ ِعيَن} يزعمون َل "هذا نحو الجماعات على انها خَأاِض
ٌق ُن ُنون من ُع ّكركما "الكثير" أو الناس" يع الى اضافه لما المؤنث بعض يذكر ذ

ّكر. وقال بعد والخمسون السادس الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من مذ
المئتين]:

َها ُت َكْر ّديُك با ُعو وال ْد َذا صباَحُه َي ِإ ُنو َما *ِ  ٍءْش َب ْع ْوا َن َن ُبوا َد ّو َتَص َف
ْو هذا فجماعات َأ ٌق"  ْعنا َأ ّكره يكون " ّكر الى ضافته ل ذ ّنث كما المذ لضافته يؤ

بعد والخمسون السابع الشاهد وهو الطويل قوله: [من نحو المؤنث الى
المئتين]:
ُق ْوِل َوتْشَر َق ْد الذي بال َتُه َق ْع َذ َكما َأ َقْت *ِ  ِر ْدُر َش ِة َص َنا َق ِما ِمَن ال ّد ال

المئتين]: بعد والخمسون الثامن الشاهد وهو الرجز آخأر: [من وقال
َلَما َأى *ِ  ْتَن َر ِء َم ّدِت الّسَما َق ْن *ِ ا

المئتين]: بعد والخمسون التاسإع الشاهد وهو الطويل وقال: [من
َذا ُبَضاُت ِإ ْن ُق ْفَن ال ّو ْدَن بالّضحى َط َق ِهّن *ِ َر ْي َل الُمَسّجُف الِحَجاُل َع

ُبُض": القصير. وقال155[ ْن ُق الستون الشاهد وهو الطويل آخأر: [من  ب] و"ال
المئتين]: بعد
ِإّن ًا و َدى اْمَرء ْه ْيِك َأ َل َنُه ِإ ُدو َلْرِض *ِ من َو ٌة ا ْوَما ُء َم َا ْيد َب ُق و َف ْي خَأ

َقٌة ُقو ِيبي َأْن لََمْح َتج ِه َتْس ِت ْو َأْن ِلَص َو َلِمي *ِ  ْع َعاَن َأّن َت ُق الُم ّف َو ُم
ّنث. والمحقوق َأْن لقوله انث المرء. وانما هو فأ ِبي " َتِجي ِه" ويقولون: َتْس ِت ْو ِلَص

َناُت َب َناُت " َب ٍءْس" و" ُنو ُعْر َب ٍءْش" و" ْع ٍءْش" وقالت َن ْع َنا العرب من امرأة َن َأ ُؤ " ل اْمُر
َد "كاَن فقال رجل لرؤبة الَشّر". وذكر ُأِحُب ِد بناِت َأَح ِه" كأنه َمساِج جعله الل

حصاة.

َيا ِت أ
ْ َف ْوَن {  َع ُقول ِفْر ّنا َف َلِميَن َرّب َرسُإوُل ِإ َعا ْل } ا

ّنا وقال ِإ َلِميَن} وهذا َرّب َرسُإوُل { َعا ْل ّو" وتقول مثل يكون أن يشبه ا ُد َع "هما "ال
ّو ُد لي". َع

ْلَك ِت َو ْعَمٌة {  َها ِن ّن َلّي َتُم ّبدّت َأْن َع ِني َع ِئيَل َب  } ِإسْإَرا
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ْلَك وقال ِت َو ْعَمٌة { َها ِن ّن َلّي} فيقال َتُم ّنه اسإتفهاما هذا َع َو قال كأ َأ ْلَك " ْعَمٌة ِت ِن
ّنها" ثم َأْن فقال فسر ُتم ّبدّت { ِني َع ِئيَل} وجعله َب ً ِإسْإَرا النعمة. من بدل

) ( الشعراء سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل ُكْم َهْل {  َن ُعو ْذ َيْسَم ُعوَن ِإ ْد } َت

َهْل وقال َهْل { ُكْم} أي: " َن ُعو ُعوَن َيْسَم ْو َيْسَم َأ ُكم:  َهْل من ُعوَن " َءكم". َيْسَم دعا
َء" كما فحذف والستون الحادي الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من قال "الدعا

المئتين]: بعد
ُد ْيَل القائ ًا الَخ ُكوب ْن ِبُرها َم ْد َدوا َق ِكَمْت *ِ  َكماُت ُأْح ّد َح ِق َبقا ال َل وا
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ِكَمْت ُأْح َكمات تريد:  َبق. [ َح َل َكماِت" وأقامَا  ء] فحذف156ا َق" "َح َب َل "ا
ّتان. ِك ُق": ال َب َل َها. و"ا ُمقاَم

َو َأ ُكن َلْم {  ُهْم َي َيًة ّل َلَمُه َأن آ ْع ُء َي َلَما ِني ُع ِئيَل َب } ِإسْإَرا

َو وقال َأ ُكن َلْم { ُهْم َي َيًة ّل َلَمُه} اسإم َأن آ ْع ُهْم َكاَن {ّما مثل رفع موضع في َي َت ُحّج
ّ ْا} ولكن َأن ِإل ُلو َأن الول في النصب ال فيه يكون ل هذا َقا َلَمُه} هو { ْع الذي َي

ضعيف. وهو الرفع يجوز وقد آية يكون

ْو َل َو ُه {  َنا ْل َلى َنّز ْعِض َع ْعَجِميَن َب َل } ا

َلى وقال َع ْعِض { ُدهم َب ْعَجِميَن} واح َل ْعَجُم" وهو ا َل ِرين. اضافة "ا َع َلْش كا

) ( الشعراء سإورة آيات في الواردة المعاني

َ ُنوَن { ل ْؤِم ِه ُي ّتى ِب ْا َح ُو َذاَب َيَر َع ْل ِليَم ا َل ُهم ا َي ِت أ
ْ َي َف َتًة *ِ  ْغ ُهْم َب َ َو ُعُروَن ل *ِ َيْش

ْا ُلو ُقو َي َظُروَن َنْحُن َهْل َف } ُمن

َ وقال ُنوَن {ل ْؤِم ِه ُي ّتى ِب ْا َح ُو َذاَب َيَر َع ْل ُهم} ليس ا َي ِت أ
ْ َي َف ِليَم} { َل على بمعطوف ا

ّنما ّتى} إ َ لقوله جواٌب هو {َح ُنوَن {ل ْؤِم ِه} فلما ُي انتصب للنفي جوابا كان ِب
ْا} انما وكذلك ُلو ُقو َي َف للنفي. جواب هو {

ّني وقال ِإ ُكْم آَمنُت { ّب ُعوا ِبَر ْاسْإَم َف ْي:  َأ ُعوِن}  مني. َفاسْإَم

 ) ( النمل سإورة آيات في الواردة المعاني
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ْذ ِإ ِه ُموسَإى َقاَل {  ِل ْه ّني َل َنْسُت ِإ ًا آ ُكْم َنار ِتي َها سَإآَ ْن ٍءْر ّم َب ْو ِبَخ ُكْم َأ ِتي ٍءْب آ َها ٍءْس ِبِش َب َق
ُكْم ّل َع ُلوَن ّل َط } َتْص

ٍءْب وقال َها ِبِش ِإذا { ٍءْس}  َب َبَس" بدل جعل َق َق ِإْن من "ال أضاَف "الّشهاِب" و
َبِس" لم "الّشهاَب" الى َق حسن. "الّشهاَب" وكّل ينون "ال

َلّما َف َها {  َء َي َجآَ ِد ِركَّ َأن ُنو ِر ِفي َمن ُبو ّنا َها َوَمْن ال َل ْو ْبَحاَن َح ِه َوسُإ ّل َرّب ال
َلِميَن َعا ْل } ا

َي قال ِد ُنو َي َأن { ِد ُنو ْي:  َأ ِركَّ}  . بذلك ُبو

ّ ِإل َلَم َمن {  ّدَل ُثّم َظ ًا َب َد ُحْسن ْع ٍءْء َب ّني سُإو ِإ ُفوٌر َف } ّرِحيٌم َغ

ّ وقال َإل َلَم َمن { ّدَل ُثّم َظ ًا َب َد ُحْسن ْع ٍءْء} لن َب ِإلّ} تدخأل سُإو هذا مثل في {
ِكي العرب: "ما قول كمثل الكلما َت ّ َأْش ًا" فلم ِإل ْير ّ قوله يجعل خَأ ِإل ًا" " ْير خَأ
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َتكي "َما لهم قال اذا علم ولكنه الشكوى على ًا" انه َأْش ْيئ  ب] من156[ يذكر َش
ًا. كأنه نفسه ُكُر "ما قال خأير ْذ ّ َأ ًا". ِإل ْير خَأ

) ( النمل سإورة آيات في الواردة المعاني

َلّما َف ُهْم {  ْت َء َنا َجآَ ُت َيا ًة آ ْبِصَر ْا ُم ُلو ِبيٌن هذاسِإْحٌر َقا } ّم

َنا وقال ُت َيا ّنها {آ ِإ ًة} أي:  ْبِصَر ُهم ُم َبّصُر ّتى ُت ْبَصُروا. وان ح قلت شئت َأ
ًة} ففتحت ْبَصَر ًة يعني جيدة وهي الناس بعض قرأها فقد {ُم ْبَصَر َنًة. ُم ّي َب ُم

ِرَث َو َو ْيَماُن {  َل َد سُإ ُوو َقاَل َدا َها َو ّي َأ ّناُس يا َنا ال ّلْم َق ُع ِط ِر َمن ْي ّط َنا ال ِتي ُأو ُكّل ِمن َو
ٍءْء َو ِإّن َشْي ُه َل َفْضُل هذا ْل ِبيُن ا ْلُم } ا

َنا وقال ّلْم ُع َق { ِط ِر} لنها َمن ْي ّط كالمنطق. وقال صار تكلمهم كانت لما ال
المئتين]: بعد والثلثون الثالث الشاهد وهو الخفيف الشاعر: [من

ّدها *ِ القصد عن الدجاج منطق *ِ ص
المئتين]: بعد والثلثون الخامس الشاهد وهو الرجز وقال: [من
ّبَحْت َفَص ْيُر *ِ  َط ّلم َلْم وال َك  *ِ َت
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ّ َأل ْا {  ُدو ِه َيْسُج ّل ِذي ل ّل ِرُج ا َء ُيْخ ْلَخْب َواِت ِفي ا َلْرِض الّسَما َلُم َوا ْع َي ُفوَن َما َو ُتْخ
ُنوَن َوَما ِل ْع } ُت

ّ وقال َأل ْا} يقول { ُدو ّيَن َيْسُج َوَز ُهُم { َطاُن َل ْي ُهْم} [ الّش َل ْعَما َأْن24َأ ّ ] لـ" ل
ُدوا". وقال َأل بعضهم َيْسُج ًا َيْسُجدوا} فجعله { َ لهم قال كأنه أْمر َأل ُدوا" " اسْإُج

َيا" التي بينهما وزاد ُدوا" في التي الوصل ألف اذهب ثم للتنبيه تكون " ِاسْإُج "
َ فصارت السين لقيت "سإاكنة "يا" لنها في التي اللف وأذهب َأل ُدوا}. { َيْسُج

المئتين]: بعد والستون الثاني الشاهد وهو الطويل الشعر: [من وفي
َ ِلَمى َيا َأل ٍءْي َيا سْإ َاَرّم َلى على َد ِب َ ال َول ً َزاَل *ِ [ َهل ْن ِئِك ُم َعا ْطُر]*ِ ِبَجْر ِق ال

ّنما َلِمى. يا هي: أل وإ اسْإ

) ( النمل سإورة آيات في الواردة المعاني

َهب ْذ ِبي { ا َتا ِك ِقْه ّب ْل َأ َف ِهْم هذا ْي َل َوّل ُثّم ِإ ُهْم َت ْن ُظْر َع ْن َذا َفا ُعوَن َما } َيْرِج

ُثّم قال َوّل { ُهْم َت ْن ُظْر َع ْن َذا َفا ُثّم َما ُعوَن} فـ{ َوّل َيْرِج ُهْم} مؤخأرة َت ْن لن َع
ِه المعنى ِق ْل َأ َف ِهْم " ْي َل ُظْر ِإ ْن َذا َفا ُعوَن َما َوّل ُثّم َيْرِج َهُم". َت ْن َع

ّنُه ِإ ْيَماَن ِمن {  َل ّنُه سُإ ِإ ِم َو ِه ِبْس ّل ِم الّرْحَماِن ال } الّرِحي

ّنُه وقال ِإ ْيَماَن ِمن { َل ّنُه سُإ ِإ ِم َو ِه ِبْس ّل ِم} على الّرْحَماِن ال ّني الّرِحي ِإ ِقَي { ْل َلّي ُأ ِإ
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َتاٌب} [ ّنُه29ِك ِإ ّنُه ِمن ] { ِإ َو ْيَماَن} و{ َل ِم سُإ ِم ِبْس ِبْس ِه} و" ّل ِه" مقدمة ال في الل
المعنى.

َقاَل ِذي {  ّل ُه ا َد ْلٌم ِعن َتاِب ّمَن ِع ِك ْل ْا ا َن ِتيَك َأ ِه آ ْبَل ِب ّد َأن َق َت ْيَك َيْر َل ُفَك ِإ َلّما َطْر َف
ُه ًا َرآ ِقّر َت ُه ُمْس َد ّبي َفْضِل هذاِمن َقاَل ِعن ِني َر َو ُل ْب َي ُكُر ِل َأْش ُفُر َأمْا َأ ْك َكَر َوَمن َأ َش

ّنَما ِإ ُكُر َف ِه َيْش ْفِس َن َفَر َوَمن ِل ِإّن َك ّبي َف ِنّي َر ِريٌم َغ  } َك
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ِني وقال َو ُل ْب َي ِل ُكُر { َأْش ُظَر َأمْا َأ ْن َي ِل ْي:  َأ ُفُر}  ْك ُكُر َأ َأْش ْئُت أما َأ أكفر. كقولك: "ِج
ُظَر ْن ٌد َِل ْي ْفَضُل َأَز َعْمٌرو". َأمْا َأ

) ( النمل سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُلو َقا َنا {  ّيْر ّط ِبَمن ِبَك ا َعَك َو ُكْم َقاَل ّم ِئُر َد َطا ِه ِعن ّل ُتْم َبْل ال ْومٌا َأن ُنوَن َق َت ْف } ُت

ْا ُلو َقا َنا و[قال] { ّيْر ّط واذا مخرجها من لنها الطاء في التاء ِبَك} فادغم ا
ّيْرنا". قلت اسإتأنفت ّط ِا "

َكاَن َو ِة ِفي {  َن ِدي ْلَم َعُة ا ٍءْط ِتْس ْه ُدوَن َر ْفِس َلْرِض ِفي ُي َ ا ِلُحوَن َول } ُيْص

َعُة وقال ِتْس ٍءْط} فجمع { ْه ٍءْد". مثل لفظهم من واحد لهم وليس َر ْو َذ "

َأّمْن َق {  َل َواِت خَأ َلْرَض الّسَما َأنَزَل َوا ُكْم َو ِء ّمَن َل ًء الّسَمآَ َنا َمآَ ْت َب أن
َ ِه َف َق ِب ِئ َدآ َح

ٍءْة َذاَت ْهَج ُكْم َكاَن ّما َب ْا َأن َل ُتو ِب َها ُتن َع َأاله َشَجَر ِه ّم ّل ْومٌا ُهْم َبْل ال ُلوَن َق ِد ْع } َي

َأّمْن وقال َق { َل َأّمن157[ خَأ َواِت} { ُأ  ء] الّسَما َد ْب َق} [ َي ْل ْلَخ ينقضي ] حتى64ا
ْيٌر قوله على باسإتفهاما ليست هنا {َمْن} ها الكلما ُكوَن} [ َأّما {خَأ ِر ] انما59ُيْش

ِذي". بمنزلة هي ّل "ا

) ( النمل سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقل  } ّ َلُم ل ْع َلْرِض الّسَماواِت ِفي َمن َي ْيَب وا َغ ْل ّ ا ّلُه ِإل ُعُروَن َوَما ال ّياَن َيْش َأ

ُثوَن َع ْب } ُي

ُقْل وقال َلُم ل [ ْع َاِت ِفي َمْن َي َو ْيَب الّسَما َغ ْل َلْرِض] {ا ّ وا ّلُه} كما ِإل ّ قال ال ِإل }
ِليٌل ُهْم} وفي َق ْن ً مسعود ابن حرف ّم ِليلً} بدل َق عنه نفيته لنك الول من {

للخأر. وجعلته

ُقْل ُكوَن َأن َعَسى {  ِدَف َي ُكم َر ْعُض َل ِذي َب ّل ُلوَن ا ْعِج َت } َتْس

ِدَف وقال ُكْم" وادخأل {َر َف ِد ُكم} ونظنها*ِ "َر قال كما الفعل بها فأضاف اللما َل
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َيا ْؤ ِللّر ِهْم { ّب ِلَر ُبُروَن} و{ ْع ُبوَن} وتقول َت َه َفُه َيْر ِد يقولون: أْمٌر" كما العرب: "َر
َعُه". َب ْت َأ َعه" و" ِب َت " 
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َذا ِإ َو َع {  َق ْوُل َو َق ْل ِهم ا ْي َل َنا َع ُهْم َأخْأَرْج ّبًة َل َلْرِض ّمَن َدآ ُهْم ا ّلُم َك ّناَس َأّن ُت ُنوا ال َكا
َنا ِت َيا َ ِبآَ ُنوَن ل ِق } ُيو

َأّن وقال ّناَس} أي: بأّن { ّناَس، ال ِإّن يقول وبعضهم ال ّناَس} كما { قال ال
ِذيَن ّل َوا ْا { ُذو ّتَخ ِه ِمن ا ِن َء ُدو َيآَ ِل ْو ُهْم} انما َما َأ ُد ُب ْع ُهم". يقولون: "ما معناه َن ُد ُب ْع َن

) ( القصص سإورة آيات في الواردة المعاني

ُد ِري ُن َو َلى ّنُمّن َأن {  ِذيَن َع ّل ْا ا ُفو ِع ُتْض َلْرِض ِفي اسْإ ُهْم ا َل َع َنْج ِئّمًة َو ُهُم َأ َل َع َنْج َو
ِثيَن ِر َوا ْل } ا

ُد وقال ِري ُن َو َلى ّنُمّن َأن { ِذيَن َع ّل ْا ا ُفو ِع ُتْض َلْرِض} على ِفي اسْإ قوله ا
ِعُف َتْض َيْس َفًة { ِئ ُهْم َطآَ ْن ّبُح ّم َذ ُهْم} [ ُي َء َنآَ ْب ُد ] ونحن4َأ ِري ُن َلى ّنْمّن َأن { ِذيَن َع ّل [ ا

ْا158 ُفو ِع ُتْض َلْرِض} أي: فعل ِفي  ء] اسْإ ُد ونحن فرعون هذا ا ِري ُن َو ّنُمّن َأن {
َلى ِذيَن َع ّل ْا}. ا ُفو ِع ُتْض اسْإ

َبَح َأْص َو ُد {  َؤا ًا ُموسَإى ُأمّا ُف ِرغ َدْت ِإن َفا ِدي َكا ْب ُت ِه َل ْول ِب َنا َأن َل ْط َب َلى ّر َها َع ِب ْل َق
ُكوَن َت ِنيَن ِمَن ِل ْؤِم ْلُم } ا

ًا وقال ِرغ َفا َدْت ِإن { ِدي َكا ْب ُت ًا َل ْي: فارغ ِه} أ َوْحِي من ِب ْذ ال َفْت ِإ ّو  ب]157[ َتَخ
َدْت ِإْن موسإى على ِدي كا ْب ُت ِهره. َل ْظ ُت ْي:  َوْحي. أ بال

َلْت َقا َو ِه {  ِت ِه ُلخْأ َبُصَرْت ُقّصي ِه َف ٍءْب َعن ِب ُن ُهْم ُج َ َو ُعُروَن ل } َيْش

َلْت َقا َو ِه [وقال] { ِت ُقّصي ُلخْأ ْي:  ِه} أ ُه. ُقّصي َثَر َأ

) ( القصص سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل َعْمَت ِبَمآَ َرّب {  ْن َلّي َأ َلْن َع ُكوَن َف ًا َأ ِهير ِرِميَن َظ ْلُمْج } ّل

َلْن وقال َف ُكوَن { ًا} كما َأ ِهير ُكوَن تقول: "لْن َظ ِر في فلُن ي ّدا َ ال ُمِقيما" أي: "ل
َنّن ُكو ًا". َي  ُمِقيم

)3/22(
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َقاَل ّني {  ُد ِإ ِري ِكَحَك َأْن ُأ َدى ُأن َتّي ِإْح َن ْب ْيِن ا َت َلى َها ِني َأن َع ْأُجَر ِنَي َت ٍءْج َثَما ِإْن ِحَج َف
ْتَمْمَت ًا َأ ِدكَّ َفِمْن َعْشر ُد َوَمآَ ِعن ِري ّق َأْن ُأ ْيَك َأُش َل ِني َع ُد َتِج َء ِإن سَإ ّلُه َشا ِمَن ال

ِلِحيَن } الّصا

ِني} في وقال ْأُجَر َت ُأجَر يقول من منهم العرب لغة { َو " ُه ْأُجوٌر" غلمي" فـ" َم
َو ُه ُتُه" فـ" َأَجْر ُتُه" فـ"هو و" ْل َع ْف َأ ْؤَجر" يريد:  َعٌل" وقال ُم ْف ُتُه" ُم بعضهم: "آَجْر

ُتُه". فـ"هو ْل َع َفا َد" " َؤاَجر" أَرا ُم

َلّمآَ َف َها {  َتا َي َأ ِد ِء ِمن ُنو ِطى ِدي َشا َوا ْل ْيَمِن ا َل ِة ِفي ا َع ْق ُب ْل ِة ا َك َباَر ْلُم ِة ِمَن ا الّشَجَر
ّني ياُموسَإى َأن َنا ِإ ّلُه َأ َلِميَن َرّب ال َعا ْل } ا

ِء {ِمن وقال ِطى ِدي َشا َوا ْل ْيَمِن} جماعة ا َل ِطىء" وقال ا ِطىء" "الَشوا "الّشا
ُطوٌط". "َشّط" والجماعة بعضهم "ُش

) ( القصص سإورة آيات في الواردة المعاني

ُلْك َدكَّ { اسْإ ِبَك ِفي َي ْي َء َتْخُرْج َج ْيَضآَ ِر ِمْن َب ْي ٍءْء َغ ْيَك َواْضُمْم سُإو َل َناَحَك ِإ ِمَن َج
ْهِب ِنَك الّر َذا َناِن َف َها ّبَك ِمن ُبْر َلى ّر ْوَن ِإ َع ِه ِفْر ِئ َل ُهْم َوَم ّن ْا ِإ ُنو ًا َكا ْوم } َفاسِإِقيَن َق

ِنَك وقال َذا َف َناِن} ثقّل { َها ْدخألوا قالوا الذين وهم بعضهم ُبْر َأ ِلَك}  التثقيل {ذ
ُلوا كما للتأكيد ْدخَأ ". "ذلك في اللما َأ

َأخِأي َو َو َهاُروُن {  ْفَصُح ُه ّني َأ ًا ِم ْلُه ِلَسان َأْرسِإ ِعَي َف ًا َم ْدء ِني ِر ُق ّد ّني ُيَص َأن َأخَأاُف ِإ

ُبوِن ّذ َك } ُي

ًا وقال ْدء ِر ًا { ْي: عون ِني} أ ُق ّد ُتُه": ؛ هذا في ويكون فيمنعني ُيَص ْأ َد الوجه: "َر
ِني} َجزما ْق ّد ُيَص ُته. [و] { ْن َع ُقني} اذا شرطا جعلته اذا أ ّد ُيَص صفة من جعلته و{

الردء.

َوَما ْنَت {  ِنِب ُك ِر ِبَجا ّطو ْذ ال َنا ِإ ْي َد ّبَك ّمن ّرْحَمًة ولكن َنا ِذَر ّر ُتن ًا ِل ْوم ُهم ّمآَ َق َتا ّمن َأ
ٍءْر ِذي ِلَك ّمن ّن ْب ُهْم َق ّل َع ّكُروَن َل َذ َت  } َي
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ّبَك} فنصب ّمن ّرْحَمًة {ولكن وقال ّبَك َرَحَمَك "ولكْن {َرْحَمًة} على ّر َر
َرْحَمًة".

) ( القصص سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل ِذيَن {  ّل ّق ا ِهُم َح ْي َل ْوُل َع َق ْل َنا ا ّب ِذيَن هؤلء َر ّل َنآَ ا ْي َو ْغ ُهْم َأ َنا ْي َو ْغ َنا َكَما َأ ْي َو َنآَ َغ ْأ َبّر َت
ْيَك َل ْا َما ِإ ُنو َنا َكا ّيا ُدوَن ِإ ُب ْع } َي
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ُهْم وقال َنا ْي َو ْغ َأ ْينا} لنه َكَما { َو ِوي" مثل من َغ ْغ َي َوى" " َغ َيْرِمي". " "َرَمى" "

ِإّن ِما ِمن َكاَن َقاُروَن {  ْو َغى ُموسَإى َق َب ِهْم َف ْي َل ُه َع َنا ْي َت ِز ِمَن َوآ ُنو ُك ْل ِتَحُه ِإّن َمآَ ا َفا َم
ُء ُنو َت ِة َل َب ُعْص ْل ِلي ِبا ْو ِة ُأ ّو ُق ْل ْذ ا ْوُمُه َلُه َقاَل ِإ َ َق ْفَرْح ل ّلَه ِإّن َت َ ال ِرِحيَن ُيِحّب ل َف ْل } ا

ِتَحُه ِإّن {َمآَ وقال َفا ُء َم ُنو َت ِإّن َل ِة} يريد:  َب ُعْص ْل ل موضع مفاتحه. وهذا الذي ِبا
ُقْل قال "أّن" وقد فيه يبتدأ ْوَت ِإّن { ْلَم ِذي ا ّل ِفّروَن ا ْنُه َت ّنُه ِم ِإ ُكْم} وقوله َف ِقي َ ُمل

ُء ُو َتن ّنما { ِإ ِة}  َب ُعْص عشر السابع الشاهد الشعر: [وهو بها. وفي تنوء العصبة بال
الوافر]: مجزوء من المئة بعد
ُء ُنو َها َت ُلها ِب ِق ْث ُت *ِ عجيزتها............ َف

وهو الكامل بالعجيزة. وقال: [من تنوء هي ولكنها بها تنوء العجيزة وليست
المئتين]: بعد والستون الثالث الشاهد

ْنُت ما َعواِن الَحْرِب في ُك ًا ال َغّمر ْذ ُم ِإ ِدها َحّر َشّب *ِ  ُقو َها َو َل َأْجَزا

َبَح َأْص َو ِذيَن {  ّل ْا ا ْو ّن َنُه َتَم َكا َلْمِس َم ُلوَن ِبا ُقو َأّن َي َك ْي ّلَه َو ْبُسُط ال َق َي ُء ِلَمن الّرْز َيَشآَ
ِه ِمْن ِد َبا ِدُر ِع ْق َي ْول َو ّلُه ّمّن َأن َل َنا ال ْي َل َنا َلَخَسَف َع ّنُه ِب َأ َك ْي َ َو ِلُح ل ْف ِفُروَن ُي َكا ْل  } ا
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َأّن وقال َك ْي َو ّلَه { ْبُسُط ال َق َي ُء} المفسرون ِلَمن الّرْز َلْم َيَشآَ َا َأّن يفسرونها: " َتَر
ّنُه الله" وقال َأ َك ْي َو } َ ِلُح ل ْف ِفُروَن} وفي ُي َكا ْل الشاهد وهو الخفيف الشعر: [من ا

المئتين]: بعد والعشرون الثامن
ِني َلتا ّطلَق سَإا َتا َأْن ال َأ ِلي ما َر  ِ* ً ِليل ْد َق ِني َق ُتما ْئ ِر ِج ْك ُن ِب

َأْن َك ْي ُكْن َمْن َو َبْب ُيْح َنَشٌب َلُه َي ِقْر َوَمْن *ِ  َت ْف ِعْش َي ْيَش َي ُضّر َع

) ( القصص سإورة آيات في الواردة المعاني

َوَما َقى َأن َتْرُجو ُكنَت {  ْل ْيَك ُي َل َتاُب ِإ ِك ْل ّ ا ّبَك ّمن َرْحَمًة ِإل َ ّر َنّن َفل ُكو ًا َت َظهير
ِريَن ِف َكا ْل } ّل

َوَما وقال َقى َأن َتْرُجو ُكنَت { ْل ْيَك ُي َل َتاُب ِإ ِك ْل ّ ا اول من خأارج َرْحَمًة} اسإتثناء ِإل
 ب]158"لكْن".[ معنى في الكلما

) ( العنكبوت سإورة آيات في الواردة المعاني

َنا ْي َوّص َو ْنَساَن {  ِل ِه ا ْي َد ِل َوا ًا ِب ِإن ُحْسن َداكَّ َو َه ِركَّ َجا ُتْش ْيَس َما ِبي ِل ِه َلَك َل ْلٌم ِب ِع
َ ُهَمآَ َفل ْع ِط َلّي ُت ُكْم ِإ ُع ُكم َمْرِج ُئ ّب َن أ

ُ ُتْم ِبَما َف ُلوَن ُكن ْعَم } َت

َنا قال ْي َوّص َو ْنَساَن { ِل ِه ا ْي َد ِل َوا ًا} على ِب ُه ُحْسن َنا ْي َوّص َو ًا" وقد " الرجل: يقول ُحْسن
ُتُه ْي َوّص ٍءْر. " ْي ِبَخ ْي:  ًا" أ ْير خَأ

َقاَل َو ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو ِذيَن َك ّل ْا ِل ُنو ْا آَم ُعو ِب ّت َنا ا َل ِبي َنْحِمْل سَإ ْل ُكْم َو َيا َطا ُهْم َوَما خَأ
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ِليَن ُهْم ِمْن ِبَحاِم َيا َطا ٍءْء ّمن خَأ ُهْم َشْي ّن ُبوَن ِإ ِذ َكا } َل

َنْحِمْل وقال ْل َو ُكْم} على { َيا َطا انفسهم. أمروا كأنهم المر خَأ

َلْم َو َأ ْا {  ْو ْيَف َيَر ُئ َك ِد ْب ّلُه ُي َق ال ْل ْلَخ ُه ُثّم ا ُد ِعي َلى ذلك ِإّن ُي ِه َع ّل ُقْل َيِسيٌر ال  ِ*
ْا َلْرِض ِفي سِإيُرو ْا ا ُظُرو ْيَف َفان َأ َك َد َق َب ْل ْلَخ ّلُه ُثّم ا ُء ال َة ُينِشى َأ ّنْش َة ال ِإّن الخِأَر

ّلَه َلى ال ٍءْء ُكّل َع ِديٌر َشْي  } َق
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ْيَف وقال َك ُئ { ِد ْب ّلُه} وقال ُي ْيَف ال َك َأ { َد َق} لنهما َب ْل ْلَخ َأ لغتان ا َد َب تقول: "
َأ". َد ْب َأ َق" و" ْل الَخ

) ( العنكبوت سإورة آيات في الواردة المعاني

َوَمآَ ُتْم {  ِزيَن َأن ْعِج َلْرِض ِفي ِبُم َ ا ِء ِفي َول ُكْم َوَما الّسَمآَ ِه ُدوِن ّمن َل ّل ِلّي ِمن ال َو
َ ٍءْر َول } َنِصي

َوَمآَ وقال ُتْم { ِزيَن َأن ْعِج َلْرِض ِفي ِبُم َ ا ْي: ل ِفي َول ِء} أ َنا الّسَمآَ َن ْعِجُزو ًا ُت في َهَرب
َلْرِض ِء. في ول ا الّسَما

َلّمآَ َو َءْت َأن {  َنا َجآَ ُل ًا ُرسُإ َء ُلوط ِهْم سِإي َق ِب ِهْم َوَضا ًا ِب ْا َذْرع ُلو َقا َ َو َ َتَخْف ل َول
ّنا َتْحَزْن َنّجوكَّ ِإ َلَك ُم ْه َأ ّ َو َتَك ِإل َأ َنْت اْمَر ِبريَن ِمَن َكا َغا ْل } ا

ّنا وقال ِإ َنّجوكَّ { َلَك ُم ْه َأ ّ َو َتَك} لّن ِإل َأ لم لنه التنوين معنى في كان الول اْمَر
الثاني. انتصب فلذلك يقع

) ( الروما سإورة آيات في الواردة المعاني

َبِت { الـم ِل ُغ ِفي الّرومُا *ِ  َنى *ِ  ْد َلْرِض َأ ُهم ا ِد ّمن َو ْع ِهْم َب ِب َل ُبوَن َغ ِل ْغ َي } سَإ

