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ّله بسم الرحيم الرحمن ال

عبعدالله بعن الحسعين بعن عبعدالله البقعاء أبعو العدين ماحععب الععالم الماام الشيخ قال
للععه وأنصععاره: الحمععد وأصععحابه وآله بمحمد أسلفاه ورحم تعالى، الله رحمه العكبري

تععدبر وألهمنا وآدابه، وأحكاماه حكمه مان الجليل على وأوقفنا كتابه، لحفظ وفاقنا الذى
وإسععهابه، وإيجععازه وماجععازه حقيقتععه ماععن أسععاليبه تفنن وعرفانا إعرابه، ووجوه ماعانيه
لععه، شععريك ل وحععده اللععه إل إلععه ل أن وأشععهد أسععبابه، بععأماتن العتصععام على أحمده
وفاصععل لسععنه فاي المبرز ورسوله عبده ماحمدا أن وأشهد حسابه، بيوم ماؤمان شهادة
اللععه صععلى انشعععابه، بعععد الععدين شععمل وجاماع انقضابه، بعد الحق حبل ناظم خطابه،

وعبابه. بآذيه بحر واضطرب سحابه، أرجاء فاي برق استطار ماا وأصحابه، وآله عليه

ماعانععاته. إلععى العناية صرف ماا وأحق بمراعاته، العلم باغى عنى ماا أولى بعد: فاإن أماا
عنهععا، الختلف ماععن ينشععأ فايما ولها عليها وحاكما مانها، لغيره أصل العلوم مان كان ماا

ماععن تنزيععل خلفععه، ماععن ول يديه بين مان الباطل يأتيه ل الذى المجيد، القرآن هو وذلك
تنفععد، ل الععتى المعععاني أسععرار والمععودع البععد، علععى الباقي المعجز وهو حميد، حكيم
أجمعين. الخلق على وحجته المتين، الله وحبل

وأقوم يعانيه، مامن ماعانيه تلقى ثم حفاظه، عن ألفاظه تلقف ذلك مان به مابدوء فاأول
ماعرفاععة وماغزاه، أغراضه تبيين إلى به ويتوصل ماعناه، على الوقوف فاي يسلك طريق
ععن المنقولععة القععرآن وجعوه فاعي والنظر خطابه، أنحاء مان ماقاصده واشتقاق إعرابه
الثبات. الئامة

حجمععا المختصععر فامنها وحدا، ترتيبا ماختلفة جدا، كثيرة العلم هذا فاي المؤلفة والكتب
تجععد وقلمععا بالمعععانى، العععراب وخلط الظواهر، إعراب بكثرة المطول ومانها وعلما،

كتابععا أمالععى أن أحببععت وصععفت، ماععا على وجدتها فالما العلم، كثير الحجم ماختصر فايها



بععه فاععأتيت ات، القععراء ووجععوه العععراب ذكر على فايه أقتصر علمه، يكثر حجمه يصغر
وكرماه. بمنه به القصد وحسن لصواب، لصابة فايه يوفاقنى أن أسأل والله ذلك، على



الساتعاذة إعاراب
الععواو علععى الضمة فااستثقلت أقتل، ماثل الواو وضم العين بسكون أعوذ (أعوذ) أصله

والتقععدير تعليععم، وهععذا وماعععاذ، وعيععاذ عععوذ وماصدره ساكنة، وبقيت العين إلى فانقلت
أعوذ. فايه: قل

وسععمى وتشععطين، شععاطن فايععه ويقال بعد، إذا يشطن شطن مان (والشيطان) فايعال
هلععك إذا يشععيط شععاط ماععن فاعلن هععو وقيععل الشععر، فاععي غععوره لبعد ماتمرد كل بذلك

و غيععره، إهلكا فاععي لمبععالغته بفعلن سععمى يكععون ان ويجععوز بتمععرده، هالععك فاالتمرد
بمعنعى فاعيععل هععو وقيععل واللعععن، بععالطرد مارجععوم مافعول: أى بمعنى (الرجيم) فاعيل

بالغواء. غيره يرجم فااعل: أى

التسمية إعاراب
والمجععرور والجععار مابتععدأ المحذوف البصريين فاعند بمحذوف، (بسم) ماتعلقة فاي الباء

بععالكون ماتعلقععة فاالبععاء اللععه باسععم كععائان أى اللععه، بسععم ابتععدائاى والتقععدير خععبره،
والمجععرور فاالجععار أبدأ أو ابتدأت تقديره فاعل الكوفايون: المحذوف وقال والستقرار،

قلععت فالععو السععتعمال، لكععثرة الخععط ماععن اللف وحذفات بالمحذوف نصب ماوضع فاي
حملععوه لنهععم اللف حذفاوا وقيل الخط، فاي اللف أثبت ربك باسم أو بركة الله لسم
بكسععر واسععم وضععمها، السين بكسر خمس: سم ولغاته اسم، فاي لغة وهى سم على

ي والصل ضحى، ماثل وسمى وضمها، الهمزة لماعه، مانعه فاالمحعذوف سعمو، اسعم فا
فاعيل مانععه وبنوا سمى، تصغيره وفاى وأساماى، أسماء جمعه فاي قولهم ذلك على يدل

كيععف رأيت فاقد وأسميت، سميت مانه والفعل كاسمك، اسمه أى سميك فاقالوا: فالن
آخره. إلى المحذوف رجع

المعنععى فاععي صععحيح وهععذا العلماععة، وهععو الوسم مان لنه وسم الكوفايون: أصله وقال
اشتقاقا. فااسد

أوجععه: ثلثععة ذلععك قيععل: فاععي السم؟ هو والله الله، إلى السم أضيف قيل: كيف فاإن
اللزم هععو السععم لن السععم، غيععر والتسععمية التسععمية، بمعنعى هنا السم أن أحدهما

تقعديره ماضعاف حعذف الكلم فاعي أن والثانى بالسم، التلفظ هو والتسمية للمسمى،
اسععم ثععم الحععول قععوله: * إلععى ذلععك ومان زيادة، اسم أن والثالث الله، ماسمى باسم

وننععاديه عليكمععا السعلم * أى المععاء باسعم يناديه الخر: * داع * وقول عليكما السلم
بالماء
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وأدغمععت سععكنت ثععم المعرفاة، لم على الهمزة حركة فاألقيت الله، الله فاي والصل
كسععرة، قبلهععا كععانت إذا ورققععت كسععرة، قبلها يكن لم إذا فاخمت ثم الثانية اللم فاي

خواصه. مان السم هذا فاي والتفخيم حال، كل فاي يرققها مان ومانهم

ألععه ماععن وهععو أصععل إله وهمععزة إلقاء، غير مان حذفاا حذفات إله أبوعلي: همزة وقال
أصععل وقيععل المعبععود، وهععو المألوه أى المفعول ماوضع فاي ماصدر فاالله عبد، إذا يأله



علععى له أصععله وقيععل تتحيععر، القلععوب: أى إليععه تتوله فاالله الوله مان لنه واو الهمزة
واللم اللععف عليه أدخلت ثم أبوكا، لهى ماقلوبه فاي قالوا لنهم ياء اللف وأصل فاعل،

وفاععى المبالغععة، أبنيععة ماععن والرحمععن الرحمععة مان ماشتقتان الرحيم) صفتان (الرحمن
فاعي والعاماععل الصععفة، علعى وجرهمععا فاعيععل، مان أبلغ فاعلنا أن إل أيضا مابالغة الرحيم
تبعععا، كونها وهو ماعنوى فايها الخفش: العامال وقال الموصوف، فاي العامال هو الصفة
هو. تقدير على ورفاعهما أعنى إضمار على نصبهما ويجوز

 

الفاتحة ساورة
ّله بسم الرحيم الرحمن ال

واجععب أى بمحععذوف ماتعلقععة واللم (لله) الخبر و (الحمد) بالبتداء رفاع على الجمهور
والرفاععع الحمععد، أحمد أى ماحذوف، فاعل ماصدر أنه على بالنصب الحمد ويقرأ ثابت، أو

قععالوا كمععا اللم لكسععرة إتباعععا الععدال بكسععر ويقرأ المعنى، فاي عموماا فايه لن أجود
إبطععال ذلععك وفاعى البنعاء، العراب إتباع فايه لن الية فاي ضعيف وهو ورغيف المعيرة

لم لن أيضععا ضعععيف وهععو ،الععدال اللم إتبععاع علعى واللم الدال بضم ويقرأ للعراب،
أن إل المفععردة الجععر حروف فاي له نظير ول الدال، عن مانفصل بعده بما ماتصل الجر
يكععاد ل لنععه المتصععل، ماجرى وأجراه الكسر إلى الضم مان الخروج مان فار به قرأ مان

كعععدل صععفة جعععل ثععم يععرب، رب ماصععدر والععرب بعععده، عمععا مانفردا الحمد يستعمل
أعنععى، إضععمار علععى بالنصععب وقرئ البدل، أو الصفة على وجره راب وأصله وخصم،

عععالم، واحععده تصحيح (العالمين) جمع هو إضمار على بالرفاع وقرئ النداء، على وقيل
خص مان عند العلم مان واشتقاقه اللفظ، فاي له واحد ول للجمع ماوضوع اسم والعالم
(الرحمععن وفاععى المخلوقععات، لجميععع جعلععه ماععن عند العلماة مان أو يعقل، بمن العالم

(مالععك تعععالى قععوله رب فاي مااذكرناه على قرئ وبكل والرفاع، والنصب الرحيم) الجر
الملععك بيععن مالععك يقال مالكه، عمر مان وهو ألف، غير مان اللم بكسر الدين) يقرأ يوم

تخفيف مان وهو اللم بإسكان وقرئ بالضم،
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علععى جععره فايكععون ماعرفاععة، وهو ماحضة هذا على وإضافاته وكتف، فاخذ ماثل المكسور
هععذا علععى وهععو والجععر، باللف ويقرأ هذا، على فايه ولحذف الله، مان البدل أو الصفة
هععذا فاعلععى بالضععافاة، يتعرف ل الستقبال أو الحال به أريد إذا الفاعل اسم لن نكرة،
الكلم وفاععى بععالنكرة، لتوصععف المعرفاععة لن الصععفة، علععى ل البععدل على جره يكون
لععى وبالضععافاة الماععر، الدين يوم ماالك أو الدين، يوم أمار تقديره: ماالك مافعول حذف

والمضاف المضاف بين تفصل لنها فاي، تقدير فايه ليصح لنه الظرفاية، عن خرج يوم
يكععون أن قععوم وأجععاز حععال، أو أعنععى بإضمار يكون أن على بالنصب ماالك ويقرأ إليه،
رفاععع مان ة قراء على الرحيم للرحمن خبرا يكون أو هو إضمار على بالرفاع ويقرأ نداء،

فاعععل أنه على الدين يوم مالك ويقرأ وجرا، ونصبا رفاعا الدين يوم ماليك ويقرأ الرحمن،
يدين. دان ماصدر والدين ظرف، أو مافعول ويوم

بفتععح شععاذا وقععرئ اليععاء، وتشععديد الهمععزة كسععرة علععى (إياكا) الجمهععور تعالى قوله
والععوجه اليععاء، وتخفيف الهمزة بكسر وقرئ ماسموعة، لغة يكون أن والشبه الهمزة،



فاععي ذلععك جععاء وقععد العلععة، حععرف فاععي التكريععر لستثقال ين الياء إحدى حذف أنه فايه
الفرزدق: قال الشعر،

ماواطره استهلت الغيث ماع * علي أيهما والسماكين نصرا تنظرت

اسععم وسيبويه الخليل عند وإيا التضعيف، كراهية ياء الميم فاقلبوا أماا: أيما، فاي وقالوا
لععو لنهععا اسععما ولتكععون لهععا، لماوضع سيبويه عند خطاب فاحرف الكاف فاأماا ماضمر،

ماضمر اسم هى الخليل وعند لتضاف، والمضمرات إليها ماضافاة إيا لكانت اسما كانت
بكعثرة ولطولهععا والفاععل الفعععل علعى لتقعدماها المظهر تشبه إيا لن إليه، إيا أضيفت
الشواب. وإيا فاإياه الستين الرجل بلغ العرب: إذا عن وحكى حروفاها،

بحسععب آخععره يختلععف السععم هععذا لن بعيععد، وهذا اسم بكمالها الكوفايون: إياكا وقال
وإياه. وإياكا فايقال: إياى والغائاب والمخاطب المتكلم اختلف

بنعبد. نصب إياكا وماوضع حرف، وهو له عماد وإيا اسم قوم: الكاف وقال

إياه. يكون أن الشبه فاكان الغيبة، لفظ على لله والحمد خطاب قيل: إياكا فاإن

الغيبة. إلى الخطاب ومان الخطاب، إلى الغيبة مان الرجوع العرب قيل: عادة

القرآن. مان صالح ماقدار ذلك مان بك وسيمر
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وأصععله لغععة، وهععى بكسععرها وقععرئ النععون، فاتععح على (نستعين) الجمهور تعالى قوله
قلبععت ثم العين إلى فانقلت الواو على الكسرة فااستقلت العون مان نستفعل نستعون

مااقبلها. وإنكسار لسكونها ياء

عنععد وماعععرب البصريين، عند السكون على مابنى والمار أمار (اهدنا) لفظه تعالى قوله
هو الكوفايين، وعند بناء، هو الذى السكون علماة البصريين عند الياء فاحذف الكوفايين،

جععاء فاقععد آخععر مافعععول إلى تعديه فاأماا بنفسه مافعول إلى يتعدى وهدى الجزم، علماة
ربععي تعععالى: " هععدانى كقععوله بإلى ماتعديا جاء وقد الية، هذه ومانه بنفسه إليه ماتعديا

". لهذا هدانا تعالى: " الذى قوله ومانه باللم، ماتعديا وجاء "، ماستقيم صراط إلى

سراطا الطريق وسمى بلعه، إذا الشئ سرط مان لنه الصل هو (السراط) بالسين و
ومان الصل، على به جاء بالسين قرأه فامن المبتلع، الشئ كجريان فايه الناس لجريان

فاععي الصاد تشاركا والسين الطباق، فاي الطاء لتجانس صادا السين قلب بالصاد قرأه
ماجوزة لها ماقاربتها فاكانت مانها، قربت ذلك فاي الصاد شاركت فالما والهمس، الصفير

الععزاى لن زايععا، السععين قلععب بالزاى قرأ ومان الطباق، فاي الطاء لتجانس إليها قلبها
الصععاد أشععم وماععن ماجهورتان، لنهما بالطاء أشبه والزاى الصفير، حروف مان والسين

فايععه عمععل ثععم (المستقيم) ماسععتقوم وأصل والطباق، الجهر بين يجعلها أن قصد زايا
أن ويجععوز القععويم، السععراط فاعيععل: أى بمعنععى هنععا وماسععتفعل نستعين، فاي مااذكرنا

وهمععا الشععئ بععدل وهو الول، مان بدل الثانى وسراط الثابت، أى القائام، بمعنى يكون
الهععاء عليععه والعائاععد أنعمت، وصلته ماوصول اسم والذين ماعرفاة، وكلهما واحد بمعنى

بععالنكرات تفسر الجمل لن بالجمل، المعارف وصف الذى وضع مان والغرض والميم،



أل بالصععلة، وتعريفهععا زائاععدتان الععذى فاي واللم واللف المعرفاة، بها لتوصف والنكرة
بالصلة. تعرفاهما أن فادل فايهما لم ول " ماعرفاتان " ماا " و " مان أن ترى

لئل الصععل يععاء حععذفات الجمععع ياء أن إل الذى، واحده لن اللذيون، الذين فاي والصل
فاععي يجعله مان العرب ومان مابنى، اسم لنه حال كل فاي بالياء والذين ساكنان، يجتمع
ي باللف تثنيته جعلوا كما بالياء والنصب الجر وفاى بالواو، الرفاع فاعي وباليعاء الرفاعع فا
والنصب. الجر

بعه قعرئ وقد التعريف، لم غير مان مافتوحة بلم الذى لغات: إحداها خمس الذى وفاى
حععذف والرابعة الذال، كسرة وإبقاء بحذفاها والثالثة الياء، بسكون الذى والثانية شاذا،
ماشددة. بياء والخاماسة الذال، وإسكان الياء
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الذين. مان بدل أنه أوجه: أحدها ثلثة وفايه بالجر، المغضوب) يقرأ (غير تعالى قوله

عليهم.  فاي والميم الهاء مان بدل أنه والثانى

للذين. صفة أنه والثالث

له. صفة يكون أن يصح فال بالضافاة يتعرف ل وغير ماعرفاة قلت: الذين فاإن

بالضععافاة تعرفات ماعرفاتين وكانا ماتضادين بين وقعت إذا غير أن جوابان: أحدهما فافيه
عليععه المنعععم لن هنععا الماععر وكععذلك السععكون، غيععر الحركععة ماععن كقولععك: عجبععت

ماتضادان. عليه والمغضوب

وغيععر بأعيععانهم قوم قصد به يقصد لم لنه النكرة مان قريب الذين أن الثانى والجواب
فايععه مانهمععا واحد فاكل بالضافاة لها الحاصل بالتخصيص المعرفاة مان قريبة المغضوب

وجه. مان واختصاص وجه مان إبهام

أوجه: ثلثة وفايه بالنصب، غير ويقرأ

ماععن حععال يكععون أن ويضعععف أنعمععت، فايهععا والعامال والميم الهاء مان حال أنه أحدهما
إنععه قيععل وقععد الحععال، فاععي بنفسععه يعمل أن يصح ل والصراط إليه، ماضاف لنه الذين

الضافاة. ماعنى فايها ويعمل الذين مان الحال على ينتصب

والميم. الهاء مان أو الذين مان الستثناء على ينتصب أنه الثاني والوجه

لزم وهعو عليعه، غضعب ماعن مافععول والمغضعوب أعنعى بإضعمار ينتصعب أنه والثالث
فاععي ضععمير ول المغضععوب، الفريععق غيععر والتقععدير عليهععم، الفاعععل ماقععام والقععائام

الفريععق فايقععال يجمعع لععم ولععذلك الفاعععل، ماقععام والمجعرور الجعار لقيععام المغضعوب
جمععع يجمععع لععم بعععده فايمععا عمععل إذا والمفعععول الفاعل اسم لن عليهم، المغضوبين

بمعنععى هععى الكوفايين وعند للتوكيد، البصريين عند " زائادة " لالضالين)  (ول السلماة
غير. حكم لها فايكون الجر حرف عليها فاأدخلوا شئ بل قالوا: جئت كما غير،



يتخطععى كمععا العاماععل فاتخطاهععا للمعنععى " دخلععت " ل بععأن هذا عن البصريون وأجاب
بهمعزة السعختيانى أيعوب الضعالين: وقعرأ فاي الهمز تركا على والجمهور واللم اللف

نحععو: ضععال ماشععدد حرف بعدها وقع ألف كل فاي العرب فاي فااشية لغة وهى مافتوحة
بيععن يجمععع لئل حركتهععا لتصععح همععزة اللععف قلععب أنععه ذلععك فاععي والعلععة وجان، ودابة

ساكنين.

فصل:

المبنععى، ماوقععع لوقععوعه مابنععى وهععو اسععتجب، اللهععم وماعناهععا للفعل فااسم آماين وأماا
اليععاء قبععل لن أقععوى فايهععا والفتععح أين، فاتحت كما آخره قبل الياء لجل بالفتح وحركا
كسرتين. بين الياء لوقعت الصل على النون كسرت فالو كسرة،

لععوجهين: خطعأ وهععذا وتقعديره: يععاآماين، تععالى، اللععه أسعماء ماععن (آماين): اسم وقيل
كععذلك كععان لو أنه سمع. والثانى بذلك يرد ولم تلقيا إل لتعرف الله أسماء أن أحدهما

والمععد الصععل، وهو لغتان: القصر وفايه ماقصود، أو ماعرفاة مانادى لنه الضم على لبنى
البنية مان وليس
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فاتحععة أشععبع يكععون أن فايععه والوجه وقابيل كهابيل العجمية البنية مان هو بل العربية،
العربية. البنية عن لتخرج هذا فاعلى اللف، فانشأت الهمزة

فصل

القرآن. فاي لتكرره أفاردناه وإنما وفايهم وفايه وعليه نحو: عليهم الضمير هاء : فاي

ولععه نحععو: إنععه والسععكون والضععمة الفتحععة بعععد تضم لنها الضم الهاء هذه فاي الصل
الكسععر وبعععد وأيديهم، نحو: عليهم الياء بعد كسرها يجوز وإنما ومانه، ويسمعه وغلماه
مااقبلها لتجانس كسرت وإنما الصل، لنه جائاز الموضعين فاي وضمها وبداره، نحو: به

قرئ. قد وبكل والكسرة، الياء مان

ماععع وخمععس الهععاء، ضععم ماععع به: خمععس قرئ قد وكلها لغات، عشر فافيها عليهم فاأماا
وكسععر واو، ماع وضمها إشباع، غير مان وضمها الميم الضم: إسكان ماع فاالتى كسرها،

وكسرها الميم الهاء: فاإسكان كسر ماع التي وأماا الياء، ماع وكسرها ياء، غير مان الميم
مايععم فاععي والصل الواو، ماع وضمها واو، غير مان وضمها الياء، ماع وكسرها ياء غير مان

دليععل واللععف الواحععد، لمجععاوزة فاععالميم كععثير، ابن قرأ كما واو بعدها يكون أن الجمع
فاععي الجماعة علماة أن ذلك على ويدل اللف، نظير للجمع والواو نحو: عليهما، التثنية

حرفاين، للمذكر الجمع علماة يكون أن يجب فاكذلك نحو: عليهن، ماشددة نون المؤنث
مايمها بعد والتثنية فايه، لمايم الواحد لن ذلك فاي لبس ول تخفيفا، الواو حذفاوا أنهم إل

نحععو: المواضععع أكععثر فاععي الحركععات تتععوالى لئل الميععم سكنت الواو حذفات وإذا ألف،
الميم ضم ومان ذكرنا، فالما الميم وسكن حذفاها أو الواو أثبت فامن ويضربهم، ضربهم

الميععم كسععر وماععن المحذوفاة، الواو دليل الضمة وجعل الضم أصلها أن على بذلك دل
لسععكونها يععاء الععواو قلععب ثم قبلها المكسورة الهاء بحركة الميم حركا فاإنه ياء وأتبعها

بعععد الميععم كسععر وماععن عليهععا، دليل الكسععرة جعععل الياء حذف ومان مااقبلها، وانكسار
اليععاء قععال: إن الهاء ضم ومان الهاء، قبل التى الياء بها يجانس أن أراد فاإنه الهاء ضمة



اللععف، أصععل اليععاء وليسععت المظهععر ماع اللف ثبتت كما ألفا تكون أن حقها عليه فاي
الهععاء كسععر وماععن مانهععا، المبدلععة اليععاء بعد تضم فاكذلك اللف بعد تضم الهاء أن فاكما
فالخفاء جوازه أماا ضعف، على فاجائاز ساكنة بياء وإتباعها الهاء كسر فاأماا اللفظ، اعتبر
والساكن الساكن مان قريب والخفى خفية الهاء فالن ضعفه وأماا بالشباع، بينت الهاء
نحو: عليهم ضمها جاز بعدها ساكن الميم لقى وإذا الياء، وليت الياء فاكأن حصين، غير

الععذى الضععم كان حركتها إلى احتيج فاإذا تخفيفا، أسكنت وإنما الضم، أصلها لن الذلة،
قبلها. لما إتباعا كسرها ويجوز أولى الصل فاي حقها هو
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إشععباع غيععر ماععن الضععم وفايععه وبالشباع، إشباع، غير مان الكسر فافيه ويليه، وأماا: فايه
غيععر ماععن ضععم فامععن وتجععدوه، وعنععه نحععو: مانععه الهاء مااقبل سكن إذا وأماا وبالشباع،

لخفائاها. الهاء تبيين أراد أشبع ومان الصل، فاعلى أشباع

 

البقرة ساورة
ّله بسم الرحيم الرحمن ال

عععن به يعبر اسم فاألف اسم، مانها واحد كل المقطعة الحروف (الم) هذه تعالى قوله
ي العذى الحعرف ماثعل بر ولم قعال، فا ن بهعا يع ال، ماعن الخيعر الحعرف ع وكعذلك ق

مابنيععة وهى نفسه، فاي ماعنى على يدل مانها كل أن أسماء أنها على والدليل مااأشبهها،
لهععا أسماء جعلت التى الحروف ألفاظ بها يحكى وإنما بشئ، عنها تخبر أن لتريد لنك
الغراب. صوت حكاية فاي نحو: غاق، كالصوات فاهى

وبقععى ماحععذوف القسععم وحععرف القسم، على الجر أوجه: أحدها ثلثة الم ماوضع وفاى
جععر، ماععن لغة فاي ليفعلن الله قالوا كما به كالملفوظ فاهو ماراد، لنه الحذف بعد عمله

تقععول كمععا القسم حذف تقدير على هو وجهان: أحدهما وفايه نصب، والثانى: ماوضعها
هععى والثععانى بععه، اليمين أى الله، تقديره: التزمات ماحذوف فاعل والناصب لفاعلن الله

الخبر. بعدها وماا مابتدأ بأنها رفاع الثالث: ماوضع الم. والوجه اتل تقديره بها مافعول

السم. جملة مان واللف إشارة اسم (ذلك) ذا عزوجل قوله

علععى واسععتدلوا الكلمة، لتكثير زيدت واللف السم، هى وحدها الذال الكوفايون وقال
فاععي وليععس ظععاهر، اسععم السععم هععذا لن بشععئ ذلك وليس الله، أماة ذه بقولهم ذلك

ولهم ذلعك على ويدل عليه، هذا يحمل حتى واحد حرف على ظاهر اسم الكلم ي ق فا
ذى. فاي الياء مان بدل ذه فاي والهاء الثلثى إلى فاردوه التصغير: ذيا

تععراكا أل هععا، ماععن بععدل هععى وقيععل إليععه، المشار بعد على ليدل زيد فاحرف اللم وأماا
ى وكسعرت سعاكنان يجتمعع لئل اللم وحركعت هعذلك، يجوز ول وهذاكا تقول: هذا عل

فاتحتهععا لععو إذ الجععر، ولم اللم هععذه بيععن للفععرق كسرت وقيل الساكنين، التقاء أصل
علععى إماععا رفاع وماوضعه هذا، بمعنى هاهنا ذلك وقيل الملك، بمعنى للتبس ذلك فاقلت

الكتععاب هععذا أى الحال على نصب ماوضع فاي ولريب بيان عطف والكتاب الم خبر أنه
أن ويجععوز حععال، ولريععب خععبره والكتاب مابتدأ ذلك يكون أن وإماا شك ذى غير أو حقا



ل ماع ركب لنه الكثرين على مابنى وريب الخبر، فايه ولريب بيان عطف الكتاب يكون
وصير
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إلععى واحتيععج ريب، مان ل التقدير إذ مان، ماعنى تضمنه بنائاه وعلة عشر، خمسة بمنزلة
فاتنفععى الععدار، فاععي رجععل تقععول: ل أنععك تععرى أل الجنس، نفى على ل لتدل مان تقدير

تنععف ولم الواحد نفيت ونونت فارفاعت الدار فاي رجل ل قلت فاإن ،عليه وماازاد الواحد
وجهان: (فايه) فايه أكثر. وقوله أو اثنان فايها يكون أن يجوز إذ عليه، زاد ماا

حينئععذ فايقف فايه، كائان ريب ل يره،دتق بمحذوف ويتعلق ل خبر ماوضع فاي هو أحدهما
فايه. على

تسععتأنف ثععم بععه، للعلععم ماحععذوف وخععبره الكلم آخععر لريععب يكون الثانى: أن والوجه
مارفاوعععا فاععاعل هععدى كععان شععئت وإن الخبر، وفايه مابتدأ هدى فايكون هدى فايه فاتقول

يععاء عععن مانقلبععة فاععألفه هععدى وأماععا ماحذوف، بفعل الوجهين " على " فاي ويتعلق بفيه
علععى فااعععل أو مابتععدأ إماععا رفاععع وجهععان: أحععدهما ماوضعععه وفاى والهدى، هديت لقولك

بعععد لذلك خبرا يكون أن وإماا هدى، هو أى ماحذوف، مابتدإ خبر يكون أن وإماا مااذكرنا،
فايععه: أى فاععي الهععاء ماععن الحععال علععى نصععب ماوضع فاي يكون الثانى: أن خبر. والوجه

الجملععة ماعنععى الحععال فاععي والعامال الفاعل، اسم ماعنى فاي فاالمصدر هاديا فايه لريب
ماععن الحاصععل والشارة التنبيه ماعنى فايه العامال يكون أن ويجوز هاديا، تقديره: أحققه

ذلك. قوله

ماععن مااذكرنععاه على كائانا أو كائان تقديره بمحذوف ماتعلقة (للمتقين) اللم تعالى قوله
يعمععل والمصععدر ماصععدر لنععه الهدى بنفس اللم يتعلق أن ويجوز الهدى، فاي الوجهين

ولماهععا واو فافاؤهععا فاعععل، وقععى مان الكلمة وأصل ماتقى، المتقين وواحد الفعل، عمل
اتقععى، فاقلععت الخععرى التاء فاي وأدغمتها تاء الواو قلبت افاتعل ذلك مان بنيت فاإذا ياء،

ويعاؤه نعاقص، اسم وماتقى وماتقى ماتقى نحو مانه تصرف وماا الفاعل اسم فاي وكذلك
كقولك: ماتقععون بعدها الجمع حرف وسكون لسكونها الجمع فاي ماحذوفاة لم هى التى

فاوزنه ذكرنا لما اللم فاحذفات ماوتقيون أصله لن مافتعلون، الصل فاي ووزنه وماتقين،
دالععة الجمععع علماععة لن الجمععع علماععة دون اللم حذفات وإنما ومافتعين، مافتعون الن
أولى. إبقاؤها فاكان دليل، المعنى ذلك على ليبقى حذفات إذا ماعنى على

فاععي يكععون أن ويجععوز المتقيععن، صععفة جععر ماوضع فاي يؤمانون) هو (الذين تعالى قوله
رفاع ماوضع فاي يكون أن ويجوز أعنى، بإضمار أو للمتقين ماوضع على إماا نصب ماوضع

المان مان لنه يؤمانون، يؤمانون وأصل هدى على أولئك وخبره مابتدأ أو إضمارهم على
همزتيععن، اجتمععاع كراهيععة ألفععا قلبت ساكنة همزة مان بدل فااللف آمان مانه والماضى

السماء فاي ونظيره قبلها، ماا وانفتاح لسكونها ماا ماوضع فاي الثانية يحققوا ولم
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ذلععك لن الصععل، همععا اللععتين الهمزتيععن بيععن تجمععع فال المسععتقبل فاي فاأماا آخر، آدم
همععزة والثانيععة المضععارعة، همععزة همععزات: الولعى ثلثا إلععى المتكلم فاي بك يفضى
كمععا الوسععطى فاحععذفاوا الكلمععة، فاععاء هععى الععتى الهمععزة والثالثة آمان، فاي التى أفاعل

الولععى حععذف ماععن أولى الوسطى حذف وكان الهمزات، تجتمع لئل أكرم فاي حذفاوها



وإذا زائاعدة، والوسععطى الكلمععة فاععاء الثالثععة لن الثالثععة حععذف ومان ماعنى، حرف لنها
لتيععت أدحععرج قلععت فالععو دحععرج، ماثل فاهو أحرف أربعة آمان فاقل: إن ذلك تبين أردت
أومان، فاي يكون أن يجب فامثله المتكلم، همزة عليه وزدت الماضى فاي مااكان بجميع

هععى الععتى السععاكنة الهمععزة مان مابدلة بعدها التى والواو الولى الهمزات مان فاالباقى
لسكونها واوا الساكنة الهمزة قلبت وإنما المحذوفاة هى الوسطى والهمزة الكلمة فااء

الهمععز وجهععان: أحععدهما فايععه لك جاز ويؤمان وتؤمان نؤمان قلت فاإذا مااقبلها، وانضمام
علععى حمل الوسععطى الهمععزة وحععذفات تخفيفا، واوا الهمزة قلب والثانى الصل، على
هنععا والغيععب ذكرنععاه، لمععا بحععال الثانيععة همز يجوز فال أؤمان فاأماا يؤمان، والصل أومان

المفعول: أى بمعنى يكون أن ويجوز عنهم، بالغائاب يؤمانون الفاعل: أى بمعنى ماصدر
ماضروبه. الماير: أى ضرب ودرهم ماخلوقه، الله: أى خلق كقوله: هذا المغيب

يقععوم، فايععه لقولععك واو وعينه أقام، يؤقوماون: ومااضيه (ويقيمون) أصله عزوجل قوله
حعرف ماعافايه جميعع وكعذلك الهمزتيععن، لجتمعاع أقيم فاي حذفات كما الهمزة فاحذفات
نستعين، فاي مااعمل فايها فاعمل الواو وأماا المضارعة، أفاعال باب يختلف لئل ماضارعة

ويععراد صلى ماصدر والصلة لقولك: صلوات، واو عن مانقلبة الصلة وألف ذكرناه، وقد
المصادر. غير السماء ماجرى جرت فالذلك المخصوصة والقوال الفاعال هاهنا بها

رزقنععاهم، مامععا والتقععدير: وينفقععون بينفقون، ماتعلقة رزقناهم) مان (وماما تعالى قوله
الفعععل أخععر وإنمععا كذلك، ويقيمون يؤمانون قوله كان كما المفعول قبل الفعل فايكون

وقد مافعولين، إلى يتعدى ورزقنا الذى، بمعنى وماا الى، وس رء لتتوافاق المفعول عن
إيععاه، رزقنععاهم أو " تقععديره: رزقنععاهموه " ماععا على العائاد وهو هنا مانهما الثانى حذف
رزقنععاهم فايكععون رزقناهم ماال ومان أى شئ، بمعنى ماوصولة ماانكرة تكون أن ويجوز

لما. صفة جر ماوضع فاي

ماععا تكععون أن يجععوز ول لهععا، ماوضع ل الصلة لن ماوضع، له يكون ل الول القول وعلى
ومان ينفق، ل الفعل لن ماصدرية
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مااضععيه لن ينفقععون: يؤنفقعون وأصعل النفععاق، غاية لبتداء تكون أن ويجوز للتبعيض،
نظيره. تقدم وقد أنفق،

وز العذى، بمعنعى " هاهنعا إليعك) " ماعا أنعزل (بمعا تععالى قعوله ون أن وليج نكعرة تك
أن إل اليمععان يكمععل ول هععذا، علععى فايععه عمععوم ل لنععه إليك، أنزل بشئ أى ماوصوفاة

يتحقععق وبععذلك للعمععوم، وماععا وسععلم، عليععه اللععه صلى النبى إلى مااأنزل بجميع يكون
إليععك أنععزل الشاذ فاي قرئ وقد الهمزة، بتحقيق إليك، بأنزل الجيدة ة والقراء اليمان،
فاانكسععرت الهمععزة حركععة عليهععا وألقععى أنععزل لم سكن أنه فايه والوجه اللم بتشديد

الولععى اللم فاسكنت إليك أنزل بما اللفظ فاصار إلى لم فالقيتها الهمزة وحذفات اللم
عليععه اللعه صعلى النعبى وهعو المخععاطب ضعمير هنا والكاف الثانية، اللم فاي وأدغمت

صععرح وقععد الجمع، ماعنى فاي ويكون المخاطب الجنس ضمير يكون أن ويجوز وسلم،
". ذكركم فايه كتابا إليك أنزلنا " لقد كقوله أخر آى فاي به

قبععل فايمععا الخععبر يعمععل أن يمتنععع ول بيوقنعون، ماتعلقععة (وبععالخرة) البععاء تعالى قوله
ماوضع فاي يقع ل المعمول إذ جائاز المبتدإ على الخبر تقديم أن على يدل وهذا المبتدإ،



أو الخععرة تقععديره: وبالسععاعة ماحععذوف والموصععوف صععفة والخر العامال، فايه يقع ل
". الخر " واليوم " وقال خير الخرة " وللدار قال كما الخرة بالدار

يوقنععون قال: وبععالخرة ولو التوكيد، جهة على ذكر مابتدأ يوقنون) هم (هم تعالى قوله
ل المععذكورين إلععى الضععمير عود تحقيق هم فاي التوكيد ووجه والعراب، المعنى لصح
فاععي يععؤتى أن والصععل أيقن، مااضيه لن يؤيقنون، وأصله الخبر، ويوقنون غيرهم، إلى

اليععاء وأبععدلت يؤمانععون فاي ذكرنا لما حذفات الهمزة أن إل الماضى، بحروف المضارع
قبلها. ماا وانضمام لسكونها واوا

أولئععك ويكععون ذا، وواحععده واحده، لفظ غير على جمع صيغة (أولئك) هذه تعالى قوله
لكععانت اسععما كانت لو إذ اسما وليست للخطاب حرف فايه والكاف والمذكر، للمؤنث

تكعون أن وإماعا ناصعب، ول هنععا رافاععع ل إذ مانهما شئ وليصح مانصوبة، أو مارفاوعة إماا
ى تضعاف، ل والمبهمعات مابهعم، لنعه إضافاته تصح ل وأولء بالضافاة، ماجرورة أن فابق

هنععا وماوضعععه القععرآن، غيععر فاععي وقصره أولء ماد ويجوز للخطاب، ماجردا حرفاا تكون
ق الجعر وحرف هدى) الخبر، (على و بالبتداء، رفاع ثعابتون أولئعك بمحعذوف: أى ماتعل
ذكر. وقد بالغيب، يؤمانون الذين خبر أولئك يكون أن ويجوز هدى، على
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ماعناهععا يصععح فاكيععف عليععه يسععتعلى ل والهععدى "، " السععتعلء " على قيل: أصل فاإن
هاهنا؟.

لمععا يكععون أن ويجععوز الهععدى، باتبععاع علععت مانزلتهم لن حاصل، الستعلء قيل: ماعنى
بمععا الراكععب كتصععرف بالهععدى تصععرفاهم كععان الهدى ماقتضى على كلها أفاعالهم كانت

يركبه.

تقععديره بمحععذوف الجععار ويتعلععق لهععدى، صععفة جر ماوضع ربهم) فاي (مان تعالى قوله
وضععمها الهععاء كسععر ويجععوز الهععدى، على يعود ضمير والمجرور الجار وفاى كائان هدى
الفاتحة. فاي عليهم فاي مااذكرنا على

الثععانى، المبتععدأ (المفلحععون) خععبر و ثععان (هععم) مابتععدأ و (وأولئععك) مابتععدأ تعععالى قوله
العععراب، ماععن لععه ماوضععع ل فاصععل هععم يكععون أن ويجععوز الول، خععبر خععبره والثععانى

يؤمانون. فاي مااذكرناه فايه عمل ثم ماؤفالح، مافلح فاي والصل أولئك، خبر والمفلحون

ماوضععع فاععي جملععة تنععذرهم لععم أم وأأنععذرتهم بالبتداء، عليهم) رفاع (سواء تعالى قوله
وهععو وتركععه، النععذار عندهم يستوى والتقدير الخبر، ماسد الجملة هذه وسدت الفاعل

خععبر وسععواء مابتدإ ماوضع فاي الجملة هذه تكون أن ويجوز المعنى، على ماحمول كلم
يكون أن ويجوز هذا على له ماوضع ل وليؤمانون أن، خبر القولين على والجملة ماقدم،
عليهععم وسععواء أن، خععبر ليؤمانععون يكون أن ويجوز له، ماعمول وماابعده أن خبر سواء

اسععم ماوقع واقع ماصدر وسواء خبر بعد خبرا يكون أن ويجوز بينهما، ماعترض وماابعده
وليجمععع، ليثنععى ماصدر أنه أجل ومان يستوى، عمل يعمل وماستو ماستو، وهو الفاعل

وحععوة قععوة بععاب ماععن أكععثر وشععويت طويت باب لن ياء مان مابدلة سواء فاي والهمزة
الكثر. على فاحمل



وهمععزة الخععبر، لفععظ علععى واحععدة بهمععزة ماحيصععن بععن (أأنععذرتهم) قععرأ تعععالى قوله
لععم، قععوله: أم وهععو عليهععا ماايععدل الكلم وفاى تخفيفا، حذفاوها ولكن مارادة الستفهام

النطق كيفية فاي اختلفوا ثم الستفهام لفظ على الكثرون وقرأ الهمزة، تعادل أم لن
بيععن الجمععع أن إل الصععل، هععو وهععذا بينهمععا يفصععلوا ولععم الهمزتيععن قععوم فاحقععق به،

التهععوع، يشععبه بها فاالنطق بكلفة الصدر مان تخرج نبرة الهمزة لن ماستثقل الهمزتين
ومانهم العرب، أكثر ليحققهما هنا فامن المتكلم، على أثقل كان همزتان اجتمعت فاإذا
الحقيقععة فاععي وهععذه واللععف، الهمزة بين بين: أى بين الثانية ويجعل الولى يحقق مان

همزة
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وآماععن، آدم فاععي ذلك فاعل كما صحيحا ألفا الثانية يجعل مان ومانهم ألفا، وليست مالينة
الهمزتيععن يحقععق ماععن ومانهععم باللف، الولى وبين بينها ويفصل الثانية يلين مان ومانهم

يليععن مان ومانهم الثانية، ويحقق هاء الولى يبدل مان العرب ومان بألف، بينهما ويفصل
بينهمععا ويفصععل صععحيحا ألععف الثانيععة ويجعل الولى يحقق أن وليجوز ذلك، ماع الثانية
شععبيه وذلععك للتسععوية، هنععا السععتفهام همععزة ودخلت ألفين، بين جمع ذلك لن بألف،

يريععد ماععن يفعععل فاكععذلك والعععدم، الوجععود عنععده يسععتوى المسععتفهم لن بالسععتفهام
أقععام شعععرى كقولك: ليت شعرى ليت وبعد الية، كهذه سواء بعد ذلك ويقع التسوية،

تععرد ولععم السععتفهام، لهمععزة المعادلععة هععى هععذه وأم ولأدرى، وبعد: لأبالى، قعد، أم
الشععرطية إن عليهععا دخلععت فاإن أماس، ماعه يحسن حتى المضى ماعنى إلى المستقبل

الستقبال. مان أصله إلى الفعل عاد

وجهععان: هنا تقديره وفاى سمع، ماصدر الصل فاي سمعهم) السمع (وعلى تعالى قوله
ماواضعع علععى تقععديره حععذف الكلم وفاععى أصعله، علععى ماصععدرا اسععتعمل أنععه أحدهما
السععاماعة بمعنى هنااستعمل السمع أن والثانى عليه، ليختم السمع نفس لن سمعهم

هنا بالواحد واكتفى الناجم، بمعنى والنجم الغائاب، بمعنى الغيب قالوا كما الذن، وهى
الشاعر: قال كما الجمع عن

فاصليب جلدها وأماا * فابيض عظاماها فاأماا الحسرى جيف بها

جلودها. يريد

ى بعالرفاع غشعاوة) يقعرأ أبصارهم (وعلى تعالى قوله دأ، أنعه عل ى مابت أبصعارهم وعل
كارتفععاع بالجار مارفاوع غشاوة الخفش قول وعلى ضمير، هذا على الجار وفاى خبره،

هععذه علععى والوقععف الظاهريععة، لرتفععاع هععذا على الجار فاي ولضمير بالفعل، الفاعل
علععى وجعععل تقععديره ماضععمر بفعععل بالنصععب ويقععرأ "، سععمعهم " وعلى على ة القراء

الغيععن كسععر ويجععوز بنفسععه، ليتعععدى لنه بختم ينتصب أن وليجوز غشاوة، أبصارهم
وكسرها. وضمها الغين بفتح ألف بغير غشوة أخر، لغات ثلثا وفايها وفاتحها

وفاى قبل، مااذكرنا على الجار فايه عمل فااعل أو وخبر عذاب) مابتدأ (ولهم تعالى قوله
صفته. لنه العذاب على يرجع (عظيم) ضمير

يؤمانون " الذين قوله على للعطف هنا دخلت الناس) الواو (ومان تعالى قوله
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ذكععر تضععمنت الول فااليععات النععاس، أقسام استوعبت اليات هذه أن " وذلك بالغيب
وأبطنععه، الكفر أظهر مان ذكر كفروا) تضمن الذين (إن وقوله اليمان، فاي المخلصين

لتععبين الععواو دخلععت هنععا فامن الكفر، وأبطن اليمان أظهر مان ذكر تضمنت الية وهذه
لئل تكسععر ولععم نونها وفاتحت للتبعيض، هنا ومان الول، الكلم تتمة مان المذكورين أن

الكلمععة، فاععاء وهععى همزتععه حععذفات أناس سيبويه عند الناس وأصل الكسرتان، تتوالى
وليكععاد واللم، بععاللف إل الناس يستعمل يكاد فال مانها، كالعوض واللم اللف وجعلت

النععس، مان واشتقاقه زائادة هذا على الناس فاي فااللف واللم، باللف أناس يستعمل
الكلمععة، عيععن وهععى واو عععن مانقلبععة واللععف حععذف، الكلمععة فاععي ليععس غيععره وقععال

تصغيره: نويس. فاي وقالوا تحركا، إذا نوسا ينوس ناس مان واشتقاقه

قبله بالجار مارتفع هو أو الخبر، ومااقبله بالبتداء رفاع ماوضع يقول) مان: فاي (مان قوله
بمعنععى تكععون أن ويضعععف لهععا، ويقععول: صععفة ماوصوفاة، نكرة هنا ومان مااتقدم، على

والتقعدير: وماععن البهععام علعى هاهنعا والمعنعى بأعيعانهم، قوماععا يتناول الذى لن الذى،
بلفععظ والتععأنيث والجمععع التثنية فاي وتستعمل للفظ، ماوحدة ومان يقول، فاريق الناس
ويععؤنث ويجمععع يثنى وأن لفظها، على حمل يفرد أن يجوز إليها الراجع والضمير واحد،
مافععرد، يقععول فاععي فاالضععمير الععوجهين، على الية هذه فاي جاء وقد ماعناها، على حمل
نظيععر لنععه الواو وضم القاف بسكون يقول: يقول فاي والصل جمع، ومااهم آمانا وفاى
بالواو، اللفظ ليخف القاف إلى الواو ضمة فانقلت ذلك، على إل يأت ولم ويقتل، يقعد
تحركععت قععد الكلمععة فاععاء لن قععل، تقول بل الهمزة إلى تحتج لم أمارت إذا هاهنا ومان
الوصل. همزة إلى تحتج فالم

وكععان همزتععان، تجتمععع لئل ألفععا فاقلبععت سععاكنة، همزة اللف (آمانا) أصل تعالى قوله
فاععاللف (الخععر) فااعععل و المان، مان أفاعل آمان ووزن قبلها، الفتحة أجل مان ألفا قلبها
شئ. مان مابدلة غير فايه

تميععم عنعد ومابتععدأ الحجعاز، أهعل عند بما مارفاوع مانفصل " ضمير (ومااهم) " هم قوله
المبتععدإ فاععي زيد جر حرف كل وهكذا بشئ، ماتعلقة غير للتوكيد زائادة الخبر فاي والباء

المستقبل. لنفى تستعمل وقد الحال، " فاي " ماا ومااتنفى الفاعل، أو الخبر أو

ماوضعععها والثانى لها، لماوضع وجهان: أحدهما الجملة الله) فاي (يخادعون تعالى قوله
مان هى وجهان: أحدهما فايها والعامال الحال صاحب وفاى الحال، على نصب
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ماخععادعين: والثععانى آمانععا والتقدير: يقول يقول، فايها العامال فايكون يقول، فاي الضمير
والتقدير: وماععاهم الفاعل، اسم فايها والعامال بمؤمانين، قوله فاي الضمير مان حال هى

لن لمؤمانين، الصفة على جر ماوضع فاي يكون أن وليجوز خداعهم، حال فاي بمؤمانين
حععال الجملععة تكون أن الخداع: وليجوز إثبات على والمعنى خداعهم، نفى يوجب ذلك
الضععمير مان حال يخادعون كان فالو بيقول، عنهم ماحكى آمانا لن آمانا، فاي الضمير مان
وخادعنععا. آمانععا مااقععالوا أنهم لوجهين: أحدهما ماحال وهذا أيضا، ماحكية لكانت آمانا فاي

الكلم وفاععى بالنون، نخادع لكان مانهم كان ولو يخادعون، بقوله عنهم أخبر أنه والثانى
حذف. غير مان ظاهره على هو وقيل الله، نبى تقديره: يخادعون حذف

ماععن تكععون أن المفاعلععة وأصععل بععاللف، ة القععراء يخادعون) وأكثر (وماا عزوجل قوله
الخداع يدور أجنبى مانزلة أنفسهم ينزلون خداعهم فاي لنهم هنا ذلك على وهى اثنين،



كقولك: واحد مان هنا المفاعلة وقيل تخدعهم، وأنفسهم أنفسهم يخدعون فاهم بينهما،
بضععمها ويقععرأ اليععاء، فاتععح ماععع ألف بغير يخدعون ويقرأ، اللص، وعاقبت الرجل، سافار
(إل الشععيطان قععال: وماايخععدعهم فاكععأنه الشععيطان للخععدع الفاعععل يكععون أن علععى

السععتثناء، علععى نصععبه وليععس مافعول بأنه نصب وأنفسهم أنفسهم، عن أنفسهم) أى
إل. قبل مافعوله يستوف لم الفعل لن

إلععى ماتعديا ويستعمل الماء، كقولك: زاد لزماا يستعمل الله) زاد (فازادهم تعالى قوله
تكسععر لنهععا الزاى إماالة ويجوز الية، فاي جاء هذا وعلى درهما، زدته كقولك مافعولين

ياء. عينه فايما أحسن أنه إل خاف، ماثل واو عينه فايما يجوز وهذا زدته، قولك فاي

ألمعاء وجمععه ماعؤلم فاهعو آلم قولك مان لنه مافعل بمعنى فاعيل (أليم) هو تعالى قوله
وشراف. وشرفااء شريف ماثل وألم

بمحععذوف البععاء وتتعلق لليم، صفة رفاع ماوضع فاي يكذبون) هو كانوا (بما تعالى قوله
كععان وليسععت يكذبون، وصلتها ماصدرية، ومااهنا ماستحق أو بتكذيبهم كائان أليم تقديره
وماععا كان، خبر نصب ماوضع فاي ويكذبون ماصدر، مانها ولتستعمل الناقصة، لنها صلتها

ماععن عليهععا ليعود القولين كل الخفش: وعلى عند واسم سيبويه عند حرف المصدرية
شئ. صلتها
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جوابهععا فايهععا والعامال الظرف، على نصب ماوضع فاي لهم) إذا قيل (وإذا عزوجل قوله
إذا بإضععافاة جر ماوضع فاي لنه خطأ وهو قيل، فايها قوم: العامال وقال قالوا، قوله وهو
علعى الكسععرة فااسععتثقلت قعول، قيل وأصل المضاف فاي ليعمل إليه والمضاف إليه،
ماععن ومانهععم وأحععق، أدل فاي فاعلوا كما ياء الواو لتنقلب القاف وكسرت فاحذفات الواو

بعععد إل الحركععة إليهععا تنقععل ل لنععك ضعيف، وهذا القاف إلى الواو كسرة يقول: نقلوا
إشععمام ويجععوز كثير، عمل وهذا القاف ضمة حذف إلى هذا فاي فايحتاج سكونها تقدير
ماثععل فاي يقول مان العرب ومان الصل، على تنبيها ساكنة الياء بقاء ماع بالضمة القاف

وماععاهو أصلها على قالوا: وتخرج والياء، الواو ذوات بين ويسوى وبوع، وبيع: قول قيل
بععه تثبععت لم ماا بذلك يقرأ ول قبلها، ماا وانضمام لسكونها واوا فايه الياء تقلب الياء مان

بعععده الجملععة لن وأضععمر القععول وهععو ماصععدر الفاعععل ماقععام القائام والمفعول رواية
ماععا بعععد ماععن لهععم بدا - ثم ونظيره تفسدوا ل هو قول لهم قيل والتقدير: وإذا تفسره،

وهععو الفاععل ماقعام القعائام هو لهم وقيل ورأى، بداء لهم بدا - أى ليسجننه اليات رأوا
قععوله: ل يكععون أن يجوز ول بعده، الجملة تفسره ماما ومااهو به، ليتم الكلم لن بعيد،

فاي ولهم الفاعل، ماقام تقوم فال فااعل لتكون الجملة لن الفاعل، ماقام قائاما تفسدوا
قيل. مافعول نصب ماوضع

قععولهم: ومانععه التسععاع مان الكلمة وأصل أصل، الرض فاي الرض) الهمزة (فاي قوله
ليععس ترضععها القععدام لن أرضععا قععال: سععميت ماععن وقول اتسعت، إذا القرحة أرضت
حععال الرض فاي يكون أن يجوز ول هذا، مان ليس والرض أصل فايها الهمزة لن بشئ،

بتفسدوا. ماتعلق ظرف هو وإنما شيئا يفيد ل ذلك لن تفسدوا، فاي الضمير مان

تععارة السم على للدخول هيأتها لنها العمل عن لن كافاة " ههنا نحن) " ماا (إنما قوله
الخععبر " حصععر " إنمععا وتفيد بالسم، لختصاصها عملت إنما وهى أخرى، الفعل وعلى
اختصععاص المواضععع بعععض فاعي وتفيعد واحد، إله الله كقوله: إنما الخبر إليه أسند فايما



ماععن فايععه ليععس أى كريععم، زيععد كقولععك: إنمععا غيععره، دون المععذكور بالوصععف المذكور
ماثلكعم) لنهععم بشعر أنا (إنما تعالى قوله ومانه الكرم، سوى إليه تنسب التى الوصاف

عداها. ماا عنه ونفى البشر صفة لنفسه فاأثبت البشر، عليه يقدر ل ماا مانه طلبوا

لفاتقارهععا الضععمائار بنيععت وإنما الضم، على مابنى مانفصل ماضمر اسم قوله: نحن: هو
آخرها وحركا السماء، إلى افاتقارها فاي كالحروف فاهى إليها، ترجع التى الظواهر إلى
التاء فاأشبهت للمتكلم مارفاوع ضمير الكلمة لن النون وضمت ساكنان، يجتمع لئل
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يجععانس بما فاحركت الواو تشبه النون وقيل رفاع، ماوضعها لن ضمت وقيل قمت، فاي
المتكلععم ويسععتعمله والجماعععة، للثنيععن وتكون ماعه، ومان المتكلم ضمير ونحن الواو،

(ماصلحون) خبره. و بالبتداء رفاع ماوضع فاي وهو العظيم، الواحد

وجععوز حقععا، ماعناها وقيل المخاطب، لتنبيه الكلم به يفتتح حرف (أل) هى تعالى قوله
البعد. غاية فاي وهذا حقا، بعد تفتح كما بعدها أن تفتح أن القائال هذا

تكععون أن ويجععوز إن، خبر والجملة خبره والمفسدون مابتدأ المفسدون) هم (هم قوله
هنا الخبر لن لها، ماوضع ل فاصل يكون أن ويجوز إن، لسم توكيد نصب ماوضع فاي هم

للخبر. بعده ماا فايعين والصفة، الخبر بين يفصل الضمير هذا وماثل ماعرفاة،

لن آمانععوا ويفسععره القول، هو المفعول ماقام آمانوا) القائام لهم قيل (وإذا تعالى قوله
قول. والنهى المار

ماثععل إيمانععا ماحذوف: أى لمصدر صفة نصب ماوضع فاي الناس) الكاف آمان (كما قوله
-. السفهاء آمان - كما وماثله الناس، إيمان