َبِت1[ { الـم قال ِل ُغ ُهم ]  َو ِد ّمن الّرومُا} { ْع ِهْم َب ِب َل ْي: من َغ ُبوَن} أ ِل ْغ َي بعدما سَإ
ُبوا. وقال ِل ُبون} لنهم بعضهم ُغ َل ْغ ُي َبْت} و{سإ َل َغ َلبوا السإلما جاء حين كانوا { َغ

ُبوا ثم ِل السإلما. كثر حين ُغ

ِفي ِنيَن ِبْضِع {  ِه سِإ ّل َلْمُر ِل ْبُل ِمن ا ُد َوِمن َق ْع ٍءْذ َب ِئ ْوَم َي ْفَرُح َو ُنوَن َي ْؤِم ْلُم } ا

ْبُل {ِمن وقال ُد} رفع َوِمن َق ْع ُد" مضمومتان لن َب ْع َب ْبُل" و" َق تضفهما مالم "
تمكنتا. أضفتهما فاذا متمكنتين غير لنهما

ُثّم َبَة َكاَن {  ِق ِذيَن َعا ّل ْا ا ُءو َءى َأسَإا ْا َأن الّسو ُبو ّذ َياِت َك ِه ِبآَ ّل ْا ال ُنو َكا َها َو ِب
ُئوَن ِز ْه َت } َيْس
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ْا وقال ُءو َأسَإا َأى" مصدرها { َءى} فـ"الّسو َوى". مثل هنا الّسو ْق َت "ال

 ) ( الروما سإورة آيات في الواردة المعاني
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َوِمْن ِه {  ِت َيا ُكُم آ ِري َق ُي َبْر ْل ًا ا ْوف ًا خَأ َطَمع َنّزُل َو ُي ِء ِمَن َو ًء الّسَمآَ ِيي َمآَ ُيْح ِه َف َلْرَض ِب ا
َد ْع َها َب ِت ْو ِلَك ِفي ِإّن َم ٍءْت َذ َيا ٍءْما ل ْو َق ُلوَن ّل ِق ْع } َي

َوِمْن ِه [وقال]*ِ { ِت َيا ُكُم آ ِري َق ُي َبْر ْل ًا ا ْوف ًا} فلم خَأ َطَمع َأْن} لن فيها يذكر َو هذا {
المئة]: بعد السابع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [ِمن المعنى. وقال على يدل
َ ّيهذا أل ِري أ ّاِج َد *ِ وأْن الوغى أْحِضر الز َه ّذاِت أْش َل ْنَت َهْل ال ِدي َأ ِل ُمْخ

َغى. َإْحُضَر اراد: أْن َو ال

ِقْم َأ َف َهَك {  ّديِن َوْج ًا ِلل ِنيف ْطَرَت َح ِه ِف ّل ِتي ال ّل َطَر ا ّناَس َف َها ال ْي َل َ َع ِديَل ل ْب ْلِق َت ِلَخ
ِه ّل ِلَك ال ّديُن َذ ّيُم ال َق ْل َثَر ولكّن ا ْك ّناِس َأ َ ال َلُموَن ل ْع } َي

ْطَرَت159[ وقال ِف ِه} فنصبها  ء] { ّل َطَر قال كأنه الفعل على ال َف ْلَك اللُه " ِت
ًة". ْطَر ِف

ِبيَن ِني ِه { ُم ْي َل ُه ِإ ُقو ّت ْا َوا ِقيُمو َأ َة َو َ َ الّصل ْا َول ُنو ُكو ِكيَن ِمَن َت ِر ْلُمْش } ا

ِبيَن} على وقال ِني ِقْم قال حين لنه الحال {ُم َأ َف َهَك} [ { وأمر أمره ] قد30َوْج
ِقيُموا قال كأنه حتى قومه َأ َف ُكْم " َه ِنيبيَن". َوُجو ُم

) ( الروما سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُفُرو ْك َي ِل ُهْم ِبَمآَ {  َنا ْي َت ْا آ ُعو ّت َتَم ْوَف َف َلُموَن َفَس ْع } َت

ْا وقال ُفُرو ْك َي ِل ُهْم ِبَمآَ { َنا ْي َت ْا} فمعناه آ ُعو ّت َتَم ُفُروا. ذلك - فعلوا أعلم الله - و َف ْك َي ل
ْوَف فقال عليهم اقبل وانما َفَس ُعوا" { ّت َتَم َلُموَن} وقال " ْع ُعوا بعضهم َت ّت َتَم َف }

َلموَن} كأنه فسوف ْع ْد َي َق َف ُعوا " ّت ْوَف َتَم َلُموَن". َفَس ْع َي

َذآ ِإ َو َنا {  ْق َذ ّناَس َأ ْا َرْحَمًة ال ِرُحو َها َف ِإن ِب ُهْم َو ْب َئٌة ُتِص ّي ّدَمْت ِبَما سَإ ِهْم َق ِدي ْي َذا َأ ُهْم ِإ
ُطوَن َن ْق  } َي
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ِإن وقال َو ُهْم { ْب َئٌة ُتِص ّي َذا سَإ ُطوَن} فقوله ُهْم ِإ َن ْق َذا َي ِإ ُطوَن} هو ُهْم { َن ْق َي
ِإذا" معلقة لن الجواب الفاء. بمنزلة الول بالكلما "



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

ِإن َو ْا {  ُنو ْبِل ِمن َكا َنّزَل َأن َق ِهْم ُي ْي َل ِه ّمن َع ِل ْب ِلِسيَن َق ْب } َلُم

ِإن وقال َو ْا { ُنو ْبِل ِمن َكا َنّزَل َأن َق ِهْم ُي ْي َل ِه ّمن َع ِل ْب ِلِسيَن} فرد َق ْب ِه} {ّمن َلُم ِل ْب َق
َد نحو التوكيد على َفَسَج َكُة { ِئ ْلَمل ُهْم ا ّل ُعوَن}. ُك َأْجَم

) ( لقمان سإورة آيات في الواردة المعاني

ًدى ُه ِنيَن َوَرْحَمًة {  ْلُمْحِس } ّل

ًدى ُه ِنيَن} لن َوَرْحَمًة [قال] { ْلُمْحِس ْلَك1[ {الـم قوله ّل ِت َياُت ]  َتاِب آ ِك ْل ا
ِم} [ ِكي ْلَح المعرفة. خأبر فهذا ] معرفة2ا

ْد َق َل َو َنا {  ْي َت ْقَماَن آ ْكَمَة ُل ْلِح ُكْر َأِن ا ِه اْش ّل ُكْر َوَمن ل ّنَما َيْش ِإ ُكُر َف ِه َيْش ْفِس َن َوَمن ِل
َفَر ِإّن َك ّلَه َف ِنّي ال ٌد َغ } َحِمي

َأِن وقال ُكْر { ِه} وهي اْش ّل َأِن ل ِب ِر " ُك اللَه". اْش

َنا ْي َوّص َو ْنَساَن {  ِل ِه ا ْي َد ِل َوا ْتُه ِب َل ًا ُأّمُه َحَم ْهن َلى َو ٍءْن َع ْه ُلُه َو ِفَصا ْيِن ِفي َو َأِن َعاَم

ُكْر ْيَك ِلي اْش َد ِل َوا ِل َلّي َو ْلَمِصيُر ِإ } ا

ُلُه وقال ِفَصا َو ْي ِفي { ْيِن} أ ِء في َعاَم قال كما النقضاء يذكر ولم عامين انقضا
َئِل َوسْإ َيَة} يعني { َقْر ْل ْهَل ا القرية. َأ

) ( لقمان سإورة آيات في الواردة المعاني

َنّي ُب َهآَ { يا ّن َقاَل َتُك ِإن ِإ ْث ٍءْة ِم ّب ٍءْل ّمْن َح َد ُكْن خَأْر َت ٍءْة ِفي َف ْو َصْخَر َواِت ِفي َأ ْو الّسَما َأ

َلْرِض ِفي ْأِت ا َها َي ّلُه ِب ّلَه ِإّن ال ِطيٌف ال ِبيٌر َل } خَأ

ِإن وقال َقاَل َتُك { ْث ٍءْة} بلغت ِم ّب ِإْن159[ َح ُكْن  ب] أي: " َئٌة َت ِطي ْثقاَل خَأ ٍءْة" ِم ّب َح
ٍءْة". مثقاُل "بلغ كأنه خأبر إلى يحتاج ل "كاَن" الذي فجعلها بعُضهم ورفع ّب  َح
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َهآَ وقال ّن ِإ َقاَل َتُك ِإن { ْث ٍءْة ِم ّب ٍءْل} يقول ّمْن َح َد ِإْن خَأْر ُكْن " ْعصيُة َت ٍءْة مثقاَل الَم ّب َح
خَأْردل". من

َذا ِإ َو ُهُم ِقيَل {  ْا َل ُعو ِب ّت ّلُه َأنَزَل َمآَ ا ْا ال ُلو ُع َبْل َقا ِب ّت َنا َما َن ْد ِه َوَج ْي َل َنا َع َء َبآَ ْو آ َل َو َكاَن َأ
َطاُن ْي ُهْم الّش ُعو ْد َلى َي َذاِب ِإ ِر َع ِعي } الّس

ْو وقال َل َو َأ َطاُن َكاَن { ْي ُهْم} هنا الّش ُعو ْد العطف. واو على ادخألها اسإتفهاما ألف َي
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ْو َل َو ّنَما {  َلْرِض ِفي َأ ٍءْة ِمن ا ْقلمٌَا َشَجَر َبْحُر َأ ْل ُه َوا ّد ِه ِمن َيُم ِد ْع َعُة َب ْب ٍءْر سَإ ْبُح ّما َأ
َدْت ِف ِلَماُت َن ِه َك ّل ّلَه ِإّن ال ِزيٌز ال ِكيٌم َع } َح

ْو وقال َل َو ّنَما { َلْرِض ِفي َأ ٍءْة ِمن ا ْقلمٌَا َشَجَر َبْحُر َأ ْل ُه} رفع َوا ّد البتداء على َيُم
َأّن"*ِ. خأبر على القلما القطع. ورفع على ونصب "

) ( لقمان سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإّن ّلَه {  ُه ال َد ْلُم ِعن ِة ِع َع َنّزُل الّسا ُي ْيَث َو َغ ْل َلُم ا ْع َي ِما ِفي َما َو َلْرَحا ِري َوَما ا ْد ْفٌس َت َن
َذا ْكِسُب ّما ًا َت ِري َوَما َغد ْد ْفٌس َت ّي َن َأ ٍءْض ِب ّلَه ِإّن َتُموُت َأْر َليٌم ال ِبيٌر َع } خَأ

َوَما وقال ِري { ْد ْفٌس َت ّي َن َأ ٍءْض ِب ّي َتُموُت} وقد َأْر َأ ٍءْة تقول: " َأ ّيُة اْمَر َأ ْتَك" و" َء جا
ٍءْة َأ ْتَك". اْمَر َء جا

) ( السجدة سإورة آيات في الواردة المعاني

َلْم َو َأ ِد {  ْه ُهْم َي َنا َكْم َل ْك َل ْه ِهْم ِمن َأ ِل ْب ُقُروِن ّمَن َق ْل ِهْم ِفي َيْمُشوَن ا ِن ِك ِفي ِإّن َمَسا
ِلَك ٍءْت َذ َيا َ ل َفل ُعوَن َأ } َيْسَم

َلْم قال َو َأ ِد { ْه ُهْم} بالياء َي ّين" وقال "ألم يعني َل َب َو بعضهم ُي َأ َو َلْم { َأ ِد} أي:  ْه َن
ّيْن َلْم َب ْهم. ُن َل

 ) ( الحزاب سإورة آيات في الواردة المعاني
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َعَل { ّما ّلُه َج ٍءْل ال ْيِن ّمن ِلَرُج َب ْل ِه ِفي َق ِف ْو َعَل َوَما َج ُكُم َج َواَج ِئي َأْز ّ ِهُروَن الل َظا ُت
ُهّن ْن ُكْم ِم ِت َها َعَل َوَما ُأّم ُكْم َج َء َيآَ ْدِع ُكْم َأ َء َنآَ ْب ُكْم َأ ِل ُكم َذ ُل ْو ُكْم َق ِه َوا ْف َأ ّلُه ِب ُقوُل َوال َي
ّق ْلَح َو ا ُه ِدي َو ْه ِبيَل َي } الّس

ْيِن {ّمن قال َب ْل ّنما ِفي َق ِإ ِه}  ِف ْو َو َج َعَل "ما ُه ٍءْل اللُه َج ْيِن ِلَرُج َب ْل ِه" في َق ِف ْو َج
ًا "رأيُت تقول كما {ِمْن} توكيدا وجاءت ْيد ْفَسُه" فأدخأل َز "ِمْن" توكيدا. َن

ُهْم ُعو ْد ِهْم { ا ِئ َبآَ َو ل ْقَسُط ُه َد َأ ِه ِعن ّل ِإن ال ْا ّلْم َف َلُمو ْع ُهْم َت َء َبا ُكْم آ ُن َوا ِإخأ ِفي َف
ّديِن ُكْم ال ِلي َوا ْيَس َوَم َل ُكْم َو ْي َل َناٌح َع ُتْم ِفيَمآَ ُج ْأ َط ِه َأخْأ َدْت ّما ولكن ِب َعّم ُكْم َت ُب ُلو ُق
َكاَن ّلُه َو ًا ال ُفور ًا َغ } ّرِحيم

ُهْم وقال ُعو ْد ِهْم} لنك {ا ِئ َبآَ َعى "هو تقول ل ْد لفلن"*ِ. ُي

ِبّي ّن َلى { ال ْو ِنيَن َأ ْؤِم ْلُم ِهْم ِمْن ِبا ُفِس ْن َواُجُه َأ َأْز ُهْم َو ُت َها ُلو ُأّم ْو ُأ ِما َو َلْرَحا ُهْم ا ْعُض َب
َلى ْو ٍءْض َأ ْع َب َتاِب ِفي ِب ِه ِك ّل ِنيَن ِمَن ال ْؤِم ْلُم ِريَن ا َهاِج ْلُم ّ َوا ْا َأن ِإل ُلو َع ْف َلى َت ُكْم ِإ ِئ َيآَ ِل ْو َأ

ًا ْعُروف ِلَك َكاَن ّم َتاِب ِفي َذ ِك ْل ًا ا ُطور } َمْس

ّ وقال ِإل ْا} في َأن { ُلو َع ْف خأارج. واسإتثناء نصب موضع َت
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) ( الحزاب سإورة آيات في الواردة المعاني

ْذ ِإ ُكْم {  ُءو ُكْم ّمن َجآَ ِق ْو َفَل َوِمْن َف ُكْم َأسْإ ْذ ِمن ِإ َغِت َو ْبَصاُر َزا َل َغِت ا َل َب ُلوُب َو ُق ْل ا
َناِجَر ْلَح ّنوَن ا ُظ َت ِه َو ّل ْا ِبال َن ُنو ّظ } ال

ْا} [ وقال َن ُنو ّظ القوافي. آخأر في واللف والياء الواو تلحق  ء] والعرب160{ال
. بذلك الي رؤوس فشبهوا

ُقل ُكُم ّلن {  َع َف ِفَراُر َين ْل ُتْم ِإن ا ْوِت ّمَن َفَرْر ْلَم ِو ا ْتِل َأ َق ْل ًا ا ِإذ ّ َو ُعوَن ل ّت ّ ُتَم ً ِإل ِليل َق
{ 
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ًا وقال ِإذ َو } ّ ُعوَن ل ّت ّ ُتَم ِليلً} فرفعت ِإل ًا" لمكان بعد ما َق َذ ِإ الفاء وكذلك الواو "
ًا وقال ِإذ ُتوَن ل {ف ْؤ ّناَس ُي كما اعملوها نصب القراءة بعض في َتفِسيرا} وهي ال

واو. ول فاء بغير يعملونها

ٌد َكاَن { ّما َبآَ ُمَحّم ٍءْد َأ ُكْم ّمن َأَح ِل ِه ّرسُإوَل ولكن ّرَجا ّل َتَم ال ّييَن َوخَأا ِب ّن َكاَن ال ّلُه َو ال
ُكّل ٍءْء ِب ًا َشْي ِليم } َع

ِه ّرسُإوَل {ولكن وقال ّل َتَم ال ّييَن} اي: ولكْن َوخَأا ِب ّن ِه رسإوَل كاَن ال َتم الل وخأا
النبيين.

) ( الحزاب سإورة آيات في الواردة المعاني

ّ ُء َلَك َيِحّل { ل ّنَسآَ ُد ِمن ال ْع َ َب ّدَل َأن َول َب ِهّن َت ٍءْج ِمْن ِب َوا ْو َأْز َل َبَك َو ْعَج ُهّن َأ ُن ّ ُحْس ِإل
َكْت َما َل ُنَك َم َكاَن َيِمي ّلُه َو َلى ال ٍءْء ُكّل َع ًا َشْي ِقيب } ّر

َ وقال َول ّدَل َأن { َب ِهّن َت ٍءْج} فمعناه ِمْن ِب َوا َأْن أعلم الله - و َأْز ّدَل -  َب ِهّن َت ِب
َلت ًا. وأدخِأ {ِمْن} للتوكيد. َأْزواج

َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُلو ْدخُأ ُيوَت َت ِبّي ُب ّن ّ ال َذَن َأن ِإل ْؤ ُكْم ُي َلى َل ٍءْما ِإ َعا ْيَر َط َغ
ِريَن ِظ ُه َنا َنا ِكْن ِإ َل َذا َو ُتْم ِإ ْا ُدِعي ُلو ْدخُأ َذا َفا ِإ ُتْم َف ِعْم ْا َط َتِشُرو ْن َ َفا ِنِسيَن َول ْأ َت ُمْس
ٍءْث ِدي ُكْم ِإّن ِلَح ِل ِذي َكاَن َذ ْؤ ِبّي ُي ّن ِيي ال َتْح َيْس ُكْم َف ّلُه ِمن َ َوال ِيي ل َتْح ّق ِمَن َيْس ْلَح ا

َذا ِإ ُهّن َو ُتُمو ْل َأ ًا سَإ َتاع ُهّن َم ُلو َأ ِء ِمن َفاسْإ ٍءْب َوَرآ ُكْم ِحَجا ِل َهُر ذا ْط ُكْم َأ ِب ُلو ُق ِهّن ِل ِب ُلو ُق َو
ُكْم َكاَن َوَما ْا َأن َل ُذو ْؤ ِه َرسُإوَل ت ّل َ ال ْا َأن َول ِكُحو َواَجُه َتن ِه ِمن َأْز ِد ْع ًا َب َبد ُكْم ِإّن َأ ِل ذا
َد َكاَن ِه ِعن ّل ًا ال ِظيم } َع

َ وقال َول ِنِسيَن} فعطفه { ْأ َت ْير} فجعله على ُمْس َغ ْير} بعد ما على او نصبا { َغ }
 جرا. فجله



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

)3/31(

َ وقال ْا {ل ُلو ْدخُأ ُيوَت َت ِبّي ُب ّن ّ ال َذَن َأن ِإل ْؤ ُكْم ُي َلى َل ٍءْما ِإ َعا ْيَر َط ِريَن َغ ِظ ُه} َنا َنا ِإ
ّ الحال على نصب ِإل َذَن َأْن أي:  ْؤ ُكْم ُي ْيَر َل ِظريَن. ول َغ  ب] جرا160[ يكون َنا
ُتْم" ال تقول َأْن ال الطعاما على ْن َأ َذن" لعبد لو انك ترى " على الله قلت: "ائ

اذا هو" لنك لها "مبغض تقول ان ال النصب ال فيه يكن لها" لم مبغضا امرأة
يكن لم له الصفة ان على يدل الذي الضمير تظهر ولم عليها صفته اجريت

َع َرُجٌل قلت: "هذا كلما. لو ٍءْة َم ِزمها" كان اْمَرأ ِزُمها" تقول حتى لحنا مل "ُمل
ِزِمها تقول أو فترفع َو" فتجر. "مل ُه

ِإّن ّلَه {  َتُه ال َك ِئ َ ّلوَن َوَمل َلى ُيَص ِبّي َع ّن َها ال ّي َأ ِذيَن يا ّل ْا ا ُنو ْا آَم ّلو ِه َص ْي َل ْا َع ّلُمو َوسَإ
ًا ِليم } َتْس

ِإّن وقال ّلَه { َتُه ال َك ِئ َ ّلوَن َوَمل َلى ُيَص ِبّي َع ّن َها ال ّي َأ ِذيَن يا ّل ْا ا ُنو ْا آَم ّلو ِه َص ْي َل َع
ْا ّلُمو ًا} فصلة َوسَإ ِليم اشاعة وجل عز الله وصلة له، دعاؤهم عليه الناس َتْس

عنه. الخير

) ( الحزاب سإورة آيات في الواردة المعاني

ِئن ّل ِه ّلْم {  َت ُقوَن َين ِف َنا ْلُم ِذيَن ا ّل ِهْم ِفي َوا ِب ُلو ُفوَن ّمَرٌض ُق ْلُمْرِج ِة ِفي َوا َن ِدي ْلَم ا
ّنَك َي ِر ْغ ُن ِهْم َل َ ُثّم ِب َنَك ل ِوُرو َهآَ ُيَجا ّ ِفي ً ِإل ِليل } َق

ّ ِإل َ [وقال] { ْي: "ل ِليلً} أ َنَك َق ِوُرو َهآَ ُيَجا ّ ِفي ِليلً" على ِإل المصدر. َق

) ( سإبأ سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل َو ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو ُكْم َهْل َك ّل ُد َلى َن ٍءْل َع ُكْم َرُج ُئ ّب َن َذا ُي ُتْم ِإ ْق ٍءْق ُكّل ُمّز ُكْم ُمَمّز ّن ِإ
ٍءْق َلِفي ْل ٍءْد خَأ ِدي } َج

ُكْم قال ُئ ّب َن ُي َذا { ُتْم ِإ ْق ٍءْق ُكّل ُمّز ُكْم ُمَمّز ّن ٍءْق َلِفي ِإ ْل ٍءْد} فلم خَأ ِدي ُكْم} يعمل َج ُئ ِب ْن ُي }
ُكْم} موضع لن ْن َأ ُد كما اللما لمكان ابتداء { َه َأْش ّنَك تقول: " ِريٌف". ِإ َظ  َل
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َتَرى ْف َأ َلى {  ِه َع ّل ًا ال ِذب ِه َأما َك ّنٌة ِب ِذيَن َبِل ِج ّل َ ا ُنوَن ل ْؤِم ِة ُي َذاِب ِفي ِبالخِأَر َع ْل ا
ِد َوالّضلَِل ِعي َب ْل } ا

َتَرى وقال ْف َأ َلى { ِه َع ّل ًا} فالللف ال ِذب الف وكذلك السإتفهاما الف لنها قطع َك
السإتفهاما. الف عليها دخألت اذا الوصل
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ْد َق َل ٍءْإ َكاَن {  َب ِهْم ِفي ِلَس ِن َك َيٌة َمْس َتاِن آ ّن ٍءْن َعن َج ٍءْل َيِمي ْا َوِشَما ُلو ُكْم ّرْزِق ِمن ُك ّب َر
ْا ُكُرو ٌة َلُه َواْش َد ْل َبٌة َب ّي ُفوٌر َوَرّب َط } َغ

ٌة وقال َد ْل َب َبٌة} أي { ّي ِه َط ٌة على: هذ َد ْل َبٌة. َب ّي َط
) ( سإبأ سإورة آيات في الواردة المعاني

َوَما ِهْم َلُه َكاَن {  ْي َل ٍءْن ّمن َع َطا ْل ّ سُإ َلَم ِإل ْع َن ْؤِمُن َمن ِل ِة ُي َو ِمّمْن ِبالخِأَر َها ُه ْن ِفي ِم
ّبَك َشّك َلى َوَر ٍءْء ُكّل َع ُفيٌظ َشْي } َح

ّ وقال ِإل َلَم} على { ْع َن ُء ذلك كان :ما قال كأنه البدل ِل ّ البتل َلم". ِإل ْع َن ِل

َ َول ُع {  َف َعُة َتن َفا ُه الّش َد ّ ِعن ِذَن ِلَمْن ِإل ّتى َلُه َأ َذا َح َع ِإ ِهْم َعن ُفّز ِب ُلو ْا ُق ُلو َذا َقا َما
ُكْم َقاَل ّب ْا َر ُلو ّق َقا ْلَح َو ا ُه ِلّي َو َع ْل ِبيُر ا َك ْل } ا

ِلَمْن وقال ِذَن { له*ِ. أذن له لمن ال يشفع ل المعنى في َلُه} لن َأ
ْا وقال ُلو َقا ّق} ان { ْلَح نصبته. شئت وان رفعت شئت ا

ُقْل ُكْم َمن {  ُق َواِت ّمَن َيْرُز َلْرِض الّسَما ّلُه ُقِل َوا ّنآَ ال ِإ ْو َو ُكْم َأ ّيا َلى ِإ َع ًدى َل ْو ُه َأ

ٍءْل ِفي َ ٍءْن َضل ِبي } ّم

ّنآَ وقال ِإ َو ْو { ُكْم َأ ّيا َلى ِإ َع ًدى} فليس َل العرب كلما في هذا ولكن شك لنه هذا ُه
َنا لعبده الرجل يقول المهتدي. وقد هو انه على ُد ِرٌب "اَح َبه" فل َضا يكون صاِح
الضارب.  ء] هو161[ المولى ان السامع على اشكال فيه

 ) ( سإبأ سإورة آيات في الواردة المعاني
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َقاَل َو ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو ْؤِمَن َلن َك ُقْرآِن ّن ْل َ ِبهذاا ِذي َول ّل ْيَن ِبا ِه َب ْي َد ْو َي َل ِذ َتَرى َو ِإ
ِلُموَن ّظا ُفوَن ال ُقو ْو َد َم ِهْم ِعن ّب ُع َر ُهْم َيْرِج ْعُض َلى َب ٍءْض ِإ ْع ْوَل َب َق ْل ُقوُل ا ِذيَن َي ّل ا
ْا ُفو ِع ُتْض ِذيَن اسْإ ّل ْا ِل َبُرو ْك َت َ اسْإ ْول ُتْم َل ّنا َأن ُك ِنيَن َل ْؤِم } ُم

ُع وقال َيْرِج ُهْم { ْعُض َلى َب ٍءْض ِإ ْع ْوَل} لنك َب َق ْل ْد تقول ا َق ْعُت " ِه َرَج ْي َل ْوَل". ِإ َق ال

َقاَل َو ِذيَن {  ّل ْا ا ُفو ِع ُتْض ِذيَن اسْإ ّل ْا ِل َبُرو ْك َت ْكُر َبْل اسْإ ْيِل َم ّل ْل ِر ا َها ّن ْذ َوال َنآَ ِإ َن ْأُمُرو َأن َت

ُفَر ْك ِه ّن ّل َعَل ِبال َنْج ًا َلُه َو َداد ْا َأن َأسَإّرو َداَمَة َو ّن ْا َلّما ال ُو َأ َذاَب َر َع َل َنا ا ْل َع ْغلََل َوَج َل ِفي ا
َناِق ْع ِذيَن َأ ّل ْا ا َفُرو ْوَن َهْل َك ّ ُيْجَز ْا َما ِإل ُنو ُلوَن َكا ْعَم } َي

َبْل وقال ْكُر { ْيِل َم ّل ْل ِر} أي: هذا ا َها ّن ْيِل مكُر َوال ّل ل والنهاُر والنهار. والليل ال
َكُر ولكن بأحد يمكران ِتَك {ّمن كقوله فيهما ُيْم َي ِتي َقْر ّل ْتَك} وهذا ا من َأخْأَرَج

العربية. سإعة
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َوَمآَ ُكْم {  ُل َوا َ َأْم ُكْم َول ُد َ ْول ِتي َأ ّل ُكْم ِبا ُب َقّر َنا ُت َد َفى ِعن ْل ّ ُز َعِمَل آَمَن َمْن ِإل ًا َو ِلح َصا
ِئَك ْوَل ُأ ُهْم َف ُء َل ْعِف َجَزآ ْا ِبَما الّض ُلو ُهْم َعِم َفاِت ِفي َو ُغُر ْل ُنوَن ا } آِم

ُكْم وقال ُب َقّر ُت َنا { َد ْلفى" ها ِعن َفى} [و]. "ُز ْل اراد: بالتي كأنه المصدر اسإم هنا ُز
ُكُم َب َقّر َدنا ُت ِإْزلفا. عن

) ( سإبأ سإورة آيات في الواردة المعاني

ّذَب َك َو ِذيَن {  ّل ِهْم ِمن ا ِل ْا َوَما َقب ُغو َل ْعَشاَر َب ُهْم َمآَ ِم َنا ْي َت ْا آ ُبو ّذ َك ِلي َف ْيَف ُرسُإ َك َكاَن َف
ِر ِكي } َن

ْعَشاَر وقال ُه. ول َمآَ {ِم ُعْشَر ُهْم} أي:  َنا ْي َت َعْشُر. سإوى في هذا يقولون آ  ال
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) ( فاطر سإورة آيات في الواردة المعاني

ُد ْلَحْم ِه { ا ّل ِر ل ِط َواِت َفا َلْرِض الّسَما ِة َجاِعِل َوا َك ِئ َ ْلَمل ً ا ِلي ُرسُإل ْو ٍءْة ُأ ِنَح َنى َأْج ْث ّم
ُثلََث َع َو َبا ُد َوُر ِزي ْلِق ِفي َي ْلَخ ُء َما ا ّلَه ِإّن َيَشآَ َلى ال ٍءْء ُكّل َع ِديٌر َشْي } َق

ِلي قال ْو ُأ ٍءْة { ِنَح َنى َأْج ْث ُثلََث ّم َع} فلم َو َبا َثَة" به توهم لنه يصرفه َوُر َثل "ال
َعَة". وهذا َب َأن آخأر مكان في العدد. وقال حال في ال يستعمل ل و"الْر }

ْا ُقوُمو ِه َت ّل َنى ِل ْث َدى} وتقول َم ُفَرا ْدخُألوا َو َد "ا َد" كما ُأحا ُثلَث تقول ُأحا ُثلَث" "
المئة]: بعد والستون الثاني الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من وقال

ِلَك اللُه  ب] أحّم161[ ِء من َذ َد ِلقا ُأحا َد *ِ  ٍءْر في ُأَحا ْه حلل َش

َتِح { ّما ْف ّلُه َي ّناِس ال ٍءْة ِمن ِلل َ ّرْحَم َها ُمْمِسَك َفل َ ُيْمِسْك َوَما َل ِمن َلُه ُمْرسِإَل َفل
ِه ِد ْع َو َب ُه ِزيُز َو َع ْل ِكيُم ا ْلَح } ا

َتِح {ّما وقال ْف ّلُه َي ّناِس ال ٍءْة ِمن ِلل َ ّرْحَم َها} فأنث ُمْمِسَك َفل َوَما الرحمة لذكر َل }
َ ُيْمِسْك ِه} فذكر ِمن َلُه ُمْرسِإَل َفل ِد ْع ّكر. لفظ لن َب {ما} يذ

َ َول ِزُر {  ٌة َت ِزَر ِإن ُأخْأَرى ِوْزَر َوا ُع َو ْد َلٌة َت َق ْث َلى ُم َها ِإ ِل َ ِحْم ْنُه ُيْحَمْل ل ٌء ِم ْو َشْي َل َو
َبى َذا َكاَن ّنَما ُقْر ِذُر ِإ ِذيَن ُتن ّل ْوَن ا ُهْم َيْخَش ّب ْيِب َر َغ ْل ْا ِبا َقاُمو َأ َة َو َ ّكى َوَمن الّصل َتَز

ّنَما ِإ ّكى َف َتَز ِه َي ْفِس َن َلى ِل ِإ ِه َو ّل ْلَمِصيُر ال } ا

ْو َل َو َبى} لنه َذا َكاَن وقال{ خأبر. ُقْر
ِإن وقال َو ُع { ْد َلٌة َت َق ْث َلى ُم َها} فكأنه ِإ ِل ِإْن قال ِحْم ُع و" ْد ًا َت ْنسان من يحمل ل ِإ
ِلها َق ًا ِث ْيئ قربى. ذا النسان كان ولو َش

) ( فاطر سإورة آيات في الواردة المعاني
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َ َول ّظّل {  َ ال ْلَحُروُر َول  } ا
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َ وقال َول ّظّل { َ ال ْلَحُروُر} فيشبه َول قلت: "ل لو لنك {ل} زائدة تكون ان ا
ِوى َت ٌد" في ول َعْمٌرو َيْس ْي {ل} زائدة. تكون ان ال يكن لم المعنى هذا َز