الصل، وهو تحقيقهما أوجه: أحدها أربعة الهمزتين هاتين إنهم) فاي أل (السفهاء قوله
وجعلععت الهمزتيععن تععوالى ماععن فاععرارا خالصععة واوا الثانية وقلب الولى تحقيق والثانى
الععواو وبيععن الهمععزة بين جعلها وهو الولى، تليين والثالث الولى، لنضمام واوا الثانية

الهمععزة بيعن الثانيععة جعععل يجعوز ول واو، الثانيععة أن إل كععذلك والرابععع الثانية، وتحقيق
قوم. وأجازه والكسرة، الضمة بعد يقع ل واللف اللف، مان تقريب ذلك لن والواو

حععذفات ثم عليها الضمة لثقل الياء فاأسكنت لقيوا آمانوا) أصله الذين (لقوا تعالى قوله
الياء ضمة نقلت وقيل للواو، تبعا بالضم القاف وحركت بعدها، الواو وسكون لسكونها

وضععم القععاف وفاتح بألف السميقع: لقوا ابن وقرأ حذفات، ثم تسكينها بعد القاف إلى
". الضللة " اشتروا قوله فاي نذكره لما الواو وضمت القاف فاتحت وإنما الواو،

علععى الهمععزة حركععة بإلقععاء ويقععرأ الصععل، وهو الهمزة بتحقيق إلى) يقرأ (خلوا قوله
فاقلبععت خلععووا خلوا وأصل الهمزة، بكسرة ماكسورة الواو فاتصير الهمزة وحذف الواو
وبقيت ساكنان، يلتقى لئل اللف حذفات ثم قبلها، ماا وانفتاح لتحركها ألفا الولى الواو

المحذوفاة. اللف على تدل الفتحة
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كمعا الصعحيح، القعول علعى الوسعطى النعون فاحعذفات ماعكم) الصعل: إننععا، (إنا قوله
قععائام ظععرف " وماعكععم جميععع لمععا كععل " وإن تعععالى كقوله خففت، إذا إن فاي حذفات

ماعكم. كائانون أى الخبر، ماقام

ماضععموماة يععاء وبقلبهععا الصععل، وهععو الهمععزة بتحقيععق ون) يقععرأ (ماستهزء تعالى قوله
قولععك: ماثععل فاععي الصععلية باليععاء لشععبهها اليععاء يحععذف ماععن ومانهععم قبلها، ماا لنكسار
". بهم " يستهزئ همزة تليين فاي الخلف وكذلك الزاى، ويضم يرماون،

ي والميعم الهعاء ماعن حال (يعمهون) هو تعالى قوله ى يمعدهم فا ماتعلعق طغيعانهم وفا
العاماععل لن يمدهم مان حالين تجعلهما أن يجوز ول بيعمهون، شئت وإن أيضا، بيمدهم
حالين. فاي يعمل ل الواحد

لئل اللععف حععذفات ثععم ألفععا اليععاء فاقلبت اشتريوا الضللة) الصل (اشتروا تعالى قوله
والواو. اللف ساكنان يلتقى

ماتحركة. هنا قلت: فاالواو فاإن

وقيععل المحذوفاعة، اللععف علعى دليععل العراء وفاتحعة بهععا يعتد فالم عارضة قيل: حركتها
بالضم الواو حركت وإنما ساكنان، يلتقى لئل حذفات ثم عليها الضمة لثقل الياء سكنت

وقيععل اسععتطعنا، قععوله: لععو نحععو فاععي الصععلية والواو الجمع واو بين ليفرق غيره دون
بحركععة حركععت وقيععل الععواو، جنععس مان لنها الكسرة مان أخف هنا الضمة لن ضمت

هعى وقيععل قمعت، فاعي التاء ماثل فاهى فااعل، ضمير لنها ضمت وقيل المحذوفاة، الياء
نحعو: لزماعا ضعما المضعموماة بعالواو شعبهوها قعوم همزها وقد نحن، ماثل فاهى للجمع
ؤب، التقعاء فاعي الصعل علعى يكسعرها ماعن ومانهعم للتخفيعف، يفتحهعا ماعن ومانهعم أث

فاتحة، قبلها لن ضعيف وهو الساكنين، للتقاء فايحذفاها يختلسها مان ومانهم الساكنين،
عليها. تدل ل والفتحة

فايتعلعق جعر حعرف يكعون أن يجعوز والكععاف وخععبر، كمثل) ابتعداء (ماثلهم تعالى قوله
بشئ. يتعلق فال ماثل بمعنى اسما يكون أن ويجوز بمحذوف،

" قععوله بععدليل الجمع على والمعنى اللفظ، فاي مافرد هاهنا استوقد) الذى (الذى قوله
هععو وجهان: أحععدهما الجمع ماوقع هنا المفرد وقوع وفاى بعده، " وماا بنوركم الله ذهب
الجمعع، بلفعظ وتععارة المفععرد، بلفععظ تععارة إليعه الضعمير وماعا: فايععود ماثل: مان جنس

وماثله: بالصلة، الكلم لطول النون فاحذفات الذين، أراد أنه والثانى
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أوقعد، بمعنعى واستوقد المتقون، هم قال: أولئك " ثم به وصدق بالصدق جاء " والذى
اليقاد. استدعى استوقد وقيل قر، بمعنى استقر ماثل

وقععع ماوضععع كععل فاي وكذا زماان، ظرف وهى اسم، هنا ت) لما أضاء (فالما تعالى قوله
" فايكون ماتعد ت وأضاء ماثل: إذا، جوابها فايها والعامال جواب لها وكان الماضى، بعدها

فاعلععى بمعنععى، ت وأضاء النار ت يقال: ضاء لزم، أضاء وقيل به، مافعول هذا " على ماا
هععى والثععانى الععذى، بمعنى هى أوجه: أحدها " ثلثة " ماا وفاى " ظرفاا، " ماا يكون هذا

زائادة. هى والثالث حوله، ماكانا أى ماوصوفاة، نكرة



الله أذهب والتقدير له، الهمزة كتعدية للفعل ماعدية هنا بنورهم) الباء الله (ذهب قوله
بزيععد، ذهبت كقولك للحال هذا ماثل فاي الباء تأتى وقد كثير، القرآن فاي وماثله نورهم،

زيد. وماعى ذهبت أى

المعنععى لن مافعععولين إلععى يتعععدى هاهنععا ظلمععات) تركهععم فاعي (وتركهععم تعالى قوله
الثانى المفعول يكون أن يجوز هذا فاعلى الهمال، هو التركا به المراد وليس صيرهم،

ل يكععون أن ويجععوز حععال، ليبصععرون ويكععون بمحععذوف الجععار يتعلععق فال ظلمات، فاي
ويجععوز بيبصععرون، أو بععتركهم يتعلق ظرف ظلمات وفاى الثانى، المفعول هو يبصرون

الول. المفعول مان أو يبصرون، فاي الضمير مان حال يكون أن

صععم، هم ماحذوف: أى ابتداء خبر أنه على الرفاع على بكم) الجمهور (صم تعالى قوله
يبصرون. فاي الضمير مان الحال على بالنصب شاذا وقرئ

ماععا لن خطععأ، وهععو حععال ماوضعها وقيل ماستأنفة، يرجعون) جملة ل (فاهم تعالى قوله
لزم، فاعععل ويرجعععون فايها، ترتيب ل والحوال ترتب، الفاء لن حال، يكون ل الفاء بعد
ماحععذوف ومافعععوله ماتعععد هععو وقيل الحق، إلى ليرجعون أو باطلهم، عن ينتهون ل أى

". لقادر رجعه على قوله: " إنه ماثل جوابا، ليردون تقديره: فاهم

إلععى راجععع وهععو للشععك، أنهععا أوجععه: أحععدها " أربعععة " أو كصيب) فاي (أو تعالى قوله
كقععوله: الصيب، بأصحاب أو بالمستوقد أيشبههم يدرى فال المنافاقين، حال فاي الناظر
أنهععا والثععانى عععددهم، ماقععدار فاععي لهععم الرائاى يشك ": أى يزيدون أو ألف ماائاة " إلى

أى للبهام، أنها والرابع للباحة، أنها والثالث شئتم، القبيلتين بأى شبهوهم للتخيير: أى
" كونوا تعالى قوله وماثله الصيب، بأصحاب وبعضهم بالمستوقد، يشبههم الناس بعض
هودا
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عنععد وليجععوز نصععارى، كونوا النصارى وقالت هودا، كونوا اليهود قالت " أى نصارى أو
والكععاف ماندوحععة ذلك مااوجدن بل ولعلى الواو، " على " أو تحمل أن البصريين أكثر
ابتداء خبر يكون أن " ويجوز الذى " كمثل قوله فاي الكاف على عطفا رفاع ماوضع فاي

صيب، كأصحاب تقديره: أو حذف الكلم وفاى صيب، كمثل ماثلهم تقديره: أو ماحذوف
تشععبيه لن ذلععك، علععى والمعنععى يجعلون، قوله مان الضمير يرجع المحذوف هذا وإلى

صععيب: وأصععل المطععر، لبنفععس وبععرق ورعد ظلمة فايه ماطر أصابهم بقوم المنافاقين
وقعال وهيعن، وماثلعه: مايعن فايهعا، الولى وأدغمت ياء الواو فاأبدلت فايعل، على صيوب

كمععا الععواو لصععحت كععذلك كععان لو لنه خطأ، وهو فاعيل، على صويب الكوفايون: أصله
لن بصععيب، " ماتعلقة " ومان نصب ماوضع السماء) فاي (مان وعويل طويل فاي صحت

لبتععداء وماععن الفعععل، عمععل يعمععل الوصععف وهععذا السععماء، مان صيب التقدير: كمطر
بمحععذوف: أى ماععن فايتعلععق لصععيب الصفة على جر ماوضع فاي يكون أن ويجوز الغاية،
طرفاا لوقوعها همزة قلبت واو مان بدل السماء فاي والهمزة السماء، مان كائان كصيب

وظلمععات صععيب، علععى تعععود ظلمات) الهاء (فايه عليه تقاس ونظائاره زائادة، ألف بعد
مابتععدأ ظلمععات يكون أن ويجوز لصيب، صفة بكونه قوى قد لنه والمجرور بالجار رفاع
والجمهور لصيب، صفة جر ماوضع فاي والجملة ضمير، هذا على وفايه ماقدم، خبر وفايه
ماصععدر والرعععد اللم، بفتح أخرى لغة وفايه تخفيفا، بإسكانها قرئ وقد اللم، ضم على
الرعععد يكععون أن ويجوز هنا، ماوحدتان ذلك على وهما أيضا، ماصدر والبرق يرعد، رعد

يكعون أن (يجعلعون) يجعوز وصعوم ععدل كقولهم: رجل والبارق الراعد بمعنى والبرق



مان حال يكون أن يجوز وقيل ماستأنفا، يكون وأن صيب، لصحاب صفة جر ماوضع فاي
حععذف لن بعيععد، وهععو صواعقه مان تقديره ماحذوف الهاء على والراجع فايه، فاي الهاء

(ماععن الشععذوذ ماععن يعععده وسععيبويه المبتععدأ، خععبر ماععن كحععذفاها الحال ذى على الراجع
ماصععدر: أى وقيععل لععه، المععوت) مافعععول (حععذر الصععواعق صععوت ماععن الصععواعق) أى

(ماحيععط) إصععله به المفعول إلى ماضاف هنا والمصدر الموت، حذر ماثل حذرا يحذرون
ياء. فاانقلبت الحاء إلى الواو كسرة فانقلت يحوط حاط مان لنه ماحوط

أن عليه تدخل لم ولذلك بعدها، الفعل وقوع ماقاربة على يدل (يكاد) فاعل تعالى قوله
وقعد يخعاف، خعاف ماثعل والصعل: يكعود، واو، وعينهعا للستقبال الفعل تخلص أن لن

الععذى الفعععل أن علععى دل نفععى حععرف عليهععا دخععل وإذا الكاف، بضم كدت فايه، سمع
ولكنه واقعا، بعدها الفعل يكن لم نفى حرف يكن لم وإذا وقع، بعدها
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خطععف الععبرق والمعنععى: قععارب كععاد، خبر لنه (يخطف) نصب وماوضع الوقوع، قارب
تعععالى كقععوله خطععف ومااضيه الخاء وسكون والطاء الياء فاتح على والجمهور البصار،

مااضععيه أن علععى الطععاء كسععر شععاذة: إحععداها ات قععراء الخطفة) وفايععه خطف مان (إل
والصل: يختطف، الطاء، وتشديد والطاء والخاء الياء بفتح والثانية الطاء، بفتح خطف
علعى الطعاء بكسعر أنهععا إل كععذلك، والثالثعة التاء، بحركة وحركت طاء التاء مان فاأبدل

والخاماسة التباع، على أيضا الخاء بكسر أنها إل كذلك والرابعة الصل، فاي ماايستحقه
وهععو الطععاء، وتشديد الخاء وسكون الياء بفتح والسادسة أيضا، إتباعا أيضا الياء بكسر

كععان ماوضع كل وكذلك ظرف، هنا (كلما) هى الساكنين بين الجمع مان فايه لما ضعيف
" ماععا" هنععا وقيععل ة، إضاء وقت كل أى ماحذوف والزماان " ماصدرية، " ماا و جواب، لها

والعاماععل فايه، لهم أضاء وقت كل ماحذوف: أى والعائاد الوقت، وماعناها ماوصوفاة نكرة
علععى ظرفاععا يكععون أن ويجععوز بضععوئاه، والمعنى ضوئاه فاي (فايه) أى و جوابها، كل فاي

فاععي لقععولهم يععاء عععن مانقلبععة (شععاء) ألفععا الضععوء بهععم يحيععط والمعنى: إنهععم أصلها،
بسععمعهم) أى (لععذهب يشععاء أن علععى حملتععه أى وقالوا: أشععأته شيئا، ماصدره: شئت

نصب. ماوضع (قدير) فاي  ب ماتعلق كل وعلى به، يسمعون الذى المعنى أعدم

النععداء فاععي بععه أتععى شععئ كععل علععى لوقوعه مابهم اسم الناس) أى (ياأيها تعالى قوله
لنهععا وبنيععت واللم، اللععف " لتباشععر " يا كانت إذا واللم اللف ماافايه نداء إلى توصل
حيععل فالمععا " النععاس، " يا تباشر أن الصل لن للتنبيه، ماقحمة وها ماقصود مافرد اسم

فاعي المنععادى لنععه مانعه، لبعد لى وصعف " والنعاس " هعا ذلعك ماعن ععوض بأى بينهما
نصععبه المععازنى وأجععاز البنععاء، ضمة مان بدل يجعل أن ورفاعه رفاع، هاهنا ومان المعنى،

ذكرها ليلزم والصفة ذكره، لزوم مان قدمانا لما ضعيف وهو الظريف، يجيز: يازيد كما
ي الغايعة لبتعداء هنا قبلكم) مان (مان قبعل ماعن خلقهعم والتقعدير: والعذين الزماعان، فا

أى باعبععدوا، المعنععى فاععي (لعلكم) ماتعلق ماقاماه الضمير وأقام الخلق فاحذف خلقكم،
فاععي وأدغمععت تاء الواو مان فاأبدل توتقيون، والصل التقوى، رجاء مانكم ليصح اعبدوه

تفتعون. الن فاوزنه نظائاره، تقدمات وقد حذفات، ثم الياء وسكنت الخرى التاء

صععفة أو ربكععم، ماععن بععدل أو بتتقععون نصععب ماوضععع فاععي جعل) هععو (الذى تعالى قوله
هو إضمار على رفاع ماوضع فاي يكون أن ويجوز أعنى، بإضمار أو ماكررة،
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وماثلععه: والسععماء حععال، وفاراشععا الرض، وهو واحد مافعول إلى ماتعد هنا وجعل الذى،
وفاراشععا الرض وهمععا مافعععولين إلععى فايتعععدى صععير بمعنى جعل يكون أن ويجوز بناء،

وهى بأنزل، السماء) ماتعلق (مان لجلكم أى بجعل، ماتعلق ولكم بناء، وماثله: والسماء
قععدم فالمععا السععماء، مان كائانا والتقدير: مااء حال، يكون أن ويجوز المكان، غاية لبتداء
تمععوه، الركيععة لقععولهم: ماععاهت ماوه مااء فاي والصل بمحذوف، وتعلق حال صار الجار
الهععاء ماععن أبععدلوا ثععم ألفععا قلبععت مااقبلها وانفتح الواو تحركت فالما أماواه، الجمع وفاى

أن ويجععوز الغايععة لبتداء مان فايكون بأخرج الثمرات) ماتعلق (مان بقياس وليس همزة
والععرزق أجلكم مان (لكم) أى و الثمرات مان كائانا رزقا تقديره الحال ماوضع فاي يكون

فايكععون لتسععمعوا أو لتصععيروا تجعلععوا) أى (فال بمصععدر وليععس المععرزوق بمعنععى هنا
ماوضععع فاععي وخععبر تعلمععون) مابتععدأ (وأنتم ونديد ند جمع والنداد مافعولين، إلى ماتعديا
والتععاء أن، أنتععم مان والسم ذلك بطلن تعلمون أى ماحذوف، تعلمون ومافعول الحال،

ماعنى. حرفاا وهما للجمع، والميم للخطاب،

" شععرط صادقين كنتم " إن " و بسورة " فاأتوا للشرط كنتم) جواب (وإن تعالى قوله
فاععافاعلوا صععادقين كنتععم إن الول: أى الشععرط جععواب عنععه أغنى ماحذوف جوابه أيضا

لكععثرة كععان علععى إل المعنععى، فاععي ماععاض فاعععل علععى الشععرطية إن ولتععدخل ذلععك،
ريععب لريععب: أى صععفة جععر ماوضععع نزلنا) فاععي (ماما حدثا على لتدل وأنها استعمالها،

نكععرة أو الععذى " بمعنى " ماا و نزلناه " ماحذوف: أى " ماا على والعائاد نزلنا، ماما كائان
(فاأتوا) أصله: ماانزلنا أجل مان ارتبتم إن " بريب: أى " مان يتعلق أن ويجوز ماوصوفاة،

ماكسورة الوصل همزة عليها زدت أمارت فاإذا همزة، الكلمة فافاء أتى، ومااضيه ائاتيوا،
وكععانت همزتيعن، بيعن يجمعع لئل يعاء الثانية فاأبدلت ساكنة، والثانية همزتان فااجتمعت

ثععم عنهععا اسععتغناء الوصل همزة حذفات شئ بها اتصل فاإذا قبلها، للكسرة الولى الياء
الهمععزة هععذه قلعب ! ويجعوز لقلبهععا الموجب لزوال أصلها إلى أعدتها لنك الياء همزة

ن، كقعوله: العذى مااقبلهعا انكسعر إذا ويعاء اليعة، هعذه ماثعل مااقبلها انفتح إذا ألفا ايتم
يقول: مان ومانهم أوتنا، كقوله: ياصالح مااقبلها انضم إذا وواوا اللفظ، فاي ياء فاتصيرها

للبتععداء، ماععن فايكععون وسععلم، عليه الله صلى النبى على تعود ماثله) الهاء (مان لى ذن
بلفععظ النععداد علعى تععود أن ويجعوز زائاعدة، ماععن فاتكعون القعرآن على تعود أن ويجوز
" (وادعععوا) بطععونه فاي ماما نسقيكم لعبرة النعام فاي لكم " وان تعالى كقوله المفرد

دليل الواحد فاي حذف لنه ماحذوف، الكلمة لم
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اللععه) دون (ماععن الجماعة ضمير الواو وهذه المعرب، فاي جزم هو الذى السكون على
عععن مانفرديععن كم شععهداء تقديره ماحذوف فايه والعامال الشهداء مان الحال ماوضع فاي
الله. أنصار عن أو الله

بمعمععوله التصععال شععديد عاماععل لم لن بإن ل بلم تفعلوا) الجزم لم (فاإن تعالى قوله
اللفعظ فاعي الماضعى علعى دخلت قد وإن اللفظ، فاي المستقبل الفعل ماع إل يقع ولم
النععاس) الجمهععور " (وقودهععا المشركين مان أحد " وان تعالى كقوله السم وليها وقد
يكعون أن والجيععد الحطعب، فاعي لغعة وهعو بالضعم وقرئ الحطب، وهو الواو فاتح على

للنععاس، واحتراق توقدها تقديره ماضاف حذف الكلم فاي ويكون التوقد بمعنى ماصدرا
والعامال النار، مان الحال ماوضع فاي (أعدت) جملة الناس وقودها أوذو الناس تلهب أو

أنهععا أشععياء: أحععدها لثلثععة وقودهععا فاععي الضمير مان حال يكون أن وليجوز فااتقوا فايها
أو المصدر بين تفصل أنك والثالث الحال، فاي ليعمل الحطب أن والثانى إليها ماضاف
الناس. وهو بالخبر فايه ماايعمل وبين عمله مااعمل



وماعاعملت أن وماوضعع لهعم، التقعدير لن هاهنعا أن جنات) فاتحت لهم (أن تعالى قوله
سععيبويه، ماععذهب هععذا بنفسععه الفعععل وصل حذف إذا الجر حرف لن ببشر، نصب فايه

فاكأنهععا فايععه، تععزاد ماوضععع لنععه المحذوفاععة بالباء جر ماوضع فاي يكون أن الخليل وأجاز
حععذف جععاز الجنععة فاععي ماخلععد بععأنه بشره قلت لو أن غير ماع ذلك وليجوز بها، مالفوظ

كععثيرا القععرآن فاي يتكرر أصل وهذا يجز لم الخلود بشره قلت ولو الكلم، لطول الباء
للجنععات، صععفة نصب ماوضع فاي النهار) الجملة تحتها مان (تجرى هاهنا واطلبه فاتأماله

لضععمير تجععرى لن ولبتحتهععا الخععبر تحتها مان وأن، لبالبتداء بتجرى مارفاوعة والنهار
لماععن شععجرها تحععت ماععن والتقععدير أنهارهععا، تجرى وإنما لتجرى الجنات كانت إذا فايه

حذف الكلم فاي يكون فال الشجر هى الجنة إن قيل ولو المضاف، فاحذف أرضها تحت
ماععن الحععال علععى نصععب ماوضععع فاععي قبععل مان قوله مانها) إلى رزقوا (كلما وجها لكان
قععد لنهععا الجنععات ماععن حال يكون أن ويجوز الدوام، على مارزوقين تقديره آمانوا الذين

رزقنععاه قبععل) أى ماععن (رزقنععا مانهععا قععوله وهععو إليهععا يعود ضمير الجملة وفاى وصفت
بععه) (وأتععوا هععذا قبععل ماععن التقععدير لن الضافاة عن لقطعها قبل وبنيت العائاد، فاحذف

يكععون أن ويجععوز بععه أتععوا وقععد ذلععك قععالوا تقديره مارادة ماعه وقد حال يكون أن يجوز
الخععبر، ولهم مابتدأ أزواج) أزواج فايها (ولهم به فاي الهاء مان (ماتشابها) حال و ماستأنفا

جعععل فاععي الفائاععدة إذ تقععل الفائاععدة لن الخععبر فايهععا وليكععون للستقرار، ظرف وفايها
لهم الزواج
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الثانيععة تكععون أن ويجوز ماستأنفتان الجملتان (خالدون) وهاتان  ب تتعلق (فايها) الثانية و
الستقرار. ماعنى فايها والعامال لهم فاي والميم الهاء مان حال

وليعس السعين، بغيعر فاععل مانعه يسعتعمل ولعم يستفعل (ليستحيى) وزنه تعالى قوله
وقععرئ الياء، مان بدل الحياء وهمزة الحياء وأصله ان، ياء ولماه وعينه الستدعاء ماعناه

على ووزنه الجزم، فاي تحذف كما اللم هى والمحذوفاة واحدة بياء يستحى الشاذ فاي
العيععن هععى المحععذوف وقيل وسكنت، العين إلى حركتها نقلت الياء أن إل يستفع، هذا
الخليل عند وجر سيبويه عند نصب فاموضعه يضرب، أن مان يضرب) أى (أن بعيد وهو

وبعوضععة ماوصععوفاة، ماععانكرة وقيععل ماثل، ماععن (بعوضة) بدل و للتوكيد زائاد (ماا) حرف
ويحععذف الععذى، ماععابمعنى تجعععل أن علعى بععالرفاع بعوضععة شععاذا " ويقرأ " ماا مان بدل

دأ ويضمر مااحرفاا يكون أن ويجوز بعوضة، هو الذى أى المبتدأ، هعو تقعديره: ماثل المبت
فاععي والعاماععل الععذى، بمنزلععة أو ماوصوفاة، وماانكرة للعطف، فاوقها) الفاء (فاما بعوضة

حععرف عععن نععاب (أماا) حععرف بعوضة عليه والمعطوف الستقرار، الوجهين على فاوق
الفععاء وتلععزم مابتععدأ بعععده السم ويقع مااأجمل، لتفصيل ويذكر الشرط، وفاعل الشرط
حععرف عععن أماا نابت لما لكن يعلمون، آمانوا فاالذين شئ مان يكن ماهما والصل خبره،

ماععن عوضا بعدها المبتدإ ذكر وصار الخبر، إلى فاأخروها الفاء يولوها أن كرهوا الشرط
أو ثععابت الحال: والتقععدير: أنععه على نصب ماوضع ربهم) فاي (مان الشرط بفعل اللفظ

(ماععاذا) فايععه المسععتتر الضععمير الحال وصاحب الحق، ماعنى والعامال ربهم، مان ماستقر
و الذى بمعنى وذا بالبتداء رفاع ماوضعها للستفهام " اسم " ماا أن قولن: أحدهما فايه

" اسم وذا " ماا أن والثانى المبتدإ، خبر وصلته والذى ماحذوف، والعائاد له، (أراد) صلة
الله أراد شئ أى والتقدير الفعل، فاي ولضمير بأراد، نصب وماوضعه للستفهام، واحد

بععه، ماتمثل أو ماتمثل هععذا: أى ماععن حععال يكععون أن ويجععوز ماثععل، ماععن (ماثل) تمييععز: أى
ويجععوز للمثل، صفة نصب ماوضع فاي يكون أن (يضل) يجوز الله اسم مان حال فايكون

يضععل الفاسععقين) مافعععول (إل ماسععتأنفا يكععون أن ويجوز الله، اسم مان حال يكون أن
إل. قبل مافعوله يستوف لم يضل لن الستثناء على بمنصوب وليس



نصععبا يكععون أن ويجوز للفاسقين، صفة نصب ماوضع ينقضون) فاي (الذين تعالى قوله
أن ويجوز الذين، هم أى الخبر، على رفاعا يكون وان أعنى، بإضمار
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الزماععان غايععة لبتععداء بعد) مان " (مان الخاسرون هم " أولئك قوله والخبر مابتدأ يكون
لنععه أصععله، علععى ماشكل وهو يجزه، لم مان رأى على وزائادة ذلك، أجاز مان رأى على

اسععم علععى تعععود والهععاء اليثععاق، بمعنى (مايثاقه) ماصدر الواجب فاي مان زيادة ليجيز
وإن الفاعععل، إلععى ماضععافاا المصععدر كععان الله اسم إلى أعدتها فاإن العهد، على أو الله

يكععون أن ويجععوز الععذى، (مااأمار) ماععابمعنى المفعول إلى ماضافاا كان العهد إلى أعدتها
أن ويجععوز يوصععله، أى الهععاء، ماععن بععدل جععر ماوضععع يوصل) فاي (أن و ماوصوفاة، نكرة
أن ويجععوز بععه، اللععه ماععاأمار وصععل تقععديره: ويقطعععون الشتمال ماابدل مان بدل يكون
و فاصععل، أو ثععان (هععم) مابتععدأ و (أولئك) مابتدأ يوصل أن هو رفاع: أى ماوضع فاي يكون

(الخاسرون) الخبر.

فايععه والعاماععل الحععال، علعى نصععب ماوضععع فاعي بالله) كيف تكفرون (كيف تعالى قوله
ونحععو تكفععرون، والتقععدير: أماعانععدين تكفععرون، فاععي الضمير الحال وصاحب تكفرون،

دى وقد الجر، بحرف يتعدى وتكفرون ذلك، وله فاعي بنفسعه ع كفعروا ععادا إن " أل ق
والجملععة ماضععمرة ماعععه (وكنتم) قد جحدوا المعنى إذ المعنى على حمل " وذلك ربهم
وز اللعه، اسم ضمير إليه) الهاء (ثم حال ون أن ويج عليعه المعدلول الحيعاء ضعمير يك

". " فاأحياكم بقوله

السععماء لن الضععمير جمع (فاسواهن) إنما ماجتمعا ماعنى فاي (جميعا) حال تعالى قوله
سععموات) (سععبع زائاععدة ألععف بعععد طرفاععا لوقوعها همزة فايها الواو أبدلت سماوة جمع
سععموات، سععبع مانهععن التقععدير: فاسععوى وقيععل الضععمير، مان البدل على مانصوب سبع

فايكععون صععير بمعنععى سععوى وقيععل بععه، مافعععول - فايكععون قوماه ماوسى كقوله: واختار
كعضععد صععارت لنها أسكنت وإنما الضم، وأصلها الهاء بإسكان (وهو) يقرأ ثانيا مافعول

الصل. على بالضم ويقرأ لهو، فاهو نحو واللم الفاء ماع حالها وكذلك فاخففت،

مابتععدإ خععبر هععو قعال: وقيععل إذ تقععديره: واذكععر بععه مافعععول قال) هععو (وإذ تعالى قوله
فاععي (للملئاكععة) ماختلععف و زائاععدة إذ وقيل ربك، قال إذ خلقى وابتداء تقديره ماحذوف
وأصلها. واحدها

الرسععالة وهععى اللوكة مان ماشتق لنه مافعل، على ماألك الصل فاي أحدهم قوم فاقال
الشاعر: قول ومانه

مااسأل فابذلنا * بألوكا أماه أرسلته وغلم

فاقالوا: مالكا. اللم بعد فاجعلت أخرت ثم الكلمة، فااء فاالهمزة
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الشاعر: قال

يصوب السماء جو مان * تنزل لملكا ولكن لنسى فالست



ماعافالة. على مالئاكة والجمع ماعفل الن فاوزنه

نقععل، غيععر ماععن مالععك: مالكا وأصل همزة، الكلمة فاعين لكا الكلمة أصل آخرون وقال
فاععوزنه ردت، جمعععت فالمععا وحذفات اللم على الهمزة حركة ألقيت القولين كل وعلى

فايه، فاي الشئ أدار إذا يلوكا لكا مان وهو واو، الكلمة عين آخرون وقال مافاعلة، الن
حععذفات ثععم ماعععاذ، ماثل مالك: مالكا أصل فايكون فايه فاي يديرها الرسالة صاحب فاكأن
كمععا همععزة، الععواو فاأبععدلت ماقاولععة، ماثععل مالئاكة: مالوكععة، أصل فايكون تخفيفا، عينه

ماصائاب. واو أبدلت

جمع لكنه فايه، ولحذف أصل، فاالميم القوة، وهى الملك، مان فاعل آخرون: مالك وقال
بمعنعى يكععون أن ويجععوز عمععل، فالععذلك السععتقبال بععه (جاعل) يراد شاذا فاعائالة على

مافعععولين إلععى فايتعععدى ماصععير بمعنععى يكععون وأن واحععد، مافعععول إلععى فايتعدى خالق،
وزيععدت غيععره، يخلععف أى فااعل، بمعنى (خليفة) فاعيلة الثانى الرض) هو (فاي ويكون

مان فايها كان كمن يفسد مان فايها تجعل أى للسترشاد، (أتجعل) الهمزة للمبالغة الهاء
طاعتععك علععى ونحن مافسدا فايها أتجعل أى أنفسهم، أحوال عن استفهموا وقيل قبل،

لغتععان، وهععى بضععمها قرئ وقد الفاء، وكسر التخفيف على (يسفك) الجمهور نتغير أو
قععالوا لنهععم دماععى، الصل لن ياء عن (الدمااء) مانقلبة وهمزة للتكثير، بالتشديد ويقرأ

ماتعبععدين أو بحمععدكا ماشععتملين تقععديره: نسععبح الحععال ماوضععع (بحمععدكا) فاععي دمايععان
أن ويجععوز نقدسععك، زائادة: أى اللم تكون أن ويجوز لجلك، لك) أى (ونقدس بحمدكا

فاحععذفات إننععى، أعلععم) الصععل (إنععي لله سجدت ماثل الباء كتعدية للفعل ماعدية تكون
" ويكععون فاعل يكععون أن وأعلم: يجوز الصحيح، هو هذا الوقاية، نون ل الوسطى النون

يكععون أن ويجععوز ماحععذوف، والعائاععد ماوصععوفاة، نكععرة أو الذى بمعنى إماا " مافعول، ماا
ماوضععع فاععي يكون أن ويجوز بالضافاة، جر ماوضع " فاي " ماا فايكون أفاضل، ماثل اسما
هععذا لن التنععوين وسععقط والجععر، بالنصب الله، بيت حواج كقولهم: هؤلء بأعلم نصب
مافعول. لينصب قلت: أفاعل فاإن لينصرف، السم

يريععد أن ويجععوز عععالم، بمعنععى هنععا وأعلععم ينصععب، لععم مارادة ماعه مان كانت قيل: إن
السععم، عليععه دل ماحععذوف بفعععل نصععب ماوضع " فاي " ماا فايكون مانكم، بأعلم: أعلم

". سبيله عن يضل مان أعلم " هو قوله وماثله

" ربععك " قععال علععى ماعطوفاععا يكععون وأن ماستأنفا، يكون أن (وعلم) يجوز تعالى قوله
" على آدم " وعلم وقرئ الفاعل، إضمار ذلك وقوى قال، كموضع جر وماوضعه
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ماشععتق لنه الفعل، فااء هى همزة مان مابدلة فايه واللف أفاعل، وآدم فااعله، يسم ماالم
لنصععرف كذلك كان لو إذ فااعل، وزنه يكون أن وليجوز الدماة، مان أو الرض أديم مان
أصععحاب عرضهم) بعنععى (ثم بأعجمى وليس ليمنع وحده والتعريف وخاتم، عالم ماثل

ى الهمزتيعن بتحقيعق كنتعم) يقعرأ إن (هعؤلء الضعمير ذكر فالذلك السماء الصعل، عل
الكلمععة أول والخععرى الكلمة لم لنها الولى، هى المحذوفاة قيل واحدة، بهمزة ويقرأ

بتلييععن ويقععرأ حصل، بها الثقل لن الثانية المحذوفاة وقيل أولى، الخر وحذف الخرى
كععأنه سععاكنة يععاء الثانيععة يبععدل ماععن ومانهععم وبععالعكس، الثانيععة وتحقيق الولى الهمزة
للتخفيف. طلبا واحدة كلمة فاي قدرهما



سععبحت مانعه اشععتق وقعد المصععدر، ماوقعع واقععع اسععم (سبحانك) سعبحان تعالى قوله
عععن أفاععرد فاععإن المعظععم، مان تبين الضافاة لن ماضافاا، إل يستعمل وليكاد والتسبيح،

ماثععل آخععره فاععي والنععون واللععف للتعريف، لينصرف للتسبيح علما اسما كان الضافاة
مافعععول إليه وماايضاف نكر إذا العلم تنوين نحو على مانونا الشعر فاي جاء وقد عثمان،

المصععدر علععى وانتصععابه تنزهععت، المعنععى لن فااعل، يكون أن ويجوز المسبح، لنه به
علمععا إل أى مااعلمتنععا) مااماصععدرية (إل تسععبيحا اللععه تقععديره: سععبحت ماحععذوف بفعل

أن ويجععوز اللععه، إل لإلععه كقولك علم، ل ماوضع مان البدل على رفاع وماوضعه علمتناه،
علمتناه، الذى إل لنا لماعلوم ماعلوم: أى بمعنى علم ويكون الذى، " بمعنى " ماا تكون

بعععده فايمععا عمععل " إذا " ل اسم لن بالعلم، نصب ماوضع " فاي " ماا تكون أن وليجوز
يكععون أن ويجععوز إن، خععبر والجملععة خبره، والعليم مابتدأ العليم) أنت أنت (إنك ليبنى

هاهنععا وليقععع المعنععى فاععي الكععاف هو لنه المرفاوع بلفظ ووقع للمنصوب، توكيد أنت
فاصعل يكععون أن ويجععوز بهععا، يؤكععد لععم وإيععاكا بدل، لكانت وقعت لو لنها للتوكيد، إياكا

صفة أجاز مان قول على للعليم صفة أو ثان (الحكيم) خبر و العراب، مان لها لماوضع
العالم، بمعنى والعليم المعنى، فاي الموصوف هى الصفة هذه لن صحيح وهو الصفة،

المحكم. بمعنى يكون وأن الحاكم، بمعنى يكون أن فايجوز الحكيم وأماا

ولععم الهمععزة، تليين على وبالياء الصل، على الهمزة بتحقيق (أنبئهم) يقرأ تعالى قوله
كمععا أبقهععم قولععك ماععن تحععذف كمععا الياء لحذفات كذلك كان لو لنه قياسيا، قلبا نقلبها
إبععدال يكععون أن علععى وليععاء، همععزة غيععر ماععن البععاء " بكسر " آنبهم قرئ وقد بقيت،
الثانى وإلى واحد، مافعول إلى بنفسه يتعدى وأنبأ قياسيا، إبدال ياء الهمزة
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وأماععا زيععد حععال عن كقولك: أنبأته بعن يتعدى (بأسمائاهم) وقد قوله وهو الجر، بحرف
مااتبععدون) (وأعلععم ماوضعععه فاعي " فايعذكر أخبععاركم ماععن اللععه نبأنععا " قعد تعععالى قععوله

فاي فايكون أيضا، ماحكيا يكون أن لكم) ويجوز أقل (ألم بقوله بمحكى وليس ماستأنف
يبععدو، بععدا ماععن لنه واو، وهى لماه مانه والمحذوف تفعون، وزنه وتبدون نصب، ماوضع

واحععد، حععرف على ماضمر اسم لنها بالفتح تحركا (إنى) أن فاي التى الياء فاي والصل
اسععتثقل سععكنها وماععن الصععل، على أخرجها حركها فامن إنك، فاي الكاف ماثل فاتحركا
الكسرة. بعد الياء حركة

ة قععراء وهععى بضعمها وقعرئ التععاء، كسر على اسجدوا) الجمهور (للملئاكة تعالى قوله
أن وذلععك القععارئ علععى يضبط لم الراوى يكون أن عليه مااتحمل وأحسن جدا، ضعيفة
البتععداء، فاععي ماضموماة المحذوفاة الهمزة أن على تنبيها الضم إلى أشار القارئ يكون
حركهععا ثععم السععاكنة التععاء علععى الوقف نوى إنه وقيل الشارة، هذه الراوى يدركا ولم

عععن ماععاحكى وماثلععه الوقف، ماجرى الوصل إجراء مان وهذا الجيم، لضمة إتباعا بالضم
الوقعف نعوت وكأنهعا التاء، بفتح أنتنه، سوأة فاقالت: أفاى رجل ماعهن نساء رأت امارأة
مانقطععع، إبليس) استثناء (إل مافتوحة فاصارت الهمزة حركة عليها ألقت ثم التاء، على
اسععم وهععو مالكععا البتععداء فاععي كععان لنععه ماتصععل، هععو وقيععل الملئاكة، مان يكن لم لنه

ولععم البلس ماععن واشععتقاقه عربععى هععو وقيععل والتعريععف، للعجمععة لينصرف أعجمى
ماثلععه السععماء فاععي أن على بعيد، وهذا السماء، فاي له لنظير وأنه للتعريف، ينصرف

إبليعس ماععن الحعال علعى نصب ماوضع فاي وأبى ونحوه، وإصليت وإجفيل نحو: إخريط
أن ويجععوز الكععافارين) ماسععتأنف، مان (وكان وماستكبرا له كارها السجود تقديره: تركا

أيضا. حال ماوضع فاي يكون



عليععه العطععف ليصععح به أتى الفعل فاي للضمير توكيد وزوجك) أنت أنت (اسكن قوله
وماثلععه تخفيفععا، الثانيععة الهمععزة حذفات العرب أن إل أقتل ماثل (كل) أأكل فاي والصل

شععاذا كععل أو سععيبويه وحكى جر، يأجر أجر مان المار فاي تقول فال عليه، وليقاس خذ،
لبتععداء وماععن قبلععه، بالفعععل نصععب وماوضعععه المضععاف، فاحذف ثمرتها، مان (مانها) أى

يكععون أن ويجععوز هنيئععا، طيبععا أى رغععدا أكل ماحععذوف: أى ماصدر (رغدا) صفة و الغاية
ماكععان، (حيععث) ظععرف ماتهنئيععن ماسععتطيبين تقععديره: كل الحععال ماوضععع فاععي ماصععدرا
الجنععة لن بععه، مافعععول حيععث فايكععون الجنععة مان بدل يكون أن ويجوز كل، فايه والعامال
سكنت تقول لنك بظرف، وليس مافعول
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(هععذه شععئت حيععث الععدار ماععن انععزل كقولك فاهو نزلت، بمعنى الدار، وسكنت البصرة
وهععاتى، وهاتععا هععذى المععؤنث فاععي تقععول لنك هذى، فاي الياء مان بدل الشجرة) الهاء

نعععت والشجرة الخفاء فاي تشبهها لنها مانها بدل والهاء لغير، الذال ماع للمؤنث والياء
فاي مانها لقربها ياء فايها الجيم أبدلت لغة " وهى الشيرة " هذه الشاذ فاي وقرئ لهذه،

علماععة هنععا النععون وحععذف تكونا، تقربا التقدير: إن لن النهى، (فاتكونا) جواب المخرج
ماجزوماععا يكععون أن ويجععوز مانصععوب، فاهععو بالفععاء كععان إذا النهععى جععواب لن النصععب

بالعطف.

" ويقععرأ الزلععة، علععى حملها ألف: أى غير مان اللم بتشديد (فاأزلهما) يقرأ تعالى قوله
نحيته، وأزلته ماوضعه فاارق إذا يزول الشئ قولك: زال مان وهو نحاهما، " أى فاأزلهما

ماوصععوفاة: نكععرة تكععون أن ويجوز الذى، فايه) ماابمعنى كانا (ماما واو عن مانقلبة وألفه
وقعرئ الفصعيحة، اللغعة وهى الباء كسر على (اهبطوا) الجمهور عيش أو نعيم مان أى

اهبطععوا فاععي الععواو مان الحال ماوضع فاي عدو) جملة لبعض (بعضكم لغة وهى بضمها،
عععدو ويعمل لبعض، عدو بعضكم التقدير لن بعدو، ماتعلقة واللم ماتعادين، اهبطوا أى

حععال، صععار عليه تقدم فالما لعدو، صفة يكون أن ويجوز الجر، بحذف لكن الفعل عمل
بعضععكم كععان لمععا يكون أن فايحتمل عدو إفاراد وأماا ماستأنفة، الجملة تكون أن ويجوز
قععال: " كمععا الجمععع ماوضع الواحد وضع يكون أن ويحتمل عدو، أفارد اللفظ فاي مافردا
يكععون أن ويجععوز ماستأنفا، يكون أن ماستقر) يجوز الرض فاي " (ولكم لى عدو فاإنهم

يكععون أن يجععوز وماسععتقر السععتقرار، ماستحقين ماتعادين وتقديره: اهبطوا أيضا، حال
وز (إلعى و السعتقرار، ماكعان يكعون أن ويجوز الستقرار، بمعنى ماصدرا أن حيعن) يج
نصععب ماوضععع فاععي يكون أن ويجوز بمحذوف فايتعلق لمتاع صفة رفاع ماوضع فاي يكون
حين. إلى تمتعوا وأن والتقدير المصدر حكم فاي لنه بمتاع

فاقد مااتلقاكا كل لن وبالعكس كلمات، ونصب آدم برفاع آدم) يقرأ (فاتلقى تعالى قوله
الغايععة، لبتععداء ويكععون بتلقععى، نصععب ماوضععع فاععي يكععون أن ربه) يجوز (مان و تلقيته،
قععدماها فالمععا ربععه، ماععن كائانة تقديره: كلمات لكلمات صفة الصل فاي يكون أن ويجوز

الحكيععم العليععم أنت " إنك فاي أنت ماثل هاهنا التواب) هو هو (إنه الحال على انتصبت
أزمانععة، فاععي أو واحععد زماععن فاععي إماععا ماجتمعيععن جميعا) حال: أى (مانها قوله ذكر "وقد
شرط، حرف (فاإماا) إن الهبوط فاي يشتركون بحيث

]32[

بهععا يصععير والفعععل الثقليععة، بالنون ماؤكد الشرط (يأتينكم) فاعل و له، ماؤكد حرف وماا
وهعو بعالنون ماؤكعد كلعه إماعا عقيعب الشعرط أفاععال مان القرآن فاي ومااجاء أبدا، مابنيا



ماؤكععد غيععر الشعععر فاععي جععاء وقد التوكيد، شدة بإرادة " تؤذن " ماا زيادة لن القياس،
تبععع، والخبر بالبتداء، رفاع ماوضع فاي ومان تبع) وجوابه، (فامن الشرط وجواب بالنون،

بمن. جزم تبع وماوضع مان، على يرجع فااعل ضمير وفايه

فاعععل فاخععبره مابتععدأ وكععان بععه شععرطت اسععم كععل عليهم) وكذلك خوف (فال والجواب
وليلععزم المبتععدإ، علععى يعود ضمير فايه يكون أن يجب ولهذا الشرط، لجواب الشرط

يقععم قلععت: ماععن ولععو جععاز، زيدا أكرم يقم قلت: مان لو حتى الجواب فاي الضمير ذلك
يجز. لم مان إلى الهاء تعيد وأنت أكرماه، زيدا

فايععه مااكععان مانهمععا الخععبر وقيععل والجععواب، الشرط فاعل هو الخبر أن إلى قوم وذهب
ماععن فايععه لمععا بععالنكرة البتداء وجاز الخبر، وعليهم مابتدأ وخوف مان، على يعود ضمير
أوجه هنا والتنوين والرفاع فايه، الذى بالنفى العموم ماعنى

وهععو الرفاععع، إل فايععه ماععاليجوز عليععه عطععف أنه لوجهين: أحدهما الفتح على البناء مان
عليه المعطوف يجعل أن فاالولى المعارف، فاي لتعمل ول ماعرفاة، (ولهم) لنه قوله
زيععد نحو: قام الفاعل بضمير المشغول الفعل فاي قالوا كما الجملتان، ليتشاكل كذلك

المعطعوف أن كمعا بفععل، مانصععوبا ليكععون أولى عمرو فاي النصب فاإن كلمته، وعمرا
نفعى علعى يدل البناء بأن وذلك المعنى، جهة مان الثانى الفعل. والوجه فايه عمل عليه

الخرة. فاي عنهم نفيه المراد بل ذلك، المراد بالكلية. وليس عنهم الخوف

ع ماعن جعزاء فاعي ماعذكور الكلم هعذا أن الرفاعع وجعه ليكعون قيل: لم فاإن الهعدى. اتب
الكثير. الخوف ثبوت ويتوهم اليسير، الخوف عنهم ينفى أن وليليق

ثبوت عليهم. فايتوهم كثير تقديره: لخوف الكثير نفى ماعه يضمر أن يجوز قيل: الرفاع
السؤال. فاي مااقدر عكس وهو القليل، الياء

لفععظ علععى قبععل اللععف إثبععات (هععداى) المشععهور مااذكرنععا الرفاععع فاي الوجه أن فابان
مااقبلهععا يكسععر المتكلععم يععاء أن ووجهها ماشددة، بياء هدى ويقرأ الضافاة، قبل المفرد

أدغمت. ثم الكسرة جنس مان ياء فاقلبت كسرها ليمكن واللف الصحيح السم فاي

تأيععا ماععن لنهععا ان يععاء ولماها وعينها همزة ها فااء لن آية: أية، فاي (بآياتنا) الصل قوله
يععدل الخيععرة والهمععزة الولععى الياء فاظهرت آياء، الجمع فاي وقالوا اجتمعوا إذا القوم

عينهععا كععانت ولععو الكلمة، فااء هى همزة مان مابدلة الثانية واللف أفاعال، ووزنه ياء مان
القياس. خلف على ألفا أية فاي الساكنة الياء أبدلوا إنهم ثم لقالوا: آواء، واوا

عامران آل ساورة
ّله بسم الرحيم الرحمن ال

السععاكنين للتقععاء حركععت مايم مان والميم البقرة أول فاي عليها الكلم تقدم (الم) قد
لن قبلهععا، اليععاء وسكون لسكونها تحركا ولم الله، اسم فاي التعريف ولم الميم، وهو

لم كقععوله بعععدها سععاكن يلقها لم إذا تسكن المثال هذا على التى الحروف هذه جميع
وكا. وق وطس، وحم، الكتاب، ذلك مايم



بعععد الكسععرة ثقععل والثععانى بعععدها، الله اسم استعمال كثرة لوجهين: أحدهما وفاتحت
لن فاتحععت وقيععل مااذكرنععا، القبععح ماععن وفايععه كسععرها، الخفش وأجاز والكسرة، الياء

فاععي الثبععوت فاععي لها لحظ الوصل همزة لن بعيد وهذا عليها، ألقيت الله همزة حركة
حذفات وإنما قطع، همزة الله فاي الهمزة وقيل غيرها، على حركتها تلقى حتى الوصل
يصععح وهععذا الثبعوت، تسععتحق لنها الميم على حركتها ألقيت فالذلك الستعمال، لكثرة
إعرابععه ذكععر القيععوم) قععد الحى هو إل إله ل (الله أل التعريف أداة جعل مان قول على
" فامثلععه تأخععذه " ل قععوله فاععي ومااذكرنععاه آخر، خبر عليك) هو (نزل الكرسى آية فاي

وجهععان: أحععدهما الجملععة وفاعى (الكتاب) بععالرفاع، و بالتخفيف عليك نزل وقرئ هاهنا،
و عنععده، تقععديره: ماععن ماحععذوف والضععمير قبلها، بما ماتصلة هى والثانى مانقطعة، هى

بععدل جعلته شئت وإن ثانيا، حال جعلته شئت (ماصدقا) إن و الكتاب، مان (بالحق) حال
(التععوراة) المجععرور فاععي الضععمير ماععن حععال جعلتععه شئت وإن بالحق، قوله ماوضع مان

الزنديرى ورى مان فاوعلة
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الولععى الواو فاأبدلت وورية فاأصلها الضلل، مان ضياء التوراة فاكان النار، مانه ظهر إذا
مااقبلها. وانفتاح لتحركها ألفا الياء وأبدلت وولج وأصله تولج قالوا كما تاء

فاععانقلبت الفتحععة الكسععرة مان أبدل ثم كتوصية، تفعلة على تورية الفراء: أصلها وقال
(والنجيععل) يععاء ألفهععا أصععل لن إماالتهععا ويجععوز ناصاة، ناصية فاي قالوا كما ألفا، الياء

واسععتنجل نجل، الولععد سمى ومانه غيره، عنه يتفرع الذى الصل وهو النجل مان إفاعيل
ومانععه شععققته، إذا الهععاب قولهم: نجلععت مان السعة مان هو وقيل مااؤه، نز إذا الوادى

لليهععود، تكن لم سعة تضمن عيسى كتاب هو الذى فاالنجيل الشق، واسعة نجلء عين
أفاعيععل، الكلم فاععي ليععس إذ نظير، له وليعرف الهمزة، " بفتح " النجيل الحسن وقرأ

قبععل وبنيععت بععأنزل، قبععل) يتعلععق (ماععن و سمعها، يكون أن فايجوز ثقة، الحسن أن إل
السم وبعض السم بعض حكم فاي فاقبل ذلك، قبل مان والصل الضافاة، عن لقطعها

أن ويجعوز ماصععدر، لنععه يئعن ولععم والتععوراة، النجيل مان (هدى) حال إعرابا يستحق ل
علععى الخععبرين أحععد يععدل كمععا ماحذوفاة للتوراة حال على ودل النجيل، مان حال يكون
(الفرقععان) فاعلل و بععه، ماتعلقععا يكععون وأن لهدى، صفة يكون أن (للناس) يجوز الخر

ويجععوز المفروق أو الفارق بمعنى يكون أن فايجوز الصل، فاي ماصدر وهو الفرق، مان
الفرقان. ذا التقدير يكون أن

العععذاب يرتفععع أن ويجععوز إن، خععبر ماوضععع فاععي وخععبر عذاب) ابتداء (لهم تعالى قوله
بالظرف.

ون وأن لشعئ، صفة يكون أن الرض) يجوز (فاي تعالى قوله وله بيخفعى ماتعلقعا يك ق
والميععم: أى الكععاف ماععن حال يكون أن ويجوز بيصور، ماتعلقة الرحام) فاي (فاي تعالى

حععال، وهو بيشاء نصب ماوضع فاي يشاء) كيف (كيف ماضغ الرحام فاي وأنتم يصوركم
وماوضععع ليشععاء، ظععرف كيععف وقيععل تصععويركم، تقععديره: يشععاء والمفعول: ماحععذوف

ضععمير مان حال يكون هذا فاعلى ماريدا، أى ماشيئته على تقديره: يصوركم حال الجملة
ماشععيئته على ماتقلبين يصوركم والميم: أى الكاف مان حال تكون أن ويجوز الله، اسم
الرحيم. الرحمن هو إل إله ل قوله ماثل الحكيم) هو العزيز هو إل (لإله



ترفاع أن ولك الكتاب، مان الحال على نصب ماوضع فاي آيات) الجملة (مانه تعالى قوله
الكتععاب) أم (هععن خبره والظرف بالبتداء ترفاعه أن ولك اعتمد، قد لنه بالظرف آيات
جمع، عن خبر وهو أم أفارد وإنما ليات صفة رفاع ماوضع فاي
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يكععون أن ويجععوز المعنععى، علععى فاععأفارد واحدة آية بمنزلة اليات جميع أن المعنى لن
يكععون أن " ويجععوز سععمعهم " وعلععى قععوله فاععي مااذكرنععا على الجمع ماوضع فاي أفارد

كل فااجلدوا " أى ثمانين " فااجلدوهم تعالى الله قال كما الكتاب، أم مانهن كل المعنى
لخر. (ماتشابهات) نعت و آيات، على (وأخر) ماعطوف مانهم واحد

أن ليصععح هنععا والواحععد أخععرى، أخععر وواحععدة ماتشععابهة، ماتشععابهات قيل: واحدة فاإن
بعضعا، يشعبه الواحعدة بععض يكعون أن إل ماتشابهة أخرى يقال فال الواحد بهذا يوصف
وصعف صععح فاكيعف أخعرى آية تشبه آية كل أن المعنى وإنما ذلك، على المعنى وليس

بمفرده. مافرده يوصف ولم الجمع، بهذا الجمع هذا

كععل كععان المتشععابهة الشياء اجتمعت فاإذا فاصاعدا، اثنين بين إل ليكون قيل: التشابه
بععالجمع، الجمع وصف الجتماع حالة فاي إل التشابه يصح لم فالما للخر، ماشابها مانهما

ونظيره المعنى، هذا فايه يصح فال الواحد فاأماا باقيها، يشابه مافرداته مان واحد كل لن
الواحععد فاععي ليقععال كععان وإن الضععمير " فاثنى يقتتلن رجلين فايها " فاوجد تعالى قوله
علعى تععود الفاعل: والهععاء ضمير مان حال ومانه الذى، بمعنى مانه) ماا (مااتشابه يقتتل

انتهععى إذا يئععول آل ماععن وأصله يؤول، أول ماصدر والتأويل له، (ابتغاء) مافعول الكتاب
و أيضععا، تععأويله يعلمععون أنهم والمعنى الله، اسم على (الراسخون) ماعطوف و نهايته،

ع (يقولون) فاعي الخعبر، ويقولعون مابتعدأ، الراسعخون وقيعل الحعال علعى نصعب ماوض
ون بل تأويله يعلمون ل الراسخين والمعنى: أن كعل أو كلعه (كعل) مابتعدأ: أى بعه يؤمان

بيقولون. نصب ربنا عند مان وكل آمانا وماوضع عند) الخبر (مان و مانه،

القلععب يقععال: زاغ القلععوب، ونصب التاء ضم على قلوبنا) الجمهور (لتزغ تعالى قوله
هديتنا) ليععس (إذ و إليها، الفعل نسبة على القلوب ورفاع التاء بفتح وقرئ الله، وأزاغه
علة لن ماضافاة وهى السكون، على مابنية لدنك) لدن (مان بعد إليه أضيف لنه بظرف

عنععد بمعنععى لععدن أن العلععة وتلععك العلععة، يتبععع والحكععم الضععافاة، بعععد ماوجععودة بنائاها
صععار فاقععد ماخصععوص عند ولدن بالمقارنة، تختص لم ذكرت إذا فاعند للشئ، الملصقة

كأنهععا فاصععارت الحععرف، ماايفيععده قبيععل ماععن هععو بععل الظععرف عليععه ليععدل ماعنى فايها
بنيععا لنهمععا وهنا ثم وماثله القرب على دليل يوضع أن ينبغى كان الذى للحرف ماتضمنة

الشارة. حرف تضمنا لما

إل كععذلك النون. والثانيععة وسكون الدال وضم اللم فاتح وهى إحداها، هذه لغات وفايها
وذلك ساكنة، الدال أن

]125[

)1لععدى( والرابعععة الععدال، وسععكون اللم بضععم والثالثععة عضععد، خفععف كمععا تخفيععف
م اللم بفتح لد والخاماسة وإسعكان اللم بفتعح والسادسعة نعون، غيعر ماعن العدال وض

الدال. بعد ولشئ الدال



النعاس والتقعدير: جعاماع ماسعتقبل، لنه ماحضة غير الناس) الضافاة (جاماع تعالى قوله
والهععاء يوم، فاي فاي: أى بمعنى اللم وقيل يوم، حساب أو يوم (ليوم) تقديره: لعرض

أو الحسععاب علعى شععئت وإن الجمععع، علعى شععئت وإن اليععوم، علعى (فايععه) تعععود فاي
ماظهعرا اللعه ذكعر يخلعف) أععاد ل اللعه (إن ليوم صفة جر ماوضع فاي ولريب العرض،
ماحكيععا وليععس ماسععتأنفا يكععون أن ويجوز ماستقيما، كان تخلف ل إنك قال ولو تفخيما،

مااقبلها. وانكسار لسكونها ياء واوه قلبت الوعد مان (الميعاد) مافعال و تقدم، عمن

تععأنيث لن باليععاء ويقععرأ الفاعععل، لتععأنيث التععاء علععى تغنى) الجمهععور (لن تعالى قوله
التقععدير: لن نصععب ماوضععع الله) فاععي (مان أيضا بينهما فاصل وقد حقيقى، غير الفاعل

ى و الله، عذاب عنهم الماوال تدفاع والمعنى: لن الله، عذاب مان فاعي هعذا (شعيئا) عل
ماعنععى لن المعنععى، على به مافعول شيئا يكون أن ويجوز تقديره: غنى المصدر ماوضع
لععن والتقععدير حال، فاصار قدم الصل فاي لشئ صفة الله مان ويكون تدفاع، عنهم تغنى
وقيل التوقد، وبالضم الحطب بالفتح الله. والوقود عذاب مان شيئا الماوال عنهم تدفاع
بمعنى. لغتان هما

ذلععك وفاععى ماحععذوف، لمصععدر نعتععا نصععب ماوضععع فاععي (كععدأب) الكععاف تعععالى قععوله
المقععدر الفعععل وليس فارعون، آل كعادة كفرا تقديره: كفروا أقوال: أحدها المحذوف

الذين استيفاء لجل بالكاف تعلقه انقطع قد الفعل لن الذين، صلة فاي الذى هو هاهنا
صلة. هى " التى " كفروا عليه دل بفعل ولكن خبره،

النار. وقود هم أولئك عليه ودل فارعون، آل كدأب عذابا عذبوا تقديره والثانى

فارعون. آل كعادة والولد بالماوال انتفاعهم بطل تقديره والثالث

كععذبوا فاععي الضععمير يكععون هععذا فاعلععى فارعون، آل كدأب تكذيبا تقديره: كذبوا والرابع
فارعععون لل أخععذه وفاععى فارعععون، بععآل حععل بمععا لعلمهععم لهععم تخويف ذلك وفاي لهم،

فاععي الكععاف وقيل فارعون، آل على عطفا جر ماوضع فاي هذا قبلهم) على مان (والذين
فاعلعى فارععون، آل دأب ماثعل ذلعك فاعي تقديره: دأبهم ماحذوف ابتداء خبر رفاع ماوضع

فاععي وكععذبوا أيضععا، بععالعطف جععر هععو وجهان: أحدهما قبلهم مان والذين فاي يجوز هذا
الحال ماوضع

___________________________________

ماصححة. (*)  اه القاماوس فاي كما كقفا بالتنوين لدى) يقرأ والرابعة ) (قوله1(
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والوجه. حالهم، لشرح ذكر له لماوضع ماستأنفا يكون أن ويجوز مارادة، ماعه وقد

و (كععذبوا) خععبره، و مابتععدأ، قبلهععم ماععن والععذين فارعون على تم الكلم يكون أن الخر
بمعنععى هنععا شععديد وقيععل ماحضععة، غير فاالضافاة عقابه العقاب) تقديره: شديد (شديد
بمعنععى فاعيععل جاء وقد المفعول، إلى الفاعل اسم إضافاة مان هذا على فايكون ماشدد،
ومافعل. مافعل



بععذلك واجههععم الخطععاب: أى علععى بالتععاء وتحشععرون) يقععرآن (سععتغلبون تعالى قوله
جهنععم المهاد) أى (وبئس ويحشرون سيغلبون فاإنهم بأحوالهم تقديره: أخبرهم وبالياء
بالذم. المخصوص فاحذف

ولنععه حقيقععى، غير التأنيث لن يؤنث ولم كان، اسم آية) آية لكم كان (قد تعالى قوله
فائتين) نعععت (فاي و لكم وجهان: أحدهما الخبر وفاى بمعنى، والدليل الية ولن فاصل،

لية.

نصععب ماوضع فاي لكم يكون أن ويجوز بكان، ماتعلق ولكم فائتين، فاي الخبر أن والثانى
(التقتا) فاي و بمحذوف، فايتعلق لكم كائانة آية لية: أى صفة يكون أن على الحال على

(وأخععرى) نعععت فائععة إحععداهما ماحععذوف: أى مابتدأ (فائة) خبر و لفئتين، نعتا جر ماوضع
إحععداهما الولععى فاي قررت قيل: إذا (كافارة) فاإن أخرى تقديره: وفائة ماحذوف لمبتدأ
أن علععم لمععا قيععل، كععافارة، فائععة والخععرى والخععرى: أى يكععون أن القيععاس كان مابتدأ

الشاذ فاي ويقرأ واحدا، والتنكير التعريف كان ذكره المقدم المثنى لنفس هنا التفريق
بالنصععب أيضععا ويقرأ فائتين، مان بدل أنه على فايهما " بالجر كافارة وأخرى تقاتل " فائة
وفائععة وكععافارة، ماؤمانععة تقععديره: التقتععا التقتا فاي الضمير مان حال يكون أن على فايهما
ماععن بععدل رفاععع ماععن ة قععراء علععى عليهععا وماععاعطف فائععة، وقيل للحال، هذا على أخرى

(ماثليهم) حععال، و العين، رؤية مان وهو مافتوحة، بالتاء (ترونهم) يقرأ التقتا فاي الضمير
يسععم ماععالم علععى التععاء " بضم " ترونهم الشاذ فاي ويقرأ ماؤكد، العين) ماصدر (رأى و

المشهور فاي ويقرأ الثوب، هذا أريتك كقولك، عليه غيره دله إذا أورى مان وهو فااعله،
هععذا على الجملة وماوضع خطاب، الية أول فالن بالتاء ة القراء فاأماا الغيبة، على بالياء
حععال يكععون أن ويجععوز عليهمععا، يرجع ضميرا فايها لن لفئتين، صفة نعتا يكون أن يجوز
رجععع أنععه إل التععاء، ماعنععى فاي يكون أن فايجوز بالياء ة القراء وأماا لكم، فاي الكاف مان
ول ماسععتأنفا، يكععون أن ويجععوز نحوه، ذكر وقد واحد والمعنى الغيبة، إلى الخطاب مان

العيععن، رأى قععوله لععوجهين: أحععدهما القععوال كل على القلب رؤية مان يكون أن يجوز
شيئين. الشئ يعلم أن وماحال علم، القلب رؤية أن والثانى
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خالصعة واوا جعلهعا هنعا الهمعزة وتخفيعف وبعالتخفيف، الصل على بالهمز (يؤيد) يقرأ
اللععف مااقبل وليكون اللف، مان لقربها بين بين تجعل أن وليصح قبلها، الضمة لجل

باللف. البتداء لستحالة بين بين بها المبدوء الهمزة تجعل لم ولذلك مافتوحا، إل

حععب ونصععب بالفتععح (حععب) ويقععرأ ورفاع الزاى، ضم على (زين) الجمهور تعالى قوله
بفى الهاء وحركت الخرى، الية فاي صريحا مااجاء على الشيطان للناس تقديره: زين

والنععون الشهوات، مان الحال ماوضع النساء) فاي (مان صفة غير اسم (الشهوات) لنها
قطععر ماععن واشععتقاقه زائاععدة هععى وقيععل حملق، ماثععل فاعلل ووزنه أصل، القنطار فاي

(ماععن و التقلععب، وسععرعة الكععثرة فاي بالماء يشبهان والفضة والذهب جرى، إذا يقطر
علععى ل النسععاء علععى (والخيععل) ماعطععوف المقنطععرة ماععن الحععال ماوضع الذهب) فاي

ماثل الخيلء مان ماشتق وهو خائال، الخيل وواحد قنطارا، لتسمى لنها والفضة الذهب
فاععرس، والواحععد للجمععع اسععم هععو بععل لفظععه ماععن له واحد قوم: ل وقال وطائار، طير

ماصععدر (الحرثا) لنه يجمع ولم خيل مان ماخففا يكون أن ويجوز المصدر، لفظ ولفظه
بيععن يجمععع لئل هنا الذال فاي الثاء إدغام ليجوز أنه على الناس وأكثر المفعول، بمعنى

(المععآب) مافعععل و فاجععائاز، ذلععك يلهث قوله فاي الدغام فاأماا ساكنة، الراء لن ساكنين



آب وهععو الصععل فاععي مااقبلهععا وانفتح الواو تحركت فالما ماأوب، والصل يئوب، آب مان
ألفا. قلبت

واوا الثانيععة وتقلععب الصععل، علععى الهمزتيععن بتحقيععق أؤنععبئكم) يقععرأ (قل تعالى قوله
مااقبلهععا انفتععاح ذلععك وسععوغ والهمععزة، الواو بين جعلها وهو وتليينها لنضماماها خالصة
أن وليجععوز ذلععك، يفضععل تقديره: بما بخير نصب ماوضع " فاي ذلكم) " مان مان (بخير
لمععا بعضععا فايععه رغبععوا مامععا وماافايهععا الجنععة تكون أن يوجب ذلك لن لخير، صفة يكون
(تجععرى) (جنععات) و هععو الذى المبتدأ اتقوا) خبر (للذين ونحوها الماوال مان فايه زهدوا
لها. صفة

صععفة يكععون أن للستقرار. والثانى ظرفاا يكون أن وجهين: أحدهما يحتمل ربهم وعند
(ماععن و تجععرى، العاماععل يكعون أن ويجعوز الحال على فاانتصب قدم الصل فاي للجنات

تحتها. كائانة النهار تجرى (النهار) أى مان حال يكون أن ويجوز بتجرى، تحتها) ماتعلق

للععذين فايكععون خيععر، مان بدل ماجرور هو وجهان: أحدهما وفايه التاء بكسر جنات ويقرأ
ماععن بععدل أو أعنععى، إضععمار علععى مانصععوبا يكون أن والثانى لخير، صفة هذا على اتقوا

يكون أن ويجوز بخير، ماوضع
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فاي " ويذكر النار ذلكم مان " بشر وماثله جنات، هو ماحذوف: أى مابتدأ خبر على الرفاع
وإن تحتهععا، فاععي الهععاء مان شئت إن فايها) حال (خالدين و تعالى، الله شاء إن ماوضعه

(وأزواج) ماعطععوف ماقدرة حال وهى الستقرار، والعامال اتقوا، فاي الضمير مان شئت
تقععديره: ماحععذوف وخععبره مابتععدأ فايكون الخرى ة القراء على فاأماا بالرفاع، جنات على
الكسر ونظير ماصدر وهو لغتان، وهما وضمها الراء بكسر (ورضوان) يقرأ أزواج ولهم

والكفران. الشكران الضم ونظير والقربات، التيان

بععدل أو اتقععوا للععذين صععفة جععر ماوضع فاي يكون أن يقولون) يجوز (الذين تعالى قوله
ضعععفه، على جائاز وهو الله لعلم تخصيصا فايه لن للعباد، صفة يكون أن ويضعف مانه،

عليهععا، يجععازيهم فاهو العبادة فاي ماشقتهم بمقدار عالم بأنه إعلماهم فايه الوجه ويكون
أعنععى، تقععدير علععى نصععب ماوضععع فاي يكون أن ويجوز بإيمانكم، أعلم قال: والله كما
إضمارهم. على رفاع ماوضع فاي يكون وأن

صععفة مانصععوبا يكععون وأن ماجععرورا، يكععون أن يجععوز (الصابرين) وماابعععده تعالى قوله
الصععابرين نصععبت رفاعععا الععذين جعلععت وإن نصععب، أو جععر ماوضعع فاي جعلته إذا للذين

بأعنى.

واحد؟ لقبيل وكلها هذه فاي الواو دخلت قيل: لم فاإن

بععالواو، بعض على بعضها يعطف أن جاز تكررت إذا الصفات أن جوابان: أحدهما فافيه
يععؤذن لنععه تفخيععم، الضععرب هذا ماثل فاي الواو ودخول واحدا، بها الموصوف كان وإن
فايهععم، ماتفرقععة الصععفات هععذه أن الثععانى والجععواب بالمععدح، ماسععتقلة صععفة كععل لن

ماتعدد. بها فاالموصوف صادق، وبعضهم صابر فابعضهم



" جمععع للععه " شععهداء ويقععرأ وفااعععل، فاعععل أنععه على الله) الجمهور (شهد تعالى قوله
ويقععرأ يستغفرون، مان حال وهو الله، اسم ماع لم وزيادة الهمزة بفتح شاهد أو شهيدا
و والضععافاة، " بالرفاع الله " شهداء ويقرأ شهداء، تقدير: هم على مارفاوع أنه إل كذلك

(قائامععا) ماوضع غير فاي الخلف مان مااذكرنا على جر أو نصب ماوضع فاي بأنه (أنه) أى
اللععه: اسععم مان حال هو وقيل قائاما، يفرد الجملة: أى ماعنى فايه والعامال هو، مان حال
القععائام ماسعععود ابن وقرأ الوجهين، على ماؤكدة حال وهى بالوحدانية، لنفسه شهد أى

" قععوله فاععي الرحيم الرحمن الحكيم) ماثل (العزيز ماحذوف مابتدأ خبر أو بدل أنه على
ذكر. " وقد واحد إله وإلهكم
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على بالفتح ويقرأ الستئناف، على الهمزة كسر على الذين) الجمهور (إن تعالى قوله
بععأن بوحععدانيته اللععه شععهد هو: أى إل لإله أنه مان بدل جر وماوضعه ماصدر، الجملة أن

والبععدل الموضع، مان بدل نصب ماوضع فاي هو وقيل القسط، مان بدل هو وقيل الدين،
اللععه) (عنععد الشععتمال بععدل ويجععوز هععو، وهععو الشئ مان الشئ بدل كلها الوجوه على

ماععن (بغيا) مافعععول الحال فاي تعمل أن لنه مانه بحال وليس الدين، فايه العامال ظرف
ماوضععع فاي ماصدرا يكون أن ويجوز للبغى، العلم هم مااجاء بعد والتقدير: اختلفوا أجله،
هى والجزاء الشرط مان الجملة وقيل يكفر، والخبر " مابتدأ، يكفر) " مان (ومان الحال
له. الحساب والتقدير: سريع الجواب، هو الخبر وقيل الخبر،

أسععلمت: أى فاععي التععاء علععى عطفا رفاع ماوضع " فاي اتبعنى) " مان (ومان تعالى قوله
ويجععوز كععذلك، ماحععذوف: أى والخععبر مابتععدأ هععو وقيل لله، وجوههم اتبعنى مان وأسلم
العشععى: كقععول والقععوافاى، الى بععرؤوس لععه تشععبيها وحذفاها الصل على الياء إثبات
(أأسلمتم) كلماهم فاي كثير وهو يأتين أن الموت حذر * دمان البل ارتيادى يمنعنى فاهل

انتهوا. " أى مانتهون أنتم " فاهل كقوله أسلموا المار: أى ماعنى فاي هو

فاعل، الععذى صععلة كععانت حيععث فايععه الفععاء ودخلععت إن، خبر (فابشرهم) هو تعالى قوله
الفاء دخول مان إن تمنع ول الكفر، على جزاء بالعذاب البشارة باستحقاق ماؤذن وذلك

لععم ليععت أو كععان الذى على دخلت فالو أكدته، بل البتداء ماعنى تغير لم لنها الخبر فاي
الخبر. فاي الفاء دخول يجز

ماتقارب. وماعناهما المشهور، هو " ويقتلون النبيين " ويقاتلون ويقرأ

صفة رفاع ماوضع ماعرضون) فاي (وهم الذين مان حال ماوضع (يدعون) فاي تعالى قوله
وهععو شيئا تكرهوا " أن قوله فاي ذلك ذكرنا وقد الجار، فاي الضمير مان حال أو لفريق،

". لكم خير

قععوله يكععون هععذا فاعلععى ذلك، المار ذلك ماحذوف. أى مابتدإ خبر (ذلك) هو تعالى قوله
ذلععك الشععارة: أى ماعنعى ماعن ذا فاعي مامععا الحعال على نصب ماوضع قالوا) فاي (بأنهم
ذلععك خبره: أى وبأنهم مابتدأ ذلك يكون أن والجيد ضعيف، وهذا بقولهم ماستحقا المار

بقولهم. ماستحق العذاب
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فايععه والعاماععل الحععال، علععى نصععب ماوضععع فاي جمعناهم) كيف إذا (فاكيف تعالى قوله
وإذا المحذوف لهذا ظرف كيف وقيل يكونون، كيف أو يصنعون تقديره: كيف ماحذوف

أيضا. للمحذوف ظرف

أمانععا ياألله الفراء: الصل وقال ياء، مان عوض المشددة اللهم) الميم (قل تعالى قوله
نداء الملك) هو (ماالك الموضع هذا غير ضعفه بيان وماوضع ضعيف، ماذهب وهو بخير،

الميععم لن الموضععع، علععى سيبويه عند صفة يكون أن وليجوز الملك، ياماالك ثان: أى
(تععؤتى صععفة يكععون أن والزجععاج المععبرد وأجععاز عنععده، ذلك مان تمنع المنادى آخر فاي

ماسععتأنف، هو وقيل أنت، ماحذوف: أى مابتدإ خبر المعطوفاات مان وماابعده الملك) هو
ماختلعف المنععادى علعى الحععال وانتصععاب المنعادى، مان الحال ماوضع فاي الجملة وقيل
الخيععر) ماسععتأنف، (بيععدكا مانععه انععتزاعه يشاء ومان إياه، إتيانه يشاء والتقدير: مان فايه،

الجمل. مان مااقبله حكم حكمه وقيل

" إنمععا قععوله فاي ذكرناه وقد والتشديد، بالتخفيف الحى) يقرأ مان (الميت تعالى قوله
المحععذوف: أى المفعععول ماععن حال يكون أن حساب) يجوز " (بغير الميتة عليكم حرم
غيععر تشععاء الفاعل: أى ضمير مان حال يكون أن ويجوز ماحاسب، غير تشاؤه مان ترزق

مافعععول أو ماحععذوف لمصععدر نعتععا يكععون أن ويجععوز لععه، ماضععيق غيععر أو لععه ماحاسععب
قليل. غير رزقا ماحذوف: أى

الخععبر، علعى الرفاعع فايععه الكسععائاى وأجعاز نهعى، المؤمانعون) هعو (ليتخععذ تععالى قوله
شععئ) فاععي اللععه مان (فاليس لولياء صفة نصب ماوضع دون) فاي (مان ليبتغى والمعنى
صفة لنه الحال على نصب ماوضع فاي الله فامن الله، دين مان شئ فاي فاليس التقدير
تتقععوا أن وماوضع الخطاب، إلى الغيبة مان رجوع تتقوا) هذا أن (إل عليه قدمات للنكرة
ضععما لنضععماماها تععاء الععواو فاأبععدلت (تقععاة) وقيععة، وأصل أجله، مان مافعول لنه نصب
ويقرأ الحال، على وانتصابها مااقبلها وانفتاح لتحركها ألفا الياء وأبدلت نحاة، ماثل لزماا
نفسععه، عقععاب نفسه) أى الله (ويحذركم أيضا الواو مان بدل والياء فاعيلة، ووزنها تقية
هنا. غيره: لحذف وقال الزجاج، قال كذا

يعلععم لنه الشرط جواب مان وليس ماستأنف، السموات) هو ماافاى (ويعلم تعالى قوله
الطلق. على ماافايها

" فايععه والعاماععل ظععرف هععو وقيععل اذكععر، به: أى هنامافعول تجد) يوم (يوم تعالى قوله
فايه: ويحذركم العامال " وقيل المصير الله " وإلى فايه العامال " وقيل قدير
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الععذى، بمعنععى عملت) ماافايه (وماا التحذير، ل العقاب فايه فاالعامال تجد يوم عقابه الله
ذكروا، هكذا الثانى (ماحضرا) المفعول و أول، مافعول نصب وماوضعه ماحذوف والعائاد

سععوء) مان (ومااعملت واحد مافعول إلى المتعدية وتجد حال، ماحضرا يكون أن والشبه
والتقدير: وماععاعملت الولى، على ماعطوفاة أيضا الذى بمعنى هى وجهان: أحدهما فايه
تجد. الحالوالعامال على نصب ماوضع فاي هذا (تود) على و أيضا، ماحضرا سوء مان

ماععن يرتفععع أن ويجعوز تععود، فاهى أى ألفاه أراد أنه على تود وارتفع شرط والثانى: أنها
فاي جاز الجزم لفظ الشرط فاي يظهر لم مااض. وإذا هنا الشرط لن حذف تقدير غير

والرفاع. الجزم الجزاء



تتولععوا فاععإن ماحذوفاععة: أى التععاء فاتكععون خطابا يكون أن تولوا) يجوز (فاإن تعالى قوله
الماضى. لفظ لفظه فايكون للغيبة يكون أن ويجوز قبله، كالذى خطاب وهو

ماععن البععدل فاعلى نصبها فاأماا ات، القراء مان وماافايها وزنها ذكرنا (ذرية) قد تعالى قوله
بذريععة، ليععس لنععه آدم ماععن بععدل يكععون أن وليجععوز السععماء، مان عليه ومااعطف نوح

وخععبر بعض) مابتععدأ مان (بعضها اصطفى فايها والعامال أيضا مانهم حال يكون أن ويجوز
لذرية. صفة نصب ماوضع فاي

فايععه العاماعل وقيععل لعليعم، ظعرف هعو وقيعل اذكر، تقديره قالت) قيل (إذ تعالى قوله
يصععر لععم لنععه الذى بمعنى وهى ماا مان (ماحررا) حال عمران آل ماع المقدرة اصطفى

غلماا قدروا وإنما ماحررا، غلماا أى ماحذوف، لموصوف صفة هو وقيل بعد، يعقل مامن
الرجال. إل المقدس لبيت ليجعلون كانوا لنهم

بفتععح وضعععت) يقععرأ (بمععا مانهععا بدل أو الهاء مان حال أنثى) أنثى (وضعتها تعالى قوله
تعظيم مان فايه لما ذلك وجاز ماعترض بل كلماها مان ليس أنه على التاء وسكون العين
لن أقععوى، والولععى كلماهععا ماععن أنه على التاء وضم العين بسكون ويقرأ تعالى، الرب
الظععاهر وضعععت أنها جوازه وضعت. ووجه بما أعلم وأنت يقال أن هذا ماثل فاي الوجه
ذلعك لهععا قعال قعائال كعأن التععاء وكسععر العيععن بسعكون ويقععرأ تفخيما، المضمر ماوضع

بحععرف وتععارة بنفسععه تععارة الثانى المفعول إلى يتعدى ماما الفعل ماريم) هذا (سميتها
وبزيد. زيدا سميتك العرب تقول الجر

المذكور الفعل لفظ غير على ماصدر هنا حسنا) هو نباتا (وأنبتها تعالى قوله
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بهمععا يعععبر وقد بمعنى، والنبات والنبت نباتا، فانبتت التقدير وقيل إنبات، عن نائاب وهو
وربهععا وكفلهععا وأنبتها تقبلها فاي الدعاء لفظ على ويقرأ قبلها، وتقبلها: أى النابت، عن

الفععاء، بفتععح كفلهععا المشهور فاي ويقرأ الثانى، (زكريا) المفعول و ياربها، بالنصب: أى
الفععاء بتشععديد ويقععرأ يعلععم، علععم ماثل يكفل كفل يقال لغة، وهى بكسرها أيضا وقرئ

للتكععثير ولزائادة مانقلبة ليست إذ للتأنيث زكريا وهمزة المفعول، وزكريا الله والفاعل
ماشععدد بيععاء زكععرى والثالثة القصر، والثانية إحداها، لغات: هذه أربع وفايه لللحاق، ول
(المحععراب) و البقرة، أول إعرابه ذكرنا (كلما) قد ياء بغير زكر والرابعة ألف، غير مان

إلى بنفسه فاأوصل فايه اتسع لكنه بإلى أو بفى يتعدى " أى " دخل وحق دخل، مافعول
له وهوصفة الرزق مان حال يكون وأن لوجد ظرفاا يكون أن (عندها) يجوز و المفعول،

كلما. جواب وهو واحد مافعول إلى المتعدى ووجد عندها كائانا رزقا الصل: أى فاي

مان هو (قالت ولذلك بالفاء يعطفه لم فالذلك ماستأنف لك) فاهو أنى ياماريم (قال وأماا
يكععون أن ويجععوز ماعنععاه، فاععي ليس لنه وجد، مان بدل قال يكون أن الله) وليجوز عند

أطعتمعوهم " وإن كقعوله الشعرط جععواب فاعي حعذفات كما الفاء فاحذف فاقال التقدير
يشبه الموضع * وهذا يشكرها الله الحسنات يفعل الشاعر: * مان قول " وكذلك إنكم

خععبره، وأنععى (هذا) مابتدأ الجواب اقتضائاها فاي الشرط تشبه كلما لن الشرط، جواب
للستقرار. ظرف وأنى بلك هذا يرتفع أن ويجوز تبيين؟ ولك أين مان والتقدير

زماانععا هنععا وقعععت وقععد أصععلها، وهععو ماكان ظرف هنا ماايقع لك) أكثر (هنا تعالى قوله
طلعوع عنعد أتيتعك كقولعك المكعان وأصعلها زماانععا تجعلهعا فاإنعك كعنععد ذلععك فاعي فاهى



وبهععا للخطاب حرف والكاف زكريا دعا المكان ذلك فاي ماكان: أى هنا وقيل الشمس،
التقععاء أصععل علععى وكسععرت البعععد لزيععادة اللم ودخلت عنك، البعيد للمكان هنا تصير

الكععاف حععذفات وإذا الملععك، بلم تلتبس لئل كسرت وقيل قبلها، واللف هى الساكنين
أن لععدنك) يجععوز (ماععن لك أنى قال (قال) ماثل دعا هنا فاي والحاضر للمكان هنا فاقلت
(ذرية)  ل صفة الصل فاي يكون أن ويجوز الهبة، غاية لبتداء مان فايكون لى بهب يتعلق
ساماع. (سميع) بمعنى و الحال، على فاانتصبت قدمات
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)1وكععره( جماعععة، الملئاكععة لن التأنيث، تاء إثبات على (فانادته) الجمهور تعالى قوله
قععرأ ماععن قععرأ فالععذلك إنععاثا الملئاكععة أن الجاهليععة زعمت وقد للتأنيث، لنها التاء قوم

لن بشععئ، ليععس بععه وماععااعتلوا جمععع الملئاكععة لن جيععدة، به ة والقراء تاء بغير فاناداه
ماععن قائام) حععال " (وهو ياماريم الملئاكة قالت " وإذ قوله فاي التاء إثبات على الجماع

رفاععع ماوضععع فاععي يكععون أن ويجععوز قائام، فاي الضمير مان (يصلى) حال نادته فاي الهاء
لن اللععه إن قععالت وبكسرها: أى الله، بأن الهمزة: أى بفتح الله) يقرأ (إن لقائام صفة
ماخففععا، الشععين وضععم اليععاء بفتععح ويقرأ التشديد، على (يبشركا) الجمهور قول النداء
وأبشرته. وبشرته بشرته يقال أيضا، ماخففا الشين وكسر الياء وبضم

مااضععيه الذى بالفعل سمى وقيل أعجمى، " (يحيى) اسم بالجنة " وأبشروا قوله ومانه
ونبيا) كذلك. وحصورا (وسيدا مانه (ماصدقا) حال حيى

تاماععة أنها على يكون فااعل يكون أن ويجوز خبره، ولى يكون (غلماا) اسم تعالى قوله
أو كيععف بمعنععى وأنععى لععى؟ غلم يحدثا أنى أى غلم مان حال أو بها ماتعلقا لى فايكون

ماابلغععك لن واحد " والمعنى الكبر مان " بلغت آخر ماوضع الكبر) وفاى (بلغنى أين مان
ماعقععورة أى مافعول المعنى فاي وهو النسب على فاهو عقر ذات (عاقر) أى بلغته فاقد

كذلك. فاعل ماايشاء يفعل نصب: أى ماوضع (كذلك) فاي التأنيث تاء يلحق لم ولذلك

(آيتعك) ثععان مافععول ولعى أول مافععول فاآيعة لعى، صير آية) أى لى (اجعل تعالى قوله
و بعالرفاع تكلم قرئ قد كان وإن تكلم) خبره، (أل و مابتدأ، تقعدير: إنعك علعى جعائاز فاه
الشععارة لن الجنععس، غير مان رمازا) استثناء " (إل قول إليهم يرجع " أل كقوله لتكلم
بضععمها ويقععرأ رماععز ماصععدر وهو الميم وإسكان الراء فاتح على والجمهور كلماا، ليست

فاعي الميعم ماسععكن يكعون أن ويجعوز الجمععع، فاعي ذلعك وأقر بضمتين رمازة جمع وهو
كاليسععر إتباعععا وضم جمع، غير ماصدرا يكون أن ويجوز الضم، الضم أتبع وإنما الصل،
(والبكععار) ماصععدر، عشية جمع وقيل (العشى) مافرد و كثيرا، ذكرا (كثيرا) أى واليسر

البكرة. فاي دخل إذا أبكر يقال البكار، والتقدير: ووقت

" إذ علعى ماعطوفاععا كععان شععئت قععالت: وإن إذ واذكععر قالت) تقديره، (وإذ تعالى قوله
الصععاد لتوافاععق طاء التاء أبدلت ثم اصتفى اصطفى فاي " والصل عمران امارأة قالت

عليهم. اصطفاها مان ليبين وإماا توكيدا إماا اصطفى وكرر الطباق، فاي

___________________________________

ماصحح. (*)  (فانادته) اه قوله فاي التأنيث تاء لحوق قوم بكراهة عبرة فال صحيحتان جيدتان تان ) القراء1(
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ماععن هععذا فاعلععى ذلععك الماععر التقععدير يكون أن الغيب) يجوز أنباء مان (ذلك تعالى قوله
يكععون أن ويجععوز خععبره، أنباء ومان مابتدأ ذلك يكون أن ويجوز ذا، مان حال الغيب أنباء

بنععوحيه ماتعلقععا يكون أن ويجوز نوحيه، فاي الهاء مان حال أنباء ومان ذلك، (نوحيه) خبر
لكان. يلقون) ظرف (إذ الغيب أنباء مان به مابدوء اليحاء أى

ق العذى للسعتقرار ظرفاا يكون أن ويجوز م، جمعع والقلم لعديهم، بعه تعل والقلعم قل
المقبععوض بمعنععى والقبععض المنقععوض بمعنععى كععالنقض المقطوع أى المقلوم، بمعنى
ماادل فايه فاالعامال أيهم، يقترعون نصب: أى ماوضع فاي وخبر ماريم) مابتدأ يكفل (أيهم
وكععذلك اختصععموا بمعنى " ويختصمون يلقون " إذ يختصمون) ماثل (إذ و يلقون، عليه

الحال. حكى يكون أن ويجوز ألقوا، يلقون: أى

ظرفاععا يكععون أن ويجععوز قبلهععا، الععتى إذا ماععن بععدل الملئاكععة) إذ قعالت (إذ تعالى قوله
هنععا ومان للكلمة، صفة جر ماوضع (مانه) فاي اذكر التقدير يكون أن ويجوز ليختصمون،

بيععان، عطععف أو مانععه (عيسى) بععدل و (المسيح) خبره، و (اسمه) مابتدأ، الغاية لبتداء
مافععرد هنععا والمبتععدأ المبتععدإ، تعدد يوجب الخبار تعدد لن آخر، خبرا يكون أن وليجوز

تععأنيث علعى أسععماؤها أو أسععماؤه لكععان آخععر خععبرا عيسععى كان ولو اسمه، قوله وهو
وليجععوز ابععن، هععو أى ماحذوف، مابتدأ ماريم) خبر (ابن و لكلمة، صفة والجملة الكلمة،

هذا اسم لتقول أنك ترى أل باسم، ليس ماريم ابن لن ولصفة قبله ماما بدل يكون أن
علععى اسععمه فاععي الضععمير ذكععر وإنما عليه، علما علق قد كان إذا إل عمرو ابن الرجل
المقربيععن. ويكلععم) - ومان (وجيها ماخلوق أو بمكون بيبشركا المراد لن الكلمة، ماعنى
الحععال ينتصععب أن وجاز ماخلوق، أو ماكون وهو الكلمة، ماعنى وصاحبها ماقدرة، أحوال

عيسععى، ولماععن المسععيح، ماععن أحععوال تكون أن وليجوز وصف، قد لنه نكرة وهو عنه
ماععن شععئ وليععس همععا، أو المبتدأ أو البتداء فايها والعامال أخبار، لنها ماريم ابن ولمان

الواقععع للفصععل اسععمه فاععي الهععاء ماععن أحععوال تكون أن وليجوز الحال، فاي يعمل ذلك
الحال. فاي العامال ولعدم بينهما

صععغيرا، يكلمهم يكلم: أى فاي الضمير مان حال يكون أن المهد) يجوز (فاي تعالى قوله
يكععون وأن وجيهععا، علععى ماعطوفاععة حععال يكون أن (وكهل) يجوز ظرفاا يكون أن ويجوز

علععى ماعطوفاععة الصععالحين) حععال (ومان حال جعلته إذا المهد فاي ماوضع على ماعطوفاا
وجيها.
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" قصععة ماايشععاء يفعععل اللععه " كععذلك قععوله فاي ذكر يخلق) قد الله (كذلك تعالى قوله
البقرة. فاي أمارا) ماشروح قضى (إذا و زكريا،

" إليععك نوحيه الغيب أنباء مان " ذلك قوله على حمل بالنون (ونعلمه) يقرأ تعالى قوله
(ورسععول) فايععه وجيهععا علععى ماعطوفاععة حععال وماوضعععه يبشركا، على حمل بالياء ويقرأ

علععى بععه مافعععول أو أيضععا، حععال فايكععون وشععكور، صبور ماثل صفة هو وجهان: أحدهما
ماصععدرا يكععون أن والثانى مارسل، مافعل: أى بمعنى هنا وفاعول رسول، تقدير: ويجعله

ماصعدرا يكعون أن يجعوز هعذا * فاعلى تروعه رسول سلمى أبا الشاعر: * أبلغ قال كما
فاععإلى رسععالة، ونعلمععه الكتععاب: أى على ماعطوفاا مافعول يكون وأن الحال، ماوضع فاي

نعتععا إلععى يكععون أن ويجععوز الفعععل، عمععل يعملن لنهمععا برسول تتعلق الوجهين على
بعأنى جعر: أى أوجعه: أحعدها ثلثعة الجملعة ماوضع (أنى) فاي بمحذوف فايتعلق لرسول

صععفة يكععون بمحععذوف أو برسععول لتعلقعت البععاء ظهععرت ولععو الخليععل، ماععذهب وذلك



ماعذهب وهعو الموضععع، علعى نصب ماوضعها والثانى ماخبرا، أو بأنى ناطقا لرسول: أى
ماصععدرا جعلتععه إذا رسععول ماععن بدل يكون أن ويجوز أنى، تقدير: يذكر على أو سيبويه،
جعلععت إذا جئتكععم قد أنى هو رفاع: أى ماوضعها والثالث جئتكم، قد أنى ونعلمه تقديره
يكون أن ربكم) يجوز (مان بآية ماحتجا الحال: أى ماوضع (بآية) فاي أيضا ماصدرا رسول
ثلثععة ماوضعععه وفاععى الهمزة، بفتح أخلق) يقرأ (أنى بجئت ماتعلقا يكون وأن لية، صفة

أنععى مان بدل يكون أن والثالث أنى، هى رفاع: أى والثانى آية، مان بدل جر أوجه: أحدها
فاععي (كهيئة) الكاف القول إضمار على أو الستئناف على الهمزة بكسر ويقرأ الولى،
ماعنععى فاععي ماصععدر والهيئععة الطيععر، كهيئة هيئة ماحذوف: أى لمفعول نعتا نصب ماوضع
ماصععدرا، وليسععت الشععئ لحععال اسععم الهيئععة وقيععل المخلععوق، بمعنععى كععالحلق المهيإ

اليععاء على الهمزة حركة إلقاء على الطير كهية ويقرأ والتهيئة، والتهيؤ التهيؤ والمصدر
علعى (فايعه) تععود فاعي والهععاء وأحكععاماه، الطيععر اشتقاق البقرة فاي ذكر وقد وحذفاها،

وأن ماثل، بمعنى اسم لنها الكاف على تعود أن ويجوز المهيإ، ماعنى لنها الهيئة ماعنى
أن فايجععوز فايصععير، (فايكععون) أى المحذوف المفعول على تعود وأن الطير، على تعود

و الناقصة، تكون أن ويجوز انتقل، بمعنى وصار صار، ماعناها لن التاماة، هنا كان تكون
تععأكلون) (بمععا بيكععون الله) يتعلق (بإذن و خبر، الثانى وعلى حال، الول (طائارا) على

وكذلك وماصدرية، ماوصوفاة ونكرة الذى بمعنى تكون أن يجوز
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فالععم ماهموسة والتاء ماجهورة الذال أن إل (تدخرون) تذتخرون فاي والصل مااالخرى،
دلت ثعم العذال ماعن لتقعرب ماخرجهععا ماعن لنها دال التاء فاأبدلت يجتمعا، دال العذال أب

الخععاء وفاتععح الععذال بتخفيععف ويقععرأ ويععدغم ذال، التاء يقلب مان العرب ومان وأدغمت،
ذخر. ومااضيه

بيععن (لما وماصدقا بآية جئتكم بآية: أى قوله على ماعطوفاة (وماصدقا) حال تعالى قوله
بين لما وماصدقا يكون أن يوجب ذلك لن وجيها، على ماعطوفاا يكون أن يدى) وليجوز

المسععتتر الضمير مان الحال على نصب ماوضع التوراة) فاي (مان الغيبة لفظ على يديه
حععال يكون أن ويجوز الظرف، نفس أن الستقرار فايها والعامال بين، وهو الظرف فاي
تقععديره: ماحععذوف علععى ماعطععوف (ولحل) هععو ماصدقا فايها العامال " فايكون " ماا مان

المعنععى هععذا سبق قد لنه للتوكيد، تكرير بآية) هذا (وجئتكم ذلك نحو أو عنكم لخفف
قبلها. التى الية فاي

الكفعر ماععن حعال يكعون وأن " بععأحس، " مان يتعلق أن الكفر) يجوز (مانهم تعالى قوله
إل ضعععيف، وهو نصر جمع قوم: هو وقال وأشراف، كشريف نصير جمع (أنصارى) هو

(إلى) و به، وصف ماصدرا تجعله أو نصرى، صاحب مان ماضاف: أى حذف فايه تقدر أن
أنصار إلى أو الله إلى ماضافاا أنصارى وتقديره: مان بمحذوف ماتعلقة الحال ماوضع فاي

ولقياس ماع، بمعنى تكون أن لتصلح إلى فاإن بشئ، وليس ماع بمعنى هى وقيل الله،
ويقععرأ النسععبة، يععاء لنهععا الصععل، وهو الياء تشديد على (الحواريون) الجمهور يعضده

وا قرء كما أصل، على دليل الباقية الياء ضمة وجعل الياء تضعيف مان فار لنه بتخفيفها
الحععور ماععن الكلمععة واشععتقاق ماسععتثقل، الكسرة بعد الياء ضمة أن " ماع " يستهزئاون

ور حعار مان اشتقاقه وقيل الثياب، يقصرون الحواريون وكان البياض، وهو رجعع إذا يح
وصدقه. وخلوصه القلب نقاء مان ماشتق هو وقيل الله إلى الراجعون فاكأنهم

لععك الشععاهدين تقععديره: ماععع حععذف الكلم الشععاهدين) فاععي ماععع (فااكتبنععا تعععالى قوله
بالوحدانية.



وهععو والصععل تفخيمععا، المضمر ماوضع الظاهر الماكرين) وضع خير (والله تعالى قوله
الماكرين. خير

وليتعرفاان للمستقبل إلي) كلهما ورافاعك (ماتوفايك تعالى قوله
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ذلععك، بعععد يتععوفاى ثععم السععماء إلععى رفاع لنه وماتوفايك، إلي رافاعك والتقدير، بالضافاة
إلععى ورافاعك بينهم مان ماتوفايك وقيل والتأخير، التقديم بين فارق فال للجمع الواو وقيل

عليععه لنبينععا خطععاب هععو اتبعععوكا) قيععل الذين (وجاعل تأخير ول فايه تقديم فال السماء
لعيسى. هو وقيل مااقبله، على تاماا الكلم فايكون والسلم الصلة

يعوم قبعل إلعى الكفعار ماعن وغيرهعم اليهعود علعى ظاهرون اتبعوه الذين والمعنى: أن
عمله. على كل فايجازى بينهم فايحكم القياماة يوم فاأماا والغلبة، بالملك القياماة

أن ويجععوز (فاأعذبهم) خبره مابتدأ الذين يكون أن كفروا) يجوز الذين (فاأماا تعالى قوله
بغيععر فاأعععذب تقععديره فاأعععذبهم يفسععره ماحععذوف بفعل نصب ماوضع فاي الذين يكون
الفاعععل بضععمير المشغول الفعل وجعل فاحذف، قبله الظاهر فاي لعمله مافعول ضمير

الععذين قبععل الفعععل يقععدر أن وليجوز الصلة، بعد المحذوف الفعل وماوضع له، مافسرا
ثمععود فايوفايهم) " وأماا الصالحات وعملوا آمانوا الذين (وأماا وماله الفعل، ليليها أماا لن

نصب. " فايمن فاهديناهم

خبره. ونتلوه مابتدأ ذلك أوجه: أحدها ثلثة نتلوه) فايه (ذلك تعالى قوله

المار الحال: أى ماوضع فاي ونتلوه ذلك، المار خبره: أى وذلك ماحذوف المبتدأ والثانى
اليععات وماععن مابتععدأ، ذلععك والثععالث الهععاء، ماععن اليات) حال (مان و ماتلوا، إليه المشار
نصب ماوضع فاي ذلك يكون أن ويجور الشارة، ماعنى فايه والعامال حال، ونتلوه خبره،
و أيضععا، الهععاء ماععن حععال اليععات ماععن فايكععون ذلععك تقديره: نتلععو نتلوه، عليه دل بفعل

المحكم. بمعنى (الحكيم) هنا

ماوضعععها وقيل لها، ماوضع فال للمثل تفسير الجملة تراب) هذه مان (خلقه تعالى قوله
ماتعلقععة وماععن لدم والهاء التشبيه، ماعنى فايها والعامال ماقدرة، ماعه وقد آدم، مان حال

المعنععى وليععس تراب، مان كائانا تقديره: خلقه يصير لنه حال يكون أن ويضعف بخلق،
يتأخر (كن) لم قوله لن عنه المخبر للترتيب الخبر لترتيب هاهنا له) ثم قال (ثم عليه
ماقيععدة غيععر ثععم ت جععاء وقععد الخلععق، لمعنععى تفسععير المعنععى فاي هو وإنما خلقه، عن

هععو ثععم عععالم " وتقول: زيععد شهيد الله ثم مارجعهم " فاإلينا كقوله عنه المخبر بترتيب
قععال ثم طينا، صوره المعنى يكون أن على عنه المخبر لترتيب تكون أن ويجوز كريم،

ودماا. لحما كن له

بمعنعى والماضعى شعرطية، وماعن عيسعى، ضعمير فايه) الهاء حاجك (فامن تعالى قوله
الفاعل. ضمير مان العلم) حال (مان و الذى، (ماا) بمعنى و المستقبل
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ليعععود المصععدرية ماععا لن والجمهععور، سيبويه قول على مااماصدرية تكون أن يجوز ول
والعلععم فاععاعل، يكععون أن ماايصععح بعععده ليس إذ فااعل، ضمير حاجك وفاى ضمير، إليها

تكون أن الخفش قول على ويخرج الواجب، فاي لتزاد مان لن فااعل، يكون أن ليصح
(تعععالوا) تعععاليوا، فاي والصل إياكا العلم ماجئ بعد والتقدير: مان زائادة، ومان ماصدرية

يععاء الععواو فاأبععدلت العلععو مان لنه واو عن مانقلبة والياء تعالى، الماضى فاي الصل لن
السعاكنين للتقععاء حعذفات الجمععع واو ت جععاء فاعإذا ألفا، الياء أبدلت ثم رابعة، لوقوعها
(نجعععل) (نبتهععل) و و ماحععذوف، لشععرط (نععدع) جععواب و عليهععا، تععدل الفتحععة وبقيععت

(علععى الثععانى والمفعععول نصععير، أى مافعععولين إلععى المتعديععة ونجعل عليه، ماعطوفاان
الكاذبين).

إلععه ماععن اللععه) خععبر (إل إن خععبر ماوضععع فاععي وخععبر القصععص) مابتععدأ (لهو تعالى قوله
الله. إل تقديره: ومااإله

ون أن تولعوا) يجعوز (فاعإن تععالى قعوله ماسعتقبل يكعون أن ويجعوز مااضعيا، اللفعظ يك
ليحذف. المضارعة حرف لن ضعيف، وهو النحاس ذكره تقديره: يتولوا،

" بالنصععب " سععواء ويقععرأ لكلمععة، صععفة وهععو الجر على (سواء) الجمهور تعالى قوله
ماثععل والنقععل التخفيف على اللم وإسكان الكاف " بكسر " كلمة ويقرأ المصدر، على
وهععو سععواء، تؤنث ولم بيننا الكلمة لتستوى لسواء: أى وبينكم) ظرف (بيننا وكبد فاخذ
وجهععان: أحععدهما ماوضعه نعبد) فافى (أل قوله فاأماا به، وصف ماصدر لنه ماؤنث، صفة

هععو والثععانى اللععه، غيععر عبععادة تركا إلى تقديره: تعالوا كلمة، مان أو سواء مان بدل جر
ثععم سواء على الكلم تم وقيل المصدرية، هى وأن الله، إل لنعبد أن تقديره: هى رفاع

يكون أن يجوز هذا فاعلى التوحيد، وبينكم بيننا لنعبد: أى أن وبينكم بيننا فاقال استأنف
بالظرف نعبد أل يرتفع أن ويجوز لكلمة، صفة والجملة خبره، والظرف مابتدأ لنعبد أن

قعوله لن المعنععى، لفسععاد التقععدير: يتولععوا يكععون أن وليجععوز ماععاض، تولوا) هو (فاإن
الكلم فاععي ليبقععى ذلععك وعند للمشركين، ويتولوا للمؤمانين، اشهدوا) خطاب (فاقولوا

لهم. والتقدير: فاقولوا الشرط، جواب

تقتلععون " فالم قوله فاي ذكرنا لما اللف فاحذفات لما، تحاجون) الصل (لم تعالى قوله
ماوته. بعد مان والتقدير بأنزلت، يتعلق بعده) مان مان (إل بتحاجون ماتعلقة " واللم
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بتحقيععق ويقععرأ السععتفهام، همععزة ماععن بععدل هى وقيل للتنبيه، (هاأنتم) ها تعالى قوله
الكلم هععذا إعععراب ذكرنععا وقد والهمز، وبالقصر والمد، الهمزة وبتليين والمد، الهمزة

(علم) و ماوصوفاة، نكرة أو الذى بمعنى " (فايما) هى تقتلون هؤلء أنتم " ثم قوله فاي
قععدمات الصععل فاي لعلم صفة لنه الحال على نصب ماوضع فاي وبه خبره، ولكم مابتدأ
علقتهععا فاععإن الموصععول، علععى الصععلة تقديم فايه إذ بعلم الباء تتعلق أن وليجوز عليه،

تبيينا. يسمى الذى وهو جاز، المصدر يفسره بمحذوف

ماععن أفاعععل اتبعععوه) وأولععى (للععذين إن وخبر بأولى، تتعلق (بإبراهيم) الباء تعالى قوله
الكلم فاععي ليععس إذ واو، لماععه تكععون فال واو، ه فااء لن ياء عن مانقلبة وألفه يلى، ولى

النععبى ويقععرأ إن، خععبر علععى النععبى) ماعطععوف ) (وهععذا1واو( إل واوان ولماععه ماافاععاؤه
النبى. هذا واتبعوا بالنصب: أى



أن آخععره) ويجععوز (واكفععروا قععوله بععدليل لمانوا ظرف النهار) وجه (وجهه تعالى قوله
لنزل. ظرفاا يكون

والتقدير: ولتقروا قبله، ماما استثناء أنه وجهان: أحدهما تبع) فايه لمن (إل تعالى قوله
علععى ماحمععول ويكععون زائاععدة، تكععون أن ويجوز زائادة، غير اللم هذا فاعلى تبع، لمن إل

ولتصععدقوا والتقععدير التأخير، النية أن والثانى تبع، مان إل أحد كل اجحدوا المعنى: أى
ماوضععع فاععي وماععن زائادة، هذا على فااللم دينكم، تبع مان إل مااأوتيتم ماثل أحد يؤتى أن

لنععه الكلمايععن بيععن الهدى) فامعترض إن (قل قوله فاأماا أحد، مان الستثناء على نصب
العاماععل وعلععى مانععه، المستثنى على المستثنى تقديم فايه لن بعيد الوجه وهذا ماشدد،

عليها. أن صلة ماافاى وتقديم فايه

أحد. يؤتى بأن تقديره: ولتؤمانوا جر أوجه: أحدها ثلثة يؤتى أن ماوضع فاي هذا فاعلى

الجر. حرف حذف تقدير على نصبا يكون أن والثانى

يؤتى أن ماخافاة دينكم تبع لمن إل تقديره: ولتؤمانوا أجله مان مافعول يكون أن والثالث
يععؤتى: أى " والتقععدير: أن اللععه هدى الهدى إن " قل بقوله ماتصل يؤتى أن وقيل أحد،

الضععمير وجمععع يؤتى، على يحاجوكم) ماعطوف (أو رفاع ماوضع فاي فاهو ليؤتى، أن هو
علععى يععؤتى " ويقرأ: أن مانهم أحد بين " لنفرق قالوا كما الجمع، ماذهب فاي لنه لحد

أو يمكععن ماععاأوتيتم ماثععل أحععد تقععديره: إتيععان مابتععدأ أنه على رفاع وماوضعه الستئناف،
أو يؤتى أن تقديره: أتصدقون ماحذوف بفعل نصب ماوضع فاي يكون أن ويجوز يصدق،

ماحععذوف: والمفعععول فاععاعله وأحد الفاعل تسمية على يؤتى أن شاذا ويقرأ أتشيعون،
يشاء) مان (يؤتيه أحدا أحد يؤتى أن أى

___________________________________

السمين. (*) قاله التهجى واو ) إل1(
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خععبرا يكعون وأن يعؤتيه، هو ماحذوف: أى مابتدإ خبر يكون وأن ماستأنفا، يكون أن يجوز
ثانيا.

صععفة وجععوابه والشرط خبره، الكتاب أهل ومان مابتدأ، تأمانه) مان إن (مان تعالى قوله
أبوالشععهب وقععرأ وحععال، وصععفة صععلة يقععع خععبرا الشععرط يقععع وكمععا نكرة، لنها لمن

حفععظ فاععي أى فاععي بمعنى (بقنطار) الباء و المضارعة، حرف " بكسر " تأمانه العقيلى
وصععلتها الهععاء كسر ات: إحداها قراء خمس (يؤده) فايه على بمعنى الباء وقيل قنطار،

الكتاب. أول فاي هذا علة ذكرنا وقد اللفظ فاي بياء

أن الصل ولن عليها، لدللتها الياء عن بالكسرة اكتفى ياء غير مان الهاء كسر والثانية
الضمائار. كبقية شئ الهاء على ليزاد

هععاء وحععق ضعععيف، وهععو الوقععف ماجرى الوصل أجرى أنه وذلك الهاء، إسكان والثالثة
السكت. هاء تسكن وإنما الحركة، الضمير



مان لنها بالواو، المضموماة الهاء تبيين على اللفظ فاي بواو وصلتها الهاء ضم والرابعة
بالياء. المكسورة بينت كما الضمة جنس

تحقيععق ويجععوز الصععل، ولنععه عليهععا، الضععمة لدللععة واو غير مان الهاء ضم والخاماسة
الظععرف: علععى نصب ماوضع " فاي ماادمات) " ماا (إل قبلها للضمة واوا وإبدالها الهمزة

حععال، يقععع قععد والمصععدر مااماصععدرية، لن حععال يكععون أن ويجععوز دواماععك، ماععدة إل أى
قال ماثل يدوم دام ومااضيه الدال، ضم على والجمهور مالزماتك، حال فاي والتقدير: إل
بععأنهم) (ذلععك لغة وهى تخاف خفت ماثل تدام دمات ومااضيه الدال بكسر يقول: ويقرأ

ويجععوز حال، فاصارت عليه (سبيل) قدمات  ل المايين) صفة (فاي بأنهم ماستحق ذلك أى
علينا. فاي للستقرار ظرفاا يكون أن

اسععم وسععبيل بهععا، يتعلععق أن هععذا علععى فايجوز الحال، فاي ليس عمل إلى قوم وذهب
ضميرالشععأن ليععس فاععي فايكععون بعلينععا سععبيل يرتفععع أن ويجععوز الخععبر، وعلينععا ليععس

يكون أن ويجوز يفترون بمعنى لنه بيقولون على يتعلق أن الله) يجوز على (ويقولون
علعى لتتقعدم الصعلة لن بالكعذب يتعلعق أن وليجعوز عليعه، ماقعدماا الكعذب ماعن حال

الحال. ماوضع فاي يعلمون) جملة (وهم التبيين على ذلك ويجوز الموصول،

م سعبيل، عليهعم تقديره: بلعى حذف الكلم (بلى) فاي تعالى قوله دأ ث (ماعن فاقعال ابت
ماوضعع الظاهر فاوضع يحبهم، الله والمعنى: فاإن الله) جوابه، (فاإن شرط أوفاى) وهى

المضمر.