َلْم َأ ّلَه َأّن َتَر {  ِء ِمَن أنَزَل ال ًء الّسَمآَ َنا َمآَ َأخْأَرْج ِه َف ٍءْت ِب ًا َثَمَرا ِلف َت َها ّمْخ ُن َوا ْل َوِمَن َأ
َباِل ْلِج ٌد ا َد ِلٌف َوُحْمٌر ِبيٌض ُج َت َها ّمْخ ُن َوا ْل ِبيُب َأ َغَرا ٌد َو } سُإو

َوِمَن وقال َباِل { ْلِج ٌد ا َد ُد" واحدتها ُج َد ِد" هي ِبيٌض} و"الُج َد ٌة" و"الُج ّد الوان "ُج
ّدة" وجماعتها مثل فيها التي الطرائق ُغ ُد" ولو "ال َد ُغ ِد" جماعة كانت "ال "الَجدي

ُدد". وانما لكانت ًا قرئت "الُج ِلف َت ُنها} لن {ُمْخ َوا ْل تجري فهي مقدمة صفة كل َأ
نصب. موضع في فالثمرات سإببه من كانت اذا قبلها الذي على
َوُحْمٌر وقال ِلٌف { َت َها} فرفع ّمْخ ُن َوا ْل ِلُف" لن َأ َت مرفوع. قبلها الذي "الُمْخ

ِذي ّل َوا َنآَ {  ْي ْوَح ْيَك َأ َل َتاِب ِمَن ِإ ِك ْل َو ا ّق ُه ْلَح ًا ا ّدق ْيَن ّلَما ُمَص ِه َب ْي َد ّلَه ِإّن َي ِه ال ِد َبا ِع ِب
ِبيٌر } َبِصيٌر َلَخ

َو وقال ُه ّق { ْلَح ًا} لن ا ّدق معرفة. الحق ُمَص

) ( فاطر سإورة آيات في الواردة المعاني

ِذيَن ّل َوا ْا {  َفُرو ُهْم َك ّنَم َناُر َل َه َ َج ْقَضى ل ِهْم ُي ْي َل ْا َع ُتو َيُمو َ َف ّفُف َول ُهْم ُيَخ ْن ّمْن َع
َها ِب َذا ِلَك َع َذ ِزي َك ٍءْر ُكّل َنْج ُفو } َك

َ وقال َول ّفُف { ُهْم ُيَخ ْن َها} وقد ّمْن َع ِب َذا ّلَما قال َع ُك َبْت { ُهْم خَأ َنا ْد ًا} ِز ِعير سَإ
َ ّفُف يقول: "ل هكذا". هو الذي العذاِب من عنهم ُيَخ

ِإّن ّلَه {  َواِت ُيْمِسُك ال َلْرَض الّسَما َ َأن َوا ِئن َتُزول َل َتآَ َو َل ُهَما ِإْن َزا َك ٍءْد ِمْن َأْمَس َأَح

ِه ّمن ِد ْع ّنُه َب ًا َكاَن ِإ ِليم ًا َح ُفور  } َغ

)3/36(

ِإّن وقال ّلَه {  َواِت ُيْمِسُك ال َلْرَض الّسَما َ َأن َوا ِئن َتُزول َل َو ِإْن [ َتآَ]  َل ُهَما} َزا َك َأْمَس

َواِت قال وقد فثنى َلْرَض} فهذه {الّسَما الله  ء] - و162[ وأرى جماعة َوا
كالواحد. صنفا السماوات جعل - انه أعلم

ْا ْقَسُمو َأ َو ِه {  ّل َد ِبال ْه ِهْم َج ِن ْيَما ِئن َأ ُهْم َل َء ِذيٌر َجآَ ُنّن َن ُكو َي َدى ّل ْه َدى ِمْن َأ ِم ِإْح ُلَم ا
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َلّما ُهْم َف َء ِذيٌر َجآَ ُهْم ّما َن َد ّ َزا ًا ِإل ُفور } ُن

ُنّن وقال ُكو َي ّل َدى { ْه َدى ِمْن َأ ِم} فجعلها ِإْح ُلَم َدى ا أمة. لنها ِإْح

) ( فاطر سإورة آيات في الواردة المعاني

ْو َل َو ُذ {  َؤاخِأ ّلُه ُي ّناَس ال ْا ِبَما ال ُبو َلى َتَركَّ َما َكَس َها َع ِر ْه ٍءْة ِمن َظ ّب ُهْم ولكن َدآ َؤخّأُر ُي
َلى ٍءْل ِإ َذا ّمَسّمى َأَج ِإ َء َف ُهْم َجآَ ُل ِإّن َأَج ّلَه َف ِه َكاَن ال ِد َبا ِع ًا ِب } َبِصير

ْو وقال َل َو ُذ { َؤاخِأ ّلُه ُي ّناَس ال ْا ِبَما ال ُبو َلى َتَركَّ َما َكَس َها َع ِر ْه ٍءْة} فاضمر ِمن َظ ّب َدآ
تقول: معناه عرف حتى كثر قد الكلما هذا لن ذكرها يكون أن غير من الرض

ِبُركَّ ُأخْأ َها على ما " ِر ْه ٌد َظ َلّي َأَحّب َأَح ِْنَك ِإ َها وما م ٌد ِب َثُر أَح ِدي آ ْن ْنَك". ِع ِم

) ( يس سإورة آيات في الواردة المعاني

} { يس

قال فلذلك عليه الله صلى النبي يعني كأنه انسان يا معناها {يس} يقال قال
ّنَك ِإ ِليَن} [ َلِمَن { ْلُمْرسَإ وسإلم. عليه الله صلى النبي يعني ] لنه3ا

ِذَر ُتن ِل ًا {  ْوم ِذَر ّمآَ َق ُهْم ُأن ُؤ َبآَ ُهْم آ ُلوَن َف ِف } َغا

ِذَر وقال ُتن ِل ًا { ْوم ِذَر ّمآَ َق ُهْم ُأن ُؤ َبآَ ُهْم آ ُلوَن} أي: قوما َف ِف لنهم آباؤهم ينذر لم َغا
ُه {ّما بعضهم الفترة. وقال في كانوا ْنذر ُهْم ُأ ُؤ َبآَ ُهْم آ ُلوَن} فدخأول َف ِف الفاء َغا
احسن. الول على - وهو أعلم الله - و يجوز ل كأنه المعنى هذا في

ْا ُلو َقا ُكم {  ِئُر ُكْم َطا َع ِإن ّم أ
ُتم َ ّكْر ُتْم َبْل ُذ ْومٌا َأن ُفوَن َق ِر  } ّمْس

)3/37(

ُكم وقال ِئُر َطا ُكْم { َع ِإن ّم أ
ِإْن َ ُتم} أي:  ّكْر ُتْم ُذ ّكْر ُكْم ُذ َع ُكم. َفَم ِئُر طا

) ( يس سإورة آيات في الواردة المعاني

َ ِغي الّشْمُس { ل َب َهآَ َين ِركَّ َأن َل ْد َقَمَر ت َ ال ْيُل َول ّل ْل ُق ا ِب ِر سَإا َها ّن ُكّل ال ٍءْك ِفي َو َل َف
َبُحوَن } َيْس

َ وقال  ب]162[ ما ينصب ل ولكن النفي "ل" لمعنى الّشْمُس} فادخأل {ل
َ قوله [فهذا] مثل نكرة تكون ان بعدها َول ُتْم { ُدوَن}. َأن ِب َعا

ُهْم َل َها {  َهٌة ِفي ِك ُهْم َفا َل ُعوَن ّما َو ّد } َي
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ِه ِل ُهْم قو َل َو ُعوَن}. ّما فيها { ّد َي

ً { سَإلمٌَا ْول ٍءْم ّرّب ّمن َق } ّرِحي

ْولً} فانتصب {سَإلمٌَا وقال ْولً} على َق َق قال كأنه بالفعل اللفظ من البدل {
ُقوُل َأ ْولً" وقرأه " ًا} وعيسى مسعود ابن َق كذلك اسإحاق ابي وابن {سَإلَم

[على]. المعرفة خأبر على نصبوها

) ( يس سإورة آيات في الواردة المعاني

َها َنا ْل ّل َذ َو ُهْم {  َها َل ْن ُهْم َفِم ُب ُكو َها َر ْن ُلوَن َوِم ُك ْأ } َي

َها وقال ْن َفِم ُهْم} أي: "منها { ُب ُكو ِه يركبون" لنك ما َر ّبٌة تقول: "هذ ُكوٌب" . دا َر
فعلهم. و"الُركوُب": هو

) ( الصافات سإورة آيات في الواردة المعاني

َواِت { ّرّب َلْرِض الّسَما ُهَما َوَما َوا َن ْي ِرِق َوَرّب َب ْلَمَشا } ا

َواِت {ّرّب قال َلْرِض} على الّسَما َأّن َوا ُكْم " َه َل {َرّب بعضهم َرّب" ونصب أ
َوَرّب َاِت} { َاو ِرِق} فجعله الّسم ْلَمَشا ِإّن" عليه وقعت الذي للسإم صفة ا "

التفسير. في بعيد متناول وهو المعنى هذ في الول لن أجود والول

ّنا ِإ ّنا {  ّي َء َز َيا الّسَمآَ ْن ّد ٍءْة ال َن ِزي ِكِب ِب َوا َك ْل } ا

ّنا وقال ّي َء {َز َيا الّسَمآَ ْن ّد ٍءْة ال َن ِزي ِكِب} فجعل ِب َوا َك ْل "الزينة" من {الكواكب} بدل ا
ِة يقول وبعضهم ِبزين حسنها. زينتها ولكن بعضها يعني الكواكِب} وليس {

ًا ْفظ َوِح ٍءْن ُكّل ّمن {  َطا ْي ٍءْد َش ِر  } ّما

)3/38(

ًا} لنه وقال ْفظ َوِح َها كانه بالفعل اللفظ من بدل { َا ْظن َف َوَح ًا". قال: " ْفظ ِح

) ( الصافات سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقوُل َي ّنَك {  ِإ أ
ِقيَن َلِمَن َ ّد ْلُمَص } ا

َلِمَن وقال ِقيَن} وثقل { ّد ْلُمَص التثقيل معنى انما معنى للتثقيل وليس بعضهم ا
ِقين" وليس ّد َتَص ّتْصديق" [و] هذا معنى المعنى. انما بذاكّ هذا "الُم من"ال

ّدِق" [و] انما ليس*ِ*ِ من َتَص ّعف "ال  ء]163[ سإواها ما ويخفف هذه تض
ّعف َقُة" تض َد فحكى صاحبه من رجل سإئل هذه. انما غير وتلك صادها "والّص

َكاَن الدنيا في قرينه عن ِريٌن} [ ِلي فقال: { ّنَك51َق ِإ أ
َ َلِمَن ] يقول: {
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ِقيَن} انا ّد ْلُمَص بهذا. أي: تصدق بهذا؟ الموت. أي: اتؤمن بعد لنبعث ا

َلّما َف َلَما {  ّلُه َأسْإ َت ِبيِن َو ْلَج } ِل

ّلُه وقال َت َو ِبيِن} كما { ْلَج ُتُه ِل ْب َب ْك َأ ّبُه*ِ لوجهه" و" ِهه" لنه تقول: "أك َوْج في ِل
ْيتُه". شبه المعنى ْقَص َأ "

ُه َنا ْل َأْرسَإ َو َلى {  ِة ِإ َئ ٍءْف ِم ْل ْو َأ ُدوَن َأ ِزي } َي

ِة وقال َئ ٍءْف {ِم ْل ْو َأ ُدوَن} يقول: كانوا َأ ِزي عندكم. كذاكّ َي

) ( ص سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقْرآِن { ص ْل ِر ِذي َوا ْك ّذ } ال

ُقْرآِن {ص قال ْل ِر} فيزعمون ِذي َوا ْك ّذ ِإن قوله في القسم موضع ان ال ّ ُكّل { ِإل
ّذَب ].14الّرسُإَل} [ َك

َكْم َنا {  ْك َل ْه ِهم ِمن َأ ِل ْب ٍءْن ّمن َق ْا َقْر َدو َنا ٍءْص ِحيَن ّولََت َف َنا } َم

ّولََت وقال ٍءْص} فشبهو ِحيَن { َنا اسإم فيها {ليَس} واضمروا {لَت} بـ َم
ّ تكون ول الفاعل ِإل َولَت بعضهم "ِحين" ورفع مع {لَت}  ٍءْص} حيُن { منا
ٌد" واضمر " ليَس قال {ليَس} كأنه مثل قوله في فجعله الخبر. وفي َأَح

المئتين]: بعد والستون الرابع الشاهد وهو الخفيف الشعر: [من

ُبوا َل َنا َط ْلَح ٍءْن َولََت ُص َوا َنا َأ ْب َفأَج ْيَس َأْن *ِ  ِء حيُن َل بقا
ٍءْن" وحذف فجّر َأوا ٍءْن" لّن الى "الحين" واضاف وأمضر " َأوا تكون {لَت} ل "

 "الحين". مع ال

)3/39(

َعَل َأَج َهَة {  ِل ًا ال ًا اله ٌء ِإّن َواِحد َلَشْي } ُعَجاٌب هذا

َعَل وقال َأَج َهَة { ِل ًا ال ًا} كما اله َعُل َواِحد َتْج َا ٍءْد ِمئَة تقول: " ًا شاه ًا". شاهد واحد

) ( ص سإورة آيات في الواردة المعاني

َها ّدو َلّي { ُر َق َع ِف َط ًا َف َناِق ِبالّسوِق َمْسح ْع َل } َوا

َق [و] قال ِف َط َف ًا} [ { َيْمَسُح163َمْسح ْي:  ًا.  ب] أ َمْسح

َنا َفَسّخْر ِري الّريَح َلُه {  ِه َتْج ِر َأْم ًء ِب ْيُث ُرخَأآَ } َأَصاَب َح
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ًء} فانتصاب وقال ًء} - و {ُرخَأآَ َها - على أعلم الله {ُرخأا ْينا ًء". "َرخّأ ُرخَأا

) ( الزمر سإورة آيات في الواردة المعاني

ُأِمْرُت َو ُكوَن َلْن {  ّوَل َأ ِلِميَن َأ ْلُمْس } ا

ُأِمْرُت قال َو ْي: وبذلك َلْن { ُكوَن} أ أمرت. َأ

ِذيَن ّل َوا ْا {  ُبو َن َت ُغوَت اْج ّطا َها َأن ال ُدو ُب ْع ْا َي ُبو َنا َأ َلى َو ِه ِإ ّل ُهُم ال ُبْشَرى َل ْل َبّشْر ا ِد َف َبا ِع
{

ِذيَن وقال ّل َوا ْا { ُبو َن َت ُغوَت اْج ّطا َلّن َأن ال َها}  ُدو ُب ْع معنى {الطاغوَت} في َي
ُهُم جماعة. وقال ُؤ َيآَ ِل ْو َأ ِإْن { ُغوُت} و ّطا ًا جعلته شئَت ال ًا. واحد ّنث مؤ

َفَمْن َأ ّق {  ِه َح ْي َل ِلَمُة َع َذاِب َك َع ْل َأنَت ا َف ُذ َأ ِق ِر ِفي َمن ُتن ّنا } ال

َأنَت وقال َف َأ ُذ { ِق ْنَت ُتن َأ َأي: أف ُه َمن}  ُذ ِق ْن َنى ُت ْغ َت ُذ بقوله واسْإ ِق ُتن ِر} ِفي َمن { ّنا ال
هذا. عن

) ( الزمر سإورة آيات في الواردة المعاني

َفَمن َأ ّلُه َشَرَح {  ُه ال ْدَر ِما َص َ ِلسْإل َو ِل ُه َلى َف ٍءْر َع ِه ّمن ُنو ّب ْيٌل ّر َو ِة َف َي َقاسِإ ْل ُهْم ّل ُب ُلو ُق
ِر ّمن ْك ِه ِذ ّل ِئَك ال ْوَل ٍءْل ِفي ُأ َ ٍءْن َضل ِبي } ّم

َفَمن وقال َأ ّلُه َشَرَح { ُه ال ْدَر ِما َص َ ِلسْإل َو ِل ُه َلى َف ٍءْر َع ِه} فجعل ّمن ُنو ّب قوله ّر
ْيٌل َو َف ِة { َي َقاسِإ ْل ُهْم} مكان ّل ُب ُلو الخبر. ُق

َفَمن َأ ِقي {  ّت ِه َي ِه َوْج َء ِب َذاِب سُإو َع ْل ْومَا ا ِة َي َياَم ِق ْل ِقيَل ا ِلِميَن َو ّظا ْا ِلل ُقو ُتْم َما ُذو ُكن
ُبوَن ْكِس  } َت

)3/40(

َفَمن وقال َأ ّتِقي { ِه} فهذا َي ِه َوْج المعنى في ولكنه اللفظة في خأبر له يظهر لم ِب
َفَمْن - كأنه أعلم الله - و َأ ِقي " ّت ِه َي ِه َوْج ْفَضُل ِب ّتِقي". ل َمْن أمْا َأ َي

ًا ُقْرآن ًا {  ّي ِب ْيَر َعَر ٍءْج ِذي َغ َو ُهْم ِع ّل َع ُقوَن ّل ّت } َي

ًا وقال ُقْرآن ًا { ّي ِب ْيَر َعَر ٍءْج} لن ِذي َغ َو ْد قوله ِع َق َل َو َنا { ْب ّناِس َضَر ُقْرآِن ِفي ِلل ْل هذاا
ٍءْل} [ ُكّل ِمن َث خأبره. فانتصب ] معرفة27َم

) ( الزمر سإورة آيات في الواردة المعاني
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ِذي ّل َوا َء {  ْدِق َجآَ َق ِبالّص ّد ِه َوَص ِئَك ِب ْوَل ُقوَن ُهُم ُأ ّت ْلُم } ا

ِذي وقال ّل َوا َء { ْدِق} ثم َجآَ ِئَك قال ِبالّص ْوَل ُأ ُقوَن} فجعل ُهُم { ّت ْلُم "الذي" في ا
{َمْن}. بمنزلة جماعة معنى

ْومَا َي َو ِة {  َياَم ِق ْل ِذيَن َتَرى ا ّل ْا ا ُبو َذ َلى َك ِه َع ّل ُهم ال ُه ٌة ُوُجو ّد َو ْيَس ّمْس َل ّنَم ِفي َأ َه َج
ًوى ْث ِريَن َم ّب َك َت ْلُم } ّل

ُهم وقال ُه ُوُجو ٌة} فرفع { ّد َو على فجعلها بعضهم البتداء. ونصب على ّمْس
َعَل البدل. وكذلك َيْج َو ِبيَث { ْلَخ ْعَضُه ا َلى َب ٍءْض} جعله َع ْع ً َب {الخبيث} [ من بدل

ْعُضه قال من  ء] ومنهم164 َب ْعض} فرفع على { الفعل شغل البتداء. أو على َب
ٌة} وهي بعضهم بالول. وقال ّد ّد الحجاز لهل لغة {ُمْسوا ِاسْإوا يقولون: "

ِاْحماّر" يجعلونه ُهُه" و" َعاّل" كما وج ْف ِا ِد للشهب تقول " َهاّب" [وللزرق] "ق اْش
ِد ّق". وقال "ق َعاّل" في يكون ل بعضهم اْزَرا ْف ِا ّنما الواحد، اللون ذي " ِإ [و] 

لغتان. وهما الحمر نحو في يكون ول الشهب نحو في يكون

ُقْل ْيَر {  َغ َف ِه َأ ّل ّني ال ْأُمُرو ُد َت ُب ْع َها َأ ّي ُلوَن َأ ِه ْلَجا } ا

ْيَر وقال َغ َف َأ ِه { ّل ّني ال ْأُمُرو ُد} يريد َت ُب ْع ْيَر َأ َغ َف َأ ِه " ُد الل ُب ْع ِني" كأنه َأ َن ْأُمُرو اراد َت
َهْل تقول - كما أعلم الله - و اللغاء َهب " ِري" جعله َذ ْد َت "ما معنى على ُفلٌن. 

تدري".

 ) ( الزمر سإورة آيات في الواردة المعاني

)3/41(

ْد َق َل َو ْوِحَي {  ْيَك ُأ َل َلى ِإ ِإ ِذيَن َو ّل ِلَك ِمن ا ْب ِئْن َق ْكَت َل َطّن َأْشَر َب َيْح ُلَك َل َنّن َعَم ُكو َت َل َو
ِريَن ِمَن ْلَخاسِإ } ا

ْد وقال َق َل َو ْوِحَي { ْيَك ُأ َل َلى ِإ ِإ ِذيَن َو ّل ِلَك ِمن ا ْب ِئْن َق ْكَت َل َطّن َأْشَر َب َيْح ُلَك}. َل َعَم

َوَما ْا {  َدُرو ّلَه َق ّق ال ِه َح ِر ْد َلْرُض َق ًا َوا ُتُه َجِميع ْبَض ْومَا َق ِة َي َياَم ِق ْل َواُت ا َوالّسَما
ّياٌت ِو ْط ِه َم ِن َيِمي َنُه ِب ْبَحا َلى سُإ َعا َت ُكوَن َعّما َو ِر } ُيْش

َلْرُض وقال َوا ًا { ُتُه َجِميع ْبَض ْومَا َق ِة َي َياَم ِق ْل َواُت ا ّياٌت َوالّسَما ِو ْط ِه} يقول: َم ِن َيِمي ِب
ِفي ْدرته" نحو " َوَما قوله ُق َكْت { َل ُكْم} أي: وما َم ُن ْيَما قدرة، عليه لكم كانت َأ

ُتُه} [فـ] نحو قوله البدن. وأما وسإائر الشمال دون لليمين الملك وليس ْبَض َق }
قبضتك". وفي يدكّ في للرجل: "هذا قولك

َق َوسِإي ِذيَن {  ّل ْا ا ْو َق ّت ُهْم ا ّب َلى َر ِة ِإ ّن ّلَج ًا ا ّتى ُزَمر َذا َح َها ِإ ُءو ِتَحْت َجآَ ُف َها َو ُب َوا ْب َقاَل َأ َو
ُهْم َها َل ُت َن ُكْم سَإلمٌَا خَأَز ْي َل ُتْم َع ْب َها ِط ُلو ْدخُأ ِديَن َفا ِل } خَأا
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ّتى وقال َذا {َح َها ِإ ُءو ِتَحْت َجآَ ُف َها} فيقال َو ُب َوا ْب َقاَل قوله ان َأ َو ُهْم { َها} َل ُت َن خَأَز
ُهْم} كأنه {قاَل معنى في ان يشبه شيء الشعر في جاء الواو. وقد يلقي َل

بعد الخامس الشاهد وهو الكامل الشاعر: [من فيه. قال زائدة الواو تكون
المئة]:

َذا ِلَك فإ ْيَشُة يا وذ َب ُكْن َلْم ُك ّ َي ِإل ِة *ِ  َلّم ٍءْم َك ِل ِبَخياِل َحا
ِبُه164[ َُيْش ُد يكوَن َأْن  ب] ف َذا يري ِإ ُكْن". وقال َلْم َ ذلك "ف بعضهم: "أضمر ي

ِإضمار ًا الية في احسن الخبر الخبر" و الكلما. في وهو ايض
) ( الزمر سإورة آيات في الواردة المعاني

َتَرى َو َكَة {  ِئ َ ْلَمل ّفيَن ا ْوِل ِمْن َحآَ َعْرِش َح ْل ّبُحوَن ا ِد ُيَس ِهْم ِبَحْم ّب ُقِضَي َر ُهْم َو َن ْي َب
ّق ْلَح ِقيَل ِبا ُد َو ْلَحْم ِه ا ّل َلِميَن َرّب ِل َعا ْل  } ا

)3/42(

َتَرى وقال َو َكَة { ِئ َ ْلَمل ّفيَن ا ْوِل ِمْن َحآَ َعْرِش} فـ َح ْل توكيدا هنا ها {ِمْن} أدخألت ا
ِني "َما قولك - نحو أعلم الله - و َء َلْت مِْن َجا ّق ُث ٍءْد" . و ْفيَن" لنها َأَح من "الحا

ْفُت". َف  "َح

)3/43(

) ( غافر سإورة آيات في الواردة المعاني

ِزيُل { حم َتن َتاِب *ِ  ِك ْل ِه ِمَن ا ّل ِز ال ِزي َع ْل ِم ا ِلي َع ْل ِر ا ِف َغا ّذنِب *ِ  ِبِل ال َقا ْوِب َو ّت ِد ال ِدي َش
َقاِب ِع ْل ْوِل ِذي ا ّط َ ال ّ اله ل َو ِإل ِه ُه ْي َل ْلَمِصيُر ِإ } ا

ِزيُل قال َتن َتاِب {حم} { ِك ْل ِه ِمَن ا ّل ِز ال ِزي َع ْل ِر ا ِف َغا ِم} { ِلي َع ْل ّذنِب ا ِبِل ال َقا ْوِب َو ّت ال
ِد ِدي َقاِب} فهذا َش ِع ْل ِر الصفة. وأما هذه لن البدل على ا ِف َغا ّذنِب { ِبِل ال َقا َو

ْوِب} فقد ّت ٍءْد ضارُب تقول: هذا لنك معرفة يكون ال ً زي ِبل ْق به ترد لم "اذا ُم
ِذي قال التنوين. ثم ْوِل} فيكون { ّط فيه ويجوز الصفة وعلى البدل على ال

ِذي في ال المعرفة خأبر على والنصب البتداء على الرفع ْوِل} فانه { ّط ل ال
ْوُب" هو لنه المعرفة خأبر على النصب فيه يكون َت ِة جماعة معرفة. و"ال َب ْو َت ال
ْومٌا" في ويقال َع ْوَمٌة" و" َع ِما " ْو َع ِة" وقال " َن وهو البسيط الشاعر: [من الّسِفي

المئتين]: بعد والستون الخامس الشاهد
ْوما165[ َع َلّما الّسِفيِن  ء]  ُهُم حاَل َف َن ُد ُدو ْي َف ّياِت *ِ  ُقَر َكاُن ال ْت ِف َكَرمُا فال فال

َبْت ّذ َك ُهْم {  َل ْب ْومُا َق ٍءْح َق َلْحَزاُب ُنو ِهْم ِمن َوا ِد ْع َهّمْت َب ٍءْة ُكّل َو ِهْم ُأّم ِل ُه ِبَرسُإو ُذو ْأخُأ َي ِل
ُلوا َد ِطِل َوَجا َبا ْل ْا ِبا ْدِحُضو ُي ِه ِل ّق ِب ْلَح ُهْم ا ُت ْذ َأخَأ ْيَف َف َك َقاِب َكاَن َف } ِع

َهّمْت قال َو ٍءْة ُكّل { ِهْم} فجمع ُأّم ِل ُكّل" لن على ِبَرسُإو ُكّل" مذكر "ال معناه "ال
الجماعة. معنى

ِلَك َذ َك َو ّقْت {  ِلَمُة َح ّبَك َك َلى َر ِذيَن َع ّل ْا ا َفُرو ُهْم َك ّن ِر َأْصَحاُب َأ ّنا } ال
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ِلَك وقال َذ َك َو ّقْت { ِلَمُة َح ّبَك َك َلى َر ِذيَن َع ّل ْا ا َفُرو ُهْم َك ّن ُهم َأْصَحاُب َأ ّن َِل ِر} أي:  ّنا ال
ْو ّنهم َأ َأ ُهْم} في وليس ِب ّن َأ ّقت قولك مثل مفعول. ليس موضع { َأَح َأ أنهم" لو "

ّقْت كان كذلك كان ُهْم*ِ. َأَح ّن َأ

 ) ( غافر سإورة آيات في الواردة المعاني

)4/1(

ِذيَن ّل ُلوَن { ا َعْرَش َيْحِم ْل َلُه َوَمْن ا ْو ّبُحوَن َح ِد ُيَس ِهْم ِبَحْم ّب ُنوَن َر ْؤِم ُي ِه َو ِب
ِفُروَن ْغ َت َيْس ِذيَن َو ّل ْا ِل ُنو َنا آَم ّب ْعَت َر ٍءْء ُكّل َوسِإ ًا ّرْحَمًة َشْي ْلم ِفْر َوِع ْغ ِذيَن َفا ّل ْا ِل ُبو َتا

ْا ُعو َب ّت َلَك َوا ِبي ِهْم سَإ ِق َذاَب َو ِم َع ْلَجِحي } ا
ْعَت وقال َوسِإ ٍءْء ُكّل { ًا} فانتصابه ّرْحَمًة َشْي ْلم َلَك كانتصاب َوِع ُله " ْث ًا" ِم ْبد َع
ٍءْء" وهو "وسإعت" لـ"كّل جعلت قد لنك وجئت التاء والفاعل به مفعول َشْي

ْلم" تفسيرا ِع ِة" و"ال ْثُل" بالهاء شغل كما الفعل عنها شغل قد بـ"الّرْحَم "الِم
الفاعل. بعد بالمفعول تشبيها نصبته فلذلك

ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو ْوَن َك َد َنا ْقُت ُي ِه َلَم ّل َبُر ال ْك ُكْم ِمن َأ ِت ْق ُكْم ّم ُفَس ْذ َأن ْوَن ِإ َع ْد َلى ُت ِإ
ِليَماِن ُفُروَن ا ْك َت } َف

ْوَن وقال َد َنا ُي ْقُت { ِه َلَم ّل َبُر} فهذه ال ْك ْوَن" كأنه البتداء لما هي اللما َأ َد َنا ُي "
َء َلّن لهم فيقال ِندا ٌد في قول. ومثله ال ْي َلَز ٍءْرو". ِِمْن َأفْضُل العراب: يقال: " َعْم

ُع ِفي ّدَرَجاِت { َر َعْرِش ُذو ال ْل ْلِقي ا ِه ِمْن الّروَح ُي ِر َلى َأْم ُء َمن َع ِه ِمْن َيَشآَ ِد َبا ِع
ِذَر ُين ْومَا ِل ّتلَِق َي } ال
ُع وقال ِفي ّدَرَجاِت {َر َعْرِش} رفيع ُذو ال ْل ٌع] على ا ْف لو جائز البتداء. والنصُب [َر
المدح. على الكلما في كان

) ( غافر سإورة آيات في الواردة المعاني

ْومَا َي ِرُزوَن ُهم {  َ َبا َفى ل َلى َيْخ ِه َع ّل ُهْم ال ْن ٌء ِم ْلُك ّلَمِن َشْي ْلُم ْومَا ا َي ْل ِه ا ّل ِد ِل َواِح ْل ا
ِر ّها َق ْل  } ا

)4/2(

ْومَا وقال َي ِرُزوَن} فاضاف ُهم { ْومَا قال كما اليوما ينون ل فلذلك المعنى َبا َي ُهْم {
َلى ِر َع ّنا ُنوَن}, وقال ال َت ْف ْومُا ُي َي َ {هذا ُقوَن} معناه ل ِط فتنتهم. ولكن يوما هذا َين
في الضافة وكانت جّره على يقدر لم عليه  ب] وبقي165[ السإم ابتدأ لما

ْوما" في كان اذا يكون انما الفتنة. وهذا الى المعنى َي ْذ" وال معنى "ال ِإ فهو "
قبيح.

ُتَك تقول انك ترى ال َلِقي ٌد َزَمَن " ْي ْذ َز ِإ ْي:  ٌد َأِميٌر" أ ْي َقاكَّ قلت َاِميْر. ولو َز ْل َأ "
ٍءٌْد َزَمَن َلْم زي يحسن. َأميْر" 
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ّلَمِن وقال ْلُك { ْلُم ْومَا} فهذا ا َي ْل ُقوُل". ضمير على ا َي "

ُهْم ِذْر َأن َو ْومَا {  ِة َي َف ِز َل ِذ ا ُلوُب ِإ ُق ْل َدى ا ِر َل َناِج ْلَح ِظِميَن ا ِلِميَن َما َكا ّظا ٍءْم ِمْن ِلل َحِمي
َ ٍءْع َول ُع َشِفي َطا } ُي

ِذ ِإ ُلوُب وقال{ ُق ْل َدى ا ِر َل َناِج ْلَح ِظِميَن} فانتصاب ا ِظِميَن} على َكا َكا كأنه الحال {
َد َى "القلوُب َأَرا ِر لد َناِج الحاِل". هذه في الَح

ِذيَن ّل ُلوَن { ا ِد َياِت ِفي ُيَجا ِه آ ّل ِر ال ْي َغ ٍءْن ِب َطا ْل ُهْم سُإ َتا ُبَر َأ ًا َك ْقت َد َم ِه ِعن ّل َد ال َوِعن
ِذيَن ّل ْا ا ُنو ِلَك آَم َذ ُع َك َب ْط ّلُه َي َلى ال ْلِب ُكّل َع ٍءْر َق ّب َك َت ٍءْر ُم ّبا } َج
َلى وقال َع ْلِب ُكّل { ٍءْر َق ّب َك َت ٍءْر} فمن ُم ّبا ّبر جعل نون َج صفته الجباَر" من "المتك
المتكبر. "القلَب" الى أضاف ينون لم ومن

) ( غافر سإورة آيات في الواردة المعاني

َقاَل َو ْوُن {  َع َهاَماُن َفْر ْبِن يا ًا ِلي ا ّلي َصْرح َع ُغ ّل ُل ْب َباَب َأ َلسْإ } ا
َهاَماُن وقال ْبِن {يا في التي النون ضمة اتبعها النون*ِ كأنه يضم ِلي} بعُضهم ا

ِتٌن" فكسروا قالوا {هامان} كما ْن حرف وبينها التاء في التي للكسرة الميم "ِم
لي}. {ابِن قوله في الباء يحل لم يحل. وكذلك فلم سإاكن

ُه َقا َفو ّلُه {  َئاِت ال ّي ْا َما سَإ َكُرو َق َم ْوَن ِبآَِل َوَحا َع ُء ِفْر َذاِب سُإو َع ْل  } ا
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َق وقال َوَحا ْوَن ِبآَِل { َع ُء ِفْر ِر} [ سُإو ّنا َذاِب} {ال َع ْل جعلت شئت ] فان47ا
ِر} بدل ُنا ُء من {ال َق} وان على العذاب} ورفعتها {سإو جعلتها شئت {حا

شئت النار" وان تقول: "هي  ء] كأنك166[ البتداء على ورفعتها تفسيرا
ُء {العذاب} كأنك من {النار} بدل تجعل ان على جررت ِر". اردت: "سإو النا

ّناُر ْعَرُضوَن { ال َها ُي ْي َل ًا َع ّو ُد ًا ُغ ّي َعِش ْومَا َو َي ُقومُا َو َعُة َت ْا الّسا ُلو ْدخِأ ْوَن آَل َأ َع ّد ِفْر َأَش

َذاِب َع ْل } ا
ًا وقال ّو ُد ُغ ًا { ّي َعِش ْومَا َو َي ُقومُا َو َعُة َت ْا الّسا ُلو ْدخِأ ْوَن آَل َأ َع ّد ِفْر َذاِب} وفيه َأَش َع ْل ا
ُلوا لهم "يقال ضمير ْدخُأ ْوَن" وقال آَل يا ا َع ُلوا} فقطع بعضهم ِفْر ْدخِأ َأ وجعله {

ْدخَأَل من َأ ْدخِأُل". وقال " ًا ُي ّو ُد ُغ ًا { ّي َعِش ْومَا َو َي ُقومُا َو َعُة} فانما َت مصدر هو الّسا
ِه كما ِتي ًا" تجعله تقول: "آ ُدكَّ قلت ولو ظرفا جعل مصدر وهو ظرفا َظلم ْوِع "َم

ٌة" أو ْدَر ُدكَّ َغ ْوِع ْوِعدكَّ كما ظلمٌا" فرفعته "َم يحسن الجمعة" لم يومُا تقول: "َم
كله والظرف ظرفا ال تجعل "سَإَحر" ل نحو من اشبهها وما المصادر هذه لن

بمتمكن. ليس
ْا وقال ُلو ْدخِأ َأ ْوَن آَل { َع ّد ِفْر َذاِب} وقال َأَش َع ْل ِإّن ا ِفِقيَن { َنا ْلُم ّدْركِّ ِفي ا ال

َفِل َلسْإ ِر} فيجوز ِمَن ا ّنا ُلوا فرعون آل يكون َأْن ال ْدخِأ ّدَركِّ في المنافقين مع ُأ ال
َفِل َلسْإ العذاب. أشد وهو ا

َأّما ُله و ّني قو ِإ َف ُبُه { ّذ َع ًا ُأ َذاب ّ َع ُبُه ل ّذ َع ًا ُأ َلِميَن} فقوله: ل ّمَن َأَحد َعا ْل ُبُه ا ّذ َع ُأ

ًا ِم من َأَحد َل ْهِل عا ِه. َأ ِن َزما



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

) ( غافر سإورة آيات في الواردة المعاني

ْذ ِإ َو َتَحآَّجوَن {  ِر ِفي َي ّنا ُقوُل ال َي ُء َف َفا َع ِذيَن الّض ّل ْا ِل َبُرو ْك َت ّنا اسْإ ّنا ِإ ُكْم ُك ًا َل َبع َهْل َت َف
ُتم ُنوَن َأن ْغ ّنا ّم ًا َع ِر ّمَن َنِصيب ّنا } ال

ّنا وقال ُك ُكْم { ًا} لن َل َبع َع" يكون َت َب َت ًا "ال َعًة واحد ْتباع". فيقال ويجمع وجما َأ " 
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َقاَل ِذيَن {  ّل ْا ا َبُرو ْك َت ّنا اسْإ َهآَ ُكّل ِإ ّلَه ِإّن ِفي ْد ال َكَم َق ْيَن َح ِد َب َبا ِع ْل } ا
ّنا وقال ِإ َهآَ} فجعل ُكّل { ًا ِفي ُكّل} اسإم ًأ { ّنا كما مبتد ِإ ّلنا تقول: " فيها". ُك

ّنا ِإ َننُصُر {  َنا َل َل ِذيَن ُرسُإ ّل ْا َوا ُنو ِة ِفي آَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْومَا ال َي ُقومُا َو ُد َي َها َلْش } ا
ْومَا وقال َي َو ُقومُا { ُقومُا} كّل َي َت ُد} و{ َها َلْش ّكر جماعة كل وكذلك جائز ا َأو مذ

ّنث جائز. فعله في والتأنيث فالتذكير النس من مؤ

) ( غافر سإورة آيات في الواردة المعاني

ِبْر َفاْص َد ِإّن {  ْع ِه َو ّل ّق ال ِفْر َح ْغ َت ِبَك َواسْإ َذن ّبْح ِل ِد َوسَإ ّبَك ِبَحْم َعِشّي َر ْل ِر ِبا َكا ْب ِل } َوا
ّبْح وقال َوسَإ ِد { ّبَك ِبَحْم َعِشّي َر ْل ِر} يريد ِبا َكا ْب ِل ِر" وقد "في َوا ْبكا ِل ِر تقول ا "بالدا

ٌد" تريد ْي ٌد َز ْي ِر". في "َز ّدا ال

َقاَل َو ُكُم {  ّب ِني َر ُعو ْد َتِجْب ا ُكْم َأسْإ ِذيَن ِإّن َل ّل ِبُروَن ا ْك َت ِتي َعْن َيْس َد َبا ُلوَن ِع ْدخُأ َي سَإ
ّنَم َه ِريَن َج } َداخِأ
ِني وقال ُعو ْد َتِجْب {ا ُكْم} فقوله َأسْإ ّنما َل ِإ َتِجْب}  َأسْإ َعُل" هذه هو { ْف َأ اللف "
َ الف سإوى َأل ّنك َتَرى الوصل.  ُع" ثم َأ ِبي َت ْعَت" " ِب ُع" [ تقول تقول: " َأبي "166

ُء َعُل" فهي لـ ألف فيها ب] فتجي ْف َأ َعُل"*ِ في والتاء الياء نظير " ْف َت َعُل" و" ْف َي "
َعُل" في على كان شيء كل تقطع ْف َأ قطع. أو كان وصل "

ّلُه ِذي { ال ّل َعَل ا ُكُم َج َعامَا َل ْن َل ْا ا ُبو َك َتْر َها ِل ْن َها ِم ْن ُلوَن َوِم ُك ْأ } َت
ْا وقال ُبو َك َتْر ِل َها} كأنه { ْن ًا". أضمر ِم ْيئ "َش

) ( فصلت سإورة آيات في الواردة المعاني

َتاٌب ِك َلْت {  ُتُه ُفّص َيا ًا آ ًا ُقْرآن ّي ِب ٍءْما َعَر ْو َق َلُموَن ّل ْع } َي
َتاٌب قال ِك َلْت { ُتُه} فالكتاب ُفّص َيا ثم كتاب التنزيل [به] أن أخأبر المبتدأ خأبر آ
َلْت قال ُفّص ُتُه { َيا ًا آ ًا} شغل ُقْرآن ّي ِب الفاعل بمنزلة صارت حتى باليات الفعل َعَر

 القرآن. فنصب
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ًا َبِشير ًا {  ِذير َن ْعَرَض َو َأ ُهْم َف َثُر ْك ُهْم َأ َ َف ُعوَن ل ْا َيْسَم ُلو َقا َو َنا *ِ  ُب ُلو ٍءْة ِفي ُق ّن ِك ِمّما َأ
َنا ُعو ْد ِه َت ْي َل ِفي ِإ َنا َو ِن ْقٌر آذا َنا َوِمن َو ِن ْي ِنَك َب ْي َب ْعَمْل ِحَجاٌب َو َنا َفا ّن ُلوَن ِإ } َعاِم
ًا وقوله َبِشير ًا} حين { ِذير َن كأنه المدح على نصبا جعلته شئت عنه. وان شغل َو

َنا فقال مدحه على أقبل حين َكْر َذ ًا " ًا ُقْرآن ّي ِب ًا َعَر ْو َبِشير َأ ًا"  ِذير َن ُه َو َنا َكْر َذ ًا " ُقرآن
ًا" وكان ّي ِب َوِمن  ء] وقال167[ أضمر ما على دليل ذكره من مضى فيما َعَر }

َنا ِن ْي ِنَك َب ْي َب َلُم الله - و ِحَجاٌب} معناه َو ْع َنا أ َن ْي َب َو َنَك - " ْي َب دخألت ِحَجاٌب" ولكن َو
"ِمْن" للتوكيد.

ُقْل ُكْم {  ّن ِإ أ
ُفُروَن َ ْك َت ِذي َل ّل َق ِبا َل َلْرَض خَأ ْيِن ِفي ا ْوَم ُلوَن َي َع َتْج ًا َلُه َو َداد ِلَك َأن َرّب َذ

َلِميَن َعا ْل } ا
َق قوله وأما َل َلْرَض {خَأ ْيِن} ثم ِفي ا ْوَم ِة قال َي َع َب َأْر ٍءْما} [ { ّيا ان يعني ] فانما10َأ
ّوْجُت تقول كما اياما اربعة الول مع هذا َتَز ًة، َأْمِس " ْيِن" واليومَا امرأ َت ْن ِث

امس. تزوجتها التي واحداهما
َنا قال ْي َوّص َو ْنَساَن { ِل ٍءْر". ا ْي ِبَخ ِه} يقول: " ْي َد ِل َوا ِب

) ( فصلت سإورة آيات في الواردة المعاني

َعَل َوَج َها {  َواسِإَي ِفي َها ِمن َر ِق ْو َباَركَّ َف َها َو ّدَر ِفي َق َهآَ َو َها ِفي َت َوا ْق ِة ِفي َأ َع َب ٍءْما َأْر ّيا َأ

ًء َوآ ِليَن سَإ ِئ } ّللّسآَ
َأّما ًء َنَصَب من َو َوآ ِليَن} فجعله {سَإ ِئ ًء" وقد قال كأنه مصدرا ّللّسآَ ِتوا ِاسْإ قرىء "

ِة أي: في للمستويات اسإما وجعل بالجّر َع َب ٍءْما َأْر ّيا ٍءْة. َأ تاّم

ُهّن َقَضا َف َع {  ْب ٍءْت سَإ َوا ْيِن ِفي سَإَما ْوَم ْوَحى َي َأ ٍءْء ُكّل ِفي َو َها سَإَمآَ ّنا َأْمَر ّي َء َوَز الّسَمآَ
َيا ْن ّد ِبيَح ال ًا ِبَمَصا ْفظ ِلَك َوِح ِديُر َذ ْق ِز َت ِزي َع ْل ِم ا ِلي َع ْل  } ا
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ّنا وقال ّي َوَز َء { َيا الّسَمآَ ْن ّد ِبيَح ال ًا} كأنه ِبَمَصا ْفظ َها قال َوِح َنا ْظ ِف َوَح ًا" لنه " ْفظ ِح
َها حين ّنا َي ِبيَح" قد قال: "َز على يدل فذا وتعاهدها امرها في نظر أنه أخأبر ِبَمَصا

ْفِظ ًا كأنه الِح َناه ْظ ِف َوَح ًا". قال: " ْفظ ِح

َنا ْل َأْرسَإ َف ِهْم {  ْي َل ًا َع ًا ِريح ٍءْما ِفي َصْرَصر ّيا ٍءْت َأ ُهْم ّنِحَسا َق ِذي ُن َذاَب ّل ْلِخْزِي َع ِفي ا
ِة َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َذاُب ال َع َل ِة َو ُهْم َأخْأَزى الخِأَر َ َو } ُينَصُروَن ل
ِفي وقال ٍءْما { ّيا ٍءْت} وهي َأ َنِحسات} لغة قال من لغة ّنِحَسا َنْحس" و{ قال من "

َنِحس". "

) ( فصلت سإورة آيات في الواردة المعاني

ْا ُلو َقا َو ِهْم {  ِد ُلو ّتْم ِلَم ِلُج ِهد َنا َش ْي َل ْا َع ُلو َنا َقا َق َط ّلُه َأن ِذي ال ّل َق ا َط ٍءْء ُكّل َأن َو َشْي ُه َو
ُكْم َق َل ّوَل خَأ ٍءْة َأ ِه َمّر ْي َل ِإ ُعوَن َو } ُتْرَج

ْا وقال ُلو َقا َنا { َق َط ّلُه َأن ِذي ال ّل َق ا َط ٍءْء} فجاء ُكّل َأن اللفظ مثل بهم اللفظ َشْي
ّبر لما النس في َها قال كما والفعل بالنطق عنهم خأ ّي َأ ّنْمُل {يا ْا ال ُلو ْدخُأ ا
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ُكْم} لما َن ِك الشاعر: لفظهم. وقال في النس بمنزلة صرن وتكلمن عقلن َمَسا
المئتين]: بعد والثلثون الخامس الشاهد وهو الرجز [من

ّبَحْت167[ َفَص ْيَر  ب]  ّط ِم َلْم َوال ّل َك َيًة َت ِب ٍءْل ُطّمْت *ِ َجا ْي ِم ِبَس َع ْف ُم

َقاَل َو ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو َ َك ْا ل ُعو ُقْرآِن َتْسَم ْل ْا ِلهذاا ْو َغ ْل ِه َوا ُكْم ِفي ّل َع ُبوَن َل ِل ْغ  } َت
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َ وقال ْا {ل ُعو ُقْرآِن َتْسَم ْل ْا ِلهذاا ْو َغ ْل ِه} أي: ل َوا ْعُت تقول تطيعوه. كما ِفي "سَإِم
ُعوا "ل وجه - على اعلم الله - و لَك" وهو ْا القرآَن". وقال َتْسَم ْو َغ ْل َوا ِه} { ِفي

َغا" مثل من لنها ْل َي ْوُت" " َغ َل َيْمحا" وقال " ْوُت" " ُغوا بعضهم "َمَح ْل َوا ِه} { ِفي
ُغو" مثل وقال ْل َت ْوَت" " َغ َل َتْمُحو" وبعض " ْوَت" " ِغَي" العرب "َمَح َل يقول: "

َغى" وهي ْل َي ِغَي ولكن قليلة قبيحة " َل َذا " َك َي ِب ِر ْغ ُأ َكذا" أي:  ِه و يقوله فهو ب
ُعه. َن َنْص و

ِلَك َذ ُء {  ِء َجَزآ َدآ ْع ِه َأ ّل ّناُر ال ُهْم ال َها َل ِد َداُر ِفي ْل ًء الُخ ُنوا ِبَما َجَزآ َنا َكا ِت ُدوَن ِبآَيا } َيْجَح
ِلَك وقال َذ ُء { ِء َجَزآ َدآ ْع ِه َأ ّل ّناُر} رفع ال للجزاء. تفسيرا كأنه البتداء على ال

) ( فصلت سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا ُلو َنا َقا ّب ّلُه َر ْا ُثّم ال َقاُمو َت َنّزُل اسْإ َت ِهُم َت ْي َل َكُة َع ِئ َ ْلَمل ّ ا ْا َأل ُفو َ َتَخا َول
ْا ُنو ْا َتْحَز ْبِشُرو َأ ِة َو ّن ْلَج ِتي ِبا ّل ُتْم ا ُدوَن ُكن َع } ُتو
ّ وقال َأل ْا} يقول: بأن { ُفو تخافوا. ل َتَخا

ً ُنُزل ٍءْر ّمْن {  ُفو ٍءْم َغ } ّرِحي
َلنه ُنُزلً}  ُكْم} بـ شغل [وقال] { َل ِهي {َما { َت ُكْم} [ َتْش ُفُس صارت ] حتى31َأن

ُنُزلً} ينتصب وقوله معرفة وهو الفاعل بمنزلة َنا على { ْل َنّز قوله ُنُزل" نحو "
ّبَك}. ّمن {َرْحَمًة ّر

َ َول ِوي {  َت َنُة َتْس ْلَحَس َ ا َئُة َول ّي ْع الّس َف ْد ِتي ا ّل َذا َأْحَسُن ِهَي ِبا ِإ ِذي َف ّل َنَك ا ْي َنُه َب ْي َب َو
ٌة َو َدا ّنُه َع َأ ِلّي َك  } َحِميٌم َو
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َ وقال َول ِوي { َت َنُة َتْس ْلَحَس َ ا َئُة} وقد َول ّي ِوي تقول: "ل لنك يجوُز، الّس َت ُد َيْس عب
ِه َ الل ٌد" اذا َول ْي ِوي أردت: ل َز َت ُد َيْس ِه عب ٌد" لنهما الل ْي ًا َوَز يستويان. وان ل جميع

ِوي تريد: ل زائدة الثانية ان قلت شئت َت ُد َيْس ِه عب ٌد. فزيدت الل ْي [ل] توكيدا َوَز
ّ قال كما َئل ّل َلَم { ْع ْهُل َي َتاِب} أي: لن َأ ِك ْل َ قال يعلم. وكما ا ْقِسُم {ل ِما ُأ ْو َي ِب

ِة}.[ َياَم ِق ْل  ء].168ا
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) ( فصلت سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإّن ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو ِر َك ْك ّذ ُهْم َلّما ِبال َء ّنُه َجآَ ِإ َتاٌب َو ِك ِزيٌز َل } َع
ِإّن وقال ِذيَن { ّل ْا ا َفُرو ِر َك ْك ّذ ُهْم} فزعم َلّما ِبال َء خأبره ان المفسرين بعض َجآَ

ِئَك ْوَل ُأ ْوَن { َد َنا ٍءْن ِمن ُي َكا ٍءْد} [ ّم ِعي في التي الخأبار على يكون ان يجوز ] وقد44َب
المعنى وعرف الكلما طال اذ الخبر عن اشياء اسإتغنت كما بها يستغنى القرآن

ْو قوله نحو َل َو ًا َأّن { ّيَرْت ُقْرآن ِه سُإ َباُل} وما ِب ْلِج أهل من شيخ أشبهه. وحدثني ا
ِإّن بن عمرو يسأل عمر بن عيسى قال: "سإمعت العلم ِذيَن عبيد": { ّل ْا ا َفُرو َك

ِر ْك ّذ ُهْم} اين َلّما ِبال َء ِإّن التفسير في عمرو: "معناه خأبره؟" فقال َجآَ ِذيَن { ّل ا
ْا َفُرو ِر َك ْك ّذ ُهْم} كفروا َلّما ِبال َء ّنُه به َجآَ ِإ َو َتاٌب { ِك ِزيٌز}" فقال َل َء َع يا عيسى: "َجا

عثمان". َأبا

ْو َل َو ُه {  َنا ْل َع ًا َج ًا ُقْرآن ّي ْعَجِم ْا أ ُلو َقا َ ّل ْول َلْت َل ُتُه ُفّص َيا ْعَجِمّي آ ِبّي َءا َعَر َو ُقْل َو ُه
ِذيَن ّل ْا ِل ُنو ًدى آَم ٌء ُه َفآَ ِذيَن َوِش ّل َ َوا ُنوَن ل ْؤِم ِهْم ِفي ُي ِن َذا ْقٌر آ َو َو ُه ِهْم َو ْي َل َعًمى َع
ِئَك ْوَل ْوَن ُأ َد َنا ٍءْن ِمن ُي َكا ٍءْد ّم ِعي  } َب
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ْو وقال َل َو ُه { َنا ْل َع ًا َج ًا ُقْرآن ّي ْعَجِم ْا أ ُلو َقا َ ّل ْول َلْت َل ُتُه ُفّص َيا ْعَجِمّي آ ِبّي} َءا َعَر َو
ّ َهل َلْت يقول: { ُتُه ُفّص ْعَجِمّي} يعني آيا َأ ِبّي} يعني القرآن َأ َعَر َو صلى النبي {

واحد. معنى في جائز وكّل اسإتفهاما [من] غير قرئت وقد وسإلم عليه الله

َوَضّل ُهم {  ْن ْا ّما َع ُنو ُعوَن َكا ْد ْبُل ِمن َي ْا َق ّنو َظ ُهْم َما َو ٍءْص ّمن َل } ّمِحي
ْا وقال ّنو َظ َو ُهْم َما { ٍءْص} أي: فاسإتيقنوا، ّمن َل حرف هنا {ما} ها لن ّمِحي

ملغى. الفعل جعل فلذلك هذا مثل في يعمل ل والفعل باسإم وليس

) ( الشورى سإورة آيات في الواردة المعاني

َع ُكم { َشَر ّديِن ّمَن َل ِه َوّصى َما ال ًا ِب ِذي ُنوح ّل َنآَ َوا ْي ْوَح ْيَك َأ َل َنا َوَما ِإ ْي ِه َوّص ِب
ِهيَم ْبَرا ْا َأْن َوِعيَسى َوُموسَإى ِإ ِقيُمو ّديَن َأ َ ال ْا َول ُقو َفّر َت ِه َت ُبَر ِفي َلى َك ِكيَن َع ِر ْلُمْش ا

ُهْم َما ُعو ْد ِه َت ْي َل ّلُه ِإ ِبي ال َت ِه َيْج ْي َل ُء َمن ِإ ِدي َيَشآَ ْه َي ِه َو ْي َل ِنيُب َمن ِإ } ُي
َأْن قال ْا { ِقيُمو ّديَن َأ َ ال ْا َول ُقو َفّر َت َت ِه]} على [ أْن "هو قال كأنه التفسير ِفي

ِقيُموا البدل.  ب] على168[ الدين َأ

ِلَك َذ ِل َف ُع {  ْد ِقْم َفا َت َ ُأِمْرَت َكَمآَ َواسْإ ْع َول ِب ّت ُهْم َت َء َوآ ْه ُقْل َأ ّلُه َأنَزَل ِبَمآَ آَمنُت َو ال
ٍءْب ِمن َتا ُأِمْرُت ِك ِدَل َو ْع ُكُم َل َن ْي ّلُه َب َنا ال ّب ُكْم َر ّب َنآَ َوَر َنا َل ُل ْعَما ُكْم َأ َل ُكْم َو ُل ْعَما َ َأ ُحّجَة ل
َنا َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ّلُه َو ُع ال َنا َيْجَم َن ْي ِه َب ْي َل ِإ ْلَمِصيُر َو } ا

ُأِمْرُت وقال َو ِدَل { ْع ُأِمْرُت َل ُكُم} أي:  َن ْي  َأعدل. َكْي َب
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ِلَك َذ ِذي {  ّل َبّشُر ا ّلُه ُي ُه ال َد َبا ِذيَن ِع ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ّ ُقل الّصا ُكْم ل ُل َأ َأسْإ

ِه ْي َل ًا َع ّ َأْجر َة ِإل ّد َو ْلَم َبى ِفي ا ُقْر ْل ِرْف َوَمن ا َت ْق َنًة َي ْد َحَس ِز َها َلُه ّن ًا ِفي ّلَه ِإّن ُحْسن ال
ُفوٌر ُكوٌر َغ } َش
ّ وقال ِإل َة { ّد َو ْلَم َبى} اسإتثناء ِفي ا ُقْر ْل ّ أعلم الله - و خأارج. يريد ا أذكر َأْن - إل
قرابتي. مودة
َبّشُر} فتقول وأما ُي ُته" [و] قال { ُته" و"أبَشْر َبّشْر ُه" خأفيفة بعضهم " ْبُشُر َأ فذا "
َبَشْرُت" وهو من الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من الشعر. قال في "

المئتين]: بعد والستون السادس
ْد َق َلى َأُروُح َو ُه الحانوِت ِإ ْبُشُر َق *ِ بالّرْحِل َأ ْو ِة ُذَرى َف َن ْيرا َع ُلُجد ال ا
ِذي وجعل هكذا البيت هذا يونس الحسن: "انشدني أبو قال ّل َبّشُر} اسإما {ا ُي

ْبِشير" كما كأنه للفعل َت ْع قال "ال َد َفاْص ْؤَمُر} أي: اصدع ِبَما { يكون بالمر. ول ُت
ّلْم تقول ل لنك وتحذفها الباء فيها تضمر ان َك ِذي " ِه". تريد َمَرْرُت" وانت ال ِب "

) ( الشورى سإورة آيات في الواردة المعاني

َتِجيُب َيْس َو ِذيَن {  ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصا ُد ِزي َي ِه ّمن َو ِل ِفُروَن َفْض َكا ْل ُهْم َوا َل
َذاٌب ٌد َع ِدي } َش
َتِجيُب وقوله َيْس َو ِذيَن { ّل ْا} أي: اسإتجاب. فجعلهم ا ُنو الفاعلين. هم آَم

َلَمن َو َبَر {  َفَر َص َغ ِلَك ِإّن َو ِما َلِمْن َذ ِر َعْز ُلُمو  } ا
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َلَمن وقال َو َبَر { َفَر َص َغ ِلَك ِإّن َو ِما َلِمْن َذ ِر} اما َعْز ُلُمو َلَمن في التي اللما ا َو }
َبَر} فلما عزما لمن منه ذلك - ان أعلم الله - و فمعناه ذلك واما البتداء َص
ٍءْر تقول:"َمَرْرُت المور. وقد ُع بدا ٍءْم" أي. الذراع الذرا َه ِدْر َها ِب ْن ٍءْم" و: ِم َه ِدْر ِب

ُبّر "مررت َقفيٌز قفيٌز ِب الموضوع هذا "إن" في ابتداء منه" واما بدرهم" أي: "
ُقْل فكمثل ْوَت ِإّن { ْلَم ِذي ا ّل ِفّروَن ا ْنُه َت ّنُه ِم ِإ ُكْم} يجوز َف ِقي َ اذا هذا مثل ابتداء ُمل

 ء]169الموضع.[ هذا مثل في الكلما طال

ُهْم َتَرا َو ْعَرُضوَن {  َها ُي ْي َل ِعيَن َع ّذّل ِمَن خَأاِش ُظُروَن ال ٍءْف ِمن َين ِفّي َطْر َقاَل خَأ َو
ِذيَن ّل ْا ا ُنو ِريَن ِإّن آَم ْلَخاسِإ ِذيَن ا ّل ْا ا ُهْم خَأِسُرو ُفَس ِهْم َأن ِلي ْه َأ ْومَا َو ِة َي َياَم ِق ْل َ ا ِإّن َأل

ِلِميَن ّظا ٍءْب ِفي ال َذا ٍءْم َع } ّمِقي
ُظُروَن وقال َين ٍءْف ِمن { ِفّي} جعل َطْر َطْرَف" العين خَأ "ونظرهم قال كأنه "ال

ٍءْف} مثل: {ِمن يونس: "ان - وقال أعلم الله ضعيفة" - و عين من َطْر
ٍءْف" كما َطْر ِب ُته تقول " ْيِف". في العرب: "ضرب ِبالّس ْيف" و" الّس

) ( الشورى سإورة آيات في الواردة المعاني

ِه { ِصَراِط ّل ِذي ال ّل َواِت ِفي َما َلُه ا َلْرِض ِفي َوَما الّسَما َ ا َلى َأل ِه ِإ ّل َتِصيُر ال
ُلُموُر } ا
َ وقال َأل َلى { ِه ِإ ّل ُلُموُر} لن َتِصيُر ال دون الشياء يتولى وتعالى تباركّ الله ا
الفقهاء من اليهم المور بعض جعل قد الدنيا في وهو القيامة يوما خألقه
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. ذلك واشباه والسلطان

) ( الزخأرف سإورة آيات في الواردة المعاني

ِرُب َنْض َف َأ ُكُم {  ْكَر َعن ّذ ًا ال ْفح ُتْم َأن َص ًا ُكن ْوم ِفيَن َق ِر } ّمْس
َأن قال ُتْم { ًا ُكن ْوم َِلْن َق ِفيَن} يقول: " ِر ُتْم". ّمْس ْن  ُك
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ْا ُوو َت َتْس ِل َلى {  ِه َع ِر ُهو ْا ُثّم ُظ ُكُرو ْذ ْعَمَة َت ُكْم ِن ّب َذا َر ُتْم ِإ ْي َو َت ِه اسْإ ْي َل ْا َع ُلو ُقو َت ْبَحاَن َو سُإ
ِذي ّل َنا سَإّخَر ا َوَما َل ّنا هذا ِنيَن َلُه ُك ِر ْق } ُم
ْا وقال ُوو َت َتْس ِل َلى { ِه} فتذكيره َع ِر ُهو ُبوَن} [ {َما على يجوز ُظ َك ] و{ما}12َتْر

ْكر ويسركّ" وقد يوافقك ما النساء من تقول: "عندي كما مذكر هو "النعاما" تذ
ّنث ِه} وقال ِفي {ّمّما موضع في قال وقد وتؤ ِن ُطو ِنها}. آخأر موضع في ُب ُطو ُب }

ْذ ِإ َو ِهيُم َقاَل {  ْبَرا ِه ِإ ِبي ِه َل ْوِم َق ِني َو ّن ٌء ِإ ُدوَن ّمّما َبَرآ ُب ْع } َت
ِني وقال ّن ِإ ٌء { ُدوَن} تقول ّمّما َبَرآ ُب ْع َنا العرب َت َأ ٌء " منك". َبرا

) ( الزخأرف سإورة آيات في الواردة المعاني

َ ْول َل َو ُكوَن َأن {  ّناُس َي ًة ُأّمًة ال َد َنا َواِح ْل َع ُفُر ِلَمن ّلَج ْك ِهْم ِبالّرْحَماِن َي ِت ُيو ُب ًا ِل ُقف سُإ
ٍءْة ّمن ِرَج ِفّض َعا َها َوَم ْي َل َهُروَن َع ْظ } َي

ِرَج وقال َعا َوَم َها { ْي َل َهُروَن} ومثله َع ْظ ِتيح" العرب قول َي َفا ِتح" و"َم "َمفا
ٍءْط" في َعا ٍءْف" من و"َم َثا َأ ِء"*ِ و" ِة" وواحد "الِمعطا ّي ِف ِث ُل ْعراج" "ا ِرج" "الِم َعا "الم

ِريج". جمعه في قلت شئت ولو "المعا

ًا َوُزخْأُرف ِإن {  ِلَك ُكّل َو ُع َلّما َذ َتا ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ُة ال َد َوالخِأَر ّبَك ِعن ّتِقيَن َر ْلُم } ِل
ِإن وقال َو ِلَك ُكّل { ُع َلّما َذ َتا ِة َم َيا ْلَح َيا} خأفيفة ا ْن ّد بعضهم وقال اللما منصوبة ال

ّقل "إلّ" وانها الول التفسير في انها وزعم الميم وضعف اللما ونصب {لّما} فث
 ب] العرب.169[ كلما من

َوَمن ْعُش {  ِر َعن َي ْك ّيْض الّرْحَماِن ِذ َق ًا َلُه ُن َطان ْي َو َش ُه ِريٌن َلُه َف } َق
َوَمن وقال ْعُش { ِر َعن َي ْك َعْشو" انما من ليس الّرْحَماِن} وهو ِذ ْعشى" و" َأ هو "

بعند والستون السابع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من قول معنى في
المئتين]:

َلى ٍءْك *ِ إ ِل ْعشو ما ْثِل الى َأ ِلِك ِم  *ِ ما

)4/13(
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ُعُف. لنه كأن َأْض ْعُشو":  َأ ُو": مالك" كان مثل الى "اعشو قال حين " َعْش "ال
ول بصير غير يأتيه انه مالك" أخأبر مثل قال: "اعشو" الى حين َلنه الضعَف

المئتين]: بعد والستون الثامن الشاهد وهو الطويل قال: [من قوي. كما
َتى ِه َم ِت ْأ ْعُشو َت َلى َت ِء ِإ ْو ِه َض ِر ْد نا َتِج ًا *ِ  َطب ً َح ًا َجْزل َنار َأّجَجا َو َت