ولو المعنى، على وجمع لفريق صفة نصب ماوضع فاي (يلوون) هو تعالى قوله
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بفتععح ويقععرأ بعععدها، واويععن وإثبات اللم إسكان على والجمهور اللفظ، على جاز أفارد
سععاكنة واحععدة وواو اللم بضععم ويقععرأ التكععثير، علععى اليععاء وضععم الععواو وتشديد اللم

ى حركتهعا ألقعى ثعم لنضعماماها، العواو همز أنه إل الجمهور ة كقراء يلوون والصل عل
يجمعععه فاععإنه أنثه مان وأماا اللسان، ذكر مان لغة على وهو لسان، جمع اللم. واللسنة

ناطقععة أو بالكتاب مالتبسة اللسنة: أى مان الحال ماوضع (بالكتاب) فاي و ألسن، على
لحسب. الثانى المفعول الكتاب) هو (مان و بالكتاب،

(بمععا السعتئناف علعى بععالرفاع ويقععرأ يعؤتيه، علعى ماعطوف يقول) هو (ثم تعالى قوله
بكععان فاتتعلععق السععبب بمعنععى الباء تكون أن ويجوز لربانيين، الصفة ماوضع كنتم) فاي

(تعلمون) يقععرأ بربانيين ماتعلقة الباء تكون أن ويجوز الكتاب، يعلمكم ومااماصدرية: أى
بععالتخفيف: أى (تدرسون) يقرأ غيركم تعلمونه وبالتشديد: أى تعرفاون، بالتخفيف: أى

النععاس تدرسععون التاء: أى وضم بالتشديد ويقرأ ماحذوف، فاالمفعول الكتاب تدرسون
الكتاب.

ويقععرأ ماسععتأنف فاهو النبى أو الله وليأماركم بالرفاع: أى يأماركم) يقرأ (ول تعالى قوله
الععراء بإسععكان ويقععرأ البشر، أو النبى ضمير الفاعل فايكون يقول على عطفا بالنصب

إليهععا بعععد بإضععافاة جععر ماوضع (إذ) فاي البقرة فاي ذكر وقد الحركات، توالى مان فارارا
إليها. إذا بإضافاة جر ماوضع ماسلمون) فاي (وأنتم



أخععذ: أى وجهععان: أحععدهما بععه يتعلععق وفايما اللم، بكسر آتيتكم) يقرأ (لما تعالى قوله
بالميثععاق يتعلععق أن والثانى مااآتيتكم، تقديره: لرعاية ماضاف حذف وفايه المعنى، لهذا
والعائاععد ماوصععوفاة، نكععرة أو الععذى، وماععابمعنى لععذلك، عليهععم توثقنععا ماصععدر: أى لنععه

" " ماععا وتخفيععف بالفتععح الذى. ويقرأ مان أو المحذوف مان كتاب) حال (مان و ماحذوف
البتععداء لم واللم بالبتععداء، رفاععع وماوضعععها الذى، ماابمعنى أن وجهان: أحدهما وفايها

القسم. ماعنى لتوكيد دخلت

والنكععرة الكتاب، مان أوتيتموه الذى وحكمة: أى كتاب مان وجهان: أحدهما الخبر وفاى
القسم، جواب واللم المبتدإ على عائادة والهاء به لتؤمانن الخبر والثانى كالمعرفاة، هنا
علععى ماعطععوف كم) فاهععو جععاء (ثععم قععوله فاأماععا المعنععى، فاععي قسععم الميثععاق أخععذ لن

تقععديره: ثععم وجهععان: أحععدهما فايععه المعطععوف هععذا " مان " ماا على والعائاد مااآتيتكم،
ماعكععم) فاععي (لما قوله أن والثانى بعد، فايما به بقوله إظهاره عن واستغنى به، كم جاء

يكععون أن ويجععوز آتععاهم، الععذى هععو ماعهم الذى لن له، تقديره: ماصدق الضمير ماوضع
العامال الستقرار ضمير العائاد
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المبتععدإ علععى والعائاععد الرسععول، علععى (بععه) تعععود فاععي الهععاء تكون أن ويجوز ماع، فاي
أوتيه. للذى تصديق الرسول تصديق وأن الكلم، طول ذلك وسوغ ماحذوف

ينته لم " لئن قوله فاي كالتى القسم لتلقى قبله واللم " شرط " ماا أن الثانى والقول
تكون هذا " فاعلى يقولون عما ينتهوا لم " وإن قوله بدليل لزماة " وليست المنافاقون

مان ماثل كتاب ومان المخاطب، ضمير الثانى والمفعول بآتيت، نصب ماوضع " فاي " ماا
ظاهر. الوجه هذا على الكلم " وباقى آية مان " مااننسخ قوله فاي آية

أخععذنا الزماانيععة: أى أنها وجهان: أحدهما الميم. وفايها وتشديد اللم " بفتح " لما ويقرأ
علعى الخطعاب إلعى الغيبعة ماععن ورجعع وحكمععة، كتعاب ماعن شعيئا آتيناهم لما مايثاقهم
طريقتهم. مان المألوف

مايمععات ثلثا فاتعوالت إياهععا لمشععابهتها مايما النون مان أبدل مااثم لمن أراد أنه والثانى
فاععي جنععى ابن المعنى هذا ذكر بها، التكرير وحصول بدل بكونها لضعفها الثانية فاحذف

" " ولقوله الله أخذ " وإذ لقوله ماوافاق وهو واحد، لفظ على آتيتكم ويقرأ المحتسب،
و بععذلك أى حععذف قررتععم) فايععه (أء للتعظيعم الجمععع لفععظ على آتيناكم " ويقرأ إصرى

بهما. قرئ لغتان والضم (إصرى) بالكسر

شععرطا تكععون وأن الععذى، بمعنععى تكععون أن يجععوز مابتععدأ تولى) مان (فامن تعالى قوله
فاصل. هم يكون أن ويجوز وخبره، الفاسقون) مابتدأ (هم و ثان، (فاأولئك) مابتدأ

على وبالتاء قبله كالذى الغيبة على بالياء (يبغون) ويقرأ  ب (أفاغير) مانصوب تعالى قوله
أن ويجععوز الحععال، ماوضععع فاععي وكرهععا) ماصععدران (طوعا لهم والتقدير: قل الخطاب،

علععى (ترجعععون) بالتععاء وأطاع انقاد بمعنى أسلم لن الصدر، غير على ماصدرين يكونا
الغيبة. على وبالياء الخطاب،

وقيل والنبياء، أنا أو ماعى، ومان أنا آمانا: أى ياماحمد آمانا) تقديره: قل (قل تعالى قوله
آمانا. قولوا لهم التقدير: قل



ى ععن وروى الغينيعن، إظهعار على يبتغ) الجمهور (ومان تعالى قوله الدغعام عمعرو أب
ويجععوز (دينا) تمييز، و المحذوفاة، الياء على تدل الولى الغين كسرة لن ضعيف، وهو
ماععن الخععرة فاععي (وهععو حععال فاصارت عليه قدمات (غير) صفة و يبتغ، مافعول يكون أن

ذكر. " وقد الصالحين لمن الخرة فاي " وإنه قوله ماثل العراب فاي الخاسرين) هو

]143[

نظيععره تقععدم وقععد يهععدى، فايهععا والعامال ظرف، أو الله) حال يهدى (كيف تعالى قوله
ماقععدرة، ماعععه وقععد كفععروا فاععي الضععمير مان حال هو أوجه: أحدها ثلثة (وشهدوا) فايه

أن " والثععانى حععق الرسععول أن " شععهد مان يهدى لن يهدى، العامال يكون أن وليجوز
المارين. اجتماع بعد يهديهم كيف كفروا: أى على ماعطوفاا يكون

ون أن والثعالث ي فايكعون شعهدوا وأن آمانعوا، أن بععد شعهدوا: أى التقعدير: وأن يك فا
جر. ماوضع

واسعمها اللعه) أن لعنعة عليهم (أن و ثان (جزاؤهم) مابتدأ و (أولئك) مابتدأ، تعالى قوله
بععدل أولئععك ماععن بععدل جزاؤهععم يكون أن ويجوز اللعنة، جزاؤهم جزاء: أى خبر وخبرها

الشتمال.

أو الجععار فايهععا والعاماععل عليهععم، فاععي والميععم الهاء مان فايها) حال (خالدين تعالى قوله
اللعنة. يعنى وفايها به، ماايتعلق

ذهب. على أو ء المل على تعود به فاي والهاء (ذهبا) تمييزه تعالى قوله

تكععون أن وليجععوز ماوصععوفاة، نكععرة أو الععذى " بمعنععى تحبون) " ماععا (ماما تعالى قوله
رأى علععى جائاز فاهو المفعول بمعنى المصدر جعلت فاإن لتتفق، المحبة لن ماصدرية،

ماا على (به) تعود فاي والهاء البقرة، فاي نظيره ذكر شئ) قد مان (ومااتنفقوا علي أبي
شئ. على أو

ع ماعاحرم) فاعي (إل حل كله كان والمعنى حلل، (حل) أى تعالى قوله لنعه نصعب ماوض
ضععمير فايععه ويكععون حل فايععه يعمل أن ويجوز كان، فايه والعامال كان، اسم مان استثناء

(مان والمباح الجائاز بمعنى الفاعل اسم ماوضع فاي وحلل حل لنه مانه، الستثناء يكون
بحرم. قبل) ماتعلق

بالكذب. يتعلق وأن بافاترى يتعلق أن ذلك) يجوز بعد (مان تعالى قوله

لن بالدغعام ويقرأ الصل، وهو اللم إظهار على الله) الجمهور صدق (قل تعالى قوله
ماتقععاربين، فاصععارا طرفااهمععا يتلقععى بحيععث انبسععاط اللم وفاععى انبسععاط، فايها الصاد

الملععة، وماععن إبراهيععم ماععن حععال يكععون أن (حنيفا) يجوز الله، صدق لهم والتقدير: قل
واحد. والدين الملة لن وذكر

و ببكععة)، (للععذى والخععبر لععبيت، صفة جر ماوضع فاي للناس) الجملة (وضع تعالى قوله
فايهمععا والعاماععل الجععار فاععي شععئت وإن ماوضععع، فاي الضمير مان وهدى) حالن (ماباركا

الستقرار.
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واحععدة) نفععس (ماععن البقععرة أوائال الناس) فاي (ياأيها تعالى قوله فاي القول ماضى قد
رجععال (مانهمععا زوجهععا) و (مانهععا وكععذلك الغايععة، لبتععداء ومان بخلقكم نصب ماوضع فاي

أو جنس أو عدد بمعنى رجال لن المعنى على حمله لنه يؤنثه ولم لرجال، كثيرا) نعت
نعت كثيرا وقيل نسوة، كقوله: وقال المؤنث جماعة إلى المسند الفعل ذكر كما جمع

لون تتسععاء والصععل السععين، بتشععديد لون) يقععرأ (تسععاء كععثيرا بثا ماحذوف: أى لمصدر
الهمععس، فاععي السععين تشععبه والتععاء المثععل، تكريععر مان فارارا سينا الثانية التاء فاأبدلت

فاععي الجععر حععرف ودخععل عليها تدل الباقية لن الثانية التاء حذف على بالتخفيف ويقرأ
وجهعان: أحعدهما وفايعه بالنصعب، (والرحعام) يقعرأ بعه تتحالفون المعنى لن المفعول
علععى ماحمععول هععو والثععانى تقطعوهععا، أن الرحام واتقوا الله: أى اسم على ماعطوف

تعظمععونه الععذى والتقععدير وعمععرا، بزيععد ماععررت تقععول كمععا والمجععرور الجععار ماوضععع
وهععذا المجرور، على ماعطوف هو قيل بالجر له. ويقرأ تعظيم به الحلف لن والرحام،

ضعف، على الكوفايون وأجازه قبحه، على الشعر فاي جاء وإنما البصريين، عند ليجوز
بالباء، الحلف عن بالنهى وردت الخبار لن أيضا ضعيف وهو القسم، على الجر وقيل
شععاذا قععرئ وقععد قبلععه، ماععا عنه أغنى قد هذا الرحام، القسم: وبرب فاي التقدير ولن

حرماتها. واجب أو ماحترماة تقديره: والرحام ماحذوف والخبر مابتدأ، وهو بالرفاع

بمحذوف ماتعلقة أماوالكم) إلى (إلى لتتبدلوا الثانى المفعول (بالطيب) هو تعالى قوله
لن المعنى، على به مافعول هو وقيل أماوالكم، إلى ماضافاة الحال: أى ماوضع فاي وهو

تأكلوا: أى عليه دل الذى المصدر ضمير (إنه) الهاء أماوالهم: لتضيعوها تأكلوا ل ماعنى
وقيععل للمصععدر، اسععم (حوبععا) وهععو ماععن الحععاء ضععم على والخذ. والجمهور الكل أن

أثم. يحوب: إذا حاب ماصدر وهو بفتحها ويقرأ ماصدر،
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فاععانكحوا قععوله هععو وجهععان: أحععدهما الشععرط هذا جواب خفتم) فاي (وإن تعالى قوله
اليتععاماى، أماععوال فاععي الولية مان يتحرجون كانوا لنهم جوابا جعل " وإنما لكم مااطاب

قععال: فاكععأنه كثرن، إذا بينهن يقع الجور أن ماع النساء، مان الستكثار مان يتحرجون ول
ذاكا. مان فاتحرجوا هذا مان تحرجتم إذا

تقسطوا ل أن خفتم إن المعنى " لن " فاواحدة قوله الشرط جواب أن الثانى والوجه
أن خفتععم " فاإن قوله فاي المعنى هذا أعاد ثم واحدة، مانهن فاانكحوا اليتاماى نكاح فاي

تقسطوا) ل (أن أبوعلي الوجه هذا ذكر وجوابه، الول بين الفصل طال " لما تعدلوا ل
قسععط ماععن وهععو بفتحها شاذا وقرئ عدل، إذا أقسط مان وهو التاء ضم على الجمهور

سععتمر القرآن فاي نظائار ولها مان، بمعنى " هنا (مااطاب) " ماا زائادة ل وتكون جار، إذا
لن كعذلك، هنعا وهعى يعقعل، ماعن لصعفات " تكعون " ماا وقيل تعالى، الله شاء إن بك

طيبا جنسا تقديره: فاانكحوا ماوصوفاة نكرة هى وقيل مانهن، الطيب على يدل مااطاب
باسم ماقدر وبالفعل بها المقدر والمصدر ماصدرية هى وقيل لكم، يطيب عددا أو لكم،

(ماثنعى طعاب فاعي الفاععل ضعمير ماعن النسعاء) حعال (مان الطيب انكحوا الفاعل: أى
مان حال هى وقيل ماا، مان بدل وهى والوصف، للعدل تنصرف ل ورباع) نكرات وثلثا



خيععم فاععي حععذفات كما اللف حذف أنه ووجهها ألف، " بغير " وربع شاذا ويقرأ النساء،
" ليسععت وربععاع " وثلثا فاععي والععواو واللععه، أم قولهم فاي حذفات وكما خيام، والصل
أدركا ماععن إذ عبثععا، لكععان كععذلك كععان لععو لنه واحد، زمان فاي للجمع الموجب للعطف
ليععس ماثنععى لن أيضععا صععحيح غيععر المعنععى ولن التفصععيل، هذا التسعة يفصل الكلم
على يدل المعنى وهذا ثلثا ثلثا عن وثلثا ثنتين ثنتين عن بل فاقط، ثنتين عن عبارة

خععبر أنععه علععى بععالرفاع ويقرأ واحدة، فاانكحوا (فاواحدة) أن الجمع ل التخيير المراد أن
ماععا (أو تكفععى التقععدير: فاواحععدة يكون أن ويجوز واحدة فاالمنكوحة ماحذوف: أى مابتدأ

ي ماعا بمنزلعة " هنعا " ماعا و للباحعة، تكعون أن ويجعوز بابها، على للتخيير مالكت) أو فا
الدين. آية فاي ماثله ذكرنا وقد تعولوا، ل أن إلى تعولوا) أى ل (أن قوله: مااطاب

الحععال، ماوضععع فاععي ماصععدر هععو وقيععل أنحلععوهن، آتوهن ماعنى (نحلة) لن تعالى قوله
وأن الصدقات، مان يكون وأن ناحلين، الفاعلين: أى مان حال يكون أن يجوز هذا فاعلى
فاععي هنععا والمفععرد طبععن، فايععه والعاماععل (نفسا) تمييز، مانحولت النساء: أى مان يكون

أن ذلك وحسن مافهوم، المعنى لن الجمع ماوضع
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(فاكلععوه) درهمععا عشرون قولك: عندى فاي كدرهما فاصار الجنس، ماعنى فاي هنا نفسا
جاء (هنيئا) ماصدر ماال الصدقات لن المال على تعود مانه والهاء شئ، على تعود الهاء
ماوضععع فاععي ماصععدر هععو وقيععل هنيئععا، أكل ماحععذوف: أى لمصععدر نعت وهو فاعيل، على

مافعععل، بمعنععى فاعيععل والمععرئ (ماريئا) ماثله و طيبا أو والتقدير: ماهنأ الهاء، مان الحال
تععأت لععم ومارانى هنانى قلت فاإن هنانى ماع تستعمله لم إذا الشئ تقول: أمارأنى لنك

لهنانى. تابعة لتكون مارانى فاي بالهمزة

ماععذكر، الماععوال ماععن الواحععد لن التى إفاراد على التى) الجمهور (أماوالكم تعالى قوله
أن أجععل ماععن جمعععت إذا والصععفة جمععع، الماععوال أن كمععا جمعا لكان اللواتى قال فالو

الشععاذ فاي وقرئ والتأنيث، التذكير فاي الموصوف كواحد واحدها كان جمع الموصوف
مافعععولين إلععى ماتعععد فاهععو صععيرها اللععه) أى (جعل الماوال بلفظ اعتبارا جمعا اللواتى
(قياماععا) حععال قياماععا فايكععون خلععق بمعنععى يكون أن ويجوز العائاد، وهو ماحذوف والول

فاععي أعلععت لمععا مانهععا وأبععدلت الواو، مان بدل والياء قام ماصدر وهو واللف بالياء يقرأ
أبعدانكم: أى قيعام سعبب لكعم اللعه جعععل والتقععدير: العتى كسرة، قبلها وكانت الفعل
والعععوض، الحععول ماثععل ماصععدر أنععه أوجه: أحدها ثلثة وفايه ألف بغير قيما ويقرأ بقائاها
ولكععن والعوض، الحول فاي صحت كما بتوسطها لتحصنها الواو تثبت أن القياس وكان

الفعل. فاي اعتللها على قيام على حمل ياء أبدلوها

كععان إذ للنفععوس كععالقيم الماععوال وديععم. والمعنععى: أن كديمععة قيمة جمع أنها والثانى
بها. بقاؤها

" قوله " وفاى إبراهيم مالة قيما " دينا قوله فاي قرئ قد لنه ليصح أبوعلى: هذا وقال
فايهما. القيمة ماعنى يصح " ول قيما الحرام البيت الكعبة

خيم. فاي حذفات كما اللف فاحذفات قياماا، الصل يكون أن الثالث والوجه

قععاومات ماصععدر هععو وجهععان: أحععدهما وفايه وألف، وبواو القاف " بكسر " قواماا ويقرأ
اسععم أنهععا والثانى الفعل، فاي صحت لما المصدر فاي فاصحت لواذا، لوذت ماثل قواماا



عينععه صحت ماصدر وهو ألف، بغير أنه إل كذلك ويقرأ بمصدر وليس المار به يقوم لما
وألف. وواو القاف بفتح ويقرأ كالعوض الصل على ت وجاء

لغععة هععو والثععانى والدوام، والكلم السلم ماثل للمصدر اسم هو وجهان: أحدهما وفايه
الععتى والتقععدير والقععوام، القوام حسنة يقال: جارية القاماة، بمعنى هو الذى القوم فاي

" علععى " فاععي أن وجهان: أحدهما فايها) فايه (وارزقوهم قامااتكم بقاء سبب الله جعلها
مان. بمعنى أنها والثانى رزقا، فايها لهم اجعلوا والمعنى أصلها،
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لمعنععى الكلم علععى دخلععت وإنمععا عامالععة، غير هاهنا بلغوا) حتى إذا (حتى تعالى قوله
(فاادفاعوا) فاالعاماععل إن آنستم) وجواب (فاإن إذا وجواب المبتدإ، على تدخل كما الغاية

(إسععرافاا فاععادفاعوا راشععدين بلغوا فاالتقدير: إذا جوابها، ماعنى مان " ماايتلخص " إذا فاي
ماسععرفاين الحععال: أى ماوضععع فاععي ماصععدران هما وقيل لهما، مافعول وبدارا) ماصدران

لن اثنيععن، بيععن تكععون الععتى المفاعلععة بععاب ماععن وهو بادرت ماصدر والبدار ومابادرين،
ماععن يكون أن ويجوز يستبقان، فاكأنهما مااله، أخذ إلى ماار والولى الكبر إلى ماار اليتيم
وجهان: كفى فااعل بالله) فاي (وكفى كبرهم بدارا بدارا: أى يكبروا) مافعول (أن واحد

التقععدير: اكتععف إذ الماععر، ماعنععى علععى لتععدل دخلت زائادة والباء الله، اسم هو أحدهما
فاععي هععذا علععى فابععالله بععالله، الكتفاء والتقدير: كفى ماضمر، الفاعل أن والثانى بالله،

وقععد مافعولين إلى يتعدى وكفى تمييز، وقيل (شهيدا) حال، و به، مافعول نصب ماوضع
" قععوله ذلععك علععى والععدليل ذلععك، ونحععو شععرهم، اللععه هنععا: والتقععدير: كفععاكا حععذفاا

". الله فاسيكفيكهم

ماععن حععال يكععون أن " ويجععوز تععركا " مامععا بععدل يكععون أن مانه) يجععوز (قل تعالى قوله
(نصععيبا) قععل مامععا ماسععتقرا أو كععثيرا أو قليل تركه ماما تركا: أى فاي المحذوف الضمير

أو التقععدير: عطعاء إذ تقعدم، ماععا ماعنععى فايععه والعاماععل المصعدر، ماوقععع واقعع هعو قيعل
" للرجععال قععوله فاععي السععتقرار ماعنى فايها والعامال ماؤكدة، حال هو وقيل استحقاقا،

هو وقيل كثر، أو قل فاي الفاعل مان حال هو وقيل عنها، الحال حسنت " ولهذا نصيب
أعنى. إضمار على مانصوب هو وقيل نصيبا، لهم تقديره: أوجب ماحذوف لفعل مافعول

عليه. يدل القسمة ذكر لن المقسوم، إلى يرجع مانه) الضمير (فاارزقوهم تعالى قوله

ذريععة (ماععن حععال يكعون وأن لععتركوا، ظرفاععا يكعون أن خلفهععم) يجععوز (مان تعالى قوله
ى بالتفخيم ضعافاا) يقرأ حعرف ماعع ذلعك وجعاز الكسعرة، لجعل وبالماالعة الصعل، عل

وبالماالة الصل، على بالتفخيم (خافاوا) يقرأ انحدار فافيه ماقدم ماكسور لنه الستعلء
إن. وماعناها لو جواب وهو خفت، وهو الحوال بعض فاي تنكسر الخاء لن

ذكععر نارا) قععد بطونهم (فاي الحال ماوضع فاي ماصدر أو له، (ظلما) مافعول تعالى قوله
نارا: مان حال بطونهم فاي أن الموضع هذا يخص والذى شئ، فايه البقرة فاي
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(وسيصلون) يقععرأ التذكرة فاي ذكره ليأكلون، بظرف وليس بطونهم فاي كائانة نارا أى
بضمها " ويقرأ الشقى إل " ليصلها قوله ومانه يصلها، النار صلى ومااضيه الياء، بفتح
التكثير. على اللم بتشديد ويقرأ فااعله، يسم ماالم على

المعنععى: بيوصععى: لن نصععب ماوضع فاي النثيين) الجملة حظ ماثل (للذكر تعالى قوله
كععن) الضععمير (فاععإن أولدكععم أماععر والتقععدير: فاععي أولدكععم، فاععي يشرع أو لكم يقرض

تين) صعفة (فاعوق عليعه الولد ذكعر ودل المتروكعات، كعانت فاعإن للمتروكعات: أى اثن
واحععدة، الوارثععة كععانت واحععدة) بالنصععب: أى كععانت (وإن اثنععتين مان أكثر النساء: أى

(فالماععه) بهمععا قرئ وقد لغتان والكسر، (النصف) بالضم و تاماة، كان أن على وبالرفاع
(وإن بعععدها الميم وكسر قبلها اللم لكسرة إتباعا وبكسرها الصل، وهو الهمزة، بضم



هععو عبععاس ابعن وعند الجمهور، عند يحجبان الثنين لن للثنين، هنا إخوة) الجمع كانوا
وهععى أوسععاطها بضععم والثمععن والربععع والثلععث والسععدس يحجبان ل والثنان بابه على
ماععن حععال يكععون أن وصععية) يجععوز بعععد (ماععن بها قرئ وقد لغة وإسكانها الجيدة، اللغة

ظرفاععا: يكععون أن ويجععوز الظرف، والعامال وصية، بعد مان تقديره: ماستحقا السدس،
هنا الوصية لن المضاف حذف تقدير مان ولبد الوصية، إخراج بعد ذلك لهم يستقر أى

الشيئين لحد دين) أو (أو الفريضة ماثل ماصدرا الوصية تكون وقيل به، الموصى المال
عمععرو جاء قولك وبين عمرو، أو زيد نى قولك: جاء بين لفارق إذ الترتيب، على ولتدل

التقدير: قال مان قول يفسر وبهذا فايه، ترتيب ل والواحد الشيئين، لحد أو لن زيد، أو
الوصععية علععى الععدين فايقععدم اجتمعععا إذا فايما الترتيب يقع وإنما وصية، أو دين بعد مان

وأيهععم المبتعدإ، خععبر نفعععا) الجملععة لكعم أقرب أيهم (لتدرون وأبناؤكم) مابتدأ (آباؤكم
لفظععا العمععل عن ماعلقة وهى بتدرون، نصب ماوضع فاي والجملة خبره، وأقرب مابتدأ،

ذلك فارض ماحذوف: أى لفعل (فاريضة) ماصدر و تمييز، ونفعا القلوب، أفاعال مان لنها
فاريضة.

و فااعلهععا ورجععل تاماععة هععى وجهععان: أحععدهما كععان رجععل) فاععي كععان (وإن تعالى قوله
للميت اسم هذا على والكللة يورثا، فاي الضمير مان (كللة) حال و له، (يورثا) صفة

الضععمير ماععن بدل أو صفة أنه على بالرفاع كللة قرئ ولو والدا، ول ولدا يتركا لم الذى
نقل. بما إل يقرآن فال به، قرئ أحدا أعرف لم أنى غير لجاز، يورثا فاي
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أيضععا، حععال وكللععة خبرهععا، ويورثا اسمها، ورجل الناقصة، هى كان أن الثانى والوجه
الثععانى المفعععول علععى كللععة ينتصععب هععذا فاعلععى الموروثا، للمال اسم الكللة وقيل

ول ولععد فايهععم ليععس الذين للورثة اسم الكللة وقيل ماال، زيد تقول: ورثا كما ليورثا،
تععرى أل لععه، ناصععب ل لنه المشهورة ة القراء على الكلم لهذا وجه ل هذا فاعلى والد،
الععراء بكسععر قععرأ ماععن ة قراء على يصح وإنما يستقم، لم إخوة يورثا زيد قلت لو أنك

ماضععاف حععذف تقععدير علععى المععذهب هععذا يصح وقيل بهما، قرئ وقد وماثقلة، ماخففة
جعععل العراء كسععر وماعن كعان، خععبر أو حال فاذا كللة، ذا يورثا رجل كان تقديره: وإن

ماحععذوف، المفعععولين أحععد الماريععن كل وعلععى المععال، وإماا الورثة إماا به مافعول كللة
فالععم والمععرأة الرجععل ذكر تقدم قد قيل أخت) إن أو أخ (وله ماال أهله يورثا والتقدير

اماعرأة أو قعال وقعد الشععيئين، " لحععد " أو فالن إفاعراده أماا قيل وذكره؟ الضمير أفارد
ماععذكر لنععه الرجل إلى يرجع أوجه: أحدها ثلثة فافيه تذكيره وأماا لذلك، الضمير فاأفارد
ماذكر. أحد ولفظ أحدهما إلى يرجع أنه والثانى به، مابدوء

ضععمير كانوا) الععواو (فاإن عليه يدل ماا لتقدم الموروثا أو الميت إلى راجع أنه والثالث
ن (ذلك) كنايعة و أخت، أو أخ بقوله عليهم المدلول الم مان الخوة ى الواحعد ع (يوص

وهععو فاععاعله، يسععم ماالم على وبفتحها المحتضر، بها يوصى الصاد: أى بكسر بها) يقرأ
ضععمير ماععن ماضععار) حععال (غيععر التكثير على بالتشديد ويقرأ الولى، ة القراء ماعنى فاي

(وصية) و بورثته، ماضار غير والتقدير ماضار، تنوين على والجمهور يوصى، فاي الفاعل
ماضار. غير قوله المحذوف على ودل بذلك الله وصى ماحذوف: أى لفعل ماصدر

أهعل ماضار تقديره: غير وجهان: أحدهما بالضافاة. وفايه وصية ماضار غير الحسن وقرأ
فاحععذف، وصعية وقععت ماضار تقديره: غير المضاف. والثانى فاحذف وصية ذى أو وصية

فاارس حرب: أى فاارس هو قولهم ذلك مان ويقرب الزماان إلى الصفة إضافاة مان وهو



ماضععار غيععر ة للقراء التقدير كذلك زماانه فاي زماانه: أى فاارس ويقال: هو الحرب، فاي
الوصية. وقت فاي

فايهععا) نعارا خالععدا (نععارا واحععد وماعناهمععا والنععون بالياء اليتين (يدخله) فاي تعالى قوله
لو لنه لنار، صفة يكون أن ويجوز الول، المفعول مان حال وخالدا ليدخل، ثان مافعول

الكععوفايين قول على ويخرج هوله، مان غير على لجريانه الفاعل ضمير لبرز كذلك كان
النحو. هذا فاي الضمير إبراز يشترطون ل لنهم صفة جعله جواز

للجمععع ماوضوعة صيغة هى وقيل قياس، غير على التى جمع (واللتى) هو تعالى قوله
وإن ذلك عليهن) وجاز (فااستشهدوا والخبر بالبتداء، رفاع وماوضوعها
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لععم كععذلك كععان وإذا بالفعععل، الععتى وصلت حيث الشرط حكم فاي صار لنه أمارا، كان
يحتععاج الصععلة بعععد وتقديره ليجوز، الشرط أداة قبل الفعل تقدير لن النصب، يحسن

فاععي النصب يعمل أن ليصح استشهدوا " لن " فااستشهدوا قوله غير فاعل إضمار إلى
تقديره: ماحذوف بفعل النصب قوم وأجاز البتداء، صحة ماع إليه يحتاج ل وذلك اللتى،
اللتععى حكم عليكم يتلى وفايما ماحذوف: تقديره الخبر وقيل تعمدوا، أو اللتى اقصدوا

الحكم " لنه " فااستشهدوا قوله لدللة فاحذفاا المبتدأ، هو وحكم الخبر، هو يتلى فافيما
هعى وقيععل اللععه، يجعععل أن إلععى والتقععدير: أو عاطفة، الله) أو يجعل (أو عليهم المتلو
ماععن حعال يكعون وأن بيجعععل، يتعلعق أن (لهععن) يجعوز ماسعتقيم وكلهما أن، إل بمعنى

(سبيل).

أجععاز ماععن أن إل اللتععى، فاععي كععالكلم اللععذان فاي يأتيانها) الكلم (واللذان تعالى قوله
يعمععل أن يجععوز ول اللذين، تقديره: آذوا المذكور جنس مان فاعل يقدر أن يصح النصب

الفاء حكم فاي هنا الفاء لن المفعول، ضمير مان عرا ولو هاهنا قبلها فايما الفاء بعد ماا
بتخفيععف اللععذان ويقععرأ قبلهععا، عمععا ماابعععدها تقطععع وتلك الشرط، جواب فاي الواقعة

المحذوفاععة، اللم مان عوض النونين إحدى أن على وبتشديدها التثنية، أصل على النون
والمبهمات مابهم، السم لن الياء فاحذفات والشجيان، العميان ماثل اللذيان الصل لن

حععذفات وقيععل للقيععاس، ماخالفة هنا التثنية بأن ماؤذن والحذف الصناعية، التثنية لتثنى
ماواضعها. فاي فانذكرها وفاذانك وهاتين، هذان فاأماا بالصلة، الكلم لطول

ثابتععة اللععه) أى (علععى هععو وجهان: أحععدهما الخبر وفاى التوبة) مابتدأ، (إنما تعالى قوله
وهعو الظعرف، فاي الضمير مان السوء) حال يعملون (للذين يكون هذا فاعلى الله، على
أن وليجععوز للععذين، كائانععة السععتقرار: أى أو الظرف فايها " والعامال الله " على قوله
بالجار. بينهما فاصل قد لنه التوبة الحال فاي العامال يكون

ماععن حععال " فايكععون اللععه " على وأماا "، يعملون " للذين الخبر يكون أن الثانى والوجه
إذا أو فاععإذ اللععه، علععى كانت إذا أو الله على كانت إذ التوبة تقديره: إنما ماحذوف شئ

تقععدم وإن المعنععى فايه يعمل الظرف لن السوء، يعملون الذين فايهما العامال ظرفاان
اللععه على يكون أن وليجوز كان، فاي الفاعل ضمير الحال وصاحب التاماة وكان عليه،
هععذه ونظيععره المعنوى، على يتقدم ل والحال ماعنوى، عامال لنه الذين فايها يعمل حال

رطبا. مانه أطيب بسرا هذا قولهم المسألة
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الععذين على عطفا جر هو وجهان: أحدهما ماوضعه يموتون) فاي الذين (ول تعالى قوله
(أولئععك وخبره مابتدأ، يكون أن الثانى يموتون. والوجه الذين ول السيئات: أى يعملون

النافاية. ل وليست البتداء لم لهم) واللم أعتدنا

هععو وجهان: أحدهما (النساء) فايه و يحل، فااعل رفاع ماوضع ترثوا) فاي (أن تعالى قوله
آبائاهععا نسععاء تععرثا الجاهليععة وكانت الموروثات، هن هذا على والنساء الول، المفعول

بنكاحهن. أحق وتقول: نحن

فاي (كرها) ماصدر و المال، النساء مان يرثوا الثانى: والتقدير: أن المفعول أنه والثانى
تعضععلوهن) (ول البقععرة فاععي ذكععر وقد والفتح، الضم وفايه المفعول، مان الحال ماوضع

هععو والثععانى تعضععلوهن، أن ول ترثععوا: أى على عطفا مانصوب هو وجهان: أحدهما فايه
تقععديره: حععذف الكلم وفاى بتعضلوا، ماتعلقة (لتذهبوا) اللم ماستأنف فاهو بالنهى جزم

هععم هععل بععه المخععاطب فاععي اختلفاهععم علععى الطلق ماععن أو النكععاح مان تعضلوهن ول
إيععاه، آتيتمععوهن تقععديره: ماععا ماحععذوف ماا على آتيتموهن) العائاد (ماا الزواج أو الولياء

ع فاعي هو وجهان: أحدهما بفاحشة) فايه يأتين أن (إل الثانى المفعول وهو نصعب ماوض
المنقطع. الستثناء على

اسععتثناء هععو وقيععل الفاحشة، إتيانهن حال فاي تقديره: إل الحال ماوضع فاي هو والثانى
بفتععح (مابينععة) يقععرأ الفاحشععة إتيععان حال فاي إل حال فاي تقديره: ولتعضلوهن ماتصل

والتشديد. الياء وبكسر صاحبها، أظهرها فااعله: أى يسم ماالم على الياء

اللزم، ماععن أنععه مارتكبهععا. والثععانى حال تبين أى الفاعلة هى أنها وجهان: أحدهما وفايه
وسععكون البععاء بكسععر ويقععرأ واحد، بمعنى وبين واستبان وتبين وأبان الشئ يقال: بان

(أن حععال أو (بععالمعروف) مافعععول المكسععورة المشععددة فاي الوجهين على وهو الياء،
بمعنععى عسععى صععارت تقععدم إذا المصدر لن هاهنا، لها خبر ول عسى، تكرهوا) فااعل

خبرا. المسمى المفعول تقدير عن فااستغنت أقرب،

(وآتيتم قوله للستبدال. وفاى زوج) ظرف ماكان زوج استبدال أردتم (وإن تعالى قوله
التى أن زوجان. والثانى والمتقدم الضمير جمع أنه قنطارا) إشكالن: أحدهما إحداهن

يريععد الععتى فاأماععا أخععذه، عن فاينهاه ماال أعطاها قد تكون التى هى بها يستبدل أن يريد
" وكيععف بقععوله ذلععك ويتأيععد أخذه، عن ينهى حتى شيئا أعطاها يكن فالم يستحدثها أن

الجمععع، بععالزوج المراد أن الول عن " والجواب بعض إلى بعضكم أفاضى وقد تأخذونه
لن جمعا، يكون ويجوزأن الستبدال، يريد قد مانهم وكل الرجال لجماعة الخطاب لن

أن إلى حالها يفضى يستحدثها، أن يريد التى
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المعنى. هذا على فاجمع بالولى، استبدل كما بها يستبدل أن يريد وأن زوجا، تكون

والصععل المضععمر، ماوضععع الظاهر وضع أنه جوابان: أحدهما فافيه الثانى الشكال وأماا
يرجععع حععتى تتعيععن لم " إذ " إحداهن فاقال مابهمة بها المستبدل أن والثانى آتيتموهن،

ي هذا مان نحوا ذكرنا وقد إليها، الضمير " (بهتانعا) الخعرى إحعداهما " فاتعذكر قعوله فا
له. مافعول يكون أن ويجوز الحال، ماوضع فاي ماصدر وهو البهت، مان فاعلن



والتقععدير: أتأخععذونه الحال، على نصب ماوضع فاي تأخذونه؟) كيف (وكيف تعالى قوله
كععان زيد؟ ماال أخذت كيف قلت إذا أنك ترى كيف. أل بجواب لك يتبين وهذا جائارين؟
ماثععل كيععف ماوضععع يكععون وأبععدا ذلك، ونحو عادل أو ظالما تقديره: أخذته حال الجواب
حععال لنهععا أخععذن وقد (وأخذن) أى أيضا الحال ماوضع أفاضى) فاي (وقد جوابها ماوضع

ذكرهععا تقععدم ذكرهععا عععن وأغنععى حععال، ليصععبح قععد ماعه فاتقدر مااض والفعل ماعطوفاة
مايثاق. مان حال يكون أن ويجوز بأخذن، (مانكم) ماتعلق

أيمانكم مالكت ماا " إل " وكذلك لكم مااطاب " فاانكحوا قوله (ماانكح) ماثل تعالى قوله
إليهععا العائاععد ماععن " أو " ماا مان الحال ماوضع النساء) فاي (مان القرآن فاي يتكرر " وهو

سلف). قد ماا (إل

والسععتثناء ماصععدرية هععى ذكر. والثانى وقد مان بمعنى هى " وجهان: أحدهما " ماا فاي
ماوضععع فاععي وهععو جنسععه ماععن يكون فال مااض ومااسلف للمستقبل، النهى لن مانقطع،
المسععتأنف حكععم فاععي يكععون بععل الول فاععي داخل يكععون ل أنه المنقطع وماعنى نصب،
وطئععه ماععن تطئوا ول آباؤكم، تزوجه مان تتزوجوا هنا: ول والتقدير بلكن، فايه إل وتقدر
بعامارأة: أي إل برجعل ماعررت تقول: ماا كما عنه، فامعفو ذلك مان سلف ماا لكن اباؤكم

برجععل ماععررت ماععا قولك أن ترى أل زائاد، ماعنى بيان مانه والغرض بامارأة، ماررت لكن
قلعت فاععإذا نفيه، أو بامارأة المرور بإثبات ماتعرض غير ماا برجل المرور نفى فاي صريح

(إنععه) إثباته ول نفيه الول بالكلم ماعلوم غير عنه ماسكوت لمعنى إثباتا كان بامارأة إل
السبيل هذا وساء سبيل) أى (وساء يستأنف ثم الكلم (وماقتا) تمام النكاح ضمير الهاء
" سععبيل " وسععاء قععوله يكععون أن ويجععوز تمييععزه، وسععبيل البععاء، نكحهن مان نكاح مان

سبيل. ساء فايه التقدير: ماقول ويكون كان، خبر على ماعطوفاا

فايقععال: يعقل ل ماا فاأماا يعقل، فايمن ذلك جاء وإنما زائادة، (أماهاتكم) الهاء تعالى قوله
فايقال: قليل، الخر فاي جاء ماا مانهما واحد كل فاي جاء وقد البهائام، أماهات
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فاعععاتكم، ووزنععه ماحذوفاععة، الكلمععة (وبنععاتكم) لم البهععائام وأماهععات الرجععال، أماععات
المحذوفاععة اللم ماععن بععدل فايهععا فاالتععاء بنععت فاأماععا ذكرنععاه، وقد ياء، أو واو والمحذوف

فابنععات الوقععف، فاععي هاء وتقلب قبلها، ماا يسكن ل التأنيث تاء لن التأنيث تاء وليست
الفراء. عند هذا المحذوف على تنبيها الباء وكسرت بنه، بل بنت بجمع ليس

بنون. وهو وماذكرها جمعها جاء ذلك وعلى الفتح، غيره: أصلها وقال

فاأماععا الخععوة، ماععن لنهععا الععواو ماععن بععدل فايهععا فاالتاء أخت وأماا البصريين، ماذهب وهو
فاأخوات. جمعها

ماعن واحععد كععل قيععل: حمععل بنات؟ فاي يرد ولم أخوات فاي المحذوف رد قيل: لم فاإن
الجمععع فاععي ناقصععا جععاء بععل المحععذوف فايه يرد لم بنات فامذكر ماذكره على الجمعين

المحذوف. فارد وإخوان إخوة أخ جمع فاي وقالوا بنون، فاقالوا

أخوال الجمع فاي لقولك واو عن مانقلبة وألفه الخال، تأنيث والخالة العم تأنيث والعمة
كائانععات أخععواتكم عليكععم وحرماععت أخععواتكم: أى مان الحال ماوضع الرضاعة) فاي (مان
لنسععائاكم صععفة وليسععت تليهععا، الععتى لنسععائاكم بهن) نعت دخلتم (اللتى الرضاعة مان



ماجعرورة الولعى كم نسعاء أن " لعوجهين: أحعدهما نسعائاكم " وأماهعات قعوله فاي التى
لتجععرى سععبيله هععذا وماععا ماختلفععان، فاالجران بمن ماجرورة الثانية كم ونساء بالضافاة،

عنععد العقععد بنفععس تحععرم المععرأة أم أن والثععانى العمععل، اختلععف إذا كمععا الصفة عليه
الحال ماوضع فاي نسائاكم ومان ماختلف، فاالمعنى بالدخول، إل تحرم ل وبنتها الجمهور،

اسععتقررن تقديره: اللتعى صلة هو الذى الجار فاي الضمير مان شئت وإن ربائابكم، مان
و أماهاتكم، على عطفا رفاع ماوضع تجمعوا) فاي (وأن نسائاكم مان كائانات حجوركم فاي
نصب. ماوضع فاي مانقطع سلف) استثناء قد ماا (إل

مانععه، النسععاء) حععال (ماععن و أماهععاتكم، علععى ماعطععوف (والمحصععنات) هععو تعالى قوله
ماحصععنة الععزوج وذات الزواج، ذوات بهععن المععراد لن هنععا الصععاد فاتععح على والجمهور

فايقعرأ الموضععع هعذا غيععر فاعي المحصععنات فاأماععا أعفهعا، أحصنها: أى زوجها لن بالفتح
أزواجهن، أو فاروجهن أحصن النساء أن على فاالكسر ماشهور، وكلهما والكسر بالفتح
وهععو التحصععين ماععن الكلمععة واشععتقاق بالسععلم، أو بععالزواج أحصن أنهن على والفتح
ذوات عليكعم والمعنعى: حرماعت نصب، ماوضع فاي ماتصل مالكت) استثناء ماا (إل المنع

علعى مانصعوب اللععه) هعو (كتعاب أزواج ذوات كععن وإن حلل فاعإنهن السبايا إل الزواج
حرمات: لن قوله عليه دل ماحذوفاة بكتب المصدر
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(عليكععم) و اللععه، كتععاب تقععديره: الزماععوا ماحععذوف بفعععل انتصابه وقيل كتب، التحريم
إغراء.

وبعابه عليكعم لن جعائاز غيعر عنعدنا وهعذا ماقعدم، والمفععول إغراء هو الكوفايون وقال
ذلععك الله كتب " أى عليكم " كتب وقرئ تصرف، التقديم فاي له فاليس ضعيف، عامال

لن بالمصععدر ل للمصععدر الناصععب بالفعععل ماتعلععق الول القععول علععى وعليكم عليكم،
يععذكر لععم حيث الفعل عن ناب لنه المصدر بنفس ماتعلق هو وقيل فاضلة، هنا المصدر

الفاعععل، تسععمية علععى بالفتععح لكم) يقرأ (وأحل أمار، أى بزيد مارورا كقولك فاهو ماعه،
ذلكععم) (ماععاوراء حرماععت على عطفا وبالضم لكتاب الناصب الفعل على ماعطوف وهو
ماوضععع تبتغععوا) فاععي (أن قوله يكون هذا فاعلى مان، بمعنى هى وجهان: أحدهما ماا فاي
النسععاء مان مااذكرنا غير لكم أبيح تبتغوا: أى لن أو تبتغوا تقدير: بأن على نصب أو جر

بالمهور.

وراء ماععا تحصعيل لكعم وأحععل الفعععل: أى عععن كناية والذى الذى، بمعنى ماا أن والثانى
ماثله الوجه هذا فاي تبتغوا أن يكون أن ويجوز مانه بدل تبتغوا وأن المحرم، الفعل ذلك
" " ماععا استمتعتم) فاي (فاما تبتغوا فاي الفاعل مان (ماحصنين) حال و الول، الوجه فاي

بمعنععى هععى والثانى لفظها، على (به) تعود فاي والهاء مان بمعنى هى وجهان: أحدهما
أن يجععوز الول الععوجه فاعلععى لجلععه أى ماحععذوف، مانه (فاآتوهن) والعائاد والخبر الذى،
علععى فاقععط جععوابه أو وجععوابه الشععرط فاعععل والخععبر فاععآتوهن وجوابهععا شععرطا، تكون

تكعون ول العذى، بمنعى تكعون أن الول العوجه علعى ويجعوز ماوضع، غير فاي مااذكرناه
أن يجععوز ول فاععآتوهن، والخبر لها، صلة واستمتعتم بالبتداء، رفاع ماوضع فاي بل شرطا
يعععود ل والمصععدرية ماععا، علععى تعععود بععه فاي الهاء ولن المعنى، لفساد ماصدرية تكون
فاععي أو ماحععذوف، لفعععل (فاريضععة) ماصععدر بععه فاععي الهاء مان (مانهن) حال ضمير عليها

الوصية. آية فاي مااذكرنا على الحال ماوضع



ماععن (مانكععم) حععال " و مالكععت " فامععا وجععوابه يسععتطع) شععرط لععم (وماععن تعالى قوله
ماضععاف: حععذف وفايه له مافعول هو وقيل يستطع، (طول) مافعول يستطع فاي الضمير

بععدل وهععو طععول ماععن بععدل هععو وجهان: أحدهما ينكح) فافيه (أن وأماا الطول، لعدم أى
قععوة والنكععاح الفضععل، أو القععدرة هععو الطععول لن واحععد لشئ وهما الشئ مان الشئ

وفاضل.

هععو وجهععان: أحععدهما هععذا علععى وفايععه طععول، ماعمععول هععو بل بدل يكون ل أن والثانى
ينال أن يستطع لم التقدير: ومان لن بطول، مانصوب
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الفرزدق: قول ومانه نلته، طلته: أى قولك مان وهو المحصنات، نكاح

الوعال ينالها فاليس * طالت عادية صخرة الفرزدق إن

الوعال. طالت أى

لععم والتقععدير: وماععن ينكععح، أن إلى الجر: أى حرف حذف تقدير على يكون أن والثانى
ماوضع فاي يكون هذا فاعلى اللم، المحذوف وقيل المحصنات، نكاح إلى وصلة يستطع

مافععول اللم تقعدير ماعع هو وقيل ينكح، لن كائانا ماهرا المهر: أى والطول طول، صفة
زائاعدة، هعى وجهععان: أحععدهما ماععن ماعا) فاعي (فامعن نكععاحهن لجععل طععول الطعول: أى

مالكت. ماا والتقدير: فالينكح

وماععن مالكت، ماما امارأة تقديره: فالينكح ماحذوف المقدر والفعل زائادة، ليست والثانى
زائادة، الثانية (فاتياتكم) ومان المحذوف الفعل مافعول وقيل للمحذوف، صفة هذا على

المحععذوف الفعععل مافعععول وقيععل الفتيععات، صععفة الوجععه هععذه (والمؤمانععات) علععى و
تكعن لعم إذا فاتيعاتكم مان وماوضع المؤمانات، الفتيات فاتياتكم والتقدير: مان المؤمانات،

تقععديره: وتأخير تقديم الكلم فاي وقيل مالكت، فاي المحذوفاة الهاء مان حال زائادة مان
بإيمععانكم) أعلععم (واللععه قععوله يكععون هععذا فاعلععى الفتيععات، بعععض ماععن بعضكم فالينكح

ون أن والجيعد المحعذوف، الفععل (بعضعكم) فااععل و والفاعل، الفعل بين ماعترضا يك
فال والععدين، النسب فاي بعض جنس مان بعضكم أى بعض) خبره (مان و مابتدأ، بعضكم

ماحععذوف: أى مابتععدأ " خععبر مالكععت " فاممععا وقيععل الحاجععة، عنععد الماة عن الحر يترفاع
ماتخعذات) " (ول " وآتعوهن فاعي المفععول مان (ماحصنات) حال مالكت ماما فاالمنكوحة

ماحضة. غير والضافاة ماحصنات على ماعطوف

بععالزواج الهمععزة: أى بضععم أحصن) يقععرأ (فاإذا وأعدال عدل ماثل خدن جمع والخدان
العذاب) فاي (مان إن (فاعليهن) جواب إذا جواب أتين) الفاء (فاإن فاروجهن أى وبفتحها
أن يجععوز ول صععاحبها، فاععي العاماععل فايهععا والعامال الجار، فاي الضمير مان الحال ماوضع
خشى) (لمن (ذلك) مابتدأ عامال لها يكون فال بالضافاة ماجرورة لنها ماا مان حال تكون

لكم) خبره. (خير و تصبروا) مابتدأ، (وأن الزنا مان للخائاف جائاز الخبر: أى

ذلععك: أى اللععه تقععديره: يريععد ماحععذوف يريد لكم) مافعول ليبين الله (يريد تعالى قوله
زائاععدة اللم وقيل بيريد، ماتعلقة ليبين فاي واللم ليبين، حلل ماا وتحليل حرم ماا تحريم

بأن. فاالنصب يبين أن الله والتقدير: يريد



" والله قوله على الشهوات) ماعطوف يتبعون الذين (ويريد تعالى قوله
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وز ول " بالفععل، " الثانية بالسم الولى الجملة صدر أنه " إل عليكم يتوب أن يريد يج
الععذين يريععد أن ويريد عليكم، يتوب أن يريد يصير: والله المعنى لن بالنصب، يقرأ أن

ذلك. على المعنى وليس الشهوات، يتبعون

بمععن يقععدر أن يجععوز لنه تمييز وقيل حال، ضعيفا) ضعيفا النسان (وخلق تعالى قوله
نطفة مان أو طين مان ضعيف: أى شئ مان النسان التقدير: وخلق وقيل بشئ، وليس

الجععار حععذف " فالمععا ضعععف ماععن خلقكععم الععذى " اللععه قععال كمععا وماضععغة، وعلقععة
نفسه. بالفعل الصفة انتصبت والموصوف

هععو وقيععل الول، جنععس ماععن ليععس مانقطععع تجارة) الستثناء تكون أن (إل تعالى قوله
بالباطععل قععال لنععه ضعيف، وهذا تجارة تكون أن إل بسبب تأكلوها والتقدير: ل ماتصل

كونهععا حععال فاععي إل ماضاف: أى حذف الكلم وفاى الباطل، جنس مان ليست والتجارة
أنهععا على وبالنصب تاماة، كان أن على بالرفاع وتجارة تجارة، كونها وقت فاي أو تجارة،

تكععون أن تقععديره: إل وقيععل تجععارة، التجارة أو المعامالة تكون أن إل التقدير الناقصة،
تراض. (ومانكم) صفة تجارة صفة ماوضع تراض) فاي (عن تجارة الماوال

نصليه) وعدوانا (فاسوف والخبر بالبتداء، رفاع ماوضع فاي يفعل) مان (ومان تعالى قوله
مان النون ضم على والجمهور أجله، مان مافعول أو الحال، ماوضع فاي ماصدران وظلما
وصليته. النار أصليته يقال لغتان وهما بفتحها ويقرأ نصليه،

دخل والتقعدير: ونعدخله دخعل، ماصعدر وهعو الميعم بفتعح (مادخل) يقعرأ تعالى قوله فاي
مافعععل فامصدره أفاعل فاأماا فاعل، ماصدر كان ماصدرا وقع إذا ومافعل دخول، مادخل: أى

به مافعول فايكون ماكان الميم المفتوح هنا مادخل وقيل الهمزة، ضمت كما الميم بضم
بيتا. أدخلته ماثل

فاععي الهععاء والعائاععد ماوصععوفاة، نكععرة أو الذى " بمعنى الله) " ماا فاضل (ماا تعالى قوله
ذكععر وقد بالهمز واسئلوا همز بغير سلوا الله) يقرأ - واسئلوا (بعضكم (به) والمفعول

فاضععله) قععوله (مان شيئا ماحذوف: أى اسئلوا " ومافعول إسرائايل بنى " سل قوله فاي
أحععد تقععديره: ولكععل وجهان: أحدهما وفايه ماحذوف إليه جعلنا) المضاف (ولكل تعالى
لكل، (ماوالى) والثانى لجعل الول والمفعول ماال، ولكل والثانى يرثونه، ماوالى جعلنا

تركا) فايه (ماما ماال لكل أو مايت لكل وراثا والتقدير: وجعلنا
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بفععل يتعلق هو (الوالدان) والثانى تركه ماال مان المحذوف: أى ماال صفة وجهان: هو
لكععل ماععن: أى " بمعنععى " ماععا وقيل مااتركا، تقديره: يرثون الموالى عليه دل ماحذوف

ماعطععوف هععو أوجه: أحععدها ثلثة ماوضعها عقدت) فاي (والذين الولدان تركا مامن أحد
(فاععآتوهم قععوله فايكععون ونسخ، ذلك وكان وارثا، عاقدت الذين وجعلنا ماوالى: أى على

نصيبهم) توكيدا.