يغنك. ناره ضوء الى فتقصد تفتقر ما َأي: متى

) ( الزخأرف سإورة آيات في الواردة المعاني

َ ْول َل َف ِقَي {  ْل ِه ُأ ْي َل ٌة َع ِوَر ٍءْب ّمن َأسْإ َه ْو َذ َء َأ َعُه َجآَ َكُة َم ِئ َ ْلَمل ِنيَن ا ِر َت ْق } ُم
َ وقال ْول َل َف ِقَي { ْل ِه ُأ ْي َل ٌة َع ِوَر ٍءْب} لنه ّمن َأسْإ َه ِوَرة" جمع َذ "أسإاور"*ِ و"أسْإ
َأسإاورة} فجعله بعضهم وقال ِوير" - و للسإورة جمعا { َأسَإا - أعلم الله فاراد: "

َقة" فجعل قال كما الياء من عوضا الهاء فجعل ِد َنا التي الياء من عوضا الهاء "َز
ِديق". في َنا "َز

َلّما َو ِرَب {  ْبُن ُض َيَم ا ً َمْر َثل َذا َم ْوُمَك ِإ ْنُه َق ّدوَن ِم } َيِص
ّدون} كما وقال َيِص ّدوَن} و{ َيُص َيْحِشُر}. قال { َيْحُشُر} و{ }

) ( الدخأان سإورة آيات في الواردة المعاني

َها ِفي ُق {  ْفَر ٍءْر ُكّل ُي ٍءْم َأْم ِكي ًا َح َأْمر َنآَ ّمْن *ِ  ِد ْن ّنا ِع ّنا ِإ ِليَن ُك ّبَك ّمن *ِ َرْحَمًة ُمْرسِإ ّر
ّنُه َو ِإ ُع ُه ِليُم الّسِمي َع ْل } ا

َها قال ِفي ُق { ْفَر ٍءْر ُكّل ُي ًا} وقال َأْم َأْمر ٍءْم} { ِكي ّبَك} وانتصابه ّمن {َرْحَمًة َح ّر
ّنا على ُه "إ َنا ْل ْنَز ًا َأ الحال. َوَرْحَمًة" في َأْمر

ّ ِإل ّلُه ّرِحَم َمن {  ّنُه ال َو ِإ ِزيُز ُه َع ْل } الّرِحيُم ا
ّ وقال ِإل ّلُه ّرِحَم َمن { ّنُه ال َو} فجعله ِإ ُينَصُروَن} في المضمر السإم من بدل ُه }

ّ تريد  ء] خأبره170[ مبتدأ. واضمرت جعلته شئت ] وان41[ ِإل اللُه َرِحَم َمْن "
ِني ْغ ُي ْنه". َف َع

ِلَك َذ َك ُهم {  َنا ّوْج ٍءْر َوَز ٍءْن ِبُحو  } ِعي

)4/14(

ُهم وقال َنا ّوْج َوَز ٍءْر { ٍءْن} يقول ِبُحو ُهم أعلم الله - و ِعي َنا ْل َع ًا - "َج َاج بالحور" َأْزو
حير". "عين يقول من العرب ومن

) ( الجاثية سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو ِلَم {  َنا ِمْن َع ِت َيا ًا آ ْيئ َها َش َذ ّتَخ ًا ا ِئَك ُهُزو ْوَل ُهْم ُأ َذاٌب َل ِهيٌن َع ِهْم *ِ ّمن ّم ِئ َوَرآ
ّنُم َه َ َج ِني َول ْغ ُهم ُي ْن ْا ّما َع ُبو ًا َكَس ْيئ َ َش ْا َما َول ُذو ّتَخ ِه ُدوِن ِمن ا ّل َء ال َيآَ ِل ْو ُهْم َأ َل َو

َذاٌب ِظيٌم َع } َع
َذا وقال ِإ َو ِلَم { َنا ِمْن َع ِت َيا ًا} ثم آ ْيئ ِهْم {ّمن قال َش ِئ ّنُم َوَرآ َه َ َج ِني َول ْغ ُهم ُي ْن ّما َع

ْا ُبو ًا} فجمع َكَس ْيئ ْيٌل قال قد لنه َش َو ُكّل { ٍءْكّ ّل ّفا ٍءْم} [ َأ ِثي معنى في ] فهو7َأ
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 ب] جماعة170[ معنى ومعناها واحد لفظ في تجيء التي الشياء مثل جماعة
ِذي {من} وقال {الذي} بمنزلة جعل وقد ّل َوا َء { ْدِق َجآَ َق ِبالّص ّد ِه َوَص ِئَك ِب ْوَل ُأ

ُقوَن} فـ"الذي" في ُهُم ّت ْلُم ِئَك قال واحد. ثم لفظ ا ْوَل ُأ ُقوَن}. ُهُم { ّت ْلُم ا

َأمْا ِذيَن َحِسَب {  ّل ْا ا َتَرُحو َئاِت اْج ّي ُهْم َأن الّس َل َع ِذيَن ّنْج ّل ْا َكا ُنو ْا آَم ُلو َعِم َو
ِلَحاِت ًء الّصا َوآ ُهْم سَإ َيا ُهْم ّمْح ُت َء َوَمَما ُكُموَن َما سَإآَ  } َيْح
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ٌء وقال َوآ ُهْم {سَإ َيا ُهْم} رفع. وقال ّمْح ُت َيا بعضهم: إّن َوَمَما للكفار والَمماَت الَمْح
َأمْا كأنه َترحوا الذيَن َحِسَب قال:  وعملوا آمنوا كالذين َتجعلهم َأن السيئات اْج

ٌء قال الصالحات" ثم ِر محيا "سإوا ُهم" اي الكفا ُت ْوء محيا محياهم ومما سَإ
ْوء ممات ومماتهم "المحيا" فسر البتداء. ومن "السواء" على فرفع سَإ

ورفعه السواء نصب المعنى هذا في يجوز فقد والمؤمنين و"الممات" للكفار
ينصب ان ال السإم لنه يرفعه ان له فينبغي مستويا السواء جعل من لن

السواء رفع شاء السإتواء. وان على السواء ونصب البدل على والممات المحيا
ً "رأيْت تقول كما تصرف ل صفة لنها مستوي معنى في كان اذا ًا َرُجل منُه خأير

ُه" والرفع ُبو أجود. َأ

َأّما َو ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو َلْم َك َف ُكْن َأ ِتي َت َيا َلى آ ْت ُكْم ُت ْي َل ُتْم َع َبْر ْك َت ُتْم َفاسْإ ُكن ًا َو ْوم َق
ِرِميَن } ّمْج
َأّما [و] قال َو ِذيَن { ّل ْا ا َفُرو َلْم َك َف ُكْن َأ ِتي َت َيا َلى آ ْت َقاُل ُت ُي َف َأي:  ُكْم}  ْي َل َلْم َع َأ ُهم: " َل

ُكن ِتي َت َلى آيا ْت ُكم" ودخألت ُت ْي َل "أما". لمكان الفاء َع

) ( الجاثية سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو َد ِإّن ِقيَل {  ْع ِه و ّل ّق ال َعُة َح َ َوالّسا ْيَب ل َها َر ُتم ِفي ْل ِري ّما ُق ْد َعُة َما َن ِإن الّسا
ُظّن ّ ّن ًا ِإل ّن ِنيَن َنْحُن َوَما َظ ِق ْي َت } ِبُمْس
ِإن وقال ُظّن { ّ ّن ًا} َما ِإل ّن ُظّن َظ ّ َن ًا. ِإل ّن َظ

) ( الحقاف سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقْل ًا ُكنُت َما {  ْدع ِري َوَمآَ الّرسُإِل ّمَن ِب ْد َعُل َما َأ ْف َ ِبي ُي ُكْم َول ُع ِإْن ِب ِب ّت أ
َ ّ َما ِإل

َلّي ُيوَحى ْا َوَمآَ ِإ َن ّ َأ ِذيٌر ِإل ِبيٌن َن } ّم
ُقْل قال ًا ُكنُت َما { ْدع ْدع: البديع ّمَن ِب ِب ّوُل. الّرسُإِل} وال َل  وهو: ا
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َوِمن ِه {  ِل ْب َتاُب َق ًا ُموسَإى ِك َتاٌب َوَرْحَمًة ِإَمام ِك ٌق َوهذا ّد ًا ّمَص ًا ّلَسان ّي ِب ِذَر َعَر ُين ّل
ِذيَن ّل ْا ا َلُمو ُبْشَرى َظ ِنيَن َو ْلُمْحِس } ِل
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َوِمن وقال ِه { ِل ْب َتاُب َق ًا ُموسَإى ِك معرفة. خأبر لنه َوَرْحَمًة} نصب ِإَمام
َتاٌب وقال ِك َوهذا ٌق { ّد ًا ّمَص ًا} فنصب ّلَسان ّي ِب من ليس لنه والعربي اللسان َعَر
ِني كأنه مضمر فعل على او الحال على فانتصب الكتاب صفة ْع ِلسانا قال: "أ

ًا" وقال ّي ِإن عرب ّدق" جعل على انتصابه بعُضهم:  َق الكتاب "ُمَص ّد اللسان. مص

َلْم َو َأ ْا {  ْو ّلَه َأّن َيَر ِذي ال ّل َق ا َل َواِت خَأ َلْرَض الّسَما َلْم َوا ْعَي َو ِهّن َي ِق ْل ٍءْر ِبَخ ِد َقا َلى ِب َع
ِيَي َأن َتى ُيْح ْو ْلَم َلى ا ّنُه َب َلى ِإ ٍءْء ُكّل َع ِديٌر َشْي } َق

َلْم قوله وأما َو ْعَي { ِهّن َي ِق ْل ٍءْر ِبَخ ِد َقا َلى ِب ِيَي َأن َع َتى} فهو ُيْح ْو ْلَم في كالباء بالباء ا
َفى قوله َك ِه} وهي { ّل ُبُت مثل ِبال َتن ْهِن} [ { ّد  ء].171ِبال

) ( الحقاف سإورة آيات في الواردة المعاني

ِبْر َفاْص َبَر َكَما {  ْا َص ُلو ْو ِما ُأ َعْز ْل َ الّرسُإِل ِمَن ا ْعِجل َول َت ُهْم َتْس ُهْم ّل ّن َأ ْومَا َك ْوَن َي َما َيَر
ُدوَن َع ْا َلْم ُيو ُثو َب ْل ّ َي َعًة ِإل ٍءْر ّمن سَإا َها ٌغ ّن َ َهْل َبل َلُك َف ْه ّ ُي ْومُا ِإل َق ْل ُقوَن ا َفاسِإ ْل } ا

َلْم وقال ْا { ُثو َب ْل ّ َي َعًة ِإل ٍءْر ّمن سَإا َها ٌغ} يقول: ذاكّ ّن َ ٌغ. وقال َبل ِإّن بل بعضهم: "
َغ َ َبل َو ال ُقرآُن" وانما ُه ٌغ} أي: هو قال بالقرآن. ثم يوعظ ال َ َبل بلغ. {

) ( محمد سإورة آيات في الواردة المعاني

َهْل َف ُظُروَن {  ّ َين َعَة ِإل ُهْم َأن الّسا َي ِت أ
ْ َتًة َت ْغ ْد َب َق َء َف َها َجآَ ُط ّنى َأْشَرا َأ ُهْم َف َذا َل ِإ

ُهْم ْت َء ُهْم َجآَ ْكَرا } ِذ
ّنى قال َأ َف ُهْم { َذا َل ُهْم ِإ ْت َء ُهْم} يقول: فانى َجآَ ْكَرا جاءتهم اذا ذكراهم لهم ِذ

 الساعة.
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َهْل َف ُتْم {  ْي ُتْم ِإن َعَس ْي ّل َو ْا َأن َت ُدو ْفِس َلْرِض ِفي ُت ْا ا ُعو ّط َق ُت ُكْم َو } َأْرَحاَم
َهْل وقال َف ُتْم { ْي ُتْم ِإن َعَس ْي ّل َو ْا َأن َت ُدو ْفِس َلْرِض} فان ِفي ُت للمجازاة الول ا

َقعت َأو ُتْم} على و ْي َعَس َأن { ْا} لنه { ُدو ْفِس فيه تعمل ان يكون ول اسإم، ُت
ُتْم} ول ْي َعَس } ّ ِإل ْيُت"  َعَس ُتم تقول "أْن" ل وفيه " ْي َعَس ْعَل" كما " ِف قولك ان ال

َأّن له" فقولك خأيرا كان جاء زيدا ان "لو ًا " ْيد َء" اسإم َز تقول ل وانت جا
على يقع الفعال كل موضع. وليس كل في تقع السإماء كل ليس "لوذاكّ" لنه

ُع" ول يقولون انهم ترى السإماء. ال كل َد َي َع" [ويقولون يقولون " َد َو َذُر"] " َي "
َذر". ول َو يقولون: "

َ َفل ْا {  ُنو ِه ْا َت ُعو ْد َت َلى َو ِم ِإ ْل ُتُم الّس َأن ْوَن َو َل ْع َل ّلُه ا ُكْم َوال َع َلن َم ُكْم َو ِتَر ُكْم َي َل ْعَما َأ

{
َلن وقال َو ُكْم { ِتَر ُكْم} أي: في َي َل ْعَما ْلُت كما أعمالكم َأ َدخَأ البيَت" وانت تقول: "
البيت". "في تريد

) ( محمد سإورة آيات في الواردة المعاني
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َها ُتْم {  ْوَن هؤلء َأن َع ْد ْا ُت ُقو ُتنِف ِبيِل ِفي ِل ِه سَإ ّل ُكم ال ْبَخُل ّمن َفِمن ْبَخْل َوَمن َي ّنَما َي ِإ َف
ْبَخُل ِه َعن َي ْفِس ّلُه ّن ِنّي َوال َغ ْل ُتُم ا َأن ُء َو َقَرآ ُف ْل ِإن ا ْا َو ْو ّل َو َت ِدْل َت ْب َت ًا َيْس ْوم ُكْم َق ْيَر ُثّم َغ

َ ْا ل ُنو ُكو ُكم َي َل َثا } َأْم
َها وقال ُتْم { في الذي التنبيه وكان للتوكيد موضعين في التنبيه هؤلء} فجعل َأن

ِء" تنبيها َ ُؤل َه لزما. "

 ) ( الفتح سإورة آيات في الواردة المعاني

)4/18(

ُهُم ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو ُكْم َك ّدو ِد َعِن َوَص ْلَمْسِج ِما ا ْلَحَرا َي ا ْد َه ْل ًا َوا ُكوف ْع َغ َأن َم ُل ْب ّلُه َي َمِح
َ ْول َل ُنوَن ِرَجاٌل َو ْؤِم ٌء ّم ِنَسآَ َناٌت َو ْؤِم ُهْم ّلْم ّم َلُمو ْع ُهْم َأن َت ُئو َط ُكْم َت َب ُتِصي ُهْم َف ْن ّم
ٌة َعّر ِر ّم ْي َغ ٍءْم ِب ْل ْدخِأَل ِع ُي ّلُه ّل ِه ِفي ال ِت ُء َمن َرْحَم ْو َيَشآَ ْا َل ُلو ّي َنا َتَز ْب ّذ َع ِذيَن َل ّل ْا ا َفُرو َك
ُهْم ْن ًا ِم َذاب ًا َع ِليم } َأ
َي قال ْد َه ْل َوا ًا} على { ُكوف ْع َي َم ْد َه ًا} كراهية "وصدوا" {ال ُكوف ْع َأن َم َغ { ُل ْب َي

ّلُه}. َمِح
َأن وقال ُهْم} على { ُئو َط تطؤوهم". أن رجال "لول البدل َت

ٌد ِه ّرسُإوُل { ّمَحّم ّل ِذيَن ال ّل َعُه َوا ُء َم ّدآ َلى َأِش ِر َع ّفا ُك ْل ُء ا ُهْم ُرَحَمآَ َن ْي ُهْم َب ًا َتَرا ّكع ُر
ًا ُغوَن سُإّجد َت ْب ً َي ِه ّمَن َفْضل ّل ًا ال َوان ِرْض ُهْم َو ِهْم ِفي سِإيَما ِه ِر ّمْن ُوُجو َث ِد َأ الّسُجو

ِلَك ُهْم َذ ُل َث ِة ِفي َم ْوَرا ّت ُهْم ال ُل َث ِلنِجيِل ِفي َوَم ٍءْع ا ُه َأخْأَرَج َكَزْر َأ ْط ُه َش َلَظ َفآََزَر ْغ َت َفاسْإ
َوى َت َلى َفاسْإ ِه َع ِق ْعِجُب سُإو َع ُي ِغيَظ الّزّرا َي ِهُم ِل ّفاَر ِب ُك ْل َد ا َع ّلُه َو ِذيَن ال ّل ْا ا ُنو آَم
ْا ُلو َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصا ْن ًة ِم ِفَر ْغ ًا ّم َأْجر ًا َو ِظيم } َع

َأخْأَرَج وقال ُه { َأ ْط ُه} يريد َش َله" من َفآََزَر َع ْف َأ ِلزاَرة". " "ا

) ( الحجرات سإورة آيات في الواردة المعاني

َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُعو َف ُكْم َتْر َت َوا َق َأْص ْو ْوِت َف ِبّي َص ّن َ ال ْا َول َهُرو ْوِل َلُه َتْج َق ْل ِبا
ِر ْه ُكْم َكَج ْعِض ٍءْض َب ْع َب َبَط َأن ِل ُكْم َتْح ُل ْعَما ُتْم َأ َأن َ َو ُعُروَن ل } َتْش

َأن قال َبَط { ُكْم} أي: مخافة َتْح ُل ْعَما ِبَط َأْن َأ ُكم. وقد َتْح ُل ْعما يقال: "اسْإُمِك َأ
ِئَط  َيِميَل". َأْن الحا

)4/19(

َها ّي َأ ّناُس { يا ّنا ال ُكم ِإ َنا ْق َل ٍءْر ّمن خَأ َك َثى َذ ْن ُأ ُكْم َو َنا ْل َع ًا َوَج ُعوب ِئَل ُش َبآَ َق ْا َو ُفو َعاَر َت ِإّن ِل
ُكْم ْكَرَم َد َأ ِه َعن ّل ُكْم ال َقا ْت ّلَه ِإّن َأ ِليٌم ال ِبيٌر َع } خَأ

ِإّن وقال ُكْم} فكسر { ْكَرَم ْا}. على يحمله ولم ابتداء لنه َأ ُفو َعاَر َت ِل }

) ( ق سإورة آيات في الواردة المعاني
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ُقْرآِن { ق ْل ِد َوا ْلَمِجي } ا
ُقْرآِن {ق قال ْل ِد} قسم َوا ْلَمِجي ْد على ا َق َنا { ِلْم ُقُص َما َع َلْرُض َتن ُهْم} [ ا ْن ].4ِم

َذا ِإ أ
َ َنا {  ْت ّنا ِم ُك ًا َو ِلَك ُتَراب ٌع َذ ٌد َرْج ِعي } َب

َذا وقال ِإ أ
َ َنا { ْت ّنا ِم ُك ًا َو ِلَك ُتَراب ُع َذ ٌد} لم َرْج ِعي الله - و رجع" وذلك "انه يذكر َب

ُكْم قيل كأنه جواب على كان - لنه أعلم ّن ِإ ُعوَن. فقالوا لهم:  َذا َتْرِج ِإ أ
َ ّنا " ًا ُك ُتراب

ٌع َ ذلك بعيد". َرْج

َنا ِيي َع َف َأ ْلِق {  ْلَخ ّوِل ِبا َل ٍءْس ِفي ُهْم َبْل ا ْب ٍءْق ّمْن َل ْل ٍءْد خَأ ِدي } َج
َبْل وقال ٍءْس} لنك ِفي ُهْم { ْب َبْسُت َل َل ًا. عليه تقول:  ْبس َل

) ( ق سإورة آيات في الواردة المعاني

ْد َق َل َو َنا {  ْق َل ِلنَساَن خَأ َلُم ا ْع َن ِوُس َما َو َوسْإ ِه ُت ْفُسُه ِب َنْحُن َن ْقَرُب َو ِه َأ ْي َل ْبِل ِمْن ِإ َح
ِد ِري َو ْل } ا
َنْحُن وقال َو ْقَرُب { ِه َأ ْي َل ْبِل ِمْن ِإ َلُك َح َأْم ِد} يقول:  ِري َو ْل ِه ا ْقَرُب ِب َأ ِه و ْي َل في ِإ

عليه. المقدرة

ْذ ِإ ّقى {  َل َت َياِن َي ّق َل َت ْلُم َيِميِن َعِن ا ْل َعِن ا ٌد الّشَماِل َو ِعي } َق
َعِن وقال َيِميِن { ْل َعِن ا ٌد} ولم الّشَماِل َو ِعي َعِن يقل َق َيِميِن " ٌد ال َعِن َقعي و

ِعيد". ذكر الّشماِل ُكْم قال كما واسإتغنى احدهما َق ِرُج ُيْخ ْفلً} فاسإتغنى { ِط
ِإن قال كما الجمع عن بالواحد َف ْبَن { ُكْم ِط ٍءْء َعن َل ْنُه َشْي ًا}. ّم ْفس َن
) ( الذاريات سإورة آيات في الواردة المعاني

ِء َوالّسَمآَ ُبِك َذاِت {  ْلُح } ا
ِء قال َوالّسَمآَ ُبِك} واحدها َذاِت { ْلُح  "الِحباكّ". ا

)4/20(

ُلوَن َأ َيْس ّياَن {  ْومُا َأ ّديِن َي ْومَا ال َي َلى ُهْم *ِ  ِر َع ّنا ُنوَن ال َت ْف } ُي
ّياَن وقال َأ ْومُا { ّديِن} [ َي ْومَا172ال َي َلى ُهْم  ء] { ِر َع ّنا َتى ال ُنوَن} أي: َم َت ْف ْومُا ُي َي

ّديِن. فقيل ِما لهم: في ال ِر على ُهْم يو َتنون. لّن النا ْف فيه طويل يوما اليوما ذلك ُي
ُتهم وفيه الحساب النار. على فتن

ِإّن َف ِذيَن {  ّل ْا ِل َلُمو ًا َظ ُنوب ْثَل َذ ُنوِب ّم ِهْم َذ ِب َ َأْصَحا ُلوِن َفل ْعِج َت } َيْس
ًا وقال ُنوب َذ ْثَل { ُنوِب ّم ِهْم} أي: سَإْجل*ًِ من َذ ِب العذاب. َأْصَحا

) ( الطور سإورة آيات في الواردة المعاني

ْومَا َي ُء َتُموُر {  ًا الّسَمآَ ْور َتِسيُر َم َو َباُل *ِ  ْلِج ًا ا ْير ْيٌل سَإ َو َف ٍءْذ *ِ  ِئ ْوَم ِبيَن َي ّذ َك ْلُم } ّل
ْومَا قال َي ُء َتُموُر { َتِسيُر الّسَمآَ َو ًا} { ْور َباُل َم ْلِج ْيٌل} دخألت ا َو َف ًا} { ْير الفاء سَإ
خأبرها يكون المجازاة لن المجازاة، فأشبه وكذا كذا كان معنى: اذا في لنه
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بالفاء.

َأمْا ُلوَن {  ُقو ّبُص َشاِعٌر َي َتَر ِه ّن ْيَب ِب ُنوِن َر ْلَم } ا
ّبُص وقال َتَر ّن ِه { ْيَب ِب ُنوِن} لنك َر ْلَم ّبْصُت ا َتَر ْي: تربصت تقول: " ًا" أ ْيد به. َز

) ( النجم سإورة آيات في الواردة المعاني

ّلَمُه َع ُد {  ِدي َوى َش ُق ْل } ا
ّلَمُه قال َع ُد { ِدي َوى} جماعة َش ُق ْل ِة" وبعض ا ّو ُق َوة" يقول العرب "ال ْب "ُح

َبى" فينبغي العرب بعض القياس. ويقول ذا "الِقوى" في يقول أن و"ِح
َوة" و"ُرشا" ويقول ِرْش ِرشا"*ِ*ِ وبعض بعضهم " يقول العرب "ُرْشوة" و"
َوٌر" والجيدة َوٌر" و"ِص ُكْم "ُص ّوَر َور" {َص َأْحَسَن "ُص ُكْم} َف َوَر ُكْم} و{ِص َوَر ُص

تقرأ.

ُتُم ْي َأ َفَر َأ ُعّزى اللَّت {  ْل  } َوا

)4/21(

ُتُم بضعهم وقال ْي َأ َفَر َأ ُعّزى} فاذا اللَّت { ْل َة" "اللّة" وكذلك قلت سإكت َوا َنا "َم
ْه" وقال تقول َنا ُلّت. "اللّت": الذي  ب] من172[ {اللَّت} جعله بعضهم "َم َي
ْلَحْت". وكّل "رأيُت يقولون بالتاء الهاء فيه ما على يسكتون للعرب ولغة َط

ْعَمَة نحو بالتاء عليه تقف فانما بالتاء مكتوب القرآن في شيء ِن ُكْم} { ّب َر
َة ِما}. و{َشَجَر ّقو الّز

ِهيَم ْبَرا ِإ َو ِذي {  ّل ّفى ا ّ َو َأل ِزُر *ِ  ٌة َت ِزَر } ُأخْأَرى ِوْزَر َوا
ِهيَم وقال ْبَرا ِإ َو ِذي { ّل ّ ا َأل ّفى} { ِزُر َو ٌة َت ِزَر َأْن ُأخْأَرى} فقوله ِوْزَر َوا } َ ِتَزُر} ل
ِبَما قوله من بدل َأْن36ُموسَإى} [ ُصُحِف ِفي { ِب ِزُر. ل ] أي:  َت

) ( القمر سإورة آيات في الواردة المعاني

ًا ُهْم { خُأّشع ْبَصاُر َداِث ِمَن َيْخُرُجوَن َأ َلْج ُهْم ا ّن َأ ٌد َك َتِشٌر َجَرا } ّمن
ًا} نصب بعضهم خأشعا. وقرأ الجداث من يخرجون اي الحال، على قال{خُأّشع

َعًة نظيرها الفعل مجرى فأجراها مقدمة صفة {خأاِشعا} لنها {خَأاِش
ُهْم}. ْبَصاُر َأ

ّنآَ ِإ َنا {  ْل ِهْم َأْرسَإ ْي َل ًا َع ًا ِريح ِما ِفي َصْرَصر ْو ٍءْس َي َتِمّر َنْح } ّمْس
ِفي وقال ِما { ْو ِما َي ْو َي ٍءْس} و{ ٍءْس} على َنْح الصفة. َنْح

ْا ُلو َقا َف ًا {  َبَشر ّنا َأ ًا ّم ُعُه َواِحد ِب ّت ّنآَ ّن ًا ِإ ٍءْل ّلِفي ِإذ َ ٍءْر َضل ُع } َوسُإ
ًا وقال َبَشر َأ ّنا { ًا ّم ُعُه} فنصب َواِحد ِب ّت السإتفهاما حرف عليه وقع لما البشر ّن
سإببه. من شيء على الفعل اسإقط وقد
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) ( القمر سإورة آيات في الواردة المعاني

َأمْا ُلوَن {  ُقو ٌع َنْحُن َي َتِصٌر َجِمي } ّمن
َأمْا وقال ُلوَن { ُقو ٌع َنْحُن َي ْهَزمُا َجِمي ُي َتِصٌر} {سَإ ُع ّمن ْلَجْم ّلوَن ا َو ُي ُبَر} فجعل َو ّد ال

ّنا اللفظ. وقال في واحدا دبرا للجماعة ِإ َو ٌع { ِذُروَن} وقال َلَجِمي َ َحا ّد {ل َت َيْر
ِهْم ْي َل ُهْم}. ِإ ُف  َطْر

)4/22(

ْومَا َي ُبوَن {  ِر ِفي ُيْسَح ّنا َلى ال ِهْم َع ِه ْا ُوُجو ُقو َقَر َمّس ُذو ّنا سَإ ِإ ٍءْء ُكّل *ِ  ُه َشْي َنا ْق َل خَأ
ٍءْر َد َق } ِب
ْا وقال ُقو ُذو ّنا َمّس { ِإ َقَر} { ٍءْء ُكّل سَإ ُه َشْي َنا ْق َل ٍءْر} فجعل خَأ َد َق في يذاق المس ِب
ْدَت ويقال: "كيَف الكلما جواز نصب مجاز. واما وهذا الَضْرِب"؟ طعَم َوَج

َد قال من لغة {كّل} ففي ِه "عب ُته" وهو الل ْب كثير. وقد العرب كلما في َضَر
آخأر. وجه على ورفعت رفع من لغة "كّل" في رفعت

ّنا ء] قال173[ ِإ ٍءْء ُكّل { ُه} فجعل َشْي َنا ْق َل ُه} من خَأ َنا ْق َل الشيء. صفة {خَأ

ُكّل َو ٍءْر {  ِغي ٍءْر َص ِبي َك َطٌر َو َت } ّمْس
ُكّل وقال َو ٍءْر { ِغي ٍءْر َص ِبي َك َطٌر} فجعل َو َت الكل. على واحدا الخبر ّمْس

) ( الرحمن سإورة آيات في الواردة المعاني

َقَمُر { الّشْمُس ْل ٍءْن َوا َبا } ِبُحْس
َقَمُر {الّشْمُس قال ْل ِبحساب. وأضمر َوا ٍءْن} أي:  َبا الله - و الخبر. اظن ِبُحْس

ِرياِن اراد - انه أعلم ِبِحساب. َيْج

َها ِفي َهٌة {  ِك ّنْخُل َفا ِما َذاُت َوال ْكَما َل } ا
َذاُت وقال ِما} وواحدها { ْكَما َل ِكّم". ا "ال

َتآَ َوا َذ ٍءْن {  َنا ْف } َأ
َتآَ وقال َوا َذ َنُن". { َف ٍءْن} وواحدها: "ال َنا ْف َأ

) ( الرحمن سإورة آيات في الواردة المعاني

َتاِن َهآَّم ْد } { ُم
َتاِن} كما وقال َهآَّم ْد ِاْزواّر". تقول {ُم َوّر" و" ِاْز "

) ( الواقعة سإورة آيات في الواردة المعاني

َأْصَحاُب َف ِة {  َن ْيَم ْلَم ِة َأْصَحاُب َمآَ ا َن ْيَم ْلَم َأْصَحاُب ا َو ِة *ِ  َأَم ْلَمْش َأْصَحاُب َمآَ ا

ِة َأَم ْلَمْش } ا
َأْصَحاُب قال َف ِة { َن ْيَم ْلَم َأْصَحاُب َأْصَحاُب َمآَ ا َو ِة} { َن ْيَم ْلَم ِة ا َأَم ْلَمْش َأْصَحاُب َمآَ ا
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ِة} فقوله َأَم ْلَمْش ِة} هو َأْصَحاُب {َمآَ ا َأَم ْلَمْش ٌد الخبر. وتقول ا َوَما العرب: "زي
ٌد" تريد ٌد". "زيد زي َشدي

ِئيَن ِك ّت َها { ّم ْي َل ِليَن َع ِب َقا َت } ُم
ِئيَن وقال ِك ّت َها {ّم ْي َل ِليَن} على َع ِب َقا َت ُهْم الحال على نصبه المدح ُم َل َذا يقول: " َه

ِئيَن". ِك ّت  ُم
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ّ ِإل  } ً ًا ِقيل ًا سَإلَم } سَإلَم
ّ وقال ِإل } ً ًا ِقيل ًا} ان سَإلَم جعلت شئت وان بالقيل السلما نصبت شئت سَإلَم

الفعل جعلت شئت وان له تفسير كأنه القيل على  ب] عطفا173[ السلما
ّ تسمع "ل تريد السلما في يعمل ً ِإل ّ قيل ِإل ُهم الخير" تريد:  ّن الخيَر، يقولون َأ

الخير. هو والسلما

) ( الواقعة سإورة آيات في الواردة المعاني

ّنآَ ِإ ُهّن {  َنا ْأ ًء َأنَش ُهّن ِإنَشآَ َنا ْل َع َفَج ًا *ِ  َكار ْب ًا َأ ُعُرب ًا *ِ  ْتَراب } َأ
ّنآَ وقال ِإ ُهّن { َنا ْأ ًء َأنَش ُهّن35[ ِإنَشآَ َنا ْل َع َفَج ًا ]  َكار ْب ًا36[ َأ ُعُرب ًا} ]  ْتَراب َأ

َلتراُب" فواحدهن ذاكّ. واما قبل يذكرهن ولم فأضمرهن ّنث: "ا ِتْرَب" وللمؤ "ال
َبة" هي ِتر ِتربى" وهي "ال َبتي" مثل " ِتْر َبُة" " ِتْر ِتْرُب" و"ال َأْشباه" و"ال ْبه" و "ِش

ْتراب" كما المؤنث في جائزة َل َأْحياء" اذا تقول ويجمع: بـ"ا ّيٌة" و" عنيت "َح
َأْمواٌت". المرأة َتٌة" و" ْي و"َم

ُئوَن ِل َفَما َها {  ْن ُطوَن ِم ُب ْل ُبوَن ا ِر َفَشا ِه *ِ  ْي َل ِم ِمَن َع ْلَحِمي } ا
ُئوَن وقال ِل َفَما َها { ْن ُطوَن} أي: من ِم ُب ْل ُبوَن الشجرة ا ِر َفَشا ِه} لّن { ْي َل َع

ّنث ّنَث "الَشَجر" يؤ َأ ّكر. و َة" قد على"الَشَجرة" لن حمله لنه ويذ تدل "الشجر
َتَت تقول الجميع على َب َن َلنا العرب: " َب ٌة ِق ٌة َشَجر َلٌة ُمّر ْق َب يعنون رذية" وهم َو

الجميع.