عاقدت. الذين وآتوا المذكور: أى فاسره ماحذوف بفعل نصب ماوضعه والثانى



ماحععذوف: أى والمفعول باللف عاقدت ويقرأ الخبر، وفاآتوهم بالبتداء رفاع هو والثالث
حلفهععم تقديره: عقدت والعائاد هو، أيضا ماحذوف والمفعول ألف بغير ويقرأ عاقدتهم،
لليميععن العاقد لن المضاف فاحذف أيمانكم، ذو حلفهم التقدير: عقدت وقيل أيمانكم،

نفسها. اليمان ل الحالفون

أيضععا، بععه (بمععا) ماتعلقععة و بقواماععون، ماتعلقة النساء) على على (قواماون تعالى قوله
غيععر ماعنععى لهععا هععذا علععى فاعلععى واحد، بشئ تعلقهما جاز بمعنيين الحرفاان كان ولما

تقععديره: بمحععذوف فاتتعلععق الحععال ماوضععع فاععي البععاء تكععون أن ويجععوز البععاء، ماعنععى
فاأماععا ومااماصععدرية، قواماون فاي الضمير الحال وصاحب إياهم، الله بتفضيل ماستحقين

حذف ول بأنفقوا، مان فاتتعلق ماصدرية، تكون أن أنفقوا) فايجوز (وبما قوله " فاي " ماا
فاعلععى أنفقععوه، وبالععذى ماحععذوف: أى والعائاد الذى بمعنى تكون أن ويجوز الكلم، فاي
عنععه، حافاظععات) خععبران (قانتععات (فاالصععالحات) مابتععدأ أماوالهم) حععال (مان يكون هذا

التصععحيح وجمععع الكثرة، على دال تكثير جمع " وهو حوافاظ قوانت " فاالصوالح وقرئ
آمانون الغرفاات فاي " وهم تعالى كقوله فايها استعمل وقد بوضعه، الكثرة على يدل ل

ماحذوف والعائاد ماوصوفاة، ونكرة الذى بمعنى أوجه " ثلثة " ماا الله) فاي حفظ " (بما
هععذه علععى وماععا اللععه اسععم " بنصععب اللععه حفظ " بما وقرئ وماصدرية، الوجهين على

ديععن أو اللععه أمار حفظ والتقدير: بما ماحذوف والمضاف نكرة، أو الذى بمعنى ة القراء
الله.

خل كععذلك كععان إذا لنععه خطععأ وهععذا الله، والتقدير: حفظهن ماصدرية، قوم: هى وقال
فاكععان ضععميره، يظهععر وذلععك المععؤنث جمععع هنا الفاعل لن الفاعل، ضمير عن الفعل
للجنععس، فايععه الفاعععل وجعععل القععول هذا صوب وقد الله، حفظهن بما يكون أن يجب
يععأتين " واللتععى قععوله تخععافاون) ماثععل " واللتععى ضععمير له يظهر فال ماذكر مافرد وهو

" " فاي المضاجع) فاي فاي (واهجروهن ذكرا " وقد يأتيانها " واللذان " وماثل الفاحشة
اتركععوا الضطجاع: أى ماواضع فاي اهجروهن للهجران: أى ظرف هى وجهان: أحدهما

ماكالمتهن: تركا دون ماضاجعهن
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الجناية هذه فاي تقول كما المضاجع بسبب واهجروهن السبب: أى بمعنى هى والثانى
ى ماعن هعو وجهان: أحعدهما تبغوا عليهن) فاي تبغوا (فال عقوبة الظلعم، هعو العذى البغ
الجر: أى حرف حذف تقدير على مانصوب هذا (سبيل) على و ماتعد، غير هو هذا فاعلى

وسبيل ماتعديا، يكون هذا فاعلى طلبته، أى المار قولك: بغيت مان هو والثانى ماا بسبيل
عليه. لتقدماه حال فايكون السبيل نعت مان وعليهن مافعوله،

هنععا وبيععن بين، إلى إضافاته حسن فالذلك الخلف، بينهما) الشقاق (شقاق تعالى قوله
البتداء فايكون بابعثوا مان يتعلق أن أهله) يجوز مان (حكما الزوجين بين الكائان الوصل

الثنيععن يريععدا) ضععمير (إن بمحذوف فايتعلق للحكم صفة يكون أن ويجوز البعث، غاية
اللععه (يوفاععق قوله يكون والثانى الول فاعلى الزوجين، على وقيل الحكمين، على يعود

بينهما) للزوجين.

عنععد البقععرة فاععي ذكرناهععا قد أوجه إحسانا نصب إحسانا) فاي (وبالوالدين تعالى قوله
ناقععة ماثل وصف وهو بضمتين، (الجنب) يقرأ " و إسرائايل بنى مايثاق أخذنا " وإذ قوله
المجععانب، وهو أيضا، وصف وهو النون، وسكون الجيم بفتح ويقرأ )،1سجح( ويد أجد



وأن فاععي، بمعنععى الباء تكون أن بالجنب) يجوز (والصاحب عدل قولك: رجل ماثل وهو
المحذوف. فايها والعامال الصاحب، مان حال هو الوجهين كل وعلى بابها، على تكون

قعوله " فاي " مان مان بدل مانصوب هو أحدهما وجهان يبخلون) فايه (الذين تعالى قوله
قععوله علععى ماحمععول يكون أن ويجوز مان، ماعنى على " وجمع فاخورا ماختال كان " مان
أن أذم. والثععانى إضععمار على أو أيضا المعنى على وجمع كان، خبر وهو فاخورا، ماختال
ليحععب، قععوله ماععن مااتقععدم عليه ودل تقديره: مابغضون، ماحذوف والخبر مابتدأ، يكون

يكون أن " ويجوز ماهينا عذابا للكافارين " وأعتدنا لقوله ماعذبون الخبر يكون أن ويجوز
والخععبر: إن عليععه، ماعطوف ينفقون والذين مابتدأ، يكون أن ويجوز الذين، هم التقدير،

أخريععان لغتععان وفايععه بهمععا، قععرئ وقد لغتان والبخل والبخل يظلمهم، ليظلم: أى الله
" ماععا مان فاضله) حال (مان و الخاء، وسكون الباء بفتح والبخل والباء الخاء بضم البخل

المحذوف. العائاد مان " أو

والمصععدر أجلععه ماععن مافعععول النععاس) رئاععاء رئاععاء أماوالهم ينفقون (والذين تعالى قوله
بالله) ماعطوفاا (وليؤمانون قوله يكون هذا فاعلى المفعول، إلى ماضاف

___________________________________

. (*) اه سهلة لينة أى أيضا وسجح: بضمتين وقوله قوية، بضمتين أجد وناقة القاماوس فاي أجد، ) قوله1(
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النععاس رئاععاء يكععون أن ويجوز ماستأنفا، يكون أن ويجوز الصلة، فاي داخل ينفقون على
عائاد والضمير هو فاساء قرينا) أى (فاساء مارائاين ينفقون الحال: أى ماوضع فاي ماصدرا

وبئععس، نعععم بععاب إلععى مانقولععة هنععا وسععاء تمييععز، وقرينا الشيطان، على أو مان على
دها والمخصعوص فافاعلها والتقعدير: فاسعاء وماخصوصعها، بئعس فااععل ماثعل بالعذم بع

هععو أوجه: أحععدها ثلثة ماوضعه " فافى ينفقون " والذين قوله فاأماا والقرين، الشيطان
مااانتصععب على نصب " والثانى للكافارين " وأعتدنا قوله فاي الكافارين على عطفا جر

ذكععرا. فاأماععا وقععد يبخلععون، الععذين عليه مااارتفع على رفاع والثالث يبخلون، الذين عليه
حععال يكععون أن ويجوز ينفقون، فااعل مان حال أو له مافعول أنه ذكرنا فاقد الناس رئااى
لئل " ماسععتأنفا " وليؤمانععون قععوله يكععون هذا فاعلى الموصول، ينفقون: أى الذين مان

الموصول. بحال وبعض الصلة بعض بين يفرق

الععذى، " بمعنععى " ذا و " مابتععدأ " ماععا وجهععان: أحععدهما عليهم) فايه (ومااذا تعالى قوله
لتها والعذى صعلتها، وعليهم لتها العذى تكعون أن قعوم وأجعاز ماعا، خعبر وص دأ، وص مابت
وعليهم مابتدأ، واحد اسم وذا ماا أن أستفهام. والثانى لنه الخبر وقدم ماقدماا، ومااخبرا

على هى وجهان: أحدهما (لو) فايها و هذا، مان بأبسط البقرة فاي هذا ذكرنا وقد الخبر،
أن بمعنععى أنهععا والثععانى يضععرهم لععم آمانععوا لو المعنى: أى على ماحمول والكلم بابها،

تكععون أن " وغيععره. ويجععوز سععنة ألععف يعمععر " لععو قوله فاي ذكرنا كما للفعل الناصبة
آمانععوا، إن عليهم شئ وأى " أى أعجبتكم " ولو قوله فاي جاء كما الشرطية إن بمعنى

اليمان. فاي عليهم شئ الخر: أى الوجه وتقديره: على



والتقدير: ليظلمهععم، ليظلم، مافعول هو وجهان: أحدهما ذرة) فايه (ماثقال تعالى قوله
هععو والثععانى مافعععولين إلى ماتعد وهو ينقص ينتقص: أى بمعنى ويظلم أحدا، ليظلم أو

وأقععام وصععفته المصععدر فاحععذف ذرة، ماثقععال قدر تقديره: ظلما ماحذوف ماصدر صفة
الكلمععة، هذه استعمال لكثرة تكن نون حسنة) حذفات تك (وإن ماقاماهما إليه المضاف

الشععيطان يكععن " ومان نحو تحذف لم تحركت فاإن بالواو، وسكونها لغنتها النون وشبه
و الناقصععة، أنهععا علععى وبالنصععب التاماة، كان أن على بالرفاع " وحسنة الذين يكن ولم
الجر. مان حال أو بيؤت لدنه) ماتعلق (مان

وإذاظععرف تكونععون أو تصنعون كيف ماحذوف: أى لها إذا) الناصب (فاكيف تعالى قوله
أجععاز ماععن قععول علععى شععهيد ماععن حععال أو بجئنععا أماة) ماتعلق كل (مان المحذوف لذلك
الولى، جئنا على بك) ماعطوف (وجئنا عليه المجرور حال تقديم
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الماضععى ويكععون ماسععتأنفا، يكععون أن ويجععوز ماععرادة، قععد وتكون حال يكون أن ويجوز
مانه. حال يكون أن ويجوز به، يتعلق وعلى (شهيدا) حال و المستقبل، بمعنى

يعمععل فايه. والثععانى (يود) فايعمل  ل ظرف هو وجهان: أحدهما (يومائذ) فايه تعالى قوله
فاي ذلك ذكر وقد فايه ماحذوف: أى والعائاد ليوم، صفة يود يكون هذا فاعلى شهيدا، فايه

فاقععد ماععاض، زماععان ظععرف وهععى " إذ، " إذا فاععي " والصل لتجزى يوماا " واتقوا قوله
الجملععة مان عوضا التنوين عليها فازادوا القرآن، فاي كثير وهو للمستقبل هنا استعملت
وسععكون لسععكونها بالكسععر الععذال وحركععت بالشهداء، تأتى إذ تقديره: يوم المحذوفاة

يععود بيععن ماعترضة وهى مارادة وقد الحال، ماوضع الرسول) فاي (وعصوا بعدها التنوين
يسععم ماععالم علععى وتسععوى المصععدرية أن بمعنععى تسوى) ولععو (لو وهو مافعولها، وبين

فااعله.

وأدغم. سينا الثانية فاقلبت تتسوى والتشديد: أى بالفتح تسوى ويقرأ

حععال، هععو وجهععان: أحععدهما (وليكتمون) فايععه الثانية حذف على أيضا بالتخفيف ويقرأ
اللععه) (وليكتمون كالرض يكونوا أو الخرة، دون الدنيا فاي يعذبوا أن والتقدير: يودون

(حديثا). اليوم ذلك فاي

ع المعراد الصعلة) قيعل (لتقربعوا تعالى قوله وقيعل المضعاف فاحعذف الصعلة، ماواض
جمععع وسععكارى تقربععوا، فاععي الفاعععل ضععمير ماععن سععكارى) حععال (وأنتععم فايععه لحذف

" بضععم " سععكرى أيضععا وقععرئ بهمععا، قععرئ وقععد وفاتحها، السين ضم ويجوز سكران،
فاسععكرى الجمععع، ماوضععع فاععي مافععردة صفة وهى كذلك، وبفتحها ألف، غير مان السين

و بتقربععوا، ماتعلقععة وهععى أن، إلععى تعلموا) أى (حتى عطشى ماثل وسكرى حبلى ماثل
ماصععدرية تكععون أن ويجععوز ماحععذوف، والعائاععد ماوصععوفاة، نكععرة أو الععذى (ماععا) بمعنععى

والتقدير. (ولجنبا) حال، ولحذف

اللغة فاي والجمع التثنية ماع يفرد والجنب جنبا، الصلة ماواضع لتقربوا أو جنبا، لتصلوا
فايقععول ويجمعععه يثنيععه ماععن العععرب ومان بالمصادر، الوصف ماذهب به يذهب الفصحى

أيضععا حال سبيل) هو عابرى (إل المباعدة وهى المجانية مان واشتقاقه وأجناب، جنبان
علععى المسععجد عبععور أو السععفر حععال فاععي إلععى الجنابععة حععال فاي والتقدير: لتقربوها

(مانكم) صفة جنب فاي بالعامال تغتسلوا) ماتعلق (حتى بذلك المراد فاي الناس اختلف



مانععه والفعععل فااعل، على الغائاط ون يقرء والجمهور جاء، الغائاط) مافعول (مان و لحد،
وجهان: وفايه ألف غير مان ساكنة بياء ماسعود ابن وقرأ اطمأن، إذا يغوط المكان غاط

وأسكنت ياء الواو فاقلب غوطا القياس وكان يغوط، ماصدر هو أحدهما
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لمسععتم) (أو ومايععت، سععيد ماثل فاخففت الغيط أراد أنه والثانى لخفتها، مااقبلها وانفتح
الجمععاع لمسععتم أو الجمععاع، ماادون لماستم وقيل بمعنى، وهما وبألف، ألف بغير يقرأ

(فاععتيمموا) وجععاء الشععرط وجععواب جععاء، علععى ماابعععدها عطفععت تجععدوا) الفععاء (فالععم
صعععيدا، اقصععدوا أى تيممععوا (صعععيدا) مافعععول أحععد جععاء وإن كنتم: أى على ماعطوف

اماسععحوا أى زائاعدة (بوجععوهكم) البعاء بصعععيد البعاء: أى حععذف تقععدير علعى هععو وقيل
آيععة فاععي ذلععك ظهر وقد مانه، أو به وجوهكم فااماسحوا أى حذف الكلم وفاى وجوهكم،
المائادة.

أوتععوا فاععي الفاعععل ماععن (يشععترون) حععال لنصععيب الكتععاب) صععفة (ماععن تعععالى قععوله
أوتععوا الذين " مان قوله وهو الموصول، مان حالين جعلتهما شئت وإن (ويريدون) ماثله

وليععس بععه مافعععول وهععو السععبيل، (السععبيل) وعععن ضللت ويقال ماقدرة، حال " وهى
على وقيل التمييز، على (نصيرا) مانصوبان (وليا) و الطريق أخطأ كقولك وهو بظرف،
الحال.

ذلك وفاى ماحذوف، مابتدإ خبر أنه أوجه: أحدها ثلثة هادوا) فايه الذين (مان تعالى قوله
فاععي الفاعععل ماععن حععال هذا (يحرفاون) على  فا الذين مان هم تقديره، تقديران: أحدهما

الخععبر، وماععاقبله المبتععدأ هععو فاقععوم قععوم، هععادوا الععذين تقععديره: ماععن والثععانى هععادوا،
قال: " وماامانععا كما يحرفاون، مان هادوا الذين التقدير: مان وقيل لقوم، نعت ويحرفاون

لن الذى بمعنى وليست قوم، ماثل ماوصوفاة نكرة عندنا هذه ومان له، مان ": أى له إل
صلته. دون ليحذف الموصول

" فامععن قععال كمععا بععه نصب ماوضع فاي فاهو بنصير، ماتعلق الذين مان أن الثانى والوجه
يمنعنا. " أى الله بأس مان ينصرنا

أوتععوا فاي الضمير مان حال يكون أن وليجوز يريدون، فاي الفاعل مان حال أنه والثالث
ثر له ليكون واحدا شيئا لن ى الحعوال بععض يعطعف أن إل واحعدة، حعال ماعن أك عل

أعلم والله أعدائاكم: أى مان حال هو وقيل المعنى، لهذا الذين مان حال وليكون بعض،
وفاى الحال، مان يمنع فالم ماسدد بينهما المعترض والفصل الذين، مان كائانين بأعدائاكم

و هادوا فاي الفاعل مان حال فايه فايحرفاون حال، هادوا الذين مان فايه جعلت ماوضع كل
ماواضعععه) ماتعلععق (عععن و ماتقععارب " والمعنععى " الكلم ويقععرأ كلمععة، (الكلععم) جمععع

(ويقولععون) جنععس لنهععا الكلععم ماعنى على حمل إليه المضاف الضمير وذكر بيحرفاون،
لأسععمعت أى ماحععذوف، الثععانى والمفعععول ماسمع) حال (غير و يحرفاون، على عطف

مااأرادوا فاأماا قولهم، ظاهر هذا ماكروها
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(ليعا. و البقرة فاي ذكر (وراعنا) قد مانك ماسموع غير أرادوا وقيل خيرا، لأسمعت فاهو
الععواو فاقلبععت لععوى لى فاي والصل الحال، ماوضع فاي ماصدر وقيل له، وطعنا) مافعول

كمععا أفاعل بمعنى يكون أن لهم) يجوز (خيرا بطعن الدين) ماتعلق (فاي و وأدغمت، ياء
فال وجيععد فااضععل بمعنععى يكععون أن ويجععوز غيععره، مان أى ماحذوفاة، (وأقوم) ومان قال

قليل. إيمانا ماحذوف: أى ماصدر قليل) صفة (إل مان إلى يفتقر



وهععى الوجععوه ضععمير ماععن أدبارهععا) حععال (على و بآمانوا قبل) ماتعلق (مان تعالى قوله
ماقدرة.

لععو لنععه الولععى يغفععر على ماعطوف غير ماستأنف ذلك) هو ماادون (ويغفر تعالى قوله
مانفيا. لصار عليه عطف

(وليظلمععون) يزكععى اللععه بععل يشاء) تقععديره: أخطئععوا مان يزكى الله (بل تعالى قوله
وماععن نفسععه زكععى مان أى ماستأنفا يكون أن ويجوز مان، ماعنى إلى يرجع الجمع ضمير
ذكر. وقد العراب فاي ذرة ماثقال (فاتيل) ماثل و الله، زكاه

و بععانظروا، نصععب الكلم وماوضععع بيفععترون مانصععوب يفترون) كيف (كيف تعالى قوله
يتعلععق أن (الكععذب) وليجععوز ماععن حععال يكععون أن ويجععوز بيفترون، الله) ماتعلق (على

جاز. التبيين على جعل فاإن عليه ليتقدم المصدر ماعمول لن بالكذب،

كفععروا بيقولععون. وللععذين نصععب ماوضععع فاععي وخععبر أهععدى) مابتععدأ (هععؤلء تعالى قوله
يشععترون ماثععل ويقولععون بععالجبت أيضععا. ويؤمانععون بيقولععون ماتعلععق وتععبيين تخصععيص

ذكر. وقد ويريدون الضللة

(فاإذن) حرف يحسدون أم وكذلك ألهم بل أى مانقطعة نصيب) أم لهم (أم تعالى قوله
الفاعععال عواماععل فاععي ماشععبه وهععو فايهععا يلغى ماواضع وله عليه اعتمد إذا الفعل ينصب
وأجععاز بالنون يكتب فالهذا بتنوين، وليس فايه أصل والنون السماء، عوامال فاي بظننت
فاععي ويجععوز الفاء، وهى العطف حرف أجل مان هنا يعمل ولم باللف، يكتب أن الفراء

العامال. ليتخطاها لن ل لعمله المبطل وليس الفاء ماع يعمل أن القرآن غير

علععى وقيععل إبراهيععم، علععى وقيععل الكتععاب، علععى تعود به) الهاء آمان (مان تعالى قوله
جلودهم) (نضجت ماستعر (سعيرا) بمعنى و وسلم، عليه الله صلى ماحمد
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جلععودا) أى (بععدلناهم الصععل هو والظهار الفم، وسط حروف مان لنهما بالدغام يقرأ
بنفسه. الثانى إلى يتعدى وقيل بجلود،

كفععروا، الععذين على عطفا نصب ماوضع فاي يكون أن آمانوا) يجوز (والذين تعالى قوله
فايها) حال (سندخلهم. خالدين والخبر الستئناف على أو الموضع على رفاعا يكون وأن
أن ويجععوز مانهمععا، واحععد الكل ضمير فايهما لن جنات مان أو ندخلهم فاي المفعول مان

صفة. أو أزواج) حال فايها (لهم و الكوفايين رأى على لجنات صفة يكون

ن حكمتعم (وإذا تععالى قعوله وجهعان: إذا فاعي بالععدل) العاماعل تحكمعوا أن النعاس بي
تحكمعوا أن وجععل حكمتعم، إذا تحكمعوا أن تقعديره: يععأماركم ماحععذوف فاععل أحععدهما

والمحذوف للمحذوف، مافسر لنه تحكموا لن ماوضع فال للمحذوف مافسرة المذكورة
ليتقععدم المصععدر ماعمععول لن تحكمععوا أن إذا فاععي يعمععل أن وليجععوز يأماركم مافعول

عليه.

ون والتقعدير: أن أيضعا، به تحكموا وأن بيأماركم إذا تنصب أن الثانى والوجه حعرف يك
كشععبه يراهععا العشععى: يععوم كقععول بالظرف بينهما فاصل لكن تحكموا أن ماع العطف



حال يكون أن ويجوز مافعولبه، يكون أن يجوز وبالعدل ثفل أديمها ويوماا الغضب أردية
الشععئ بمعنعى أنهعا أوجعه: أحعدها " ثلثععة " ماا وفاى إن، خبر به) الجملة يعظكم (نعما

نعععم تقععديره بالمععدح المخصععوص هععو ماحععذوف ماوصعوف صفة ويعظكم تاماة، ماعرفاة
نعععم ماحععذوف: أى لمنصععوب صععفة يعظكععم يكععون أن ويجععوز بععه، يعظكم شئ الشئ
عنععد جععائاز وهععذا زيععد، صععالحا رجل الرجععل كقولك: نعععم به يعظكم شيئا الشئ الشئ
الععذى، " بمعنععى " ماععا أن ماحععذوف. والثععانى هنععا بالمدح والمخصوص النحويين، بعض

يعظكععم الذى نعم ماحذوف: أى والمخصوص نعم فااعل رفاع وماوضعها صلتها وماابعدها
والفاعععل ماوصععوفاة، " نكععرة " ماععا تكععون أن بالعدل. والثالث والحكم الماانة بتأدية به

". بدل للظالمين " بئس تعالى كقوله ماحذوف والمخصوص ماضمر،

(تأويل) تمييز. و أولى، مان مانكم) حال المار (وأولى تعالى قوله

ويزعمععون يزعمون، فاي الضمير مان أو يزعمون الذين مان (يريدون) حال تعالى قوله
(وقععد ماسععدهما تسععد فاععي عملععت وماععا وإن مافعولين، اقتضائاها فاي ظننت أخوات مان

ويذكر، يؤنث والطاغوت يريدون، فاي الفاعل مان الحال ماوضع أماروا) فاي
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ضععلل، فايضلوا ضلل) أى يضلهم (أن البقرة فاي عليه تكلمنا وقد هنا، ضميره ذكر وقد
الخر. ماوضع المصدرين أحد فاوضع إضلل، بمعنى ضلل يكون أن ويجوز

بضععم شععاذا ويقععرأ عمععران، آل فاي ذلك ذكرنا وقد تعاليوا، (تعالوا) الصل تعالى قوله
الضععمير واو أجععل ماععن اللم ضععم ثععم اعتباطا تعالى مان اللف حذف أنه ووجهه اللم،

ماصدر. هو وقيل صد، والمصدر للمصدر (صدودا) اسم و الحال ماوضع (يصدون) فاي

(ويحلفون) حال. يصنعون؟ كيف ماصيبة) أى أصابتهم إذا (فاكيف تعالى قوله

نفوسععهم فاععي يبلغ (بليغا) أى  ب يتعلق وقيل لهم، بقل أنفسهم) يتعلق (فاي تعالى قوله
قبلها. فايما لتعمل الصفة لن ضعيف، وهو

و بأرسععلنا، تتعلععق واللم لععه، مافعععول نصععب ماوضع فاي ليطاع) ليطاع (إل تعالى قوله
و اللععه أماععر بسععبب بععه: أى مافعععول هععو وقيل يطاع، فاي الضمير مان الله) حال (بإذن

الرسععول) ولععم لهععم وكا). (واسععتغفر (جععاء وهو إن، خبر فايه والعامال (ظلموا) ظرف
ماععن الظععاهر السععم فاععي لمععا الغيبععة إلى الخطاب مان رجع لنه لهم، فااستغفرت يقل

إلععى المتعديععة هععى وقيععل مافعععولين، إلععى (وجدوا) يتعععدى و الرسول أنه على الدللة
تواب. فاي الضمير مان حال أو (رحيما) بدل و (توابا) حال، و واحد،

زائادة. " الولى " ل أن وجهان: أحدهما وربك) فايه (فال تعالى قوله

النفععى بيععن ماعععترض والقسععم الثانيععة: زائاععدة، يؤمانععون) وقيععل (ل والتقععدير: فاوربععك
والمنفى.

يؤمانععون، ل قال: وربك ثم يفعلون، تقديره: فال ماحذوف لشئ نفى ل أن الخر والوجه
يجععدوا) ل (ثععم و شععجر، فااعععل ماععن " أو " ماععا ماععن حععال أو لشععجر (بينهععم) ظععرف و

تعلق بيجدوا أنفسهم) يتعلق (فاي و يحكموكا، على ماعطوف



حععرج، مان حال أنفسهم فاي يكون أن ويجوز يجدوا، (حرجا) مافعول و بالفعل، الظرف
إلععى المتعديععة تكععون أن ويجععوز واحععد، مافعععول إلععى المتعدية يجدوا أن على وكلهما

أن ويجععوز بمحذوف، فايتعلق لحرج قضيت) صفة (ماما و أحدهما، أنفسهم وفاى اثنين،
الععذى بمعنععى تكععون أن " يجوز " ماا و المار، هذا مان تقول: حرجت لنك بحرج، يتعلق
وماصدرية. ماوصوفاة ونكرة

 



المائدة ساورة
ّله بسم الرحيم الرحمن ال

النععام، بهيمععة ماعن السعتثناء علعى نصععب ماوضعع عليكم) فاي ماايتلى (إل تعالى قوله
بععه اللععه لغيععر ومااأهععل الميتععة إل النعام بهيمة لكم والتقدير: أحلت ماتصل، والستثناء

أو عليكم المجرور الضمير مان (غير) حال السورة مان الثالثة الية فاي ذكر ماما وغيره
إلععى ماضععاف فااعععل (ماحلى) اسععم و أوفاوا، فاي الفاعل ضمير مان حال هو وقيل لكم،

المصععدر، المفعععول: أى بمعنععى (الصععيد) ماصععدر و للضافاة، النون وحذفات المفعول،
الحرام حال فاي الصطياد ماحلين غير هاهنا: أى بابه على يكون أن ويجوز
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المقلععدة تحريععم والمراد قلدة، جمع لنها القلئاد ذوات ول القلئاد) أى (ول تعالى قوله
الععبيت آماى " ول الشاذ فاي آماين. وقرئ أذى أو آماين قتال ول آماين) أى (ول القلدة ل

أن وليجوز آماين، فاي الضمير مان الحال ماوضع (يبتغون) فاي والضافاة النون " بحذف
(فااصععطادوا) قععرئ الختيار فاي يعمل لم وصف إذا الفاعل اسم لن لماين صفة يكون

الوصععل همععزة بحركععة حركهععا وكععأنه الصواب، مان بعيدة وهى الفاء، بكسر الشاذ فاي
وأجععرم، جرم لغتان: يقال، وهما بضمها وقرئ الياء، فاتح على يجرمانكم) الجمهور (ول

فااعععل فاأماععا للنقل، والهمزة اثنين، إلى ماتعد وأجرم واحد مافعول إلى ماتعد جرم وقيل
المفععول تعتععدوا) هعو (أن و والميعم، الكععاف الول (شععنآن) ومافعععوله فاهو الفعل هذا

الجععر حععرف قععدر كععأنه واحد إلى عداه ومان مافعولين، إلى عداه مان قول على الثانى
علععى والجمهععور العتععداء، علععى قععوم بغض يحملنكم والمعنى: ل تعتدوا، أن ماع مارادا

والنزوان. كالغليان ماصدر وهو شنآن، مان الولى النون فاتح

يحملنكععم ل هععذا والتقععدير: علععى وسععكران، عطشععان ماثععل صفة وهو بسكونها ويقرأ
خفععف لكنععه أيضععا، المصععدر أراد سععكن ماععن وقيل قوم، بغيض عداوة قوم: أى بغيض
يحملنكععم ل المفعععول: أى إلععى ماضععافاا ماصدرا كان النون حركت وإذا الحركات لكثرة

صععدوكم) (أن إيععاكم قوم بغض الفاعل: أى إلى ماضافاا يكون أن ويجوز لقوم، بغضكم
علععى جععر أو نصععب وماوضعععه صدوكم، والتقدير: لن ماصدرية، وهى الهمزة بفتح يقرأ

نظائاره. فاي الختلف

مانهم، وقع الذى الصد ذلك ماثل يصدوكم والمعنى: أن شرط، أنها على بكسرها ويقرأ
(ول للمسععلمين الكفععار ماععن وقع قد كان الصد لن بذلك قدر وإنما الصد، يستديموا أو

إذا بتشععديدها أو تخفيفععا، الثانيععة التععاء حععذف أنععه علععى ين التععاء بتخفيف تعاونوا) يقرأ
الول لن سععاكنين بيععن الجمع وساغ الخرى، فاي ين التاء إحدى إدغام على بل وصلتها
ماد. حرف مانهما

ذكععر بععه) قععد اللععه لغير (ومااأهل دماى (والدم) أصله الميتة (الميتة) أصلها تعالى قوله
تععذكر لععم لنهععا الهععاء فايهععا ودخلت المنطوحة، (والنطيحة) بمعنى البقرة فاي كله ذلك

السبع) (ومااأكل الهاء تدخل لم نطيح شاة قلت فاإن كالسم، فاصارت ماعها الموصوفاة
السععبع ماععن البععاء ضععم والكععثر الميتععة، علععى عطفععا رفاع وماوضعه الذى " بمعنى " ماا



قبلععه، الموجب مان استثناء نصب ماوضع ذكيتم) فاي ماا (إل به قرئ وقد لغة، وتسكينها
السبع وأكيلة والنطيحة المتردية إلى راجع والستثناء
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بذبععح ماتعلق هو وجهان: أحدهما النصب) فايه " (على السبع أكل " وماا ذبح) ماثل (وماا
ذلعك فاعي ذبحعت أى نصعبا، تسعمى التى الحجارة على ذبح بالفعل: أى المفعول تعلق

الموضع.

اللم: بمعنععى هى " وجهان: أحدهما " على فاي هذا فاعلى الصنام، النصب أن والثانى
وماععا حععال: أى وماوضعععه أصععلها على أنها والثانى له، مافعول فاتكون الصنام، لجل أى
الصععاد، وإسععكان النععون بضععم ونصب بضمتين، نصب وقيل الصنام، على ماسمى ذبح

النععون فاتح يجوز وقيل المفعول، بمعنى ماصدر وهو الصاد، وإسكان النون بفتح ونصب
المقبععوض بمعنععى والنقععض كععالقبض المنصععوب بمعنععى اسععم وهععو أيضععا، والصععاد

زلم: (الزلم) جمع و الميتة، على عطفا رفاع ماوضع تستقسموا) فاي (وأن والمنقوض
ولكععم وخبر، فاسق) مابتدأ (ذلكم الجزور أيسار على به يضربون كانوا الذى القدح وهو

(اليوم) ظععرف الستقسام إلى يرجع أن ويجوز الية، فاي المحرماات جميع إلى إشارة
 ب يتعلععق ول بععأتممت (عليكععم) يتعلععق (أكملععت) و  ل ظععرف (اليوم) الثععانى (يئس) و  ل

(رضععيت) يتعععدى و عليكععم، أعنععى أتممت التبيين: أى على جعلته شئت (نعمتى) فاإن
لن مافعععولين إلععى يتعععدى وقيععل (دينععا) حععال، (السلم) و هنا وهو واحد، مافعول إلى

وصيرت. جعلت هنا رضيت ماعنى

رضععيت السععلم: أى ماععن حععال يكععون أن ويجوز للتخصيص، وهى برضيت يتعلق ولكم
والجمهععور (غيععر) حععال، و بالبتععداء، رفاع ماوضع فاي اضطر) شرط (فامن لكم السلم

يقععال ألععف غيععر ماععن " بالتشععديد " ماتجنععف وقععرئ والتخفيف، (ماتجانف) باللف على
(فاععإن إثم إلى مااثل أى إلى، بمعنى اللم وقيل بمتجانف، (لثم) ماتعلق وتجنف تجانف

المبتدأ. على العائاد فاحذف له، رحيم) أى غفور الله

الععذى، " بمعنعى علمتععم) " ماععا (وماععا البقععرة فاعي ذكععر لهم) قد أحل (مااذا تعالى قوله
الهععاء ماععن الجععوارح) حععال (ماععن و علمتععم، ماععا تعليععم أو علمتععم، ماععا والتقععدير: صععيد

غالبععة، صععفة وهى للمبالغة فايها والهاء جارحة، جمع " والجوارح " ماا مان أو المحذوفاة
يقععال: كلبععت والتخفيععف، بالتشععديد (ماكلععبين) يقععرأ الموصععوف ماعهععا يذكر يكاد ل إذا

الضععمير مان حال وهو فااستأسد، وأسدته الصيد على أغريته فاكلب: أى وأكلبته الكلب
حععال هو والثانى له، ماوضع ل ماستأنف هو وجهان: أحدهما (تعلمونهن) فايه علمتم فاي
لن ثانية حال يكون أن يجوز ول ماكليين، فاي الضمير مان

]208[

قعد لنععك الجعوارح ماععن حعال يجععل أن يحسعن ول حععالين، فاي يعمل ل الواحد العامال
الله). (علمكم ماما شيئا (ماما) أى الجوارح لغير بحال بينهما فاصلت

علععى ماعطوفاععا يكععون أن ويجععوز لكم) خبره، (وحل الذين) مابتدأ، (وطعام تعالى قوله
(والمحصنات) وخبر لهم) مابتدأ حل (وطعاماكم ماحذوف مابتدأ خبر لكم وحل الطبيات،
ماععن والمحصععنات ماحععذوف: أى والخبر مابتدأ يكون أن ويجوز الطيبات، على ماعطوف

(ماععن و يجمععع، ول يثنععى فال الحلل بمعنععى ماصععدر وحععل أيضععا، لكععم حععل المؤمانععات



على عطفتها إذا المحصنات نفس مان أو المحصنات، فاي الضمير مان المؤمانات) حال
الضععمير ماععن (ماحصنين) حععال المحذوفاة لحل أو لحل آتيتموهن) ظرف (إذا الطيبات
حععل أو أحععل العاماععل يكععون أن ويجععوز آتيتععم، العاماععل فايكون آتيتموهن، فاي المرفاوع

ماتخذى) ماعطععوف (ول فايها الذى الضمير مان حال أو لمحصنين (غير) صفة المحذوفاة
النفععى لتأكيععد ل وتكععون ماسععافاحين علععى يعطععف أن ويجوز مانصوبا، فايكون غير على

بمعنععى كععالخلق المفعععول ماوضع فاي ماصدر فاهو به بالمؤمان باليمان) أى يكفر (ومان
الخاسععرين) ماععن الخععرة فاعي (وهععو اللععه وهو اليمان بموجب التقدير وقيل المخلوق،

البقرة. فاي ذكر " وقد الصالحين لمن الخرة فاي " وإنه إعراب ماثل إعرابه

" قععوتكم إلععى قععوة " ويزدكععم كقععوله ماععع بمعنى إلى المرافاق) قيل (إلى تعالى قوله
غسععل وجععب وإنمععا الغايععة، لنتهععاء وأنهععا بابهععا على أنها والصحيح المختار، هذا وليس

يتعععرض ول الفععل، انتهععاء علعى تعدل إلعى لن تنعاقض، بينهما وليس بالسنة المرافاق
أن مامتنع فاغير الكوفاة، إلى قلت: سرت إذا أنك ترى أل بإثباته، ول إليه المحدود بنفى
أنععك علععى الععدليل قععام فالععو دخلتهععا، تكععون وأن تععدخلها ولم حدودها أول بلغت تكون

ماتعلقععة إلععى تكععون هععذا فاعلععى الكوفاععة، إلععى لقولععك: سععرت ماناقضععا يكن لم دخلتها
والتقععدير: وأيععديكم بمحععذوف، وتتعلععق الحععال ماوضععع فاععي تكععون أن ويجوز باغسلوا،

فاععي بالعربية: البععاء له خبرة ل مان وقال زائادة، وسكم) الباء (برء المرافاق إلى ماضافاة
إلصععاق علععى تدل أنها دخولها ووجه النحو، أهل يعرفاه بشئ وليس للتبعيض، هذا ماثل

ى ماعطعوف هعو وجهعان: أحعدهما وفايعه بالنصعب (وأرجلكم) يقعرأ بالرأس المسح عل
بل العربيععة فاععي جععائاز وذلك وأرجلكم، وأيديكم وجوهكم فااغسلوا واليدى: أى الوجوه
ذلك. تقوى الرجلين غسل وجوب على الدللة والسنة خلف،

اللفععظ علععى العطععف لن أقععوى والول وسععكم، برء ماوضععع على ماعطوف أنه والثانى
الموضع. على العطف مان أقوى

]209[

كذلك. أو ماغسولة وأرجلكم البتداء: أى على بالرفاع الشذوذ فاي ويقرأ

ماعطوفاععة أنهععا وجهععان: أحععدهما النصب. وفايهععا كشهرة أيضا ماشهور وهو بالجر ويقرأ
ماغسععولة، والرجععل مامسععوحة وس فاالرء ماختلف، والحكم العراب فاي وس الرء على
لكععثرته، القععرآن فاععي يقععع أن بممتنععع وليس الجوار، على هو يقال الذى العراب وهو
ماععن ة قراء " على عين " وحور تعالى قوله القرآن فامن والشعر، القرآن فاي جاء فاقد
المعنععى ليععس إذ ماختلععف، " والمعنععى وأباريق " بأكواب قوله على ماعطوف وهو جر،

النابغة: وهو الشاعر قال عين، بحور ماخلدون ولدان عليهم يطوف

ماجنوب القد حبال فاي ماوثق * أو مانفلت غير أسير إل يبق لم

إلى ببعضها الحروف وقلب العراب، فاي عندهم ماشهور والجوار ماجرورة فاي والقول
ذلك. وغير والتأنيث بعض

" واليععوم ماحيععط يوم " عذاب قوله الصفات ومان العطف، فاي ذكرنا ماا العراب فامن
ليععس " واليععوم عاصععف يععوم " فاي قوله وكذلك العذاب، المحيط وإنما بمحيط، ليس

" ارجعععن والسلم الصلة على قوله الحروف قلب ومان الريح، العاصف وإنما بعاصف



ل قععولهم: إنععه وكذلك التآخى، أريد ولكن ماوزورات " والصل ماأجورات غير ماأزورات
والعشايا. بالغدايا يأتينا

إلععى ماضععافاة وهععى عشععر ماععن التععاء " فاحععذفات أماثالها عشر " فاله قوله التأنيث ومان
حكمععه، عليهععا أجععرى المععؤنث الضمير الماثال جاورت لما ولكن ماذكرة، وهى الماثال
الشاعر: قول وكذلك

الخشع والجبال المدينة * سور تضعضعت الزبير خبر أتى لما

أصابعه. بعض وقولهم: ذهبت

م هنعد، قعولهم: قعامات الجعوار فايه العرب راعت وماما لعم إذا التعاء حعذف يجيعزوا فال
دم المجعاورة إل بينهمعا فاعرق ول حعذفاها، أجعازوا بينهمعا فاصلوا فاإن بينهما، يفصل وع

ماحععذوف بفعععل النصعب استحسنوا كلمته وعمرا زيد قولهم: قام ذلك ومان المجاورة،
للطععرف المجععاورة الععواو قلبهم ذلك ومان الفعل، فايه عمل قد اسما الجملة لمجاورة

تقلععب ل الطععرف عععن بعععدت إذا وكذلك طرفاا، وقعت لو كما أوائال، قولهم فاي همزة
النحويععون جعععل وقد الشواهد، مان أوراق فايه يكتب أن يحتمل ماوضع وهذا طواويس،

جععواز فاي اختلفوا حتى خرب، ضب بقولهم: جحر أصلوه ثم ماسائال عليه ورتبوا بابا له
ى قياسعا حعذاقهم ماعن جماععة فايهمعا التبعاع فاأجعاز والجمعع، التثنيعة جعر المفعرد عل

فاقععط، المسععموع علععى فايععه لقتصععروا بحععال القيععاس فاي وجه ل كان ولو المسموع،
وهو غيره، أجيز قد الية فاي الجر أن مااذكرناه ويؤيد
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الرجليععن حكععم أن علععى ولظععاهرين قععاطعين غيععر والنصععب والرفاععع والرفاع، النصب
العراب. دون الحكم فاي والرفاع كالنصب يكون أن يجب الجر وكذلك المسح،

ل بعأرجلكم تقعديره: وافاعلعوا ماحعذوف بجعار الرجعل جعر يكون أن الثانى والوجه غس
الشاعر: قال جائاز، الجر وإبقاء الجار وحذف

غرابها ببين إل ناعب * ول عشيرة ماصلحين ليسوا ماشائايم

زهير: وقال

جائايا كان إذا شيئا سابق * ول ماضى ماا مادركا لست أنى لى بدا

الكعبين) (إلى كتابا المسألة لهذه أفاردت وقد ضرورة، بموضع وليس الباء بتقدير فاجر
المرافاق. إلى ماثل

فاععي والتحديععد بمحععدود، ليععس الممسععوح لن الرجليععن غسععل وجوب على دليل وفايه
لن الععوجه يحععدد " ولععم المرافاق إلى " وأيديكم قوله وهو بعضه أريد الذى المغسول

زائاععدة، غير (ليجعل) اللم باماسحوا نصب ماوضع فاي مانه) مانه (وأيديكم جميعه المراد
حرجععا، عليكععم ليجعل التيمم فاي الرخصة الله يريد تقديره: ماا ماحذوف يريد ومافعول

الفعععل يكععون أن يصععح وإنمععا بهععا، مالفععوظ غيععر أن لن ضعيف وهذا زائادة اللم وقيل
(عليكم) يتعلق ليطهركم ذلك يريد ليطهركم) أى يريد (ولكن وماثله بأن، ليريد مافعول

النعمة. مان حال يكون أن ويجوز بالنعمة، يتعلق أن ويجوز بيتم،



يكععون وأن المجععرورة، الهاء مان حال يكون أن ويجوز لواثقكم، (إذ) ظرف تعالى قوله
الميثاق. مان حال

النسععاء فاععي ذكرناه " وقد لله " شهداء تعالى قوله بالقسط) ماثل (شهداء تعالى قوله
البقرة. فاي ذكر قد للتقوى وأقرب اعدلوا، عليه دل وقد العدل، ضمير أقرب) هو (هو

أحععدهما علععى القتصععار يجععوز مافعععولين إلععى يتعععدى اللععه) وعععد (وعععد تعععالى قععوله
هععى الععتى بالجملععة عنععه استغنى ماحذوف " والثانى آمانوا " الذين هنا الول والمفعول

تعلععق كمععا العمل عن يعلق ل وعد لن العراب، مان لها ماوضع ماغفرة) ول (لهم قوله
وأخواتها. ظننت
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فايتعلعق مانهعا حععال يكعون أن بنعمعة. ويجععوز عليكععم) يتعلععق اللععه (نعمعت تعالى قوله
(أن إذ فاععي يعمععل أن جاز حال عليكم جعلت وإذا أيضا، للنعمة (إذ) ظرف و بمحذوف،

ماوضعه. فاي الخلف ذكرنا وقد يبسطوا، بأن يبسطوا) أى

عشر لثنى صفة يكون وأن ببعثنا، مانهم يتعلق أن عشر) يجوز اثنى (مانهم تعالى قوله
(قرضععا) واحععد والمعنععى والتخفيف بالتشديد (وعزرتموهم) يقرأ حال فاصارت تقدمات

أن إقراضععا. ويجععوز أقرضتم: أى فايه والعامال الزوائاد، ماحذوف ماصدرا يكون أن يجوز
كفعر (فامعن الشعرط (لكفرن) جواب به مافعول فايكون المقرض بمعنى القرض يكون

ذكععر السبيل) قععد (سواء و لكفرن، فاي الضمير مان الحال ماوضع مانكم) فاي ذلك بعد
البقرة. فاي

عليععه، الفععاء لدخلت الفعل تقدم (لعناهم) ولو  ب تتعلق نقضهم) الباء (فايما تعالى قوله
بمعنععى مافعععولين إلععى (وجعلنا) يتعععدى النساء فاي ذكر وقد شئ، بمعنى أو زائادة وماا

" ويقععرأ القسععوة، ماععن لنععه الصععل، فاععي واو ويععاؤه الثانى (قاسية) المفعول و صيرنا
وأن لعنععاهم، فاععي وفاعيلععة فاعيععل ياء فايها وأدغمت ياء الواو قلبت فاعيلة، " على قسية
بمعنععى للمبالغععة هنععا ماععن حععال يكععون أن يجععوز ول قاسية، فاي الضمير مان حال يكون
يكععون وأن لعنععاهم، فاي المفعول مان حال يكون أن ويجوز (يحرفاون) ماستأنف، فااعلة

فاععي الضععمير لن القلععوب، ماععن حععال يكععون أن يجععوز ول قاسععية فاي الضمير مان حال
قلععوبهم فاععي والميععم الهععاء ماععن حععال يجعل أن ويضعف القلوب، إلى يرجع ل يحرفاون

تكون أن ويجوز خائانة، طائافة على خائانة) أى (على النساء فاي ذكر ماواضعه) قد (عن
" وهععى " خيانععة ويقععرأ لخائانععة، (مانهععم) صععفة و والعافايععة، كالعاقبة ماصدرا هنا فااعلة
قليل (إل خوان وهو فالن، مان أخون وفالن يخون، لقولهم واو عن مانقلبة والياء ماصدر

ماستقيما. لكان البدل على بالجر قرئ ولو خائانة، مان مانهم) استثناء

إنععا قععالوا الععذين ماععن تقديره: وأخععدنا بأخذنا تتعلق قالوا) مان الذين (ومان تعالى قوله
" إسععرائايل بنععى مايثععاف الله أخذ " ولقد قوله على ماعطوف والكلم مايثاقهم، نصارى

التقععدير: يكععون أن يجععوز ول مايثععاقهم، نصععارى إنععا قععالوا الععذين مان والتقدير: وأخذنا
وتقعديرا، لفظعا العذكر قبعل إضمار فايه لن نصارى إنا قالوا الذين مان مايثاقهم، وأخذنا
سععهم ويقععال بععه، يلصق الذى الغراء: وهو مان واشتقاقه واو، (وأغرينا) مان فاي والياء
لن للععداوة، ظرفاعا يكعون (الععداوة) ول ماعن حعال أو لغرينعا (بينهم) ظرف و ماغرو،

بالعععداوة: أو بالبغضععاء أو بأغرينععا القياماة) يتعلععق يوم (إلى قبله فايما يعمل ل المصدر
القياماة. يوم إلى تباغضوا أى
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فاععي ماحذوفاععة الهععاء مان الكتاب) حال (مان و رسولنا، مان لكم) حال (يبين تعالى قوله
نور. مان حال أو كم بجاء الله) يتعلق (مان له كم) لماوضع جاء (قد يخفون

يكععون وأن يععبين، ماععن بععدل رسولنا مان حال يكون أن الله) يجوز به (يهدى تعالى قوله
تعععود بععه فاععي والهععاء لكتععاب، أو لنور صفة يكون أن ويجوز يبين، فاي الضمير مان حال
نكععرة أو الععذى (ماععن) بمعنععى و أفاععرد، فالذلك له صفة أو مانه حال يهدى جعل مان على

رضععوانه، ماععن بدل يكون أن ويجوز ليهدى، الثانى السلم) المفعول (سبل و ماوصوفاة،
لغة والتسكين الباء بضم وسبلى بهما، قرئ وقد لغتان، وضمها الراء بكسر والرضوان

رسوله. على المنزل أماره بسبب (بإذنه) أى به قرئ وقد

أن اللععه) يجععوز (ماععن و تقريععر، اسععتفهام وماععن لهععم، قل يملك) أى (فامن تعالى قوله
المسععيح ماععن (جميعععا) حععال (شععيئا) و و ماععن حال يكون وأن بيملك، ماتعلقا حال يكون
سععبقه عععام هاهنععا وماععن وحععدها، ماععن مان حال يكون أن ويجوز الرض، فاي ومان وأماه
(يخلق) ماستأنف. وأماه المسيح وهو جنسه، مان خاص

" وهععو الله أبناء " نحن لقولهم أنتم) رد (بل لهم قل يعذبكم) أى فالم (قل تعالى قوله
بقل. ماحكى

حععال يكععون أن ويجوز يبين، فاي الضمير مان الحال ماوضع فاترة) فاي (على تعالى قوله
أن ماخافاعة تقولعوا) أى (أن لفعترة الرسل) نعت (مان و لكم، فاي المجرور الضمير مان

ماععن ماوضععع علععى الرفاع الكلم فاي ويجوز بشير، لفظ على نذير) ماعطوف (ول تقولوا
بشير.

" قععوم هم إذ عليكم الله " نعمة قوله ماثل جعل) هو إذ عليكم الله (نعمت تعالى قوله
ذكر. وقد

وا) يجعوز ترتعدوا فاعي الفاععل ماعن أدباركم) حعال (على تعالى قوله يكعون أن (فاتنقلب
النهى. جواب على مانصوبا يكون وأن ترتدوا، على عطفا ماجزوماا

عليه. الكلم لدللة المفعول فاحذف داخلوها، داخلون) أى (فاإنا تعالى قوله

الععذين صععلة ويخععافاون لرجليععن، صفة رفاع ماوضع يخافاون) فاي الذين (مان تعالى قوله
العائاد. والواو

ماعنيان: أحدهما فااعله. وله يسم ماالم على الياء بضم ويقرأ
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غيرهععم يخععافاهم المعنععى يكععون أن والثععانى خععوف، الرجععل: أى خيععف قولععك، مان هو
أن ويجعوز لرجليععن، أخععرى اللععه) صعفة (أنععم الناس يخافاه ماخوف: أى كقولك: فالن

الذين. فاي الضمير أو رجلن الحال وصاحب ماقدرة، ماعه وقد حال، يكون



بععدل وهععو الزماععان، عن تنوب ماصدرية ماا لن أبدا، مان بدل داماوا) هو (ماا تعالى قوله
هععذا قولععك فاععي الععتى ماثععل للتنبيه وها هنا (قاعدون) والسم  ل (هاهنا) ظرف و بعض،

وهؤلء.