ُبوَن ِر َفَشا ِم ُشْرَب {  ِهي ْل } ا
ُبوَن [و] قال ِر َفَشا ْعف". ُشْرَب} و{ُشْرَب} مثل { ْعف" و"الّض "الّض

) ( الواقعة سإورة آيات في الواردة المعاني

َنْحُن َها {  َنا ْل َع ًة َج ِكَر ْذ ًا َت َتاع ِويَن َوَم ْق ْلُم } ّل
ًا وقال َتاع ِويَن} اي {َم ْق ْلُم َوى الرض في للمسافرين ّل ْق َأ ِقّي. تقول: " ال

ِإذا ُء"  فيه. ما كّل َذهب الشي

َ ْول َل َف َذا {  َغِت ِإ َل ُقومَا َب ْل ْلُح  } ا

)4/24(
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َ وقال ْول َل َف َذا { َغِت ِإ َل ُقومَا} ثم َب ْل ْلُح َ قال ا ْول َل َف ُتْم ِإن { ْيَر ُكن ِنيَن} [ َغ ِدي ] [86َم
ْي: غيَر174 ّييَن  ء] أ ِز تخرج كيف ترون وانتم النفس تلك ترجعون مقهورين َمْج
ِإن ذلك عند ُتْم { ِقيَن} [ ُكن ِد فقال أخأبرهم الموت. ثم من تمتنعون ] أنكم87َصا

َأّمآَ َف ِبيَن} [ ِمَن َكاَن ِإن { َقّر ْلُم ْوٌح88ا َفَر ْيَحاٌن} [ ] { َلُه89َوَر َف ْوٌح ] أي:  َر
ْيحاٌن َأّمآَ وَر َو َيِميِن} [ َأْصَحاِب ِمْن َكاَن ِإن { ْل َفَسلمٌَا90ا َأْصَحاِب ِمْن ّلَك ] {

َيِميِن} [ ْل َلَك". "سَإلمٌا له ] أي: فيقال91ا

ِإّن َو {  ُه َل ّق هذا َيِقيِن َح ْل } ا
ّق وقال َيِقيِن} فأضاف {َح ْل َيِقيِن" كما الى ا ِديُن قال "ال ِة} اي: ذلك { ّيَم َق ال
ِة ديُن ّل ِة، الِم ّيَم َق ّق وذلك ال ِر ح َيقيِن. وأما الْم ِء" فل َرُجُل "هذا ال ْو يكون الَس

ُء. كما الرجُل فيه: هذا ْو ّق في يكون الَس َيِقيُن" لن "الح َء" ليس ال ْو "الّس
َيقيُن َو بـ"الّرُجِل" و"ال ّق". ُه الَح

) ( الحديد سإورة آيات في الواردة المعاني

ِذي َذا { ّمن ّل ِرُض ا ْق ّلَه ُي ًا ال ًا َقْرض َفُه َحَسن ُيَضاِع َلُه َلُه َف ِريٌم َأْجٌر َو } َك
ِذي َذا {ّمن وقال ّل ِرُض ا ْق ّلَه ُي ًا ال ًا} وليس َقْرض من السإتقراض مثل ذا َحَسن

َدكَّ العرب: "لي قول مثل ولكنه الحاجة َقْرُض َقْرُض عن ٍءْق" و" ُد ٍءْء" اذا ِص سَإو
والستون التاسإع الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من شرا. قال او خأيرا به فعل
المئتين]: بعد

ِزي َأْج ِرَج بَن سَإلَماَن سَإ ْف ُهم ُم ِبما َقْرَض ّدَمْت *ِ  ُهْم َق ِدي ْي َلِت َأ َأّز و

ْومَا َي ِنيَن َتَرى {  ْؤِم ْلُم َناِت ا ْؤِم ْلُم َعى َوا ُهم َيْس ْيَن ُنوُر ِهْم َب ِدي ْي ِهم َأ ِن ْيَما أ
َ ِب ُكُم َو ُبْشَرا

ْومَا َي ْل ّناٌت ا ِري َج َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن َل ِديَن ا ِل َها خَأا ِلَك ِفي َو َذ ْوُز ُه َف ْل ِظيُم ا َع ْل  } ا
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َعى قال َيْس ُهم { ْيَن ُنوُر ِهْم َب ِدي ْي َعْن َأ ِهم} يريد:  ِن ْيَما أ
َ ِب ِهم َو ِن ْيما - أعلم الله - و أ

ُظُروَن قال كما َين ٍءْف ِمن { ِفّي} يقول َطْر ٍءْف". خَأ ِبطْر "

ْومَا َي ُقوُل {  ُقوَن َي ِف َنا ْلُم َقاُت ا ِف َنا ْلُم ِذيَن َوا ّل ْا ِل ُنو َنا آَم ُظُرو ِبْس ان َت ْق ُكْم ِمن َن ِر ِقيَل ّنو
ْا ُعو ُكْم اْرِج َء ْا َوَرآ َتِمُسو ْل ًا َفا ِرَب ُنور ُهم َفُض َن ْي ٍءْر َب ُنُه َباٌب ّلُه ِبُسو ِط ِه َبا الّرْحَمُة ِفي

ُه ِهُر َظا ِه ِمن َو ِل َب َذاُب ِق َع ْل } ا
َنا وقال ُظُرو ِبْس {ان َت ْق ُكْم} لنه ِمن َن ِر ُته" يريد من ّنو َْظْر َن َنا " َأ َنظْرُت" فـ" "

ُه. ِظُر َت ْن ُه" ومعناه: أ ُظُر ْن أ
ٍءْر وقال ِبُسو ِرَب ّلُه { َوُض ُهم َباٌب} معناه: " َن ْي سُإوٌر". َب

) ( الحديد سإورة آيات في الواردة المعاني

ٍءْة ِمن َأَصاَب { َمآَ َب َلْرِض ِفي ّمِصي َ ا ُكْم ِفي َول ُفِس ّ َأن ٍءْب ِفي ِإل َتا ْبِل ّمن ِك َأن َق

َهآَ َأ ْبَر ِلَك ِإّن ّن َلى َذ ِه َع ّل } َيِسيٌر ال
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ّ وقال ِإل ٍءْب ِفي { َتا ْبِل ّمن ِك َهآَ} يريد َأن َق َأ ْبَر ّ أعلم الله - و ّن ِإل َو - " ٍءْب" في ُه َتا ِك
ِدي الضمار. وقد فيها فجاز ْن ّ  ب] تريد: ليس174ِإلّ" [ َليَس هذا تقول: "ِع ِإل
َو. ُه

ِذيَن ّل ُلوَن { ا ْبَخ ْأُمُروَن َي َي ّناَس َو ُبْخِل ال ْل َوّل َوَمن ِبا َت ِإّن َي ّلَه َف َو ال ِنّي ُه َغ ْل ُد ا ْلَحِمي } ا
ِذيَن ّل ُلوَن وقال{ا ْبَخ ْأُمُروَن َي َي ّناَس َو ُبْخِل ال ْل َوّل َوَمن ِبا َت ِإّن َي ّلَه َف َو ال ِنّي ُه َغ ْل ا

ُد} واسإتغنى ْلَحِمي ْو قال كما القرآن في التي بالخأبار ا َل َو ًا َأّن { ّيَرْت ُقْرآن ِه سُإ ِب
َباُل} ولم ْلِج وكما أنزل كما هو ينزل بما أعلم الله و خأبر، الموضع ذا في يكن ا

يكون. ان أراد

ّ َئل ّل َلَم {  ْع ْهُل َي َتاِب َأ ِك ْل ّ ا ِدُروَن َأل ْق َلى َي ٍءْء َع ِه َفْضِل ّمن َشْي ّل َأّن ال َفْضَل َو ْل ِد ا َي ِب
ِه ّل ِه ال ِتي ْؤ ُء َمن ُي ّلُه َيَشآَ َفْضِل ُذو َوال ْل ِم ا ِظي َع ْل  } ا
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ّ وقال َئل ّل َلَم { ْع ْهُل َي َتاِب َأ ِك ْل ّ ا ِدُروَن َأل ْق َلى َي ٍءْء} يقول: لن َع يعلم. َشْي

) ( المجادلة سإورة آيات في الواردة المعاني

ِذيَن ّل ِهُروَن { ا َظا ُكْم ُي ِهْم ّمن ِمن ِئ ِهْم ُهّن ّما ّنَسآَ ِت َها ُهْم ِإْن ُأّم ُت َها ّ ُأّم ِئي ِإل ّ الل
ُهْم َن ْد َل ُهْم َو ّن ِإ ُلوَن َو ُقو َي ًا َل َكر ْوِل ّمَن ُمن َق ْل ًا ا ِإّن َوُزور ّلَه َو ّو ال ُف َع ُفوٌر َل } َغ

ِذيَن قال ّل ِهُروَن} خأفيفة {ا َظا ّهْرت" ثم من جعلها ثقل وثقيلة. ومن ُي َظ َت ادغم "
الظاء. في التاء

ِذيَن ّل َوا ِهُروَن {  َظا ِهْم ِمن ُي ِئ ُدوَن ُثّم ّنَسآَ ُعو ْا ِلَما َي ُلو ِريُر َقا َتْح ٍءْة َف َب َق ْبِل ّمن َر َأن َق

َتَمآَسّإا ُكْم َي ِل ُظوَن َذ َع ِه ُتو ّلُه ِب ُلوَن ِبَما َوال ْعَم ِبيٌر َت } خَأ
ُثّم وقوله ُدوَن { ُعو ْا ِلَما َي ُلو ِريُر َقا َتْح ٍءْة} المعنى: "فتحريُر َف َب َق ٍءْة َر َب َق ْبِل من َر َأْن َق

َا َتماسّإ ْد لم فمن َي َعامُا َيِج ْط ِإ ِتيَن ف ًا سِإ ُعودوَن ُثّم ِمسكين ُلوا: "أْن ِلَما َي َله" ل َقا َع ْف َن
َنُه" هذا ُلو َع ْف َفي ِهَي الظهار، " َلّي يقول: " ِر175[ َع ْه َظ َك هذا أشبه ُأّمي" وما  ء] 

ّنُه قد الذي لهذا عاد مسكينا سإتين اطعم او رقبة اعتق فاذا الكلما، من ِإ قال: "
َلّي َحرامٌا" ففعله. َع

) ( الحشر سإورة آيات في الواردة المعاني

َو ُه ِذي {  ّل ِذيَن َأخْأَرَج ا ّل ْا ا َفُرو ْهِل ِمْن َك َتاِب َأ ِك ْل ِهْم ِمن ا ِر َيا ّوِل ِد ِر َل ْلَحْش َما ا
ُتْم َنن ْا َأن َظ ْا َيْخُرُجو ّنو َظ ُهْم َو ّن ُهْم َأ ُت َع ِن ُهم ّما ُن ِه ّمَن ُحُصو ّل ُهُم ال َتا َأ ّلُه َف ْيُث ِمْن ال َح

ْا َلْم ُبو َتِس َذَف َيْح َق ِهُم ِفي َو ِب ُلو ْعَب ُق ُبوَن الّر ِر ُهْم ُيْخ َت ُيو ِهْم ُب ِدي ْي أ
َ ِدي ِب ْي َأ ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ا

ْا ِبُرو َت ْع ِلي َفا ْو ُأ ِر يا ْبَصا َل  } ا
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ُهُم قال َتا َأ َف ّلُه { ُهم ِمْن ال َء ْيُث} يقول: "فجا ُهم َح َء وقال أمُره، الله" اي: جا
ُهم بعضهم َفآَتا ُهم { ُه" كما لنك العذاَب، اللُه} أي: آتا ُه" و"آتا َأتا تقول: تقول: "

َبتُه". َه ْذ َأ َهَب" و" َذ "

ُتْم { َما ْع َط ٍءْة ّمن َق َن ْو ّلي َها َأ ُتُمو ْك ِئَمًة َتَر َلى َقآَ َها َع ِل ْذِن ُأُصو ِإ ِب ِه َف ّل َي ال ِز ُيْخ ِل َو
َفاسِإِقيَن ْل } ا

ُتْم {َما وقال ْع َط ٍءْة} وهي ّمن َق َن ْوِن" في من ّلي ّل َنة" وهو وواحدته الجماعة "ال ِلي "
الياء. الى انقلبت قبلها ما انكسر لما ولكن النخل من ضرب

َوَمآَ َء {  َفآَ ّلُه َأ َلى ال ِه َع ِل ُهْم َرسُإو ْن ُتْم َفَمآَ ِم ْف ْوَج ِه َأ ْي َل ٍءْل ِمْن َع ْي َ خَأ ٍءْب َول َكا ولكّن ِر
ّلَه ّلُط ال َلُه ُيَس َلى ُرسُإ ُء َمن َع ّلُه َيَشآَ َلى َوال ٍءْء ُكّل َع ِديٌر َشْي } َق

َء {َمآَ وقال َفآَ ّلُه َأ َلى ال ِه} لنك َع ِل َء َرسُإو َفا َلّي تقول: " َذا َع ُه َك َء َفا َأ َذا" و" َك َو
ُه اللُه" كما َء َأَجا َء" و" ُتُه". مثل اللُه" وهو تقول: "َجا ْب َه ْذ َأ َهَب" و" َذ "

) ( الحشر سإورة آيات في الواردة المعاني

َء { ّمآَ َفآَ ّلُه َأ َلى ال ِه َع ِل ْهِل ِمْن َرسُإو ُقَرى َأ ْل ِه ا ّل ِل ِللّرسُإوِل َف ِذي َو ِل َبى َو ُقْر ْل ا
َتاَمى َي ْل ِكيِن َوا ْلَمَسا ْبِن َوا ِبيِل َوا َ َكْي الّس ُكوَن ل َلًة َي ْيَن ُدو ِء َب َيآَ ِن ْغ َل ُكْم ا َوَمآَ ِمن

ُكُم َتا ُه الّرسُإوُل آ ُذو ُكْم َوَما َفُخ َها ْنُه َن ْا َع ُهو َت ْا َفان ُقو ّت ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ُد ال ِدي َقاِب َش ِع ْل ا
{

َكْي وقال } َ ُكوَن ل َلُة" في َي ْو ّد َلًة} و"ال مرة المال ذلك يكون ان المعنى هذا ُدو
َنْت لهذا ومرة لهذا َنا وتقول: "كا ِهم َل ْي َل َلة". واما َع ْو َد َ فعلى انتصابها ال ْيل َك "

ُء يكوَن َفْي َلًة" و"كيل ال ْو َلًة" أي: "ل تكون ُد ْو َولًة" [و] يزعمون الغنيمُة تكون ُد ُد
َلة" ايضا أّن ْو َد َعَرب، ُلغٌة المال في "ال ْل َلٌة تعرف تكاد ول ِل ْو َد  المال". في "ال
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ِذيَن ّل َوا ُءوا {  ّو َب ّداَر َت ِليَماَن ال ِهْم ِمن َوا ِل ْب ّبوَن َق ِهْم َهاَجَر َمْن ُيِح ْي َل َ ِإ ُدوَن َول ِفي َيِج
ِهْم ِر ُدو ْا ّمّمآَ َحاَجًة ُص ُتو ِثُروَن ُأو ْؤ ُي َلى َو ِهْم َع ُفِس ْو َأن َل ِهْم َكاَن َو َوَمن خَأَصاَصٌة ِب

َق ِه ُشّح ُيو ْفِس ِئَك َن ْوَل ُأ ِلُحوَن ُهُم َف ْف ْلُم } ا
َ وقال َول ُدوَن { ِهْم ِفي َيِج ِر ُدو ْا} أي: ِمّما  ب] ّمّمآ175َ[ َحاَجًة ُص ُتو ُطوا. ُأو ْع ُأ

ِئْن َل ْا {  ِرُجو َ ُأخْأ ُهْم َيْخُرُجوَن ل َع ِئن َم َل ْا َو ُلو ِت َ ُقو ُهْم ل َن ِئن َينُصُرو َل ُهْم َو ّلّن ّنَصُرو َو ُي َل
َباَر ْد َل َ ُثّم ا } ُينَصُروَن ل
ِئْن وقال َل ْا { ِرُجو َ ُأخْأ ُهْم} فرفع َيْخُرُجوَن ل َع هذه لن لليمين معتمد لنه الخأر َم
وهو الطويل الشاعر: [من كقول لليمين تكون انما الكلما أول في التي اللما

المئتين]: بعد السبعون الشاهد
ِئْن ِلي َل َد ُد عا ِز عب ِزي َع َها ال ِل ْث ِني ِبِم َن َك َأم َو ْنها *ِ  ًا ِم ُلها ل ِإذ ِقي ُأ

) ( الحشر سإورة آيات في الواردة المعاني

َكاَن َف ُهَمآَ {  َت َب ِق ُهَما َعا ّن ِر ِفي َأ ّنا ِديَن ال ِل َها خَأا ِلَك ِفي َذ ُء َو ِلِميَن َجَزآ ّظا } ال
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ُهَما ّن َأ ِر ِفي وقال{ ّنا ِديَن ال ِل َها} فنصب خَأا ْين ِفي َد ِفي الحال على الخال ِر} و{ ّنا ال
ُهما الكلما في كان خأبر. ولو ّن ِإ ِر" كاَن في " ُع النا ْيِن} جائزا. في الرف َد {خأال

َذا وليس ْئَت قولهم: إ ِفيها" مرتين ِج ّنما نصب فهو بـ" ِإ "فيها" توكيد "بشيء". 
َذا حال تجعله ما كثيرا العرب ان ترى سإواء. ال فهو بها تجيء لم أو بها جئت ِإ
ِإّن مكان. قال غير في منصوب القرآن في أشبهه. وهو وما التوكيد فيها كان }

ِذيَن ّل ْا ا َفُرو ْهِل ِمْن َك َتاِب َأ ِك ْل ِكيَن ا ِر ْلُمْش ِر ِفي َوا ّنَم َنا َه ِديَن َج ِل َهآَ}. خَأا  ِفي
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) ( الممتحنة سإورة آيات في الواردة المعاني

ْد َق َنْت {  ُكْم َكا ٌة َل َو َنٌة ُأسْإ ِهيَم ِفي َحَس ْبَرا ِذيَن ِإ ّل َعُه َوا ْذ َم ْا ِإ ُلو ِهْم َقا ْوِم َق ّنا ِل ِإ
ْا ُكْم ُبَرءآؤ ْن ُدوَن َوِمّما ّم ُب ْع ِه ُدوِن ِمن َت ّل َنا ال َفْر ُكْم َك َدا ِب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُة َو َو َدا َع ْل ا

ُء ْغَضآَ َب ْل ًا َوا َبد ّتى َأ ْا َح ُنو ْؤِم ِه ُت ّل ُه ِبال َد ّ َوْح ْوَل ِإل ِهيَم َق ْبَرا ِه ِإ ِبي ِفَرّن َل ْغ َت َوَمآَ َلَك َلسْإ
ِلُك ِه ِمَن َلَك َأْم ّل ٍءْء ِمن ال َنا َشْي ّب ْيَك ّر َل َنا َع ْل ّك َو ْيَك َت َل ِإ َنا َو ْب َن ْيَك َأ َل ِإ ْلَمِصيُر َو } ا

ّ ِإل ْوَل [قال] { ِهيَم} اسإتثناء َق ْبَرا الكلما. اول من خأارج ِإ
) ( الصف سإورة آيات في الواردة المعاني

ُبَر َك ًا {  ْقت َد َم ِه ِعن ّل ْا َأن ال ُلو ُقو َ َما َت ُلوَن ل َع ْف } َت
ُبَر قال َك ًا { ْقت َد َم ُبَر ِعن َك ِه} أي:  ّل ُكم ال ُت ْق ًا، َم ْقت َأن قال ثم َم ْا { ُلو ُقو َ َما َت ل

ُلكم. ْي: قو َأ ُلوَن}  َع ْف َت

ُأخْأَرى َو َها {  َن ّبو ِه ّمن َنْصٌر ُتِح ّل ْتٌح ال َف ِريٌب َو ِر َق َبّش ِنيَن َو ْؤِم ْلُم } ا
ُأخْأَرى [و] قال َو ٌة { َها} يقول: وتجار َن ّبو  ء].176[ ُأخْأَرى ُتِح

) ( الجمعة سإورة آيات في الواردة المعاني

َثُل ِذيَن { َم ّل ْا ا ُلو َة ُحّم ْوَرا ّت َها َلْم ُثّم ال ُلو َثِل َيْحِم ِر َكَم ْلِحَما ًا َيْحِمُل ا َفار ْئَس َأسْإ ِب
َثُل ِما َم ْو َق ْل ِذيَن ا ّل ْا ا ُبو ّذ َياِت َك ِه ِبآَ ّل ّلُه ال َ َوال ِدي ل ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن ا ّظا } ال
ًا} وواحدها قال َفار َأسْإ ْفر". { "الّس

َها ّي َأ ِذيَن { يا ّل ْا ا ُنو َذا آَم َي ِإ ِد ِة ُنو َ ِما ِمن ِللّصل ْو ِة َي َع ْلُجُم ْا ا ْو َع َلى َفاسْإ ِر ِإ ْك ِه ِذ ّل ال
ْا َذُرو َع َو ْي َب ْل ُكْم ا ِل ْيٌر َذ ُكْم خَأ ُتْم ِإن ّل َلُموَن ُكن ْع } َت
ِما {ِمن وقال ْو ِة} يقول َي َع ْلُجُم ِة - ِمْن أعلم الله - و ا ِما َصل ْو ِة. َي َع  الُجُم
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ِر" واحد يكون ل النحويين بعض وقال َلسْإفا ِطير"، كنحو لـ"ا َأسإا َأبابيل" و" "
ْوٌب قول ونحو َث َباٌش" وهو العرب: " ْك ْوٌب الغزل، الردىء أ َث ٌق" للمتمّزق. و" ِمْز
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) ( المنافقون سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو ُهْم {  َت ْي َأ ُبَك َر ْعِج ُهْم ُت ِإن َأْجَساُم ْا َو ُلو ُقو ْع َي ِهْم َتْسَم ِل ْو َق ُهْم ِل ّن َأ ٌة خُأُشٌب َك َد ّن ّمَس
ُبوَن ٍءْة ُكّل َيْحَس ْيَح ِهْم َص ْي َل ّو ُهُم َع ُد َع ْل ُهْم ا َذْر ُهُم َفاْح َل َت ّلُه َقا ّنى ال ُكوَن َأ َف ْؤ } ُي

ٌة} وكما {خُأُشٌب قال َد ّن ٌد" وهو ّمَس ُعُم ٌد" و" َعَم "الُخُشب" ويقول مثل قال: "
"الُخْشُب". بعضهم

َذا ِإ َو ُهْم ِقيَل {  ْا َل ْو َل َعا ِفْر َت ْغ َت ُكْم َيْس ِه َرسُإوُل َل ّل ْا ال ْو ّو ُهْم َل ُءوسَإ ُهْم ُر َت ْي َأ ّدوَن َوَر َيُص
ُهم ِبُروَن َو ْك َت } ّمْس

ْا ْو ّو َل ُهْم} لن [وقال] { ُءوسَإ ّي في كان اذا العرب كلما ُر ِر التكثير في أو الّسْخ
ّوى قيل َل ّفف { َنه} و"رأسَإه". وخأ ًا وجل عز الله بقول واحتج بعضهم ِلَسا ّي َل }

ِهْم}. ِت َن ْلِس َأ ِب

) ( التغابن سإورة آيات في الواردة المعاني

ِلَك َذ ّنُه {  َأ َنت ِب ِهْم َكا ِتي ْأ ُهم ّت ُل َناِت ُرسُإ ّي َب ْل ْا ِبا ُلو َقا َبَشٌر َف َنا َأ َن ُدو ْه ْا َي َفُرو َك ْا َف ّلو َو َت َو
َنى ْغ َت ّلُه ّواسْإ ّلُه ال ِنّي َوال ٌد َغ } َحِمي

ْا قال ُلو َقا َف َبَشٌر { َنا} فجمع َأ َن ُدو ْه َبَشر" في لن َي جماعة. المعنى "ال

) ( الطلق سإورة آيات في الواردة المعاني

ْقُه َيْرُز َو ْيُث ِمْن {  َ َح َتِسُب ل ّكْل َوَمن َيْح َو َت َلى َي ِه َع ّل َو ال ُه ُبُه َف ّلَه ِإّن َحْس ُغ ال ِل َبا
ِه ِر ْد َأْم َعَل َق ّلُه َج ُكّل ال ٍءْء ِل ًا َشْي ْدر } َق
ًا} وقال قال ْدر َق ًا} وهما بعضهم { َدر َق  لغتان. {
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ُهّن ُنو ِك َأسْإ ْيُث ِمْن {  ُتم َح َكن ُكْم ّمن سَإ ِد َ ُوْج ُهّن َول ْا ُتَضآَّرو ُقو ّي ُتَض ِهّن ِل ْي َل ِإن َع ُكّن َو
ْولَِت ٍءْل ُأ ْا َحْم ُقو َأنِف ِهّن َف ْي َل ّتى َع ْعَن َح ُهّن َيَض َل ِإْن َحْم ْعَن َف ُكْم َأْرَض ُهّن َل ُتو َفآَ

ُهّن ْا ُأُجوَر َتِمُرو ْأ ُكْم َو َن ْي ٍءْف َب ْعُرو ِإن ِبَم ُتْم َو َعاسَإْر ُع َت ُتْرِض } ُأخْأَرى َلُه َفَس
ِدرة {ّمن وقال ُوْجد": المق ُكْم} و"ال ِد هذا في يكسر من العرب ومن ُوْج

َذا المعنى. فاما ُد" إ َوْج المعنى في "الُحّب". وهو فهو الواو  ب] فتحَت176[ "ال
ُهّن أعلم الله - و ُنو ِك َأسْإ ْيُث ِمْن - " ُتم َح ْن َك ِدُرون ِمّما سَإ ْق عليه". َت

ّلُه ِذي { ال ّل َق ا َل َع خَأ ْب ٍءْت سَإ َوا َلْرِض َوِمَن سَإَما ُهّن ا َل ْث َنّزُل ِم َت َلْمُر َي ُهّن ا َن ْي ْا َب َلُمو ْع َت ّل
ّلَه َأّن َلى ال ٍءْء ُكّل َع ِديٌر َشْي َأّن َق ّلَه َو ْد ال ُكّل َأَحاَط َق ٍءْء ِب ًا َشْي ْلم } ِع

َوِمَن وقال َلْرِض { ُهّن} فجعل ا َل ْث َلَك كما {الْرض} جماعة ِم َه ُة تقول: " الشا
ِعيُر" وانت َب َع تعني وال ِء جمي َع الشا ِبل*ِ. وجمي ِل ا

) ( التحريم سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإن َبآَ {  ُتو َلى َت ِه ِإ ّل ْد ال َق َغْت َف ُكَما َص ُب ُلو ِإن ُق َهَرا َو َظا ِه َت ْي َل ِإّن َع ّلَه َف َو ال ُه ُه َ ْول َم
ِريُل ْب ِلُح َوِج ِنيَن َوَصا ْؤِم ْلُم َكُة ا ِئ َ ْلَمل َد َوا ْع ِلَك َب ِهيٌر َذ } َظ
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ِإن قال َبآَ { ُتو َلى َت ِه ِإ ّل ْد ال َق َغْت َف ُكَما} فجعله َص ُب ُلو من اثنان لنهما جماعة ُق
اثنين.

َيَم َوَمْر َنَت {  ْب ِتي ِعْمَراَن ا ّل َنْت ا َها َأْحَص َنا َفْرَج َفْخ َن ِه َف َنا ِمن ِفي َقْت ّروِح ّد َوَص
ِلَماِت َك َها ِب ّب ِه َر ِب ُت ُك َنْت َو َكا ِتيَن ِمَن َو ِن َقا ْل } ا

َيَم وقال َوَمْر َنَة { ْب َة ا َأ ْوَن} [ ِعْمَراَن} و{اْمَر َع َوَضَرَب11ِفْر َة اللُه ] على: " َأ اْمَر
َعوَن َيَم ِفْر َثل". َوَمْر  َم
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) ( الملك سإورة آيات في الواردة المعاني

ِذي ّل َق { ا َل َع خَأ ْب ٍءْت سَإ َوا ًا سَإَما َباق ْلِق ِفي َتَرى ّما ِط ٍءْت ِمن الّرْحَماِن خَأ ُو َفا َفاْرِجِع َت
َبَصَر ْل ٍءْر ِمن َتَرى َهْل ا ُطو } ُف
ًا} وواحدها وقال َباق ِط َبق". { َط "ال

ُثّم َبَصَر ارِجِع {  ْيِن ال َت ِلْب َكّر َق ْن ْيَك َي َل َبَصُر ِإ ًا ال َو خَأاسِإئ ُه } َحِسيٌر َو
ًا قال َو {خَأاسِإئ ُه َو َحِسيٌر} لنك َو ُه ُتُه" فـ"خَأَسأ" فـ{ ْأ خَأاسِإيء}. تقول: "خَأَس

ْد َق َل َو ّذَب {  ِذيَن َك ّل ِهْم ِمن ا ِل ْب ْيَف َق َك ِر َكاَن َف ِكي } ن
ْيَف وقال َك َف ِري. َكاَن { ِإنكا ْي:  ِر} أ ِكي ن

) ( الملك سإورة آيات في الواردة المعاني

َلْم َو َأ ْوا {  َلى َيَر ِر ِإ ْي ّط ُهْم ال َق ْو ٍءْت َف ّفا ِبْضَن َصا ْق َي ُهّن َما َو ُك ّ ُيْمِس ّنُه ِإل ِإ ُكّل الرحمن ِب
ٍءْء } َبِصيٌر َشْي
َلى وقال ِإ ِر { ْي ّط ُهْم ال َق ْو ٍءْت} فجمع َف ّفا ْير" جماعة لن َصا َط قولك مثل "ال

ْكب". ِكب" و"َر ْهد" و"َرا ِهد" و"َش "صاِحب" و"َصْحب" و"َشا

َلّما َف ُه {  ْو َأ َفًة َر ْل َئْت ُز ُه سِإي ِذيَن ُوُجو ّل ْا ا َفُرو ِقيَل َك ِذي َو ّل ُتم هذاا ِه ُكن ُعوَن ِب ّد } َت
ِذي وقال ّل ُتم {هذاا ِه ُكن ُعوَن} لنهم ِب ّد َنا يقولون كانوا َت ّب َنا َعّجل {َر َنا} ّل ّط ِق

َنا ِت ْئ َذاِب و{ا َع ِه} فقيل ِب ّل ِذي العذاب رأوا حين لهم ال ّل ُتم {هذاا ِه ُكن ُعوَن} ِب ْد َت
ُعوَن} ثقيلة خأفيفة ّد َت  ء] وبه177[ أجود وهو المعنى هذا على الناس قرأه و{

شيء. بعد شيء لنه نقرأ

ُقْل ُتْم {  ْي َأ َبَح ِإْن َأَر ُكْم َأْص ُؤ ًا َمآَ ْور ُكْم َفَمن َغ ِتي ْأ ٍءْء َي ٍءْن ِبَمآَ ِعي } ّم
ُكْم وقال ُؤ ًا {َمآَ ْور ُكْم َفَمن َغ ِتي ْأ ٍءْء َي ْي: غائرا ِبَمآَ َأ ٍءْن}  ِعي بالمصدر وصفه ولكن ّم

َلٌة ْي َل َغاّمٌة". َغّم" تريد وتقول: " "

) ( القلم سإورة آيات في الواردة المعاني
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ُكُم ّي أ
َ ِب ُتوُن {  ْف ْلَم } ا
ُكُم قال ّي أ

َ ِب ُتوُن} يريد { ْف ْلَم ُكْم ا ّي ُتون". "أ ْف  الَم
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ِإن َو ُد {  َكا ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو َنَك َك ُقو ِل ُيْز ِهْم َل ِر ْبَصا أ
َ ْا َلّما ِب ُعو ْكَر سَإِم ّذ ُلوَن ال ُقو َي ّنُه َو ِإ

ُنوٌن } َلَمْج
ِإن وقال َو ُد { َكا ِذيَن َي ّل ْا} وهذه ا َفُرو ِإْن" التي َك معنى في وهي لليجاب تكون "

ُد كاَن قلت: "إْن اذا لنك بثقيلة، ليست انها ال الثقيلة ِه عب ًا" فمعناه الل ِريف َظ َل
ِإْن ُد " ِه عب َظريٌف الل ِإْن" تدخأل قبَل َل ْوما" فـ" َي خأفيفة. وهي المعنى هذا في ال

) ( الحاقة سإورة آيات في الواردة المعاني

َها َل َع َنْج ِل ُكْم {  ًة َل ِكَر ْذ َهآَ َت َي ِع َت ُذٌن َو َيٌة ُأ } َواِع
َهآَ قال َي ِع َت َو ُذٌن { َيٌة} لنك ُأ َعْت َواِع َو ُه ذاكَّ تقول: " َعا َو ِني" و" ُذ ِعي" ًُأ سَإْم

ْيُت َع ْو َأ ْيُت و" َع ْو َأ َد" و" َع" كما الزا الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من قال الَمتا
المئتين]: بعد والسبعون الحادي
ْيُر َقى [الَخ ْب ِإْن َي ِه] *ِ والَشّر الّزماُن طاَل و َبُث ِب ْيَت ما َأخْأ َع ْو ِد ِمْن َأ زا

َذا ِإ َف ِفَخ {  ِر ِفي ُن ْفَخٌة الّصو ٌة َن َد } َواِح
َذا وقال ِإ َف ِفَخ { ِر ِفي ُن ْفَخٌة الّصو ٌة} لن َن َد لم اذا النفخة على وقع الفعل َواِح
َمْرفوع. اسإٌم قبلها يكن

َلُك ْلَم َوا َلى {  َهآَ َع ِئ َيْحِمُل َأْرَجآَ ّبَك َعْرَش َو ُهْم َر َق ْو ٍءْذ َف ِئ ْوَم َيٌة َي ِن } َثَما
َلُك وقال ْلَم َوا َلى { َهآَ} وواحدها َع ِئ مقصور. "الّرَجا" وهو َأْرَجآَ

) ( الحاقة سإورة آيات في الواردة المعاني

َ َول َعامٌا {  ّ َط ٍءْن ِمْن ِإل ِلي } ِغْس
ّ وقال ِإل ٍءْن} جعله ِمْن { ِلي َغْسل" وزاد - من أعلم الله - و ِغْس [ والنون الياء "ال
ِرين".  ب] بمنزلة177 ْف ُك ِرين" و" ْف ُع "

َفَما ُكْم {  ٍءْد ّمْن ِمن ْنُه َأَح ِزيَن َع } َحاِج
َفَما وقال ُكْم { ٍءْد ّمْن ِمن ْنُه َأَح ِزيَن} على َع ََأَحد" معنى معنى لن المعنى َحاِج "

جماعة.

) ( المعارج سإورة آيات في الواردة المعاني

ّ َكل َها {  ّن َظى ِإ َعًة َل َنّزا َوى *ِ   } ّللّش
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ّ قال َكل َها { ّن َعًة ِإ َنّزا َظى} { َوى} نصب َل الهاء*ِ*ِ وخأبر من البدل على ّللّش
َظى} رفعا جعلت شئت "إّن" {نَزاعٌة} وان َل ِإّن} ورفعت خأبر على { }

البتداء. "النّزاعة" على

ِإّن ِلنَساَن {  َق ا ِل ًا خُأ ُلوع } َه
ِإّن وقال ِلنَساَن { َق ا ِل ًا} ثم خُأ ُلوع ّ قال َه ِإل ّليَن} [ { ْلُمَص ] فجعل22ا

ْنساَن} جميعا ِل جميعا. منه اسإتثنى قد انه ذلك على ويدلك {ا

َفَماِل ِذيَن {  ّل ْا ا َفُرو َلَك َك َب ِعيَن ِق ِط ْه َعِن ُم َيِميِن *ِ  ْل َعِن ا ِزيَن الّشَماِل َو } ِع
َفَماِل وقال ِذيَن { ّل ْا ا َفُرو َلَك َك َب َعِن ِق ِعيَن} { ِط ْه َيِميِن ُم ْل َعِن ا ِزيَن} الّشَماِل َو ِع

ُة َلَك "ما تقول كما ًا" وواحد ِئم ُة. مثل َقا ِعَز ِزيَن": ال ِع ِبين". "ال ُث َبة" و" ُث "

) ( نوح سإورة آيات في الواردة المعاني

ُكْم { ّما َ َل ِه َتْرُجوَن ل ّل ًا ِل َقار } َو
ُكْم {ّما قال َ َل ِه َتْرُجوَن ل ّل ْي: ل ِل ًا} أ َقار ُفوَن َو ِه َتَخا ُء" ها لل َظَمًة. و"الّرجا هنا َع

ْوٌف َظَمٌة. وقال خَأ َع َوقاُر"  الثاني الشاهد وهو الطويل الشاعر: [من و"ال
المئتين]: بعد والسبعون

َذا ْتُه ِإ َع َنْحُل َلَس َها َيْرُج َلْم ال َع َفها َلْس َل ْيِت في *ِ [وخَأا ٍءْب َب َعواسِإِل] نو

ْد َق َو ُكْم {  َق َل ًا خَأ َوار ْط } َأ
ْد وقال َق َو ُكْم { َق َل ًا خَأ ًا} طور َوار ْط َقًة َأ َل ًا َع َغة. وطور ُمّض

َعَل َوَج َقَمَر {  ْل ِهّن ا ًا ِفي َعَل ُنور ًا الّشْمَس َوَج } سِإَراج
َعَل وقال َوَج َقَمَر { ْل ِهّن ا ًا} وانما ِفي العرب، كلما - على أعلم الله - و هو ُنور
ْيُت  ء] كما178[ ذكر فيما الدنيا السماء في القمر وانما َت َأ َتِميم" بني تقول: "
بعضهم. اتيت وانما

) ( نوح سإورة آيات في الواردة المعاني

ّلُه َوال ُكْم {  َت َب َلْرِض ّمَن َأن ًا ا َبات } َن
ّلُه وقال َوال ُكْم { َت َب َلْرِض ّمَن َأن ًا} فجعل ا َبات َباَت" المصدر، َن ّن والمصدر ال

ْنبات" لن ِل  المعنى. على يدل هذا "ا
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ْا ُكو ُل َتْس ّل َها {  ْن ً ِم ُبل ًا سُإ } ِفَجاج
ً وقال ُبل ًا} واحدها {سُإ َفّج" وهو ِفَجاج الطريق. "ال

ْد َق َو ْا {  ّلو ًا َأَض ِثير َ َك ِد َول ِز ِلِميَن َت ّظا ّ ال ً ِإل } َضلَل
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َ وقال َول ِد { ِز ِلِميَن} لن َت ّظا عليهم. دعاء نوح قول من ذا ال

) ( الجن سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقْل َلّي ُأوِحَي {  ّنُه ِإ َع َأ َتَم َفٌر اسْإ ْلِجّن ّمَن َن ْا ا ُلو َقا ّنا َف َنا ِإ ْع ًا سَإِم ًا ُقْرآن } َعَجب
ُقْل َلّي ُأوِحَي [قال] { ّنُه ِإ َع َأ َتَم َفٌر} فألف اسْإ َأنه} مفتوحة َن قال ثم اسإم لنه {

ّنُه َأ َو َلى { َعا ّد َت َنا} [ َج ّب جعله فتح فان الجن كلما من كان اذا البتداء ] على3َر
حسن. وهو الوحي على

ّنا َأ َو َنا {  َء َلَمْس َها الّسَمآَ َنا ْد َوَج َئْت َف ِل ًا ُم ًا َحَرسإ ِديد ًا َش ُهب } َوُش
ًا} وواحدها: الّشهاُب. وقال ُهب َوُش }

ُهْم َن ِت ْف َن ّل ِه {  ِرْض َوَمن ِفي ْع ِر َعن ُي ْك ِه ِذ ّب ْكُه َر ُل ًا َيْس َذاب ًا َع َعد } َص
ُهْم وقال َن ِت ْف َن ّل ِه} لنك { ُته" وبعض تقول ِفي ْن َت َف ُنه" فتلك يقول العرب " ُت ْف َأ على "
اللغة. تلك

) ( المزمل سإورة آيات في الواردة المعاني

َها ّي َأ ْلُمّزّمُل { يا } ا
َتَزّمْل، قال ْلُمّزّمُل} والصل: الُم ّثر} الزاي في التاء أدغمت ولكن {ا ّد و{الُم

مثلها.

ِم ُق ْيَل {  ّل ْل ّ ا ً ِإل ِليل َفُه َق ّنْص ِو *ِ  ُقْص َأ ْنُه ان ً ِم ِليل ْو َق َأ ْد *ِ  ِه ِز ْي َل ّتِل َع ُقْرآَن َوَر ْل ا
ً ِتيل } َتْر
ِم وقوله ُق ْيَل { ّل ْل ّ ا َفُه ِإل ّنْص ِليلً} { ِو َق ُقْص َأ ْنُه ان ْو ِم َأ ِليلً} { ْد َق ِه} فقال ِز ْي َل َع

ِم قال : قد هذا عن السائل ُق ْيَل { ّل ْل ّ ا ِليلً} فكيف ِإل َفُه}؟ قال َق ِنْص انما {
ْو المعنى َأ َفه " ْد َأو ِنْص ِه" لَن ِز ْي َل بغير: "أو" العرب به تكلم معنى في يكون ما َع

ِه ِط ْع َأ ًا تقول: " َهم ْيِن ِدْر َهَم ْو ِدْر َأ ْيِن ثلثًة" تريد: " َهَم ْو ِدْر َثًة". َأ  َثل
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ِر ُك ْذ َوا ّبَك اسْإَم {  ّتْل َر َب َت ِه َو ْي َل ً ِإ ِتيل ْب } َت
ّتْل وقال َب َت َو ِه { ْي َل ِتيلً} فلم ِإ ْب ّتل" [ ومصدره بمصدره يجيء َت َب َت  ب] كما178"ال
ُكْم قال َت َب َأن َلْرِض ّمَن { ًا} وقال ا َبات الثالث الشاهد وهو الوافر الشاعر: [من َن

المئتين]: بعد والربعون
ْيُر ِر َوخَأ َلْم ْلَت ما ا َب ْق َت ْنُه اسْإ ْيَس ِم َل َو َأْن *ِ  ُعه ِب ّب َت َعا َت ّتبا ا

المئتين]: بعد والربعون الثاني الشاهد وهو الرجز وقال: [من
ِري َيْج ْيها ......................... *ِ  َل ّيَما َع ِء َأ ِإْجرا

ّنها وذلك ّنما َأ ّنها َجَرَت ِإ َيْت. َل ِر ُأْج

) ( المزمل سإورة آيات في الواردة المعاني
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ِرِق { ّرّب ْلَمْش ِرِب ا ْغ ْلَم َ َوا ّ اله ل َو ِإل ُه ُه ْذ ّتِخ ً َفا ِكيل } َو
ٌع {ّرّب وقال ِرِق} رف ْلَمْش البدل. على وجّر البتداء على ا

ْومَا َي َلْرُض َتْرُجُف {  َباُل ا ْلِج َنِت َوا َكا َباُل َو ْلِج ًا ا ِثيب ً َك ِهيل } ّم
ِهيلً} لنك وقال ُته" فـ {ّم ْل ِه ِهيل" "هو تقول: " َم

ْيَف َك َف ُقوَن {  ّت ُتْم ِإن َت َفْر ًا َك ْوم َعُل َي َداَن َيْج ْل ِو ْل ًا ا } ِشيب
ًا وقال ْوم َي َعُل { َداَن َيْج ْل ِو ْل ًا} فجعل ا َعُل ِشيب َيْج َداَن} من { ْل ِو ْل ولم اليوما صفة ا
أضمر. لنه يضف

 ) ( المزمل سإورة آيات في الواردة المعاني
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ِإّن ّبَك {  َلُم َر ْع ّنَك َي ُقومُا َأ َنى َت ْد َثِي ِمن َأ ُل ْيِل ُث ّل ْل َفُه ا ِنْص َثُه َو ُل ُث َفٌة َو ِئ َطآَ ِذيَن ّمَن َو ّل ا
َعَك ّلُه َم ّدُر َوال َق ْيَل ُي ّل ْل َهاَر ا ّن ِلَم َوال ُه ّلن َأن َع َتاَب ُتْحُصو ُكْم َف ْي َل ْا َع ُءو ْقَر َيّسَر َما َفا َت
ُقْرآِن ِمَن ْل ِلَم ا ُكوُن َأن َع َي ُكْم سَإ ُبوَن َوآخَأُروَن ّمْرَضى ِمن ِر َلْرِض ِفي َيْض ُغوَن ا َت ْب َي
ِه َفْضِل ِمن ّل ُلوَن َوآخَأُروَن ال ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ِه سَإ ّل ْا ال ُءو ْقَر َيّسَر َما َفا ْنُه َت ْا ِم ِقيُمو َأ َو

َة َ ْا الّصل ُتو َة َوآ َكا ُا الّز ِرُضو ْق َأ ّلَه َو ًا ال ًا َقْرض ْا َوَما َحَسن ّدُمو َق ُكْم ُت ُفِس ٍءْر ّمْن َلن ْي خَأ
ُه ُدو َد َتِج ِه ِعن ّل َو ال ًا ُه ْير َظَم خَأ ْع َأ ًا َو ْا َأْجر ِفُرو ْغ َت ّلَه َواسْإ ّلَه ِإّن ال ُفوٌر ال } ّرِحيٌم َغ
َنى وقال ْد َأ َثِي ِمن { ُل ْيِل ُث ّل ْل َِفُه ا ِنْص ِثُه} وقد َو ُل ُث وليس كثير وهو بالجر قرئت َو

َنى على يكون ذلك لن بلغنا فيما عليه المعنى ْد َأ َنى من " ْد َأ ِه" و" ِف ِه" من ِنْص ِث ُل ُث
ِم قال لنه الثلث من اكثر او الثلث افترض الذي وكان ُق ْيَل { ّل ْل ّ ا ِليلً} [ ِإل ]2َق

َفُه ّنْص ِو { ُقْص َأ ْنُه ان ِليلً} [ ِم ان على جائزة فقراءته بالجّر قرأ الذي ] وأما3َق
من أدنى فقمتم عليكم افترض ما تؤدوا لم انكم - اي أعلم الله - و ذلك يكون
ثلثه. ومن نصفه ومن الليل ثلثي
ُه وقال ُدو َتِج َد { ِه ِعن ّل َو ال ًا} لن ُه ْير "هو" و"هما" و"أنتم" و"أنتما" وأشباه خَأ
ْا {ولكن قال كما المضمرة للسإماء صفات يكْن ذلك ُنو ِلِميَن} ُهُم َكا ّظا ال

ُه ُو َتِجد َد و{ ِه عن َو الل ْير} [وقد] يجعلونها ُه  ء] تقول179[ كما مبتدأ اسإما خَأ
َد "رأيُت ِه عب ُبوه الل ْنه". خأيٌر أ ِم

) ( المدثر سإورة آيات في الواردة المعاني

َ َول ُنن {  ِثُر َتْم ْك َت  } َتْس
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َ قال َول ُنن { ِثْر} جزما َتْم ْك َت َ بعضهم رفع وقد النهي جواب لنها َتْس َول ُنن { َتْم
ِثُر} يريد ْك َت المعنيين. أجود وهو مستكثرا َتْس

ّ َكل ّنُه {  َنا كان ِإ ِت َيا ًا ل ِنيد } َع
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ّ وقال َكل ّنُه { َنا كان ِإ ِت َيا ْي: معاندا. ل ًا} أ ِنيد َع
ْيِل ّل َوال ْذ {  َبَر ِإ ْد } َأ

ْيِل وقال ّل َوال ْذ { َبَر" في ِإ َد َبَر} و" ْد ّبَح معنى َأ َق َبَر" يقولون: " ْد َأ َبَل ما اللُه " ْنُه َق ِم
َبر" وقالوا وما ِبٌل" ولم "عامٌا َد ِبٌل". يقولوا َقا ْق "ُم

) ( المدثر سإورة آيات في الواردة المعاني

َها ّن ِإ َدى {  ِر ِلْح َب ُك ْل ًا ا ِذير َن ِر *ِ  َبَش ْل } ّل
َها وقال ّن ِإ َدى { ًا ِلْح ِذير َن ِر} { َب ُك ْل ِر} فانتصب ا َبَش ْل ًا} لنه ّل ِذير َن َدى خأبر { ِإْح لـ{

َبر} فانتصب ُك ًا} لنه ال ِذير َن حال فصار السكوت عليه حسن وقد للمعرفة خأبر {
ِذير" كما وهي َن ّنُه تقول "ال ِإ ُد " ْب َع ِه َل ًا" وقال الل ِئم ّنما بعضهم َقا ِإ ُقْم " َو" " ًا ُه ِذير َن

ِذر". ْن َأ َف

ّ َكل ّنُه {  ٌة ِإ ِكَر ْذ } َت
ّ وقال َكل ّنُه { ٌة} أي: إّن ِإ ِكَر ْذ ٌة. القرآَن َت ِكَر تذ

) ( القيامة سإورة آيات في الواردة المعاني

َلى َب ِريَن {  ِد َلى َقا َي َأن َع ّو َنُه ّنَس َنا } َب
َلى قال َب ِريَن { ِد َلى َقا َي َأن َع ّو َنُه} أي: على ّنَس َنا َلى َأْن َب َب َع. أي:  ُعها َنْجم َنْجَم

ِرين. وواحد ِد َنٌة. قا َنا َب َناِن":  َب "ال

ُقوُل َي ِلنَساُن {  ٍءْذ ا ِئ ْوَم ْيَن َي َفّر َأ ْلَم } ا
ْيَن وقال َأ ْي: أيَن { َفّر} أ ْلَم الشاهد وهو المديد الشاعر: [من الِفرار. وقال ا

المئتين]: بعد والسبعون الثالث
ِر يا ْك َب ْنشُروا َل ًا ِلي أ َب ْي َل ِر *ِ يا ُك ْك َب ْيَن َل ْيَن َأ الِفرار َأ

ٍءْر كّل لّن َِعلً" واذا يجعل فانما البناء هذا ُيبنى مصد ْف  ب]179[ المكان أراد "َم
ِفّر} وقد قال ْيَن قرئت {الَم َأ ِفّر} لّن { ُله كاَن ما كّل الَم ِعل" كان على فع ْف َي "

ِعل" منه ْف ِرب" اذا نحو مكسورا "الَم  فيه. يضرب الذي المكان أردت "الَمْض
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َبِل ِلنَساُن {  َلى ا ِه َع ْفِس ٌة َن } َبِصيَر
َبِل وقال ِلنَساُن { َلى ا ِه َع ْفِس ٌة} فجعله َن للرجل: تقول كما البصيرة هو َبِصيَر
ْنَت َأ ْفِسَك". على ُحّجٌة " َن

) ( القيامة سإورة آيات في الواردة المعاني

ٌه ُوُجو ٍءْذ {  ِئ ْوَم ٌة َي َلى ّناِضَر ِإ َها *ِ  ّب ٌة َر ِظَر } َنا
ٌه [و] قال ُوُجو ٍءْذ { ِئ ْوَم َنٌة َي ْي: َحَس ٌة} أ َلى ّناِضَر ِإ َها { ّب ٌة} يعني َر ِظَر الله - و َنا

َو ورزقه. وقد نعمه من يأتيهم ما الى الله الى - بالنظر أعلم ِه تقول: " ما الل
ُظُر ْن ّ َأ َلى ِإل ِه ِإ ْيَك" أي: انتظر الل َل ِإ )1عندكّ.( وما الله عند ما و
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َ َفل َق {  ّد َ َص ّلى َول } َص
َ وقال َفل َق { ّد َ َص َلْم َول َف ّلى} أي:  ّدق َص َهَب تقول يصّل. كما ولم يص َذ " َ َفل

َءني َءكّ". ول جا جا

ْيَس َل َأ ِلَك {  ٍءْر َذ ِد َقا َلى ِب ِيَي َأن َع َتى ُيْح ْو ْلَم } ا
َلى وقال َع ِيَي َأن { َتى} وقال ُيْح ْو ْلَم ُيحِي بعضهم ا وجعله الموتى} فأخأفى {

الخأرة الياء لن مدغما هنا ها تكون ان يستقيم ول الدغاما وغير الدغاما بين
َيا" وتحذف قولك في الفا [اذ] تصير واحد حال على تثبت ليست َيْح الجزما في "

البيان. وبين الدغاما بين وهو الخأفاء ال فيه يكون ول الدغاما يلزمه ل فهذا

) ( النسان سإورة آيات في الواردة المعاني

ّنا ِإ َنا {  ْق َل ِلنَساَن خَأ ٍءْة ِمن ا َف ْط ٍءْج ّن ِه َأْمَشا ِلي َت ْب ُه ّن َنا ْل َع ًا َفَج ًا سَإِميع } َبِصير
ٍءْج} واحدها: "الَمَشج". قال َأْمَشا }

ّنا ِإ ُه {  َنا ْي َد ِبيَل َه ًا ِإّما الّس ِكر ِإّما َشا ًا َو ُفور } َك
ّنا وقال ِإ ُه { َنا ْي َد ِبيَل َه ًا ِإّما الّس ِكر ِإّما َشا ًا َو ُفور ِإّما } كذلك َك َذاَب { َع ِإّما ال َو

َعَة} كأنك فرفعته. بعدها ما ابتدأت شئت  ء] وان180"إّما" [ تذكر لم الّسا

ًا ْين َع َها َيْشَرُب {  ُد ِب َبا ِه ِع ّل َها ال َن َفّجُرو ًا ُي ْفِجير } َت

________________________

مخالف وهو الرؤيا ليات السخيف تأويلهم فى للمعتزلة فاسإد رأى ) هذا1(
فى تعالى لله الرؤيا ثبوت على وخألفا سإلفا المسلمين وإجماع والسنة للكتاب
 أعلم والله الخأفش سإقطات إحدى وهذه للمؤمنين الجنى
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ًا وقال ْين َع َها َيْشَرُب { ُد ِب َبا ِه} فنصبه ِع ّل قوله فعلى شئت ان أوجه، ثلثة من ال
ُبوَن} [ َيْشَر ًا}" وان5{ ْين َع ُبوَن فعلى شئت ] "{ َيْشَر ٍءْس ِمن { ْأ َها َكاَن َك ِمَزاُج

ًا} وان ْين َع ًا} { ُفور انت: فتقول الرجل لك يذكر كما المدح وجه فعلى شئت َكا
ِني اللبيَب. على العاقَل واللبيَب" أي: ذكرَت "العاقَل ْع َأ ًا". " ْين َع

) ( النسان سإورة آيات في الواردة المعاني

ّنَما ِإ ُكْم {  ِعُم ْط ِه ُن َوْج ِه ِل ّل َ ال ُد ل ِري ُكْم ُن ًء ِمن َ َجَزآ ًا َول ُكور } ُش
َ َول ًا} ان [وقال] { ُكور ْكر" وجعلت جماعة جعلته شئت ُش ُفور" "الُش ُك "ال

ْفر" مثل جماعة ُك ُلوس". وان "ال ُف ْلس" و"ال َف في واحدا مصدرا جعلته شئت "ال
َعد جميع معنى َق ُعودا" و"خَأَرج مثل: " خُأروجا". ُق
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ِئيَن ِك ّت َها { ّم َلى ِفي ِئِك َع َلَرا َ ا ْوَن ل َها َيَر ًا ِفي َ َشْمس ًا َول ِرير َه َيًة َزْم ِن َدا َو ِهْم *ِ  ْي َل َع
َها ُل َ َلْت ِظل ّل ُذ َها َو ُف ُطو ً ُق ِليل ْذ } َت
ِئيَن} على وقال ِك ّت ُهْم أو المدح {ّم ّنًة على: "َجَزا ِيَن َج ِئ ّك ُت الحال. فيها" على َم
ُهم تقول وقد َا ًا" وكذلك َ ذلك "َجز َيًة} على ِقيام ِن َدا َو المدح، على أو الحال {
َيًة} أن قوله في يجوز مضمر. وقد بفعل انتصابه انما ِن َدا َو وجهين على يكون {

ُتَك دانيًة "وجزاهْم على ْي َط َاع ُلها" تقول: " َ ًا ِظل ْيد َنا َج ُه" و"رأي ًا َطَرفا َحَسن
ُهُه". َوْج

ْوَن َق ُيْس َو َها {  ًا ِفي ْأسإ َها َكاَن َك ً ِمَزاُج ِبيل  } َزنَج
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َكاَن وقال َها { ِبيلً} فنصب ِمَزاُج ْوَن على وجوه اربعة على العين َزنَج َق ُيْس "
ًا" أو ْين ً أو الحال، على َع مضمر. وقال والفعل المدح على أو الكأس من بدل
ِإن" "سإلسبيل" صفة بعضهم ّنما بالسلسبيل. وقال للعين " ِإ أراد" بعضهم: "

ًا ْين َع ِبيلً" أي: تسمى ُتَسّمى " ْلَس ُتوَصُف ِطيبها، من سَإ ْي:  180[ كما للناِس أ
ّي ِر ْه ِبّي" و"الَم َلْرَح ِلبل" وكما من ب] تقول: "العوجّي" و"ا اذا الخيل تنسب ا

أنها الى العين تنسب كذلك والمنسوبة المعروفة الخيل هذه الى وصفت
وانشدناه الشاعر العرب. قال كلما على يدل القرآن [سَإلسبيل] لن تسمى
المئتين]: بعد والسبعون الرابع الشاهد وهو الكامل هكذا: [من يونس

ُء ْفرا ٍءْع ِمْن َص ْب ْهُمها ُيَسّمى َن َع ما ُطوِل *ِ ِمْن سَإ َد َصَر ُيو ّيُب الّص الّص
ّيب" لنه فرفع ّيب" انما سإهمها "يسمى يرد لم "الص ّيب" من بالص صفة "الص

َكُر "يسمى والسهم. وقوله السإم ْذ ُي هو بل بعضهم: "ل سإهُمها. وقال سإهمها": 
ًا [و] كان آية رأس كان لما ولكن معرفة وهو العين اسإم اللف فيه زدت مفتوح
ْا} [ كانت كما ِريَر َوا َق }15.[

) ( النسان سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو ْيَت {  َأ ْيَت َثّم َر َأ ًا َر ِعيم ًا َن ْلك ًا َوُم ِبير } َك
َذا وقال ِإ َو ْيَت { َأ ْيَت َثّم َر َأ ًا} يريد َر ِعيم ْيَت" ل يجعل ان َن َأ يقول: كما تتعدى "ر

رؤيته. بمكان وأخأبر ظنه خأيٌر" لمكان الدار في "ظننت
) ( المرسإلت سإورة آيات في الواردة المعاني

ْلُمْرسَإلَِت َوا ًا {  َفاِت ُعْرف َعاِص ْل َفا ًا *ِ  ّناِشَراِت َعْصف ًا *ِ وال َقاِت َنْشر ِر َفا ْل َفا  ِ*
ًا َياِت َفْرق ِق ْل ْلُم َفا ًا *ِ  ْكر ًا ِذ ْذر ُع ْو *ِ  ًا َأ ْذر ّنَما ُن ِإ ُدوَن *ِ  َع ٌع ُتو ِق َوا } َل

ْلُمْرسَإلَِت َوا َفاِت [قال] { َعاِص ْل َفا ًا} { ّناِشَراِت ُعْرف ًا} {وال ًا} َعْصف َنْشر
َقاِت ِر َفا ْل َفا َياِت { ِق ْل ْلُم َفا ًا} { ًا َفْرق ْذر ُع ًا} { ْكر ْو ِذ َقَسٌم َأ ًا}  ْذر َلى ُن ّنَما َع ِإ }

ُدوَن َع ٌع}. ُتو ِق َوا  َل
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َذا ِإ َف ّنُجومُا {  } ُطِمَسْت ال
َذا ِإ َف ّنُجومُا [وقال] { أعلم. الله و الخبر ُطِمَسْت} فأضمر ال

ُثّم ُهُم {  ُع ِب ْت ِريَن ُن } الخِأ
ُثّم وقال ُهُم { ُع ِب ْت ِريَن} رفع ُن جزمته شئت وان الول الكلما من قطعه لنه الخِأ

ِلِك}. على عطفته اذا ْه ُن }

) ( المرسإلت سإورة آيات في الواردة المعاني

َلْم َأ َعِل {  َلْرَض َنْج ًا ا َفات ًء ِك َيآَ َأْح ًا *ِ  َأْموات } َو
َلْم [و] قال َأ َعِل { َلْرَض َنْج ًء ا َيآَ َأْح ًا} { َفات ًا} على ِك َأْموات الحال. َو

َنا ْل َع َوَج َها {  َواسِإَي ِفي ٍءْت َر ُكم َشاِمَخا َنا ْي َق َأسْإ ًء َو ًا ّمآَ } ُفَرات
ُكم َنا ْي َق َأسْإ َو ًء وقال{ ًا} [ ّمآَ َا181ُفَرات ْلن َع ُكْم  ء] أي: َج ًء َل منه. قال تشربون ما

ُهْم َقا َوسَإ ُهْم} للشفة، { ّب قد قليلة لغة [و] في الف بغير فهو للشفة وماكان َر
ْينُة" وقال أيضا للشفة يقول َق َأسْإ الخامس الشاهد وهو الوافر لبيد: [من "

المئتين]: بعد والسبعون
َقى ْوِمي سَإ ِني َق ٍءْد َب َقى َمْج َأسْإ ًا َو ُنَمير ِئَل *ِ  ِهلِل من والقا

ْا ُقو ِل َط َلى { ان ٍءْب َثلَِث ِذي ِظّل ِإ َع ّ ُش ٍءْل *ِ ل ِلي َ َظ ِني َول ْغ َهِب ِمَن ُي ّل َها ال ّن ِإ َتْرِمي *ِ 
ٍءْر ِر ِبَشَر َقْص ْل } َكا
َلى وقال ِإ ّ َثلَِث ِذي ِظّل { ٍءْب} {ل َع ٍءْل ُش ِلي َ َظ ِني َول ْغ َهِب} ثم ِمَن ُي ّل اسإتأنف ال
َها فقال ّن ِإ ٍءْر َتْرِمي { ِر} أي: كالقصور ِبَشَر َقْص ْل ْي: بعضهم وقال َكا َأ َقَصر}  {كال

ِبل. كأعناِق ِل ا
) ( المرسإلت سإورة آيات في الواردة المعاني

ّنُه َأ َك َلٌت {  ْفٌر ِجَما } ُص
ّنُه وقال َأ َك َلٌة { ْفٌر}، ِجَما "الِجمال" [على] "الِجمالت" يجمع العرب بعض ُص

الوجه. هذا يعرف {ُجمالٌَت} وليس بعضهم "الُجُزرات" وقال تقول كما

ْومُا َي َ { هذا ُقوَن ل ِط  } َين
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ْومُا وقال َي َ {هذا ُقوَن} فرفع، ل ِط ل يومَا الخبر "هذا قوله على بعضهم ونصب َين
ْومُا ينطقون" وكذاكّ َي َذا]  َها َفْصِل} وتركّ {[ ْل قال: "هذا كأنه للضافة، التنوين ا

َق" وان ل يومُا ْط ل يومٌا "هذا قلت كأنك فيه اضمرت اذا اليوما نونت شئت ُن
ُقون ِط ْن فيه". َي

) ( النبأ سإورة آيات في الواردة المعاني

ٍءْت ّنا َوَج ًا {  َفاف ْل } َأ
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ٍءْت قال ّنا َوَج ًا} وواحدها { َفاف ْل ّلّف". َأ "ال

ًء ًا { َجَزآ َفاق } ِو
ًء وقال ًا} يقول {َجَزآ َفاق َق ِو َف ُهم "وا َل ْهما َتل ِوفاقا" كما أ ِقتال". تقول: "قا

ْا ُبو ّذ َك َو َنا {  ِت َيا ًا ِبآَ ّذاب } ِك
ْا وقال ُبو ّذ َك َو َنا181[ { ِت َيا ِبآَ ًا} لن  ب]  ّذاب مثل يجعله ان أراد أربعة على فعله ِك
ْفعالً" فقال باب ِإ ْلُت" " َع َأف ًا} فجعله " ّذاب ِك هذا مصدره. وعلى عدد على {

َتال" وهو القياس ِقي العرب. كلما من تقول: "قاتل" "