علععى أو نفسععى علععى عطفععا نصععب وجهان: أحععدهما ماوضعه (وأخى) فاي تعالى قوله
نفسعه، إل أخعى يملعك ول أمالععك: أى فاعي الضععمير علعى عطفععا رفاع والثانى إن، اسم

الفاسقين) الصل القوم (وبين كذلك وأخى أى ماحذوف، والخبر مابتدأ يكون أن ويجوز
لئل هنععا وكععررت عمععرو، وبين زيد بين كقولك: المال توكيدا تكرر وقد بين، تكرر ل أن

الجار. إعادة غير مان الضمير على يعطف

(يععتيهون) حععال و ماقدر، هذا على فاالتحريم لمحرماة، سنة) ظرف (أربعين تعالى قوله
(فال ماععؤقت غيععر هععذا علععى فاالتحريم ليتيهون، ظرف هى وقيل المجرور، الضمير مان

حجة ول أسوان، وتثنيته الحزن، هو الذى السى مان لنه واو، مان بدل تأسا تأس) ألف
يقععال: الياء مان هى وقيل بالواو، أسوان ويقال: رجل السين، لنكسار عليه أسيت فاي

أيضا. أسيان رجل

ى كمعا وصعل همعزة ابنعى فاي آدم) الهمزة ابنى (نبأ تعالى قوله ي ه فاأماعا الواحعد، فا
مانععه، حال أو لنبأ قربا) ظرف (إذ للجمع حادثة لنها قطع فاهمزة الجمع فاي أبناء همزة

(قربانا) هو صادقا أو ماحقا اتل: أى فاي الضمير مان حال لتل. وبالحق ظرفاا يكون ول
لععم لكنععه قربانين، قربا إذ والصل به، المفعول ماوضع هنا وقع وقد ماصدر، الصل فاي
يثنى. ل المصدر لن يثن

جلععدة ثمانين " فااجلدوهم كقوله قربانا مانهما واحد كل قرب إذ أبوعلى: تقديره وقال
ومافعععول مانععه للمقبععول عليععه المععردود قععال لقتلنععك) أى (قععال مانهععم واحد كل " أى

وأعمالهم. قرابينهم المتقين مان يتقبل (يتقبل) ماحذوف: أى

للثمين. حامال ترجع الحال: أى ماوضع وإثمك) فاي (بإثمى تعالى قوله
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" بععاللف " طععاوعت ويقععرأ الععواو، تشععديد علععى (فاطععوعت) الجمهععور تعععالى قععوله
خطأ وهذا لم، بغير تتعدى قوم: طاوعت وقال والمعنى: زينت لغتان، وهما والتخفيف

أخيعه) (قتععل إلعى هاهنعا ععداه وقد واحد مافعول إلى تتعدى اللم بغير تتعدى التى لن
على. وحذف اللم فازاد أخيه قتل على نفسه طاوعته التقدير وقيل

فاععي والجملة يوارى، فاي الضمير مان الحال ماوضع فاي يوارى) كيف (كيف تعالى قوله
فاتبقععى الععواو علععى حركتهععا بإلقععاء همزتهععا تخفيف يجوز والسوأة بيرى، نصب ماوضع
واللععف عارضععة حركتهععا لن قبلهععا ماععا وانفتاح لتحركها ألفا الواو ولتقلب أخيه، سوأة

(فاععأوارى) وقتععك فاهععذا احضععرى والمعنععى: يععاويله المتكلععم، يععاء مان (ويلتى) بدل فاي
وليععس السععتفهام جواب على ينتصب أن يجوز أنه بعضهم وذكر أكون، على ماعطوف

فاععأزوركا، بيتك أين قولك أن ترى أل فامواراة، عجز مانى أيكون المعنى ليس إذ بشئ،
لواريت. عجزت لو هنا المعنى وليس لزرت، عرفات ماعناه: لو

البتععداء يحسععن لنععه بالنععادماين، (كتبنععا) ولتتعلععق  ب تتعلععق أجل) مان (مان تعالى قوله
فاععي الضععمير ماععن (بغيععر) حععال و (مان) شرطية، و (إنه) للشان، فاي والهاء هنا، بكتبنا



الشععاذ فاعي وقععرئ نفععس، علععى فاسععاد) ماعطععوف (أو ظالمععا نفسععا قتل مان قتل: أى
ماثعل المصععدر ماوضعع فاوضعه إفاساد فاسادا: أى أفاسد أو فاسادا، عمل أو بالنصب: أى

ذلك. التوكيد لم تمنع (ماسرفاون) ول  ل ذلك) ظرف (بعد و العطاء،

جععزاء، يقتلععوا) خععبر (أن و المضاف، فاحذف الله أولياء الله) أى (يحاربون تعالى قوله
اليعدى ماعن خلف) حععال (ماعن و بعالتخفيف، فايهعن تععرئ وقد عليه، المعطوف وكذلك

بهععا القاماععة يريععدون الععتى الرض ماععن الرض) أى ماععن ينفوا (أو ماختلفة والرجل: أى
(فاععي و ذلععك، خبر ماوضع فاي وخبر خزى) مابتدأ (لهم و (ذلك) مابتدأ، و الصفة، فاحذف

ولهععم ذلععك خععبر خععزى يكععون أن ويجععوز لععه ظرفاا يكون أن ويجوز خزى، الدنيا) صفة
للستقرار. ظرفاا الدنيا فاي يكون أن ويجوز حال، فاتكون ماقدماة صفة

أن يجععوز وقيععل نصععب، ماوضععع فاي يحاربون الذين مان الذين) استثناء (إل تعالى قوله
غفععور) اللععه (فاععإن ماحذوف: أى الخبر مان عليه والعائاد بالبتداء، رفاع ماوضع فاي يكون

(رحيم) بهم. أو لهم

لن بالوسععيلة يتعلعق وأن بععابتغوا، إلعى يتعلععق أن الوسعيلة) يجععوز (إليعه تعععالى قعوله
كائانععة الوسيلة أى حال، يكون أن ويجوز قبله، فايما فايعمل به المتوسل بمعنى الوسيلة

إليه.
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العمععل، فاععي حكمععه ولععه للتعععذيب، اسم القياماة) العذاب يوم عذاب (مان تعالى قوله
الظرفاية. عن يوماا يوم إلى إضافاته وأخرجت

ماحععذوف هععو وجهععان: أحععدهما الخععبر والسارقة) مابتععدأ. وفاععى (والسارق تعالى قوله
الخععبر (فااقطعوا) هععو عنده يكون أن يجوز ول عليكم، يتلى سيبويه: وفايما عند تقديره

الظععرف أو بالفعععل وصعلته الععذى المبتعدأ كان إذا فايما ذلك يجوز وإنما الفاء، أجل مان
كذلك. ليس والسارق الشرط يشبه لنه

بععه ليععراد إذ الذى بمنزلة السارق فاي واللم اللف لن أيديهما فااقطعوا الخبر والثانى
يميناهمععا والسععارقة السععارق ماععن المقطوع لن يديهما (وأيديهما) بمعنى بعينه سارق
سععبيله هذا وماا واحدة، يمين سوى النسان فاي ليس لنه الثنين، ماوضع الجمع فاوضع
واحععد، بيععت فاي جاء وقد الصل، على يخرج أن ويجوز الثنين، ماكان فايه الجمع يجعل

(جععزاء) الترسععين ظهععور ماثععل * ظهراهمععا مارتيععن فادفاععدين الشععاعر: وماهمهيععن قال
(نكال). وكذلك جزاء، جازاهما ماحذوف: أى لفعل ماصدر أو أجله مان مافعول

وكسععر اليععاء بضععم ويقععرأ الععزاى، وضععم الياء فاتح والجيد يحزنك) نهى، (ل تعالى قوله
ماعن الحععال علعى نصعب ماوضعع قعالوا) فاعي العذين (ماععن لغععة وهى أحزننى مان الزاى

قععالوا بقععالوا: أى (بععأفاواههم) يتعلععق يسععارعون الععذين مان أو يسارعون، فاي الضمير
قوله على هادوا) ماعطوف الذين (ومان حال قلوبهم) الجملة تؤمان (ولم آمانا بأفاواههم

وقيعل سعماعون، هعم ماحعذوف: أى مابتعدإ (سماعون) خعبر " و آمانا قالوا الذين " مان
زائاععدة اللم وجهععان: أحععدهما (للكععذب) فايععه خععبره هععادوا الذين ومان مابتدأ، سماعون

الكذب. سماعون تقديره



للكععذب. أى أخبععاركم سععماعون والتقععدير ماحععذوف، والمفعععول زائادة، ليست والثانى
لجععل به: أى (لقوم) ماتعلق و للولى، تكريرا (سماعون) الثانية و فايها، عليكم ليكذبوا

والتقععدير: ماكررة، الثانية سماعون لن بالكذب، لقوم فاي اللم تتعلق أن ويجوز قوم،
(يحرفاععون) فايععه لقععوم أخععرى صععفة جر ماوضع يأتوكا) فاي (لم و آخرين، لقوم ليكذبوا

ماحععذوف: أى لمبتععدإ خبر رفاع ماوضع فاي أو له، ماوضع ل ماستأنف هو وجهان: أحدهما
يحرفاون. هم
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أن ويجععوز ماحرفاععون، سععماعون لسععماعون: أى صفة هو بل بمستأنف ليست والثانى
ماحرفايععن لقععوم: أى أخرى صفة يكون أن ويجوز سماعون، فاي الضمير مان حال يكون

حععال يكععون أن ويجوز يحرفاون، (يقولون) ماثل النساء فاي ماواضعه) ماذكور بعد (مان و
أماععر مان كائانا التقدير: شيئا الحال ماوضع شيئا) فاي الله (مان يحرفاون فاي الضمير مان

الله.

للسععحت) والسععحت (أكععالون وماثله سماعون، هم للكذب) أى (سماعون تعالى قوله
ضررا. المصدر: أى ماوضع شيئا) فاي يضروكا (فالن بهما قرئ وقد لغتان والسحت

الفاعععل الضععمير ماععن الحال عل نصب ماوضع فاي يحكمونك) كيف (وكيف تعالى قوله
وعنععدهم مابتععدأ، والتععوراة الحععال، ماوضععع فاععي التوراة) جملععة (وعندهم يحكمونك فاي

والعاماععل الحععال، ماوضععع الله) فاععي حكم (فايها بالظرف التوراة ترفاع أن ويجوز الخبر،
الظرف. ماعمول أو مابتدأ الله وحكم الفعل، ماعنى مان عند ماافاى فايها

النععبيون) جملععة بهععا (يحكم التوراة مان الحال ماوضع ونور) فاي هدى (فايها تعالى قوله
(والربععانيون بيحكععم تتعلععق هععادوا) اللم (للععذين فايهععا المجرور الضمير مان الحال فاي

فاععي بهععا قععوله ماععن بدل يكون أن استحفظوا) يجوز (بما النبيون على والحبار) عطف
وقيععل يطععل، لععم وإن أيضععا جععائاز وهو الكلم لطول الجار أعاد " وقد بها " يحكم قوله

اسععتحفظوا، بمععا والحبار الربانيون والتقدير: ويحكم ماحذوف، بفعل مارفاوع الربانيون
" بمعنععى " ماععا و ذلععك، اسععتحفاظهم بسبب بالتوراة يحكمون به: أى مافعول هو وقيل

(عليععه) و "، " ماا مان أو المحذوف مان الله) حال كتاب (مان استحفظوه بما الذى: أى
(شهداء).  ب يتعلق

ع فاعي بعالنفس) بعالنفس (النفعس تعالى قوله وأماعا ضعمير وفايعه أن، خعبر رفاعع ماوض
وفايه وبالرفاع أن، فايه عملت ماا على عطفا بالنصب (والسن) فايقرأ قوله (العين) إلى

أن جملععة. والثععانى على جمل عطف وقد خبره، والمجرور مابتدأ هو أوجه: أحدها ثلثة
أحععوال هععذا علععى والمجررات بالنفس، قوله فاي الضمير على ماعطوف مانها المرفاوع

كقععوله توكيععد غير مان العطف وجاز للجار، فااعل هذا على المرفاوع لن للمعنى، مابينة
كتبنععا ماعنععى لن المعنععى، علععى ماعطوفاععة أنهععا ". والثالث آباؤنا ول أشركنا " ماا تعالى
فايععه عملععت وماععا أن علععى ماعطوفاععا يكون أن يجوز ول بالنفس النفس لهم قلنا عليهم

نصب. ماوضع فاي فايه عملت وماا لنها

الثلثععة، الوجععه وفايععه وبععالرفاع النفس، على حمل بالنصب (والجروح) فايقرأ قوله وأماا
(بععه) فاععي والهععاء ماحمععد، شععريعة فاععي قصاص والجروح ماستأنفا: أى يكون أن ويجوز

(له) للمتصدق. فاي والهاء التصدق عن (فاهو) كناية و للقصاص،



]217[

ماععن " أو " ماععا ماععن التوراة) حععال (مان و عيسى، مان حال (ماصدقا) الول تعالى قوله
(ماصععدقا) و النجيععل ماععن الحععال ماوضععع فاي هدى) جملة (فايه و الظرف، فاي الضمير
ماععن وماوعظععة) حععال (وهععدى أيضععا عيسععى ماععن وقيل النجيل، مان أخرى حال الثانى

ماوعظعة، وذا هعدى ذا أو وواعظعا هاديعا عيسى: أى مان يكون أن ويجوز أيضا، النجيل
للهدى. النجيل وآتيناه أو للهدى، قفينا أجله: أى مان مافعول يكون أن ويجوز

توكيدا. الهدى وكرر وماوعظة هدى النجيل وفاى بالرفاع: أى الشاذ فاي قرئ وقد

وفاتععح اللم بكسععر ويقععرأ الماععر، على والميم اللم بسكون (وليحكم) يقرأ تعالى قوله
وليحكم. ليؤمانوا وقفينا كى: أى لم أنها على الميم

بععالحق، قعوله فاعي الضعمير ماععن (ماصععدقا) حعال الكتاب مان (بالحق) حال تعالى قوله
وماعن أيضعا، (وماهيمنعا) حععال واحععد لعاماعل حعالن ليكعون إذ الكتاب مان حال وليكون
وأصععل جنععس، الثععانى والكتععاب الظععرف، فاععي الضععمير مان " أو " ماا مان حال الكتاب
همععن الكلم فاععي وليععس الشععاهد، المهيمععن لن الماانععة مان ماشتق لنه مايمن ماهيمن

(ماععن و كا، جععاء عمععا عععادل الحععال: أى ماوضععع كا) فاععي جاء (عما أصل الهاء تكون حتى
أن يجععوز مانكععم) ل جعلنععا " (لكععل " ماععا مان " أو كا " جاء فاي الضمير مان الحق) حال

ل الذى بالجنبى والموصوف الصفة بين الفصل يوجب ذلك لن لكل صفة مانكم يكون
(شععرعة) وهععو ماعمولهععا، وبيععن جعلنععا بيععن يفصل أن أيضا ويوجب للكلم، فايه تشديد
إلععى المتعديععة جعلتهععا شععئت إن هاهنععا وجعلنععا تقععديره: أعنععى، بمحذوف يتعلق وإنما

وكم) اللم (ولكعن صيرنا بمعنى جعلتها شئت وإن واحد، مافعول بمحعذوف تتعلعق ليبل
المجرور. الضمير مان جميعا) حال (مارجعكم ليبلوكم فارقكم تقديره: ولكن

جميعععا، ترجعععون تقععدير: إليععه فاي لنه المضاف المصدر وجهان: أحدهما العامال وفاى
فايععه يعمععل أن الفاعععل. والثععانى ماقععام قععائام أو المعنععى فاععي فااعل المجرور والضمير

الجار. فاي الذى الضمير أو مارجعكم به ارتفع الذى الستقرار
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لهععا. صععلة والمار ماصدرية، هى وجهان: أحدهما أن بينهم) فاي احكم (وأن تعالى قوله
إليععك " وأنزلنععا قععوله فاععي الكتععاب علععى عطفا نصب أوجه: أحدها ثلثة ماوضعها وفاى

الحكم. إليك وأنزلنا " أى الكتاب

الععوجه هععذا علععى ويجوز وبالحكم، بالحق إليك أنزلنا الحق: أى على عطفا جر والثانى
الجار. حذف لما نصبا يكون أن

قولنا، أو أمارنا الله نزل بما بينهم احكم تقديره: وأن رفاع ماوضع فاي يكون أن والثالث
أن لن ذلععك، يفسععد والمعنععى ذلععك ماععن تمنع الواو لن بعيد وهو بمعنى: أى، أن وقيل

يكععون أن علععى القول هذا تصحيح ويمكن بها، يفسر قول يسبقها أن ينبغى التفسيرية
بععدل هو وجهان: أحدهما يفتنوكا) فايه (أن باحكم المار هذا فاسر ثم التقدير: وأمارناكا،

ون أن فاتنتهم. والثانى احذرهم الشتمال: أى بدل المفعول ضمير مان ماعن مافععول يك
يفتنوكا. أن ماخافاة أجله: أى



له والناصب الميم وفاتح الكاف وسكون الحاء بضم الجاهلية) يقرأ (أفاحكم تعالى قوله
ويقععرأ الجاهليععة، حكم احكم بيبغون: أى مانصوب أيضا وهو الجميع، بفتح ويقرأ يبغون،
وضععم الكععاف وسععكون الحععاء بضععم ويقرأ خطابا، قبله لن الخطاب على بالتاء تبغون
وإنمععا ضعععيف، وهععو يبغععونه ماحععذوف: أى والعائاد يبغون، والخبر مابتدأ، أنه على الميم

أبععى قععول ذلععك علععى به والمستشهد الشعر، فاي بضرورة ليس أنه إل الشعر فاي جاء
لععم نصععب ولععو كله، فارفاع أصنع لم كله ذنبا * على تدعى الخيار أم أصبحت النجم: قد

(حكمعا) و النفعى، ماعنععى فاعي اسععتفهام وهعو وخععبر، أحسن) مابتدأ (ومان الوزن يفسد
لهععم، الحكععم أن المعنععى (يوقنعون) وليععس قعوم عنعد المعنى فاي (لقوم) هو و تمييز،
ليععة ذلعك فاعي " إن وماثلععه عنعده، فايحسعن اللعه حكععم يتدبر الموقن أن المعنى وإنما

اللععه حكم والمعنى: إن أصلها، على هى وقيل ذلك، " ونحو يوقنون - ولقوم للمؤمانين
لهم. الحجة لهم: أى الية وكذلك الكافارين، على للمؤمانين

له. لماوضع وخبر بعض) مابتدأ أولياء (بعضهم تعالى قوله

(يسععارعون) فاععي فايكععون العيععن رؤيععة ماععن يكععون أن الذين) يجوز (فاترى تعالى قوله
وز أيضعا، حعال يسعارعون فايكعون تعرف بمعنى يكون أن ويجوز الحال، ماوضع أن ويج
وقرئ الثانى، المفعول يسارعون فايكون مافعولين إلى المتعدية القلب رؤية مان يكون
فاععي الفاعععل ضععمير ماععن (يقولععون) حععال و تعععالى، اللععه والفاعععل باليععاء الشععاذ فاععي

نصععب ماوضععع يأتى) فاي (أن الموصوف ماعها يذكر ل غالبة (دائارة) صفة و يسارعون،
علععى (فايصععبحوا) ماعطععوف اللععه اسععم ماععن بععدل رفاع ماوضع فاي هو وقيل عسى، خبر

يأتى.

الناعام ساورة
ّله بسم الرحيم الرحمن ال

غيععره، بربهععم يعععدلون كفععروا الععذين (يعععدلون) أى  ب تتعلععق (بربهم) البععاء تعالى قوله
تكععون أن هععذا علععى ماحذوف. ويجععوز والمفعول الخبر، ويعدلون مابتدأ، كفروا والذين

لزماععا: أى يعععدلون يكععون بععل ماحععذوف، مافعول الكلم فاي يكون فال عن، بمعنى الباء
جحععدوا المعنععى: الععذين فايكععون بكفععروا البععاء تتعلق أن ويجوز غيره، إلى عنه يعدلون

الهدى. عن ماائالون ربهم

طيععن وماععن أصععلكم خلق ماضاف: أى حذف الكلم طين) فاي مان (خلقكم تعالى قوله
ماععن كائانععا أصععلكم خلق حال: أى تكون أن ويجوز الغاية، لبتداء هنا ومان بخلق، ماتعلق
(عنده) الخبر. و ماوصوف، ماسمى) مابتدأ (وأجل طين
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وجهععان: أحععدهما السموات) فايه (فاي الخبر. و والله مابتدأ الله) وهو (وهو تعالى قوله
للعلععم ظرفاععان فاهمععا والرض، السععموات فاي وجهركم سركم يعلم (يعلم) أى  ب يتعلق
أن الخععبر. والثععانى ويعلععم هععو ماععن بدل الله يكون أن ويجوز ثان، خبر هذا على فايعلم
والرض. السموات فاي المعبود وهو المعبود: أى بمعنى لنه الله " باسم " فاي يتعلق



ماستأنف. أو المعبود فاي الضمير مان حال أو ثان خبر هذا على ويعلم

م " فاعي تتعلعق أن أبوعلي: ليجعوز وقال واللم اللعف بعدخول صعار لنعه اللعه " باس
الكلم تععم قععد " وقيل سميا له تعلم " هل تعالى قال ولهذا كالعلم دخله الذى والتغيير

سععبحانه لنععه ضعععيف وهععذا بيعلععم، " يتعلععق الرض وفاععى السععموات " فاي قوله على
لحععدى اختصععاص فال والرض السععماء ماععافاى ويعلم الرض وفاى السموات فاي ماعبود

ماسركم المفعولين: أى بمعنى وجهركم) ماصدران (سركم و الظرفاين، بأحد الصفتين
أن ويجععوز الععذى، " أى وماععاتعلنون مااتسععرون " يعلم قوله ذلك على ودل وماجهوركم،

بابهما. على يكونا

جعر ماوضعع آيعات) فاعي (ماععن و زائاعدة، وماعن بتأتى، رفاع آية) ماوضعه (مان تعالى قوله
آية. ماوضع على رفاع ماوضع فاي تكون أن ويجوز لية، صفة

و إذا، وماثلععه قبلها، وهو فايها عمل قد وهذا لكذبوا، ظرف هم) لما جاء (لما تعالى قوله
(يستهزئاون).  ب (به) ماتعلق

وهععى يععروا فايهععا ليعمععل التعظيم. فالذلك بمعنى استفهام أهلكنا) كم (كم تعالى قوله
لكععم، قرن) تبيينا (مان ويكون به، مافعول كم تكون أن فايجوز بأهلكنا، نصب ماوضع فاي

فايهععا أهلكنععا أزمانة كم أى زائادة ومان أهلكنا، مافعول قرن ومان ظرفاا، يكون أن ويجوز
فاععي يتكععرر وهذا إهلكا وكم مارة كم ماصدرا: أى كم يكون أن ويجوز قرونا، قبلهم مان

نمكععن (ماععالم المعنععى علععى وجمع القرن، صفة جر ماوضع (ماكناهم) فاي كثيرا القرآن
لكععان لهععم قال ولو لكم، فاي الخطاب " إلى يروا " ألم قوله فاي الغيبة مان لكم) رجع

وز لكعم، نمكنعه لعم شعيئا ماحعذوف: أى والعائاد ماوصوفاة، " نكرة " ماا و جائازا أن ويج
تمكنهععم ماععدة لكععم: أى نمكععن ماععالم ماععدة أى ماحذوف والزماان " ماصدرية " ماا تكون
المعنععى لن المعنععى، علععى نمكععن " مافعععول " ماععا تكون أن ويجوز مادتكم، مان أطول

الثععانى (تجععرى) المفعععول و السععماء، ماععن (ماععدرارا) حععال و نعطكععم، ماالم أعطيناهم
تحتهععم) يتعلعق (ماعن و واحععد، إلعى ماتعديععة جععل جعلعت إذا النهار مان حال أو لجعلنا

أن ويجععوز تحتهععم، ماععن وهععى تجرى: أى فاي الضمير مان حال يكون أن ويجوز بتجرى،
النهار. مان حال أو لجعل ثانيا مافعول تحتهم مان يكون
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جاريععة: تحتهععم ماععن النهار وجعلنا الجار: أى فاي الضمير مان الحال ماوضع فاي وتجرى
لنععه قرن مان حال يكون أن وليجوز بأنشأنا، بعدهم) يتعلق (مان و جارية، استقرت أى

زماان. ظرف

لععه، ظععرف أنععه علععى بكتاب يتعلق أن ويجوز لكتاب، قرطاس) نعت (فاي تعالى قوله
القععاف بكسععر والقرطععاس الصععحيفة، لنفععس الصععحيفة فاععي المكتععوب هنععا والكتاب
وأن قرطععاس، علععى ترجع أن (لمسوه) يجوز فاي والهاء بهما، قرئ وقد لغتان وفاتحها

كتاب. على ترجع

". " لبسنا مافعول وهو الذى " بمعنى (ماايلبسون) " ماا تعالى قوله

وبضععمها السععاكنين، التقععاء أصععل علعى الععدال بكسر استهزئ) يقرأ (ولقد تعالى قوله
فااعععل وهو الذى، (ماا) بمعنى و بينهما، الحاجز لضعف التاء حركة حركتها أتبع أنه على



بسخروا ماتعلقا مانهم فايكون للرسل الضمير ون) ومانهم (يستهزء  ب (به) يتعلق و حاق،
الضععمير يكعون أن ويجعوز بععه، سععخرت الكلم فاعي " ويجعوز مانهم " فايسخرون لقوله
سخروا. فاي الفاعل ضمير مان حال مانهم فايكون المستهزئاين إلى راجعا

العاقبة لن الفعل يؤنث ولم (عاقبة) اسمها، و كان، خبر كان) كيف (كيف تعالى قوله
حقيقى. غير التأنيث ولن المذكر، ماعنى فاي فاهو المعاد بمعنى

خععبره ولمععن مابتعدإ، ماوضعع فاعي الععذى (ماا) بمعنى و استفهام، (لمن) مان تعالى قوله
لماوضع وقيل للرحمة مان بدل نصب ماوضعه (ليجمعنكم) قيل لله هو قل لله) أى (قل

فايععه) قععد (لريب ماوقعه كتب وقع ماحذوف قسم جواب فايه واللم ماستأنف هو بل له
(ليؤمانععون) و ثععان، (فاهععم) مابتععدأ خسععروا) مابتععدأ (الععذين والنساء عمران آل فاي ذكر

الشرط. ماعنى مان الذين فاي لما الفاء ودخلت الول، خبر وخبره والثانى خبره،

ضععمير لن بعيد وهو ليجمعنكم، فاي المنصوب مان خسروا: بدل الخفش: للذين وقال
ذلك. فاي دونهما وغيرهما الوضوح، غاية لوضوحهما مانهما ليبدل والمخاطب المتكلم

أتخععذ يكععون أن ويجععوز (وليععا) الثععانى، (أتخععذ) و أول اللععه) مافعععول (أغير تعالى قوله
أن وليجعوز حععال فاصعارت عليعه قعدمات له صفة الله وغير ولى، وهو واحد إلى ماتعديا
البعدل علعى وجععره المشهور، وهو بالجر السموات) يقرأ (فااطر استثناء هنا غير تكون

والمعنى ولى، مان بدل وهو بالنصب شاذا وقرئ الله، اسم مان
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لععولى، صععفة يكععون أن ويجععوز اللععه، غيععر والرض السععموات فاععاطر هذا: أجعععل على
وكسععر اليععاء يطعم) بضم (وهو السموات فااطر الحكاية: أى على وهو ماراد، والتنوين

اليععاء " بفتععح " وليطعععم ويقرأ المشهور، وهو العين وفاتح الياء (وليطعم) بضم العين
" يفتععح يطعم " وهو الشاذ فاي وقرئ الله، إلى يرجع تين القراء على والمعنى والعين،

الله غير هو الذى الولى إلى يرجع وهذا العين، وكسر الياء بضم وليطعم والعين، الياء
ماعطوفاععا كععان ولععو لتكونن، لى وقيل (ولتكونن) أى أسلم فاريق أول أسلم) أى (مان
لأوكون. وأن لقال مااقبله على

وفاععى فاععاعله، يسم ماالم على الراء وفاتح الياء بضم عنه) يقرأ يصرف (مان تعالى قوله
فاحععذف يومائععذ عذاب عنه يصرف مان (يومائذ) أى وجهان: أحدهما الفاعل ماقام القائام

إلععى يرجععع يصععرف فاععي ماضععمرا يكون أن الفتح. والثانى على مابنى ويومائذ المضاف،
اليععاء بفتععح ويقععرأ الضععمير، مان حال أو للعذاب أو ليصرف ظرفاا يومائذ فايكون العذاب
هععذا علعى فامععن العععذاب، عنععه اللععه يصععرف مان الفاعل: أى تسمية على الراء وكسر
العععذاب، وهععو ماحععذوف (رحمععه) والمفعععول وفاععى عنععه، فاي الهاء عليه والعائاد مابتدأ،
ماوضععع " فاي " مان تجعل أن ويجوز يومائذ، عذاب يومائذ: أى المفعول يكون أن ويجوز
يصععرف فاجعلععت العععذاب، عنععه اللععه يصععرف يكععرم تقديره: مان ماحذوف بفعل نصب

وتجعععل يصععرف، ماععن ينصععب أن " ويجععوز فاارهبون " فاإياى وماثله للمحذوف، تفسيرا
" " مان فاأماا رحمه، فاقد العذاب عنه الله يصرف إنسان أى للعذاب: أى عنه فاي الهاء
ترجععع أن يجععوز عنه فاي والهاء البتداء، على الرفاع إل فايها فاليس الولى ة القراء على
العذاب. على ترجع " وأن " مان على



ماععن أو لكاشععف، ماوضععع ماععن هو) بدل (إل كاشف خبر له) له كاشف (فال تعالى قوله
لنععك فايععه الضمير مان ولبدل بكاشف، مارفاوعا يكون أن وليجوز الظرف، فاي الضمير

نونته. ظاهرا أعملته " وماتى " ل اسم الحالتين فاي

وجهععان: فاععوق وفاععى خععبره، والقععاهر مابتععدأ، عباده) هععو فاوق القاهر (وهو تعالى قوله
القععاهر وهععو القععاهر: أى فاععي الضمير مان الحال على نصب ماوضع فاي أنه هو أحدهما

قوله ثان، خبر أو القاهر مان بدل أنه على رفاع ماوضع فاي هو غالبا. والثانى أو ماستعليا
فاععإذا إليععه، مااتضععاف بعض وأى (شهادة) تمييز، (أكبر) خبره، و شئ) مابتدأ (أى تعالى
وهععذا إليععه: أى مااأضيف باسم ماسمى جوابها يكون أن الظاهر اقتضى استفهاماا كانت

الله) (قل قوله يكون هذا فاعلى شيئا، الله يسمى أن يوجب
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ماحععذوف، مابتدإ (شهيد) خبر وقوله شهادة، أكبر ماحذوف: أى والخبر مابتدأ والله جوابا
طريععق مان أى جواب على الجملة هذه ودلت خبره، وشهيد مابتدأ الله يكون أن ويجوز

يعمععل ظرفاععا بيععن تجعل أن ولك بيننا، شهيد والصل للتأكيد، (بينكم) تكرير و المعنى،
ي (وماعن بمحعذوف فايتعلعق لشعهيد صفة تجعله وأن شهيد، فايه غ) فا نصعب ماوضعع بل

ضععمير والفاعععل ماحععذوف، والعائاد الذى، بمعنى وهو أنذركم فاي المفعول على عطفا
هععى مااوجهععان: أحععدهما واحد) فاي إله هو إنما (قل القرآن بلغه مان وأنذر القرآن: أى

ذكععر مابينععة. وقععد صععفة وواحععد خععبره، وإلععه مابتععدأ هععو هذا فاعلى العمل عن لن كافاة
وإلععه مابتععدأ وهععو بععأن نصععب ماوضع فاي الذى بمعنى أنها البقرة. والثانى فاي ماشروحا

قبله. بما أليق وهذا إن خبر وواحد الذى، صلة والجملة خبره،

والهععاء (يعرفاونه) الخبر و بالبتداء، رفاع ماوضع الكتاب) فاي آتيناهم (الذين تعالى قوله
أنفسهم) ماثععل خسروا (الذين وسلم عليه الله صلى النبى ضمير وقيل الكتاب، ضمير

الولى.

(جميعععا) و نحشرهم يوم والتقدير: واذكر به، مافعول نحشرهم) هو (ويوم تعالى قوله
ودل كم، شركاء تزعمونهم (تزعمون) ماحذوفاان: أى ومافعول المفعول ضمير مان حال
مااتقدم. المحذوف على

قععالوا) (أن و كععان، اسععم أنهععا علععى الفتنععة ورفاع بالتاء، تكن) يقرأ لم (ثم تعالى قوله
بمعنععى هنععا الفتنععة ولن حقيقععى، غير الفتنة تأنيث لن بالياء أنه إل كذلك ويقرأ الخبر،
ويقععرأ الخععبر، وفاتنتهععم قععالوا أن كععان اسم أن على الفتنة ونصب بالياء، ويقرأ القول،
والفتنععة والمقالععة القععول بمعنععى قالوا أن لن قالوا، أن ماعنى على بالتاء أنه إل كذلك

وهععو أعنععى إضععمار علععى أو النععداء علععى وبالنصععب الله، لسم صفة بالجر (ربنا) يقرأ
(مااكنا). والجواب عليه، والمقسم القسم بين ماعترض

مانععه " ومااجععاء " مان لفظ على حمل الفعل فاي الضمير يستمع) وحد (مان تعالى قوله
" لعه يغوصعون " ماعن " و يستمعون " نحو: " مان " مان ماعنى فاعلى الجمع، لفظ على
أكنععة، علععى (وقععرا) ماعطععوف و يفقهوه، أن كراهة أجله: أى مان يفقهوه) مافعول (أن

أحععد الظععرف لن فاصععل بععالظرف والمعطععوف العطععف حععرف بيععن الفصععل وليعععد
القععول اسععتوفاى وقععد ماصععدر، لنه هنا الوقر ووحد وتأخيره، تقديمه فايجوز المفاعيل،

يقول: وهو بجوابها، نصب ماوضع فاي إذا) إذا (حتى البقرة أول فاي فايه
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(يجادلونععك) و الجمل، فاي لتعمل كما الغاية ماعنى أفاادت وإنما عمل هنا لحتى وليس
هععو فاقيععل واحععده، فاععي جمع. واختلف وكا. والساطير جاء فاي الفاعل ضمير مان حال

أسععاطير فايكون الطاء، بتحريك سطر جمع والسطار إسطار، واحدها وقيل أسطورة،
وأسطر. سطور فاجمعه الطاء بسكون سطر فاأماا الجمع، جمع

علعى الهمععزة حركععة وبإلقاء الهمزة وتحقيق النون، بسكون (وينأون) يقرأ تعالى قوله
(أنفسععهم) و بعععدها، سععاكنة وواو النععون بفتععح ينععون بهععا اللفععظ فايصير وحذفاها النون

يهلكون. مافعول

ووقععف عظيمععا أماععرا تقديره: لشععاهدت " ماحذوف " لو ترى) جواب (ولو تعالى قوله
يسععم لععم لما فابناؤه وقفوا ومانه اللف، بحذف جاء والقرآن ضعيفة، لغة وأوقف ماتعد،
بالرفاع. ونكون) يقرآن (ولنكذب، وقفوهم ومانه فااعله

ماععن والكعون التكعذيب ععدم فايكعون نعرد، علعى ماعطعوف هعو وجهعان: أحعدهما وفايه
لنكععذب، ونحن ماحذوف: أى مابتدإ خبر يكون أن والثانى كالرد، أيضا ماتمنين المؤمانين

مان الحال على نصب ماوضع فاي فايكون أيضا، ماتمنى أنه وجهان: أحدهما المعنى وفاى
يكععون فال الرد، بعد ليكذبوا أن ضمنوا أنهم المعنى يكون أن نرد. والثانى فاي الضمير
التمنععى، فاععي داخل يكععون فال التمنععى، جواب أنه على بالنصب ماوضع. ويقرآن للجملة
عكععس، ماععن ومانهععم الثععانى، ونصب الول رفاع مان القراء كالفاء. ومان هذا فاي والواو
مااتقدم. على مانهما واحدة كل ووجه

القصة. ضمير يكون أن ويجوز الحياة، عن كناية إل) هى هى (إن تعالى قوله

ربهم. مالك على أو ربهم، سؤال على ربهم) أى على (وقفوا تعالى قوله

ماحذوف، لفعل ماصدر هو وقيل باغتة، الحال: أى ماوضع فاي (بغتة) ماصدر تعالى قوله
الحسععرة (ياحسععرتنا) نععداء لفظععه غيععر ماععن تهم بجععاء ماصععدر هو وقيل بغتة تبغتهم أى

أنفسععهم تنععبيه والمعنععى أوانععك، فاهذا احضرى والتقدير: ياحسرة المجاز، على والويل
علععى (فايهععا) يعععود فاععي والضععمير بالحسععرة، (على) ماتعلقة و الحسرة، أسباب لتذكر

صععريح لهععا يجععر ولععم العمععال، على يعود وقيل الساعة، عمل والتقدير: فاي الساعة،
تقععدم وقععد بئععس، بمعنععى ماععايزرون) سععاء سععاء (أل عليها دليل الكلم فاي ولكن ذكر،

ماحععذوفاا، المفعععول ويكععون بابهععا علععى سععاء تكععون أن ماواضععع. ويجععوز فاععي إعرابععه
والتقدير: ساء، فااعل ذلك كل فاي وهى ماوصوفاة، نكرة أو الذى بمعنى أو ومااماصدرية

وزرهم. هم ساء أل
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(خير) والخبر الصفة على الخرة ورفاع واللم، باللف الخرة) يقرأ (وللدار تعالى قوله
ماضععافاة الععدار وليسععت الخععرة، الساعة دار الضافاة: إى " على الخرة " ولدار ويقرأ

وقععد نفسععه، إلععى ليضععاف والشئ المعنى، فاي الموصوف هى الصفة لن صفتها إلى
الكوفايون. أجازه



(ليكععذبونك) يقععرأ الماضععى بمعنععى فاالمسععتقبل علمنععا، قد نعلم) أى (قد تعالى قوله
يعرفاععونه كععانوا بل النبوة، دعواكا قبل أى الكذب، إلى لينسبونك ماعنى على بالتشديد
يقععال المشععدد، ماعنععى فاي هو وجهان: أحدهما وفايه بالتخفيف ويقرأ والصدق، بالماانة
أصععبته، إذا يقععال: أكععذبته كععذبا ليجدونك الكذب. والثانى إلى نسبته إذا وكذبته أكذبته
(يجحععدون) وقيععل  ب تتعلععق الله) البععاء (بآيات ماحمودا أصبته إذا كقولك: أحمدته كذلك
". بها فاظلموا مابصرة الناقة ثمود " وآيتنا تعالى كقوله بالظالمين تتعلق

لتوصععف والجثععة زماععان، لنععه لرسععل صععفة يكععون أن قبلك) ليجععوز (مان تعالى قوله
فاتكععون كذبوا، على ماعطوفاا يكون أن (وأوذوا) يجوز بكذبت ماتعلقة هى وإنما بالزماان

فاقععال: أسععتأنف ثععم كععذبوا، علععى تععم الوقععف يكون أن ويجوز بصبروا، (حتى) ماتعلقة
قيععل فايععه، ماضععمر كا جععاء كا) فااعععل جععاء (ولقععد أقوى والول به، حتى فاتتعلق وأوذوا،

الرسععل ضععرورة مان لن الرسل ذكر عليه ودل النبأء، المضمر وقيل المجئ، المضمر
ضععمير ماععن المرسععلين) حععال نبععإ (ماععن يكععون الععوجهين كل وعلععى نبأء، وهى الرسالة
زائاععدة ماععن تكععون أن الخفععش وأجععاز المرسععلين، نبععأ جنععس والتقععدير: ماععن الفاعل،
أن الجميععع عنععد وليجععوز الععواجب فاععي زيادتهععا ليجيز وسيبويه المرسلين نبأ والفاعل

يصععح لععم زائادا يكن لم إذا الجر وحرف ليحذف، الفاعل لن لمحذوف صفة مان تكون
ونبعأ ماعععد، بغيعر الفاععل فاعي يعمععل فاععل وكعل يعدى، الجر حرف لن فااعل يكون أن

الرسععل أنبععاء ماععن عليك " نقص تعالى قوله ذلك على ويدل إنبائاهم، بمعنى المرسلين
."

الثععانى اسععتطعت) فاالشععرط (فاععإن هععذه إن عليععك) جععواب كبر كان (وإن تعالى قوله
الول. جواب

الكلم وطععول ماعنععاه لظهععور وحععذف تقديره: فاافاعل، ماحذوف الثانى الشرط وجواب
ضععمير ماععن حععال يكععون أن ويجععوز بتبتغععى، يتعلق أن ويجوز لنفق، الرض) صفة (فاي

السماء). (فاي وماثله الرض، فاي وأنت الفاعل: أى
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نصب ماوضع فاي؟؟ هو وجهان: أحدهما الموتى الله) فاي يبعثهم (والموتى تعالى قوله
ف قعد اسعم لنعه أقعوى وهذا الموتى، الله ويبعث ماحذوف: أى بفعل اسعم علعى عط
يجيب. بمعنى الخبر. ويستجيب وماابعده مابتدأ يكون أن الفعل. والثانى فايه عمل

بنزل. يتعلق وأن لية، صفة يكون أن ربه) يجوز (مان تعالى قوله

رفاععع ماوضععع وفاععى لدابة، صفة جر ماوضع فاي يكون أن الرض) يجوز (فاي تعالى قوله
وقععرئ دابععة لفظ على (ولطائار) ماعطوف زائادة مان لن الموضع، على أيضا لها صفة

توكيععد، وهو حال تكون وأن بيطير، الباء تتعلق أن (بجناحيه) يجور الموضع على بالرفاع
" " زائادة شئ) " مان (مان أسرع إذا طار فايه يقال قد الطائار غير لن ماجاز، رفاع وفايه

حجععة اليععة فاعي ليبقى التأويل هذا وعلى تفريطا، المصدر: أى ماوقع واقع " هنا وشئ
كيععدهم " ليضععركم ذلك صريحا. ونظير شئ كل ذكر على يحتوى الكتاب أن ظن لمن
فارطنععا لن بععه، مافعععول شيئا يكون أن وليجوز نظائار، له ذكرنا وقد ضررا، ": أى شيئا

اخععر، بحععرف تتعععدى فال الكتععاب إلى بفى عديت وقد الجر، بحرف بل بنفسها لتتعدى
فابععان خلفاععه، علععى المعنى لن شئ، مان الكتاب فاي مااتركنا المعنى يكون أن وليصح

مااذكرنا. التأويل أن



لتمنععع والععواو حععاماض حلععو ماثل بكم) الخبر (صم و كذبوا) مابتدأ، (والذين تعالى قوله
(فاي بكم وبعضهم صم تقديره: بعضهم مابتدأ: ماحذوف خبر صم يكون أن ويجوز ذلك،

الخععبر، فاععي المقععدر الضععمير ماععن حال يكون وأن ثانيا، خبرا يكون أن الظلمات) يجوز
ماحععذوف: أى مابتدإ خبر الظلمات فاي يكون أن ويجوز الظلمات، فاي هم والتقدير: أى

أن ويجععوز الظلمععات، فاععي كععائانون لبكععم: أى صفة يكون أن ويجوز الظلمات، فاي هم
ماوضععع فاععي الله) مان يشإ (مان الفعل مان عنهما ينوب لما أو بكم أو لصم ظرفاا يكون
التقععدير: لن ماحععذوف، بفعل نصب ماوضع فاي يكون أن ويجوز الخبر، والجواب مابتدإ،

التقدير: ماععن " فايكون " مان سبب مان بيشأ فاالمنصوب عذابه، أو إضلله الله يشإ مان
ماابعده. يضلل. وماثله مان أو يعذب

وتحععذف اللم فاتنفتععح اللم علععى الهمععزة حركععة بإلقاء أرأيتكم) يقرأ (قل تعالى قوله
بععالتحقيق التخفيف. ويقرأ مانه والغرض وغيره، القرآن فاي ماطرد قياس وهو الهمزة،

وتحععذف، للتخفيف وتلين الصل، على فاتحقق الراء بعد التى الهمزة وأماا الصل، وهو
الساكنين للتقاء تحذف ثم وتسكن ياء تقلب أن ذلك وطريق
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اتصععلت فاععإذا الفاعل فاضمير التاء فاأماا الفعل، هذا ماستقبل فاي حذفاها فايها ذلك قرب
هعذه وتختلعف والتعأنيث، والجمع التثنية فاي واحد بلفظ كانت للخطاب التى الكاف بها

الععذى هععذا " أرأيتععك تعععالى قوله ومانه أرأيتك، الواحد فاي فاتقول الكاف على المعانى
أرأيتكن المؤنث وفاى أرأيتكم، المذكر الجمع وفاى أرأيتكما، التثنية " وفاى على كرمات
علععى والععدليل اسععما، وليسععت للخطععاب حرف والكاف مافتوحة، ذلك جميع فاي والتاء
وهععو مارفاوعععة، أو هنععا، لجار إذ باطل وهو ماجرورة إماا لكانت اسما كانت لو أنها ذلك

المرفاوع. ضمائار مان ليست الكاف أن لمارين: أحدهما أيضا باطل

فاععاعلن، واحععد لفعععل وليكععون فااعععل، التاء لن فااعل ليست إذ لها، لرافاع أنه والثانى
إلععى يتعععدى الفعععل هععذا أن أوجععه: أحععدها لثلثععة باطععل وذلك مانصوبة، تكون أن وإماا

أنععه والثانى ثالثا، لكان مافعول الكاف جعلت فالو ماافاعل، زيدا كقولك: أرأيت مافعولين
الغععرض ليععس إذ ذلك على المعنى وليس المعنى، فاي الفاعل هو لكان مافعول كان لو

ولهععو المخععاطب، غيععر وزيععد زيدا، أرأيتك قلت ولذلك غيركا، أرأيت بل نفسك أرأيت
والجمععع التثنيععة علماععة لظهععرت مافعول أنه على مانصوبا كان لو أنه والثالث مانه، بدل

وأرأيتكن. وأرأيتموكم كما تقول: أرأيتما فاكنت التاء، فاي والتأنيث

وفايمعا المرفاععوع، ماعنعى فاعي مانصعوب ماضعمر اسعم الكععاف أن إلعى الفراء ذهب وقد
لمذهبه. إبطال ذكرناه

تقععديره: عليععه الكلم دل ماحععذوف هععو قععوم فاقال الية، هذه فاي أرأيتكم مافعول فاأماا
اللععه " أغيععر قععوله عليععه ودل الساعة، ماجئ عند تنفعكم هل الصنام عبادتكم أرأيتكم
ماعنععى حصععل قععد وجوابه الشرط لن مافعول إلى هذا آخرون: ليحتاج " وقال تدعون

عليععه دل اللععه) فامععا عععذاب أتععاكم (إن قععوله هععو الععذى الشرط جواب وأماا المفعول،
ب مانصععوب وغير الله، دعوتم الساعة أتتكم الله) تقديره: إن (أغير قوله فاي الستفهام
(تدعون).



بتععدعون، يتعلععق أن (إليه) يجععوز بعده (تدعون) الذى مافعول إياه) هو (بل تعالى قوله
وليسععت ماوصععوفاة، نكرة أو الذى، " بمعنى " ماا و إليه، يرفاعه بيكشف: أى يتعلق وأن

المفعول. بمعنى ماصدرا تجعلها أن إل ماصدرية

يقولععوا لععم ماععذكر مانععه يستعمل لم ماؤنث فايهما والضراء) فاعلء (بالبأساء تعالى قوله
وحمراء. أحمر قالوا كما وضراء وضر وبأساء بأس

إذ تضععرعوا فالععول (تضرعوا) أى  ل ظرف نصب ماوضع " فاي إذ) " إذ (فالول تعالى قوله
ولكن. مااتضرعوا المعنى: أى على (ولكن) استدراكا
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ماععن أو مابععاغتين الفاعععل: أى ماععن الحععال ماوضععع فاععي (بغتععة) ماصععدرية تعععالى قععوله
بمعنععى أخععذناهم لن المعنععى علععى ماصععدرا يكون أن ويجوز مابغوتين، المفعولين: أى

(مابلسون) خععبره، و مابتدأ، وهم ماكان ظرف وهى للمفاجأة، هنا هم) إذا (فاإذا بغتناهم
إذا. فاي العامال وهو

البصععار جمععع ماععع السمع إفاراد فاي الوجه ذكرنا سمعكم) قد الله أخذ (إن تعالى قوله
(غيععر و (إله) خبره و بالبتداء، رفاع ماوضع فاي (مان) استفهام البقرة أول فاي والقلوب

النكععار، بمعنععى هنععا والسععتفهام أيضا، الصفة ماوضع (يأتيكم) فاي و الخبر، الله) صفة
المععأخوذ ماعنععى علععى تعععود وقيععل أول، المذكور لنه السمع على (به) تعود فاي والهاء

(نصرف). فايها والعامال (كيف) حال، أفارد فالذلك عليه، والمحتوم

الشععرط: جواب عن ناب فالذلك التقرير، بمعنى هنا يهلك) الستفهام (هل تعالى قوله
هلكتم. أتاكم إن أى

يكععون أن آماععن) يجععوز (فامععن المرسععلين ماععن ومانذرين) حععالن (مابشرين تعالى قوله
نظائاره. على القول سبق وقد الحالين، فاي مابتدأ وهى الذى بمعنى يكون وأن شرطا

البقعرة، أوائاعل فاي ذكر وقد بفسقهم، يفسقون) مااماصدرية: أى كانوا (بما تعالى قوله
لغتان. وكسرهاوهما السين بضم ويقرأ

نكععرة. وهععى مااقبلهععا وانفتععاح لتحركهععا ألفا فاقلبت غدوة، (بالغداة) أصلها تعالى قوله
واللم بععاللف عرفاهععا وقععد بعععدها، وواو الععدال وسععكون الغين " بضم " بالغدوة ويقرأ
واللم. باللف هنا عرفاها وقد علما، ماعرفاة مااتستعمل وأكثر

شئ) " مان (مان (يريدون) حال و عشية جمع هو وقيل مافرد، هو (العشى) فاقيل وأماا
عليععه قععدم لشععئ صععفة حسععابهم الخبر. وماععن وعليك بالبتداء، رفاع وماوضعها " زائادة

يكععون أن ويجععوز عليهععم، علععى حسععابك مان قدم أنه إل بعده الذى وكذلك حال، فاصار
النافايععة لمععا (فاتطردهععم) جععواب عليععه ماقدماععة لشئ صفة وعليك حسابهم، مان الخبر

". " لتطرد وهو النهى (فاتكون) جواب نصب فالذلك

بقعولهم، فانعععاقبهم ليقولععوا اختبرنععاهم بفتنععا: أى ماتعلقععة (ليقولععوا) اللم تعععالى قوله
فاععي والجملععة عليهم) الخععبر، الله (مان و (هؤلء) مابتدأ، و العاقبة، لم تكون أن ويجوز
ع فاي هؤلء يكون أن ويجوز بالقول، نصب ماوضع فاسعره ماحعذوف بفععل نصعب ماوض
بمن: (مان) ماتعلقة و فاضل، أو هؤلء تقديره: أخص ماابعده
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(بالشععاكرين) يتعلععق مانفرديععن، عليهععم مان حال: أى تكون أن ويجوز علينا، مايزهم أى
ليعمل أفاعل فاإن المفعول، بخلف الفعل ماعنى فايه يعمل والظرف ظرف، لنه بأعلم
فايه.

و عليهععم، سععلم كا جععاء إذا الجععواب: أى ماعنى إذا فاي كا) العامال جاء (وإذا تعالى قوله
ربكم) الجملععة (كتب الفعل ماعنى مان فايه لما نكرة كان وإن ذلك وجاز (سلم) مابتدأ،



وجهععان: الكسععر فافععى وفاتحهععا، إن بكسععر عمل) يقرأ مان (أنه أيضا القول بعد ماحكية
قبلها. تام والكلم ماستأنفة هى أحدهما

وجهععان: فافيععه الفتععح وأماععا بعععده، إن فاكسععرت قععال " علععى " كتععب حمل أنه والثانى
ماحععذوف: وخبره مابتدأ أنه عمل. والثانى مان أنه كتب الرحمة: أى مان بدل هو أحدهما

الععذى بمعنععى ومان الشأن، ضمير والهاء مااقبله، ذلك على ودل عمل، مان أنه عليه أى
(بجهالععة) و الفاعععل ضععمير مان الحال ماوضع (مانكم) فاي و مابتدأ، وماوضعها شرط، أو

(بعععده) فاععي والهععاء الجهل، بسبب به: أى مافعول يكون أن ويجوز جاهل أيضا: أى حال
أو الولععى، أن علععى ماعطوف وهو بالكسر (فاإنه) يقرأ السوء أوعلى العمل على تعود

يكععون أن ويجععوز الكلم، عليه دل ماحذوف مان خبر هذا وعلى قوم، عند للولى تكرير
ويقععرأ كععذلك، فاععالمار " شععرطا " ماععن جعلععت وإذا لععه، غفععور فاإنه ماحذوفاا: أى العائاد
وكلهمععا قععوم، عنععد مانهععا بععدل أو الولى فاتح مان ة قراء على للولى تكرير وهو بالفتح

وهععو زائاععدة الفاء تجعل أن إل ماعنى حرف ليصحبه البدل أن لوجهين: أحدهما ضعيف
شععرطا. جعلتهععا إن ولجععواب خععبر لمععن ليبقى أن إلى يؤدى ذلك أن ضعيف. والثانى

المحععذوف يكععون أو لععه، غفععور أنه فاشأنه ماحذوف: أى مابتدأ خبر أن تكون أن والوجه
فااعل. وإماا مابتدأ إماا أأن فاتكون أنه فاعليه ظرفاا: أى

ماثععل تفصععيل اليععات نفصععل ماحععذوف: أى لمصدر وصف (وكذلك) الكاف تعالى قوله
فايععه، لغععة وهععو السبيل وذكر يتبين، (سبيل) فااعل: أى و بالياء، (وليستبين) يقرأ الذى
بالياء ة القراء تكون أن " ويجوز سبيل يتخذوه الغى سبيل يروا " وإن تعالى قوله ومانه
فايععه، لغععة وهععو ماععؤنث فااعل والسبيل بالتاء ويقرأ حقيقى، غير السبيل تأنيث أن على
تتعلععق واللم المخععاطب، والفاعععل السععبيل، بنصععب " ويقععرأ سععبيلى هذه " قل ومانه

فاصلنا. لتستبين بمحذوف: أى

والهععاء ماععزادة، ماعه وقد حال، يكون وأن ماستأنفا يكون أن (وكذبتم) يجوز تعالى قوله
ماعنى فاي لنها البينة ماعنى على تعود أن ويجوز ربى، على (به) يعود فاي
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والول القصععص، مان وبالصاد القضاء، مان بالضاد الحق) يقرأ (يقضى والدليل البرهان
الية. بخاتمة أشبه

مافتععاح فاهععو بععه ماايفتععح فاأماععا الخزانععة، والمفتععح مافتععح، جمععع (مافاتح) هو تعالى قوله
ماععاتعلق فايهععا والعاماععل مافاتح، مان (ليعلمها) حال أيضا مافتح قيل وقد مافاتيح، وجمعه

(ولحبععة) ورقععة) فااعععل (ماععن و مافاتععح، بععه رفاعععت إن الظععرف نفععس أو الظععرف، به
وقععد وليععابس) ماثلععه، (ولرطب جاز الموضع على رفاع ولو ورقة، لفظ على ماعطوف

يكععون أن وليجععوز كتععاب، فاععي هععو إل كتععاب) أى فاععي (إل الموضععع علععى بالرفاع قرئ
فاععي إل يعلمهععا إل ورقععة ماععن يصير: ومااتسقط المعنى (يعلمها) لن فايه يعمل استثناء

كتععاب فاععي إل يكن لم وإذا كتاب، فاي ليعلمها الثبات: أى ) إلى1ماعناه( فاينقلب كتاب
ومااتسععقط الول: أى ماععن بدل الثانى الستثناء يكون فاإذا الكتاب، فاي يعلمها أن وجب

وماايعلمها. كتاب فاي هى إل ورقة مان

والملصععق لللصععاق، البععاء لن ذلععك وجععاز فاععي، بمعنععى هنا (بالليل) الباء تعالى قوله
ى ويقعرأ فاعاعله، يسعم ماعالم أجعل) علعى (ليقضعى فايهمعا حاصل والمكان للزماان عل
نصب. وأجل الفاعل، تسمية



أن والثععانى ماستأنفا، يكون أن أوجه: أحدها أربعة عليكم) يحتمل (ويرسل تعالى قوله
يكععون أن المضارعة. والثععالث الفاعال مان وماابعده يتوفااكم، قوله على ماعطوفاا يكون

ي الفاععل اسم لن القاهر، على ماعطوفاا ولهم نظيعر وهعو يفععل، ماعنعى فا الطعائار ق
ماععن إماا حال الجملة وتكون يرسل، وهو التقدير يكون أن الذباب. والرابع زيد فايغضب
الظرف. فاي الضمير مان أو القاهر، فاي الضمير

التأخير. وفايه نية فاي يكون أن والثانى بيرسل، ماتعلق هو وجهان: أحدهما فايه وعليكم
يحفععظ ماععن يرسععل ماحذوف: أى (حفظة) والمفعول بنفس يتعلق أن وجهان: أحدهما

بالتععاء (توفاته) يقععرأ حال فاصار قدمات لحفظة صفة يكون أن أعمالكم. والثانى عليكم
" علععى " تتوفاععاه شععاذا ويقععرأ الجمععع، إرادة علععى مامالععة وبألف الجماعة، تأنيث على

بععالتخفيف: أى شععاذا ويقععرأ أماععروا، مامععا ينقصون (يفرطون) بالتشديد: أى الستقبال
الععدال وكسععرة الععراء ضععم على ردوا) الجمهور (ثم تعالى قوله مااأماروا، على يزيدون
إلععى الولععى الععدال كسرة نقل على الراء بكسر ويقرأ الدغام، ليصلح ماحذوفاة الولى
ماحععذوف: أى ماصدر صفة أنه على بالنصب الحق وقرئ الحق) صفتان، (ماولهم الراء
أعنى. إضمار على أو الحق الرد

___________________________________

. (*) اه فاليتأمال ماافايه، وليخفى بأيدينا، التى النسخ جميع فاي إلخ) كذا ماعناه فاينقلب ) قوله1(
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والهمععزة ونجععى، أنجععا والماضععى والتخفيععف، بالتشععديد (ينجيكععم) يقععرأ تعععالى قععوله
(تضرعا) ينجيكم فاي المفعول ضمير مان الحال ماوضع (تدعونه) فاي للتعدية والتشديد

فاععي ماصععدرا يكععون أن ويجععوز ماعنععاه، بععل لفظععه غيععر مان تدعون فايه والعامال ماصدر
" " وخيفة وقرئ لغتان، وهما وكسرها الخاء بضم (خفية) ويقرأ وكذلك الحال، ماوضع

" (لئععن وخفيععة تضععرعا نفسععك فاععي ربععك " واذكععر تعععالى قععوله ماثل وهو الخوف مان
ماوافاق وهو الغيبة على أنجانا لئن ويقرأ أنجيتنا لئن يقولون الخطاب: أى أنجيتنا) على

والكربة. الظلمة هذه مان هذه) أى (مان يدعونه لقوله

(ماععن وكععذلك بيبعث يتعلق وأن للعذاب وصفا يكون أن فاوقكم) يجوز (مان تعالى قوله
حععرف أماوركم. فاحذف عليكم يلبس الياء: أى فاتح على يلبسكم) الجمهور (أو تحت)،

التقدير. يكون أن والمفعول. والجيد الجر

اليععاء: أى بضععم ويقععرأ ماقععاماه، إليععه المضععاف وأقععام المضاف فاحذف أماوركم، يلبس
فايعه والعاماعل ماصعدر هعو وقيعل حعال، وهعو شععيعة (شععيعا) جمععع و بالختلف، يعمكم

ماختلفين. أيضا: أى حال يكون أن هذا على ويجوز لفظه، غير مان يلبسكم

ماععن حععال يكععون أن هععذا على (وكيل) ويجوز  ب ماتعلق عليكم) على (لست تعالى قوله
الجر. حرف على الحال تقديم أجاز مان قول على وكيل

وهععو الظععرف فايععه والعامال فااعل، أو قبله الظرف والخبر (ماستقر) مابتدأ تعالى قوله
المكان. بمعنى يكون أن ويجوز الستقرار، بمعنى ماصدر



وقععرآن حععديث لنهععا اليععات ماعنععى على أعادها لنه الهاء ذكر (غيره) إنما تعالى قوله
لتعديععة والتشععديد والهمععزة وأنسععى نسى ومااضيه والتشديد بالتخفيف (ينسينك) يقرأ

الحق. أو الذكر ينسينك ماحذوف: أى وهو الثانى المفعول إلى الفعل

حسععابهم ماععن والتقععدير: شععئ حععال، حسععابهم ومان زائادة، شئ) مان (مان تعالى قوله
فاععي يكععون أن ويجوز نصب، ماوضع فاي فايكون ذكرى نذكرهم ولكن ذكرى) أى (ولكن
ذكرى. عليهم أو ذكرى، هذا رفاع: أى ماوضع

تكععون أن لهععا) يجععوز (ليععس تبسععل أن ماخافاععة له: أى تبسل) مافعول (أن تعالى قوله
فاععي الضععمير ماععن حععال ماوضععع فاععي تكععون وأن لنفععس، صععفة رفاع ماوضع فاي الجملة
ماععن ولععى لهععا ليس الحال: أى ماوضع الله) فاي دون (مان ماستأنفة تكون وأن كسبت،

تبيين. ولها ليس خبر الله دون مان يكون أن ويجوز الله، دون
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إليععه مااتضععاف حكععم فاععي لنهععا المصدر، على كل عدل) انتصاب (كل ماثاله ذكرنا وقد
مابتدأ. وأولئك المعنى، على الذين) جمع (أولئك

شععراب) فايععه (لهععم قععوله يكععون هععذا فاعلى أبسلوا، الذين وجهان: أحدهما الخبر وفاى
الخععر ماسععتأنف. والععوجه هو والثانى أبسلوا، فاي الضمير مان حال هو وجهان: أحدهما

أيضا، خبرا يكون أو نعت، أو أولئك مان بدل أبسلوا والذين شراب، لهم الخبر يكون أن
ثانيا. خبرا شراب ولهم

ماوصوفاة، نكرة أو الذى " بمعنى " وماا التوبيخ، بمعنى (أندعوا) الستفهام تعالى قوله
(ينفعنععا) فاععي الضععمير ماععن حععال يكععون أن وليجععوز بنععدعو، اللععه) ماتعلععق دون (مان و

الموصععول قبععل فايمععا لتعمععل والصععفة " والصععلة " ماععا على لتقدماه لينفعنا ولمافعول
الحععال: أى ماوضععع فاي جملة يكون أن ويجوز ندعو، على (ونرد) ماعطوف والموصوف

ماتععأخرين أو مانقلععبين تععرد نععرد: أى فاععي الضععمير مان أعقابنا) حال (على و نرد، ونحن
علععى ماععن بععدل أو نععرد، فاي الضمير مان حال هى وجهان: أحدهما الكاف (كالذى) فاي
ردا ماحععذوف: أى لمصدر صفة تكون أن (استهوته) والثانى للذى ماشبهين أعقابنا: أى

والععذى ذكععر، وقععد وتوفاععاه تععوفاته ماثل واستهواه استهوته يقرأ استهوته، الذى رد ماثل
جنسععا، يكععون أن ويجوز الذى، كالفريق أو الذى كالرجل مافردا: أى هنا يكون أن يجوز

ماععن حععال يكعون وأن باسععتهوته، ماتعلقععا يكععون أن الرض) يجعوز (فاععي الععذين والمراد
وأن حيععران، فاي الضمير مان حال يكون أن ويجوز الرض فاي كائانا حيران (حيران) أى

ولععم الظععرف، فاععي الضمير أو الهاء مان حال وحيران استهوته فاي الهاء مان حال يكون
حال تكون وأن ماستأنفة، الجملة تكون أن أصحاب) يجوز (له حيرى ماؤنثه لن ينصرف

قبلهععا الععتى الحععال ماععن بععدل أو الظععرف، فاععي الضععمير مان أو حيران، فاي الضمير مان
وقيععل البععاء، بمعنى اللم وقيل لنسلم، بذلك أمارنا (لنسلم) أى ائاتنا يقولون (ائاتنا) أى

نسلم. أن زائادة: أى هى

هععو وقيععل لنسععلم، علععى ماعطوفاة وهى ماصدرية، الصلة) أن أقيموا (وأن تعالى قوله
هععو وقيععل أقيمععوا، أن " والتقععدير: وقععل اللععه هععدى الهععدى " إن قععوله على ماعطوف
أقيموا. وأن أسلموا، لنا قيل المعنى: أى على ماحمول



اتقوه: أى فاي الهاء على ماعطوف هو أوجه: أحدها جملة يقول) فايه (ويوم تعالى قوله
يقول. يوم عذاب واتقوا

يقول. يوم خلق السموات: أى على ماعطوف هو والثانى

الجملعة علعى داخلعة والععواو يقعول، يوم الحق وقوله الحق) أى (قوله خبر هو والثالث
لقوله. صفة والحق الخبر، فايها المقدم

]248[

يقععول يععوم فاععي قععوله يحععق الحق: أى قوله هى التى الجملة لمعنى ظرف هو والرابع
كن.