) ( النبأ سإورة آيات في الواردة المعاني

ُكّل َو ٍءْء {  ُه َشْي َنا ْي ًا َأْحَص َتاب } ِك
ُكّل وقال َو ٍءْء { ُه َشْي َنا ْي ًا} فنصب َأْحَص َتاب ما لن بالهاء الفعل شغل {كّل} وقد ِك
مضمرا. فعل فيه وأعمل عليه فأجراه الفعل فيه عمل قد قبله

ّنآَ ِإ ُكْم {  َنا َذْر ًا َأن َذاب ًا َع ِريب ْومَا َق ُظُر َي ُء َين ْلَمْر ّدَمْت َما ا ُه َق َدا ُقوُل َي َي ِفُر َو َكا ْل ِني ا َت ْي َل يا
ًا ُكنُت } ُتَراب
ْومَا وقال َي ُظُر { ُء َين ْلَمْر ّدَمْت َما ا ُه} فان َق َدا ّي جلعت: "ينظر شئت َي شيء أ

ّدمت ما الى هو" ينظر بعضهم: "انما "قدمت" وقال صفته يداه" وتكون ق
"الى". فحذف يداه قدمت

) ( النازعات سإورة آيات في الواردة المعاني

َعاِت ِز ّنا َوال ًا {   } َغْرق
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َعاِت قال ِز ّنا َوال ًا} فأقسم { ِإّن - على أعلم الله - و َغْرق ِلَك ِفي { ًة َذ ْبَر ِع ّلَمن َل
ْومَا على جعلته شئت ] وان26َيْخَشى} [ َي َفُة} [ َتْرُجُف { ُلوٌب6الّراِج ُق } [

ٍءْذ ِئ ْوَم َفٌة} [ َي َعاِت}. وان8َواِج ِز ّنا َوال ْومَا على جعلته شئت ] { َي َعاِت} لـ{ ِز ّنا َوال }
َها َتْرُجُف ُع َب ْت َت َفُة} { َفُة} [ الّراِج ِد ذكره جل قال كما وهو اللما ] فحذفت7الّرا
المور. كل وفي هذا في يكون ان وشاء

ُلوَن ُقو َي ّنا {  ِإ أ
ُدوَن َ ُدو ِة ِفي َلَمْر ِفَر ْلَحا َذا ا ِإ أ

َ ّنا *ِ  ًا ُك َظام ًة ِع } ّنِخَر
ّنا وقال ِإ أ

َ ُدوَن { ُدو َذا ِفي َلَمْر ِإ أ
َ ِة} { ِفَر ْلَحا ّنا ا ًا} كأنه ُك َظام ّد أراد ِع ُنَر َأ َذا " ّنا ِإ ُك

ًا" وأما ِإذا قال من ِعظام أا
َ ّنا} و{ ِا بالف بينهما ففصل الهمزتين كنا} باجتماع {أ

ُكم لهم قيل قد لنه له ظرفا هذا جعل الذي الكلما أضمر فانما ّن ِإ َعثون " ْب ُت
ُدون" [ ُتعا ِإذا  ء] فقالوا182و كلما من وهو نعاد؟ الوقت هذا ترابا} في كنا {أ

َذا} فيخفف يقول بعضهم العرب ِي أ
َ ّنا} و{ ِي أ

َ همزتان. يجتمع ل لنه الخأرة {
ِإذا" فيجمعون يقولون والكوفيون أ

َ ِإنا" و" ابي ابن الهمزتين. وكان بين "أ
العرب: " بعض يقول وقد بلغنا فيما القراءة في الهمزتين بين يجمع اسإحاق
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ِئئى" يهمزها لي اغفر اللهّم قيس. لغة في وهي قليل جميعا. وهو خأطا

ْذ ِإ ُه {  َدا ّبُه َنا ِد َر َوا ْل ّدِس ِبا َق ْلُم ًوى ا } ُط
ِد وقال َوا ْل ِبا ّدِس { َق ْلُم ًوى} فمن ا صرفه من بقعة أو بلدة جعله يصرفه لم ُط
يريد وانما مصروف هو بل بعضهم: "ل مكان. وقال أو واد اسإم جعله

ًى ُتَك لنك الليل، من بـ{طوى}: طو ْئ َد تقول: "ِج ًوى بع الليل" ويقال من ُط
ًى} منونة ِطو ّثنى" وقال مثل { السابع الشاهد وهو البسيط الشاعر: [من "ال

المئتين]: بعد والسبعون
َنا َترى َذا ِثنا َء ما ِإ ُهُم جا َأ ْد ُهم َب َأ َد َب َو َنا ِإن *ِ  َتا َنا كاَن َأ َا ْني ِث

ّثنى*ِ: هو ُء وال ِنّي. الشي ْث  الَم
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) ( النازعات سإورة آيات في الواردة المعاني

ُه َذ َأخَأ َف ّلُه {  َكاَل ال ِة َن َلى الخِأَر ْو ُل } َوا
ُه وقال َذ َأخَأ َف ّلُه { َكاَل ال ِة َن َلى} لنه الخِأَر ْو ُل َذه} كأنه قال حين َوا َأخَأ ّكَل { َن ِه" " ِل

ّنَك الله "و . وتقول ذلك على المصدر فأخأرج ِرَم ًا". تركا لْص ّين َب
) ( عبس سإورة آيات في الواردة المعاني

ِدي ْي أ
َ ِب ٍءْة {  َفَر } سَإ
ِدي قال ْي أ

َ ِب ٍءْة} وواحدهم { َفَر ِفر" مثل سَإ ِة". "السا َفر َك ِر" و"ال ِف "الكا

ٍءْما ِكَرا ٍءْة {  } َبَرَر
ٍءْما وقال ِكَرا ٍءْة} وواحدهم182[ { َبَرَر ُة" جماعة  ب]  َبَرر ْبرار". "الباّر" و"ال َل "ا

ِتَل ُق ِلنَساُن {  ُه َمآَ ا َفَر ْك } َأ
ِتَل وقال ُق ِلنَساُن { ُه} معناه َمآَ ا َفَر ْك "على بعضهم قال وجهين، على َأ

ّي وقال التعجب"، ٍءْء بعضهم: "أ ُه". َشْي َفَر ْك َأ

) ( عبس سإورة آيات في الواردة المعاني

ُثّم ِبيَل {  ُه الّس } َيّسَر
ُثّم قال ِبيَل { ُه} تقول الّس َق َيّسَر ُه "الطري ُه" أي: "هدا َدا َق". َه الطري

) ( التكوير سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو ِعَشاُر {  ْل َلْت ا ّط } ُع
َذا قال ِإ َو ِعَشاُر { ْل َلْت} وواحدتها ا ّط ُء" مثل ُع ُعَشرا ِنفاُس" "ال َفَساء" و"ال ُن "ال

المئتين]: بعد والسبعون الثامن الشاهد وهو الرجز الشاعر: [من للجميع. وقال
ٍءْب ُرّب َيَة َيْمِشي *ِ رياَن ُحساس ذي َلك شري َفاِس ِمْش ّن ال

ّنفاِس". ويقال: "ال
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َذا ِإ َو ِبَحاُر {  ْل } سُإّجَرْت ا
َفها بعضهم وقال ّف ِر واحتج بعضهم {سُإِجّرْت} وخَأ َبْح ْل َوا ِر} والوجه بـ{ ْلَمْسُجو ا

ّبلوا" يقل المثال هذا على جاء كسر اذا ذلك  ء] لن183[ التثقيل ُق ُعوا" و" ّط ُق "
َع" يعني للواحد يقال ول ّط ُق ّتَل". ول يده " ُق "

َذا ِإ َو ُة {  َد ُءو ْو ْلَم َلْت ا ِئ ّى سُإ َأ ِب ٍءْب *ِ  َلْت َذن ِت } ُق
َذا وقال ِإ َو ُة { َد ُءو ْو ْلَم ًا" مثل ا ْأد َو ُه" " ُد ِئ َي ُه" " َد َأ َو َلْت} " ِئ ُه" سُإ ُد ِع َي ُه" " َد َع َو "

ًا" العين ْعد َو  الهمزة. نحو "
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ّى وقال َأ ِب َلْت} { ِئ ٍءْب {سُإ َلْت} وقال َذن ِت َلْت} هي. بعضهم ُق َأ {سَإ
) ( التكوير سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو ْلَجِحيُم {  ّعَرْت ا } سُإ
َذا وقال ِإ َو ْلَجِحيُم { ّعَرْت} خأفيفة ا ّقل سُإ ّد جّرها لّن بعضهم وث ِد عليهم. ُش

ِر َوا ْلَج ّنِس { ا ُك ْل } ا
ِر وقال َوا ْلَج ّنِس} فواحدها {ا ُك ْل ّنس" كما ا ُك ِنس" و[الجمع]*ِ " تقول: "كا

ّطل". ُع ِطل" و" "عا

َوَما َو {  َلى ُه ْيِب َع َغ ْل ٍءْن ا ِني } ِبَض
َوَما وقال َو { َلى ُه ْيِب َع َغ ْل ٍءْن} يقول ا ِني َظنين} بعضهم "أي: ببخيل" وقال ِبَض ِب }

َهم ّت َهْمتُه زيدا" فـ"هو "ظننت يقول العرِب بعَض لن أي: بم ّت فـ"هو ظنين" أي: ا
َهم". ّت ُم

) ( النفطار سإورة آيات في الواردة المعاني

ِذي ّل َقَك { ا َل ّواكَّ خَأ َلَك َفَس َد َع ِفي َف ّى *ِ  ٍءْة َأ َء ّما ُصوَر َبَك َشآَ ّك ّ َر َكل ُبوَن َبْل *ِ  ّذ َك ُت
ّديِن } ِبال

َلَك} أي: كذا قال َد َع َف َلك} فانما ثقل فمن يخففها وبعضهم خألقك، { ّد َع يقول {
ّدَل َع َلَك" أي: عدل " َد َع َقَك" و" ْل وهو معتدل مستويا فجعلك ببعضك بعضك خَأ

ّدلك". معنى في "ع
َكلّ} وان وقال َبَك} { ّك َقَك} و{َر َل َكلّ} قلت شئت {خَأ َبْك} { ّك َقك} و{َر َل {خَأ

اذا شئت وان صاحبه في احدهما يدغم مثلن. والمثلن حرفان لنهما فادغمت
الدغاما يكن لم الول سإكن الخأر. واذا وتحّركّ الول تسكن ان جميعا تحركا

الدغاما. يكن لم الخأر وسإكن الول تحركّ وان

ْومَا َي  } َ ِلُك ل ْفٌس َتْم ٍءْس َن ْف َن ًا ِل ْيئ َلْمُر َش ٍءْذ َوا ِئ ْوَم ِه َي ّل } ِل
ْومَا وقال َي } َ ِلُك ل ْفٌس} فجعل َتْم ًا اليوما َن َوَمآَ قال حين كأنه حين ْدَراكَّ { ْومُا َما َأ َي

ّديِن} [ ِلُك ل حين "في ] قال17ال ْفٌس". وقال َتْم ْومُا بعضهم َن َي ِلُك ل { َتْم
ْفٌس} فجعله َو كأنه الول لليوما تفسيرا َن ُه تملك". ل يوما قال: "
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) ( المطففين سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ َو ُهْم {  ُلو ْو َكا ُهْم َأ ُنو  } ُيْخِسُروَن ّوَز
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َذا  ب] قال183[ ِإ َو ُهْم { ُلو ْو َكا ُهْم َأ ُنو ْي: "اذا ّوَز الناس كالوا ُيْخِسُروَن} أ
ُهم" لّن ُنو َوَز ْو ْهَل َأ ْلُت يقولون الحجاز َأ ِك ْلُت " ِك ُته" أي: " ْن َوَز ًا" و" ْيد َلُه" َز

ْنُت َوَز َلُه". و"

ٍءْما ْو َي ِل ٍءْم {  ِظي ْومَا َع َي ُقومُا *ِ  ّناُس َي َلِميَن ِلَرّب ال َعا ْل } ا
ٍءْما ْو َي ِل ْومَا [وقال] { َي ٍءْم} { ِظي ُقومُا َع ّناُس} فجعله َي "فلٌن تقول كما الحين في ال

ِكٌن" اليومَا "فلٌن بالليل هذا وتقول الحين هذا في الن به صالٌح" تريد اليومَا سإا
جائز. والجّر جرا قرأها أحدا نعلم ول الحين اي: هذا اي: الن،

ّ َكل َلى َراَن َبْل {  ِهْم َع ِب ُلو ْا ّما ُق ُنو ُبوَن َكا ْكِس } َي
ّ وقال َكل َلى َراَن َبْل { ِهْم} تقول َع ِب ُلو ًا". فيه ُق ْين ِريُن" "َر َي : "راَن" "

) ( المطففين سإورة آيات في الواردة المعاني

ًا ْين َع َها َيْشَرُب {  ُبوَن ِب َقّر ْلُم } ا
ًا وقال ْين َع َها} فجعله َيْشَرُب { ْوَن} [ على ِب َق ُيْس ًا} وان25{ ْين َع شئت ] {
ِني كأنك الكلما أول من فتقطع المدح على جعلته ْع َأ ًا". تقول: " ْين َع

َهْل ّوَب {  ّفاُر ُث ُك ْل ْا َما ا ُنو ُلوَن َكا َع ْف } َي
َهْل وقال ّوَب} ان { مخرجها اللما لن تدغم لم شئت وان أدغمت شئت ُث

ال الثنايا واطراف اللسان بطرف والثاء الثنايا اصول من قريب اللسان بطرف
قيل ولذلك منها المخرج قريبة الفم. وهي في ادخأل اليمن بالشق اللما ان

َبْل ِثُروَن} فادغمت { ْؤ مخرج من قريب والثاء التاء مخرج لن التاء في اللما ُت
اللما.

) ( النشقاق سإورة آيات في الواردة المعاني

َذا ِإ ُء {  ّقْت الّسَمآَ } انَش
َذا وأما ِإ ُء { ّقْت} فعلى الّسَمآَ َها معنى انَش ّي َأ ِلنَساُن {يا ّنَك ا ِدٌح ِإ َلى َكا ّبَك ِإ َر

ًا ْدح ِه} [ َك ِقي َ َذا6َفُمل ِإ ُء ] { ّقْت} على الّسَمآَ والتأخأير. التقديم انَش

َنْت ِذ َأ َو َها {  ّب ّقْت ِلَر } َوُح
َنْت ِذ َأ َو َها قال{ ّب ّق ِلَر َوُح ّقْت} أي:  َلها. َوُح

ّلُه َوال َلُم {  ْع ُعوَن ِبَما َأ  } ُيو
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ّلُه َوال َلُم [وقال] { ْع ْوعيُت ِبَما َأ َأ ُعوَن} تقول: " وكذا" كذا قلبي  ء] في184[ ُيو
ْيُت تقول كما َع ْو َأ َد " ِوعاء" وتقول في الزا َعْت ال َو ِني" وقال " ُذ َهآَ ُأ َي ِع َت َو ُذٌن { ُأ

َيٌة}. َواِع

) ( البروج سإورة آيات في الواردة المعاني

ِتَل ُق ِد َأْصَحاُب {  ُدو ُلخْأ } ا
ِتَل - على أعلم الله - و قسمها موضع ُق ِد} أضمر َأْصَحاُب { ُدو ُلخْأ كما اللما ا

َوالّشْمِس قال ْد { َق َها} { َلَح َوُضَحا ْف َها} يريد َمن َأ ّكا ْد الله شاء ان َز َق َل َلَح " ْف َأ

َها" والقى َمْن ّكا ِتَل قال كأنه التقديم على شئت اللما. وان َز ُق َأْصَحاُب {

ِء َوالّسَمآَ ِد} { ُدو ُلخْأ ُبُروِج} [ َذاِت ا ْل ِإّن بعضهم ] وقال1ا ْطَش { ّبَك َب ٌد} [ َر ِدي َلَش
12.[

ِر ّنا ِد َذاِت { ال ُقو َو ْل } ا
ِر قوله وأما ّنا ِد} فعلى َذاِت {ال ُقو َو ْل البدل. ا
ِد} فالحطب وأما ُقو َو ْل ُد" الِفعل {ا ُقو ُو ّتقاد". وهو و"ال "ال

ُذو َعْرِش {  ْل ُد ا ْلَمِجي } ا
ُذو وقال َعْرِش { ْل ُِد} جّر ا ْلَمِجي ُِد} فـ{ا ْلَمِجي َعْرِش} والرفع على ا ْل قوله على {ا

ُذو} وكذلك ٍءٌْظ} جر { ُفو ْوح" ورفع على {ّمْح ّل "القرآن". على "ال

) ( الغاشية سإورة آيات في الواردة المعاني

ّ ُع { ل َها َتْسَم َيًة ِفي } لَِغ
َيًة} أي: ل وقال َيًة}. والحجة  ب] وجعلها184[ لغو كلمة تسمع {لَِغ في {لَِغ

ِرس" لصاحب انك هذا َفَرس تقول: "فا ِرع" لصاحب ال َدْرع و"دا و"شاعر" ال
ْعر. وقال لصاحب الثامن الشاهد وهو الكامل مجزوء الشاعر: [من الِش

المئتين]: بعد والسبعون
ِني َت َأغرر َعْمَت *ِ  ّنَك َوَز ِبٌن َأ ْيِف ل *ِ تاِمْر ِبالّص

ٍءْن أي: صاحُب َب ٍءْر. وصاحُب َل َتْم

ُق ِر َنَما َو َفٌة {  ُفو } َمْص
َقة. واحد ُنْمُر ِرق": ال َنَما "ال

) ( الفجر سإورة آيات في الواردة المعاني

َلْم َأ ْيَف َتَر {  َعَل َك ّبَك َف ٍءْد َر َعا ِإَرمَا ِب ِد َذاِت *ِ  ِعَما ْل  } ا

)4/49(



مكتبة                                             للخأفش القرآن معاني
 السإلمية مشكاة

ِإَرمَا} فجعل قال ٍءْد} { َعا ِب ِإَرمَا} اسإمه { ِد يقول وبعضهم { ِإَرمَا} فاضافه {بعا
ِإَرمَا} فاما الى أعلم. الله و بلدة واما اليهم، اضافه ابيهم اسإم يكون ان {

َأّمآَ َو َذا {  ُه َما ِإ َ َتل ْب َدَر ا َق ِه َف ْي َل َقُه َع ُقوُل ِرْز َي ّبي َف َنِن َر َها } َأ
َدَر وقال َق َف ِه { ْي َل َقُه} وقال َع ّدَر} مثل بعضهم ِرْز َق ّتَر} واما { َق َدَر} { َق }

ْدر. فيقول: يعطيه َق بال

) ( البلد سإورة آيات في الواردة المعاني

َأنَت َو ِد ِحّل {  َل َب ْل } ِبهذاا
َأنَت قال َو ْنَت ِحّل" و"أنَت "أنَت يقول من العرب ِحّل} فمن { َأ ِحْرمٌا" َحلل" و"

َأنَت ْلنا" و"أْحَرْمنا" وتقول َحرامٌا" و"هو و" َل َأْح الُمِحّل" و"الُمْحِرما" [و] تقول: "
ْلنا" وهي َل ّيدة. "َح الَج

َ َفل َتَحَم {  َبَة اق َق َع ْل } ا
َ وقال َفل َتَحَم { َبَة} يقول اق َق َع ْل َلْم ا َف ْتِحْم} كما { َق َ قال َي َفل َق} أي: فلم { ّد َص

ْق. ّد ُيَص

َفّك ٍءْة {  َب َق } َر
َفّك وقال ٍءْة} أي: "العقبُة { َب َق ٍءْة فّك َر ْو رقب َأ َعامٌا}" وقال { ْط َفّك بعضهم ِإ }

ٍءْة} هو و{فّك بذاكّ هذا رقبًة} وليس ّيد. رقب الج

) ( البلد سإورة آيات في الواردة المعاني

ْو َأ َعامٌا {  ْط ٍءْما ِفي ِإ ْو ٍءْة ِذي َي َب َغ ًا َمْس ِتيم َي ٍءْة َذا *ِ  َب ْقَر } َم
ْو وقال َأ َعامٌا { ْط ٍءْما ِفي ِإ ْو ًا} نصَب ِذي َي ِتيم َي ٍءْة} { َب َغ ِلطعاما". "اليتيَم" على َمْس "ا

) ( الشمس سإورة آيات في الواردة المعاني

ٍءْس ْف َن َو َها َوَما {  ّوا } سَإ
ٍءْس قال ْف َن َو َها} [ َوَما { ّوا ِذي  ء] يقول185سَإ ّل َوا َها" فاقسم " ّوا تباركّ الله سَإ

ّواها. ووقع التي النفس رب وانه بنفسه وتعالى ْد على القسم سإ َق َلَح { ْف َمن َأ
َها} [ ّكا ].9َز

َقاَل َف ُهْم {  ِه َرسُإوُل َل ّل َقَة ال ِه َنا ّل َها ال َيا ْق } َوسُإ
َقَة وقال َنا ِه} أي: ناقَة { ّل ِه ال ََذُروا الل َذاها. فاح َأ

) ( الليل سإورة آيات في الواردة المعاني

ِر َها ّن َوال َذا {  ّلى ِإ َوَما َتَج َق *ِ  َل َكَر خَأ ّذ َثى ال ُلن  } َوا
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ِر قال َها ّن َوال َذا { َوَما ِإ ّلى} { َق َتَج َل َكَر خَأ ّذ َثى} فهذه ال ُلن عطف واو الواو َوا
َوَما بعضهم الول. وقال القسم في التي الواو على بها عطف َق { َل َكَر خَأ ّذ ال

َثى} فجعل ُلن من بدل وجلعه فسره ثم خألق بما أقسم كأنه بالخلق القسم َوا
{ما}.

) ( التين سإورة آيات في الواردة المعاني

ِر ُطو َو ِنيَن {  } سِإي
ِر قال ُطو َو ِنيَن} وواحدها { َنة". سِإي ِني "الّسي

َفَما ُبَك {  ّذ َك ُد ُي ْع ّديِن َب } ِبال
َفَما وقال ُبَك { ّذ َك ُد} فجعل ُي ْع جاءني "ما يجوز القول هذا {ما} للنسان. وفي َب

زيد". جاءني "الذي معنى زيد" في
) ( العلق سإورة آيات في الواردة المعاني

ْيَت َأ َأَر َلى َكاَن ِإن {  َدى َع ُه ْل } ا
ْيَت قال َأ َأَر َلى َكاَن ِإن { َدى} ثم َع ُه ْل ْيَت قال ا َأ َأَر ّذَب ِإن { ّلى} [ َك َو َت ]13َو

َلْم الخبر وجعل منها بدل فجعلها َأ َلم { ْع َأّن َي ّلَه ِب ].14َيَرى} [ ال

ُع ْد َي ْل َف َيُه {  ِد ُع َنا ْد َن َيَة *ِ سَإ ِن َبا } الّز
ُع وقال ْد َي ْل َف ُع { ْد َن َيُه} {سَإ ِد َيُه} ها185[ َنا ِد َيَة} فـ{نا ِن َبا عشيرته هنا  ب] الّز
َيُة} فقال ومجلسه. واما مكانه والنادي النادي اهل هم وانما ِن بعضهم: {الّزبا

ِني" وقال واحدها ِبن" سإمعت "الَزبا ِبَن" من بعضهم: "الَزا بن عيسى "الزا
ِنية". والعرب بعضهم عمر. وقال ْب ِز الجمع من وتجعله هذا تعرف تكاد ل "ال

َءْت مثل له واحد ل الذي ِبيل" تقول: "جا أبا
َ ِلي " ِب ًا. وهذا ِإ ِفَرق ِبيل" أي:  يجيء أبا

ِرير". مثل التكثير معنى في ِيد" و"َشعا َعباد "

) ( القدر سإورة آيات في الواردة المعاني

ّتى ِهَي { سَإلمٌَا َلِع َح ْط ِر َم َفْج ْل } ا
ِهي {سَإلمٌَا قال ّلَمة. سإلمٌا، ِهَي} أي:  يريد: ُمَس

ّتى وقال َلِع {َح ْط َفْجِر} يريد: الطلوع. والمصدر َم ْل على ال يبنى ل هنا ها ا
َعل". ْف "َم

) ( الزلزلة سإورة آيات في الواردة المعاني

َأّن ِب ّبَك {  ْوَحى َر َها َأ } َل
َأّن قال ِب ّبَك { ْوَحى َر ْوَحى َأ َأ َها} أي:  َها. َل ْي َل  ِإ
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) ( العاديات سإورة آيات في الواردة المعاني

ْطَن َوسَإ َف ِه {  ًا ِب } َجْمع
ْطَن قال َوَص َف ِه} وقال { ْطَن}*ِ*ِ*ِ. بعضهم ِب َوسَإ َف }

) ( القارعة سإورة آيات في الواردة المعاني

ُكوُن َت َو َباُل {  ْلِج ْهِن ا ِع ْل ُفوِش َكا ْلَمن } ا
ْهِن قال ِع ْل َكا َفة" وأما { َنة" مثل: "الُصوف" و"الّصو ْه ِع ُفوِش} وواحدها: "ال ْلَمن ا

َيْه} [ {َما قوله آية. رأس لنها بالهاء عليها السكت فلن ] بالهاء10ِه

) ( الهمزة سإورة آيات في الواردة المعاني

ِذى ّل َع { ا ً َجَم ُه َمال َد ّد َع } َو
َع قال َع} و{َجَم ً {َجَم ُه} من َمال َد ّد َع ّدة". َو ِع "ال

َيْحَسُب َلُه َأّن {  ُه َما َد َل ّ َأخْأ َكل َذّن *ِ  َب ُين ِة ِفي َل َطَم ْلُح } ا
َيْحَسُب َلُه َأّن [وقال] { ّ َما َكل ُه} { َد َل َذّن َأخْأ َب ُين ِة} أي: هو ِفي َل َطَم ْلُح وماله. ا

َها ّن ِإ ِهم {  ْي َل ٌة َع َد ْؤَص } ّم
ٌة} من وقال َد ْؤَص ُد" وبضعهم {ّم ُيؤِص َد" " ْأَص َأ َدْت" فذلك " ْوِص ُأ ل يقول:"

َع" فهو مثل يهمزها ْوَج َأ َكَف" يقالن "ُموجع" ومثله " ْو َأ َكَف" و" ْأ َأ جميعا. "

) ( الفيل سإورة آيات في الواردة المعاني

ُهْم َل َع َفَج ٍءْف {  َعْص ٍءْل َك ُكو ْأ } ّم
ُهْم  ء] قال186[ َل َع َفَج ٍءْف { َعْص ُكوِل}. َك ْأ ّم

) ( قريش سإورة آيات في الواردة المعاني

ِليلَِف ٍءْش {  ْي ِهْم ُقَر ِف َ ِإيل َلَة *ِ  ِء ِرْح َتآَ ْيِف الّش } َوالّص
ِليلَِف َعَل { َف ٍءْش} اي:  ْي ِلَك ُقَر ٍءْش ليلِف ذ ْي ّلف ُقَر ِهْم فقال ابدل ثم لتأ ِف َ ِإيل }

َلَة ِء ِرْح َتآَ ْيِف} لنها الّش َلَف"*ِ وقال من َوالّص َأ ِليلَِف} جعلها بعضهم " من {
ُفوا". َل "آ

) ( الماعون سإورة آيات في الواردة المعاني

ْيَت َأ َأَر ِذي {  ّل ّذُب ا َك ّديِن ُي } ِبال
ْيَت قال َأ َأَر ِذي} تقرأ { ّل الهمزة تحذف لغتان، [و] هما الهمز، وغير بالهمز ا

الكلمة. هذه اسإتعمال لكثرة

ِلَك َذ َف ِذي {  ّل ّع ا ُد ِتيَم َي َي ْل  } ا
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ِلَك وقال َذ َف ِذي { ّل ّع ا ُد ِتيَم} يقول: "يدفعه َي َي ْل ُته" عن ا ْع َع َد حقه" تقول: "
ًا". ّع َد ّعه"  ُد َأ "

) ( الكوثر سإورة آيات في الواردة المعاني

ِإّن َئَك {  ِن َو َشا َتُر ُه ْب َل } ا
ِإّن قال َئَك { ِن َو َشا َأنا ُه َفـ" َته"  ْئ ِن َتُر} تقول: "َش ْب َل َنآَنا". ا ُه" َش ُؤ َن أش

) ( الكافرون سإورة آيات في الواردة المعاني

َ ُد { ل ُب ْع ُدوَن َما َأ ُب ْع َ َت َول ُتْم *ِ  ُدوَن َأن ِب ُد َمآَ َعا ُب ْع } َأ
َ قال ُد {ل ُب ْع َ َما َأ َول ُدوَن} { ُب ْع ُتْم َت ُدوَن} لن َأن ِب {ما} مجرى {ل} تجري َعا

البتداء. خأبر على فرفعت

) ( النصر سإورة آيات في الواردة المعاني

ْيَت َأ َوَر ّناَس {  ُلوَن ال ْدخُأ ِه ِديِن ِفي َي ّل ًا ال َواج ْف } َأ
ُلوَن قال ْدخُأ َي ِه ِديِن ِفي { ّل ْوُج. ال َف ًا} واحدهم: ال َواج ْف َأ

ّبْح َفَس ِد {  ّبَك ِبَحْم ُه َر ِفْر ْغ َت ّنُه َواسْإ ًا َكاَن ِإ ّواب } َت
ّبْح وقال ِد َ{فَس ُكوُن ِبَحْم َي ّبَك} يقول: " َتْسبيح" هو بالَحْمد" لن تسبيُحك َر "ال
وغيره" ويقول مكة فتح من اعطيتك ما على بالحمد ذكركّ فقال: "يكون ذكر،

ْيُت َقَض ْبحتي الرجل: " الذكر". من سُإ

) ( المسد سإورة آيات في الواردة المعاني

ّبْت َت َدآ {  ِبي َي أ
ٍءْب َ َه َتّب َل } َو

ّبْت قال َت َدآ { ِبي َي أ
ّبت" جزما َ ٍءْب} "ت َه فهو الفعل في كانت اذا المؤنث تاء لن َل

ْبُت"*ِ وأما نحو جزما ّتب} فهو قوله "َضَرَب" و"َضَر مذكر فعل لنه مفتوح {و
مضى. قد

ُتُه َأ َواْمَر َلَة {  َطِب َحّما ْلَح } ا
ُتُه وقال َأ َواْمَر َلَة { َطِب} [ َحّما ْلَح َلى186ا َتْص َو ُته  ب] يقول: " ِة امرأ حمال

َطب" و{حمالُة َطِب} من الَح َطب} {حّمالَة بعضهم صفتها. ونصب الَح الَح
ُتها قال كأنه الذما على الحطِب} {حمالَة تكون ان الحطِب" ويجوز حمالَة "ذكر
َتْصلى}. بقوله "امرأته" وتنتصب حال فتكون التنوين بها نوى نكرة }

) ( الخألص سإورة آيات في الواردة المعاني

ُقْل َو {  ّلُه ُه ٌد ال  } َأَح
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ُقْل قوله أما َو { ّلُه ُه ٌد} فان ال ُد} بدل قوله َأَح َأح قال { الله} كأنه قوله من {
َو ُه ٌد" ومن " الساكنين. لجتماع يحذف ينون، ل من العرب َأَح

َلْم َو ُكْن {  ًا ّلُه َي ُفو ٌد ُك } َأَح
َلْم وقوله َو ُكْن { ًا ّلُه َي ُفو ٌد} هو ُك َأَح ٌد} { ُفوا} هو السإم َأَح ُك الخبر. و{

) ( الفلق سإورة آيات في الواردة المعاني

َوِمن ٍءْق َشّر {  َذا َغاسِإ َقَب ِإ } َو
ٍءْق َشّر {ِمن قوله َذا َغاسِإ َقَب} تقول ِإ ًا" وهي: َو ُغُسوق ُق" " ْغِس َي َق" " َغَس "

ًا" وهو ُقوب ُو ِقُب" " َي َقب" " َو الشيء. في الدخأول "الظلمة". و"

) ( الناس سإورة آيات في الواردة المعاني

ِلِك ّناِس {َم } ال
ِلِك قال ِلٌك {َم ّناِس} تقول: "َم ّيُن ال ْلِك" الميم َب ِلٌك الُم مضمومة. وتقول: "َما
ّيُن ْلِك" بفتح َب ْلِك" و"الَِم هذا في لغة الميم ضم ان وزعموا وبكسرها، الميم الَم

المعنى.

ّناِس {اله } ال
ّناِس} بدل {اله وقوله ِلِك من ال ّناِس} [ {َم ].2ال

ِة {ِمَن ّن ْلِج ّناِس} ا َوال
ِة {ِمَن وقوله ّن ْلِج ّناِس} يريد: "ِمْن ا َواِس َشّر َوال َوسْإ ِة ِمَن ال ّن ّناِس". الِج وال

ّنُة" هم: الِجّن.  و"الِج
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