واذكر. تقدير على مانصوب هو والخاماس

القياماععة. يععوم فاععي اللععه يخلقععه ماععا جميععع هو أوجه: أحدها " فافيه " فايكون فااعل وأماا
وم قعوله عليعه دل الصعور ماعن فايه المنفوخ ضمير هو والثانى ي ينفعخ " ي " الصعور فا
هععذا وعلععى الحععق، قععوله فايوجععد الحععق: أى قوله هو اليوم: والرابع ضمير هو والثالث

أن يجوز قوله أن ذكرنا ماما فاخرج كن، له قال ماا فايوجد ماقوله: أى بمعنى قوله يكون
مابتععدأ، يكععون وأن صععفته، والحععق خععبره واليععوم مابتععدأ، أو صععفته والحق فااعل، يكون

خبره. والحق مابتدأ، أو خبره ينفخ ويوم صفته، والحق

للملك ظرفاا يكون وأن مااذكرنا، على قوله خبر يكون أن ينفخ) يجوز (يوم تعالى قوله
عععالم لقععوله أو الحععق لقععوله أو ليقول، أو لتحشرون ظرفاا أو له والعامال مانه، حال أو

وأن ماحععذوف، مابتععدأ خععبر يكععون أن ويجوز الرفاع، على الغيب) الجمهور (عالم الغيب
أو الععالمين، رب ماعن بعدل بعالجر وقرئ للذى، صفة يكون وأن كن، يقول فااعل يكون

له. فاي الهاء مان

واذكععروا ماحععذوف: أى فاعععل علععى نصععب ماوضع فاي إبراهيم) إذ قال (وإذ تعالى قوله
للعجمععة ينصععرف ولععم أفاعععل، ووزنععه بالمععد (آزر) يقععرأ و أقيمععوا، على ماعطوف وهو

مانهمععا واحععد ماععن اشععتقه وماععن الوزر، أو الزر مان يشتقه لم مان قول على والتعريف
ماععن بععدل أنععه على الراء بفتح ويقرأ الفعل، ووزن للتعريف يصرفاه ولم عربى هو قال
النداء. على وبالضم أبيه،

ماثععل الخلععق والزر الععزاى، وسكون الراء وتنوين مافتوحتين بهمزتين الشاذ فاي وقرئ
فاععاء الثانيععة الهمععزة أن وجهان: أحععدهما وفايه الثانية، وكسر الولى بفتح ويقرأ السر،
قععالوا كمععا وزر وأصلها الواو، مان بدل هى والثانى النقل، وماعناها بدل، وليست الكلمة

بمعنععى للسععتفهام تيععن القراء هاتين على الولى والهمزة وإسادة ووسادة وإعاء وعاء
تتخذ. فاي همزة ول النكار،

واعوجععاج لتحيععركا أجلععه: أى ماععن مافعععول هععو وجهان: أحدهما هذا على انتصابه وفاى
تتخذ. دينك

أتتخععذ حععال: أى فاصععارت فايهععا العاماععل وعلععى عليهععا قععدمات لصععنام صفة هو والثانى
يجعععل أن وجععاز (آلهععة) ثععان، و أول، (أصععناماا) مافعععول و ماعوجععة، أو مالعونععة أصععناماا



ماععال المفاعيععل فاععي يسععهل وذلععك الجملععة، ماععن الفائادة لحصول نكرة الول المفعول
المبتدإ. مان يسهل

وأريناه. إضمار على نصب هو وجهان: أحدهما ماوضعه (وكذلك) فاي تعالى قوله
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باطلعنععا صععوابا رآه ماععا ذلك: أى أريناه مابين ضلل فاي وقوماه أباه رأى تقديره: وكما
ماحععذوف لمصععدر صفة أنه على بعده (نرى) التى  ب مانصوبا يكون أن ويجوز عليه، إياه

بمعنععى الكععاف وقيل أبيه، ضلل كرؤيته رؤية والرض السموات مالكوت تقديره: نريه
مابتععدأ خععبر رفاععع ماوضععع فاععي الكععاف تكععون أن الثععانى نريه. والععوجه ولذلك اللم: أى

ضللتهم. مان رآه كما كذلك: أى والمار ماحذوف: أى

التقععدير: ليسععتدل المععوقنين) أرينععاه. وقيععل (ماععن وليكععون (وليكععون) أى تعالى قوله
وليكون.

لن وبالماالععة الصععل، على والتفخيم والهمزة الراء بفتح كوكبا) يقرأ (رأى تعالى قوله
ماععن نوع وهو بين، بين الهمزتين بجعل ويقرأ رؤية، كقولك: رأيت ياء عن مانقلبة اللف

بكسرهما. ويقرأ للهمزة، إتباعا كذلك الراء بجعل ويقرأ الماالة،

الهمععزة أصل أن الراء. والثانى أتبعها ثم للماالة الهمزة كسر أنه وجهان: أحدهما وفايه
الحلععق حععرف أجل مان فاتحت وإنما يرأى، أى يرى، المستقبل فاي قولك بدليل الكسر

فاإن الهمزة، لكسرة إتباعا الماضى فاي الول الحرف كسرت ثم يسع، وسع تقول كما
علععى وبكسععرهما الصععل على بفتحهما قرئ فاقد الشمس رأى ماثل ساكن اللف لقى

السععاكن لجععل اللفععظ ماععن سععقطت اللععف لن الهمععزة، وفاتععح الراء وبكسر مااتقدم،
كسععر الصععل أن على تنبيها الراء كسر وكان الثابت، تقدير فاي هنا والمحذوف بعدها،

تقععديره: أهععذا وخععبر، ربى) مابتععدأ (هذا المحذوفاة اللف على دليل فاتحها وأن الهمزة،
استفهام. غير هو الخبر: أى على هو وقيل ربى،

لنععه التععذكير، علععى هذا للشمس قال وإنما الشمس، مان حال (بازغة) هو تعالى قوله
حقيقى. غير التأنيث لن أو الشئ أو الضوء أو الشخص أو الطالع أو الكوكب هذا أراد

لرضاه. أو لعبادته السموات) أو فاطر (للذى تعالى قوله

الوقايععة نععون فاععي الرفاععع نععون إدغععام على النون بتشديد (أتحاجونى) يقرأ تعالى قوله
وجهان: المحذوفاة النونين. وفاي إحدى حذف على بالتخفيف ويقرأ تحاجوننى، والصل
فاععي ذلععك جععاء وقععد السععتثقال، بهععا حصععل التى الزائادة لنها الوقاية نون هى أحدهما

أجععل ماععن ماكسععورة نععون إلى دعت الحاجة لن الرفاع، نون المحذوفاة الشعر. والثانى
فاععي نية له الشاعر: كل قال كثيرا الشعر فاي ذلك جاء وقد تكسر، ل الرفاع ونون الياء

وتقلونا نقليكم الله * بنعمة صاحبه بغض
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ل الضمير بعض وحذف الضمير، مان هى بل وقاية ليست هنا الثانية والنون تقلوننا، أى
" بععه) " ماععا (مااتشععركون بعاماععل إل تحذف ل الرفاع علماة لن أيضا، ضعيف وهو يجوز



ضععمير بععه فاععي فاالهععاء بععالله، به: أى تشركونه الذى الصنم أخاف ول الذى: أى بمعنى
تشععركون الععذى أخععاف ول ماععا: أى علععى عائادة الهاء تكون أن ويجوز تعالى، الله اسم

ماصععدرية تكععون وأن ماوصعوفاة، " نكرة " ماا تكون أن ويجوز الله، على تعود ول بسببه
ربى: ماشيئة حال فاي تقديره: إل الول جنس مان استثناء يكون أن يشاء) يجوز أن (إل
لكععن الول: أى غيععر ماععن يكون أن ويجوز الحال، هذه فاي إل حال كل فاي أخافاها ل أى

ويجوز ماشيئة، المصدر: أى عن (شيئا) نائاب و أشركتم، ماا خوفاى ربى يشاء أن أخاف
(علما) تمييز. و قلت، ماا غير أمارا ربى يشاء أن إل به: أى مافعول يكون أن

التقععدير هععذا علععى علمععا يكععون أن ويجععوز شععئ، كل علم وسع: أى مافعول شئ وكل
بعلمععه: ماحيععط بالشئ والعامال به، أحاط فاقد الشئ يسع ماا لن وسع، لمعنى ماصدرا

(مااأشععركتم) و ذكععر، وقععد أخععاف فايهععا والعامال حال، أخاف) كيف (وكيف تعالى قوله
تكععون وأن ماحععذوف، والعائاععد ماوصععوفاة، نكععرة أو الععذى " بمعنععى " ماا تكون أن يجوز

نصععب ماوضععع فاععي وهععى ماوصععوفاة، نكععرة أو الععذى " بمعنععى لععم) " ماععا (ماععا ماصدرية
ينزل لم ماا (سلطان) أى مان حال يكون أن ويجوز بينزل، (عليكم) ماتعلق و بأشركتم،

لغععة وهععى اللم بضععم قععرئ وقد والكفران، الرضوان ماثل والسلطان عليكم، حجة به
الضم. فايها أتبع

الععذين. هععم ماحععذوف: أى مابتدإ خبر هو وجهان: أحدهما آمانوا) فايه (الذين تعالى قوله
خععبر الجملة وخبر المان) مابتدأ (لهم ثان، مابتدأ أو مانه (أولئك) بدل و هومابتدأ، والثانى

قبله. ماا على ماعتمد لنه بالجار مارفاوعا المان يكون أن ويجوز قبلها، لما

وفاععي تلععك، ماععن بععدل هععو (حجتنا) وجهان: أحدهما وفاى مابتدأ، (وتلك) هو تعالى قوله
بمحععذوف: أى قععوماه) ماتعلععق (علععى و المبتععدإ، عععن خبر هو (آتيناها) وجهان: أحدهما

فاععي وآتيناهععا تلك، خبر حجتنا تكون أن دليل. والثانى أو قوماه على حجة إبراهيم آتيناها
لنهععا بحجتنا على يتعلق أن يجوز ول الشارة، ماعنى والعامال الحجة، مان الحال ماوضع
أن (نرفاععع) يجععوز والصععلة الموصول بين يفصل ل وكلهما حال، أو خبر وآتيناها ماصدر
آتيناها، مان الحال ماوضع فاي يكون
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ظععاهر، والمعنععى نشععاء فاععي وكععذلك واليععاء، بععالنون ويقععرأ ماسععتأنفا، يكون أن ويجوز
ويقعرأ لعه، رفاعع النسعان درجعة ورفاعع نرفاعع، مافععول وهعو بالضعافاة (درجعات) يقعرأ

مانهععا: ماحذوف الجر حرف أو ظرف ودرجات نرفاع، مافعول هذا (مان) على و بالتنوين،
درجات. إلى أى

وهدينا هدينا) أى (ونوحا مانهما والتقدير: كل بهدينا، مانصوب هدينا) كل (كل تعالى قوله
نعوح، ذريععة النبيععاء ماععن بعععده والمععذكورون نععوح علععى (ذريته) تعععود فاي والهاء نوحا،

ماععن لن ضعععيف إبراهيععم: وهععذا علععى تعععود وقيععل هععؤلء، ذريته مان والتقدير: وهدينا
نعتععا نصععب ماوضععع فاععي نجزى) الكععاف (وكذلك إبراهيم ذرية مان وليس لوطا جملتهم
هععو (عيسععى) فاقيععل وأماععا ذلععك، ماثععل جععزاء المحسععنين ونجزى ماحذوف: أى لمصدر
ماععن وقيععل البيععاض، وهععو التعيععش ماععن ماشععتق هو وقيل اشتقاق، له يعرف ل أعجمى
اليععاء تكععون هععذا فاعلععى صععلح، إذا يعععوس عاس مان هو وقيل الفحل، مااء وهو العيس
مافتوحة. وياء خفيفة ساكنة بلم (اليسع) فايقرأ وأماا واو، عن مانقلبة

فاععي زيععدت كمععا زائاععدة فايه واللم واللف علم، أعجمى اسم هو وجهان: أحدهما وفايه
اللت وكععذلك والعمععر، عمععر فاععي قععالوا وكععذلك بعينععه، صععنم لنععه الصععنم وهو النسر

والعزى.

عععرف ثم نكر ثم فاأعرب فايه، ضمير ول به سمى ماضارع فاعل وهو عربى، أنه والثانى
ثععم السععين بكسععر يوسععع أصععله ويسع أيضا، زائادة هذا على اللم وقيل واللم، باللف
تععرد ولم الحلق حرف أجل مان السين فاتحت ثم وكسرة ياء بين لوقوعها الواو حذفات

بفضلنا. (وكل) مانصوب ويدع ويقع يطأ وماثله عارضة، الفتحة لن الواو

وهععدينا أو آبععائاهم، مان كل وفاضلنا وكل: أى على ماعطوف آبائاهم) هو (ومان تعالى قوله
آبائاهم. مان كل

والعاماععل الهععدى، ماععن به) حال (يهدى و الله) خبره، (هدى و (ذلك) مابتدأ، تعالى قوله
بععدل الله هدى يكون أن ويجوز تعالى، الله اسم مان حال يكون أن ويجوز الشارة، فايه
المحععذوف، العائاععد ماععن " أو " ماععن ماععن عباده) حال (مان و الخبر، به ويهدى ذلك، مان

كافارين ليسوا زائادة: أى بكافارين فاي (كافارين) والباء  ب تتعلق (بها) الخيرة فاي والباء
بها.

هذا على وهى الوصل، دون الوقف فاي وإثباتها الهاء بسكون (اقتده) يقرأ تعالى قوله
ماععن ومانهعم الضعمار، بهععاء لشععبهها أيضعا الوصععل فاعي يثبتهعا مان ومانهم السكت، هاء

يكسرها.
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والثععانى بشععئ، وليس الضمير بهاء شبهت أيضا السكت هاء هى وجهان: أحدهما وفايه
يدرسه للقرآن سراقة وماثله: هذا القتداء اقتد المصدر: أى والمضمر الضمير هاء هى

قععد يععدرس لن مافعععول، ل الععدرس ضععمير فاالهععاء ذيععب يلقها إن الرشا عند * والمرء



ماجعرى الوصععل وأجععرى الضععمير هعاء جعلهععا الهععاء سكن مان وقيل القرآن، إلى تعدى
والتبليغ. القرآن (عليه) ضمير فاي والهاء الوقف،

قععدره وصععف: أى الصل فاي وهو المصدر نصب مانصوب قدره) حق (حق تعالى قوله
" بسععكون " قدره ويقرأ المصدر، نصب ينتصب إليه أضيف إذا المصدر ووصف الحق،
(نورا) حال زائادة ومان أنزل، شئ) مافعول (مان و لقدروا، (إذ) ظرف و وفاتحها، الدال

و حععال، تكععون وأن بععه، مافعععول تكععون أن يجععوز الكتععاب. وبععه ماععن أو به فاي الهاء مان
قراطيععس، ذا وقيععل قراطيععس، فاععي وقراطيععس) أى له، لماوضع (تجعلونه) ماستأنف

فايهععا شععئ ل الععتى القراطيس مانزلة والمعنى: أنزلوه ماحذوف، تقدير فايه ليس وقيل
والتقدير: وتخفون (وتخفون) كذلك، للقراطيس (تبدونها) وصف و به، العمل تركا فاي

أول فاععي قبلهععا ماععا علععى حمل الغيبععة على بالياء الثلثة المواضع فاي ويقرأ مانها، كثيرا
فاععي والجملة علمتم، وقد (وعلمتم) أى لقوله ماناسب وهو الخطاب على وبالتاء الية،

يجععوز الياء ة قراء وعلى التاء، ة قراء على تجعلونه فاي الفاعل ضمير مان الحال ماوضع
الله) جواب (قل و الخطاب، إلى الغيبة مان رجع يكون وأن ماستأنفا، وعلمتم يكون أن

وز اللعه، أنزلعه ماحعذوف: أى بفععل وارتفعاعه الكتعاب أنعزل ماعن " قل ون أن ويج يك
بععذرهم يتعلععق أن خوضععهم) يجععوز (فاي أنزله الله أو الله، المنزل أو الله، التقدير: هو

يكون وأن خائاضين، ذرهم المفعول: أى ضمير مان حال يكون " وأن له ظرف أنه على
ذرهععم فاي المفعول ضمير الحال وصاحب الحال، ماوضع فاي (يلعبون) ويلعبون ماتعلقا

ضععمير ماععن الثانيععة الحععال كان مانه حال جعلته وإن مانه، حال خوضهم فاي يجعل لم إذا
خوضععهم، فاععي المجرور الضمير مان حال يكون أن ويجوز الولى، الحال فاي الستقرار

المعنى. فاي فااعل والمجرور المصدر، العامال ويكون

قععدم وقععد أخععرى، (ماباركا) صععفة و لكتاب، صفة رفاع ماوضع (أنزلناه) فاي تعالى قوله
ماععن الحال على القرآن غير فاي النصب ويجوز بالمفرد، الوصف على بالجملة الوصف

الذى) التنوين (ماصدق و الموصوفاة، النكرة مان الحال على أو المفعول ضمير
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اللععه صلى النبى خطاب على (ولتنذر) بالتاء ماحضة غير الضافاة لن الثبوت تقدير فاي
ولتنذر تقديره: ليؤمانوا حذف الكلم وفاى الكتاب، الفاعل أن على وبالياء وسلم، عليه

أم، علععى عطفععا نصععب ماوضععع (وماععن) فاععي القرى) أنزلناه (أم ولتنذر أو ذلك، نحو أو
يكععون أن ويجوز به) الخبر، (يؤمانون و يؤمانون) مابتدأ، (والذين أم أهل ولتنذر والتقدير

(على) ماتعلقة حال. و به يؤمانون فايكون القرى، أم على عطفا نصب ماوضع فاي الذين
(يحافاظون).  ب

مافعععول كععذبا يكععون أن كععذبا) ويجععوز اللععه علععى افاترى مامن أظلم (ومان تعالى قوله
وأن أجلعه، ماعن مافععول يكعون وأن افاتراء، المعنى: أى على ماصدرا يكون وأن افاترى،

ع (إلعى) فاعي و افاترى على قال) عطف (أو الحال ماوضع فاي ماصدرا يكون رفاعع ماوض
الععوحى والتقدير: أوحى نصب، ماوضع فاي يكون أن ويجوز الفاعل، ماقام قام أنه على

فاععي الياء أو قال فاي الفاعل ضمير مان الحال ماوضع شئ) فاي إليه يوح (ولم أواليحاء
ماععا) (ماثععل و قععال، ومامععن افاععترى: أى ماععن على عطفا جر ماوضع قال) فاي (ومان إلى

أن ويجععوز ماوصععوفاة، نكععرة أو الععذى " بمعنععى " ماععا و سأنزل، مافعول يكون أن يجوز
والمفعععول لععترى (إذ) ظععرف و " ماصععدرية " ماععا وتكون ماحذوف، لمصدر صفة يكون

عنه خبر بعده والظرف (الظالمون) مابتدأ، و ذلك نحو أو الكفار ترى ولو ماحذوف: أى
(باسطوا و قبله، الخبر فاي الضمير مان حال والجملة الخبر، وماابعده (والملئاكة) مابتدأ



أخرجععوا، يقولععون (أخرجععوا) أى أيععديهم باسععطون التنععوين: أى تقععدير أيععديهم) فاععي
الوقععف فايتععم لخرجععوا (اليععوم) ظععرف باسععطوا. و فاععي الضمير مان حال والمحذوف

الحق) مافعول (غير أنفسكم على الوقف (تجزون) فايتم  ل ظرفاا يكون أن ويجوز عليه،
أن (وكنتععم) يجععوز الحق غير قول ماحذوف: أى لمصدر وصفا يكون أن تقولون: ويجوز

ماستأنفا. يكون وأن كنتم، وبما الولى: أى كنتم على ماعطوفاا يكون

الشععاذ فاععي وقععرئ كسععالى، ماثععل للتأنيث واللف مافرد، جمع (فارادى) هو تعالى قوله
قليععل، جمع وهو ورجال نوام ماثل فاراد الرفاع فاي ويقال صحيح، اسم أنه على بالتنوين
(كمععا الفاعل ضمير مان حال وهو ورباع، ثلثا ماثل ماعدول يجعله يصرفاه ل مان ومانهم

ماصععدر صععفة هععى وقيععل فاععرادى، ماععن بععدل وهععو الحععال، ماوضع فاي خلقناكم) الكاف
فاععي الضععمير ماععن حععال يكععون أن ويجععوز خلقنععاكم، يععوم كمجيئكم ماجيئا ماحذوف: أى

لخلقناكم. (أول) ظرف و خلقكم، ابتداء ماشبهين فارادى: أى
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شععبه قوة على يدل وهذا اتساعا، ظرفاا استعمل ثم يمر، مار ماصدر الصل فاي والمرة
(وماععا ماستأنفا يكون وأن تركتم، وقد أى حال، يكون أن (وتركتم) يجوز بالفعل الزماان

رؤيععة مان وهى نرى، (ماعكم) ماعمول و حال، حكاية وهى المستقبل، لفظ نرى) لفظه
ول ماعهععم هم شععفعاء أن يصععير المعنععى إذ الشععفعاء مان حال يكون أن يجوز ول العين،

ثانيععا، مافعععول ماعكععم يكعون أن جاز اثنين إلى المتعدية نعلم بمعنى جعلتها نراهم: وإن
لتقطع ظرف هو أوجه: أحدها ثلثة وفايه بالنصب (بينكم) يقرأ المعنى فاي ضعيف وهو

وصععف هععو والثععانى شععركاء، عليععه ودل بينكععم، الوصععل تقطععع ماضععمر: أى والفاعععل
رفاع ماوضع فاي المنصوب هذا أن والثالث وصل، أو بينكم شئ تقطع لقد ماحذوف: أى

وماثلععه: مانععا الخفش، قول وهو الظرف، أحوال أكثر على حمل ذلك وجاز ماعرب، وهو
ماععن وهععو هنععا: الوصععل والبين فااعل، أنه على بالرفاع ويقرأ ذلك، دون ومانا الصالحون

الضداد.

أنععه علععى نكععرة يكون وأن مااض، لنه ماعرفاة يكون أن الحب) يجوز (فاالق تعالى قوله
الهمععزة بفتععح ويقععرأ أصععبح، (الصباح) ماصدر " و " فالق الشاذ فاي وقرئ حال، حكاية
و الععوجهين فاععي الصععباح فاالق الليل) ماثل (جاعل و وأقفال كقفل صبح جمع أنه على

جعلععه ماحذوف: أى بفعل مانصوبا كان عرفاته وإن تعرفاه، لم إذا جاعل (سكنا) مافعول
وقيععل الهععل، بمنزلععة الليععل فاجعععل ونحععوهم، أهععل مان إليه مااسكنت والسكن سكنا،

إذا بجاعععل أو ماحععذوف بفعل (الشمس) مانصوب و سكن، ذا أو فايه، التقدير: ماسكونا
(حسععبانا) فايععه و الليععل، على أو الصباح على عطفا بالجر الشاذ فاي وقرئ تعرفاه، لم

وانتصابه والحساب، الحسب ماثل ماصدر هو والثانى حسبانة، جمع هو وجهان: أحدهما
سكنا. كانتصاب

ورفاعععه ماصععدر هععو وجهععان: أحععدهما القععاف. وفايععه بفتععح (فامستقر) يقرأ تعالى قوله
استقرار. فالكم باللبتداء: أى

فاععي إماععا فايععه تسععتقرون ماكععان فالكععم المكععان: أى بععه ويععراد مافعول اسم أنه والثانى
تقععديره، وقيل لكم، يستقر ماكانا فايكون القاف بكسر ويقرأ القبور، فاي وإماا البطون،

يودعععون ماكانععا يكععون أن ويجععوز غيععر، ل الدال (ماستودع) فابفتح وأماا ماستقر، فامنكم
الستيداع. بمعنى ماصدرا يكون أن ويجوز القبر، أو الصلب إماا وهو فايه،

تكععون أن ويجوز الخضر، بمعنى والخضر بسببه، خضرا) أى مانه (فاأخرجنا تعالى قوله
يكون الول وعلى الشبه، وهو النبات على راجعة مانه فاي الهاء
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يكععون أن ويجععوز لخضععرا، نصععب ماوضععع (نخرج) فاععي الولى أخرجنا مان بدل فاأخرجنا
وهمععا وضععمها القععاف (قنععوان) بكسععر و الخضر، على (مانه) تعود فاي والهاء ماستأنفا،

وصنوان. صنو ماثل قنو والواحد بهما قرئ وقد لغتان،

ومان النخل ومان هو، وجهان: أحدهما خبره مابتدأ. وفاى هو وجهان: أحدهما رفاعه وفاى
ضعمير النخعل ماعن وفاعي طلعهعا، ماعن الخيعر أن الخعافاض. والثعانى بإعادة بدل طلعها

أن الخععر والععوجه مانععه، بععدل طلعهععا ماععن فايكون ثمر أو شئ النخل مان تقديره: ونبت



قنععوان، تفسععيره ضععمير النخل مان فاي فايكون طلعها، مان فااعل أنه على قنوان يرتفع
وكععان جععاز، الفعلين أول أعمل مان قول " على النخل " ومان بقوله قنوان رفاعت وإن
بجمععع وليععس القععاف، " بفتععح " قنوان الشاذ فاي وقرئ مارفاوع، ضمير طلعها مان فاي
عطفععا (وجنععات) بالنصععب كالبععاقر للجمععع اسم هو وإنما جمعا، يكون ل فاعلنا لن قنو

والرماععان) ويقععرأ (والزيتون وماثله جنات، به وأخرجنا ": أى شئ كل " نبات قوله على
أن يجععوز ول جنععات، الكععرم والتقععدير: ماععن ماحععذوف، وخبره مابتدأ أنه على التاء بضم
النخل. مان يخرج ل العنب لن قنوان على ماعطوفاا يكون

(إذا) ظععرف و الجميععع، ماععن أو الرماععان، مان (ماشتبها) حال و لجنات صفة أعناب ومان
جنععس وهععو وتمععر، تمععرة ماثععل ثمععرة جمععع والميععم الثاء بفتح (ثمره) يقرأ و لنظروا،
وقيععل وخشععب، خشععبة ماثععل ثمرة جمع وهو والميم الثاء بضم ويقرأ جمع، ل التحقيق
خيمععة ماثععل ثمععرة فاواحععدها الثمععار فاأماا جمع، جمع فاهو وكتب كتاب ماثل ثمار هوجمع
المضععموم ماععن ماخفف وهو الميم وسكون الثاء بضم ويقرأ ثمر، جمع هو وقيل وخيام،

هععو وقيععل الثمععرة، ينعععت ماصععدر وكلهمععا لغتان، وهما وضمها الياء بفتح (وينعه) يقرأ
فااعل. أسم أنه " على " يانعه الشاذ فاي ويقرأ إيناعا، أينعت والفعل للمصدر اسم

شععركاء. وللععه (الجن) والثانى الول ومافعولها صبروا بمعنى (وجعلوا) هى تعالى قوله
يكععون أن ويجععوز حععال، فاصععار عليععه قدم لشركاء نعتا يكون أن ويجوز بشركاء، يتعلق

وقععد (وخلقهعم) أى الثعانى المفععول وللعه مانعه، بعدل والجعن شععركاء، الول المفعول
" " خلقهععم و الشعاذ فاعي وقعرئ ماسعتأنف، هعو وقيعل حععال، الجملعة فاتكعون خلقهععم،
(وخرقععوا) بععالتخفيف شركاء وخلقهم لله والتقدير: وجعلوا القاف، وفاتح اللم بإسكان

يكون أن ويجوز خرقوا، فاي الفاعل مان الحال ماوضع علم) فاي (بغير للتكثير والتشديد
علم. بغير خرقا ماحذوف: أى لمصدر نعتا

 

العاراف ساورة
ّله بسم الرحيم الرحمن ال

د ي ذكرنعا (المعص) ق هعذه تكعون أن ويجعوز هاهنعا يكعون أن ماايصعلح البقعرة أول فا
المععدعو ماحذوف: أى مابتدإ خبر تكون وأن (كتاب) خبره، و مابتدأ، ماوضع فاي الحروف

يكعن) (فال لعه (أنععزل) صعفة و هععو، أو هعذا ماحعذوف: أى مابتعدإ خبر المص. وكتاب به
للحرج، (مانه) نعت و به، تحرج ل المخاطب: أى المعنى وفاي للحرج، اللفظ فاي النهى
وأن بععأنزل، اللم يتعلععق أن (لتنععذر) يجععوز و أجلععه مان تحرج ل أى الغاية، لبتداء وهى

مان لتتمكن به تحرج ل " أى يكن " فال بقوله يتعلق
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ثلثععة (وذكرى) فايععه (به) للكتاب فاي والهاء للنزال، أو للكتاب مانه فاي فاالهاء النزال،
بينهمععا وماععا أنزل فاي الضمير مان حال هو وجهان: أحدهما وفايه مانصوب، أوجه: أحدها

ولذكرى. وتذكر: أى لتنذر لتنذر: أى ماوضع على ماعطوفاا يكون أن والثانى ماعترض،



كتععاب، علععى ماعطععوف هععو وجهععان: أحععدهما وفايععه رفاععع، ماوضع فاي يكون أن والثانى
ذكرى. وهو ماحذوف: أى ابتداء خبر والثانى

يعطععف أن قععوم تنذر. وأجاز ماوضع على عطفا جر ماوضع فاي يكون أن الثالث والوجه
يعد. لم الجار لن ضعيف وهذا به، الهاء على

يتعلععق وأن الغايععة، لبتععداء ويكععون بععأنزل، يتعلععق أن ربكععم) بجععوز (ماععن تعععالى قوله
و أوليععاء، مان دونه) حال (مان و ربكم، مان كائانا إليكم أنزل حال: أى ويكون بمحذوف،

بععالتخفيف وتذكرون البقرة، فاي ذكر " وقد يؤمانون ماا " فاقليل تذكرون) ماثل ماا (قليل
الدغام. على وبالتشديد ين، التاء إحدى حذف على

وماععن تبيين، قرية ومان مابتدأ، هى وجهان: أحدهما كم قرية) فاي مان (وكم تعالى قوله
المعنععى فاععي كععم " لن " كم على العائاد الضمير تأنيث (أهلكناها) وجاز والخبر زائادة،
لن سععهو، بأسععنا) وهععو هععا (فاجاء والخععبر لقرية، صفة أهلكناها أن بعضهم وذكر قرى،
أهلكناهععا، عليه دل ماحذوف بفعل نصب ماوضع " فاي " كم أن والثانى ذلك، تمنع الفاء

خعبرا، كععانت " إن " كععم على الفعل تقديم يجوز ول أهلكنا، القرى مان والتقدير: كثيرا
" كقععوله إهلكهععا، أردنععا قريععة ماععن والمعنى: وكم رب، أشبهت إذ الكلم صدر لها لن
قريععة ماععن وكععم القلب: أى على قوم: هو وقال ته، قراء أردت " أى القرآن قرأت فاإذا
والتقععدير: ضععرورة، ماحععض فايبقععى إليععه حاجععة ل هنععا والقلععب فاأهلكناها، بأسنا ها جاء

أن ويجوز الحال، ماوضع فاي وهو للمصدر اسم " البيات " بياتا أهلها فاجاء أهلها أهلكنا
وأو حععال، قععائالون) الجملععة هم (أو الظرف حكم فاي يكون أن ويجوز له مافعول يكون

وليسععت أو، واو هنععا والععواو نهععارا، وبعضهم ليل بأسنا بعضهم جاء الجمل: أى لتفصيل
". عهدا عاهدوا كلما " أو قوله فاي ذلك ذكرنا تخفيفا. وقد سكنت العطف حرف

العكس. ويجوز قالوا) الخبر، أن (إل و كان، اسم يكون أن (دعواهم) يجوز تعالى قوله

عالمين. الحال: أى ماوضع فاي (بعلم) هو تعالى قوله
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فاعي (يومائععذ) خععبره. والعاماعل و مابتعدأ، هعو وجهان: أحدهما (والوزن) فايه تعالى قوله
مابتععدإ خععبر أو للععوزن (الحععق) صععفة و يومائععذ، كععائان والععوزن ماحععذوف: أى الظععرف
ظععرف، ويومائععذ الععوزن، هذا ماحذوف: أى مابتدإ خبر الوزن يكون أن والثانى ماحذوف،

).1وصلته( الموصول بين يفصل لئل صفة الحق يكون أن هذا على يجوز ول

بخسروا. ماتعلقة والباء بظلمهم، " ماصدرية: أى كانوا) " ماا (بما تعالى قوله

فاععي لنهععا وحركععت أصععلية، لنهععا هنععا تهمععز ل اليععاء أن (ماعايش) الصحيح تعالى قوله
وأعلعت الفتععح، أصعلها يكعون أن قعوم وأجععاز كمحبسة، ماعيشة ووزنها ماحركة، الصل

أنععه جععدا. ووجهععه بعيععد وهععو قوم وهمزها يعيش، فاي أعلت كما الواحد فاي بالتسكين
تقدم. الذى مااتشكرون) ماثل (قليل وسفائان سفينة نحو بالزائادة الصلية شبه

ماواضععع المخععاطب. وهنععا للجنععس الكاف وقيل إياكم، خلقناكم) أى (ولقد تعالى قوله
الحال. ماوضع يكن) فاي (لم تقدمات قد كثيرة



لتسجد. (إذ) ظرف و الحال، ماوضع ل) فاي (أن تعالى قوله

ويجععوز نار، مان كائانا خلقتنى الحال: أى ماوضع فاي نار) الجار مان (خلقتنى تعالى قوله
تسجد. أن وماامانعك ولزائادة. أى بخلقتنى، فايتعلق الغاية لبتداء يكون أن

ظرفاا. يكون أن ويجوز حال، يكون (فايها) يجوزأن تعالى قوله

(صععراطك) ظععرف، اللم بمعنععى الباء (لقعدن) وقيل  ب تتعلق (فابما) الباء تعالى قوله
صراطك. التقدير: على وقيل

جاز. وشملء أشملة جمع ولو شمال، جمع شمائالهم) هو (وعن تعالى قوله

مان " بالواو " ماذوماا عبته. ويقرأ إذا ذأماته مان وهو بالهمز، وماا) يقرأ (ماذء تعالى قوله
أن وحععذفاها. والثععانى الععذال على الهمزة حركة ألقى أنه وجهان: أحدهما فايه همز غير

الوا كمعا واوا اليعاء فاأبعدلت ذيمعا، يذيمه ذاماه مانه الفعل لن ماذيما أصله يكون فاعي ق
حالن. وماابعده وهو ماشوب، ماشيب وفاى ماكول ماكيل

رفاععع ماوضعع (لمععن) فاععي وماا ماععذء فاعي الضععمير ماععن (ماععدحورا) حععال يكععون أن ويجوز
(مانكعم) و (لمالن)، قعوله وهعو الخعبر، ماسعد وجعوابه المقعدر القسعم وسعد بالبتداء،

خطاب

___________________________________

بيععن لعلععه هنا، والموصول الصلة أين أدرى السفاقسى: قلت: ول وصلته) قال الموصول بين يفصل (لئل ) قوله1(
. (*) اه ماستقيم غير هذا على وهو الناسخ، وصحفه والموصوف الصفة
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لنععه أو رئايسععهم، لنععه الجماعة مانزلة نزلة ولكن واحد، خطاب إل يتقدم ولم لجماعة،
واحد. والمعنى الخطاب، إلى الغيبة مان رجع

فاععي لقععولهم " أذيععى " ذا فاي والصل هاء، بغير هذى الشجرة) يقرأ (هذه تعالى قوله
كى، ماثل تبقى لئل ألفا الولى الياء وقلبت تخفيفا الثانية الياء " فاحذفات " ذيا التصغير

وأماععا والتغيير، التأنيث عليه يجتمع لئل الذال وكسرت الياء رددت المؤنث خاطبت فاإذا
هععاء ماثععل لنهععا بيععاء ووصععلت الصععل، إلى رد حين المحذوف مان عوضا فاجعلت الهاء

اللفظ. فاي الضمير

وحععذف مافتوحععة بععواو ويقرأ الهمزة، تحقيق على سوآتهما) الجمهور (مان تعالى قوله
همععز، غيععر ماععن الواو بتشديد ويقرأ الواو، على الهمزة حركة ألقى أنه ووجهه الهمزة،

أن (إل جنععس وهععو التوحيععد " علععى " سععوأتهما ويقععرأ واوا، الهمععزة إبدال على وذلك
وكسععرها، اللم (مالكيععن) بفتععح أجلععه ماععن مافعععول فاهععو تكونععا أن ماخافاة إل تكونا) أى
مافهوم. والمعنى



" الصععالحين لمععن الخععرة فاععي " وإنه قوله ماثل الناصحين) هو لمن (لكما تعالى قوله
دللهمععا والصل لم، مان مابدلة ياء مان بدل بغرور) اللف (فادلهما البقرة فاي ذكر وقد
لماععات. بغععرور ثلثا الكلمععة فاععي صععار لمععا اللم إبدال وجاز الدلل، مان ل الدللة مان

الضععمير ماععن الحععال ماوضععع فاععي تكععون أن ويجععوز الفعععل، بهععذا البععاء تتعلق أن يجوز
ماغترين. وهما المنصوب: أى

(يخصععفان) مااضععيه و الفعععل، فاععي الخععذ وماعناهععا كاد، حكم (وطفقا) فاي تعالى قوله
الياء بضم الجنة) وقرئ ورق (مان والتقدير: شيئا واحد، مافعول إلى ماتعد وهو خصف،
والتقععدير: يخصععفان اثنين، إلى يتعدى وبالهمزة أخصف، ومااضيه ماخففا، الصاد وكسر

اليععاء فاتح ماع وكسرها الخاء فاتح ماع وكسرها الصاد وتشديد الياء بفتح ويقرأ أنفسهما،
ذكرنععا تلكمععا) وقععد " (عععن أبصارهم " يخطف قوله فاي ذلك تعليل ذكر وقد وكسرها،

حععرف ثنععى فالععذلك اثنععان، والمخاطب واحدة وهى الشجرة، إلى والشارة تلك، أصل
الخطاب.

بعععض، علععى بعضها الفاعال هذه تعطف الصل فاي تخرجون) الواو (ومانها تعالى قوله
وفاتحها، التاء بضم وتخرجون جملة، على جملة عطف لنه بالظرف بينهما فاصل ولكن

مافهوم. فايها والمعنى
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جمععع هععو وجهععان: أحععدهما " وفايه " رياشا ويقرأ ريشة، جمع (وريشا) هو تعالى قوله
التقععوى) (ولبععاس اللبععاس ماثععل للجمععع اسم أنه والثانى ورياح، ريح ماثل ريش واحده

ريشا. على عطفا بالنصب يقرأ

بععالمطر ينبتععان واللبععاس الريش كان قيل: لما والريش؟ اللباس ينزل قيل: كيف فاإن
و البتعداء، علعى بععالرفاع ويقععرأ السععبب، بمنزلععة المسععبب هععو ماا جعل ينزل، والمطر

للبععاس: أى نعتا ذلك يكون أن ويجوز لباس، خبر والجملة (خير) خبره، و (ذلك) مابتدأ،
لبععاس وقيععل الخععبر، وخيععر بيععان، عطف أو مانه بدل يكون وأن إليه، والمشار المذكور
العكععس: علععى أو التقععوى، لبععاس عوراتكم تقديره: وساتر ماحذوف مابتدإ خبر التقوى

التقععوى، أهل ولباس ماضاف: أى حذف الكلم وفاي عوراتكم، ساتر التقوى ولباس أى
إذا. حذف فال النظر، به يتقى الذى التقاء المعنى: ولباس وقيل

الشععيطان تتبعععوا والمعنععى: ل للشععيطان، اللفععظ فاععي يفتننكم) النهععى (ل تعالى قوله
ماوضععع فاععي عنهما) الجملععة (ينزع بالخراج أبويكم كفتنة فاتنة أخرج) أى (كما فايفتنكم

ضععميرين فايععه لن البوين مان شئت وإن أخرج، فاي الفاعل ضمير مان شئت إن الحال
الخراج. قبل كان عنهما اللباس نزع لن وقع، قد أمار حكاية وينزع لهما،

والنععزع الخععراج فانسععب تسععبب اللباس. قيل: لكنه عنهما ينزع لم الشيطان قيل فاإن
عليه. العطف ليحسن الفاعل لضمير توكيد وقبيله) هو (هو إليه

ماوضععع علععى ماعطععوف هععو وجهععان: أحععدهما الكلم تقععدير (وأقيموا) فاععي تعالى قوله
حععذف الكلم فاععي والثععانى وأقيموا، اقسطوا فاقال ربى أمار المعنى: أى على القسط

فاععي اللم فاتععح هنععا وليجعوز بمخلصععين، (الععدين) مانصععوب و وأقيموا، تقديره: فاأقبلوا
لمصعدر نععت (كمعا) الكععاف الفاعععل ليسمى أن مان يمنع المفعول ذكر لن ماخلصين

مانصععوب هععو وجهععان: أحععدهما هدى) فايه (فاريقا كبدئاكم (تعودون) عودا ماحذوف: أى



تفسععير وماابعععده فاريقععا، تقديره: وأضل ماحذوف بفعل مانصوب (وفاريقا) الثانى بهدى
تقععديره: ماععرادة الفعععل ماع وقد تعودون، فاي الضمير مان حال كله والكلم للمحذوف،

حععال الموضعععين فاععي فاريقععا أن الثععانى فاريقععا. والععوجه وأضل فاريقا هدى قد تعودون
بععه وقرأ فاريقين، والتقدير: تعودون للثانى، عليهم) وصف (حق و للول، وصف وهدى
حقيقى. غير التأنيث لن أو للفصل، لحق التأنيث تاء تلحق ولم أبى،
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قبععل يكععون أحععدها لن للزينة بحال وليس لخذوا، ماسجد) ظرف كل (عند تعالى قوله
ماسجد. كل قصد تقديره: عند حذف الكلم وفاى ذلك،

دها ستة الخبر وفاى مابتدأ، هى) هى (قل تعالى قوله ة قعراء (خالصععة) علعى أوجه: أح
و الععدنيا، فاي آمان لمن خالصة هى بخالصة: أى ماتعلقة اللم تكون هذا فاعلى رفاع، مان

والثععانى للتععبيين، اللم لن بها الظرفاين تعلق يمتنع ولم لخالصة، القياماة) ظرف (يوم
ثععان، خععبر وخالصععة للععذين، الخبر يكون أن والثانى بآمانوا، ماتعلقة وفاى ماحض، ظرف
الظععرف ماعمول الدنيا الحياة وفاى للذين، الخبر يكون أن والثالث بآمانوا، ماتعلقة وفاى
أن والرابععع ثععان، خعبر وخالصععة الدنيا الحياة فاي آمانوا للذين يستقر اللم: أى هو الذى
حععال اللم تكععون أن والخععاماس بخالصة، ماتعلقة وللذين الدنيا، الحياة فاي الخبر يكون

علععى نصععبا خالصععة تكععون أن والسععادس الخفش، قول على بعدها الذى الظرف مان
خععبرا، جعلته إذا الدنيا الحياة فاي أو للذين، فايها والعامال نصب، مان ة قراء على الحال

القياماععة: يعوم لععه خلوصها حال فاي الدنيا الحياة فاي آمانوا للذين والتقدير: هى حال، أو
فاععي تعمععل أن وليجوز الخرة، فاي لهم وتخلص الدنيا فاي فايها يشاركون الزينة إن أى

أخرج ولقوله ليعمل، وصف إذا والمصدر التى، بقوله وصفها قد لنه الله زينة خالصة
بعيععد وهععو حععرم فايهععا يعمل أن أبوعلي وأجاز قل، قوله وهو بينهما الذى الفصل لجل
والنعام. البقرة فاي نظيره إعراب ذكرنا نفصل) قد (كذلك أيضا الفصل لجل

بععالبغى، الحق) ماتعلق (بغير و الفواحش مان وماابطن) بدلن مانها (مااظهر تعالى قوله
هععؤلء وعنععد الحععق، بغير تبغوا التقدير: وإن إذ المصدر فاي الذى الضمير مان هو وقيل
ضمير. المصدر فاي يكون

علععى آجععالهم سععيرين ابععن وقععرأ الجمع، ماوضع فاي مافرد أجلهم) هو (جاء تعالى قوله
أجل. مانهم واحد لكل لن الصل

ون وأن لرسعل، صعفة رفاعع ماوضع فاي يكون أن عليكم) يجوز (يقصون تعالى قوله يك
الظرف. فاي الضمير مان أو رسل مان حال

نصيبهم. مان الكتاب) حال (مان تعالى قوله

(ماععن و لماععم، صععفة يكععون وأن لخلععت، ظرفاا يكون أن قبلكم) يجوز (مان تعالى قوله
بععادخلوا، النععار) ماتعلععق (فاععي لماععم أخععرى صفة أو خلت، فاي الضمير مان الجن) حال

بعععدها، وألععف الععدال بتشديد (اداركوا) يقرأ لخلت ظرفاا أو لمام صفة يكون أن ويجوز
إدغاماها. ليصح وأسكنت دال التاء فاأبدلت تداركوا وأصلها

]273[



د ألعف بغيعر أنعه إل كذلك ويقرأ بالساكن، النطق ليصح الوصل همزة لها أجلبت ثم بع
" الشععاذ فاععي وقععرئ اقتتلععوا، ماثل الدال بعد هنا فاالتاء افاتعلوا، هذا على ووزنه الدال،

الهمععزة " بقطععع إداركععوا " إذا وقععرئ بعضععا، بعضهم أدركا الصل: أى " على تداركوا
" داركععوا " إذا وقععرئ بهععا، والبتععداء مااقبلهععا على الوقف نية على وكسرها قبلها عما

كععان لمععا ذلععك وجاز ساكنين، بين جمع وهو ماشددة، بعدها والدال ساكنة واحدة بألف
قال وقد المتصل، فاي جاز كما المنفصل فاي وجاز وشابة، دابة قالوا كما مادغما الثانى

اللععه شععاء إن ماوضعععه فاععي وسععترى العيععن، وسععكون اللععف بإثبععات عشر اثنا بعضهم
(ماععن و ماضععاعف، أو ماضععف بمعنى وهو لعذاب، (ضعفا) صفة (جميعا) حال و تعالى،

حال. يكون أن ويجوز أخرى، النار) صفة

عليععه، الول لدللععة فاحععذف النععار، مان ضعف عذاب لكل ضعف) أى (لكل تعالى قوله
الغيبة. على وبالياء الخطاب، على لتعلمون) بالتاء (ولكن

التكععثير، والتشععديد التخفيععف الثانيععة التععاء فاععي ويجوز بالتاء، (لتفتح) يقرأ تعالى قوله
الجيععم بفتععح (الجمععل) يقععرأ أيضا وللفصل حقيقى، غير البواب تأنيث لن بالياء ويقرأ
لن لغععة يكععون أن والحسععن الميععم، بسععكون الشاذ فاي ويقرأ المعروف، الجمل وهو

الغليععظ، الحبل وهو وتشديدها، الميم وفاتح الجيم بضم ويقرأ ضعيف، المفتوح تخفيف
أسععد ماثععل جمع وهو التخفيف ماع والميم الجيم بضم ويقرأ وقوم، صوم ماثل جمع وهو

الخيععاط) (سععم المضععموم تخفيععف علععى وذلك ساكنة الميم أن إل كذلك ويقرأ وأسد،
لمصععدر وصععف أنه (نجزى) على نصب ماوضع (وكذلك) فاي لغتان وضمها السين بفتح

ماحذوف.

تنععوين أنععه أوجععه: أحععدها ثلثععة هنا التنوين وفاى غاشية، جمع (غواش) هو تعالى قوله
وصععارت ماسععاجد بنععاء عععن بناؤها فانقص غواشى مان الياء حذفاوا أنهم وذلك الصرف،

عععوض أنععه المحذوفاة. والثالث الياء مان عوض أنه صرفات. والثانى فالذلك سلم، ماثل
اليعاء حعذفات التنععوين عنهعا وععوض الحركعة حعذفات ولمععا المستحقة، الياء حركة مان

عنه. الكتاب هذا يضيق طويل كلم المسألة هذه الساكنين. وفاى للتقاء

إل نفسععا (لنكلععف وجهععان: أحععدهما الخععبر وفاععى آمانععوا) مابتععدأ، (والععذين تعععالى قوله
صبر " ولمن قوله فاي حذف كما العائاد فاحذف وسعها) والتقدير: مانهم،
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ماكلععف الجنععة) ول أصععحاب (أولئك الخبر أن " والثانى الماور عزم لمن ذلك إن وغفر
بينهما. ماعترض

الحععال ماوضع فاي تحتهم) الجملة مان " (تجرى " ماا مان حال غل) هو (مان تعالى قوله
الضافاة. ماعنى فايها والعامال بالضافاة، المجرور الضمير مان

تكععون أن ويجوز للحال، (ومااكنا) الواو الفاتحة فاي ذكرناه لهذا) قد (هدانا تعالى قوله
فاععي ماثلععه إعععراب ذكرنععا (لنهتدى) قد و الستئناف، على الواو بحذف ويقرأ ماستأنفة،

وماوضعه المصدر، تأويل فاي هدانا) هما " (أن المؤمانين ليذر الله " مااكان تعالى قوله
دل " ماحعذوف " لعول وجعواب كعذلك " هعذه " لول بعد الواقع السم لن بالبتداء رفاع
بحععذف ة القععراء حسععنت لنهتععدى. وبهععذا مااكنا الله هدانا أن تقديره: لول قبله ماا عليه



تفسععير وهععى لهععا، ماوضعع ول أى بمعنعى هعى وجهان: أحدهما أن تلكم) فاي (أن الواو
للنداء.

أنععه ونععودوا خبرها: أى بعدها والجملة ماحذوف واسمها الثقيلة مان ماخففة أنها والثانى
تقععديره علععى وجععر بنودوا، نصب كله الكلم وماوضع الشأن، ضمير والهاء الجنة، تلكم
الهمععس فاعي التععاء لمشععاركة وبالدغععام الصععل، علعى بالظهععار (أورثتموها) يقرأ بأنه

ماععا فايها والعامال الجنة، مان الحال على نصب الجملة وماوضع المخرج فاي مانها وقربها
فاصل أنه لوجهين: أحدهما تلك مان حال يكون أن يجوز ول الشارة، ماعنى مان تلك فاي

الجنععة تكون أن ويجوز الحال، فاي ليعمل والبتداء مابتدأ تلك أن بالخبر. والثانى بينهما
والميععم، الكاف مان حال الجملة تكون أن وليجوز الخبر، وأورثتموها بدل، أو لتلكم نعتا
تمععام بعععد تكون الحال ولن حرفاا، يكون ل الحال وصاحب للخطاب، حرف الكاف لن

بتلكم. يتم ل والكلم الكلم،

(حقععا) ماخففععة تكععون وأن أى، بمعنعى تكععون أن يجعوز وجععدنا) أن قد (أن تعالى قوله
ربكععم) (مااوعد علمنا بمعنى وجدنا ويكون ثانيا، مافعول تكون وأن حال، تكون أن يجوز
الول لدللععة وحذفاه التقدير: وعدكم، يكون أن فايجوز الثانية، وعد مان المفعول حذف
أن ويجععوز وعععذابكم، نعيمنععا يعنععى الفريقيععن، التقععدير: مااوعععد يكون أن ويجوز عليه،
فايععه والمسععتعمل شععر، النععار أصععحاب مااعليه أن ذلك ويقوى التقدير: مااوعدنا، يكون
إثبععات فاععي السععتفهام عععن به يجاب (نعم) حرف أكثر الخير فاي يستعمل ووعد أوعد،

كسرهما ويجوز لغة، وهى العين بكسر ويقرأ مافتوحتان، وعينها ونونها عنه، المستفهم
(بينهم) يجوز التباع على جميعا

]275[

وتخفيف الهمزة بفتح الله) يقرأ لعنة (أن لمؤذن صفة يكون وأن لذن، ظرفاا يكون أن
قععول، الذان لن أى، بمعنععى تكععون أن ويجععوز اللععه، لعنة بأنه ماخففة: أى وهى النون
الهمععزة: أى بكسععر الشععاذ فاععي وقععرئ ظععاهر، وهو اللعنة ونصب النون بتشديد ويقرأ
الله. لعنة أن فاقال

ورفاعا. ونصبا جرا يكون أن يصدون) يجوز (الذين تعالى قوله

تكون أن ويجوز سلم، أنه سلم) أى (أن رجال على يعود (ونادوا) الضمير تعالى قوله
يطمعععون) فاععي (وهععم بعععد الجنععة الجنة أصحاب يدخل لم يدخلوها) أى (لم أى بمعنى

وقيععل هععذا، علععى يطمعون لقوله: وهم ماوضع ول الحال، هذه فاي نادوهم دخولها: أى
فاتكععون فايهععا، يطمعععون ل وهععم دخلوهععا ولكنهععم دخلععوا، أن بعد نادوهم المعنى: إنهم

حال. هذا على الجملة

إل التععاء بكسععر تفعععال المصععادر فاععي وليس ماصدر، الصل فاي (تلقاء) هو تعالى قوله
وانتصععاب والتقصععار، والتمساح التمثال نحو السماء فاي ذلك يجئ وإنما وتبيان، تلقاء
النار. أصحاب ناحية الظرف: أى على هاهنا تلقاء

استفهاماا. تكون وأن " نافاية، " ماا تكون أن (مااأغنى) ويجوز تعالى قوله

المحلعوف هعو ينعالهم فال ينعالهم، ل بعأن عليه ينالهم) تقديره: أقسمتم (ل تعالى قوله
" الشععاذ فاععي ويقععرأ ادخلععوا، فاقععالوا الجنة أصحاب إلى (ادخلوا) تقديره: فاالتفتوا عيه



" ادخلوا قرئ عليكم) إذا (لخوف دخولهم بعد يقال وذلك الستيئناف، " على وادخلوا
مان رجوعا كان الخبر على قرئ وإذا آمانين، ادخلوا حال: أى الجملة كانت المار " على
الخطاب. إلى الغيبة

المععاء) تقععديره (مان و وتفسيرية، ماصدرية أن تكون أن أفايضوا) يجوز (أن تعالى قوله
هععى (حرماهمععا) وقيععل بقوله لذلك واحتج الواو، بمعنى أو ماما) قيل (أو الماء مان شيئا
كليهما. أو مانهما كل حذف: أى فايه فايكون المعنى على وحرماهما بابها، على

(لهععوا) مافعععول و ورفاعععا ونصععبا، جرا يكون أن دينهم) يجوز اتخذوا (الذين تعالى قوله
جععاء قد الدين لن عادتهم، صيروا يكون أن ويجوز به، ومالعوبا به مالهوا والتفسير ثان،

العادة. بمعنى
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ماععن حععال فايكععون علععم، علععى ماشععتمل فاصلناه يكون أن علم) يجوز (على تعالى قوله
ى عالمين: أى فاصلناه الفاعل: أى مان حال يكون أن ويجوز الهاء، (هعدى مانعا علعم عل

ماحذوف. مابتدإ خبر أنه على بالرفاع وقرئ رحمة، وذا هدى ذا ورحمة) حالن: أى

جععواب علععى مانصععوب لنععا) هععو (فايشفعوا (يقول)،  ل ظرف يأتى) هو (يوم تعالى قوله
تقععديره: أو شععفعاء مان ماوضع على ماعطوف وهو الرفاع، نرد) المشهور (أو الستفهام

وهععو نعمععل، فاهععل برفاعهمععا: أى ويقععرأ أيضععا، الستفهام جواب (فانعمل) على نرد هل
الستفهام. جواب على بالنصب ويقرآن الستفهام، فاي داخل

خلق، فاي الضمير مان حال هو وجهان: أحدهما ماوضعه الليل) فاي (يغشى تعالى قوله
وضععم بععالتخفيف ويغشععى ماسععتأنف أنه ". والثانى خلق الذى " الله هذا على إن وخبر
" ويقععرأ النهععار، الليععل اللععه يغشععى مافعععولين: أى إلععى ويتعععدى أغشى مان وهو الياء،

والليععل والتخفيععف، اليععاء " بفتععح " يغشععى ويقععرأ واحععد، والمعنى " بالتشديد، يغشى
الفاعععل، لنععه الليععل ماععن (حثيثععا) حععال و النهععار، مان أو الليل مان (يطلبه) حال فااعله
صععفة يكون وأن ماحثوثا، النهار الليل التقدير: يطلب فايكون النهار مان يكون أن ويجوز

الشععمس، وخلععق والتقععدير بالنصب، (والشمس) يقرأ حثيثا طلبا ماحذوف: أى لمصدر
استأنف. رفاع ومان

ويجععوز حععالن، والمصدران لغتان، وهما وكسرها الخاء بضم (وخفية) يقرأ تعالى قوله
وطمعا. خوفاا وماثله له، مافعول يكون أن

بمعنععى، والععترحم الرحمة إن وقيل المطر، أراد لنه تؤنث لم (قريب) إنما تعالى قوله
بمعنعى فاعيعل هععو وقيععل طعالق، امارأة يقال كما قرب ذات النسب: أى على هو وقيل

رحمععة ماكععان أن المكععان: أى أرادوا وقيل خضيب، وكف دهين لحية قالوا كما مافعول
غيره. مان القريب وبين النسب مان القريب بين بالحذف فارق وقيل قريب، الله

وجهععان: واحععده جمععع. وفاععي وهو ماضموماتين والشين بالنون (نشرا) يقرأ تعالى قوله
فااعععل: أى بمعنععى فاعععول يكععون أن يجععوز هععذا فاعلى وصبر، صبور ماثل نشور أحدهما

بعععد مانشورة أى ماركوب بمعنى كركوب مافعول بمعنى يكون أن ويجوز الرض، ينشر
يكععون ويجععوزأن مانشععر فاهو الميت الله قولك: أنشر مان ماحياة مانشرة: أى أو الطى،

على الشين وإسكان النون بضم ويقرأ ونزل، نازل ماثل ناشر جمع
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بعععد نشععر ماصععدر وهو الشين، وإسكان النون " بفتح " نشرا ويقرأ المضموم، تخفيف
ناشرة الحال: أى على ونصبه عاش، فانشر: أى الميت الله قولك: أنشر مان أو الطى،

وهععو وضععمتين " بالبععاء " بشععرا ويقععرأ راكضععا، ركضا: أى جاء تقول كما نشر، ذات أو
وماثلععه التخفيف، على الشين بسكون أنه إل كذلك ويقرأ وقلب، قليب ماثل بشير جمع
بشععارة، ذات أى حبلععى " ماثععل " بشععرى " ويقرأ مابشرات الرياح " أرسل المعنى فاي

(سحابا) جمععع بشرته إذا بشرته ماصدر وهو الشين وسكون الباء " بفتح " بشرا ويقرأ
أو البععاء ضععمير المععاء) الهععاء (بععه بلععد لحيععاء (لبلد) أى بالجمع وصفها وكذلك سحابة،

(به) الثانية. فاي الهاء وكذلك الريح، ضمير أو السحاب ضمير

أنععه إل كععذلك ويقععرأ النبات، ورفاع الراء وضم الياء بفتح نباته) يقرأ (يخرج تعالى قوله
النبعات: أى ونصعب العراء وكسعر اليععاء بضعم ويقععرأ فااعله، يسم ماالم على الياء يضم

وهععو الكاف وكسر النون نكدا) بفتح (إل بيخرج ربه) ماتعلق (بإذن الماء أو الله فايخرج
الكععاف، وسععكون النععون بفتععح ويقععرأ نكد، ذا ماصدر: أى أنه على بفتحهما ويقرأ حال،
مافعوله. ونكدا الراء، وكسر الياء " بضم " يخرج ويقرأ لغة، وهو أيضا ماصدر وهو

ماحععذوف: الخععبر وقيععل الخبر، ولكم مابتدأ، وإله زائادة، غيره) مان إله (مان تعالى قوله
وجهععان: فايععه بععالرفاع وتععبيين. وغيععره تخصععيص، ولكععم الوجععود، فاي إله مان ماالكم أى

إل إلعه ماثععل: ل الموضععع ماععن بعدل هو والثانى الموضع، " على " لله صفة هو أحدهما
عظيععم) يععوم (عععذاب اللفععظ علععى صععفة وبععالجر السععتثناء، على بالنصب ويقرأ الله،

فايه. ماا عظم والمراد بالعظم، اليوم وصف

ضععلل) (فاععي فايكون العين، رؤية (نراكا) مان و المل، مان قوماه) حال (مان تعالى قوله
ثانيا. مافعول فايكون القلب رؤية مان تكون أن ويجوز حال،

المعنععى، علععى لرسععول صفة يكون وأن ماستأنفا، يكون أن (أبلغكم) يجوز تعالى قوله
لفععظ علععى يعععود لنععه لجععاز يبلغكععم كععان " ولععو " لكنععى فاي الضمير هو الرسول لن

اللعه) ماععن (وأعلععم رب ماعن قوله مان الجار فايه والعامال حال، يكون أن ويجوز رسول،
نكععرة أو الععذى بمعنععى " وهععى " ماععا وهععو واحععد، مافعععول إلععى فايتعدى أعرف، بمعنى

ماوصوفاة.

الله. والثععانى عند مان علمى ابتداء بأعلم: أى ماتعلق هو وجهان: أحدهما فايه الله ومان
المحذوف. العائاد مان " أو " ماا مان حال يكون أن

ذذ
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رجععل) (علععى كم بجععاء تتعلععق وأن لععذكر، صفة يكون أن ربكم) يجوز (مان تعالى قوله
المعنععى علععى كم بجععاء ماتعلقععا يكون وأن رجل، على نازل مان: أى حال يكون أن يجوز
لسععان أو رجععل قلععب علععى ماضععاف: أى حععذف الكلم وفاى إليكم، نزل ماعنى فاي لنه

رجل.

ماعععه، فاععي المرفاععوع الضععمير ماععن " أو " ماععن ماععن حععال الفلععك) هععو (فاي تعالى قوله
وحذفات. الولى فاسكنت (عمين) عميين فاي والصل

إلععى وأرسععلنا ماحذوف: أى بفعل مانصوب وأخاهم أخاهم، مان (هودا) بدل تعالى قوله
بعدها. التى القصص أوائال وكذلك عاد،

مافعول. بمعنى فاعيل أماين) هو (ناصح تعالى قوله

بزادكععم. ماتعلقععا يكععون (بسطة) وأن مان حال يكون أن الخلق) يجوز (فاي تعالى قوله
وبفتععح اللم، بعععد واحد وألف الهمزة بكسر لغات: إلى ثلثا واحدها وفاى جمع، واللء

بعدها. وياء اللم وسكون الهمزة وبكسر كذلك، الهمزة

هععو وجهععان: أحععدهما ماوضعععه الزوائاععد. وفاعى ماحععذوف ماصدر (وحده) هو تعالى قوله
حال بعضهم: هو وقال وماوحدا، مافردا الله لنعبد الله: أى مان الحال ماوضع فاي ماصدر

قععاله حيععاله علععى اللععه لنعبععد ظععرف: أى أنععه لععه. والثععانى ماوحدين الفاعلين: أى مان
وهمععا واللععف الهمععزة فاحععذفات أوحععدته، قولك مان اليجاد المصدر هذا وأصل يونس،

الزائادان.

أسععماء) (فاي بوقع يتعلق (رجس) وأن مان حال يكون أن ربكم) يجوز (مان تعالى قوله
ماسميات. أو أسماء ذوى أى

والشارة، التنبيه مان هذه فاي ماا ماعنى فايها والعامال الناقة، مان (آية) حال تعالى قوله
ناقععة يكععون أن ويجععوز آية، مان حال لكم يكون أن ويجوز لكم، آية فاي يعمل أن ويجوز

علماة بمعنى لنها حال آية يكون أن وجاز الخبر، ولكم بيان عطف أو هذه مان بدل الله
حال. وماوضعه بالرفاع وقرئ النهى، (فايأخذكم) جواب المار (تأكل) جواب ودليل

لتتخععذون، ثانيععا (قصععورا) ومافعععول ماععن حال يكون أن سهولها) يجوز (مان تعالى قوله
" " ماععن و واحععد، إلععى بل مافعولين إلى يتعدى تتخذون أن على ل بتتخذون تتعلق وأن

فايكععون تتخععذون بمعنععى أنه وجهان: أحدهما الجبال) فايه (وتنحتون التخاذ غاية لبتداء
ثانيا. (بيوتا) مافعول
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بيوتععا فايكعون الخعرى، اليعة فاعي مااجععاء علعى الجبعال ماععن التقععدير يكعون أن والثانى
سهولها. مان قوله فاي مااذكرنا على الجبال ومان المفعول،

كقولععك: الجععار " بإعععادة استضعفوا " للذين قوله مان بدل آمان) هو (لمن تعالى قوله
بأخيك. بزيد ماررت



ون أن (فاأصعبحوا) يجعوز تععالى قعوله ون التاماعة، تك تكعون وأن (جعاثمين) حعال، ويك
بجاثمين. ماتعلق دارهم وفاي الخبر، وجاثمين الناقصة،

الول التقععدير (إذ) علععى و لوطععا، واذكععر أو لوطععا، وأرسععلنا (ولوطععا) أى تعععالى قوله
(مااسععبقكم إذ لععوط رسععالة تقديره: واذكر لمحذوف ظرفاا يكون الثانى وعلى ظرف،

(أئانكععم) مابتععدئاين تقديره أتأتون فاي الفاعل مان أو الفاحشة مان الحال ماوضع بها) فاي
ف ويجعوز الستفهام، على بهمزتين يقرأ ن جعلهعا وهعو وتليينهعا، الثانيعة تخفي اليعاء بي

فاععي ماصععدر أو أجلععه، ماععن (شععهوة) مافعععول الخععبر علععى واحدة بهمزة ويقرأ واللف،
أنتععم) بععل (بععل النسععاء عن مانفردين لرجال: أى النساء) صفة دون (مان الحال ماوضع

بععل تقععديره: مااعععدلتم ماحذوف عن إضراب هو وقيل قصة، إلى قصة مان للخروج هنا
ماسرفاون. أنتم

وفاععي عمران آل فاي ذكر وقد والرفاع، بالنصب قوماه) يقرأ جواب (ومااكان تعالى قوله
النعام.

الخرى الية فاي جاء كما الحجارة هنا والمطر أماطرنا، مافعول (ماطرا) هو تعالى قوله
حجارة". عليهم " وأماطرنا

هم) وتقععول: (أشععياء (النععاس) و وهما مافعولين إلى ماتعد تبخسوا) هو (ول تعالى قوله
إياه. نقصته حقه: أى زيدا بخست

ل تصععدون آماععن) مافعععول (ماععن تقعععدوا فاععي الضععمير ماععن (توعدون) حال تعالى قوله
ذكرناهععا وقد (وتبغونها) حال، تصدونهم لكان الول مافعول كان لو إذ توعدون، مافعول

عمران. آل " فاي الله سبيل عن تصدون لم الكتاب أهل " يا تعالى قوله فاي

لنععه إن بمعنععى " هنععا " ولععو تعيععدوننا كرهنععا ولععو كععارهين) أى كنععا لو (أو تعالى قوله
الحال. هذه فاي كارهين كنا إن المعنى ويكون أصلها، على تكون أن ويجوز المستقبل،
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(إن جععواب ماسععد سد وإنما يقع، لم لنه المستقبل بمعنى افاترينا) هو (قد تعالى قوله
فاقرنعوه الواقعع مانزلععة العععود عنعد الفاتراء نزلوا قد لنهم هاهنا قد دخول عدنا) وساغ

ماوضععع فاععي يشاء) المصععدر أن (إل بالعود هممنا إن الن افاترينا قد المعنى وكأن بقد،
وقيل مانقطع، استثناء هو وقيل الله، يشاء أن وقت والتقدير: إل الستثناء، على نصب

النعام. فاي ذكر (علما) قد و الله، ماشيئة حال فاي إل

ماعنععاه حععرف وهععى وخبرها، إن اسم بين ماتوسطة هنا لخاسرون) إذا (إذا تعالى قوله
" ماوضعها. " ذا وليس ماخصوصة بشروط الفعل فاي ويعمل الجواب،

دها ثلثعة فايعه شعيبا) لعك كذبوا (الذين تعالى قوله دأ. وفاعى هعو أوجعه: أح الخعبر مابت
فاععي الضععمير ماععن بععدل أو أخععرى، جملععة فايها) وماابعده يغنوا لم (كأن وجهان: أحدهما

لععم " كععأن كانوا) و شعيبا كذبوا (الذين الخبر أن أعنى. والثانى بإضمار نصب أو يغنوا،
" لقععوله صععفة يكععون أن الثععانى والععوجه كذبوا، فاي الضمير مان حال هذا " على يغنوا
حال. لم كأن يكون الوجهين وعلى مانه، بدل يكون أن " والثالث قوماه مان كفروا الذين



علععى ماعطععوف (فاأخععذناهم) هععو كععثروا عفوا: أى أن إلى عفوا) أى (حتى تعالى قوله
عفوا.

عليععه دخلععت العطععف واو أنهععا علعى الععواو بفتح القرى) يقرأ أهل أمان (أو تعالى قوله
العععذاب إتيعان والمعنى: أفاعأمانوا الشيئين، لحد وهى بسكونها ويقرأ الستفهام، همزة

ليل. باغتيالهم ماستخفيا أى بأسنا، مان الحال وبياتا ليل؟ يأتيهم بأن أمانوا أو ضحى،

الله. ماكر أمان العذاب تعقيب على للتنبيه هنا الله) الفاء ماكر يأمان (فال تعالى قوله

ماععن ماخففععة نشععاء) وأن لععو (أن وفاععاعله باليععاء، للععذين) يقععرأ يهععد لم (أو تعالى قوله
وقيعل مافععوله نشعاء لو وأن بالنون ويقرأ بمشيئتنا، علمهم لهم يبين لم أو الثقيلة: أى

بعععد السععمع عععدم لتعقيععب ليسمعون) الفاء (فاهم تعالى الله اسم ضمير يهدى فااعل
فاصل. غير مان القلب على الطبع

" وقععد نوحيه الغيب أنباء مان " ذلك قوله ماثل أنبائاها) هو مان عليك (نقص تعالى قوله
البقرة. فاي ذكر " وقد نتلوها الله آيات " تلك تعالى قوله وماثل عمران، آل فاي ذكر
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(وإن لكععثرهم عهدا مااوجدنا زائادة: أى (عهد) ومان مان حال (لكثرهم) هو تعالى قوله
(لفاسععقين) فاععي واللم وجععدنا وإنععا ماحععذوف: أى واسععمها الثقيلة، مان وجدنا) ماخففة

الثقيلععة الكوفايون: ماععن " وقال " ماا بمعنى إن وبين المخففة أن بين لتفصل لها لزماة
". لكبيرة كانت " وإن قوله عند البقرة فاي ذكر " وقد " ماا " بمعنى " إن

فاععي والجملة (عاقبة) اسمها، كان، خبر نصب ماوضع فاي كان) كيف (كيف تعالى قوله
نظر. بفا نصب ماوضع

وعلععى علععى، فاي الياء، شدد مان ة قراء أقول) على ل (أن (حقيق) وخبره تعالى قوله
ويقععرأ علععى، بحق عن ناب لنه حقيق " فااعل ل " أن يكون أن والجيد بحقيق، ماتعلق

أو لرسععول، صععفة الصععحيح علععى هاهنععا وحقيق أقول، ل بأن واجب والمعنى أل، على
اليعاء شعدد مان ة قراء على المعنى وقيل أحق، بكذا: أى حقيق تقول: أنا كما ثان، خبر
الحق. قول على وخبر: أى مابتدأ بعده وماا لرسول، صفة حقيق يكون أن

(ثعبان) خبره، مابتدأ. و بعدها وماا ماكان، وهى " للمفاجأة، هى) " إذا (فاإذا تعالى قوله
تقدم. فايما فايها القول أشبعنا وقد زماان، ظرف هى وقيل

البقععرة. وفاععي فاي ذكر " وقد ينفقون " مااذا قوله ماثل تأمارون) هو (فاماذا تعالى قوله
ماععن ماستأنف أنه المل. والثانى قول عن الحكاية تمام مان أنه وجهان: أحدهما المعنى

أرجععه (قععالوا قععوله وهو ماابعده، على ويدل تأمارون، مااذا تقديره: فاقال فارعون، قول
وهععو وبالشععباع الجيععد، وهععو إشععباع غيععر ماععن الهاء وضم بالهمزة يقرأ وأخاه) وأرجئه

بيععن الجمع مان قريب وهو الهمزة، تتلو بعدها التى الواو فاكأن خفية، الهاء لن ضعيف
وهععو الهمععز ماععع الهاء بكسر ويقرأ بالشباع، ماال عليه قولهم ضعف هنا ومان ساكنين،
أنه الكسر. ووجهه يقتضى ماا الهاء قبل فاليس ساكن، صحيح حرف الهمز لن ضعيف،

ثععم بالياء، أرجيت مان همز غير مان ويقرأ حصين، غير والحاجز الجيم، كسرة الهاء أتبع



ذلك بينا وقد يسكنها، مان ومانهم يشبعها، ل مان ومانهم ويشبعها، الهاء يكسر مان مانهم
". إليك " يؤده فاي

وهعو التشعديد ماعع الحعاء بععد وألعف السعين بععد بعألف ساحر) يقرأ (بكل تعالى قوله
الكثير.
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مااتقععدم علععى والتلييععن والتحقيععق السععتفهام على بهمزتين لنا) يقرأ (أئان تعالى قوله
الخبر. على واحدة وبهمزة

إماععا أمارنععا رفاععع: أى وجهان: أحععدهما والفعل أن ماوضع تلقى) فاي أن (إماا تعالى قوله
اللقاء. تفعل أن إماا نصب: أى والثانى اللقاء،

قععر ماثععل أرهبععوهم بمعنععى هععو وقيععل إرهععابهم، طلبععوا (واسترهبوهم) أى تعالى قوله
واستقر.

هععى (فاععإذا بمعنععى: أى تكععون وأن المصدرية، أن تكون أن ألق) يجوز (أن تعالى قوله
" " أتلقععف ويقععرأ تكلععم، ماثععل التععاء تخفيف ماع القاف وتشديد اللم بفتح تلقف) يقرأ

فاأغنى قبلها بما ووصلت الثانية فاي الولى فاأدغمت تتلقف والصل أيضا، التاء بتشديد
علم. ماثل لقف ومااضيه القاف، وفاتح اللم بسكون ويقرأ الوصل، همزة عن

أن ويجععوز قععالوا، قد صاغرين فاانقلبوا حال: أى يكون أن آمانا) يجوز (قالوا تعالى قوله
قبله. ماما ماوسى) بدل (رب ماستأنفا يكون

يحقععق ماععن ومانهععم السععتفهام، علععى بهمزتيععن آمانتم) يقععرأ فارعون (قال تعالى قوله
كععأربع التقععدير فاععي يصععير لنععه بعيععد بععألف بينهما والفصل يخففها، مان ومانهم الثانية،
وأن المعنععى فاععي خععبرا يكععون أن فايجععوز الخبر، لفظ على واحدة بهمزة ويقرأ ألفات،
واوا الولععى الهمععزة " بجعععل وآمانتععم " فارعععون وقععرئ الستفهام، همزة حذف يكون

قبلها. ماا لنضمام

المائادة. فاي ذكر وقد وفاتحها، القاف بكسر تنقم) يقرأ (وماا تعالى قوله

بعضععهم وسععكنها ليفسععدوا، علععى عطفا الراء فاتح على (ويذركا) الجمهور تعالى قوله
والزيععادة، العبععادة (وآلهتك) ماثل ويقرأ يذركا، وهو بعضهم: أى وضمها التخفيف، على
العبادة. وهى

الله. مان حال يكون وأن ماستأنفا، يكون أن (يورثها) يجوز تعالى قوله

ماسععانهة لقعولهم: ععامالته هعاء فالماهعا سعنهة، سععنة فاي (بالسنين) الصل تعالى قوله
يجعععل ماععن ومانهععم كالزيععدون، تجعلهععا العععرب وأكععثر سنوات، لقولهم واو لماها وقيل
(ماعن القيععاس غيععر علعى جمعععت بأنهعا إيعذانا سععنيها وكسعرت الععراب، حرف النون

الثمرات. وبتنقص والمعنى بنقص، لثمرات) ماتعلق
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الماضععى لفععظ " علععى " تطيععروا شععاذا وقععرئ يتطيععروا، (يطيععروا) أى تعععالى قععوله
عمران. آل فاي ماثله ذكر وقد طيرهم، ويقرأ الواحد، لفظ (طائارهم) على

" اسععم " ماععا و اكفععف، " بمعنععى " ماععه أن أقوال: أحدها ثلثة (ماهما) فايها تعالى قوله
الشرطية " ماا " ماه أصل أن " والثانى رحمة مان للناس الله يفتح " ماا كقوله للشرط

لئل هععاء الولععى اللععف أبععدلت " ثععم يععأتينكم " إماا قوله فاي زيدت كما ماا عليها زيدت
وماوضعع ماركبعة، غيععر واحعدة كلمعة بأسععرها أنهععا واحد. والثعالث بلفظ كلمتان تتوالى
السم. ذلك على " تعود " به فاي (تأتنا) والهاء  ب نصب كلها القوال على السم

المغعرق المععاء وهعو طوفاانعة، جمعع هعو وقيعل ماصدر، هو (الطوفاان) قيل تعالى قوله
والتخفيععف بالتشديد (والقمل) يقرأ والنثى. سواء الذكر جرادة (والجراد) جمع الكثير

الثيععاب فاععي المعروف القمل هما وقيل لغتان، هما قيل الميم، وسكون القاف فاتح ماع
المذكورة. الشياء مان (آيات) حال الطعام فاي يكون والمشدد ونحوها،

اللععه علمععك الععذى بالشععئ بععادع: أى الباء تتعلق أن عندكا) يجوز عهد (بما تعالى قوله
وإذا الخبر، وينكثون مابتدأ ينكثون) هم هم (إذا للقسم الباء تكون أن به. ويجوز الدعاء

ذكرها. تقدم وقد للمفاجأة

كانوا) نعت. وفاى (الذين (القوم). و فاالول مافعولين، إلى (وأورثنا) يتعدى تعالى قوله
أو الشععام أرض وماغاربها) والمععراد الرض (ماشارق أوجه: أحدها ثلثة الثانى المفعول

والمغعارب. المشعارق صعفة هعو وجهعان: أحعدهما فايه هذا باركنا) على (التى و ماصر،
الصفة. قبل الموصوف على العطف فايه لن ضعف وفايه الرض، صفة والثانى

هذا فاعلى باركنا، التى الرض باركنا: أى التى لورثنا الثانى المفعول أن الثانى والقول
تقععديره: أن ليستضعفون. والثععانى ظرف هو وجهان: أحدهما والمغارب المشارق فاي

بنفسععه الفعععل وصععل الحععرف حععذف فالمععا وماغاربها، الرض ماشارق فاي يستضعفون
فانصب.

تقععديره: ماحععذوف الثانى والمفعول تقدم، ماا على صفة باركنا التى أن الثالث والقول
الذى. " بمعنى يصنع) " ماا كان (ماا الملك أو الرض

والعائاععد فارعععون، يصععنع " وخبرهععا " ماععا ضععمير هععو وجهععان: أحععدهما كععان اسم وفاى
وهعذا فااععل، ضعمير يصعنع فارععون. وفاعى كعان اسم أن يصنعه. والثانى أى ماحذوف،

الفعععل تأخير يقدر ل كما تأخيره يقدر فال فارعون فاي يعمل أن يصلح يصنع لن ضعيف
كععان ولكن زائادة، ليست وقيل زائادة، وكان " ماصدرية " ماا وقيل زيد، قولك: قام فاي

صلتها. " وبين " ماا بين تفصل ل الناقصة
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اسععم، إلععى كان تحتاج القول هذا " وعلى يكذبون كانوا " بما قوله فاي ذلك ذكرنا وقد
تصععلح " فال " ماععا صععلة بعععدها التى الجملة لن الشأن ضمير اسمها يكون أن ويضعف
ماسععتقبل يكععون أن يجععب المفسععر لن السععم وتمععام اليضععاح، بها يصلح فال للتفسير
و عليععه، يععود ضععمير يصععنع وفاععي كععان اسععم فارعععون نجعععل أن إلععى الحاجععة فاتعدعو

فايهما. بهما قرئ وقد يعكفون، وكذلك لغتان، وكسرها الراء (يعرشون) بضم



أى والتشععديد، كععالهمزة ماعديععة هنععا البحععر) البععاء إسععرائايل ببنى (وجاوزنا تعالى قوله
وجوزنا. البحر إسرائايل ببنى أجزنا

بعععدها والجملة ماصدرية، هى أوجه: أحدها " ثلثة " ماا آلهة) فاي لهم (كما تعالى قوله
الععذى، " بمعنععى " ماععا أن بالفعععل. والثععانى ماقععدر الظععرف أن ذلععك وحسععن لها، صلة

صععفة فايه عملت وماا والكاف لهم، هو تقديره: كالذى مانه بدل وآلهة ماحذوف، والعائاد
ماععن إذ للكععاف، " كافاععة " ماععا تكععون أن الثععالث لهم. والوجه للذى ماماثل إلها لله: أى

بما. كفت الجملة على دخولها أريد فالما المفرد، على تدخل أن الكاف حكم

خععبرا، بوقوعه قوى لنه بمتبر، " مارفاوعة " ماا تكون أن فايه) يجوز (مااهم تعالى قوله
ماقدم. خبر وماتبر " مابتدأ " ماا تكون وأن

لكععم والتقععدير: أبغععى أبغيكععم، مافعول هو وجهان: أحدهما الله) فايه (أغير تعالى قوله
(إلها) تمييز. و اللم، فاحذف

(وهععو حععال فاصععارت عليععه قععدمات لععه صععفة اللععه غيععر أبغيكععم مافعول إلها أن والثانى
ماستأنفا. يكون وأن حال، يكون أن فاضلكم) يجوز

تقععديره: إتيععان ماضععاف حععذف وفايععه لواعدنا، ثان مافعول ليلة) هو (ثلثين تعالى قوله
هععو وقيععل كععامال، ربععه مايقات تقديرها: فاتم ليلة) حال (أربعين و ثلثين، تمام أو ثلثين

أو (هععارون) بعدل و جريععبين، أرضعك كقعولهم: بلغعت فاهعو بلعغ، ماعناه لن تم، مافعول
ماحذوف. مابتدإ خبر أو نداء لكان بالرفاع قرئ ولو بيان، عطف

ماصععدرا " جعله " دكا قرأ فامن اثنين، إلى ماتعد فاهو صيره، دكا) أى (جعله تعالى قوله
ناقععة أو دكععاء أرض ماثععل جعلععه بالمد قرأ ومان دكا، تقديره: ذا المدكوكا: وقيل بمعنى
ماقارنة. (صعقا) حال و لها، سنام ل التى وهى دكاء،
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وفايهععا الشباع عن ناشئة وهى الهمزة، بعد بواو الشاذ فاي (سأريكم) قرئ تعالى قوله
بعد.

الرشععاد وبفتحهما: وسبيل الشين وسكون الراء بضم الرشد) يقرأ (سبيل تعالى قوله
واحد. والمعنى باللف

يجععزون) (هل الخبر يكون أن (حبطت) ويجوز وخبره كذبوا) مابتدأ (والذين تعالى قوله
مارادة. وقد كذبوا، فاي الفاعل ضمير مان حال وحبطت

ويقععرأ واحد، وهو الياء وتخفيف اللم وسكون الحاء بفتح حليهم) يقرأ (مان تعالى قوله
وأدغمعت يععاء الواو فاقلبت حلوى، أصله جمع وهو الياء وتشديد اللم وكسر الحاء بضم
أن على والتشديد واللم الحاء بكسر ويقرأ لها إتباعا اللم كسرت ثم الخرى الياء فاي

ماععن بيععان أن بععدل أو (جسععدا) نعععت و اتخذه (عجل) مافعول الكسر الكسر أتبع يكون
باتخععذ، ماتعلقععا يكععون وأن حععال، فاصععار قععدم لعجععل صععفة يكععون أن ويجععوز حليهععم،

إلها. أى ماحذوف الثانى والمفعول



والتقععدير: سععقط الفاعععل، ماقام قائام والمجرور أيديهم) الجار فاي (سقط تعالى قوله
أيديهم. فاي الندم

ويجععوز قبلها، التى مان بدل آخر (أسفا) حال و ماوسى، مان (غضبان) حال تعالى قوله
غضبان. فاي الذى الضمير مان حال يكون أن

الععرأس، ماععن حععال يكون وأن ماوسى، مان حال يكون أن إليه) يجوز (يجره تعالى قوله
علععى تععدل والكسععرة الميم، بكسر أم) يقرأ ابن (قال أخيه مان حال يكون أن ويضعف

وبفتحها. المحذوفاة، الياء

قبلهعا الميعم وفاتحعت اليعاء، اللعف وأصعل ماحذوفاعة، اللعف أن وجهان: أحعدهما وفايه
يكععون أن الثانى عما. والوجه بنت قالوا: يا كما عليها، تدل الفتحة وبقيت ألفا فاانقلبت

علععى تشععمت) الجمهععور (فال الفتععح على وبناهما عشر، خمسة بمنزلة والم ابن جعل
فاععاعله، والعداء والميم، التاء بفتح وقرئ (العداء) مافعوله، و الميم، وكسر التاء ضم

أرينععك تقععول: ل كمععا ماوسععى، وهععو لغيرهععم المعنععى وفاععي للعداء اللفظ فاي والنهى
بى فاتشمت بى أنت تشمت والتقدير: ل العداء ونصب والميم التاء بفتح وقرئ هاهنا،

الفعل. فاحذف العداء،

رحيععم) لغفععور بعععدها ماععن ربك (إن والخبر السيئات) مابتدأ عملوا (والذين تعالى قوله
بهم. رحيم أو لهم غفور ماحذوف: أى والعائاد
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ثلثععة اللم يرهبععون) فاععي (لربهععم اللععواح مان حال نسختها) الجملة (وفاى تعالى قوله
ى يرهبعون فامفععول ربهعم، أجعل ماعن بمعنعى هى أوجه: أحدها ماحعذوف: أى هعذا عل

عقابه. يرهبون

لربهم. ) يخشعون1هم( تقديره: والذين ماحذوف بفعل ماتعلقة هى والثانى

الفعل. تأخر لما ذلك وحسن زائادة، هى والثالث

الجععر بحععرف مافعععولين: أحععدهما إلععى يتعدى قوماه) اختار ماوسى (واختار تعالى قوله
الكععثرين، عنععد (سبعين) بدل يكون أن يجوز ول قوماه، والتقدير: مان هاهنا، حذف وقد
يسقط والبدل مانه، وماختار ماختار مان له لبد والختيار الطرح، نية فاي مانه المبدل لن

مانهععم رجل سععبعين التقععدير ويكععون ضعععف، علععى جععائاز البععدل أن وأرى مانه، المختار
لععم مان نهلك ماا النفى: أى ماعناه وقيل بالهلكا، أتعمنا استفهام: أى هو (أتهلكنا) قيل

وز ماسعتأنفا، يكون أن بها) يجوز (تضل السفهاء مان (مانا) حال و يذنب، ون أن ويج يك
الحال. فاي يعمل أن مااتصلح هنا ليس إذ فاتنتك فاي الكاف مان حال

وهو بكسرها، وقرئ تاب، إذا يهود هاد مان وهو الهاء، ضم (هدنا) المشهور تعالى قوله
فاعي أشععاء) المشععهور (ماععن نفوسععنا إليعك حركنععا حععركا: أى أو تحركا إذا يهيد هاد مان

المسئ. أعاقب مااض: أى فاعل وهو والفتح، بالسين وقرئ الشين، ة القراء

للععذين صععفة أنععه على جر هو أوجه: أحدها ثلثة الذين يتبعون) فاي (الذين تعالى قوله
مانه. بدل أو يتقون



أعنى. إضمار على نصب والثانى

وأولئععك " يععأمارهم، والخععبر مابتععدأ يكون أن ويجوز يتبعون، الذين هم رفاع: أى والثالث
فاععي ذكععر وقععد الم، إلى مانسوب وهو الهمزة، ضم " (الماى) المشهور المفلحون هم

بفتحها. وقرئ البقرة،

إلعى مانسععوب هععو أماوى. والثععانى قالوا كما النسبة تغيير مان أنه وجهان: أحدهما وفايه
و اسععمه يجععدون (يجععدونه) أى والسععداد القصععد علععى هععو الععذى القصد: أى وهو الم

خععبرا يكعون أن (يعأمارهم) يجعوز ليجععدون أو لمكتوب (عندهم) ظرف و (ماكتوبا) حال
الضععمير ماععن أو النععبى مان حال يكون أن أو ماستأنفا، يكون أن ويجوز ذكر، للذين. وقد

ويقرأ جنس، وهو الفاراد على (إصرهم) الجمهور ماكتوب فاي

___________________________________

ل كمععا لتلوة نظععم ليوافاععق هععم للععذين يقول أن والمناسب بأيدينا، التى بالنسخ هم) كذا والذين تقديره ) (قوله1(
. (*) اه يخفى
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الغلل. جمععع ولععذلك عليهععم، كععان الععذى الثقععل أنعواع لختلف الجمععع علعى آصارهم
المائادة. فاي ذكر وقد والتخفيف (وعزروه) بالتشديد

رفاععع ماوضععع فاي أى أعنى، بإضمار نصب السموات) ماوضع مالك له (الذى تعالى قوله
بععإليكم بينهما الفصل مان فايه لما مانه بدل أو لله صفة يكون أن ويبعد هو، إضمار على

برسول. ماتعلق وهو وحاله

فايكععون صععيرنا بمعنععى قطعنععا أن وجهان: أحععدهما اثنتى) فايه (وقطعناهم تعالى قوله
(عشععرة) و فارقععا، فارقنععاهم حععال: أى يكععون أن ثانيععا. والثععانى مافعععول عشععرة اثنععتى

عشععرة اثنععتى مان (أسباطا) بدل و بها، قرئ قد لغات وفاتحها وكسرها الشين بسكون
لن عشععرة، اثنععتى وأنععث بععدل، بعععد بدل أو لسباط، (أماما) نعت و جمع، لنه تمييز ل

أى. بمعنى تكون وأن ماصدرية، تكون أن اضرب) يجوز (أن أماة عشرة التقدير: اثنتى

ماايعدل البقععرة فاي ذكر لكم) قد (نغفر و البقرة، فاي الذى ماثل (حطة) هو تعالى قوله
هاهنا. ماا على

للظععرف الناصععب هععو المحععذوف وهععذا القريععة، خبر عن القرية) أى (عن تعالى قوله
فاععي ماوجودة كانت أنها ذلك وجوز لحاضرة، ظرف هو يعدون) وقيل (إذ قوله هو الذى
وقععد يعتععدون، والصععل والفتح بالتشديد ويقرأ خفيف، ويعدون، خربت، ثم الوقت ذلك
أبعدلت حعوت (حيتعانهم) جمععع و ليصععدون تأتيهم) ظععرف (إذ يخطف فاي نظيره ذكر

يسععبتون) ل (ويععوم الحيتععان ماععن (شععرعا) حععال قبلهععا، ماععا وانكسار لسكونها ياء الواو
تأتيهم). (ل لقوله ظرف

له: أى المفعول على وبالنصب ماعذرة، ماوعظتنا بالرفاع: أى (ماعذرة) يقرأ تعالى قوله
ماعذرة. نعتذر ماصدر: أى هو وقيل للمعذرة، وعظنا



بعدها. ساكنة وياء الهمزة وكسر الباء بفتح بئيس) يقرأ (بعذاب تعالى قوله

النعذير، ماثعل ماصعدر هعو شعديد. والثعانى ماثعل للععذاب نعت هو وجهان: أحدهما وفايه
وتقريبهععا الهمععزة بتخفيف أنه إل كذلك ويقرأ شدة، ذى بأس: أى ذى والتقدير: بعذاب

بعدها. ياء ل ماكسورة وهمزة الباء بفتح ويقرأ الياء، مان

بئععس ماععن مانقععول هععو وحنععق. والثععانى قلععق ماثععل صععفة هععو وجهععان: أحععدهما وفايععه
البععاء بكسععر ويقرأ إتباعا، الباء بكسر أنه إل كذلك ويقرأ الوصف، إلى للذم الموضوعة

وأصلها الهمزة، وسكون
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أن إل كذلك ويقرأ تخفيفا، الهمزة وسكن إتباعا، الباء فاتكسر الهمزة، وكسر الباء فاتح
البععاء بفتععح ويقععرأ ذيععب، ذئاععب فاععي تقععول كمععا تخفيف وذلك ساكنة، ياء الهمزة ماكان
" بيععس ويقرأ فايعال، على ين بياء ويقرأ ياء، أبدلت ماكسورة همزة وأصلها الياء وكسر
الهمزة حركة أن إل مافتوحة، وهمزة ساكنة باء وأصله همز غير مان والياء الباء " بفتح
ضععيغم، " ماثل " بيأس ويقرأ عارضة، حركتها لن ألفا الياء تقلب ولم الياء على ألقيت
فاععي ليععس إذ ضعععيف، وهععو ومايععت سععيد ماثععل وتشععديدها الياء وكسر الباء بفتح ويقرأ
بعيد وهو الياء، وفاتح الهمزة وسكون الباء " بفتح " بأيس ويقرأ الهمز، مان ماثله الكلم

وحديم. عثير ماثل الباء بكسر أنه إل كذلك ويقرأ فاعيل، الكلم فاي ليس إذ

بيبععث أو بتعأذن القياماة) يتعلعق يوم (إلى أعلم أذن: أى بمعنى (تأذن) هو تعالى قوله
قبلها. فايما تعمل ل الصفة أو الصلة (يسوماهم) لن  ب يتعلق ول الوجه، وهو

الصالحون) صععفة (مانهم حال أو ثان أماما) مافعول الرض فاي (وقطعناهم تعالى قوله
تقطععع " لقععد قععوله فاععي مااذكرنععا علععى خععبر أو ذلك) ظرف (دون و مانه، بدل أو لمام

". بينكم

ورثععوا فاععي الضععمير ماععن (يأخععذون) حععال لخلععف الكتععاب) نعععت (ورثععوا تعععالى قععوله
ادارسععوا ويقععرأ بينهمععا، " ماعععترض يؤخذ " ألم وقوله ورثوا، على (ودرسوا) ماعطوف

ذكر. وقد فايها اداركوا ماثل وهو

المصععلحين) والتقععدير أجععر نضععيع ل (إنععا والخبر يمسكون) مابتدأ، (والذين تعالى قوله
شئت وإن أجرهم، نضيع ل المضمر: أى ماوضع الظاهر وضع إنه قلت شئت وإن مانهم،
ويمسعكون ضعمير، ععن اسعتغنيت مانعه واحعدا والمبتدأ جنسا الصالحون كان لما قلت

تمسععك تيععن القراء وماعنى أماسك، مان بالتخفيف ويقرأ ماسك، مانه والماضى بالتشديد
جنس. والكتاب به، عمل بالكتاب: أى

غيععر الجبععل ماععن حععال أو لنتقنععا (فاوقهم) ظععرف و إذ، اذكر نتقنا) أى (وإذ تعالى قوله
ماععن حال (كأنه) الجملة العلو جهات ببعض له تخصيص فاوقهم الجبل رفاع لن ماؤكدة،
ماوضعععه فايكععون نتقنععا علععى ماعطوفاععا يكععون أن ويجوز (وظنوا) ماستأنف، أيضا الجبل
البقرة. فاي ذكر آتيناكم) قد ماا (خذوا مارادة ماعه وقد حال، يكون أن ويجوز جرا،
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بنععى ظهععور ماععن آدم: أى بنى مان ظهورهم) بدل (مان واذكر أخذ) أى (وإذ تعالى قوله
وهععو والتععاء تقولعوا) باليععاء (أن الشععتمال بعدل وهععو البععدل ماع الجر حرف وأعاد آدم،

تقولوا). (أو وكذلك تقولوا، أن ماخافاة له: أى مافعول

تقععديره الكلععب ماععن حال كله يلهث) الكلم تتركه أو يلهث عليه تحمل (إن تعالى قوله
حال. كل فاي لهثا الكلب يشبه

(ماثل) مافسععر و المثععل، سععاء ماضععمر: أى وفاععاعله بئس، بمعنى (ساء) هو تعالى قوله
فااعععل جنععس ماععن بالععذم المخصععوص لن التقدير هذا مان لبد القوم، ماثل (القوم) أى

ماثععل التقععدير يكععون أن فالععزم المثععل، جنععس ماععن ليس والقوم المثل، والفاعل بئس،
ماقاماه. القوم وأقام فاحذفاه القوم

حععال يكععون أن علععى بمحععذوف يتعلق وأن بذرأنا، يتعلق أن (لجهنم) يجوز تعالى قوله
أيضا. لكثير قلوب) نعت (لهم لكثير الجن) نعت (مان و لجهنم، كثيرا (كثيرا) أى مان

لتععأنيث وأنث ماجموع، لموصوف مافردة صفة الحسنى) الحسنى (السماء تعالى قوله
والحععاء اليععاء وبفتعح ألحعد، ومااضعيه الحععاء، وكسععر اليعاء بضععم (يلحدون) يقعرأ الجمع

لغتان. وهما لحد، ومااضيه

الذى. بمعنى أو ماوصوفاة خلقنا) نكرة (ومامن تعالى قوله

ماوضععع فاي يكون أن ويجوز (سنستدرجهم) الخبر، و كذبوا) مابتدأ، (والذين تعالى قوله
الذين. سنستدرج المذكور: أى فاسره ماحذوف بفعل نصب

علععى ماعطوفاا يكون أن ويجوز أمالى، وأنا ماحذوف: أى مابتدإ (وأمالى) خبر تعالى قوله
ماستأنفا. يكون وأن نستدرج

تقديره: حذف الكلم وفاي نافاية، " وجهان: أحدهما " ماا (ماابصاحبهم) فاي تعالى قوله
شععئ أى يتفكععروا لععم أو اسععتفهام: أى أنهععا جنة. والثععانى به قولهم فاي يتفكروا لم أو

هععذا وعلععى الععذى، بمعنععى هععى وقيل وأفاعاله، أقواله انتظام ماع الجنون مان بصاحبهم
زعمهم. عن خرج الكلم يكون

ماصععدرية تكععون وأن الثقيلععة، ماععن المخففععة تكعون أن عسى) يجعوز (وأن تعالى قوله
عسى يكون) فااعل (أن و مالكوت، على عطفا جر ماوضع فاي هى الوجهين كل وعلى
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ماوضععع أجلهععم) فاععي اقععترب (قععد و الشععان، ضععمير وهو فايها فامضمر يكون اسم وأماا
القرآن. (بعده) ضمير فاي والهاء كان، خبر نصب

علععى (ويععذرهم) بععالرفاع الشععرط جععواب على جزم ماوضع هادى) فاي (فال تعالى قوله
الحركات. لتوالى سكنت " وقيل هادى " فال ماوضع على عطفا وبالجزم الستئناف،

 ل خععبر وهععو ماععتى، بمعنععى السععتفهام حععرف لتضععمنه مابنععى (أيععان) اسععم تعالى قوله
حلععول زماان عن تقديره: يسألونك الساعة مان بدل جر ماوضع فاي (مارساها) والجملة

بمعنعى والمخععرج المععدخل ماثععل ماصععدر وهععو أرسععى، ماععن مافعععل ومارسععاها الساعة،



وهععو المفعععول إلععى ماضععاف علمها) المصععدر (إنما أرساها ماتى والخراج: أى الدخال
والرض: أى السموات أهل على ثقلت السموات) أى فاي (ثقلت (عند) الخبر و مابتدأ،
عنهععا) فايععه (حفععى السععموات أهععل علععى علمها التقدير: ثقل وقيل وجودها، عند تثقل

وأخععر. فاقععدم بطلبهععا ماعنععى أى حفععى كأنععك عنهععا تقديره: يسععألونك أحدهما وجهان،
بمعنععى وحفععى المفعععول، ماععن حععال وكأنععك بها، حفى الباء: أى بمعنى عن أن والثانى
فااعل. بمعنى فاعيل يكون أن ويجوز ماحفو،

ماعن اللعه) اسعتثناء مااشعاء (إل نفعع ماعن حعال أو بأمالعك، (لنفسى) يتعلعق تعالى قوله
الكوفايين. عند وبنذير البصريين، عند ببشير (لقوم) يتعلق الجنس

الععراء وتخفيععف بععاللف وماارت المرور، مان الراء بتشديد به) يقرأ (فامرت تعالى قوله
والمجئ. الذهاب وهو المور، مان

وسعكون الشعين بكسعر وشععركا الجمععع، على بالمد شركاء) يقرأ له (جعل تعالى قوله
جعل نصيبا. والثانى أى شركا لغيره تقديره: جعل وجهان: أحدهما وفايه والتنوين، الراء

المضاف. الموضعين فاي فاحذف شركا، ذا له

أنتعم (أم و "، أأنعذرتهم عليهععم " سععواء قععوله فاعي ذكععر (أدعوتموهم) قععد تعالى قوله
صمتم. أم والتقدير: أدعوتموهم الفعلية، ماوضع فاي اسمية صاماتون) جملة

ون، تشعديد علعى تعدعون) الجمهعور العذين (إن تععالى قعوله و إن، (عبعاد) خعبر و الن
العائاععد ماععن حععال وهععو عبععادا، ويقرأ بهم، تدعو ماحذوف: أى والعائاد له (أماثالكم) نعت

" " ماا بمعنى وهى بالتخفيف إن ويقرأ الخبر، وأماثالكم المحذوف،
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" بععالرفاع " أماثععالكم أيضععا قععرئ وقععد لعبادا، نعتا يالنصب يقرأ وأماثالكم خبرها، وعبادا
" ل " ماعا بمعنعى وإن الخععبر، وأماثعالكم المحذوف، العائاد مان حال عبادا يكون أن على

المبرد. عند وتعمل سيبويه عند تعمل

" فامععن قععوله فاععي ذلععك ذكرنععا وقععد وكسرها، اللم بضم ادعوا) يقرأ (قل تعالى قوله
". اضطر

الصععل، وهععو الثانية وفاتح الولى الياء تشديد على الله) الجمهور ولى (إن تعالى قوله
ول الولعى اليعاء بفتح ويقرأ بعدها، ماا وسكون لسكونها اللفظ فاي الثانية بحذف ويقرأ

تخفيفا. اللفظ مان الثانية وحذف بعدها، ياء

مايععت ماثععل طيععف أصععله وجهان: أحدهما الياء. وفايه بتخفيف (طيف) يقرأ تعالى قوله
يطعوف ماصعدر هعو وقيعل بالشعئ، أحعاط إذا يطيععف طاف ماصدر أنه فاخفف. والثانى

فااعل. على طائاف ويقرأ بعيد، وهو أيد فاي قلبت كما ساكنة كانت وإن ياء الواو قلبت

فاععي " ويمععدهم قععوله ماثععل يمععد ماععد مان الميم وضم الياء (يمدونهم) بفتح تعالى قوله
يتعلععق أن الغععى) يجععوز (فاي إمادادا أماده مان الميم وكسر الياء بضم " ويقرأ طغيانهم

الفاعل. ضمير مان أو المفعول ضمير مان حال يكون أن ويجوز المذكور، بالفعل



تكععون أن ويجوز لجله، أى لله، بمعنى اللم تكون أن له) يجوز (فااستمعوا تعالى قوله
إلى. بمعنى تكون أن ويجوز فااستمعوه، زائادة: أى

غير مان لفعل ماصدر هو وقيل الحال، ماوضع فاي وخفية) ماصدران (تضرعا تعالى قوله
والتقعدير: ماقتصععدين تضععرع، علعى الجهععر) ماعطععوف (ودون ماعنعاه ماعن بعل المذكور

علععى يجمع ل وفاعيل أصيل، الواحد لن الجمع، (والصال) جمع بادعوا (بالغدو) ماتعلق
شععاذا، ويقععرأ آصال، ثم وأصل أصيل والصل أفاعال، على فاعل ثم فاعل على بل أفاعال

الصيل. فاي دخلنا إذا أصلنا ماصدر وهو بعدها، وياء الهمزة بكسر واليصال

الكتاب. يتم وبتماماه النفال وأوله: سورة الثانى الجزء ويليه الول، الجزء تم


